
Algemene psychologie (Wouter Duyck) 
Wetenschappelijke kijk op het brede veld van psychologie

Leren om alles te situeren wanneer het terugkomt in een meer gespecialiseerd vak

Zeer afwisselend -> lijkt redelijk eenvoudig, maar blijft heel veel informatie!!

Psychologische vragen niet beantwoorden met buikgevoel maar met cijfers

-> meer kans op slagen bij geen lesopnames, dus geen lesopnames voor dit vak

Vragen op examen zijn inzichtsvragen (niet wat is de voornaam van Freud)
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Hoofdstuk 1: Wat is psychologie?

1.1 Een definitie van psychologie

Slecht nieuws:

Grafiek (Janda): hoe moeilijk is het om deze lijst van beroepen uit te voeren?

Psycholoog staat niet super hoog ookal is verklaring van menselijk gedrag moeilijker dan werking 
van het hart

Oorzaken van slechte naam psychologen:

- Coach tegen depressie = kanker behandelen met bachbloesems

- Categorie psychologie in boekenwinkel: bevat nooit een psychologisch boek, verkoopt goed 

maar is niet correct

- Stereotypes in films

• Apa: American Psychological Association deed onderzoek naar films


- Tegenspraak bij gerechtskundigen

• Kim Gelder vermoorde baby’s “door stemmen” (auditieve hallucinaties). Psychiaters hebben 

man gezond verklaard zodat hij in gevangenis zou terechtkomen, word nu bijna vrijgelaten en 
men is bang dat hij zonder behandeling weer misdaden zal plegen. 2 psychologen hadden 
zelfde mening, 1 ander -> toch verkeerde resultaten mogelijk


Leugendetector: compleet onbetrouwbaar, toch nog elke dag gebruikt

Duncan Scott heeft wetsvoorstel ingediend om probleem aan te kaarten: kwakzalvers

Kwakzalverij in de media kritisch benaderen

Goed nieuws: psychologisering van de samenleving

Psychologie: een wetenschap waarbij menselijk gedrag bestudeerd wordt en waarbij de 
gedragsevidentie gebruikt wordt om interne processen te begrijpen die aan dat gedrag ten 
grondslag liggen.

Gedrag: waarom iemand zijn vriendin het hoofd in slaat maar ook waarom iemand zich slecht 
voelt (extern en intern)

Via cijfers theorieën opstellen over gedrag

Geen strikt onderscheid meer tussen alfa (mens) en beta (exacte) wetenschappen

Vroeger waren in alfa wetenschappen een zekere subjectiviteit aanwezig

Andere wetenschappen gebruikten andere methoden

Mannen dachten na over gedrag en dat moest niet juist zijn

Fysica is zo complex vandaag dat theorieën afleidingen van afleidingen van metingen zijn (bv. 
Deeltjesversneller)

Psychologie is neurowetenschap geworden en is dichter naar observatie toe gegaan

-> methodes zijn niet meer compleet verschillend

- observeerbaarheid is een dynamisch begrip

- schijntegenstelling, methoden worden steeds meer van elkaar overgenomen, grens is soms 

onduidelijk


1.2 Ontwikkelingen die psychologie mogelijk gemaakt hebben

Griekse filosofen dachten na over de mens en dronken slechte wijn

-> geen studie van gedrag

Na Aristoteles deed men nog +-20 eeuwen hetzelfde (geen observatie, enkel rede)

Tot wetenschappelijke revolutie: kerk zei je moet een zuivere ziel hebben etc.

-> nog steeds geen psychologie

Copernicaanse revolutie: observeerde fout van kerk maar durfde niet publiceren

Galilei publiceerde wel (voorzichtig)

Eerste in twijfel trekking van kerk op basis van data

-> nog steeds geen psychologie, wel scheiding tussen alfa en beta

Platonisch dualisme: onderscheid lichaam en geest, voor het eerst onderzoeken van lichaam 
(Descartes, 17e eeuw)

- rationalisme: rede -> kennis

- Nativisme niet te kennen

- De mens als machine/dier, eerste experimenten, lichamen opensnijdeen

-> nog steeds niet de geest

Empirisme: franse revolutie -> egalité, ook een boerendochter kan even makkelijk een 
universitaire studie aan als een baronnenzoon als ze de mogelijkheid krijgt

Menselijke geest is een wit blad, toekomst is enkel functie van ervaring
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Proberen verklaren waarom mensen moorden, drinken, … (door opvoeding)

Menselijke ervaring beïnvloedt menselijk gedrag

-> eerste kleine stap in de psychologie

Darwin! (schreef ook een boek over emoties)

Belangrijk voor psychologie: benadert voor het eerst de mens als dier (aap) -> godslastering

Mens werd plots object voor wetenschappelijke studie (zoals alle andere dieren)

-> heel eenvoudige studies over menselijk gedrag: mensen kunnen maar 3 kleuren zien (gedaan 
door oogartsen, Young)

Copernicus merkte op dat zijn assistent andere metingen deed dan hem -> studie van de 
menselijke fout

Helmholtz ontdekte neurale transmissie, elektrische signalen aan 100km/u

Eerste echte psychologische labo (Leipzig, 1879)

Quetelet: eerste dokter in wetenschappen van UGent, ontdekte normaalverdeling van menselijke 
verschillen, bv. Voor IQ, maar bijna alle menselijke eigenschappen volgen deze curve

Jozef plateau (ook een campus) deed veel werk over kleurperceptie

Donders: mentale chronometrie

Kon op een milliseconde nauwkeurig meten hoe snel reageren

197 ms nodig om te antwoorden

243 ms nodig om te antwoorden op specifieke signalen

-> 46 ms nodig om te herkennen

285 ms nodig om te herkennen en corresponderend te antwoorden

-> 42 ms nodig om te kiezen

Subtractiemethode: onder hersenscanner 100 foto’s van iemand willekeurig tonen en dan van het 
lief -> verschil in hersenactivatie bestuderen


1.3 Het ontstaan van de psychologie

Oudste onderwerp de nieuwste wetenschap: eind 19e eeuw wetenschappelijke studie van gedrag 
en mentale processen

Structuralisme: tegenbeweging tegen wetenschappelijke methode, structuur van het bewustzijn 
ontdekken via introspectie

- Titchener: proces opdelen in elementaire componenten 


- Bewuste ervaring = associatie van sensaties, beelden & gevoelens 

- Sensaties: ervaringen met de zintuigen 

- Beelden: ervaringen die niet werkelijk aanwezig zijn 

- Gevoelens: emoties 


Wilhelm Wundt: experimenteel psycholoog (experiment in Leipzig)

- Fysiologische ψ


- Innere wahrnehmung ⇔ experimentelle sebstbeobachtung 

- Sofa science (Φ) ⇔ eenvoudige, kwantificeerbare antwoorden


- Niet meer in zetel nadenken -> gedrag in cijfers gieten

- enige toelaatbare vorm van introspectie 


Gestalt psychologen (20e eeuw): hoe nemen we waar? zicht/gehoor/…

- “waarneming VS gewaarwording” 


- Waarneming = gehelen (gestalten)

- Voorbeeld; Je hoort geen aparte noten maar een melodie

- Theoretische impact = beperkt: hersenen kunnen slechts 1 interpretatie tegelijk maken 

- Bottom-up: kennis wordt afgeleid uit externe stimuli/omgeving 


- Voorbeeld; Je ziet een harig dier met 8 poten ! Spin

- Top-down: Concept vormt interpretatie v/d waarneming (belangrijk principe, examenvraag!!)


- Voorbeeld; optische illusies  

- Test met passes van basketbal en dansende beer -> ons brein (zicht) werkt niet zoals 

videocamera

- Onze waarneming is niet enkel wat vanuit onze zintuigen gestuurd wordt, maar hersenen 

(top down) beslissen wat we waarnemen

Eerste Franse labo: Sorbonne: Binet (toegepaste psychologie) 1e intelligentietest

Onze breinen ziet heel de tijd dingen die niet echt zijn, ziet andere dingen die wel echt zijn niet

Optische illusies: 2 even lange lijnstukken lijken verschillend

Vrijend koppel: dolfijntjes

Illusie glazen plaat door dingen op de muur te schilderen: fantastisch als je vrienden zat zijn
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Volledige religies ontstaan door illusie van Jesus zien

Focussen op zwart puntje: kleuren die verdwijnen

Verdwijnend paars bolletje -> groen bolletje

Gratis fotomodellen in kleur

M

functionalisme: functies (nut) van menselijk gedrag bv. Dieptezicht

- Darwinisme: aanpassing voor betere ontwikkelingen 


- Grote interesse in (individuele) verschillen en gelijkenissen tussen mens en dier 

- Dewey & James: stream of consciousness


- Voortdurend veranderende stroom van gedachtes/gevoelens 

Behavioristen: eerste psychologen focusten zich op dingen die we kunnen zien

Behaviorisme: Een stroming binnen de psychologie met het standpunt dat enkel observeerbaar, 
meetbaar gedrag het onderwerp kan vormen van psychologisch onderzoek & theorievorming.

Vanaf nu focus op dingen die we kunnen zien, meten wat we observeren

-> verklaring hoe mensen leren (hond van Pavlov)

Relatie beloningen & straffen met gedragingen

Arme psychologie: alles wat men typisch mens maakt (interne processen) hoorden volgens 
behavioristen niet bij psychologie

Belangrijkste doorbraak doordat het komaf maakt met sofa psychologie, repliceerde 
experimenten, probeerde wetten of mathematische formules op te stellen, kennis uit observaties 
en metingen met een onderscheid tussen onafhankelijke en afhankelijke variabelen

In bewustzijn waren behavioristen niet geïnteresseerd = black box (geen info)

Wat tussen stimuli en respons afspeelde, was ongekend (S-R Psychologie)


Freud: tegengestelde van behavioristen

Was enkel geïnteresseerd in wat men niet kon zien

fout: Trauma is juist niet verdrongen maar komt constant in geest opduiken

De hermeneutiek: Interpretatiewerk lijkt meer op begrijpen v/h verleden dan op het 
onderzoekswerk v/e natuurwetenschapper 

Freud was toen een doorbraak (ontstaan psychotherapie) maar nu weerlegd

Freud was ook oogarts en verslaafd aan cocaine

Men deed heel veel voorspellingen die niet juist waren

Natuurwetenschappelijke methode won


1.4 Onderzoeksmethoden in de psychologie

Heel veel mensen vinden van hunzelf dat ze veel mensenkennis hebben

Psychologen hebben wel veel kennis, die kennis komt vaak niet overeen met ‘mensenkennis’

Vragen mentimeter:

Herinneringen blijven niet altijd gelijk

Mensen gebruiken bijna 100% van hun hersenen

Mensen kunnen onder hypnose dingen niet beter herinneren (kwakzalverij)


School in de psychologie Onderzoeksdoel Onderzoeksmethode

Structuralisme Uit welke elementen bestaat een bewuste 
ervaring?

Introspectie

Gestaltpsychologie Hoe kunnen we aantonen dat het menselijke 
bewustzijn meer is dan de som van 
elementaire componenten?

Demonstraties, subjectieve 
rapportering

Functionalisme Welke zijn de functies van het bewustzijn en 
hoe helpt het bewustzijn mensen bij 
overleving?

Introspectie en observaties

Behaviorisme Hoe kunnen we gedrag wetenschappelijk 
bestuderen? Is het mogelijk om voorspellingen 
te maken die door experimenteel onderzoek 
te toetsen zijn?

Gecontroleerde 
experimenten met 
operationeel gedefinieerde 
variabelen 

Psychoanalyse Wat kunnen we besluiten over het 
onderbewuste door mentale problemen te 
bestuderen?

Gevalsstudies van 
patiënten, vrije associatie, 
droomanalyse
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Schizofrenen leiden niet aan een gespleten persoonlijkheid

Blinde mensen kunnen niet beter ruiken

We leren op dezelfde manier als kakkerlakken

Mooie mensen zijn mentaal stabieler

1 mens op 4 zal ooit officieel voldoen aan de criteria van een mentale stoornis

Meeste mensen zullen in een drukke straat een persoon in nood niet helpen

Slimme mensen hebben betere relaties (IQ en EQ gaan samen)


Mooie mensen zijn mentaal stabieler:

Belangrijk omdat ook psychologen vaak verkeerde vooroordelen hebben

Je kunt je als psycholoog niet baseren op buikgevoel om therapie te geven

Psycholoog heeft de plicht om een depressie te behandelen zoals succesvolle studies, …

Mensen kiezen voor bedrijf: scores op interview komen totaal niet overeen met hoe goed iemand 
zijn job doet

3 determinanten die gedrag beïnvloeden (bv. agressie)

1. Biologie/chemie, erfelijkheid: hormonen, neuronen, lichaam beïnvloedt het voelen en 

omgekeerd

- Elke verandering in de hersenen heeft een onmiddellijk een invloed op gedrag

- Depressie gaat bijna altijd gepaard met gewichtsverandering

- Depressie komt door tekort aan serotonine

- Eeneiige tweeling huilt bijna exact evenveel (huilgedrag = 100% genetisch gedetermineerd)

- Geadopteerde kinderen met ouders die zelfmoord pleegden, plegen zelf ook vaker zelfmoord

- Stamboomonderzoek, genen worden doorgegeven

- Aangeboren evolutionaire kenmerken (blinde baby’s lachen ook naar hun ouders, als ze 

warmte van een persoon voelen lachen ze om melk te krijgen)

- Eenden volgen het eerste dat ze zien, ook een brommer

- Hangry, sexuele drift


-> neurowetenschap, neuropsychologie onderzoekt samenhang biologie en psychologie

2. Cognitieve/mentale processen


- Kind dat beloning krijgt zal vaker huiswerk maken

- Onduidelijke slide overslaan


3. Mensen rondom ons (nurture)

- Je kunt tussen 2 willekeurige mensen een link vormen van maximum 6 tussenstappen (deze 

persoon waarmee ik gesproken heb, heeft gesproken met die persoon die gesproken heeft 
met, …)


- Nederlanders en belgen zijn genetisch zeer verwant, maar België scoort toch veel hoger op 
onzekerheid, Vlamingen leven onder het motto “doe maar gewoon”


- Meisjes worden opgevoed om verzorgend te zijn en studeren dus vaker psychologie dan 
burgerlijk ingenieur


-> vaak heel moeilijk om te weten wat effect van nature vs nurture is (tweelingenstudies)

Dualisme: scheiding tussen lichaam en geest -> interactie!

Biopsychosociale model: gedrag wordt steeds beïnvloedt door deze 3 factoren

Soms 1 variabele belangrijker dan andere (bv. Seksuele geaardheid) maar ze spelen alle 3 altijd 
een rol

depressie: de drie zijn ongeveer gelijk

In elk voorbeeld triade van menselijk gedrag bekijken

Voorbeeld agressie:

Freud was eerste die agressie bestudeerde maar helemaal fout

Lorenz: agressieve mensen hebben meer de kans gekregen om voort te planten

50% genetisch bepaald want als je veel serotonine en testosteron hebt, heb je meer kans om 
agressief te zijn (transgenders die testosteron toegediend krijgen zijn vaak agressief)

Hoe veel % van de mensen zijn opgepakt voor agressieve feiten (anti-sociaal gedrag)

Als de biologische ouders al eens opgepakt zijn heb je 26% kans op zelf opgepakt worden

Maar kinderen in adoptiegezin waarvan adoptievader ook agressief is hebben 40% kans

Biologie (21%) en opvoeding (16%) hebben allebei een effect!!

Als kind niet gestraft wordt voor het afpakken van een Pokemon, zelfs beloond want ze hebben 
nu een Pikachu (ik geraak ermee weg), hebben ze een grotere kans op later agressief gedrag

Bijna altijd een interactie, 2 risicofactoren versterken elkaar

Defect gen wordt geactiveerd door zware mishandeling -> zelf later agressief gedrag

Onderzoekscyclus: alles begint bij het hebben van een onderzoeksvraag
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Bv. Zijn vrouwen slimmer dan mannen?

Vrouwen krijgen betere punten, kan zijn doordat ze slimmer zijn, kan bv. Ook dat mannen vaker 
naar activiteiten van VPPK gaan

In alle domeinen van psychologie maakt men wetenschappelijke kennis via deze cyclus

Een onderzoeksvraag kan voortkomen uit een theorie

-> hebben mensen met weinig serotonine een hoge kans op depressie?

-> zijn mensen die cannabis roken creatiever?

Mensen discussiëren van nature vaak over psychologische thema’s

Beide kanten hebben valabele argumenten -> welles nietes spelletje

Meeste vragen in psychologie die je kunt bedenken zijn al onderzocht

Hoe zou je best een patient behandelen? Coach steekt zijn vinger in de lucht, psycholoog leest in 
de literatuur, via web of science!

Web of science: database door wetenschappelijke psychologe

Gratis toegang via computers op school, of op kot via VPN van unief

278 studies over verband EQ en job satisfaction

Artikels die heel belangrijk zijn -> vaak geciteerd -> resultaten sorteren volgens hoe vaak 
geciteerd

Full text options om paper te downloaden

Artikels verwijzen ook naar andere interessante artikels

Vooroordelen worden door wetenschappelijke literatuur ontkracht

Emotioneel intelligente mensen hebben job satisfactie -> hoe komt dat nu (leidt tot nieuwe 
vragen)

Hoe meet je iemand’s EQ? Moet je opletten van sociale wenselijkheid? Operationalisering

Welke proefgroep test je? Hippe bedrijven, met veel/weinig teambuilding, …? 

3 soorten onderzoek

1. Beschrijvend, minder sterke claims

- Naturalistische observatie

Ecologisch valide = kennis zegt iets over echte wereld, praktijk

Mensen onderzoekt men niet in artificiële setting maar in echte wereld

Bv. Kleuters die in de klas storend gedrag vertonen (naturalistische observatie, kleuters 
observeren in hun naturalistische habitat)

Hebben klasgroottes effect op het opletten in de les? Onderzoek -> vraag is makkelijk op te 
zoeken en beantwoorden, het heeft een effect, maar niet super groot

Stel dat je ze naar de unief haalt, kinderen zijn onder indruk, letten misschien meer op -> 
onnatuurlijke resultaten

Hoe weet je of een kind aan het opletten is? Subjectief

Kleuters kunnen zich beter gedragen gewoon al door het feit dat er een onderzoeker in de klas zit

- Vragenlijsten

7punten schaal: likert

Meten hoe depressief iemand is? Vragenlijst met componenten van depressie

Juffen die voor grote klas staan vinden hun kleuters veel agressiever (1 is agressief op deze 
schaal) -> subjectiviteit, antwoorden in functie van wat ze willen (ze willen een kleine klas dus 
kunnen ze grote klassen slecht afbeelden)

- Interviews 

Ongestructureerde interviews: heel verschillend per persoon, moeilijk vergelijkbaar (werkt niet 
goed)

Gestructureerde interviews: werkt beter, is gedetailleerder dan een vragenlijst, bij vragenlijst heb je 
kans dat je niet de juiste vragen stelt en probleem niet identificeert

Nadelen: 

-> perceptie is anders dan realiteit, sociale wenselijkheid, moeilijk generaliseerbaar

Face validity: recruiters denken dat work samples en interviews goede manieren zijn om iemand 
te selecteren

Maar zijn beste werkers diegene die beste interviews hadden? Slechts 14% voorspelbaarheid, 
niet zo’n goede manier

- Opiniepeilingen

vaak voor gevoelige politieke vragen, voorbeeldvraag is veel te ingewikkeld voor de gewone mens 
om te beantwoorden

Mensen die voor Vlaams belang stemmen geven dat vaak niet toe -> altijd onderschat

Opiniepeiling na verkiezing: Dewey heeft gewonnen! Volgende dag komen echte resultaten en 
blijkt van niet
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-> heel onbetrouwbaar voor politieke zaken

Peilingen op tv zijn compleet onbetrouwbaar (slechts 1000) mensen

24 zou 21 kunnen zijn en 13 zou 16 kunnen zijn, dus N-VA is het grootst maar al de rest is 
betekenisloos

Push poll: pushes people to vote a certain way

Brexit is gestart met opiniepeiling

Boris: als we uit de EU stappen hebben we elke week 300 000 euro meer, geen subsidies wordt er 
niet bij verteld

- Psychologische test

bv. Meten hoe depressief iemand is, IQ test

- Archiefdata

Juffen hebben grote problemen met klasgrootte volgens interview

Andere optie: punten vergelijken, kinderen leren beter in kleinere klassen, maar vanaf 20 leerlingen 
dalen de scores niet veel meer en heeft het weinig effect

IQ testen zijn beste manier om jobs te voorspellen

Rorsach (inktvlek) test: wordt vandaag niet meer gedaan, scoring is heel subjectief, voorspellende 
waarde is 0

-> deze test werd gebruikt door psychiaters die zeiden dat Kim de Gelder gezond was 
Freakonomics: Kenji’s verdienen in Vlaanderen minder dan Jean-Louis

- Case study

Case study altijd al heel belangrijk, bv. Hippocampus verwijderen bij epilepsie, zo heeft men rol 
van hippocampus ontdekt

Verdringen van trauma’s: theorie kwam uit allereerste gevalstudie van Freud (Lucy R)

Rook heeltijd vanillepudding door verdrongen herinnering van verkrachten -> vanaf dat ze zich dit 
herinnerde was ze genezen

Kitty krijgt messteken van seriemoordenaar: mensen kijken uit hun raam maar doen niks, Kitty is 
overleden (van 35 mensen die het gezien hebben, heeft niemand iets gedaan)

8 mensen hebben stervende zwerver genegeerd -> politie op zoek naar 8 mensen (plicht om 
mensen te helpen)

Filmpje bystander effect in ziekenhuis

Verantwoordelijkheid wordt gespreid en niemand neemt verantwoordelijkheid

2. Correlatie-onderzoek

Beschrijvend geeft arm, statisch beeld, meeste onderzoeksvragen zijn complexer

-> we willen verbanden weten

correlatie: getal dat sterkte tussen twee variabelen uitdrukte

Er is een verband tussen grootte en gewicht -> grote mensen wegen meer

Verband varieert van -1 tot 1

Correlatie gewicht en IQ is 0, geen verband

Correlatie studeren en punten: positief verband, 0,6

Correlatie roken en levensverwachting: negatief (meer roken = minder lang leven), -0,95

Sterkte van verbande worden vergelijkbaar

0,01 -> bijna geen effect

Sterkte van een therapie berekenen

Correlatie 0: therapie heeft geen effect

Behandeling rechts onder (s16) is zeer effectief, goede behandeling (correlatie = 0,5)

-> nog altijd een overlap tussen de twee groepen

Correlatie IQ eeneiige tweeling is heel sterk, bij twee-eiige tweeling is correlatie aanwezig maar 
minder sterk, IQ is 50% biologisch bepaald

Groot verschil correlatie en causaal verband!!!

Sigaretten zijn effectief de oorzaak van kortere levensverwachting, maar niet altijd juist

Correlatie tussen slapen met schoenen aan en ’s ochtends hoofdpijn hebben

-> beiden een gevolg van uitgaan, schoenen zorgen niet voor hoofdpijn

Correlatie gaming en depressie

Correlatie bestaat, maar gamen is niet de oorzaak, derde variabele verlegenheid, veroorzaakt 
beide  (spurieuze correlatie)

Als meer ijsjes verkocht worden zijn er meer mensen die verdrinken -> derde variabele: mooi weer

Vrouwen die meer wegen verdienen meer -> derde variabele: leeftijd

Correlatie aantal kerken en moorden, grote steden hebben meer kerken en moorden

Minister onderwijs:

Correlatie muziekschool en slagen universiteit (1e Bach psych)
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Derde variabele: kinderen van rijke ouders gaan naar muziekschool en universiteit

Geïnvesteerd geld in ruimtevaart: hoe rijker de samenleving, hoe meer druk op economie en dus 
zelfmoorden

In jaren waarin Nicolas Cage in veel films speelt, verdrinken veel mensen in hun zwembad

Quasi perfecte correlatie tussen chocolade en nobelprijzen, maar natuurlijk niet waar

Autisme en vaccinaties

-> we zijn rijker geworden en begonnen met vaccinaties, begonnen ook vaker autisme vast te 
stellen (er zijn niet meer autisten dan vroeger, enkel meer diagnoses!!!)

Nu volledige dorpen in Amerika die niet vaccineren en een schatting van 10 000en doden

3. Experimenteel, kan sterkste claims maken maar is moeilijkst uit te voeren

Kan oorzakelijke verbanden aantonen

Bystander effect is gecorreleerd met aantal aanwezigen, maar is dat de oorzaak? 

-> testen via experiment

We confronteren mensen met iemand die hulp nodig heeft in artificiële situaties

Manipuleren van variabele waarvan we denken dat die de oorzaak is

Mensen die alleen zijn helpen, mensen in de buurt van anderen (geen test subjecten) doen niks 

Alles is constant behalve aanwezigheid van mensen -> we kunnen causale claim leggen, aantal 
aanwezigen heeft een effect bij hulpgedrag

Stel dat persoon harder roept in ene situatie dan in andere -> we weten dan niet wat de oorzaak is

Stel dat ene persoon die valt een oude man is en andere man is Brad Pitt -> fout in onderzoek

Videogames creëeren agressie? Of mensen die agressief zijn spelen videogames en stel dat je 
videogames zouden verbieden zou agressie stijgen

Meisjes mogen hun vriendin een elektrische schok geven als ze een fout maken -> hoe vaak 
geven ze de zwaarste elektrische shocks?

Meisjes die “een uur moesten wachten” en terwijl een gewelddadig spelletje spelen geven 
zwaardere shocks -> videogames creëeren agressie maar niet noodzakelijk op niveau van 
massamoord

Vraag op examen: (on)afhankelijke variabelen kiezen bij beschrijving van studie, confound en 
conclusie aanduiden

Afhankelijk is het interessante

Onafhankelijk is manipuleerbaar

Niet hetzelfde: confound

Experimenten worden beschreven in methodes, onderzoeker in China moet zelfde resultaten 
kunnen uitkomen of is er een culturele factor?

Koppels met veel kinderen zijn ongelukkiger, maar we kunnen dit niet manipuleren om te testen of 
er een causaal verband is, je kan mensen niet verplichten om x kinderen te krijgen

Grote interne validiteit: claim over videogames is echt over videogames en niet andere oorzaak

Kleine externe validiteit: situaties in onderzoek vertalen niet altijd naar echte wereld

Veldexperiment: videogames eerst getest in labo, daarna naar instelling voor moeilijk handelbare 
meisjes geweest en hun een week gewelddadige films laten kijken en de week daarna naar 
romantische films, tellen het aantal gevechten dat tijdens die week uitbreekt

-> verschillende evidenties convergeren en maken super goed onderzoek (meta-analyse)

Als je geluk hebt was er al een psycholoog die alle studies heeft samengevat = meta-analyse

Meta-analyse staat meestal bovenaan volgens meest geciteerd

2 belangrijke tekstjes over ethiek

- Kennis is niet belangrijker dan welzijn van proefpersonen/dieren

- Stress moet mild gehouden worden

- Geïnformeerde toestemming

- Recht om te stoppen zonder nadeel

- Anoniem

- Debriefing (zeker bij misleiding)

- Ethische commissie houdt toezicht (www.APA.org)

Hoofdstuk 3: Gewaarwording

3.1 Gewaarwording vs. waarneming

Hoe nemen mensen informatie op uit de wereld? Basisprocessen zijn essentieel voor psychologie

Bottom up: hoe nemen mensen dingen waar in de hersenen?

Heel veel info -> 1 zinvolle ervaring

Niet ok om zintuigen apart te bestuderen (interageren) maar we gaan dit nu toch doen

Zelfs bij het horen van eenvoudige lettergrepen worden we beïnvloedt door wat we zien
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Beeld van iemand die “jaja” zegt, geluid van iemand die “baba” zegt, samen zetten en we hebben 
de indruk dat hij “dada” zegt

Verwerking van sensorische informatie die leidt tot elektrische signalen, chemische reacties

Waarneming: interpretatie/begrip van fragmentarische gewaarwordingen -> zinvol

Dalmatiertekening: te veel willekeurige vlekken, je ziet niet veel, als iemand toont dat er een meisje 
in verstopt zit kun je dat meisje niet meer wegdenken

grapje: dalmatiertekening van een dalmatiër

5 zintuigen, volgens Ward (2008) zijn er 10, omdat ze ook elk verwerkt moeten worden

Is jeuk ook een zintuig?


3.2 Het gezichtsvermogen

Lichtstralen kunnen op verschillende manieren het oog bereiken

Rechtstreeks, indirect, ergens doorheen

Licht = elektromagnetische straling

- golflengte: kleur (400-700nm)

- Fotonen (aantal golven): lichtintensiteit

- Amplitude: lichtintensiteit

Hard op ogen duwen: lichtflitsen genereren, dus ook via activiteit in de hersenen

Blinden, mensen met migraine kunnen lichtflitsen krijgen

Het oog:

- Cornea = hoornvlies

- Kamervocht: zit tussen cornea en lens

- Pupil is de opening in de iris

- Lens zorgt voor accommodatie van het beeld

- Glasachtig lichaam: grootste deel van de oogbol

- Retina is waar visuele sensors/receptoren zitten


- Beeld valt gespiegeld en ondersteboven, hersenen draaien dit weer voor ons om

- Transductie: receptor zet fysische energie om in elektrische signalen 


Mensen met prisma-shift bril waardoor licht wordt omgedraaid (wereld ondersteboven) -> 
hersenen zijn in staat om snel iets met info te doen

254 miljoen receptoren in 3 lagen:

1. Visuele rectoren (kegeltjes & staafjes)

2. Horizontale cellen (bipolaire cellen, amacriene cellen)

3. Ganglioncellen voor informatieverwerking (vooral randen & beweging belangrijk)

Fovea: hoogste concentratie van kegeltjes (kleur, vereist hoge lichtintensiteit)

Zwakke ster zien door vlak naast te ster te kijken, om het licht in de parafovea te laten vallen waar 
meer staafjes zijn (beweging, lage lichtintensiteit vereist)

Er wordt per laag maar 1/127ste doorgegeven

Wat naar onze hersenen gestuurd wordt is minder dan 1% van wat we zien

Fims kunnen nu efficiënt gecomprimeerd worden naar mpeg, alle info die mensen toch niet 
kunnen zien worden uit het beeld gehaald

Papegaai verdwijnt (linkeroog sluiten en kijken naar kruis links ervan): zit in blinde vlek

Scotoma’s: shade aan oog en vergroting van blinde vlek, wordt in het begin aangevuld door 
hersenen en mensen hebben niet door dat er iets is -> lopen vaak tegen dingen aan omdat 
hersenen verkeerd aanvullen

Chiasma opticum: kruis waar oogzenuwen kruisen en zorgen voor contralaterale projectie

-> wat door het linkeroog gezien wordt, wordt verwerkt in het rechteroog

Hersenbloeding in linkerkant, je ziet niet meer door rechteroog

Split brain: stel je leest met linkeroog en dus rechterhersenhelft, kunnen deze mensen het niet 
lezen, want taal zit in linkerhersenhelft

Gezichtsherkenning gebeurt in rechterhersenhelft: bovenste broers lijken meer op elkaar want het 
is twee keer linkerkant

Primaire visuele cortex: meeste van de kenmerkdetectoren zijn oriëntatieselectief, reageren enkel 
op lijnen in een bepaalde helling

Licht valt in ogen -> chemische reactie -> elektrisch signaal -> comprimeren -> naar andere kant 
van hersenen -> 2 systemen, herkennen van objecten en gezichten

Dubbele dissociatie: heel vaak 2 verschillende systemen in brein ontdekken door plots vinden van 
mensen waarvan 1e systeem niet werkt maar andere wel en omgekeerd

Prosopagnosie: niet meer kunnen herkennen van gezichten, maar wel nog objecten
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Er is ook een persoon die nog gezichten kan herkennen, maar geen objecten meer 
(objectagnosie)

-> samen vormen zij dubbele dissociatie duo

Herkennen van gezichten vraagt heel veel berekeningen in de hersenen, R hemisfeer dominantie

Myoop: bijziend (bril voor ver)

Presbiopie: verziend door leeftijd

Astigmatisme: ogen hebben vorm van rugbybal

Als er te veel licht is geven hersenen een signaal naar oog om pupil kleiner te maken

Wij zien geen absolute helderheid, maar relatieve helderheid

Gelijktijdig contrast (we bepalen de lichtheid van een voorwerp aan de hand van de lichtheid van 
de omgeving) is niet perfect

Lichtheidsconstantie: in een donkere ruimte kunnen we nog steeds waarnemen dat een T-shirt wit 
is (ookal geeft het minder licht dan in een fel verlichte ruimte)

Onze hersenen gebruiken relativiteit zodat mensen/objecten in alle situaties nog op elkaar lijken

kleurconstantie: zoals lichtheid corrigeert ons brein kleuren

Volledige kleurenblindheid komt niet zo veel voor

Trichromatische theorie - Young: alle kleuren worden waargenomen aan de hand van 3 kleuren 
(rood, groen, blauw)


3.3 Het gehoor

Geluid zijn trillingen in de lucht, in het luchtledige kunnen we niet horen

Hogere amplitude: meer decibel (volume)

Hertz: frequentie/s (toonhoogte)

Geluid beweegt trommelvlies en zet 3 gehoorbeentjes in werking: hamer, aambeeld en 
stijgbeugel, vloeistof in slakkenhuis (semi-circulaire kanalen) beweegt, in vloeistof zijn haartjes die 
voelen hoe vloeistof beweegt en zetten om in elektriciteit, die gaan via oorzenuw naar de primaire 
auditieve cortex

Feedbacklus: hersenen krijgen constant veel info binnen en brein beslist om achtergrondgeluid te 
negeren, tenzij er plots belangrijke info is in achtergrondgeluid

Cocktailparty effect: als je je naam hoort vallen in de achtergrond zal je plots luisteren

Grotere amplitude zorgt voor grotere beweging van trommelvlies en uiteindelijk de vloeistof en de 
trilhaartjes, maar ook snelheid van vuren heeft een effect

Snelheid van vuren wordt voor toonhoogte en sterkte gebruikt, daarom dat hoge tonen altijd luider 
klinken, 1 apart kan maar een snelheid van 1000 hz doorgeven (salvoprincipe), om hogere tonen 
door te geven moeten ze niet synchroon bewegen 

-> snelheid zorgt voor hoogte en sterkte, er is dus interactie tussen de twee

Auditieve lokalisatie: we kunnen bepalen waar exact geluid zich bevindt door verschil tussen links 
en rechts, en klank door de vorm van onze oorschelp

Vleermuizen zijn blind, sturen geluiden uit en berekenen verschil tussen sturen geluid en 
terugkrijgen van geluid om te weten hoe veel plaats er voor hen is

Tom is blind maar heeft zichzelf echo locatie aangeleerd

Conductie: doorgeven, conductiedoofheid is mechanisch probleem, slijtage van de 
gehoorbeentjes -> hoorapparaat 

Tijdelijke drempelverschuiving: door te luide geluiden zal men tijdelijk minder goed horen (haartjes 
hebben zich platgelegd)

Sensorineurale doofheid: haartjes zijn afgebroken en doofheid is permanent, gehoorapparaat 
helpt ook niet

Tinitus: bij scheuren van haarcel en door kapotte neuronen wordt constant een pieptoon naar de 
hersenen gestuurd

Hoorapparaat versterkt enkel geluid, helpt dus niet wanneer probleem bij de overdracht is

Cochlair apparaat: zet geluid om in elektrische signalen en kabel is rechtsreeks naar de hersenen, 
maakt binnenoor dus overbodig

Ze zijn er ook al in geslaagd om blinde mensen simpele geometrische vormen te laten zien, via 
camera’s zal men waarschijnlijk uiteindelijk blinde mensen (met gezonde hersenen) kunnen laten 
zien


3.4 De reukzin

Reukzin is zeer slecht ontwikkeld bij mensen (door weinig oefening, we kunnen dit wel meer 
trainen), we moeten niet meer ruiken aan eten

Vrouwen zijn er beter in dan mannen
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Neusgaten werken afwisselend

geuradaptatie, hersenen sturen pas signaal als er iets veranderd

Blinden ruiken niet beter, maar zijn beter in herkennen van geuren

We ruiken genetische diversificatie en willen daar mee paren (opposites attract)


3.5 De smaakzin

Smaakzin is bij ons ook minder ontwikkeld dan bij dieren

2/3 zit in tong, de rest in verhemelte en keel

Blinde vlek op tong

pikant: smaakknoppen die doodgaan, geen smaak maar afstervende sensoren

Andere sensaties die invloed hebben: warmte, textuur, …

Smaak wordt heel veel beïnvloed door geur, mensen zonder geur kunnen heel slecht smaken

Biologische voorkeur voor zoet om energie op te doen

Voorkeur voor andere smaken is socio-cultureel bepaald, je kan kinderen leren om zwaluwsnot 
lekker te vinden, tot 2jaar lustten ze alles (behalve voorkeur voor zoet), daarna worden ze fobisch 
voor nieuwe smaken

Verschillende receptoren zitten over hele tong verspreid (niet op specifieke plekken op de tong 
zoals men vroeger dacht)

5e receptor, maar welke smaak is die? Men denkt umami (oosters eten, soja)


3.6 De zintuigen van de huid

Belangrijk voor het herkennen van voorwerpen, sociale relaties en juiste motoriek uitoefenen (hoe 
veel druk je nodig hebt om iet vast te pakken)

Als aanraking lange tijd verdergaat voelen we die niet meer (adaptatie)

Tastzin detecteert veranderingen in druk en temperatuur

Dode hand effect: je komt aan de palm van je hand maar er zit nog een hand tussen, lijkt alsof je 
hand dood is omdat je het niet voelt -> interactie met andere zintuigen

Tastzin kan zich buiten het lichaam bevinden:

Je gebruikt stylo als verlengstuk om blad aan te raken

Visuele info van het aanraken van een prothese: sommige mensen zullen dat ook voelen

Fantoomledematen: zenuwen worden bij operatie doorgesneden, zenuwen die geen stimulatie 
meer krijgen beginnen zelf elektrische pulsen naar de hersenen te sturen 

Persoon heeft geen gewaarwording van ledemaat, maar hersens vormen toch een waarneming 
van een sensatie met dat ledemaat


Hout is trage geleider, bij warm hout zal je minder snel je hand terugtrekken dan bij een metalen 
pot

Soldaten die in de oorlog op mijn trappen, op ogenblik dat been wegvliegt hebben ze geen pijn, 
hersenen focussen zich eerst in veiligheid brengen -> top-down

Gewaarwording van pijn vermindert als er ook positieve stimulus is

Oude wonde wordt ervaren als gevoelige plek, ook al zijn er minder neuronen, hersenen 
waarschuwen voor mogelijk gevaar

-> zeer grote individuele verschillen, pijnsensatie is hierdoor heel belangrijk

Mensen die continu bezig zijn met pijn hebben ook meer pijn, mensen moeten leren pijn 
aanvaarden (fantoompijn)

Bij chronische pijn denk je ook meer aan je pijn, dit versterkt je pijn nog -> cyclus

Hand op koude en warme zwanworstjes tegelijk -> enorm veel pijn ook al zorgen enkel 
zwanworstjes van 40° niet voor pijn of schade

poortcontroletheorie: pijnervaring is belangrijk voor overleving, maar soms moeten we die ook 
kunnen onderdrukken (pijnmodulatie)


3.7 Kinesthesie en evenwichtsgevoel

Kinesthesie: positie & beweging ledematen en lichaam

Evenwichtsgevoel: info evenwichtszintuigen (slakkenhuis) + kinesthetische feedback

Ook een interactie met visuele feedback -> wagenziek

Drempel: hoeveelheid fysische stimulatie die nodig is om hem te merken

Drempels zijn niet absoluut (gradueel): hersenen maken een interpretatie en dat werkt niet perfect

Curves over drempel volgen s-vorm
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De ene keer zien en horen we beter dan de andere keer, op elektrische signalen naar onze 
hersenen zit ruis, zenuwen geven ook vaak signalen zonder dat er iets is, hersenen moeten 
berekenen was er nu iets of niet?

Drempels hangen af van adaptatie

Passer op de hand, hoe ver moeten 2 prikjes uit elkaar zijn om te voelen dat het 2 prikjes zijn en 
niet 1

Just notable difference: kleinst mogelijk waarneembare verschil

Mensen zijn gevoelig voor verhoudingen, geen absolute waarden

Logaritmisch verband tussen stimulatie en wat we ervaren

Lijf is uitgerust op grote veranderen (weinig stimulatie -> meer) en merkt minder veranderingen als 
de stimulatie al aanwezig is

Psychologen hebben geluidschaal voor decibel uitgevonden, is hoe sterk mensen een geluid 
ervaren

Differentieel drempel: hoe veel lampen moet je extra aansteken bij een al verlichte kamer om te 
zien dat het lichter wordt

Smaak is weinig gevoelig (30% verschil)

5 EUR korting op 15 EUR lijkt veel meer dan op 100 EUR, mensen zijn gevoelig aan relatieve 
drempels

Gps-en die als optie bij dure auto verkocht worden zijn veel duurder dan apart


3.8 Interacties tussen zintuigen

McGurk effect: we kunnen geluid beter herkennen als we de lapbewegingen ook zien

Blinden ontwikkelen betere tastzin, gedeelte van hersenen dat normaal gebruikt wordt om te zien 
wordt actief bij lezen van braille, functie van dat gedeelte is veranderd

Doven hebben beter perifeer zicht, deel van hersenen dat geluid behandelt wordt overgenomen 
door zicht

Als baby zijn hersengebieden nog niet ontwikkeld en moet elk deel nog zijn specialisatie vinden

-> afbouwen van nutteloze verbindingen, stel dat dit niet gebeurd heb je synesthesie

Bv. Mensen zien cijfer en hebben gewaarwording van een specifiek kleur

Kandinsky had synesthesie over al zijn zintuigen


Hoofdstuk 4: De waarneming

4.1 Van zintuigelijke gewaarwording naar waarneming

Dissociatie tussen bottom-up en top-down

Zien is niet hetzelfde als herkennen

Gewaar worden is niet hetzelfde als waarnemen

objectagnosie: man kan geen voorwerpen herkennen, maar wel objecten tekenen of herkenen via 
tastzin. Hij kent de objecten dus maar kan ze via zijn zicht niet herkennen.

Hij herkent gezichten op speelkaarten, maar symbolen niet, de man herkent speelkaarten niet 
maar gebruikt zijn kennis om toch tot een juiste conclusie te kunnen komen

Mensen zijn uniek in gebruik van taal

Mensen die deze stoornis hebben die niet vanaf geboorte, waardoor ze al kennis hebben over 
objecten kunnen hier beter mee om. Maar mensen die zo geboren worden kunnen toch ook 
kennis over objecten opdoen. Mensen met prosopagnosie kunnen het gezicht van hun hond niet 
herkennen. Mensen met objectagnosie herkennen niet dat hun hond een hond is maar herkennen 
wel het gezicht. Mensen met objectagnosie mogen ABSOLUUT NIET rijden. 


Saccade: sprongetjes van ogen van bv. Een woord naar een ander woord, 1/4 van de tijd zien we 
niets, we zien ook niets in onze blinde vlek, dit wordt ook constant aangevuld

Knipperen duurt 500 ms, we zien niet wanneer we knipperen (beeld is doorlopend)

Robot herkent platte deur, maar vanaf die opengaat ‘verandert’ de vorm en herkent die het niet 
meer -> mensen kunnen dat wel (perceptuele constantie)

Proximale stimulus: geheel van fysische energie dat onze sensorische receptoren stimuleert (licht/
geluidsgolven, …)

Distale stimulus: het object in de fysische wereld die de fysische energie produceert

Volgens Palmer is waarneming een heuristisch interpretatieproces, aan de hand van de proximale 
stimulus en kennis over onze wereld weten we wat de distale stimulus is

Door kennis van de wereld weten we dat de trapeziums in gaten in muren eigenlijk openstaande 
deuren zijn = waarneming

Waarneming gaat soms ook de mist in (illusies)
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We schatten diepte in aan de hand van de helderheid van de objecten (illusie hol of bol)

3 verschillend uitziende objecten, linkse en rechtse oranje vlak lijken misschien nog het meeste op 
elkaar, maar eigenlijk hebben links en midden evenveel oranje oppervlakte

Robots kleur laten zien zoals de mens: fouten insteken

Raster van Hermann: allemaal gekleurde vierkantjes, het lijkt of er grijze stippen tussen staan

Laterale inhibitie: een heldere stimulus die de ganglioncellen stimuleert zorgt ervoor dat de 
omringde ganglioncellen onderdrukt zullen worden


4.2 Van de retina naar de hersenen: bottom-upprocessen

Theorie van Marr: 3 fasen bij eenvoudige objectherkenning

Fase 1: primaire schets

Minder dan 1% wordt doorgestuurd naar de hersenen, schematische basale voorstelling wordt 
naar hersenen gestuurd, vooral randen zijn belangrijk (abrupte overgang in helderheid)

Fase 2: percentuele organisatie

Wat hoort bij wat (welke randen vormen een voorwerp)? Kan misgaan 

- Perceptuele groepering: systemen om te bepalen wat bij elkaar hoort


- Gelijkheid (lijkt op elkaar)

- Nabijheid (dicht bij elkaar)

- Geslotenheid (haakjes naar elkaar toe, niet weg van elkaar)

- Goede voortzetting: bij auto die achter hek staat weten we ook dat hij niet uit reepjes bestaat


- Ons brein vult missende info aan (gebruikt bij graffiti)

Dalmatierfoto die we gezien hebben als meisje: principe van groepering (we weten nu dat we die 
groep vlekken moeten verbinden)

Geslotenheid zorgt dat onze hersenen die groepering maken, randen wegnemen -> perceptie 
verandert

- Figuur-achtergrond


- omsingeling: het geen dat omsingelt is (doorlopende lijnen) is het object dat voor een 
achtergrond staat


- Grootte

- Symmetrie

- Lokatie

- Textuur: hoe meer detail er is, hoe verder van ons weg (groot publiek, hoe verder hoe kleiner 

en dichter op elkaar dat de hoofdjes zijn)

- Vorm (smaller onderaan)

- Vertrouwdheid


Fase 3: patroon-en objectherkenning

Na fase 2 is input nog niet volledig driedimensionaal -> herkennen van de distale stimulus

Patroonherkenning: koppelen kijkergericht beeld aan een voorstelling in het geheugen

Lichtjes die bewegen: interpretatie is wiel (minder geslaagde metafoor)

- template-matching: voor alle objecten hebben we prototypische templates om verschillende 

versies van hetzelfde object te kunnen herkennen aan de hand van overlap met een van de 
templates


- Kenmerkenherkenning: voorwerpen hebben specifieke kenmerken, vaak een combinatie van 
cilinders met verschillende groottes en breedtes die op een bepaalde manier op elkaar staan

- go-car lijkt voor flikken op auto, maar is toch anders en mag binnen in autovrije straat 


geon: basisvorm (volgens Biederman zijn er 36)

Hoe meer geons je programmeert, hoe meer kans dat de computer het zal herkennen


4.3 De perceptie verbeteren door de informatieopname te sturen: top-downprocessen

Proximale stimulus die je op je netvlies krijgt kan je gebruiken om de rest aan te vullen

We zien met elektrisch signaal wat van de ogen komt en wat van de hersenen komt: zien is 
tweerichtingsverkeer

Contextaffect: afhankelijk van waar de stimulus voorkomt, krijgt het een andere interpretatie

B: is een proximale stimulus, door A en C zien we het als een B, zien we het tussen 12 en 14 dan 
denken we dat het een 13 is

Omkeerbare figuren (bv. jonge of oude vrouw): interpretatie wordt door hersenen beslist

Subjectieve contouren: we zien randen waar er geen fysische contouren zijn (figuur maken door 
negatieve plaats)

Woordsuperioriteitseffect: herkenning van letters verbeterd als die deel zijn van een woord
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In het experiment van Reicher krijgen participanten 50ms lang een 4-letterwoord te zien, de ene 
groep zag een Enels woord met betekenis, de andere groep een betekenisloos woord. Direct 
daarna zagen ze 4 symbolen (maskeringstimuli) te zien, dan moesten ze tussen 2 letters kiezen 
welke ze gezien hadden. Als mensen de letters in een betekenisvol woord zagen herkennen ze die 
veel vaker en maken ze de taak vaker juist.

Geheel-deel superioriteitseffect voor andere stimuli: sommige dingen zijn moeilijk te herkennen 
wanneer ze uit context gerukt zijn, maar wanneer ze samen geplaatst zijn is het duidelijk

Aparte stukjes van tekening zijn onduidelijk, geheel van het gezicht herkennen we wel

Het fenomeen van het omgekeerde gezicht: context moet op een vertrouwde manier aangeboden 
worden om de kenmerken te herkennen, als een gezicht ondersteboven staat hebben we er veel 
meer moeite mee om die te herkennen, of om te herkennen dat er iets mis mee is

We draaien de mond en ogen om, daarna de volledige foto, we merken niet direct dat daar iets 
mis mee is

Speedpainter: wanneer schilderij rechtop staat zien we niet wat het is, hij draait het en we zien 
een heel mooie afbeelding

Studie De Graef: dingen in rode vakjes zijn onbestaande voorwerpen, participanten moeten 
stofzuiger vinden, als we stofzuiger in living plaatsen vinden mensen die sneller dan de garage

IAM: Interaction activation model, hersenen leren door associaties tussen hersencellen, neurale 
netwerken kunnen ook leren door associaties te maken, via dit model voor het eerst mogelijk om 
computers te laten lezen, door alle kenmerken van waarneming de computer aan te leren

BELANGRIJKE SLIDE (soort van samenvatting voor geziene principes)


4.4 Waarneming van diepte en beweging

Dieptezicht:

Lichtstraal bevat geen info over hoe ver het is (licht gaat te snel om te kunnen merken dat het later 
toe komt)

Binoculaire dispariteit:

Diepte wordt berekend via 2 ogen, 2 beelden worden gecombineerd tot 1 beeld, groot verschil 
tussen links en rechts: dichtbij, klein verschil: ver weg van mij

strabisme: ogen kijken niet exact naar hetzelfde punt, hersenen kunnen de verschillende beelden 
niet samenkrijgen, er wordt enkel info uit een oog gebruikt, andere oog wordt niet meer gebruikt 
en wordt lui -> oplossen door 1 oog tijdelijk af te dekken

- oogconvergentie: hersenen gebruiken info van oogspieren, hoe scheel we kijken

We kijken scheler naar tijgers die dichtbij zijn dan naar verre tijgers -> spieren aan oog om naar 
binnen te draaien zijn hard aan het werk -> signaal naar hersenen dat het dichtbij is

Ook met 1 oog dicht kunnen we 3D zien = monoculaire diepteaanwijzingen

- grootte van een object

- Veel meer detail (textuurgradiënt) -> verder verwijderd


- foto: bovenaan meer hoofdjes per centimeter dus dat is verder weg

- Lijnen die samenkomen zorgen ervoor dat we weten dat we mannetje niet moeten interpreteren 

als klein maar als ver

- Overlapping (interpositie): ene staat voor het andere, het ene is dus dichter dan het andere

- Bewegingsparallax: hoe snel het beweegt, bv. Op trein, dingen die dichtbij zijn verplaatsen 

sneller dan dingen die ver weg zijn (horizon beweegt amper als we normaal stappen)

Illusies: laatste cilinder lijkt groter, maar is eigenlijk even groot, even grootte oppervlakte van 
blauw, maar lineair perspectief + textuurgradient zorgt ervoor dat we denken dat laatste cilinder 
verder is en we die dus “opblazen” in ons hoofd”

Ponzo: lijnen getekend als spoorweg, 2 exact dezelfde lijnen op een verschillende plek 
interpreteren we als verschillende groottes

Müller-Lyer: links lijkt op hoek die naar ons toe komt (dichtbij), rechts lijkt ver (divergerende lijnen) 
dus blazen we die op

Kamer Ames: mensen groeien en krimpen terwijl ze daarin rondlopen (vloer loopt af/plafond is 
oneven), deze illusie werkt enkel met 1 oog, of met camera (1 lens)

Afstand tussen maan en aarde fluctueert een klein beetje: niet genoeg om dit te kunnen zien

Maan lijkt groot wanneer die dicht bij de horizon staat, ons brein weet dat dingen op de horizon 
ver weg zijn en maakt ze dus groter

Magritte speelde met dieptezicht


Waarneming van beweging
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Ecologische perceptie (Gibson): de waarnemer is actief en constant in beweging (interactie 
waarnemer en waarneming) waardoor hij steeds andere perspectieven krijgt en meer informatie 
kan opdoen

Experiment Savelsbergh et al.: waarnemer staat stil en waarneming beweegt

Klein balletje verliest lucht terwijl het aan het vliegen is -> balletje wordt kleiner -> mensen denken 
dat het balletje ver weg is en ze krijgen het tegen hun gezicht, maar fout is kleiner dan gedacht!

Vroeger dacht men dat we enkel grootte gebruikten, hiermee is ontdekt dat andere dingen ook 
mee berekend worden

Fout is groter bij kinderen dan volwassenen, we worden dus steeds beter in het gebruiken van 
compensatiemechanismen, dit is aangeleerd

We zien snel biologische bewegingen: herkennen bewegingen van mensen of dieren

12 stippen, we zien mannetje, kunnen zelfs geslacht bepalen (groeperingsprincipe van het 
gemeenschappelijke lot, 12 stippen bewegen op hetzelfde ritme en behoren volgens onze 
hersenen dus samen)

Ungergleider & Mishkin: 2 parallele banen, wat en waar

Visuele info wordt naar temporale lob gestuurd (wat baan), ook naar de parientele lob (waar we 
het zien) -> ook hier dubbele dissociatie

Patienten kunnen weten wat ze zien maar niet waar, of waar maar niet wat (visuele agnosie)

Hersenen maken interpretatie van beweging door 4 snapshots per seconde, dit kan ook stuk gaan

Bv. Bord met neonlichtjes, tekst die van rechts naar links schuift interpreteren we niet als iets die 
telkens verspringt maar we maken daar een beweging van = apparente beweging

Geïnduceerde beweging: iets in de achtergrond beweegt waardoor beweging van een ander 
object verkeerd geïnterpreteerd wordt (bv. Op trein, welke beweegt er nu?)

Waterval effect: beweging van water dat naar beneden valt, constante stimulatie, plots op pauze: 
lijkt alsof water omhoog kruipt (hersenen hadden al berekend dat water zal vallen), kan zelfs 
toegepast worden op andere stilstaande objecten (wegkijken van waterval naar een steen)


4.5 Waarneming en actie

Vroeger dacht men dat eerst de waarneming gebeurde en dan de actie, ze werden apart 
bestudeert, nu bestuderen we die samen omdat er een interactie is (sensorisch & motorisch)

3 onderzoekslijnen: spiegelneuronen, impliciete activering en de grijpbeweging


Enkel verdwaalde psychologen krijgen Nobelprijzen 

Als er nog iemand een krijgt zal het Rizzolatti zijn: sommige hersencellen doen exact hetzelfde 
wanneer ze iets moeten doen als wanneer ze iets waarnemen

Apen nemen nootje vast -> activiteit in motorische zone

Rizzolatti neemt nootje vast -> ook activiteit in motorische zone van aapjes

Deze neuronen leiden tot de capaciteit van leren, we leren door deze neuronen in te zetten tot 
actie, deze zijn al vastgesteld vanaf 2 weken

Kijken naar opzet van andere tennissers kan tennissers helpen om hun eigen opzet te verbeteren

autisten: probleem met spiegelneuronen?

Emoties worden ook nagebootst in hersenen -> empathie 

Autisten hebben mogelijks probleem met deze spiegelneuronen -> theorie al weerlegd


Impliciete activering van responsen

Onderzoek Dehaene:

Getalwoord (prime) geprojecteerd tussen 2 betekenisloze letterreeksen (zo snel dat ze het niet 
kunnen zien), het ene is groter dan 5, het andere niet, daarna laatste cijfer

Allebei de laatste cijfers zijn groter dan 5 -> mensen reageren met juiste antwoord groter dan 5

Prime is kleiner dan 5 -> mensen hebben juist dat 6 groter is dan 5, maar reactie is trager

-> als de prime groter was dan 5 werd het juiste antwoord al gestimuleerd en kunnen we veel 
sneller antwoorden

Theorie van gebeurteniscodering - Hommel et al.: geheugen bestaat uit gebeurtenisherinneringen, 
waar acties en waarnemingen samen opgeslagen zitten (interactie), ze moeten dus ook altijd 
samen bestudeerd worden


Grijpbeweging is enkel mogelijk voor mensen/mensapen

We doen eerst onze vingers iets te veel open zodat de schijf ertussen kan en knijpen dan toe, hoe 
ver we open doen hangt af van de grootte van de schijf

Bij optische illusies (Ebbinghausillusie) -> wordt de actie aangepast?
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Illusie is veel minder groot in actie dan de waarneming, grijpbeweging is ongeveer even groot

Staafjes lijken te verschillen in lengte (Ponzo illusie), maar vingers gaan even ver uit elkaar

Perceptie-actietheorie - Milner & Goodale: doordat de grijpbeweging bijna onveranderlijk is, 
moeten we waarneming voor herkenning en voor actie apart bestuderen -> wat (herkenning) en 
waar (actie) baan

Persoon met visuele agonie (verstoring wat baan) kan perfect naar alles grijpen


4.6 Hoe belangrijk is leren bij de waarneming?

4 onderzoekslijnen:

Blinden door schade aan de ogen hebben zelfde nature, maar niet nurture

-> proberen om ogen te herstellen, wat zien die nu? Zo weten of waarneming nature of nurture is

detectie: kunnen zien dat er iets is, kunnen het ook volgen, maar kunnen het niet herkennen 

-> Waarneming is geleerd

Geval bij man die niet blind geboren was, maar aan drie jaar zicht verloren was (heeft iets van 
nurture gehad)

Ene oog dat men kon herstellen heeft men ook hersteld (toen hij 40 was, test 3 jaar na operatie)

Enkel rode kaders kennen

Parallellogrammen dat voor ons een illusie zijn: die man kan het wel perfect zien

Herkende enkel een kubus als die bewoog, herkende zijn vrouw niet

Zag geen illusoire contouren of transparantie

Waarneming en diepte moeten we leren, er is een kritische periode

Enkel eenvoudige perceptie (kleur, grootte, helderheid) is aangeboren


Visuele vervorming bij intacte proefpersonen

prismabril (alles is ondersteboven en gespiegeld): zit verandering in waarneming of actie?

Stratton: paste zich na 8 dagen nagenoeg aan

Palmer stelde dat zijn waarneming niet aangepast was, maar hij had simpelweg de juiste 
beweging geleerd

Held:

Mensen met bril in rolstoel laten rondrijden, als ze voor de eerste keer zelf moeten stappen lukt 
hun dat -> aanpassing zit vooral in de waarneming

Maar aanpassing was veel groter bij actieve personen, beweging is dus heel belangrijk


blooming, buzzing confusion (James: in de 19e eeuw dacht men dat baby’s stimuli detecteren, 
maar geen waarneming kunnen maken -> onderschatting van wat baby’s kunnen

Op 30 cm kunnen baby’s redelijk goed zien (afstand baby en moederborst)

Vanaf 12-21 dagen kunnen baby’s gezichtsuitdrukkingen imiteren

-> we leren dat, maar extreem snel

Baby’s-gezichtsherkenning

Vanaf 8 maanden meer hersenactiviteit bij recht gezicht dan ondersteboven gezicht

Vanaf 3 dagen voorkeur voor gezicht-achtige vormen

-> baby’s zien niet zoals mensen, waarneming is geleerd, pasgeborenen kijken vooral naar 
randen, daarna leren ze globale patronen zien

Baby’s van 6 maand willen niet over put kruipen (test Gibson & Walk)

Baby’s van 2 maand doen het wel, maar met verhoogde hartslag (ze hebben dus al dieptezicht)

Test of baby’s diepte zien: ze worden gehabitueerd aan kubus, die word opnieuw getoond maar 
gedraaid, baby’s tonen geen interesse meer omdat ze beseffen dat dat dezelfde kubus is (al vanaf 
1,5 dagen!)

Baby’s verkiezen stem van de moeder, wordt geleerd voordat de baby geboren is (moeilijk om 
nature en nurture te scheiden), experiment: baby’s horen in baarmoeder stem van andere mama

-> aangeleerd (ze verkozen stem van mama die ze het meeste horen)


Bij volwassenen perceptueel  leren

Radiologen die heeltijd naar röntgenfoto’s kijken herkenen makkelijk breuken en scheuren, 
gewone mensen niet

-> meer kennis en training (top-down) maar ontwikkelen zelfs ook specifieke kegeltjes om beter 
waar te nemen, grotere gevoeligheid zwart-wit (bottom-up)

Voor bepaalde vaardigheden is er een kritische periode
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Hoofdstuk 6: Conditionering en leren

Mens = lerend wezen dankzij spiegelneuronen

-> hogere cognitieve functies zoals taal, denken, problem-solving

Leren: elke (relatief) permanente wijziging in gedrag en kennis ten gevolge van eerdere ervaringen

3 vormen van leren, maar typisch menselijk is ook leren door communicatie

Meeste leren is gelijkaardig aan dierlijk leren, dus meeste proeven op dieren, variabelen moeten 
constant blijven

- Ervaring

- Genetische achtergrond

- Motivatie

Afweging maken tussen ethische bezwaren en belang (bv. Bij angststoornissen)


6.1 Klassieke conditionering

Pavlov bestudeerde de spijsvertering, ontdekte per ongeluk de psychische reflex (kwijlen)

1904 Nobelprijs fysiologie & geneeskunde

Pavloviaanse conditionering:

OS -> OR

OS + NS -> OR

CS -> CR (= OR)

Meten kwijl om te zien hoeveel goesting -> per ongeluk door bel de reflex gemaakt, hond had 
geleerd (kwijlen voor contact met eten, kwijlen door alleen te zien, kwijlen door Pavlov te horen)

Pavlov noemde dit de psychische reflex -> geen subjectief gestuurd fenomeen (hij was beledigd 
als men hem een psycholoog noemde, maar voerde wetenschappelijk onderzoek uit)

Verwerving: het proces waardoor een geconditioneerde stimulus een geconditioneerde reactie 
gaat uitlokken.

Experiment ooglid CR: mensen hoorden een geluid en kregen toen een luchtpuf op de ogen. (CS/ 
geluid, CS: knipperen). Als ze dan enkel het geluid afspeelden knipperden mensen met de ogen 
(hoe vaker geconditioneerd, hoe meer mensen dit deden)

Amnesiepatiënten: geen herinnering meer aan het experiment, maar dezelfde verwerving als een 
ander -> conditionering zonder herinnering eraan is dus mogelijk

Hoe lang de verwerving duurt is afhankelijk van de intensiteit van de ongeconditioneerde stimulus, 
bv. Bij een auto-ongeluk of is er direct verwerving van een fobie 

Extinctie: verzwakking van CR die optreedt als de CS herhaaldelijk zonder de OS aangeboden 
wordt

Spontaan herstel: na een periode komt de CR terug, bij bv. Fobieën moet extinctie meerdere 
keren gebeuren voor hij effectief uit blijft

Na meerdere keren extinctie kan de CR toch snel weer aangeleerd worden -> CR wordt niet 
afgeleerd, maar onderdrukt door nieuwe relatie CS zorgt niet meer voor CR)

Stimulusgeneralisatie: de CR bij een bepaalde CS generaliseert zich naar andere stimuli die een 
grote overeenkomst met de CS vertonen -> evolutionair interessant, beschermt individuen voor 
stimuli die mogeliijks gevaarlijk kunnen zijn

Stimulusdiscriminatie: het leren dat sommige CS’en wel gevolgd worden door de OS en OR en 
andere niet -> ook belangrijk

Behavioristen: leren = nieuwe S-R verbindingen vormen

Interne processen = black box

Watson: grondlegger van behaviorisme, een van de eerste experimenten van klassieke 
conditionering op mensen, met Little Albert

Contiguïteit: kort op elkaar volgen van CS en OS (cruciaal voor klassieke conditionering)

Kan soms wel veel tijd tussen zijn: vooral bij smaakaversie

Slecht wordt Enda dat je spaghetti bij de Kastart hebt gegeten, wil je nooit meer bij de Kastart 
eten

- Om te overleven

- Oorzaak hoeft niet bij eten te liggen

- Kan in 1 keer aangeleerd worden

Kinderen met kanker krijgen voor hun chemo altijd hetzelfde te eten, zo ontwikkelen ze maar 
smaakaversie voor 1 iets

Garcia en Koelling: bestudeerden aangeleerde smaakaversie -> niet alle stimuli even 
conditioneerbaar

- Ratten werden misselijk (via straling) na het drinken van zoet water, horen van luid geluid en 

zien van lichtflits -> wouden niet meer drinken
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- Ratten kregen een schok en eerwaarden dus pijn na het ervaren van de 3 stimuli, en ontweken 
licht en geluid, maar bleven wel drinken


-> ziekte wordt van nature aan eten toegeschreven, pijn aan de omgeving

Biologische predispositie: sommige associaties worden makkelijker gemaakt dan andere

Blokkering (Kamin): de aanwezigheid van een CS die een OS voorspelt, verhindert de 
conditionering van andere stimuli

- Ratten kregen lichtflitsen en geluid als CS voor een schok, werden ze voor beide licht en geluid 

geconditioneerd

- Ratten krijgen eerst enkel geluid voor de schok, daarna wordt het licht toegevoegd -> de ratten 

zijn enkel geconditioneerd voor geluid

Om kinderen te helpen leren lezen: eerst foto van het woord tonen, daarna het woord zelf, als ze 
tegelijk worden aangeboden zijn er meer moeilijkheden bij het leren (blokkering bij leren van 
hogere-orde associaties)


Het cognitieve alternatief

Klassieke conditionering is een actief proces, er is echter geen S-R connectie, maar een S-S 
connectie

S-S-theorie van klassieke conditionering: de CS lokt de CR niet automatisch uit, maar voorspelt 
de OS, CS activeert beeld (mentale representatie) van OS

- Conditionering werkt enkel als de CS een goede voorspeller van de OS is

- Makkelijker wanneer beide CS en OS nieuwe stimuli zijn

- Associatie met overeenstemmen met verwachtingspatroon van het dier (biologische 

predispositie)

- Gebeurt sneller als de OS belangrijk is (bv. Hevige pijn)

- Werkt niet als er al een betrouwbare voorspeller is (blokkeringseffect)

- Contiguïteit is belangrijk om een goede voorspeller te zijn

-> behavioristen waren niet akkoord (mentale voorstelling is moeilijk te testen = niet-
obesrveerbare entiteit) maar via computermodellen is hier veel evidentie voor.


Klassieke conditionering bij mensen

Overtuigingen: conditionering werkt enkel bij reflexen, bij dieren, hoogstens werkt het ook bij 
fobieën 

’s avonds voor tv zitten met versnapering is gezellig

Als we tv (CS) zien krijgen we automatisch zin in versnaperingen (OS) en beginnen we te eten (CR)

Voorkeuren voor voedsel zijn ook geconditioneerd

In adolescentie ervaren we zeer sterke emoties, de muziek de we dan leuk vinden blijven we de 
rest van ons leven het leukst vinden.

Bij chemo: ijs als CS gebruiken zodat patiënten geen aversie krijgen naar ander voedsel

Reclame: positieve stimuli aan het product verbinden (seks verkoopt)

Plaud & Martini: stelden vast dat mannen opgewonden kunnen raken van bv. Een spaarpot als die 
met naakte vrouwen geassocieerd is

Mensen zijn zelf ook constant op zoek naar associaties tussen gebeurtenissen

Toepassingen in cognitieve gedragstherapie: om sociale fobie te overkomen kan je positieve 
stimuli associeren met voor groep spreken (correctie door associatie)

Verbanden leren kan ook via taal (spreken en denken)

McNally: eerst discriminatietraining

- Plaatje van slang wordt gevolg door elektroshock

- Plaatje van spin wordt niet gevolgd door elektroshock

-> ze meten via huidweerstand of de proefpersonen geconditioneerd zijn

Daarna zei de onderzoeker dat de elektroshock nu na de spin zou volgen, vanaf de eerste beurt 
hadden de proefpersonen al een omgekeerd patroon van reacties.

Potentieel mogelijk om fobieën te behandelen, maar extinctie is beter


6.2 Operante conditionering

Bij klassieke conditionering is er geen eigen controle

Operante/instrumentele conditionering: gedragingen veranderen op basis van de gevolgen die ze 
hebben.

Wet van effect (Thorndike): voldoening gevende rasponsen zullen vaker, sneller en efficiënter 
uitgevoerd worden dan onbevredigende gevolgen
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Thorndike ontwerpt puzzelkooien voor katten om uit te ontsnappen, als ze op een pedaal 
duwden, konden ze eruit en bij voedsel. Hoe vaker deze test gedaan werd, hoe sneller katten eruit 
konden.

Skinner gebruikte een objectievere variant van de puzzelbox = skinnerbox

- Een hendel waarop de rat kan duwen

- Voedselbak met voedselpillen

- Metalen vloer 

Afhankelijke variabele: operante respons

Operante respons: gedrag dat gevold wordt door enen bepaald effect in de omgeving

Bekrachtiging: verandering in omgeving die het voorgaande gedrag stimuleert

- Toedienen van een aangename stimulus (+)


- Bv. Kind dat een snoep krijgt als het flink is

- Wegnemen van een negatieve stimulus (-)


- Bv. Penitentair verlof na goed gedrag

Straf: verandering in de omgeving die het voorgaande gedrag doet afnemen

- Toedienen van een negatieve stimulus (+)

- Wegnemen van een aangename stimulus (-)

Primaire (ongeconditioneerde) bekrachtigend: zijn inherent bekrachtigend, voldoen aan de 
basisbehoeften (zoals voedsel)

Secundaire (geconditioneerde) bekrachtigend: zijn indirect bekrachtigend door associatie met 
Primaire bekrachtigend (zoals geld, maar werkt niet voor peuters)

Continue bekrachtiging: na elk gedrag is er een beloning, heel zeldzaam

Intermittente/partiële bekrachtiging: af en toe een beloning na vaan Ket gedrag stellen (zoals voor 
studeren) -> werkt beter dan continu, anders ontwikkelt een ‘voor wat hoort wat’ mentaliteit

Radioschema’s: bekrachtiging wordt na een bepaald aantal responsen gegeven

- Fixed ratio (SFR): vast schema, vast aantal responsen bv. Je krijgt een ijsje telkens als je 50 

pagina’s gestudeerd hebt

- Variabele ratio (SVR): er is een gemiddelde, maar het precieze aantal kan sterk verschillen -> 

efficiënter -> gokverslavingen!

Intervalschema’s: toedienen van de bekrachtiging hangt af van het gedrag en de tijd die verlopen 
is sinds de vorige respons -> bekrachtiging na eerste respons nadat het interval verlopen is

- Fixed interval (SFI): vast tijdsinterval


- Hoe langer je op het perron staat, hoe vaker je naar je horloge kijkt

- Vlak na de bekrachtiging vermijden mensen nutteloze responsen, wanneer tijd verstrijkt 

proberen ze opnieuw -> SFI-schelp

- Schema variabele interval (SVI): precieze intervalduur verschilt


- Traag gestaag responspatroon

- Bv. Kindje dat om snoep vraagt, zal niet direct na zijn 1ste snoepje nog een krijgen, maar het 

interval zal af en toe verschillen

Dreiging van straf is vaak even effectief als straf zelf

(positieve) Straffen hebben weinig invloed op het gedrag, geen goede methode

Meer om wraakgevoelens te satineren dan om gedrag te modificeren

Factoren die effectiviteit beïnvloeden: 

- Intensiteit: strengere straffen hebben grotere gevolgen


-  Hoe vaker de (positieve) straf voor komt, hoe minder intens hij is, dit leidt tot een escalatie 
van straffen


- Uitstel: straf moet onmiddellijk toegediend worden bij hond/kat zodat ze weten wat ze fout 
deden

- Proces in België duurt tot 2-3 jaar na gedrag, dit kan de reden zijn dat criminelen niet 

verbeteren

- Consistentie: als negatief gedrag niet gestraft wordt, werkt dit als een negatieve bekrachtiging


- Bij beloning is het goed om niet consistent te zijn, bij straf is dit juist wel nodig

- Associatie met positieve bekrachtiging


- Achteraf direct een knuffel om het kind te troosten: maakt straf ineffectief (moeilijk voor 
ouders omdat ze de beste vrienden van hun kind willen zijn)


- Als de kinderen verwaarloosd worden, enkel aandacht krijgen wanneer ze gestraft worden, 
dan wordt de straf als positief ervaren en is het een bekrachtigen


- Ontsnappingsgedrag: gedrag dat de aversieve stimulus laat stoppen 

- Snooze knop is ontsnappingsgedrag
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- Vermijden van sociaal gedrag is een negatieve bekrachtiger -> verwachte straf (uitlachen) 
blijft weg


- Leidt tot vermijdingsleren

Vliegen kan zorgen voor angst, mensen gaan nooit meer vliegen en krijgen nooit meer straf 
(turbulentie), leren nooit meer angst af

Pendelkooi: kooi met 2 ruimtes, in 1 kant een elektroshock voorafgegaan door een lichtje

Tijdig weggaan: geen straf, negatieve bekrachtiging

-> angstoornissen/fobieen!!!

Vermijdingsleren: de toediening van aversieve stimulus voorkomen, gevolg van herhaald 
ontsnappingsgedrag

Tweefactoren theorie (Mowrer): 

1. Klassieke conditionering: nieuwe stimulus (NS) + shock (OS) -> angst (OR), uiteindelijk NS -> 

OR

2. Operante conditionering: ontsnappingsgedrag leidt tot negatieve bekrachtiging

Aangeleerde hulpeloosheid: onvermogen om te leren hoe aan een aversieve stimulus ontsnapt 
kan worden of hoe die vermeden kan worden nadat het organisme aan een onontkoombare 
stimulus blootgesteld werd

Straf in het dagelijkse leven:

- Ontvanger ontwikkelt agressie, apathie, sociale relatie van ontvanger en gever gaat achteruit

- Gever is vaak niet objectief, maar geëmotioneerd

- Straf is vaak niet efficiënt, met een gevaar op escalatie

Aanbevelingen: 

- Negatieve straf (bv. time-out) ipv positieve om escalatie te vermijden

- Straf altijd combineren met bekrachtiging van gewenst gedrag

- Ongewenst gedrag vermijden door vooraf gewenst gedrag te bekrachtigen


- Baby huilt: mama komt eens kijken en wrijft over baby -> wenen wordt gestimuleerd

- Handig trucje: cyclus van bekrachtiging omdraaien, over buikje komen wrijven als ze flink zijn 

en stil in bed liggen

Systematische desensitisatie (steeds meer met de stimulus in contact komen) werkt heel goed

Aanvallen door kip -> stimulus wordt heel hard vermeden en angst wordt versterkt, tot het punt 
dat vrouw veren ongelofelijk eng vind

In cognitieve gedragstherapie leren we dat onze angsten niet echt zijn, men pakt blootstelling aan 
stimulus systematisch en geleidelijk aan, minder gevoelig maken aan stimulus

Menselijke energie om angstig te worden is beperkt

Meestal 10-20 sessies van 1-2 u, spontane oplevingen zijn ook mogelijk, vaak zullen ze achteraf 
weer de stimulus vermijden “genezen maar toch geen fan van”, ze moeten dus om de zoveel tijd 
terug komen naar kliniek om opnieuw blootgesteld te worden

Verwerving van operante conditionering:

- Temporele contiguïteit: bij bekrachtiging, zeker de verwervingsfase, moet de bekrachtiger snel 

na het gedrag volgen

- Vorming via successive benaderingen: meest aangeleerd gedrag komt niet natuurlijk, dus word 

het gedrag gevormd. Als het organisme iets doet dat in de richting is van het gewenst gedrag, 
wordt het beloond, hoe langer, hoe dichter het organisme bij het gewenst gedrag moet komen 
om een beloning te krijgen.

- Filmpje duif, banaan en blokje -> stapsgewijs aangeleerd, circusartiesten zijn hier heel goed 

in

- Je kunt ratten niet leren om op knopje te duwen om stimulus te vermijden, springen is veel 

natuurlijker

- Duiven zijn niet aan te leren om niet te pikken, ze hebben dat nodig voor voedsel 


- Biologische predispositie: het gewenste gedrag moet biologisch logisch /compatibel zijn 
(gedrag vormt zichzelf : auto-shaping)


Behavioristen zijn niet blij want zij geloven dat alles aangeleerd is

Onderzoek Breland: probeerde wasberen aan te leren om te sparen (druiven bijhouden voor 
andere momenten) -> compleet mislukt

Je kan gedrag shapen, maar niet alles is aan te leren

Extinctie: als de bekrachtiger niet langer toegediend word zal de operante respons verzwakken en 
uiteindelijk verdwijnen

Differentiële bekrachtiging: een meer gewenst gedrag bekrachtigen om een ander uit te doven -> 
efficiëntste manier van bekrachtiging

Weerstand tegen extinctie: bekrachtiginsschema
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Als gedrag continu beloond wordt, dan 1 keer niet, dooft gedrag heel makkelijk uit

Als je een cola blikje niet uit de automaat krijgt, probeer je niet nog een keer

Gokken is verslavend omdat het niet continu beloond wordt -> als een gokmachine kapot is zul je 
langer blijven proberen dan wanneer de cola automaat stuk is

Kinderen die gewend zijn om continu beloond te worden geven snel op bij tegenslag

Kinderen die maar af en toe beloond te worden hebben meer doorzettingsvermogen

Redenen waarom partiële bekrachtiging beter werkt:

- Het duurt langer voordat het organisme doorheeft dat de bekrachtiging is weggevallen

- Het organisme heeft doorzettingsvermogen geleerd

- Geloof dat er na vele pogingen plots toch nog een bekrachtiging kan komen

Stimuluscontrole: gedrag wordt bekrachtigd/gestraft in de buurt van één stimulus, maar niet in de 
buurt van een andere. Het organisme toont het gedrag dus niet in andere contexten. Vereisten:

- Stimulusdiscriminatie: om gepast gedrag in de juiste situatie te tonen

- Stimulusgeneralisatie: om gedrag te kunnen toepassen in andere situatie

- Perceptuele discriminatiemogelijkheden: het organisme moet het verschil kunnen waarnemen, 

zo kan onderzoek naar wat dieren zien gebeuren

Moeilijk concept: wat als je iets afleert, wat is afhankelijkheid van gedrag van de context?

Duiven moeten extinctie in elke context opnieuw aangeleerd worden (Rescorla)

Wat als je niet bij de psycholoog maar in dierenwinkel geconfronteerd wordt met veren

Verband tussen gedrag en context waarin het geleerd is

Test met duiven, pikken en rood of blauw lampje

Zo getest of duiven verschil zien tussen rood en blauw

Mensen moeten in “echte wereld” blootgesteld worden aan stimulus

S: context

R: gedrag

G: gevolg (bekrachtiging/straffen)

Volgens behavioristen kunnen R-G relaties niet bestaan, het nog niet bestaande gevolg kan geen 
effect hebben op het gedrag (vereist mentale voorstelling) -> associatie S-R, ze weten in deze 
context moet ik dit gedrag vertonen

Voordeel van deze theorie: belang van stimuluscontrole

Combinatie behaviorisme en Pavloviaanse conditionering: S-G associatie, via klassieke 
conditionering wordt de context de CS door associatie met het gevold OS en lokte angst uit CR

Intuïtief denken we aan R-G relaties, maar hier zijn interne processen voor nodig

Onderzoek Colwill & Rescorla:

2 groepen ratten, die in een Skinnerbox via bekrachtigingsschema geconditioneerd werden voor 2 
verschillende operante responsen:

- Op een hendel te drukken, om dan een voedselpil te krijgen

- Aan een ketting trekken, om een paar druppels suikerwater te krijgen

Als ze eenmaal geconditioneerd waren, werden ze kort na het innemen van voedselpillen/
suikerwater misselijk gemaakt wanneer ze terug in verblijfkooi zijn (niet de Skinnerkooi)

Zonder bekrachtigend stopten beide groepen met de respons

-> enkel te verklaren via R-G associatie (want S was met R geassocieerd, toch stopten ze met R 
in S, S was niet met G gecorreleerd, want de misselijkheid gebeurde buiten de Skinnerkooi)

Meneer Duyck heeft trauma aan spaghetti van de Kastart

Er zijn dus cognitieve factoren bij operante conditionering -> aandacht voor nieuwe fenomenen in 
leerpsychologie:

- Aangeleerde hulpeloosheid (R-G link)


- Honden die in elke situatie elektroshock krijgen: staan janken en nemen geen initiatief om te 
ontsnappen


- Depressie, onwil om te solliciteren, …

- Latent leren: leren zonder dat dit in het gedrag tot uiting komt

Onderzoek Tolman: ratten worden bekrachtigd om de simpelste weg te nemen, maar opeens 
staat daar een blokkade

Ratten kunnen perfect een omweg nemen, kan niet volgens behavioristen (ze hadden hiervoor 
geen beloning gekregen)

Tolman & Honzik: bestudeerden hoe vaak ratten verkeerde keuzes maakten in doolhoven

- Zonder bekrachtiging: aantal fouten daalt heel traag

- Met bekrachtiging: aantal fouten daalt consistent

- Bekrachtiging vanaf dag 11: eerst zoals zonde bekrachtiging, maar dan sterke daling en maken 

ze minder fouten dan de ratten die altijd al bekrachtiging hadden
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-> ze hadden de kaart van het doolhof al latent geleerd, maar werden niet aangemoedigd om de 
juiste keuzes te maken 

Ook al worden ze niet beloond, de eerste 10 dagen waren ze toch al het doolhof vanbuiten 
geleerd (cognitieve kaart = interne representatie), komt gewoon pas tot uiting bij beloning

Morriswatertank:

Reddingboei is boven water: rat vindt ze snel en kruipt er op om niet te verdrinken

Onder water: rat moet er toevallig opbotsen en het onthouden waar die is

Rat leert zich oriënteren in de kamer (herkenningspunten nodig)

Als er geen herkenningspunten zijn kan de rat zich niet oriënteren

Haloperidol is medicijn voor bv. Schizofrenen en heeft impact op kunnen leren

Hippocampus is heeeeel belangrijk bij leren, als er een letsel is zal men onzichtbaar platform niet 
meer kunnen vinden


6.3 Observerend leren

Zoals in sociale psychologie

Observerend leren: gedrag dat beïnvloedt wordt door gedrag dat we bij anderen geobserveerd 
hebben -> spiegelneuronen

Albert Bandura is belangrijkste persoon (vooral voor angst en agressie)

- Imitatie: afhankelijk van


- Gevolgen die het model van zijn gedrag ondervindt

- Status van het model: ouders, grotere broer/zus, …


- Mechanisme:

- Stimulusversterking: een stimulus waar het model mee omgaat, wordt belangrijker en 

aantrekkelijker voor degene die het observeert

- Doelversterking: verhoogde motivatie om hetzelfde doel te bereiken als het model


Angst wordt heel vaak geleerd door observerend leren (angsten van ouders, zoals bv. 
hoogtevrees)

Gerull & Rapee: moeders moesten doen of ze bang waren van een rubberen slang of spin, daarna 
doen alsof ze het andere dier heel lief vonden. Kinderen toonden dan voorkeur/afkeer voor 
dezelfde dieren.

Biologische predisposities (Cook & Mineka): onderzoek met resusaapjes die in een laboratorium 
opgroeiden. Ze moesten naar een film kijken van een volwassen resusaap die schrikt van

- Een speelgoedslang

- Een speelgoed bloem

De aapjes die de volwassen aap zagen schrikken van de speelgoedslang, werden zelf ook bang 
van de slang, de aapjes die de aap zagen schrikken van de bloem, werden niet bang van de 
bloem -> biologische disposities beïnvloedt observerend leren op dezelfde manier als klassieke 
en operante conditionering

Bobo doll experiment was belangrijk voor verklaring huiselijk geweld dat generatie op generatie 
wordt doorgegeven (biologisch en geleerd)

- Ene groep ziet volwassene beloond worden voor agressief gedrag

- Andere groep ziet volwassene gestraft worden voor agressief gedrag

-> groep een vertoont veel meer agressief gedrag wanneer ze zelf met de pop mogen spelen

Hoe ouders met elkaar omgaan, bepaalt hoe kinderen met hun leeftijdsgenoten omgaan

Cultuur: verschillende culturen vertonen en appreciëren verschillende gedragingen

-> interactie tussen observerend leren & sociaal-culturele factoren

Voorkeur voor bepaalde smaken: klassieke conditionering door associatie met gezelligheid

Nieuwe smaken leren: observerend leren (apen leren chilipepers eten als de verzorgers dit ook 
doen)

We eten en drinken (water) meer rond andere mensen, veel meer rond andere mensen die veel 
eten/drinken (studie bij soldaten) 

Mensen bij VPPK drinken heel veel (alcohol) -> studenten drinken meer als studenten rond hun 
veel drinken

Man-vrouw rollen: traditionele rolverdeling

Sommige ouders proberen hun kinderen genderneutraal op te voeden, maar vanaf ze naar school 
gaan of naar tv kijken, pikken ze dit toch op

Culturele verschillen (bv. Collectivistisch of individueel) zijn overgeleverd via observerend leren

Aflevering Friends: Joey wil Frans leren en doet dat via cassette, maar verwisseld met cassette 
van Rachel over een “strong and confident” woman zijn, Joey wordt vrouwelijk met Frans accent

-> kan je leren zonder bewustzijn?
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Iets wel, niet uit je bed vallen, je weet hoe ver je kan rollen om niet uit bed te vallen

Knipperen trainen met stimulus lucht blazen bij biepje -> niet meer bewust

Frans cognitief psycholoog beweerde dat conditionering enkel mogelijk is als de persoon ervan 
bewust is en meewerkt; studenten stelden dit op de proef. Telkens als hij zijn baard aanraakte, 
keken ze geïnteresseerder en maakten ze aandachtiger notities, iemand vanachter turfde het 
aantal keren dat hij zijn baard aanraakte en het steeg duidelijk. De prof moest zijn ongelijk 
toegeven.

Squire: twee verschillende geheugensystemen

- Declaratief: bewuste herinnering van feiten en gebeurtenissen

- Niet-declaratief: aanleren van bewegingsvaardigheden


- Verklaring klassieke conditionering amnesiepatiënten

Opslag doen in tennis is moeilijk onder woorden te brengen, geen declaraties kennis, maar je 
weet wel hoe het moet

Impliciet leren: verandering in gedrag of kennis zonder bewuste herinnering

Belangrijk experiment Destrebecqz & Cleeremans

Getallenreeks van 96 getallen die ze zo snel mogelijk moeten tikken, te lang om te onthouden

Korte termijn geheugen is beperkt tot +-7 items

Laat hen 15 keer die volgorde tappen, mensen worden geleidelijk sneller = impliciet leren

Bij 13e beurt moesten ze een andere reeks doen -> doen er veel langer over

Mensen tikken deze getallen snel, maar kunnen niet navertellen welke getallen ze getikt hebben

-> onbewuste operante conditionering is beperkt, maar mogelijk (primitieve vorm van bewust)

Wat we bewust niet kunnen leren (door bv. Biologische predisposities) kunnen we onbewust ook 
niet leren

Slide neuraal leren heel belangrijk!!

Hebbian learning: principe van “neurons that fire together, wire together” -> Principe staat niet in 
boek maar is heel belangrijk

Neuronen die samen actief worden zullen een verbinding maken = klassieke conditionering zoals 
bij Pavlov

-> creëren van verbindingen is hoe wij leren!!! (associaties maken)

= long-term potentiation: synaptische efficiëntie (communicate) stijgt bij co-occurance van 
activatie, hoe vaker ze samen geactiveerd worden, hoe sneller de activatie van het ene ook het 
andere oproept

Leren= fysieke, biologische, neuronale verandering

Neurale netwerken in AI werken dankzij dit meer zoals echte hersenen

Echt super belangrijke evolutie

NMDA is ook leuk, niet beschikbaar in apotheek, verhoogt vermogen om te studeren 
(verbindingen worden biologisch gestimuleerd)

Minder herhalingen nodig om iets te leren


Hoofdstuk 7: Onthouden en vergeten

7.1 Achtergrond

Informatie opnemen (=gewaarwording), interpreteren (=waarneming), selecteren (=aandacht)

Nieuwe dingen leren (=conditionering & leren), ze opslaan en ophalen (=dit hoofdstuk) 

Rubin & Schulkind: belangrijk experiment omdat het sommige dingen over ons geheugen duidelijk 
gemaakt heeft

Er wordt aan mensen van 73 jaar gevraagd om gebeurtenissen te vertellen die samenhangen met 
de woorden die ze te zien krijgen. Bijna de helft van de herinneringen waren minder dan 10 jaar 
oud, geen herinneringen voor 3 jaar oud

recentheidseffect: we herinneren ons eerst dingen die minder dan 10 jaar geleden zijn

kindergeheugenverlies: geen autobiografisch geheugen, geen persoonlijke herinneringen voor 3 
jaar

Reminiscentiebult: aan 73 jaar herinnert men meer dingen tussen 10-30 dan tussen 30-60 jaar

-> groter als instructies naar het geheugen verwijzen

2 groepen: bij de ene wordt gevraagd om oude herinneringen te vertellen, die doen dat ook iets 
meer

-> mensen komen dus niet spontaan af met oude herinneringen maar die zijn niet verdwenen uit 
het geheugen

1885: nog voor eerste psycholoog onderzoek van Ebbinghaus

Über das Gedächtnis: eerste onderzoek van Ebbingaus met zichzelf als enige proefpersoon

- Hoeveel en hoe snel vergeten we
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- Betekent vergeten compleet verlies?

Spantaak: mensen moeten lettergrepen (consonant, vowel, consonant) onthouden

Lim pon ten sur wer rin 

Capaciteit is meestal 7 lettergrepen

We kunnen ons een oneindig aantal dingen onthouden, maar moet eerst passeren via dit 
mechanisme die maar 7 dingen laat zien

Rauw geheugen is beperkt, bij veel herhaling kunnen we wel meer onthouden

Bv. Om 24 te onthouden, zijn 44 herhalingen nodig

Hoe meer tijd verstrijkt, om minder je onthoud = Ebbinghaus vergeetcurve (logaritmisch)

Maar dat de initiële herinnering = 0, wil niet zeggen dat het volledig vergeten is (oproepen)

Besparingsmethode: het opnieuw instuderen van iets dat je ‘vergeten’ was, dan zijn er minder 
herhalingen nodig dan de eerste keer

Opnieuw studeren van iets dat je al gezien hebt is makkelijker, je onthoudt er meer van dan 
wanneer je de 1ste keer studeerde, komt door savings

Meeter et al.: onderzocht bij internetsurfers hoe veel nieuwsgebeurtenissen ze zich nog correct 
herinnerden -> Ebbinghaus vergeetcurve

Deprimerende beroemde vergeetcurve is enkel voor betekenisloos materiaal

Materiaal waartussen je verbanden kan leggen onthoud je beter

William James had door dat er meer dan 1 geheugen is (Principles of Psychology)

primair = korte termijn/werk, kort bijhouden van gedachten en ervaringen, stream of 
consciousness

Secundair = lange termijn, geheugen voor vroegere gebeurtenissen en ervaringen

- niet declaratief: onbewuste vaardigheden die tot uiting komen in het gedrag, moeilijk onder 

woorden te brengen, “op automatiek”

-  Motorisch: bv. Opslag in tennis, breien, …

- Alle geheugenfenomenen zonder bewustzijn: perceptueel leren, priming, impliciete 

conditionering, …

- Declaraties: feiten en gebeurtenissen


- Semantisch: feiten en kennis over de wereld, onafhankelijk van plaats en tijd van verwerving, 
vooral dit geheugen dat we trainen in school


- episodisch/auto-biografisch: gebeurtenissen die we meemaken (autobiografisch)

Kinderen onder 3 hebben een intact semantisch geheugen, maar episodisch geheugen werkt nog 
niet

Man is kennis over wereld kwijt: semantische dementie, maar hij kan nog steeds golfen en 
voetballen want dat is niet-declaratief, hij kan ook nog verhalen over zijn eigen leven vertellen 
want dat is autobiografisch 

Herinneren in 3 stappen:

1. Verwerving: initiële leren

2. Bewaren: neurale verandering (=geheugenspoor), verwerken van informatie gebeurt ’s nachts 

in hippocampus, nachtrust is cruciaal!!

3. Oproepen: connecties maken om de informatie op te kunnen roepen, we slaan niet op zoals 

een computer, soms onthouden we dingen maar kan het niet opgeroepen worden


7.2 Het geheugenmodel van Atkinson en Shiffrin

Input uit de omgeving -> sensorisch geheugen -> KTG -> LTG

Sensorische geheugens: gedurende zeer korte tijd wordt informatie die de zintuigorganen bereikt 
heeft bijgehouden, dan gaat het via het zenuwstelsel naar de hersenen om geïnterpreteerd te 
worden. Voor deze interpretatie moet de informatie even blijven hangen.

Iconisch geheugen: visueel, duurt ongeveer 1 seconde

Experiment Sperling:

12 letters flitsen, we kunnen er 4 (bijvoorbeeld de eerste of laatste) zeggen, we konden de rest 
ook op zeggen maar vergeten die al terwijl we de eerste 4 aan het opzeggen zijn -> capaciteit na 
paar seconden is 4, want iconisch geheugenspoor verdwijnt

Als er meer tijd tussen flitsen van de letters en het opzeggen is, kunnen we ook minder opzeggen

Echoïsch geheugen: auditief, duurt 2-4 seconden

auditief experiment (Darwin et al.): informatie uit verschillende speakers, konden ook enkel de 
informatie uit 1 speaker vertellen, maar konden dit wel onafhankelijk welke speaker gevraagd 
werd, de info wordt iets langer vastgehouden, waarschijnlijk omdat we in de echte wereld een 
geluid ook niet kunnen opnieuw afspelen

KTG houdt informatie vast waarvan we ons bewust zijn 


Algemene Psychologie 25



- Capaciteit =7 eenheden

- Grootte van informatie eenheden doet er niet toe, groepering van betekenisvolle eenheden, 

per letter of per woord

- Fragiele code

Brown & Peterson: proefpersonen zagen gedurende 3 seconden 3 woorden, daarna een getal. 
Vanaf een signaal moesten ze de woorden opzeggen, als ze moesten wachten op een signaal 
moesten ze vanaf het getal per 3 terug tellen (spantaak) = suppressie herhaling

Als je vlak na het lezen van letters belemmerd wordt om deze te herhalen via een spantaak, kun je 
ze ook niet onthouden (vanaf de taak 12 seconden duurt is er quasi volledig verval)

Taak met volgorde van stippen aanduiden: apen zijn hier veel beter in (beter 
kortetermijngeheugen)

Langetermijngeheugen: 

- Onbeperkte capaciteit

- Verval veel trager (uren/dagen)

- KTG -> LTG via herhaling

- Glanzer & Cunitz: seriële positiecurve 

Articulatorische herhaling: herhaling voor zichzelf herhalen, enige manier om te onthouden

Mensen moeten vlak na stimulus iets anders doen om herhaling te onderdrukken -> ze kunnen 
veel minder onthouden

Seriële positiecurve: grafiek die aantoont hoe goed een item onthouden wordt op basis van zijn 
plaats in de stimulusreeks

Voorrangseffect: 3-4 voor jezelf herhalen, de rest wordt te veel en kan je niet meer bijhouden

Enkele keren herhalen kan het in je lange termijn geheugen brengen, daarom dat we het begin 
nog weten

Recency effect: de laatste lettergrepen zitten nog in het korte termijn geheugen

We weten dat het nog niet in lange termijn zit, want als je dan iets anders moet doen (herhaling 
onderdrukken) verdwijnt het recency effect en kun je het niet meer opzeggen


7.3 Verdere ontwikkelingen in de 
geheugentheorieën

Werkgeheugen (W ipv KT)

Stelt het werkgeheugen veel actiever voor, niet 
enkel info bijhouden maar ook elementen in 
verband brengen om alledaagse cognitieve taken 
te verklaren

Baddley & Hitch model uit 3 componenten, heel 
veel experimenten

-> twee verschillende tijdelijke 
opslagplaatsen en een centrale verwerker

Dubbeletaakmethodiek: mensen laten een 
taak doen die 1 van drie systemen uitschakelen (zoals achteruit tellen, ruimtelijk patroon tikken, in 
een willekeurig ritme laten tikken), ze moeten een tweede taak tegelijk doen en die resultaten 
worden gemeten

Test De Rammelaere et al.: mensen laten aanduiden of rekensommen juist zijn of niet en terwijl ‘de 
de de’ zeggen (belasting op fonologische lus)

‘de de de’ zeggen heeft geen invloed op maken rekensommen -> bewijs dat geheugen uit 
verschillende delen bestaat

Ook gedaan met het tikken van een willekeurig patroon (belasting op centrale verwerker) -> toen 
deden mensen er langer over om de rekensommen op te lossen -> bewijst dat men simpele 
rekensommen niet oplost, maar uit het geheugen haalt

Bij moeilijkere rekensommen was ‘de de de’ zeggen ook een probleem -> fonologische lus is 
nodig om tussentijdse antwoorden op te slaan

Het werkgeheugen zit verspreid over het hele brein, hangt af van visuele of auditieve informatie

Dubbeltaakmethodiek bewijst dat capaciteit van werkgeheugen beperkt is en dat we niet kunnen 
multitasken

WG = onderdeel LTG?

Atkinson had geen verklaring waarom we 7 woorden even makkelijk onthouden als 7 letters

Miller had hier eerder al chunking als verklaring gegeven

Span voor non woorden is kleiner (slechts 4 woorden) dan voor woorden (7 eenheden)

-> Cowan gelooft dat KTG beperkt is tot 4 chunks (die elk een betekenisvol geheel vormen)
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Leren: leren van een verbinding tussen groepen neuronen

chunks: kenniseenheden die door het LTG herkend en geïnterpreteerd worden

-> fout Atkinson & Shiffrin: informatie maakt eerst omweg via LTG, dan naar KTG (top-down 
waarneming)

Er is dus nauwe interactie tussen KTG en LTG

Is er wel een WG (Ruckin et al.)? is WG gewoon deel van LTG dat informatie activeert en tijdelijk 
beschikbaar stelt? Baddeley: nee, want WG manipuleert ook, LTG is stabiel en passief

Volgens Atkinson & Shiffrin KTG -> LTG via herhaling, maar:

- Herhaling is niet de enige manier en soms ook niet de efficiëntste manier

- Geen visie op organisatie van LGT

Neurale netwerken

Geheugen slaat neuronen maar vooral verbindingen op

Neuraal netwerk: computermodel dat de werking van de hersenen nabootst door een grote 
hoeveelheid eenvoudige knopen (neuronen) met elkaar te laten communiceren

- Exictatorische connectie: sterk positieve connecties, als het begin actief is, activeert het einde

- Inhibitorische connectie: sterk negatieve connectie, als het begin activeert, wordt het einde 

onderdrukt

Synaptische connecties: biologisch plausibel, kunnen veel verschillende taken uitvoeren

Inputknopen -> verborgen knopen -> outputknopen

Maar in het model werd geen rekening gehouden met het feit dat kinderen eerst simpele dingen 
leren en daarna ingewikkelde dingen, toen ze het model moeilijkere sommen gaven, kon het 
model plots geen makkelijke optelsommen 

Catastrofale interferentie (Closkey en Cohen): het leren van nieuwe informatie in een neuraal 
netwerk overschrijdt de bestaande informatie <-> hoe hersenen werken (traag leren & niet 
makkelijk vergeten)

Hippocampus is overgangsstation

Als we slapen wordt hippocampus heel actief, dan pas 2e fase verwerking

-> info geleidelijk aan overzetten naar een ander netwerk waarin geen catastrofale interferentie 
optreedt, ze gedragen zich dan als mensen

Maar biologische validiteit wordt in twijfel getrokken

neuropsychologie: KTG -> LTG verloopt in twee stappen

1. Opslaan in hippocampus

2. Integreren in bestaande kennis in de cortex (vooral tijdens de slaap)

KTG -> LTG is complex, ook activiteit in frontale loben bij verwerving en ophaling

Mogelijke verklaring: controleproces dat inhoud van geactiveerde info vergelijkt met gestelde 
vraag

Letsel in frontale lob: mensen flappen er verkeerde informatie uit

Individuele verschillen WG:

Spantaak waren eerste IQ testen, correlatie is effectief redelijk sterk, mensen met betere span zijn 
beter in het begrijpen van moeilijke teksten (Jacobs, Daneman & Carpenter)

Analytische intelligentie: bv 5 chunks ipv 3

trainigseffecten? Training is enkel taakspecifiek, chunks zijn aangeboren

Prof op tv: jongeren zijn niet dommer dan vroeger, we kiezen wel eerder om te onthouden waar 
we info kunnen opslaan dan om de info zelf te onthouden


7.4 Informatie verwerven

Verwerving stijgt als we informatie hervormen en organiseren, om ze makkelijk inde LTG terug te 
vinden (-> leerstof niet gewoon lezen en zo vanbuiten blokken)

3 soorten representaties:

- Verbale code: arbitraire symbolische representaties bv. naam van lief dat je vorige week leren 

kennen hebt

- Sensorische code: zintuigelijke aspecten bv. hoe hij eruit ziet

- Motorische code: vaardigheden bv. Wat je met hem gedaan hebt hihi


- Moeilijk te verbaliseren en verbaal over te dragen

- Onbewuste verwerving

- Verwerving beïnvloedbaardoor sensorische codes


Tweevoudige coderingtheorie/dual coding theory door Paivio (mister Canada): 

Verwerving in twee codes opslaan om beter te onthouden

1. Concrete woorden onthoud je beter dan abstracte -> beeldcode die geactiveerd word wordt in 

het geheugenspoor geïntegreerd = concreetheidseffect
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2. Associatie tussen woordparen is makkelijker te onthouden als je hiervan een beeld vormt

Experiment Wilton: Olifant op witte bal

1 groep stelt zich het scenario voor, andere groep het dier en het object apart

Als mensen zich het geheel scenario voorstellen kunnen veel beter de kleur onthouden

Enactment effect: beeldcodes met motorische codes associeren om beter te onthouden

Verwerving verbeteren door info te organiseren 

Sharps et al.: als we 4 woorden moeten onthouden die tot dezelfde categorie behoren, gaat dit 
veel beter dan willekeurige woorden (vooral bij jongeren) -> efficiënte manier van studeren

Chase & Simon: schaakmeesters kunnen in 5 seconden een positie vanbuiten kennen, maar enkel 
als de positie door het spel wordt toegelaten (geen willekeurige posities, maar “stilstaand spel”)

= efficiënte organisatietechniek voor eigen specialiteit

Theorie van de verwerkingsniveaus: geheugen is een bijproduct van de perceptie van een 
stimulus en het niveau waarop de stimulus tijdens de perceptie verwekt wordt, is bepalend voor 
de kans dat de stimulus later herinnerd zal worden

Craig & Tulving: 60 woorden, na elk werd een vraag gesteld

Vraag over hoofdletters -> mensen kijken enkel naar vorm

Klank beoordelen -> woord moet verklankt worden

Is het een dier? -> betekenis van het woord wordt nagegaan

Achteraf: 

Zat dit woord in het experiment? -> mensen moeten hard nadenken en geheugen wordt 
geactiveerd, ze onthielden vooral veel woorden waarvan de laatste vraag gesteld werd

Samenvattingen zijn een perfecte manier om te studeren, als je die zelf gemaakt hebt, het zit hem 
in de verwerkingsniveau’s, je hebt nagedacht over de cursus (niet dat het minder info is) = 
genereereffect (tijdens het verwerven actief betrokken bij het genereren van stimuli)

Geheugensteuntjes zijn gebaseerd op

- Goede codeertechniek -> sterk geheugenspoor

- Efficiënte oproepaanwijzingen

Ober gebruikt methode der loci: elk drankje inbeelden op een specifieke plek, koppelen aan iets 
dat je zeer goed vanbuiten kent

Kapstokwoorden: zelfde maar met woorden ipv plaatsen

Bv. een-steen, twee-zee, drie-knie, vier-ier

Acroniemen bv. ’t Kofschip

OSLORO-methode: meest gebruikt voor betekenisvolle teksten

- Overzie

- Stel vragen

- Lees

- Overdenk

- Reciteer

- Overhoor 


7.5 Informatie opslaan en bewaren

Verwerven (encoding) -> opslaan en bewaren -> oproepen (retrieval)

Opslaan en bewaren = minst dynamische?

Vormen herinnering = creatie van verbinding tussen hersencellen die samen actief waren

Organisatie LTG verklaart verwervings- en oproepingseffecten

Gedistribueerde representaties: herinneringen oproepen vereist heel veel verschillende codes die 
over de hersenen verspreid liggen-> activatie verspreid over hele hersenen (terugdenken aan 
stem, activatie in auditive cortex, denken aan beweging, activatie aan motorisch gedeelte)

Hippocampus speelt belangrijke rol in coördineren van verschillende onderdelen van een 
herinnering, fragmenten worden verbonden

Er zit nooit kennis in de verbinding tussen 2 hersencellen, het gaat altijd over groepen 
hersencellen (100-1000)

Hersencellen zijn niet perfect, 1 individuele hersencel kan wel eens haperen (detecteren niet goed 
of de stimulus aanwezig is), als er schade is komen ze ook niet terug

Als 100 neuronen voor eenzelfde stimulus een verhoogde kan hebben om te vuren, zullen er 
individuele zijn die niet vuren, maar er zijn er genoeg die wel vuren om een signaal te geven

= probalisitisch proces

Gracieuze degradatie: je verliest nooit een herinnering in 1 dag, groep cellen sterft 1 voor 1 af
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Generalisatie nieuwe stimuli: herkennen van stimuli moet ook mogelijk zijn bij kleine aanpassingen 
bv. Een letter in een ander lettertype -> stimulus wordt uiteengetrokken in kleinere details en 
bekende patronen worden herkend

Inhoudgebaseerde organisatie: 

Adresgebaseerde organisatie van bibliotheek is enkel handig als je de naam van de schrijver kent 
(1 manier om de info te vinden) en is altijd terug te vinden

Menselijk geheugen werkt niet als bibliotheek of encyclopedie, we kunnen ook op cryptische 
quizvragen antwoorden, en info oproepen is soms niet mogelijk

Neuraal model (McClelland): wie Sharks en wie Jets zijn is makkelijker te onthouden door ze elk 
met de bende te associeren en daar een groep van te maken, niet door het voor elke persoon 
vanbuiten te leren

Knoop bende = jets, knoop naam = Lance

-> deze worden verbonden = vorming geheugenspoor

Groepen hersencellen verspreid over hele brein en samen gebracht door hippocampus

Centrale persoonsknopen: integreren de verschillende inhouden

Tussen shark en Lance is een inhibitorische verbinding

Cursus niet als papegaai leren, want dan is het geïsoleerde kennis en kan je die misschien niet 
oproepen op het examen

Verschillen met adresgebaseerde organisatie:

- Elk kenmerk kan geactiveerd worden door verschillende input

- Kans op het activeren van een informatieknoop stijgt als er veel verbindingen zijn 


- Tip of the tongue: informatie geactiveerd maar de knopen zijn niet sterk genoeg

- Kans op het activeren van een informatieknoop stijgt naarmate meer aanwijzingen


- Hints 

- Effectiviteit van de aanwijzing stijgt als die unieker is


- Hints: zijn naam begint met Q werkt beter dan C, want we kennen heel veel namen die met C 
beginnen


- Associatieve zoektocht, als lang geleden beginnen connecties weg te gaan, info is er nog maar 
moeilijker te bereiken


7.6 Informatie oproepen

Als je naar een vorige vakantieplek terugkeert denk je terug aan herinneringen die je vergeten 
was, maar je was ze niet vergeten, ze werden gewoon niet meer opgeropen. 

Experiment Tulving: 48 woorden leren -> je kunt er maar 19 oproepen, als je de 24 
categorienamen zegt kunnen er 36 herinnerd worden

-> toont belang van oproepen in het geheugen

Dagboek Wagenaar: 6 jaar later geeft vrouw 1 aanwijzing om te zien hoe veel hij herinnert 
(typische Ebbinghaus vergeetcurve), als je meer hints geeft kun je meer herinneringen oproepen

Om goed te kunnen oproepen moet je zo veel mogelijk manieren maken om tot de informatie te 
komen -> model van McClelland

Isolatie-effect: distincte gebeurtenissen worden beter onthouden dan minder distinctie 
gebeurtenissen (onderzoek door Hunter & Lamb)

Kan iets überhaupt vergeten worden of wordt het enkel niet opgeropen?

-> niet te bewijzen

Bij te sterke aanwijzingen worden herinneringen geconstrueerd ipv opgeropen (probleempje bij 
psychoanalyse)

Elizabeth Loftus: gefolterde soldaten wisten niet meer wie hun ondervraagd had, door 
suggestieve vragen te stellen kun je herinnering verander (kale man, “was het haar van de man 
blond of bruin?”) ze beschrijven de man als iemand met haar

flitslichtherinneringen: levendige gebeurtenis, maar wordt niet beter onthouden dan een andere 
herinnering

Gefotoshopte herinnering: iedereen vertelt er levendige verhalen over, mensen kunnen uiteindelijk 
geen onderscheid meer maken tussen echt en fantasie

Meeste van fantastische kinderherinneringen zijn gereconstrueerd

verval: fysiologische veranderingen in het neurale spoor van de ervaring, die het geheugenspoor 
onherroepelijk uitwissen

Interferentie: competitie tussen herinneringen

Vroeger dacht men dat mensen geheugen verliezen door verval, puur in functie van tijd

Vooral een verklaring voor WG, maar niet LTG

- Verschillende gebeurtenissen die even oud zijn, vervallen op verschillende momenten
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- Sommige herinneringen vervallen totaal niet

- Verval is vaak niet echt, met oproepaanwijzingen kunnen we de herinnering toch terug vinden

- Vergeten is meer afhankelijk van hoe veel er tussen de gebeurtenis en de test gebeurd is, niet 

hoeveel tijd ertussen was

Lange termijn geheugen werkt niet zo, sommige dagen vergeten we sneller dan andere, sommige 
vervallen helemaal niet (sterk dement maar zingt nog altijd de zelfde liedjes)

Verval is geen biologisch proces (anders zouden hints niet helpen)

Net na blokken slapen -> slaap werkt heel goed, mensen die ondertussen slapen kunnen zich 
dingen van 8u geleden herinneren (geen tussenliggende gebeurtenissen, hippocampus werkt)

Studie Jenkins en Dallenbach: 

Experiment bij slaap werkt ook bij kakkerlakken, als we niks doen (zoals slaap), blijft herinnering 
intact

Kakkerlakken leren een eenvoudig doolhof via conditionering, sommige kakkerlakken kregen veel 
beweging en interactie met andere kakkerlakken, de anderen zaten alleen in een kleine kooi

-> hoe meer mogelijkheden de kakkerlakken kregen om te bewegen, hoe vaker ze misten, de 
kakkerlakken die niets deden hadden bijna 100% besparing

Dus we vergeten door interferentie (niet verval)

Pro-actieve interferentie: moeilijkheden om een gebeurtenis op te roepen ten gevolge van 
voorafgaande feiten -> als je iets leert, maakt het je herinnering van hetgeen wat je erna leert 
slechter

Experiment: A & B hebben gelijksoortige informatie

Groep 1 leert eerst A en dan B, groep 2 voert een verstrooiingstaak uit en leert dan B. Na een 
retentie-interval worden alle proefpersonen getest op B. Groep 2 presteert beter.

Wixted & Rohrer: participanten moesten 4x een lijst van 3 woorden lezen, dan achteruit tellen en 
dan de woorden opzeggen. De 4 was ofwel in dezelfde categorie als de vorige 3 lijsten, of de 
enige die anders was. Als het een andere categorie dan de vorige, werd die veel beter onthouden

Retroactieve interferentie: moeilijkheden om een gebeurtenis op te roepen ten gevolge van 
activiteiten die na de opslag plaats gevonden hebben -> je leert iets anders, wat je eerst leerde 
zul je een beetje vergeten

Goed examenschema: afwisselen tussen heel verschillende vakken om interferentie te vermijden

Mensen in rode en blauwe conditie moeten even veel woorden kennen, maar blauw kreeg op het 
einde andere info

Niet enkel eerste fase trainen (onthouden) maar ook laatst fase (oproepen)

Roediger & Karpicke: twee teksten van ongeveer een bladzijde over zon en zeeotters, met elk 30 
ideeën. Studenten hebben 7 minuten om een tekst in te studeren. De ene helft mocht daarna nog 
eens studeren, de andere helft moest gedurende 7 minuten zoveel mogelijk ideeën opschrijven (= 
zelftest), daarna ook gewisseld van teksten en groepen. Om te testen hoe veel ze onthouden 
hadden moesten ze een essay schrijven, sommige mensen na 5 minuten, anderen na 2 dagen, 
anderen na een week. 

Voor de studenten die de test direct na het instuderen moesten maken, was het nuttiger om 
langer te studeren, als er tijd tussen was, was het nuttiger om de zelftest te maken

toetseffect: korter studeren en dan informatie oproepen (zelftests) -> veel minder verval

Hoe meer toetsen je maakt, hoe beter je examen

Toepassing in klas (Roediger & Karpicke): korte multiplechoicevragen tijdens de les verbeteren 
scores op toetsen en examens -> training van oproepen

Distinctie heeft effect op oproepen (maar 1 lid van de kamer die gerookt heeft in de kamer)

Mensen herinneren zeis beter wanneer hij tussen groenten staat, dan wanneer hij tussen 
gereedschap staat

Experiment: 9/11, twee psychologen lopen naar buiten en vragen mensen: wat is er gebeurd, wat 
ga je nu doen? Week later dan opnieuw vragen -> typische Ebbenhauscurve

We herinneren ons flitslichtgebeurtenissen niet beter, creëren meer activatie in amygdala en 
daardoor lijken ze levendiger


7.7 Herinnering is reconstructie

Sommige dingen waar we elke dag mee geconfronteerd worden kunnen we toch niet oproepen 
(wat staat op briefje van …?)

Experiment Holserenberg et al.: participanten houden elke dag een dagboek bij met 3 
interessante gebeurtenissen, 6 maanden later deden ze mee aan test over hun autobiografisch 
geheugen. Ze krijgen 40 gebeurtenissen, 10 ervan waren juiste van hun, 20 waren licht veranderd, 
10 waren van een compleet andere persoon.
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Is deze herinnering van jou? onbetrouwbaar

- Na 6 maanden zijn we al veel vergeten

- Plaatsen onthouden we heel slecht

- Positieve herinneringen onthouden we beter dan negatieve

- Valse herinneringen

Barlett (Remembering): mensen onthouden gebeurtenissen via organisatieschema’s

Studenten moesten indianenverhaal ‘De Oorlog van de Geesten’ onthouden

-> Engelse studenten versimpelden en lieten bovennatuurlijke elementen weg

Spelletje van een zin doorzeggen: tegen het einde sterk vervormd -> hoe roddels ontstaan

Ook bij wetenschappelijke artikels: auteurs quoten een ander artikel, maar niet het origeel, maar 
een samenvatting die ze nog eens herschrijven om in hun verhaal te laten passen, ook grote 
overdrijvingen

Als iemand een basketbalspeler is zullen we beter onthouden dat die groot is

Valse herinneringen: associaties tussen gebeurtenissen worden mee geëncodeerd

Woorden gezien: draad, acupunctuur, vingerhoedje, speld, naald, scherp

Naald was niet getoond -> valse herinnering!! Er waren heel veel woorden die aan naald doen 
denken

Puzzelstukje naald zat er niet bij maar hebben we er zelf bij gezet om logisch te maken 

Valse herinneringen worden geconstrueerd via suggestie

Experiment Loftus & Palmer over auto-ongeluk:

Smakten of raakten in vraag geeft invloed op hoe snel ze denken dat de auto’s reden, en of men 
zag de voorruit breken

Als je ondervraagt in 2e taal zijn mensen rationeler

Heel veel mannen in VS ten onrechte ter dood veroordeeld, in 75% waren er ooggetuigen die 
zeker waren

Ooggetuigenverklaringen zijn zeer feilbaar, toch nog heel belangrijk in rechtszaken

Gevallen over verdrongen herinneringen: seksueel misbruik bij kinderen/vrouwen/… 

Ernstige en ingrijpende gebeurtenissen 

Volwassen vrouwen hebben geen herinneringen aan het misbruik, maar na herbeleving vinden ze 
plots een herinnering terug in suggestieve context -> worden ook niet altijd geloofd

Mentaal welzijn van cliënt vooropstellen, want dit is heel moeilijk moment

Volgens andere theorie zou het trauma juist sterk in het geheugen moeten aanwezig zijn

Teruggevonden herinnering zijn vaak ten gevolge van suggestieve contexten


7.8 Amnesie en het impliciete geheugen

Amnesie: gedeeltelijk of geheel geheugenverlies

Bij trauma is amnesie meestal anterograde en retrograde, een paar afgebakende uren 

Anterograde: het opslaan van nieuwe gebeurtenissen wordt verstoord

Retrograde: problemen met toegang tot vorige herinneringen

Kinderamnesie (3-4 jaar): hebben nog weinig kennis van de wereld, 1 verwarrende blurr van 
informatie

- Geen schema’s om deze herinneringen in op te slaan, geen taal om ervaringen in een cognitief 

schema te kaderen

- Nog geen episodisch geheugen, we zijn het semantisch geheugen aan het oefenen

Bij chronisch alcoholisme heb je vitamine B1 te kort, krijgen geheugenverlies = syndroom van 
Korsakoff

- Anterograde

- Spreken & redeneren normaal

- Herhalen steeds dezelfde vragen of verhalen

- Kunnen geen teksten lezen (herinneren begin van de pagina niet meer tegen ze aan het einde 

zijn)

Organische amnesie: geheugenverlies door specifieke schade aan de hersenen

Functionele amnesie: niet ten gevolge van hersenschade, maar stress

Amnesie is meestal ten gevolge van schade aan hippocampus

Bekendste case study in psychologie: HM die heel erge epilepsie had, ze hebben zijn 
hippocampus verwijderd

- Problemen recente leeftijd, huidige leeftijd, data, gezichten, …

- Kan vraagstukken oplossen (andere cognitieve functies werken)

- Repetitie tv en kruiswoorden

- Problemen bij reclameblokken (weet niet meer welk programma ervoor kwam)
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- Een recente foto van zichzelf, denkt hij dat zijn vader is

- Herhaalde maaltijden

- Had constant het gevoel dat hij net wakker was

- Motorische vaardigheden bleven zonder dat hij daar herinnering van heeft (bewijs van 

verschillend procedurele en episodische geheugen)

Weiskranz werkte ook met retrograde amnesiepatiënten: woorden aanvullen, prenten benoemen, 
voorbeelden geven, algemene kennisvragen -> bewijs verschil tussen semantisch en episodisch 
geheugen

-> ook geheugen zonder KTG

Vandaag de dag zal men nog overwegen om een deel hersenen te verwijderen, maar hangt ervan 
af welk deel van de hersenen het is 

Clive Wearing liep schade op aan hippocampus, heeft een geheugen van 20-30 seconden en 
heeft elk moment het gevoel dat hij net wakker wordt

HM konden ze heel moeilijke motorische vaardigheden aanleren (tekenen zonder kijken, in 
spiegel), hij zal vaardigheden na periode nog altijd herinneren, maar niet dat hij het geleerd heeft

Clive kan nieuwe stukken leren, maar niet herinneren dat hij het geleerd heeft


Hoofdstuk 8: Taal

Slechts half besproken, minst goed uitgewerkte hoofdstuk van het boek

Filmpjes zijn theoretisch belangrijk

Voor bijna alles hebben we hele brein nodig (niet enkel links of rechts) maar taal is de cognitieve 
functie die het meest langs een kant zit (linkerhemisferische specialisatie)

Bij rechtshandige zit het links, en omgekeerd

Voor perceptie spelen beide hemisferen een rol

Volgens Gazzaniga zit intelligentie in linkerhelft (onderzoek met split brain patiënten)

Rechterhersenhelft zou tijdens evolutie amper veranderd zijn, terwijl de linker verandert van 
herkenning van vormen (dieren zijn daar beter in dan ons) naar taal, die steeds meer cortex vereist

Rechterhersenhelft is beter in het herkennen van vormen dan de linker


8.1 Spreken

Spreken vertrekt uit cortex en motoriek gebruiken om mond te bewegen

Taal leren we via cognitief leren en sociale interactie

Redelijk snel: 2-3 jaar oud

Grammatica leren we op 5 jaar

Complex! -> verschillende vaardigheden

Bij 2e taal leren merken we dat taal heel moeilijk is

Fasen die we doorlopen zijn aangeboren en universeel voor alle culturen, we kunnen allemaal op 
dezelfde leeftijd spreken

Op 4 dagen heeft baby al voorkeur voor moedertaal, we pikken heel snel taal op

Pre-linguïstische taalontwikkeling: 5 stadia

- 0-8 weken: reflexief huilen en vegetatieve geluiden

- 8-20 weken: kirren en lachen

- 16-30 weken: vocale spelletjes

- 25-50 weken/6 maand: herhaald brabbelen

- 8 maand: opmerkzame invloed omgevingstaal in spraak

- 9-18 maanden: niet herhaald babbelen en expressief jargon

Klinkers zijn makkelijker en vereisen minder spiercontrole

M en p zijn makkelijkste medeklinkers om uit te spreken -> mama en papa

Linguist kan aan brabbelen merken wat de moedertaal is

Grote verschillen in wanneer je eerste woordjes leert en mijlpaal van 50 woorden haalt

Zeer veel variatie, ouders moeten zich geen zorgen maken als kind een beetje achterkomt

Meeste (2/3) van de woorden die ze kennen zijn zelfstandige naamwoorden (sensorimotorische 
kennis, kennis opdoen via zintuigen)

Tussen 18-maanden gebruiken baby’s telegrafische spraak

Baby’s combineren 2-3 woorden, enkel inhoudswoorden en geen functiewoorden

Woordvolgorde hebben ze wel al door, onderwerp vooraan, ww daarna, en als laatste lijdend 
voorwerp

Ze gebruiken klemtoon om betekenisverschillen aan te duiden

Vanaf 21m gaat het snel, ze leren 3000-4000 woorden per jaar, 10 per dag


Algemene Psychologie 32



Langere zinnens grammatica

Voor het eerst vervoegingen tussen 2-5 jaar: werkwoordsvervoegingen, meervouden, 
functiewoorden, woordvolgorde

5-9 jaar: quasi-volledige grammatica

wuggentest: onderzoeker vertelt een kind “dit is een wug, deze zijn twee …” als het kind aanvult 
met wuggen begrijpen ze de meervoudsregels goed

Spraakproductiemodel: heel belangrijk!!!!!!!!!!!

Hij bespaart ons de experimenten in de diepte, we moeten wel de 5 dingen en hun volgorde 
kennen

- Preverbale boodschap: idee die men wil uitdrukken zoals bv. Er is een barst in het glas

- Concepten: abstracte representaties van de elementen in de idee bv. Kiezen tussen kras of 

barst

- Lemmata: abstracte representaties van de woorden die grammaticale info bevatten, maar niet 

de uitspraak bv. Derde persoon enkelvoud, bepalend onzijdig lidwoord

- Lexemen: woordvormen bv. ‘er’ ‘barst’ ‘glas’

- Foneem: klank in een taal die een betekenisverschil impliceert bv. Verschil tussen rap en lap

-> hergroepering van de lettergrepen

In Chinees is er geen betekenisverschil tussen l en r, dus zijn l en r geen verschillende fonemen

Hoe minder fonemen een taal heeft, hoe langer de woorden gemiddeld zijn

Als ‘is’ op het einde van een zin staat, spreken we die anders uit dan in het midden van de zin 
(fonemen verspringen van lettergreep/woord)

-> we spreken ‘is’ altijd anders uit, moeilijk voor Siri om ons te verstaan

Spraakmonitor vangt fouten voor we die uitgesproken hebben: verkeerd lidwoord is nog niet 
verkeerd als we het zelfstandig naamwoord nog niet uitgesproken hebben (ik heb die … euh … 
dat boek nog niet gelezen)

Stotteraars hebben een overactieve spraakmonitor, stotteren minder als ze afgeleid worden of in 
een tweede taal

Complexiteit van taal:

- 4,6 lettergrepen/seconde


- Nederland sneller dan Vlaanderen, ook in Vlaanderen regionale verschillen 

- 170 woorden/minuut

- Selectie uit 50 000 woorden

- 16 000 woorden per dag (man = vrouw)

Euh komt voor als er activatie als van lemma’s maar niet lexemen (=tip of the tongue)

Activatie van lexemen verloopt moeilijker als je tweetalig bent

Men gebruikt ook euhs om luisteraar tijd te geven om de zin te verwerken

-> afgelezen teksten zonder euh zijn moeilijk te volgen

Spreekfouten: 

- Verkeerd woord -> probleem bij selectie lemma

- Fout bij fonemen -> andere bestaande woorden zeggen


- Duplicatie: bv. Hooghoek

- Omissies: achtig ipv tachtig zeggen

- Verwisseling: slipje van de tuier


Schade in linkerhemisfeer gaat vaak gepaard met problemen taalverwerking = afasie

Na bloeding is vaak spontaan herstel van 20-50%, herstel is altijd gedeeltelijk

Objectagnosie: mensen snappen wel wat je bedoelt maar herkennen het object niet

Wernicke afasie:

Door posterieur lestel

Probleem spraakbegrip: mensen met Wernicke afasie zullen niet weten wat je bedoelt, kunnen 
volledig zinloze zinnen maken die wel grammaticaal correct zijn = woordsla

Er zijn vaak parafasieën

De patiënten hebben geen ziektebesef

Parafasie: een ander woord zeggen dan wat men bedoeld

- Semantische parafasie: de kat kruipt in de boom wortel

- Fonemisch: de kat kruipt in de room

- Neologismen: volledige woorden die totaal niet bestaan, maar met respect voor klankregels

Video van man met Wernicke afasie:

Kon pas naam van zijn bestemming uitspreken toen hij toekwam

Kan vlot spreken maar vindt de juiste woorden niet, kan geen coherente zinnen maken

Het lijkt alsof hij alles begrijpt, maar als je hem test is dat niet zo
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Vloeiende afasie: betekenis is aangetast maar woorden komen er vlot uit


Broca afasie:

Anterieur/frontaal letsel

Hebben weinig problemen met betekenis maar output is stotterend, moeilijk 

Test: kaars uitblazen -> zien of het afasie of een motorisch probleem is

Mensen met afasie kunnen dit maar niet spreken, mensen met een verlamming kunnen dit niet

Kunnen anderen perfect verstaan, maar heeft heel veel moeite om te spreken, ze spreken dus 
telegrafisch (zoals kleuters, geen functiewoorden), werkwoorden kunnen niet vervoegd worden 

Voorbeeld 19 jaar oud meisje: ze begrijpt wat gezegd moet worden maar kan haarzelf niet 
uitdrukken

Gedeeltelijk herstel mogelijk

Logopedie snel opstarten is heel belangrijk


8.2 Luisteren en lezen

Woordsegmentatie: welke klanken horen bij welke woorden

In “er” is er een pauze in het woord

Daarom heeft Siri moeite met ons verstaan, we nemen geen pauzes zoals geschreven taal, maar 
verbinden woorden of er is een pauze in het woord -> systeem mag niet gevoelig zijn voor pauzes

Cutler: grote dame van de psychologie -> systeem moet alle mogelijke inputs activeren en dan 
het juiste selecteren

- Concurrentie tussen woorden met zelfde input (bar, bars of barst?)

- In Nederlands ligt klemtoon meestal op eerste deel van het woord


- Klemtoon -> hersenen denken dit is het begin van een nieuw woord

- Bepaalde foneemsequenties zijn een woordgrens


- N en b komen in 1 woord normaal niet na elkaar

- Kandidaten uitsluiten omdat de restfractie geen woord is

- Top-down context 

-> statistical learning system = neuraal netwerk

Model van spraakherkenning:

- Uitspraak neemt tijd, niet zoals visuele woordherkenning

- Beginklank activeert een cohort van woorden die met die klank beginnen

- Tweede klank verkleint het cohort, disambiguïteit

- Geen woorden die uit die klanken bestaan? -> afsplitsing

- Voorspelling op basis van context

Principe van luisteren goed begrijpen

Lezen is niet per se hetzelfde als verstaan

Lezen gaat sneller dan luisteren (300 woorden/min ipv 170 in spreken)

Duidelijkere woord segmentatie via spaties

Hele woord wordt in 1 keer gelezen

Stimulus blijft aanwezig (mogelijkheid om te herlezen)

Leessnelheid: grote individuele verschillen, ook afhankelijk van complexiteit/zinsbouw en het doel 
van het lezen

10 jaar geleden dacht men dat je mensen kon leren snellezen, ja het is mogelijk, maar je zal dan 
wel informatieverlies hebben

Oogbeweginsstudies:

fixaties: stilstaande periode, 3-4 per seconde

Saccade: hoe ver je kunt springen tussen woorden om een tekst te lezen, groter bij makkelijke 
teksten, ook groter bij snellezen maar dan krijg je skipping voor inhoudswoorden (volledige 
woorden die inhoud bevatten overslaan), gemiddeld 4-12 letters

Skipping: het overslaan van woorden, we doen dit voor korte en voorspelbare woorden

regressies: wanneer we het even niet snappen terugkeren

Innerlijke stem: stem die we horen tijdens het lezen, we gebruiken tijdens het lezen niet enkel 
visuele maar ook auditieve codes om dingen in het werkgeheugen te houden

- Moeite met lezen van tongue-twisters

- Niet hoorbare fouten worden niet opgemerkt tijdens het lezen

- Evolutionaire verklaring: we kunnen nog maar 1000 jaar stillezen


- Tot 1000 jaar geleden gebruikte men script continua, zonder spaties

- Mensen lazen luidop zoals kindjes die net begonnen met lezen


1/6-1/7 is laaggeletterd, heeft problemen met begrijpen brieven etc.
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dyslexie: laaggeletterdheid zonder dat ze lagere intelligentie hebben

- achterstand in lezen en schrijven (10% slechtste lezers)

- Exclusiecriterium sensorisch (blindheid) en intelligentie

- Hardnekkigheid ondanks therapie: oefenen helpt niet

Hogere slaagkans op universiteit, mensen die zo ver raken hebben, goede 
compenseringsmechanismen

Vooral genetisch bepaald (40-60%)

Oorzaken: 

Zwak fonologisch bewustzijn: enkele woorden geven en vragen welke woorden beginnen met d?

Zien niet goed waar een woord eindigt en begint, moeite met overgang van letters naar klanken

In Italiaans en Kroatisch worden letters altijd het zelfde uitgesproken en deze talen zijn ook het 
makkelijkst voor dyslecten, in deze landen zijn ook het minste diagnoses

Engels is heel moeilijk door verschillende klanken (intransparant): 10% dyslecten

-> gebruiken we dat wel best als wereldtaal als er 2 tot 3 keer meer dyslecten zijn?

compensatie/preventie door fonologische spelletjes: volwassene zegt Winnie de Koe -> kind 
verbetert met Winnie de Poeh


8.5 Andere taalvormen

Gebaren ondersteunen taal

Gebarentaal is geen iconische taal, dingen worden niet letterlijk uitgebeeld

Er zijn verschillende dialecten, ASL is heel anders dan Vlaams gebarentaal, Vlaams en Nederlands 
komen wel redelijk goed overeen

Gebarentaal werdt politiek ontmoedigd (men wouw dat doven kunnen liplezen) maar is toch 
vanzelf ontwikkeld, is een volwaardige taal

Plaats waar men gebaar maakt is heel belangrijk, er zijn verschillende betekenissen

semantiek: handconfiguratie + plaats van het gebaar

syntax: syntactisch indexeren in de ruimte, werkwoorden hebben een richting, onderwerp wordt 
(bv) recht geplaatst en lijdend voorwerp links

Wernicke en Broca Patienten hebben ook last in gebarentaal!!!

Doofstommen die gebaren kennen maar geen grammatica -> als je die samen zet met mensen die 
ASL kennen nemen die automatisch ook grammatica over (onderzoek in Nicaragua door Senghas)

Enkele karakteristieken die we in alle talen (dus ook gebarentaal terugvinden), verklaringen:

- Aangeboren taalfaculteit om structuren in de communicatie te ontdekken -> nature

- Fundamentele vormen van communicatie worden snel geleerd -> nurture

Emmorey: gebarentaal activeert grotendeels de zelfde hersengebieden als gesproken taal


Meertaligheid (heel veel onderzoek door UGent)

50% tweetalig (we kijken ook wel eens naar een Engelse film)

Meer talen spreken is niet enkel bij mensen met privilege

Meerdere woorden hebben de zelfde betekenis, in een tweede taal kennen we enkel de meest 
voorkomende

3 representationele niveau’s:

- Semantisch: betekenis

- Orthografisch lexicon: mentaal woordenboek

- Fonologisch lexicon: 

Kroll & Stewart: per taal bestaat er een lexicon, er zijn verbindingen tussen de lexicons 
(vertalingen, maar nuances worden ook gemaakt door verbindingen met andere woorden), er zijn 
ook verbindingen uit elke taal naar semantische betekenis

Van de tweede taal zijn de verbindingen naar de semantiek zwakker, connecties vanuit de tweede 
taal naar de eerste taal zijn sterker dan andersom

Dijkstra

We zien room (homograaf) in een engelse tekst: onze oogbeweging vertraagt sterk, hersenen 
moeten beslissen tussen 2 betekenissen (nederlandse room en kamer in het Engels)

Dijkstra ontdekte dat moedertaal altijd actief is

Duyck ontdekte dat het omgekeerde ook waar is, als we een woord zien dat we ook in het Engels 
kennen, vertragen de oogbewegingen ook

Cognaat: woord die in de ene taal lijkt op hetzelfde woord in een andere taal (ndl: nacht, dui: 
Nacht)

-> woorden die we in de twee talen kennen en dezelfde betekenis hebben, hebben een kortere 
fixatietijd tijdens het lezen in de tweede taal
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Van Assche ontdekte dan dat dit ook zo is in de moedertaal


Confound onvermogen spraak: chimpansees kunnen onmogelijk (door structuur hersenen en 
anatomie van het spraakorgaan) menselijke klanken voortbrengen -> onderzoek met gebarentaal

Washoe is chimpansee die ASL kon 

7 maanden: 4 gebaren

5 jaar: 160 tekens (ongeveer aan niveau van 2 jaar oud)

Washoe heeft inzicht want ze ziet en zwaan en maakt gebaren voor vogel en water

-> kritiek: eerder doorgedreven conditionering dan inzicht in taal

Rico de hond kon aan 2-3 jaar oud de namen van 200 speelgoedjes

Kanzi gebruikte wel observerend leren, kende minder woorden (50) maar kon veel meer 
combinaties maken (800) -> kritiek: interpretatieprobleem bij de onderzoeker!

Grammatica heeft men nooit vastgesteld bij dieren, men denkt dat dit is door lateralisatie, apen 
verwerken met beide hersenhelften, bij mensen is 1 helft gespecialiseerd

Aap heel veel symbolen aangeleerd, maar via herenscan zien we dat er geen hemisferische 
lateratie is en het is niet echt taal = doorgedreven conditionering

Inzicht?

- Kunnen wel spreken over niet aanwezige voorwerpen

- Kunnen geen betekenissysteem vormen van welke woorden bij elkaar horen en welke niet

- Kunnen maar een beperkt aantal symbolen leren (bij mensen is taal oneindig)


Bij extreme epilepsie proberen om klein groepje neuronen die verantwoordelijk is eruit te snijden

Er zijn geen pijnreceptoren in de hersenen, eenmaal de schedel open is kunnen ze de patient dus 
wakker maken, terwijl de schedel open is worden plekjes gestimuleerd, krijgen ze kleine 
stroompjes en terwijl moeten ze prenten benoemen, zo kunnen ze vaststellen waar taal zit voor 
die persoon (zit bij iedereen net iets anders) en zeker zijn dat ze die niet wegsnijden. Als het het 
stuk voor taal is die verantwoordelijk is voor epilepsie, zullen ze die meestal niet weghalen


Hoofdstuk 9: Denken

Denken: cognitief proces, gericht op op het begrijpen van de wereld en het oplossen van 
problemen. We maken hierbij gebruik van mentale representaties. Nodig om:

- Problemen op te lossen

- Redeneren

- Beslissingen nemen

-> grote invloed van taal

Flexibiliteit: gedrag aanpassen aan de situatie


9.1 Problemen oplossen

Cognitieve revolutie: genetische mutaties zorgden ervoor dat brein van Neanderthaler in staat was 
tot complex leren (XOFP2 gen, taal gen), probleemoplossend denken beginnen zien vanaf deze 
periode

Wij hebben nog steeds 3-4% DNA van Neanderthaler

Homo sapiens overleefde, Neanderthaler niet, Homo sapiens bleef verder ontwikkelen

Beslissingen maken, denken is irrationeel, maar hoe dan ook wel voorspelbaar! “predictably 
irrational”

Hoe lossen wij problemen op? Probleem -> mogelijkheden -> oplossen

Cognitieve functies: aandacht, geheugen, taal -> ondersteunen hogere denkprocessen

Verschillende soorten problemen: bv. Auto in panne, kruiswoordraadsel, …

probleemruimte: begintoestand -> eindtoestand, welke middelen hebben we?

Heuristiek: mentale vuistregels, strategieën, garandeert geen juiste oplossing

Analogieën: vergelijken met eerder opgeloste problemen

Algoritmen vooral toepasbaar op gestructureerde problemen (puzzels), niet welk onderwerp je zal 
kiezen voor je thesis

Gestructureerd probleem: oplossing ligt vast en en we weten zeker dat er een oplossing is

Ongestructureerd probleem: men weet niet zeker of er weer een oplossingspad bestaat en de 
doeltoestand is niet altijd duidelijk

Vogel: _ o _ _ _ o _ _ _ j _

Mogelijke algoritmen:

- Alle mogelijke lettercombinaties genereren en kijken welke een vogel is

- Lijst van vogels opstellen en kijken welke overeenstemt met letters
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Rubiks Cube is gestructureerd probleem

Toren van Hanoi is op te lossen in 7 stappen

9 stippen probleem (ondergestructureerd): out of the box denken om in 4 bewegingen alle stippen 
te hebben

Als je het algoritme juist toepast, krijg je altijd een juiste oplossing, beperkingen:

- Enkel volledig gestructureerde problemen

- Niet altijd de meest voor de hand liggende oplossing


- Pen en brief kosten €1,10 en de pen kost €1 meer dan de brief: brief kost 5 cent, maar 
meesten zullen 10 cent zeggen


- Omslachtig en veel herhalingen

Schaken is voorbeeld van leren van intuïtieve benadering = heuristiek

heuristiek: informele, intuïtieve en speculatieve oplossingsstrategieën

Garandeert meestal een oplossing, ook voor ondergestructureerde problemen en is sneller

Stap voor stap dichter bij het eindresultaat

Werken van eind- naar begintoestand!

Elke taak heeft een eigen heuristiek, hoe meer ervaring je hebt met de taak, hoe beter je kennis 
van de heuristieken is -> experts vinden sneller oplossingen, ook bij ondergestructureerd

Bv. IT’er zal niet volledige computer gaan onderzoeken bij probleem, maar gericht enkele 
componenten checken

Zoeken naar sleutels pakken we best heuristisch aan

Algemeen toepasbare heuristieken:

- Subdoelanalyse: complex probleem opdelen in kleinere en overzichtelijke vragen

- Middel-doelanalyse: opdelen in tussendoelen

Trial and error: zoeken van juiste heuristiek kan moeilijk zijn 

Bv. Dokter die ziekte probeert te determineren door a.d.h.v. symptomen bepaalde medicatie toe 
te dienen

Bij falen -> overstappen naar algoritme

bv. Je vindt je portefeuille niet, je kijkt allereerst op alle plaatsen waar ze normaal ligt (heuristiek), 
daarna kijk je systematisch op alle plaatsen waar je bent geweest (algoritme)

Analogie: zoeken naar een soortgelijk probleem bv. Fototoestel werkt niet, eens aan en uit zetten

Tumor probleem: maag bestralen vanaf verschillende punten, zodat stralen niet te sterk zijn en 
ander weefsel beschadigen-> grootste kans om oplossing te vinden als je verhaal van fort 
aanvallen hebt gehoord (Gick & Holyoak)

Bias: geneigdheid tot

Als we ervan uitgaan dat het probleem hetzelfde is als wat we al meegemaakt hebben, kan de 
effectieve oplossing vinden bemoeilijken -> niet boos zijn want het is eigen aan expertise 
(experten hebben hier vaker last van)

Instelling: rigide verwachtingspatroon ten gevolge van vaak dezelfde heuristiek gebruiken om en 
probleem succesvol op te lossen

Proef van Luchins: er word gevraagd om drie kruiken te gebruiken, om een bepaalde inhoud te 
bekomen. Als de oplossing telkens B-(A+2C), is het moeilijker om te zien dat bij de laatste, de 
oplossing A-C is

Functionele gefixeerdheid: vastzitten aan het conventionele gebruik van een voorwerp (experten 
hebben hier weer meer last van dan leken)

Proef Duncker: je hebt een kaars, een lucifer doosje en punaises, hoe kan je deze gebruiken om 
de kaars rechtop te bevestigen aan de muur? Met de punaises het doosje aan de muur 
bevestigen en de kaars daarop staan

Incrementele problemen: stap-voor-stapbenadering van het einddoel

Discontinue problemen: initieel vooruitgang, daarna impasse, dan grote inspanning om de 
oplossing te bereiken (lukt niet altijd)

Aha-Erlebnis (W.Köhler): abrupt inzicht 

Typisch patroon:

- Springen, dingen gooien

- Frustratie

- Nadenken

- ‘Aha-erlebnis’

Inzichtelijk leren: bij problemen waar initieel een grote aantrekkingskracht is om het verkeerde 
oplossingspad te kiezen. De proefpersonen hebben een sterke neiging om een pad te kiezen dat 
in impasse uitmondt.
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dertienstippenprobleem: zelfde als 9 stippen, maar makkelijker omdat je minder ‘out the box’ 
moet

Incubatie-effect: probleem even aan kant schuiven en daarna oplossing vinden (losmaken van 
initiële instelling

Kettingprobleem: iemand heeft vier stukjes van een ketting gevonden, elk met drie ringen, eng wil 
die samenvoegen tot een volledige halsketting van twaalf ringen. Het openen van een ring kost 2 
cent, het sluiten 3 cent. De persoon heeft 12 cent.

-> 1 ring openen, losmaken, en gebruiken om twee kettingen te verbinden (5 cent). Dan een 
volgende gebruiken om de laatste ketting vast te maken (5cent). Dan heb je 1 ring over om het 
begin en einde van de ketting te verbinden (5cent).

Brainstormen: ideeën wildweg spuiten in de groep, daarna kijken of iets bruikbaar is

Brainstormen is efficiënt als je eerst zelf nadenkt, en dan samen zitten

-> is aanrader tijdens studententijd

Motivatie: belangrijk bij zowel incrementele als inzichtsproblemen

Inzichtsproblemen kunnen ook opgelost via (toevallige) aanwijzingen uit de omgeving -> impasse 
doorbreken

Verre associatietaak (Moss et al.): 

- 28 x 3 woorden zoeken die te combineren zijn met bv. school (bv. hoofd, boek, dag)

- “ongerelateerd” experiment: lexicale beslissingstaak, mensen moesten zo snel mogelijk 

beslissen of een groep letters een woord voorstelt, een aantal van deze woorden waren de 
oplossingen van de vorige taak


- Nog eens verre associatietaak, als men ze eerst niet kon oplossen, lukte dit nu vaak wel

Mentale modellen: geheel van intuïties, kennis en overtuigingen over een bepaald onderwerp die 
we gebruiken om problemen op te lossen = naïve theorie

Lijkt op een schema, is een voorstelling van hoe de wereld in elkaar zit

Soms hebben we verkeerde mentale modellen (ook volwassenen)

Bv. Thermostaat brandt niet harder als hij hoger staat, boiler brandt altijd even hard tot de 
gewenste temperatuur bereikt is

Kennisillusie: we hebben de indruk meer te weten over de werking van dingen dan dat het geval 
is.

Illusie van interpretatiediepte: we denken dat we een fenomeen heel goed kennen

Testen: beschrijf dit in detail, na het beschrijven voelen mensen zich vaak genoodzaakt om toe te 
geven dat ze de werking toch niet zo goed kennen

Abstracte kennis (hoe het eruit ziet & waarvoor het dient) wordt verward met concrete kennis

Receptenkennis: we weten hoe je iets moet gebruiken, maar niet hoe het functioneert

-> mentale modellen van experts zijn beter, ze passen hun modellen aan op basis van 
systematische observatie en manipulatie, leren ook van andere experts

Mentale modellen kunnen helpen problemen oplossen of het verhinderen


9.2 Redeneren

Deductief redeneren: op basis van premissen conclusies trekken = via algemene kennis een 
voorspelling doen voor een specifieke gebeurtenis

inductief: vanuit een specifieke gebeurtenis algemene conclusies trekken

Empirische wetenschap: inductief redeneren, vanuit observaties probeer je een theorie te maken

Logicisme (beweging begin 20ste eeuw): logica vormt de basis van alle informatieverwerking -> 
aanleiding voor het ontwikkelen van computerprogramma’s

3 vormen:

- Voorwaardelijk redeneren = syllogisme

- Categorisch redeneren

- Lineair redeneren

Syllogisme: drie regels, waarvan de eerst twee premissen zijn en de laatste een besluit

Belangrijk dat je premissen juist zijn

Zelfs als premissen juist zijn, is je conclusie nog niet per se juist

1. Sommige werklozen wonen in een kansarme buurt

2. Sommige mensen  in een kansarme buurt stelen 

3. Sommige werklozen in een kansarme buurt stelen -> niet per se juist, beïnvloedt door onze 

bias

Voorwaardelijk syllogisme:

1. Als het heeft geregend, is de straat nat

2. Het heeft geregend
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3. Dus, de straat is nat

Categorisch redeneren: 

- Alle A’s zijn B’s

- Geen enkele A is een B

- Sommige A’s zijn B’s

- Sommige A’s zijn geen B’s

Categorisch syllogisme:

1. Alle fransen zijn chauvinistisch

2. Alle chauvinisten zijn zelfingenomen

3. dus, alle fransen zijn zelfingenomen

-> geldig als 1 en 2 altijd waar zijn

Lineair redeneren: hoe verhouden elementen in een reeks zich tov elkaar?

Lineair syllogisme:

1. Jan is groter dan Dirk

2. Dirk is kleiner dan Wim

3. dus, Jan is groter dan Wim

Syllogismen zijn niet altijd simpel:

1. Als het heeft geregend, is de straat nat

2. De straat is nat

3. Dus, het heeft geregend

-> niet per sé juist, er kan ook een andere oorzaak zijn

Syllogismen juist beoordelen:

- Type syllogisme

- Intelligentere en hoger geschoolde mensen kunnen dit beter

- Inhoud en bias beïnvloedt de geloofwaardigheid

-> gaat in tegen het idee dat mensen redeneren via logica

Niet redenen volgens logica? Redeneren volgens mentale modellen = mentale modellen theorie 
(Johnson Laird et al.)

We redeneren op basis van beelden, niet regels

Fouten gemaakt door verkeerde beelden aan te maken, verschillende beelden die elkaar 
tegenspreken, niet alle beelden vormen die op basis van premissen mogelijk zijn, …

Niet alle modellen worden gegenereerd:

- Aannemelijke premissen: we zijn tevreden met het eerste beeld dat wordt opgeroepen

- Werkgeheugen: moeilijkere informatie is meer belastend, dus zijn we minder geneigd alle 

modellen uit te werken

- Abstracte (inhoudloze) vs. Concrete informatie: mensen werken makkelijker met bekende, 

concrete informatie

- Abstract: als p dan q, q niet dus ook p niet

- Concreet: als het heeft geregend is de straat nat, de straat is niet nat dus het heeft niet 

geregend

Theorie van twee systemen: twee systemen om te redeneren

- Associatief leren (intuïtief): automatisch en snel leren op basis van verbanden & ervaring

- Gecontroleerd proces: op basis van logische regels, intelligentie en scholing zijn belangrijk

Problemen met syllogismen:

- Andere interpretatie van de vraag:


- ‘gewone als’ = als dit, dan is dat, maar geldt niet per sé in omgekeerde richting

- Biconditionele als = als en slechts als


- Betekenis woordenschat kan uitkomst veranderen

Mensen redeneren niet altijd volgens die regels van de logica, maar baseren zich op basis van de 
inhoud van het syllogisme en de geloofwaardigheid, gebruiken intuïtieve mentale representaties.

Regels logica stemmen ook niet altijd overeen met betekenis die mensen aan woordenschat 
geven (bv. als)

Inductief redeneren: redeneerproces waarbij men vanuit specifieke gevallen tot een algemene 
conclusie komt

Inductief redeneren doen we als we onze thesis moeten maken

Drie probleemtypes: 

- Classificatie: gemeenschappelijke eigenschappen identificeren

- Reeksen voortzetten

- Analogieën bv. Klein <-> groot, wit <-> …

Inductief redeneren intelligentie: belangrijke slide!!!!!


Algemene Psychologie 39



Prestaties op taken over inductief redeneren correleren hoog met schoolse prestaties

In dagelijks leven is inductief redeneren een belangrijke vaardigheid:

- Generalisaties maken (proberen algemeen geldende regels vinden)

- Correlaties detecteren

- Oorzaak-gevolgrelatie zoeken

Confirmatieneiging (bias): meer gewicht hechten aan evidentie die de overtuiging bevestigd dan 
aan evidentie die overtuiging in twijfel trekt

Getallenreeks raden: 2, 4, 6, …

Meeste mensen raden 2, 4, 6, 8, 10, 12 -> zijn volgens de regel, proefleider knikt

Mensen denken dat ze de regel kennen, ze stelden enkel vragen die hun theorie bevestigden

Maar oplossing: het getal is steeds groter, hoeft niet per sé +2 te zijn

Het probleem van 4 kaarten (Wason): elke kaart heeft een cijfer aan de ene kant en een letter aan 
de andere kant. Welke kaarten moeten worden omgedraaid om de regel te testen dat voor deze 4 
kaarten geldt dat ‘als een kaart een klinker heeft aan de ene kant, dan moet ze een even getal 
hebben aan de andere kant’? -> moeilijk om te weten wat er verwacht wordt (oplossing: kaart met 
klinker en met oneven getal omdraaien)

Confirmatieneiging on het dagelijkse leven: bv. Sollicitatiegesprek, ondergestructureerd gesprek 
kan leiden tot vragen die initiële indruk (positief of negatief) van interviewer bevestigen

Illusoire correlatie: verkeerd verband, onvermijdelijk bij inductief redeneren

Conclusies op basis van observaties zijn vaak niet correct -> de mens is eigenlijk niet zo goed in 
inductief redeneren

Een correlatie die via inductief redeneren ‘gevonden’ wordt is niet per sé juist

bv. Gaming & serial killers -> gevoed door media


9.3 Beslissingen nemen

Doel van denken: conclusies trekken en beslissingen nemen

We nemen dagelijks beslissingen

Correcter om falsificatie te doen, dan om verificatie te doen om overgeneraliseren te vermijden 

Correlaties worden overgeïnterpreteerd, ze zijn geen bewijs van causaliteit

Signaaldetectiemodel: veel beslissingen zijn zo duidelijk dat we er niet bij stilstaan

Psychofysisch onderzoek: welke signalen kunnen waargenomen worden? Afhankelijk van:

- Antwoordcriterium: bereidheid ‘ja’ te zeggen bij twijfel (bij een sollicitatie waarvan je de job 

graag wil meer geneigdheid), afweging vals alarm en misser

- Gevoeligheid: mogelijkheid om de stimulus van achtergrondruis te onderscheiden 

Of je naar de les komt is een subjectieve berekening

Radioloog die beslist of tumor kanker is:

- Alarm: het is kanker

- Vals alarm: onterechte diagnose kanker

- Misser: onterechte diagnose geen kanker

-> liever vals alarm dan misser (vroegtijdige behandeling)

Subjectief verwachte nut: per situatie uitrekenen

- Alle voor- en nadelen keuze afwegen (gevolgen?)

- Waarde van keuze bepalen (hoe belangrijk is dit?)

- Verwachte kans van elk kenmerk berekenen (kansen van de gevolgen?)

Latere ontwikkelingen (jaren 70):

- Tversky & Kahneman: mensen wegen zelden voor- en nadelen keuzes af

- Gebruik van heuristieken i.p.v. algoritmen om eenvoudig de waarde van alternatieven te 

berekenen

- Heuristieken kunnen de percepties van keuzes vertekenen -> suboptimale keuzes

In jaren 70 duidelijk dat denken een irrationeel proces is, maar wel voorspelbaar

-> behavioral economics

Beschikbaarheidsheuristiek: beperken tot gegevens die snelst uit geheugen kunnen worden 
gehaald

Bv. Veel mensen zijn tegen alcoholcontroles, omdat ze zich makkelijk een feestje kunnen 
inbeelden waar ze zelf graag drinken. Maar wanneer een naaste slachtoffer wordt van een 
dronken chauffeur, kan de dader niet zwaar genoeg worden gestraft.

Beschikbaarheidsheuristiek kan worden gemanipuleerd door de vraag te herformuleren

Bv. Vreest u niet dat pensioenen onbetaalbaar zullen worden?

Grote invloed door massamedia (bepaalt wat er in ons geheugen zit) bv. Gevaar van 
vliegtuigcrashes wordt overschat doordat het in de media komt
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Media zorgt ook voor een groter onveiligheidsgevoel

- Schokkende evenementen -> indruk dat er een toename in geweld is

- Kwetsbare slachtoffers -> makkelijk om mee te identificeren

Representativiteitsheuristiek: neiging om de homogeniteit binnen een categorie te overschatten

Kans op een gezin met de volgorde van kinderen MJMJJM =kans op JJJJJJ

Dwaling van de gokker: misvatting dat alternatieven in toevalsproces elkaar constant afwisselen

-> na veel verliezen denk je dat je zal winnen, maar je hebt daar niet effectief meer kans op

Bij het beoordelen van mensen en situaties letten we enkel op wat represnetatief is voor een 
bepaalde groep of situatie, andere informatie zien we over het hoofd

De neef van Dr. Swindels is een geval apart. Hij heeft een ongewone smaak voor films en kunst, hij 
is getrouwd met een actrice en heeft tatoeëringen op verschillende plaatsen van zijn lichaam. In 
zijn vrije tijd volgt hij yogalessen en verzamelt hij oude LP’s. Hij is een hartelijke en enigszins 
onbesuisde persoon. Welk beroep denk je dat hij beoefent? 
(a) landbouwer, (b) bibliothecaris, (c) trapezeacrobaat, (d) chirug, (e) ambtenaar 
-> meeste mensen c, maar aangezien er veel meer ambtenaren zijn, is er daar ook meer kans op 
Verkeerd interpreteren van statistieken

In farmacie worden er met statistieken gesmeten: correctste statistiek = sterfgevallen per jaar 
(geen valse alarmen)

Beslissingen nemen op basis van hun gevolgen:

- Positief gevolg: er is minder sterke evidentie nodig

- Negatief gevolg: er is sterkere evidentie nodig

Risicogedrag: adolescenten nemen meer risico’s dan volwassenen (door oranje licht lopen, 
Gardner & Steinberg)

Groepseffect: mensen nemen meer risico in groep 
Formuleringseffect: effect door gevolgen verwoord in termen van winst of verlies

Stel je voor dat de V.S. zich voorbereidt op een ongewone Aziatische ziekte, waarvan verwacht 
wordt dat ze 600 mensen zal doden. Er zijn twee mogelijke programma’s: 
- Programma A: 200 mensen gered 
- Programma B: Één kans op drie dat alle 600 mensen gered worden 
-> 72% koos A om de risico’s van B te vermijden (het lijkt alsof de verliezen vaststaan) 
= winstformulering 
- Programma C: 400 mensen sterven 
- Programma D: 1 kans op 3 dat niemand sterft en 2 kansen op 3 dat niemand gered wordt 
-> 78% koos programma D (het lijkt alsof de verliezen nog niet vaststaan) 
= Verliesformulering 
Kahneman heeft daarvoor een Nobelprijs voor economie gewonnen

Tversky heeft 2j geleden ook Nobelprijs gewonnen

Formuleren in termen van winst of verlies om antwoord te beïnvloeden

Zet hier een kruisje als je je organen wil doneren: mensen duiden kruisje niet aan

-> omgekeerde vraag, mensen duiden nog steeds geen kruisje aan

Niet alle beslissingen zijn rationeel, eerder op basis van emotie, vooral onder stress

- Huidige gedrag voortzetten, nieuwe info negeren

- Actieplan aanvaarden zonder nadenken

- Verantwoordelijkheid uitstellen of afschuiven

- Impulsief meest belovende oplossing kiezen

Effect van de gemaakte kosten: voortzetten waar je tijd/energie/geld hebt ingestoken, ook al is het 
nu niet meer winstgevend -> Je zal plezier hebben in Wisconsin, maar je hebt al meer geld 
uitgegeven om naar Michigan te gaan en kiest dus om naar daar te gaan

= gepercipieerde verliezen klein houden

We kiezen of we dingen proportioneel of absoluut bekijken, afhankelijk van wat goed uitkomt

Gemotiveerde scepsis: minder kritisch zijn over gewenste informatie en hyperkritisch over 
ongewenste informatie

Bv. Aan welke universiteit zijn studenten gelukkiger? De studenten die van de universiteit komen 
die slechter gezien wordt, zijn kritischer (ongewenste informatie) en hebben het vaker juist

Slaap heeft positieve invloed op werking van het geheugen

- Bewuste beslissingen: alternatieven afwegen (subjectief verwachte nut) -> enkel voor 

eenvoudige problemen, systeem snel overbelast

- Onbewuste beslissingen: gelijkenis met automatisch associatief leren, grote 

verwerkingscapaciteit, creatiever
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Positieve effecten van een nachtje slapen voor een beslissing te maken (Dijksterhuis et al.):

- Probleem kan op achtergrond verwerken -> betere beslissingen

- Onbewuste denkprocessen actief

Maar: effect niet zo sterk (Strick et al.)

Mensen die goed slapen na trauma hebben veel ergere post-traumatische stress

Hindsight bias: de neiging om de voorspelbaarheid van een gevolg van een beslissing te 
overschatten, zodra het gevolg bekend is

- Gebeurtenissen uit het verleden lijken eenvoudiger, begrijpelijker en voorspelbaarder

- Neiging verkeerde beslissing aan onkunde beslisser toeschrijven

-> lessen trekken uit fouten is minder waarschijnlijk

Ook als je je bewust bent van hindsight bias, blijft het. Experts tonen wel een minder grote 
vertekening. We vertekenen gebeurtenissen uit ons verleden zodat het ons ten goede zou komen.

A: economist.com subscription $59,00 
B: Print subscription $125,00 
C: Print & web subscription $125,00 
B is een decoy: niet de bedoeling dat mensen die kiezen, maar daardoor kiezen wel meer mensen 
voor C ipv A


9.4 In hoe verre wordt het denken beïnvloed door de taal?

B. Whorf: taal speelt een cruciale rol bij het denken

Linguïstisch determinisme: denken wordt volledig door taal bepaald

Linguïstische relativiteit: taal heeft invloed op het denken

 Verschillende talen hebben verschillend aantal woorden voor kleuren, maar allemaal volgens 
zelfde heirarchie:

- Twee: zwart & wit

- Drie: +rood

- Zes: +geel, groen, blauw

- Zeven: +bruin

- Elf: +paars, roze, oranje, grijs

Heider: kleurperceptie is gebaseerd op fysiologie perceptuele systeem en niet op woorden

Als je meer woorden voor kleuren hebt, kun je ze niet b eter onthouden

Welke kleurnamen je hebt, hebben wel invloed op hoe goed je grenstinten kan onderscheiden 
(Roberson)

Taal heeft invloed, maar is niet de enige invloed -> geen evidentie voor linguïstisch determinisme

Nudging: schouder klopje geven om goeie beslissingen te nemen

Een ander label bij dezelfde stimuli zorgt voor een andere perceptie

Ambigue symbolen: als er een betekenis bij wordt gegeven, en je moet die opnieuw tekenen, is de 
tekenen lichtjes anders, ‘duidelijker’ voor die betekenis

Ruimtemetafoor voor tijd

- Engels, Nederlands: toekomst ligt voor ons en verleden ligt achter ons

- Mandarijn: verleden ligt boven en toekomst onder ons

Effect van taal op ruimetelijke perceptie

- Nederlands: relatieve formulering (bv. Boom staat links van struik, naar zichzelf toe of weg)

- Tzeltal: absolute formulering (boom staat ten noorden van de struik)

Levinson: “Welke van deze vier is exact hetzelfde als de vorige?” 1ste plaatje op tafel, dan 
omdraaien naar andere tafel voor 2e plaatje -> Nederlands sprekende kiezen gelijkenis uit hun 
perspectief, Tzeltal kiezen het absolute (kleine stip ten noorden van grote)

Tweetaligheid heeft een invloed op persoonlijkheidsperceptie (Hoffman et al.)

- Engels: ‘artistiek type’ = briljant, humeurig, impulsief, onbetrouwbaar 
- Chinees: ‘Shi Gu type’ = wereldwijs, sociaal vaardig, toegewijd 
Chinees-Engels tweetaligen lazen dezelfde tekst, maar sommige over ‘artistiek type’ en sommige 
over ‘Shi Gu type’ in Engels of Chinees 
- Participanten die over ‘artistiek type’ in Engels lazen en over ‘Shi Gu type’ in Engels of Chinees, 

hadden meer valse herinneringen voor trekken van toepassing op stereotype (die niet in de tekst 
voorkwamen) 

- Afhankelijk van taal waarin tweetaligen lazen, werd stereotype wel of niet geactiveerd 
Stereotypes zorgen voor valse herinneringen

Woordkeuzes beïnvloeden attitudes

- Negatieve mededeling zo acceptabel mogelijk formuleren, bv. Ontslag = reorganisaties
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- Schuld bij de ander leggen bv. Prof kan niet uitleggen

Thibodeau & Boroditsky:

Misdaad is een wild beest dat de stad kopt maakt -> oplossing: gevangen nemen, bedwingen, 
straffen

Misdaad is een virus dat de stad kapot maakt -> oplossing: diagnosticeren, behandelen, 
uitbreiding

Denken is niet onafhankelijk van taal, maar ook niet afhankelijk. Taal kan denken beïnvloeden 
maar er is geen linguïstisch determinisme


Hoofdstuk 10: emotie & motivatie

10.1 Wat is emotie?

Dingen die goed voelen motiveren gedrag

Emoties zijn evolutionair nuttig

Onze maatschappij negatieve visie op emoties -> stoorzender op optimaal functioneren

Emoties draaien altijd op de achtergrond, je kan niet aan 2 dingen denken, maar je kan wel met 
iets bezig zijn en ongerelateerde emoties hebben, zijn ook heviger dan gedachten

Ze hebben een brede impact, op cognitief/fysiek vlak, …

Definitie is belangrijk

Emotie: een reactie op een stimulus die bestaat uit een fysiologische opwinding en gepaard gaat 
met een evaluatie van de stimulus (cognitief), een gezichtsuitdrukking en een subjectieve ervaring

3 aspecten:

1. Een beoordeling van de situatie of stimulus

2. Een respons (bv. Fysiologische opwinding)

3. Een bewuste, subjectieve ervaring

Fysiologische opwinding: maat van agitatie in het lichaam, biologisch component van emoties

Emoties hebben grotere impact op het lichaam dan gedachten

Gezichtsuitdrukkingen: nature/nurture?

Darwin: “the expression of the emotions in man and animals” = resultaat evolutie

- We kunnen uit gezichten van dieren ook iets afleiden, ook al lijken die niet op mensen

- Gezichtsexpressies zijn in alle culturen gelijkaardig

2 tegenreacties (20e eeuw):

- Behaviorisme

- Sociaal-darwinisme = eugenetica


- Verzet door antropologen: culturele relativiteit van emotionele uitdrukkingen

Eugenetica: de idee dat sommige volkeren genetisch beter zijn dan andere

6 universele, primaire emoties:

1. Blijdschap

2. Walging

3. Verrassing

4. Triestheid

5. Boosheid

6. Angst 

Ekman: gebruikte gezichtsuitdrukkingen om vooruitgang in therapie te meten

Blinde baby’s lachen op zelfde manier als ouders -> niet aangeleerd

Ook onderzoek bij primaire stammen

Nep en echte glimlachen leren spotten -> lachen met de ogen

Belangrijke info voor het examen: primaire, universele emoties

Wel culturele uitingsregels

Niet enkel universele productie, maar ook herkenning

We lezen beter gezichten van onze eigen etnische groep, omdat we er meer aan blootgesteld zijn

Vrouwen kunnen emoties beter raden en zijn zelf ook expressiever -> empathischer bij films

Bij zelfrapportering geven ze intensere ervaringen aan dan mannen

Vanaf 3 jaar oud is er meer acceptatie voor vrouwen om hun emoties te uitten

Mannen hebben meer fysiologische reactie:

- Onderdrukking uiting negatieve emoties -> fysiologische reactie stijgt (oorzaak pathologie?)

- Onderdrukking uiting positieve emoties -> fysiologische reactie en emoties dalen

Gezichtsfeedback: waar Ekman begonnen was

Als mensen blij gezicht trekken worden ze daar blijer van

Test via bijten op stift (glimlach) of  vasthouden met de lippen (fronsen)

Versterkende effecten gezichtsfeedback:
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- Mood inductie: simulatie blijheid/droefheid

- Stimulatie gezichtsspieren

- Verlamming

- Zien van andere (blije/trieste/…) gezichten

Verlammingen waardoor men niet goed kan lachen -> minder gelukkig dan mensen die volledig 
verlamd zijn maar wel nog kunnen lachen

Gezichtsuitdrukkingen kunnen gefaket worden -> kijken naar fysiologische opwinding

Parasympatische zenuwstelsel: ontspanning, rust

Sympathische zenuwstelsel: stress, emoties

- Hartslag

- Bloeddruk 

Leugendetectors zijn onbetrouwbaar en zouden moeten verwijderd worden uit de rechtspraak

- Meting fysiologische reacties, niet leugens

- True positives: 85%

- Psychopaten hebben minder tekenen van het sympathisch zenuwstelsel

- False alarms: 40%


- Controlevragen zijn even bedreigend als relevante vragen indien onschuldig

Guilty knowledge test is iets beter

75% detectie, 7% als alarms -> enkel een indicatie, geen bewijs

Is neurale activiteit emotiespecifiek?

- Amygdala: angst, bedreiging

- Ook bij mannen die naar naakte vrouwen kijken

Tweefactorentheorie (Schacter & Singer): emotie word bepaald door een stimulus en de 
interpretatie van de fysiologische reactie die erbij komt (fysiologisch patroon niet emotiespecifiek)

Fase 1: blije/droevige woorden onderstrepen

Fase 2: lichamelijke activiteit of niet

Fase 3: interactie, enkel effect onderstrepen na activiteit -> attributie emotie

Als je net een loopoefening hebt moeten doen, vind je mensen aantrekkelijker (ook meer op een 
fuif dan in de les

Emoties ook sterker ervaren door drugs

Kan je emoties ervaren zonder fysiologische opwinding?

Patiënten met letsel aan de ruggengraat (sympathisch systeem afgesneden) hebben verminderen 
maar geen verdwijning van emoties

Emoties zijn niet enkel lichamelijk, ook andere factoren spelen een rol -> cognitie


10.2 Emotie en cognitie

3 theorieën:

James-Lange theorie: een stimulus zorgt voor een lichamelijke reactie -> ervaring emotie

-> geen emotie zonder fysiologische opwinding/reactie

Problemen:

- Fysiologische reactie niet specifiek

- Fysiologische reactie 1-2 seconden vertraagd

- Fysiologische reactie leidt niet steeds tot emotie (zoals inspuiten adrenaline)

Cannon-Bard: stimulus stimuleert tegelijkertijd lichamelijke reactie & hersenen (beoordeling 
emotie)

Theorie van de cognitieve beoordeling (Lazarus): stimulus -> cognitieve beoordeling van de 
situatie -> lichamelijke reactie & hersenen gelijktijdig

Fysiologische reactie bij film daalt als hij fictie is -> rol cognitieve beoordeling

Effect van cognitie = noodzakelijk bewust?

Zajonc: onbewuste route emoties

Activatie amygdala (subcorticale route) vanuit evolutionair bedreigende stimuli (=nature, vooral 
voor gezichten) -> emotie primeert op cognitie

Onderzoek Naccache: heel kort flitsen van negatieve woorden (onbewust) zorgt voor cognitieve 
verwerking voor activatie van de amygdala -> kan niet aan geboren zijn (taal)

Mensen met prosopagnosie kunnen geen gezichten herkennen, maar hebben wel een 
fysiologische reactie bij bekende gezichten

Capgraswaan: de idee dat mensen in je omgeving vervangen zijn door dubbelgangers

- Bewuste herkenning van gezichten is intact

- Maar geen fysiologische reactie op bekende gezichten

Cognitie -> emotie
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Supra = onbewust: evolutionair belangrijke en duidelijke emoties (angst, walging)

Andere emoties vereisen ingewikkelde cognitieve verwerking

Soms is het beter om evolutionair interessante emoties niet te volgen

- Bij altruïstisch gedrag, zoals reddingswerkers (niet plots angstig weglopen)

- Sociaal-culture context (bv. Op het werk worden emoties onderdrukt)

- Situatie is grondig veranderd (bv. Niet meer vechten om eten)

Gross: emoties regelen door middel van cognities

- Onderdrukking: reacties op emotie-uitlokkende stimuli veranderen

- Herbeoordeling/reappraisal: betekenis van de stimulus veranderen


- Meer positieve en minder negatieve emoties

Als psycholoog kun je niet veel veranderen aan stressvolle stimuli, maar werken aan cognitie 
=emotie-regulatie (Gross)

Cognitie kan ook een versterkend effect hebben: als we veel nadenken over een situatie waar we 
kwaad van worden, worden we nog kwader

Het ophalen van herinneringen heeft effect op onze emoties

MacLeod: we letten meer op stimuli die emotiecongruent zijn

Everaert: depressieve mensen hebben snellere oogbewegingen naar negatieve woorden

75 ms een angstig gezicht flitsen: verhoogt tijdelijk perceptuele capaciteiten


10.3 De neurologie van emoties

Hersenstam is deel die alle primitieve functies verzorgt (hartslag, eten, seksualiteit)

Sommige dieren hebben enkel hersenstam, zoogdieren hebben ook een limbisch systeem 
(emoties)

Enkel mensapen hebben een cortex

-> interactie 

Amygdala stuk (wegvallen cognitieve controle van emoties) -> niet meer bang van tarantula’s

Lindquist: emoties zijn constructies van deelprocessen, vinden plaats in verschillende gebieden

- Angst: amygdala

- Woede: orbitofrontaal

- Droefheid: ACC

- Walging: insula

Haman zegt dat emoties in dezelfde gebieden voorkomen, maar in verschillende mate

Le Doux: amygdala ontvangt info via twee routes

- Over cortex, uit primaire sensorische gebieden

- Rechtstreeks uit thalamus, nog voor de primaire sensorische gebieden


- Onbewust: dus niet makkelijk te stoppen

- Bij lesje van deze route: capgrasswaan


Als info naar de hypothalamus gestuurd word is er een reactie van het sympathisch zenuwstelsel

Bilaterale lesie amygdala: 

- Geen verwerking/herkenning emotionele stimuli (vooral angst)

- Geen leren (door schrikreactie) door klassieke conditionering (wel bewust leren)

- Toenaderingsgevoelens dalen -> vertrouwen onbekenden

Hippocampus: leggen van verbanden tussen emoties en context

Gyrus Cinguli: tussenschakel cortex (cognitie) en limbisch systeem (emotie)

Lesie van ACC: apathie, emotionele labiliteit, persoonlijkheidsveranderingen

Cortex:

Vooral gericht op complexe emoties, LT doelen

Nauwe neurale interacties limbisch systeem

Orbitofrontale cortex: adequaat reageren op complexe beloningen en straffen

- Keuzes die slecht aflopen, niet leren uit mislukkingen

- Verlies op LT & occasioneel grote winst > winst op LT & occasioneel groot verlies (gokken)

- Cognitieve inertie: mindset verandert niet bij veranderende winstkansen

- Geen onderdrukking impulsieve reacties op LT

Dorsolaterale prefrontale cortex: gevoelens integreren binnen nagestreefde doelstellingen

Depressie is door regulatie tussen twee hersenhelften (ene kant depressie, andere manie)

Lesie links: depressie

Lesie rechts: manie

Pariëtale cortex kapot: perceptie, begrijpen en onthouden emotioneel belangrijke informatie bv. “ik 
lig op sterven” “oké, en is de printer al gemaakt?”

- Interpretatie cues (bv. gezichtsuitdrukkingen)
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- Emotionele toon spreken

- Timing sociale interventies

Kerstcadeau: stumbling on happiness (Dan Gilbert)

Gilbert is belangrijkste emotie onderzoeker

Affectieve forecasting error: beide richtingen

- Overschatting gemiddelde emotie door herinnering extremen

- Teveel focus op gebeurtenis, negeren context

- Teveel focus op positieve aspecten gebeurtenis

- Denken alleen aan moment zelf, negeren aanpassing

Na verlamming zijn mensen na 3 jaar weer even gelukkig, mensen die veel geld krijgen zijn na 3 
jaar ook niet gelukkiger dan eerst (in begin wel maar verdwijnt)


10.4 Wat is motivatie?

Motivatie: factoren die ertoe leiden dat een individu zich op een bepaald moment op een 
bepaalde manier gedraagt.

- Richting: welke doelen men nastreeft

- Intensiteit: hoeveel inspanning men levert

- Volharding: volhouden tot het doel bereikt is

Beïnvloedt de richting van gedrag op twee manieren:

- Duwen gedrag als gevolg van behoeften

- Trekken gedrag in een bepaalde richting door doelen die aantrekken of afstoten

Motivatie komt voort uit behoeften

Homeostase: het in stand houden van evenwichtstoestand

Drifttheorie (Hull): fysiologische deficits geven aanleiding tot een lichamelijke behoefte. Als deze 
behoefte niet bevredigd word, wordt het een drift (= psychologische toestand die aanzet tot het 
reduceren van de drift). Elk gedrag die de drift reduceert wordt bekrachtigd.

Instincttheorie: onvrijwillige gedragingen worden uitgelokt door een stimulus en hebben een 
genetische basis, instincten bepalen het gedrag.

-> gebaseerd op behoeften en verklaren biologische motivaties

Opwindingstheorie (arousal): mensen streven naar een optimaal 
opwindingsniveau

- Te laag: exploratiegedrag

- Te hoog: onthaasting

- Individuele verschillen in gewenst opwindingsniveau

Belangrijkste behoeftetheorie: Maslow!!

Motivatiehiërarchie van Maslow:

Als ene behoefte vervuld is, moet de volgende vervuld worden

Behoeften zijn onvoldoende om gedrag te verklaren

- Verklaring instandhouding stabiele situatie <-> zelfontplooiing, creativiteit

- Zelfdestructief gedrag

- motivatie, toekomstverwachtingen

Doel: cognitieve representatie van gewenste of ongewenste eindtoestand die het gedrag stuurt

Trekt gedrag, men wil afstand tussen huidige toestand en doel verkleinen

- Bepaald door waarden

- Bepaald door verwachtingen

Intrinsieke motivatie: voldoening in activiteit zelf

Extrinsieke motivatie: motivatie komt voort uit bereiken ander doel

-> mensen motiveren met loon of goede werkomstandigheden?

Toekomstperspectief: tijdsafstand en de doelen die men nastreeft (KT of LT)

-> gevolgen sturen gedrag, gedrag wordt afgestemd op de doelen

- Interne doelen


- KT: leerstof van een vak beheersen

- LT: dokter worden


- Externe doelen

- KT: bonus krijgen

- LT: promotie krijgen


Waarde van doelen is afhankelijk van sociaal-culturele goedkeuring

Doelgebaseerdse motivatietheorie:

Goal-setting theory (Locke): 

1. Motivatie ontstaat doordat een doel aantrekkingskracht heeft
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2. Hoe hoger het doel gesteld wordt, hoe beter de prestatie zal zijn

3. De prestatie hangt ook af van het engagement dat men aangaat om het doel te bereiken

-> succesvolle toepassingen

Arbeidscontext:

- Goal net iets hoger dan huidige prestatie

- Betrokkenheid goal-setting

- Beloond voelen bij het halen van het doelen

Behoeften vs. Doelen: beiden hebben invloed, afhankelijk van de soort motivatie

Behoefte -> homeostase, honger, seks

Doelen -> prestatiemotivatie

Hofman:

75% van de tijd hebben we een verlangen

58% van de tijd geven we toe aan dat verlangen

47% van de tijd is er een conflict 

Uitstelgedrag: komt bij 90% van de studenten voor, bij 1/3 problematisch

Zelfcontrole: mate waarin men de kortetermijnverlangens kan controleren om 
langetermijndoelstellingen te realiseren

-> marshmallow test

Zelfcontrole ivm met thuissituatie? Kinderen waarvan de ouders consequent hun belofte 
nakwamen, kunnen beter een kwartier wachten voor een beloofd extra snoepje

Determinanten zelfcontrole: 

- Individuele verschillen

- Egodepletie: het feit dat de mate van zelfcontrole vermindert doordat men keuzes moet maken 

die zelfcontrole vergen

- Motivatie

- Overtuiging van vrije wil/wilskracht


10.5 Honger

= regeling zodat we de juiste hoeveelheid zouden eten (niet te weinig maar ook niet te veel)

Biologische signalen honger <-> verzadiging:

Korte termijn:

- Suikergehalte (glucose) in het bloed


- Als insuline bij (gezonde) personen ingespoten wordt, blijven we eten

- Vulling maag

- Proeven en kauwen van eten


- Als we aan baxter liggen, voelen we ons nooit echt verzadigd

- Cholecystokine (CCK): chemische stof, geeft een signaal naar de hersenen om te stoppen met 

eten -> geen LT effect, wordt gecompenseerd

- Variatie van het voedsel: als we minder variatie krijgen, eten we meer (=smaakspecifieke 

verzadiging)

- Evolutionair perspectief: we moeten niet enkel genoeg eten, maar we moeten ook genoeg 

variatie krijgen

Lange termijn: stabiel houden van het lichaamsgewicht

- Individuele verschillen in streefgewicht

- Vetreserves produceren leptine -> leptine remt honger af

Hersenmechanismen:

- Hypothalamus


- Lesie in de laterale hypothalamus (= hongercentrum): minder eten

- Lesie in de ventromediale hypothalamus (= verzadigingscentrum): meer eten


- Meer dan 20 verschillende chemische signalen

- Mensen komen tussen 20-50 gemiddeld 10kg aan


-> ook cognitieve en sociaal-culturele factoren

- Aanbod/presentatie -> overgewicht in Westerse wereld

- Dieet: honger en eetgedrag onder cognitieve controle -> luisteren niet meer naar biologische 

signalen

- Gewoontes (bv. Op welk tijdsstip je eet, eten voor tv) ongeacht of je honger hebt of niet -> 

honger wordt niet gestild, maar vermeden

- Negatieve emoties: angst, depressie, stress, … (misinterpretatie lichamelijke signalen)

- Sociaal eten: studie via dagboeken door De Castro & De Castro


- Hoe meer personen aanwezig, hoe meer je eet
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- Als je alleen eet, hou je rekening met hoeveel je de vorige maaltijd hebt gegeten, in groep niet

- Cultuur: grootte van proporties en eetsnelheden

Voedselvoorkeuren worden aangeleerd (Rozin)


10.6 Seks

Uit evolutionair standpunt vreemd gedrag

Nadelen seksuele voortplanting:

- Veel tijd & energie naar het zoeken van een geschikte partner

- Op het moment van geslachtsgemeenschap is er een verhoogde kwetsbaarheid

- Verspreiding ziektes & virussen

- Frustratie & agressie (vooral bij mannen) als er geen geschikte partner aanwezig is

Voordelen seksuele voortplanten (tov aseksuele voortplanting)

- Genetische diversiteit -> mogelijkheden om aan te passen aan omstandigheden

- Cognitieve & sociaal-culturele invloeden

Geslachtshormonen:

- Vrouwen: oestrogeen en progesteron (bij vrouwen x10 hoger dan bij mannen)


- In vruchtbare periode hoogste niveau van alle geslachtshormonen

- Meer interesse in andere seksuele partners

- Meer jaloezie en bezitterig gedrag bij hun partner


- Mannen: testosteron (bij mannen x10 hoger)

- Bij dieren kan je seksueel gedrag makkelijk manipuleren via castratie en toediening

- Bij mensen: toediening van testosteron heeft enkel effect als die heel laag staat


Effect hormonen buiten seksuele domein

-> hormonenbad waarin hersenen zich bevinden

Mannen zijn beter in taak die verband houden met ruimtelijke kennis

Vrouwen zijn beter op vlak van verbale vlotheid, vooral tussen twee menstruaties in

Alfred Kinseyrapport (mei ’68): frequentie en verscheidenheid van seksuele ervaringen lagen veel 
hoger dan men verwacht had, 90% van de mannen had als seks voor het huwelijk, 50% van de 
vrouwen -> gedaan via vragenlijsten

Latere vragenlijsten bevestigden Kinsey en vermoeden zelfs hogere cijfers

Onderzoek uit Chicago uit 1990:

- Representativiteit: kozen willekeurig mensen uit, werkte niet via vrijwilligers

- Sociale wenselijkheid: mogelijkheid om anoniem te antwoorden via gesloten envelop

Cijfers in Vlaanderen:

- Bij jongeren hebben vrouwen meer seks dan mannen

- Bij ouderen hebben mannen vaker seks

- Mannen masturberen vaker dan vrouwen

- Mensen met een partner masturberen minder dan mensen zonder partner

In de Westerse wereld is dit aanvaard, maar grote culturele verschillen

Vooroordelen: oorzaak frequentere psychopathologie?

Homoseksualiteit: nature/nurture?

Eeneiige tweelingenstudie: als de ene homo is, is er 50% kans dat de ander ook homo is

Nature:

- Genetisch 

- Hormoonspiegel in de baarmoeder

- Structuur hypothalamus van homo mannen is gelijkaardig aan die van vrouwen

Nurture:

- Sociaal-culturele invloeden?

- Toch enkel nature maar niet geuit door sociale druk?

Biseksualiteit is vaker bij vrouwen

Chivers et al.: genitale bloedtoevoer van hetero/homo mannen/vrouwen gemeten en naar porno 
fragmenten laten kijken

- Hetero mannen kijken liefst naar twee vrouwen

- Homo mannen kijken liefst naar twee mannen

- Vrouwen hebben geen specifieke voorkeur

Rieger et al.: biseksuele mannen die zeggen dat ze tot beiden even aangetrokken zijn, hebben 
meestal toch een voorkeur (meestal mannen)


10.7 Prestatiemotivatie

Prestatiedrang: de behoefte om iets te verwezenlijken en dit goed te doen
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McLelland: prestatiemotivatie op basis van behoeften

Prestaties = resultaat emotioneel conflict tussen streven naar succes en vermijden van mislukking

-> mensen hebben niet alleen prestatiedrang, maar ook faalangst

Lage correlatie tussen de twee, maar soms komen ze samen sterk op, zoals tijdens examens

Problemen:

- Prestatiedrang is afhankelijk van de waarde van een doel en de verwachting om het te bereiken

- Faalangst is afhankelijk van van de waarde van het doel en de sterkte van negatieve emoties bij 

mislukking

- McLelland beperkte zich tot intrinsieke motivatie

Doelgebaseerd: 3 componenten

- Taakmotivatie: men wil de taak tot een goed einde brengen (= prestatiedraad McLelland)

- Egodoelen: gericht op het prestatieniveau en positie ten opzichte van anderen


- Positieve egodoelen: het beter willen doen dan anderen -> lokt toenadering uit

- Negatieve egodoelen: faalangst -> vermijdingsgedrag


- Stellen ofwel veel te lage, of veel te hoge doelen

- zelfhandicappering: gevolgen van falen minimaliseren en gevolgen van succes 

maximaliseren door beroep te doen op externe factoren

Prestatiemotivatie wordt geleerd:

Behoeften en doelen worden geleerd

- Stimulatie thuis: 70% moeilijkheden bij niet stimulerende gezinnen

- Opvoedingsstijl: 


- Controlerend

- Autonomie

- -> geen effect bij studenten die goede resultaten halen, na falen deden kinderen uit 

autonomie stimulerende gezinnen het beter

- Geloof van de ouders in vaardigheden van het kind: self-fulfilling prophecy

Taakmotivatie en positieve egodoelen vormen:

1. Succesvol uitgevoerd gedrag wordt bekrachtigd

2. Bekrachtiging vermindert bij bekrachtiging

3. Steeds grotere uitdagingen (= succesieve benadering)

4. Nieuwe uitdagingen en succesvol afronden worden geassocieerd met positieve gevoelens -> 

bekrachtiging

Zelfregulatie (Bandura): het proces waarbij iemand zich doelen stelt en zichzelf beloont bij het 
bereiken van die doelen

Goal-setting theory: 

- Tastbare beloningen

- Expliciete korte termijn doelen

- Realistische doelen

- Rekening houden met omstandigheden (reserve inplannen in studeren)

Verwerving van faalangst:

Onaangename ervaring van bij mislukking

- Associatie activiteit met negatieve ervaringen

- Minder uitvoeren van de activiteit -> ontsnappingsgedrag

Hoe men omgaat met mislukkingen (eerder dan of er mislukkingen zijn)

- Egodoelen: opgeven om negatieve oordelen te vermijden

- Taakdoelen: alternatieve strategieën opstellen

- Attributie aan niet veranderbare eigenschap -> mislukking wordt via egodoel geïnterpreteerd

- Attributie veranderlijk aspect -> mislukking wordt via taakdoel geïnterpreteerd

Perceptie van mislukking: catastrofale visie van de gevolgen van mogelijke mislukking -> 
cognitieve psychotherapie

Yerkes-Dodson wet: meer prestatiemotivatie is niet altijd beter (enkel tot bepaald niveau, dan 
vermindert het weer)

Te hoge prestatiemotivatie -> opwinding heel hoog -> mens functioneert niet goed meer

Maladapaief perfectionnisme: de nagestreefde perfectiegraad schaadt de prestaties 


Hoofdstuk 13: Psychopathologie

13.1 Wat zijn mentale stoornissen?

Mentale stoornis: patroon van gedachten, gevoelens en gedrag dat leidt tot persoonlijk lijden en 
een significante daling in het sociale en arbeidsgerelateerde functioneren

Men kan niet echt meer functioneren
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Psychopathologie: wetenschap van de aard, totstandkoming, behandeling en preventie van 
mentale stoornissen

interdisciplinair: samenwerking met andere wetenschappen

Vaak samenwerking met farma

Verschil liefdesverdriet en depressie is zo duidelijk niet weken in bed, stemmingswisselingen, 
energieloos, …) -> exclusieve criteria quasi onmogelijk

- Grote afwijking gemiddelde 


- Bijna alle menselijke eigenschappen volgen de normaalverdeling

- Statistisch criterium: meer dan 2SD afwijkend van het gemiddelde (5% van de populatie)


- Overtreden sociale norm

- Hinderlijk, onbegrijpelijk, schadelijk

- Culturele verschillen, veranderlijk


Reactie is niet in proportie tot gebeurtenis: subjectief, sociale normen

- Persoonlijk lijden


- Belemmering voor functioneren

Tot 1973 was homoseksualiteit een geestesziekte (beslist door APA)

Mentale stoornissen & gedrag worden beïnvloedt door socioculturele context, cognitie & biologie

Aparte disciplines leggen te veel nadruk op deelaspecten

Artsen leggen bij depressie te veel nadruk op biologie en psychologen vooral op cognitie

Biologisch perspectief:

Eerst benoemde aandoening was hysterie, dachten ze dat enkel bij vrouwen voorkwam, 
baarmoeder (hustera) heeft onvervulde kinderwens en gaat op reis door het lichaam

Na middeleeuwen minder klemtoon op biologie, in 20e eeuw weer wel (door geneesmiddelen)

Ontdekken biologische oorzaak helpt bij behandelingen vinden

Borna Disease virus is risicofactor voor het ontstaan van stemmingsstoornissen

Epilepsie: vroeger dacht men dat kwade geest de oorzaak was, nu weten we dat de oorzaak 
neuronaal is -> bijna uitsluitend biologische behandeling

Maagzweren: vroeger dacht men dat dit door stress was, nu weet men dat het door een bacterie 
is -> Nobelprijs 2005

Erfelijkheid: depressie, aanleg verslaving, schizofrenie, …

Psychische factoren: 

Abnormaal gedrag wordt verklaard door de mentale processen

Mentale denkprocessen hebben invloed op de fysiek

Vanaf eind 19e eeuw, beginnende met Charcot:

- Hysterie werd veroorzaakt door zwak neurologisch systeem en resulteerde in lichamelijke 

symptomen

- Bestudeerde dit via hypnose, ontdekte dat je mensen kunt verlammen en hun hysterische 

verlamming oplossen

Freud veralgemeende: alle stoornissen hebben psychische oorsprong (psychosexuele conflicten 
uit de kindertijd) -> psychoanalyse was lang dominant

In behandeling is dit te simpel en wordt niet vaak meer gebruikt

- Humanistsiche benadering: praten binnen aanvaardende en ondersteunende omgeving

- Behavioristische benadering: verbetering gedrag door nieuwe leerprocessen

- Cognitieve benadering: irrationele en onaangepaste overtuigingen verbeteren


- Cognitieve neuropsychiatrie: aantasting cognitieve processen door mentale stoornis

Sociale factoren:

Afwijkend sociaal criterium: abnormaal gedrag = gedrag dat afwijkt van maatschappelijke norm

Relativisme: Thomas Szasz

Mensen die stemmen horen:

- Grieken: stemmen van de Goden

- Middeleeuwen: demonologisch perspectief = hekserij

- Nu: schizofrenie

Antipsychiatrie (60-70): rechten van psychiatrische patiënten worden beter beschermd

Rosenhan: “on being sane in insane places” -> Rosenhan experiment

- 8 psychisch gezonde mensen (waaronder Rosenhan) verblijven in een psychiatrische instelling 

omdat ze zogezegd stemmen horen (geen duidelijke stem, maar empty, follow, thud)

- Pseudopatiënten werden allemaal opgenomen, vanaf dat moment gedroegen ze zich normaal

- Namen eerst stiekem notities, dan steeds meer openlijk

- Ze kregen allemaal de diagnose ‘in remessie’ en werden ontslagen (geen een verpleger of 

dokter had iets door)
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- Verbleven er 7-52 dagen, andere patiënten hadden wel vermoedens

Te sterk relativisme:

-> Wel betere rechten patiënten psychologie

Cultuurafhankelijkheid wanen:

- Koro: waan in Afrikaanse cultuur dat de penis zal krimpen, in het lichaam terugtrekt en leidt tot 

dood

- Attaques de nervios: “Spaanse” aandoening, hartkloppingen, schreewigheid, nervositeit, 

flauwvallen, ...

Pathologie stijgt door

- Socio-economische factoren

- Sociale factoren

Diathese-stress model: dominante denkkader psychologie

Pathologie ligt aan 2 factoren: diathese (kwetsbaarheid) en stress (door gebeurtenissen en hoe 
men erop reageert)

Kwetsbaarheid bepaald door:

- Erfelijkheid

- Leefomstandigheden

- Denkstijlen (= cognitie)

-> interactie biologie, psychische factoren & socio-culturele context

Geen systeem om te bepalen wat een geestesziekte is

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (1952): opgesteld door APA en werd snel de 
standaard voor Amerika en de rest van de wereld (DSMMD -> DSM)

Betrouwbaarheid: twee dokters moeten dezelfde diagnose kunnen geven

Validiteit: beoordeelt men wat men beweert te beoordelen?

-> eindpunt nog niet bereikt

Geen inzicht in oorsprong van diagnose, verloop en prognose

Behandeling staat niet in DSM

DSM1-2: vertrekkend vanuit theorie psychoanalyse

DSM3-4:

- Accurate beschrijving symptomen, zonder speculatie oorzaak

- Operationele definities

- Grotere inerbeoordelaarsbetrouwbaarheid

DSM4 is heel lang gebruikt geworden maar nu DSM5 (sinds 2013), meeste psychologen in het 
veld nu gebruiken nog DSM4

DSM4: 5 assen

1. Welke klinische stoornis verstoort het leven en geeft aanleiding tot diagnose & behandeling

2. Stabiele, rigide interactiepatronen die functioneren en sociale interactie verstoren 

3. Lichamelijke symptomen

4. Psychosociale en omgevingsgerelateerde stressfactoren

5. Global Assesment of Functioning nu en gedurende voorbije jaar

Veranderingen met DSM5:

- Assen 1&2 samenvoegen

- Graduele scoring symptomen (om ernst en evolutie in te schatten)

- Persoonlijkheidsstoornissen: scoring op persoonlijkheidsdimensies

- Nieuwe stoornissen: bingo eating, Premenstrual dysphoric disorder

- Verdwijnen: Asperger, narcistische persoonlijkheidsstoornis

Kritiek op DSM5: niemand heeft 0, dat is waar maar we vinden het niet leuk

Meer theoretisch geladen doordat persoonlijkheidsdimensies zijn opgenomen

Te snel pathologisch (premenstrueel dysforie stoornis)

Voornaamste 8-9 van groepen van stoornissen kennen

Effectvervlakking: weinig emotie op gezicht, uitschelden zonder gezicht te vertrekken

Genetisch, maart slechts voor 50%


13.2 Stoornissen in de kindertijd

1/3 tussen 4-18 jaar vertoont stoornis

3,5% erg genoeg voor professionele hulp

Belangrijkste stoornissen per leeftijd:
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Autismespectrumstoornis: ontwikkelingsstoornis gekenmerkt door sociaal-communicatieve 
beperkingen, repetitief gedrag en overdreven interesses

Diagnose vanaf 1,5 jaar (vroegere testen zijn in ontwikkeling), 0,6% prevalentie, 4x vaker bij 
jongens, erfelijk

- Problemen met sociale interactie


- Geen effect aandacht

- Geen waardering gezichten en oogcontact

- Moeilijk delen (ook van aandacht)

- Moeite om theory of mind te ontwikkelen

- Ontbreken van symbolisch spel


- Behoefte aan structuur, herhaling, vast ritme

- Overdreven intresses

- Repetitief gedrag en woede bij onderbreking


- Symptomen vanaf de vroege kindertijd

- Ernstige beperking voor dagelijks functioneren

- Onafhankelijk, maar dikwijls geassocieerd met verstandelijke handicap

Theory of mind: het besef dat andere mensen hun eigen gedachten, wensen, verwachtingen en 
kennis hebben. (ontwikkelt tussen 4-5 jaar)

ASS wordt geassocieerd met communicatie & taalproblemen (20% spreekt nooit)

In DSM4 was ASS met normale intelligentie = Asperger, hoogfunctionerende ASS

- Ontbreken beperking taal & cognitieve factoren

- Houterigheid

- Tragere motorische ontwikkeling, stuntelig

- Soms extreme feitenkennis op een geïsoleerd domein

- Last met figuurlijke taal, pragmatiek


13.3 Aan een middel gebonden stoornissen

Aan een middel gebonden stoornis: wanneer een persoon een psychoactief middel gebruikt, 
waaronder de eigen gezondheid, de sociale relaties en/of het werk beginnen lijden

10 klassen van middelen, 2 voor alcohol: gebruik en intoxicatie

Stoornis in alcoholgebruik: problematisch patroon alcoholgebruik leidend tot een klinisch 
significante functioneringsbeperking, aangetoond door minstens 2 kenmerken gedurende 12 
maanden 
- Grote hoeveelheden, langer dan gepland

- Verlangen of mislukte stoppogingen

- Veel tijd besteed aan middel

- Sterke drang tot consumptie

- Herhaaldelijk gebruik -> mislopen 

verplichtingen

- Blijvend gebruik ondanks problemen


- Activiteiten worden stopgezet door gebruik

- Gebruik bij lichamelijk gevaar

- Blijvend gebruik ondanks terugkerend 

lichamelijk of psychisch probleem

- Tolerantie: meer of minder effect

- Ontwenningsverschijnselen en gebruik om 

die te vermijden 
6,7% van de mannen en 1,3% van de vrouwen -> slechte prognose (1/3 sterft binnen 10 jaar)

Oorzaken:

- Stressreductie (volgens zelfrapportering)

- Erfelijkheid voor het ontstaan van afhankelijkheid (1/3)

- Gezinsomstandigheden, alcoholmisbruik door de opvoeders (1/3)


Leeftijdsperiode Probleemgebieden 

Vroege kindertijd Slaapproblemen

Eet- en groeiproblemen

Pervasieve ontwikkelingsstoornissen

Zindelijkheidsproblemen

Taal- en leerproblemen

Middelste kinderleeftijd/lagere schoolleeftijd Aandacht- en impulsiteitsproblemen

Gedragsproblemen

Angstproblemen 

Pubertijd/middelbare schoolleeftijd Stemmingsproblemen

Eet- en lijnproblemen

Problemen met middelenmisbruik
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- Leerprocessen (cognitie)

- Positieve bekrachtiging: smaak, lichamelijke gevolgen, symbolische betekenis

- Klassieke conditionering: in bepaalde omgevingen heb je zin in alcohol

- Observerend leren: meer in gezelschap


-> culturele verschillen

Alcoholintoxicatie: een persoon vertoont kortdurend problematisch gedrag na inname van alcohol

Andere middelen: 
- Cannabis

- Cocaïne

- Opiaten


- Ecstasy

- Amfetamine

- GHB


- Slaapmiddelen

- Tabak 

13.4 Psychotische stoornissen

Schizofreniespectrum en andere psychotische stoornissen: wanen, hallucinaties, incoherent 
denken en spreken, gedesorganiseerd of abnormaal motorisch gedrag en negatieve symptomen. 
-> ergste vorm: schizofrenie

Bleuler: ‘gespleten geest’, incoherente mentale processen en gebrek voeling sociale realiteit (niet 
gespleten persoonlijkheid = dissociatieve identiteitsstoornis)

2 of meer symptomen die elk gedurende 1 maand een belangrijk deel van de tijd aanwezig zijn 

- Wanen: gehandhaafde overtuigingen ondanks bewijs tegendeel


- Capgraswaan: verkeerde identificatie

- Betrekkingswaan: normale voorwerpen of gedragingen van anderen hebben een betekenis

- Beïnvloedingswaan: overtuiging niet meer uit vrije wil te kunnen handelen

- Overtuiging dat gedachten uitgezonden worden

- Achtervolgingswaan

- Grootheidswaan (Napoleon complex)


- Hallucinaties: perceptuele ervaringen zonder fysische stimulus

- Stemmen

- Overgevoeligheid externe stimulatie

- Verliezen contact met de werkelijkheid


- Onsamenhangende spraak: semantische & syntactische regels -> van de hak op de tak

- Ernstig chaotisch of katatoon gedrag: afwisseling prikkelbaarheid, onvoorspelbaar gedrag met 

passiviteit, apathie

- Vervlakking van affect, armoede van spraak en gedachten, of apathie

Positieve symptomen: toevoeging aan normale functioneren bv. Emotionele beroering, agitatie, 
wanen, hallucinaties, …

- Acuut

- Abnormale activiteit op limbisch systeem

- Goede reactie op antipsychsotische middelen

Negatieve symptomen: iets ontbreekt aan het normale functioneren bv. Affectvervlakking, 
katatoon gedrag

- Geleidelijk

- Abnormale activiteit frontale lobben

- Geen goede reactie op antipsychotische middelen

Biologische factoren:

- Erfelijke component (50%)

- Werkzaamheid geneesmiddelen


- Dopaminehypothese: schizofrenie wordt veroorzaakt door ofwel te veel dopamine in de 
hersenen of een te grote gevoeligheid eraan

- Limbisch systeem: emoties

- Frontale cortex: controle

- Subcorticale systemen: controle beweging


-> vooral voor positieve symptomen

Psychische factoren:

- Psychoanalyse: regressie naar infantiel stadium

- Behavioristen: uit de hand gelopen bekrachtigingsproces op basis van de aandacht die gedrag 

trok

- Nu: omgaan met de ziekte/beperkingen


- Psycho-educatie: informeren, elementen van bescherming bieden, actief omgaan met 
stemmen, patiënten helpen om hun kuur aan te houden, voorbereiding op herval


Sociale factoren: externe stressfactor
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- Kindertijd: trauma’s

- Urbanisatie van de persoon

- Minoriteitstatuut -> chronische stress

Expressed emotion: door het gezin die het goed meent en hun bezorgdheid uit, komt er meer 
spanning -> dubbele kans op herval 

- Overbezorgd

- Vals gevoel van controle bij de betrokkene

- Vooral voor de negatieve symptomen (bij positieve symptomen is er aanvaarding dat er geen 

controle is)

- Culturele verschillen voor kans op herval

Verschillen in hoe symptomen zich manifesteren, verschillen in cultuur en tijdskader

Transculturele psychiatrie: onderzoek naar de uiteenlopende waarden en normen en daarbij 
behorende communicatiepatronen in verschillende culturen en de gevolgen daarvan voor 
hulpverlening

Cannabis psychose:

- Paar dagen

- Hallucinatie, geheugen, wanen

- Stopt bij stopzetten gebruik

- Zeldzaam

- Vaak voorloper schizofrenie (of omgekeerd?)

Gebruik onder 15 jaar verhoogt de prevalentie van 3-4% en onder 18 verhoogt tot 2,4% ipv 1%

-> verstoring neural pruning?

Correlatie tussen kwetsbaarheid en intensiteit van gebruik -> interactie biologische predispositie

Verminderde werking antipsychotica -> langere pathologie


13.5 Stemmingstoornissen

Stemmingsstoornissen: ernstige verstoringen in de stemming tot op een punt waarbij 
buitensporige of inadequate neerslachtigheid of opgetogenheid optreedt

-> niet een gevoel als reactie op iets maar een algemene stemming

Bipolaire stoornis: opeenvolging van een of meerdere manische en depressieve episodes bij 
eenzelfde individu

Eerste vraag DSM: zijn er manische periodes?

Manische episode: toestand van intense en onrealistische gevoelens van opwinding en euforie

- Verkwisting van geld

- Gevaarlijk gedrag

- Kan neveneffect van medicatie tegen depressie zijn

ja = bipolaire stoornis (in volksmond manisch depressief)

Majeure depressiestoornis: vijf of meer van de volgende symptomen waren binnen een periode 
van twee weken aanwezig en wijzen op een verandering van het eerdere functioneren. Één van de 
eerste twee kenmerken moet aanwezig zijn.

- Depressieve stemming gedurende grootste deel van de dag, (bijna) elke dag

- Vermindering interesse of plezier in (bijna) alle activiteiten

- Duidelijke gewichtsverandering

- Verandering slaappatroon

- Psychomotorische agitatie of remming: hyper zijn of niet meer uit de zetel komen

- Gevoelens van waardeloosheid, zelfverwijten of schuldgevoel

- Verminderd vermogen tot nadenken/concentratie, besluiteloosheid

- Terugkerende gedachte dood/suïcide 

-> emotioneel, motivationeel en cognitief

2 weken is voldoende, aan de lage kant

Occasionele depressieve periodes komen vaak voor (dood van iemand etc.)

Kan adaptief zijn bv. Nemen van een moeilijk besluit -> uiteindelijk positieve verandering

Verschillend van vorig functioneren (niet gewoon omdat je een brompot bent)

Verkoudheid van de geestes-ziekten:

- Zich isolerende mannen

- Werklozen

- Gescheiden moeders

- Studenten

Negatieve correlatie tussen met leeftijd (generaties), maar elke generatie heeft crisismomenten

Komt in alle culturen voor, maar wordt anders geuit (Azië: maag en hoofdpijn)
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Biologische factoren:

- Erfelijkheid

- Verlaagde noradrenaline activiteit (bij manie verhoogd, ook meer dopamine)

- Serotonine wordt in hypothalamus niet lang genoeg vastgehouden -> SSRI’s

Depressie is bijna even erfelijk als homo-seksualiteit

SSRI (selective serotonin reuptake inhibitor): Prozac, Fluoxetine, …

- Vaak lichtzinnig voorgeschreven door artsen

- Niet abrupt stoppen

- 2 weken om effect te zien

Prozac helpt, maar enkel pilletje helpt niet, het duurt een paar weken tot je je beter voelt ook al  
duurt pilletje maar een uur om te werken

Er zijn met of zonder prozac even veel suïcides, dachten op bepaald moment dat prozac voor 
suïcide zorgt

Psychische oorzaken:

Freud: rouwend individu regresseert naar het orale stadium en introjecteerd de verloren persoon, 
zodat hij/zij dezelfde gevoelens ervaart tov zichzelf als tov de verloren persoon

-> depressie is het ingebeelde of symbolisch verlies met naar binnen gerichte agressie

Leerpsychologie (Lewinsohn): onder invloed van stressfactoren in de omgeving zijn sommige 
personen geneigd zich in het sociale leven terug te trekken -> minder positieve bekrachtiging -> 
vicieuze cirkel

Beck: depressie is een gevolg van negatieve/dysfunctionele gedachten, voortkomend uit sociale 
interacties uit de kindertijd/adolescentie

- Maken deel uit van diathesis, soms jaren sluimerend

- Interactie stress

- Beck Depression Inventory: vragenlijst die aangeeft hoe depressief je bent

Aangeleerde hulpeloosheid (Seligman): hard werken maar door grote tegenslagen geloven ze dat 
het niet meer uitmaakt of je je best doet

- Motivatie deficieten

- Cognitieve deficieten (negatieve gedachten interfereren met cognitie)

- Emotionele deficieten

Oncontroleerbare gebeurtenissen leiden niet steeds tot depressie -> attributies

- Intern/extern

- Globaal/specifiek

- Stabiel/veranderbaar

Piekeren: focus op gevoelens en lichamelijke symptomen

-> neiging is groter bij vrouwen, mannen tonen meer ontsnappingsgedrag

Groot effect van gedachten, best want dat is het enige waar psychologen iets aan kunnen doen

Sociale factoren: 

- Depressie als reactie op stresserende gebeurtenis: in 65% van de gevallen was er een 

ingrijpende levensverandering in de laatste 6 maanden

- Vrouwen zijn vaker depressief dan mannen


- Mishandeling, misbruik, …

- Snellere diagnose door artsen?


- Hebben van een partner (zonder partner ernstigere klachten, vooral voor vrouwen)

- Werkloosheid (ook meer bij vrouwen)

- Jachtigheid maatschappij


- Positieve correlatie leeftijd binnen cohort

- Negatieve correlatie tussen leeftijdscohorten


-> correlaties zijn geen causale verbanden

Diathese-stress model:

- Kwetsbaarheid


- Biologische factoren

- Psychische factoren


- Stress

- Sociale factoren


Stoornissen zijn heel relevant en goed te kennen want we zien maar heel weinig


13.6 Angststoornissen en obsessieve compulsieve stoornissen

Angststoornis: ernstige en aanhoudende vorm van angst zonder een realistische aanleiding

- Ziektebesef
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- Persoonlijk lijden

- Interfereert met functioneren

Specifieke fobieën: intense angstreacties op voorwerpen of activiteiten waarvan het gevaar niet in 
verhouding staat tot de hevigheid van de reactie

- Klassieke conditionering: neutrale stimuli lokken een schrikreactie uit als ze geassocieerd 

worden met een schrikaanjagende ervaring

- Observerend leren: vooral bij biologische predisposities, leren van opvoeders

- Vermijdingsreactie: ontsnapping aan stimulus = negatief bekrachtigend

-> succesvolle behandeling (hoofdstuk 14)

Sociale fobie/angststoornis: niet specifiek, een algemene angst negatieve beoordeling en om in 
verlegenheid gebracht te worden in een veelheid van sociale relaties

-> geen vermijding mogelijk

Veralgemeende angststoornis: overmatige, chronische bezorgdheid over hele reeks 
gebeurtenissen/activiteiten, vage notie oorzaak angst

-> voortdurende toestand van gespannenheid en zorgen

3 symptomen grootste deel van tijd aanwezig gedurende 6 maand:

- Rusteloosheid

- Snel vermoeid

- Moeite concentratie

- Irritatie

- Spierspanning

- Slaapstoornissen

-> perfectionistisch, verantwoordelijkheidsgevoel, catastrofaal denken

Paniekstoornis: krijgen van meerdere onverwachte paniekaanvallen zonder aanwijsbare oorzaak 
(minstens 1 maand) -> resulteert in zorgen maken over een nieuwe aanval

- Kortademigheid

- Hartkloppingen

- Zweten

- Bibberen

- Duizeligheid

Onvoorspelbaar, maar wel vooral in stressvolle situaties

Agorafobie: thuisblijven omdat men bang is een paniekaanval te krijgen

Obsessieve-compulsieve stoornis: terugkerende, ongewilde en opdringerige dwanggedachten of 
beelden (obsessies). Dwanghandelingen (compulsies) worden uitgevoerd om de steeds intensere 
dwanggedachten te neutraliseren -> enkel voor langsreductie, mensen beleven geen plezier aan 
dwanghandelingen

Vooral tijdens adolescentie en vroege volwassenheid

Meest voorkomend: vuil- en smetvrees (leidt tot veel poetsen & controleren)

Ziektebesef, maar geen controle

Geen duidelijke visie op de oorzaak

Bij OCD werkt blootstelling minder -> deep brain stimulation, elektrische stroompjes in de 
hersenen (12 cm diep, batterij in borstkas)


13.7 Preoccupatie met somatische symptomen

Onderscheid somatisch wordt anders gebruikt: geestelijke of lichamelijke stoornissen

Somatoforme stoornissen (DSM4): aanwezigheid van lichamelijke klachten en handicaps zonder 
aanwijsbare lichamelijke oorzaak.

Somatische symptoomstoornis (DSM5): men denkt dat het mentaal is maar is niet zeker wat 
exact, fysieke gevolgen

- Somatische symptomen verstoren het dagelijks leven

- Excessieve gedachten, gevoelens of gedrag als reactie op de symptomen


- Denken aan de ernst van de problemen

- Angst over gezondheid en symptomen

- Buitensporige tijd/energie aan symptomen of behandeling


- Niet continu maar langdurig (langer dan 6 maand)

Niet veinzen, men doet dit niet om op te vallen

Somatisering: uiting van psychische problemen via lichamelijke klachten

Angststoornis voor een ziekte: ongefundeerde preoccupaties betreffen een specifieke ziekte

Conversiestoornissen: bepaal lichaamsdeel werkt niet meer zonder lichamelijke verklaring
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Als soldaat was het handig dat je been plots niet meer werkte, angst voor front was zo erg dat 
geest een lichaamsdeel uitschakelt, ook op moment supreme wordt lichaamsdeel nog altijd niet 
gebruikt


13.8 Dissociatieve stoornissen

Dissociatieve stoornissen: aandoeningen waarbij een verstoring voorkomt in het identiteitsgevoel 
van een persoon. -> mensen weten niet meer wie ze zijn, of hebben zichzelf opgesplitst

-> angst en stress ontlopen, coping levensproblemen die capaciteiten van persoon overstijgen

Bij trauma is dat meestal continu in de geest, maar bij sommige mensen ontwikkelt dissociatieve 
amnesie

Dissociatieve amnesie: onvermogen om zich belangrijke persoonlijke informatie te herinneren als 
gevolg van een traumatische of stresserende ervaring

- Psychogeen: niet door aanwijsbare lichamelijke factoren veroorzaakt

- Beperkt in tijd, herstel is nagenoeg volledig (geheugen toegankelijk onder hypnose)

- Episodisch geheugen


- Gelokaliseerd: persoon herinnert zich niet langer belangrijke gebeurtenissen uit een bepaalde 
periode


- Selectief: de persoon is sommige dingen vergeten, maar niet alles

- Veralgemeend: volledige levensgeschiedenis vergeten

- Continu: niets tot punt in het verleden


Dissociatieve fugue: niet enkel amnesie, maar de persoon vertrekt uit de vertrouwde omgeving en 
neemt een nieuwe identiteit aan

Dissociatieve persoonlijkheidsstoornis: een tweede persoonlijkheid wordt afgesplitst van de 
gastpersoonlijkheid, soms met totaal tegengestelde persoonlijkhiedstrekken, heel zeldzaam, maar 
opeens kwam het voor in horrorfilms over psychopaten en hadden veel meer mensen deze 
stoornis

Explosieve stijging na 1980, eerst in Noord-Amerika, dan Europa

Huntjens et al.: DID patiënten, nep DID patiënten en normale mensen voeren een proactieve 
interferentietaak uit

- 24 woorden (8 groenten, 8 dieren, 8 bloemen) -> elk gedurende 2 seconden aangeboden

- Opschrijven hoe veel ze konden

- DID patiënten werden gevraagd van identiteit te wisselen (test enkel gedaan met patiënten die 

dit in enkele minuten konden)

- Nieuwe lijst en opnieuw opschrijven

-> DID patiënten toonden evenveel proactieve interferentie


13.9 De prevalentie van mentale stoornissen

DSM geeft defintie: classificatieschema is belangrijk (betrouwbaarheid, maar ruimte voor 
interpretatie)

Incidentie: aantal nieuwe gevallen in de bevolking

Prevalentie: aantal gevallen in de bevolking

Tijdsperiode: prevalentie gemeten gedurende 3 maand/een jaar/…?

Aanvangsleeftijd is in alle culturen gelijkaardig

Som van alle stoornissen is precies klein? Omdat veel mensen die een stoornis hebben ook een 
andere stoornis krijgen = comorbiteit 


Hoofdstuk 14: Therapieën

14.1 De behandeling van mentale stoornissen

Door de eeuwen heen? Moeilijk om zicht over te krijgen: in geschiedkundige geschriften staan 
enkel belangrijke mensen of spectaculaire gebeurtenissen 

Vanaf 16e eeuw grote groei in handel, zieken en gehandicapten waren niet economisch bruikbaar

-> werden opgesloten in tuchthuizen

- Erbarmelijke omstandigheden

- Vastgeketend 

- Vermaak

Eind 19e eeuw verbeterde de situatie dankzij Pinel

- Geen ketens meer

- Nog steeds beperkte behandeling

- Dwangbuizen, afzondering en straffen bleven dagelijks gebruikt worden

1950:
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- Medicamenteuze behandeling

- Humanere behandeling, verandering in samenleving

- Ontstaan tussenhuizen en beschutte werkplaats

Biologische behandeling: om de gevoelens en de gedragingen van een mens te veranderen, 
moeten lichamelijke processen veranderd worden, voornamelijk door gebruik van 
geneesmiddelen.

Psychotherapeutische behandelingen: de gevoelens, gedachten en gedragingen van een cliënt 
proberen veranderen door middel van gesprekken, het toepassen van leerprincipes en het gebruik 
van emotionele expressies aangevuld met het aanbrengen van veranderingen in de sociale 
omgeving

Deze 2 aanbieden + sociale voorzieningen (gericht op preventie en rehabilitatie)

collocatie: staat los van de rest van de cursus

Opsluiten van mensen met geestesziekte tegen hun wil (zonder misdaad of rechtspraak)

- Rechten van het individu worden opgegeven om de maatschappij te beschermen

- Aanvraag indienen bij procureur des konings


- Meestal aanvraag door derden (familie)

- Korte inbewaringstelling (40 dagen)


- Bekrachtiging door rechter (50%)

-  Na horen alle partijen

- Uitgebreid medisch verslag


- Vaak tegenstand psychiatrische instellingen (slecht uitgangspunt therapie)

Psychiater: arts die aanvullende opleiding psyatrie gevolgd heeft

Ook psychiaters hebben weinig kennis van psychologie (meer dan de gewone huisarts) maar toch 
mogen enkel dokters medicatie voorschrijven

Klinisch psychologen: universitair diploma in de psychologie

Toegepaste psychologie: bacheloropleiding in hoger onderwijs

verpleger/verpleegster psychiatrie: verpleegkunde met specialisatie in de psychiatrie

Wet Onkelinckx (4 april 2014): vanaf nu enkel mensen met een correcte opleiding mogen 
behandelen

Wet De Block (10 juli 2016): enkel universitair geschoolden (ook geen assistenten meer)

Eerste stappen naar terugbetaling


14.2 Biologische behandelingen

Psychofarmaca (halverwege 20ste eew): geneesmiddelen die een gunstig effect hebben op de 
symptomen van mentale stoornissen (vaak per toeval ontdekt)

Wordt vooral gebruikt wanneer er een medische oorzaak voor de mentale stoornis is

Ambulante behandeling (1950): eerste geneesmiddelen zorgen ervoor dat we mensen niet meer 
moeten opsluiten, ze kunnen naar huis en dan kunnen we hun behandelen

Chemische stoffen hebben een invloed op emoties, cognities & gedrag

- Meestal modulatie in concentratie neurotransmitters


- Aanmaak van neurotransmitters verhogen

- Heropname van neurotransmitters uit de synaptische spleet te verhinderen

- De ontvangende cel gevoeliger maken voor de neurotransmitter


- Angstdempende geneesmiddelen: dempen de activiteit van het centrale zenuwstelsel

- Bariburaten: nu amper nog gebruikt omdat ze ernstig verslavend zijn

- Benzodiapines (bv. Valium, Xanax): algemene angststoornis, verslavend

- Bètablokkers: helpt tegen hoge bloeddruk, hartkrampen, migraine, hartkloppingen, zweten, 

beven, … -> specifieke angsten

- Antidepressiva: meestal 1ste medicatie, minst verslavend


- Tricyclische verbindingen: remmen heropname serotonine en noradrenaline

- Monoamine oxidase inhibitoren (MAOI): verhoogde kans op bijwerkingen -> weinig 

gebruikt

- Selective serotonine heropname inhibitoren (SSRI): remmen heropname serotonine, minste 

bijwerkingen -> eerste keuze

- Werkt minder voor bipolaire stoornis -> lithium of antipsychotica


Mensen met angststoornis krijgen tegenwoordig bijna altijd antidepressiva

Soldaten konden op front niet goed slapen -> experimentatie met chemische producten 

-> met serotonine antidepressiva gemaakt

MAOI gemaakt voor tuberculose 

SSRI: bevat geen serotonine, maar zorgt ervoor dat natuurlijk serotonine langer blijft hangen
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Antipsychotica: geneesmiddelen die gebruikt worden bij de behandeling van schizofrenie en 
andere psychotische stoornissen


- Chloorpromazine: vermindert wanen en hallucinaties

- Haloperidol (haldol): minder slaperig en suf effect dan chloorpromazine


- Dopaminegerelateerde activiteit in hersenen daalt

- Bijwerkingen zijn gelijkaardig aan symptomen Parkinson: stijfheid, oncontroleerbare bevingen

- Tardieve dyskinesie: verlies controle (gezichts)spieren -> bij eerste tekenen behandeling 

stopzetten, of een zo laag mogelijke dosis

- Atypische antipsychotica: werken op dopamine, serotonine en noradrenaline in

-> niet altijd minder bijwerkingen

Elektroconvulsieve therapie (ECT): toedienen van elektrische stroomstoten in de hersenen

- Verdoving en spierontspannend middel worden toegebracht

- 1s stroom door de hersenen

- 1 minuut massale activiteit in de hersenen en convulsies (=stuiptrekkingen)

- 5-12 behandelingen in 10-30 dagen

-> effectief bij zwaar depressieve mensen die niet op medicatie en therapie reageren

Bijwerking: geheugenverlies

Transcraniale magnetische stimulatie (TMS): door een deel van de hersenen wordt magnetische 
stimulatie gestuurd (links frontaal) -> alternatief ECT

Psychochirurgie: chirurgische ingreep om cognitieve en emotionele stoornissen te behandelen

-> irreversibele ingreep

- Lobotomie: wegnemen van frontale cortex, mensen waren niet meer schizofreen, maar ook niet 

echt een mens meer

- Vezels tussen frontale cortex & emotionele controlecentra worden doorgesneden

- Groot deel van deze patiënten werden invalide


- Wegsnijden hippocampus tegen epilepsie

Psychomotorische therapie: integratie bewegingsactiviteiten binnen psychotherapie

Lichttherapie: in winter zijn melatonine waarden hoger door minder zon, mensen zijn depressiever 
-> experimentatie met felle lichten (werkt!)

Slide placebo effect heel belangrijk!!

Placebo-effect: fysiologische of psychologische respons op substantie of procedure die geen 
werkzame farmacologische of therapeutische componenten bevat

3 voorwaarden bij testen of een pil werkt:

- Placebogecontroleerd: placebo moet er identiek uitzien

- Gerandomiseerd: 2 conditie groepen worden willekeurig gekozen

- Dubbelblind: dokters mogen ook niet weten of ze het echte of een placebo toedienen

Doeltreffendheid belangrijke slide!!

Levenskwaliteit wordt gemeten voor en en starten behandeling

Therapie-effectgrootte: gestandaardiseerde maat van verandering

r=0,24 -> bruikbare behandeling

r=0,45 -> effectieve behandeling (bijna 70% voelt zich iets beter)

Eerste twee weken is er geen verschil tussen placebo en prozac, daarna is er een sterk placebo 
effect maar ook een effect van geneesmiddel

Besluit: 

- Alle bovenstaande therapieën zijn effectief (wil niet zeggen dat iedereen symptoomvrij is)

- Er is altijd een placebo-effect

- Verschillen in effectiviteit en placebo-effect

- Psychofarmaca hebben ook een uitgesteld effect

- Effectgroottes worden gemeten tijdens inname, maar vaak is er herval

Enkel placebo effect als mensen gemotiveerd zijn om te genezen

Grootste effect van SSRI’s is toe te schrijven aan placebo’s

Kirsch & Sapistein: schommelingen in effectgrootte tussen verschillende studies is toe te schrijven 
aan placebo -> effect van het geneesmiddel is stabiel

Verklaringen placebo-effect: 

- Probleem niet reëel? Mensen hadden het probleem verzonnen? Letterlijke vertaling placebo = 

ik zal worden behaagd

- Placebo lokt zelfde effect uit als de werkzame stof -> endorfines en dopamine 


- -> spontaan herstel ook als is er geen werkzame stof

- Psychologische factoren


Algemene Psychologie 59



- Klassieke conditionering: behandelingscontext roept geruststelling en verwachting om 
geholpen te worden op -> neutraliseren van verdriet en hulpeloosheid bij angst- en 
stemmingsstoornissen


- Cognitieve verwachting: verwachting beter te worden -> weerbare cognitie

- Motivatie om te genezen


-> placebo heeft effect op dezelfde processen die men wil veranderen door therapie

Schizofrenie: vroeger levenslange internering

Nu kan 77% fungeren in de samenleving (27% zonder symptomen)

Na een acute fase heeft 15% geen terugval

- Acute fase: zo snel mogelijk antipsychotica

- Afwezigheid terugval: nog 2 jaar onderhoudsdosis, dan afbouwen

- Effectgrofte van -0,9 in cognitief functioneren: 80% ervaart een achteruitgang in intelligentie, in 

hun mogelijkheid om de aandacht bij een taak te houden en in redeneervermogen

- Antipsychotica helpen een beetje bij deze negatieve symptomen


14.3 Psychologische therapieën

Gemeenschappelijke kenmerken van alle psychotherapievormen

- Mensen lossen vaak problemen op door ze op een constructieve manier met anderen te 

bespreken (ook bij lichamelijke oorzaak)

- Verandering percepties, reacties, verwachtingen & gedrag gedurende langdurig en geleidelijk 

proces

- Therapeuten hebben vertrouwen in de cliënt -> doorbreekt gevoel van hulpeloosheid en cliënt 

krijgt een gevoel van controle

- Expliciet leerproces (zoals gedragstherapie) of via een geleid gesprek de cliënt zelf tot inzicht 

laten komen

Ethische kwesties:

- Gedrag wordt veranderd door de therapeut, is dit in het belang van de cliënt, de therapeut, of 

de maatschappij?

- Vertrouwelijkheid: alles wat cliënten zeggen moet vertrouwelijk blijven zodat ze vrijuit kunnen 

spreken (vooral moeilijk bij groeps- en gezinstherapie)

- Eigen waarden van de psycholoog moeten soms aan de kant geschoven worden

- Emotionele betrokkenheid: verliezen therapeuten objectiviteit?

- Ethische code beroepsvereniging: gebaseerd op Tarasoff beslissing, als mensen in gevaar zijn 

moet het vertrouwen geschonden worden

- Schending van vertrouwen resulteert in het einde van therapie

- Impliceert dat therapeuten geweld kunnen voorspellen -> niet evident

- In VS is geoordeeld dat het vertrouwen niet geschonden mag worden als het om zelfmoord 

gaat, dit is zeer moeilijk te voorspellen

Tarasoff beslissing: man was in behandeling omwille van stemmen, stemmen hadden hem verteld 
om zijn lief (Tarasoff) te vermoorden en hij was van plan om dat te doen -> ga je hiermee naar de 
politie of niet? Politie besliste om niets te doen want die man had nog niets verkeerd gedaan, 
wanneer Tarasoff terug kwam van lange reis werd ze door haar lief vermoord

Mannen plegen drie keer meer (2,8%) zelfmoord dan vrouwen (1%) -> Vlaamse cijfers veel hoger 
dan wereldgemiddelde

Bij depressie & schizofrenie plegen 25% een poging, 5% sterft effectief

Statistisch gezien is het niet te voorspellen wie zelfmoord zal plegen

Verschillende benaderingen van psychotherapie in volgende hoofdstukken


14.4 Psychoanalytische therapieën

Persoonlijkheidstheorie Freud: stoornissen zijn het gevolg van een onbewust conflict in het Es

-  Es wordt gevormd tijdens psychoseksuele ontwikkeling, een stoornis is een fixatie/regressie in 

één van de stadia

- Het onbewuste conflict geeft energie af, die komt in een andere vorm naar buiten

- Neurose: conflict wordt energierijker en Ich gebruikt steeds meer ongezonde 

afweermechanismen, maar de persoon houdt nog contact met de realiteit -> verandert 
uiteindelijk in psychose: geen contact meer met de werkelijkheid


- Energie moet door therapeut geïnterpreteerd worden, wanneer deze bij volledige ontspanning 
naar buiten komt


Technieken:
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- Vrije associatie: patiënt spreekt ongeremd, zo komen flarden van het onopgeloste conflict naar 
buiten


- Afweermechanismen: gebruikt het Ich om zichzelf te vrijwaren van de angstaanjagende 
gedachten uit het Es

- Verplaatsing: een onaanvaardbare impuls wordt op een veilige plaats tot uiting gebracht

- Sublimatie: gefrustreerde seksuele energie wordt in een andere creatieve activiteit omgezet

- Ontkenning: niet aanvaarden van een negatieve impuls

- Projectie: toeschrijven van een eigen impuls aan iemand anders


- Droomanalyse

- Manifeste droominhoud: wat de patiënt van de droom herinnert

- Latente inhoud: interpretatie van de therapeut waarover de droom gaat


Onbewuste conflict in het bewustzijn brengen en van zijn energie ontdoen

- Weerstand: angst voor de openbaring van het conflict -> vijandigheid tegenover de therapeut

- Overdracht: huidige en vroegere emoties tegenover belangrijke personen in het leven van de 

patiënt worden overgedragen naar de therapeut

- Tegenoverdracht: de therapeut projecteert zijn eigen onopgeloste conflicten op de patiënt


- Catharsis: overwinnen van de spanningen en angsten nadat men bewust geworden is van de 
onderdrukte ideeën, wensen, verlangens en herinneringen


Anna O was eerste patiënt van Freud

Lucy rook heeltijd vanille, bleek dat er kindermisbruik was toen de vanillepudding in de oven zat, 
Freud heeft haar ‘genezen’ (al is ze later hervallen)

Psychoanalyse na Freud:

- Vonden dat een fobie niet geïsoleerd behandeld kon worden (aanpakken van een symptoom, 

niet het onderliggende conflict) -> bleek fout -> partiële behandeling: sommige conflicten 
behandelen terwijl anderen gedekt blijven


- Interpersoonlijke psychotherapie: focus verlegd van onbewuste conflicten in het individu naar 
het patroon van relaties dat de patiënt heeft met andere belangrijken


-> mensen blijven decennia lang in therapie bij psychoanalyse en het is allemaal nogal bullshit

Psychodynamische therapie (hedendaags):

- Nadruk op emoties

- Onderkennen van pogingen om onderwerpen/probleem te ontwijken (weerstand)

- Terugkerende patronen gevoelens, relaties, ervaringen

- Aandacht voor het verleden van de patiënt

- Aandacht voor de relaties met belangrijke anderen

- Aandacht voor de therapeutische relatie (overdracht & tegenoverdracht)

- Aandacht voor de wensen, dromen en fantasieën van de patiënt 


14.5 Humanistische therapieën

Humanistische therapieën: gebaseerd op de humanistische en positieve psychologie en gaan uit 
van het feit dat mensen in probleemsituaties vaak niemand vinden die echt naar hen wil luisteren 
en hen probeert te begrijpen.

Positieve psychologen: mensen die hen niet goed voelen, hebben zich nooit kunnen zelf 
actualiseren

Stoornis: het gevolg van een blokkade in de natuurlijke groei, teweeggebracht door door een 
verkeerde perceptie of door gebrek aan contact met de eigen gevoelens

therapie:

- Ontmoeting tussen gelijken (niet expert en zieke) -> natuurlijke groei weer op gang brengen

- Cliënten zullen uit zichzelf verbeteren als ze de kans krijgen

- Aanvaarding, ondersteuning & begrip zijn cruciaal

- Cliënt is verantwoordelijk voor zijn gedrag en lost zelf zijn probleem op

Cliëntgerichte therapie (Carl Rogers): 

- Client staat centraal en niet de ‘alwetende, interpreterende’ psycholoog

- Probleem betreft een bewuste, subjectieve ervaring van de cliënt

- Klemtoon op het hier & nu, ipv de kindertijd

- Gedrag wordt bepaald door een aangeboren behoefte om te groeien, niet door seksuele of 

agressieve impulsen

Voorwaarden goede therapeutische relatie: 

- Onvoorwaardelijke positieve aanvaarding: aanvaarding van de cliënt, ongeacht wat die zegt of 

doet

- Empathie: meevoelen met de cliënt -> niet mogelijk? Doorsturen naar collega
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- Authenticiteit: overeenkomst tussen wat de therapeut voelt en wat ze zeggen

Doel: opheffen van discrepantie tussen het actuele en het ideale zelf, in ondersteunende context 
van therapie loskomen van onrealistische verwachtingen

Zelfactualisatie: de realisatie van hun volledige potentieel als persoon

Enorme impact en verspreiding in counseling en crisisopvangcentra!

Focustherapie (Eugene Gendlin): in ons lichaam zit veelimpliciete, emotionele kennis vervat en we 
kunnen leren wat goed en niet goed voor ons is door op onze lichamelijke reacties te focussen

- Structureel: niet-directief maar er zijn toch regels en grenzen en een structurele rolverdeling

- Eenzijdig gericht op de groei van de cliënt

- Belevingsgericht: client wordt vaak gestuurd in de richting van een verdiepend ervaringsproces


14.6 Gedragstherapie 

Gedragstherapie (Eysenck & Skinner): vorm van psychotherapie die het gedrag van de cliënt 
probeert te veranderen door de wetten en principes van leertheorie toe te passen 

-> mensen met stoornissen hebben verkeerde gedragingen geleerd

Ipv intuïties enkelingen (Rogers, Freud) -> therapie baseren op wetenschappelijk onderzoek

Geloof dat alles is geleerd -> in therapie verkeerde leerprocessen overschijven met betere 
leerprocessen

Functionele analyse: problematische gedragingen en uitlokkende factoren in kaart brengen

Vaak krijgt patiënt huiswerk

Goede therapie voor mensen die nogal droog, rationeel ingesteld zijn

2 Vormen onaangepaste emotionele reacties:

- Buitensporige angst

- Buitensporige attractiviteit ongepaste stimulus (bv. Voyeurisme en exhibitionisme)

Ontstaan fobie:

- Klassieke conditionering: NS geassocieerd met CS bv. Vliegen met turbulentie -> angst

- Operante conditionering: negatieve bekrachtiging door vermijdingsgedrag

Systematische desensitisatie: een individu leert een positieve respons te geven bij een stimulus 
die angst uitlokt

Exposure en response prevention leidt tot extinctie van de fobie

Angststoornissen: geconditioneerde respons overrulen door nieuwe respons

Stimulushiërarchie: lijst van angstaanjagende stimuli, geordend van minder naar meer 
angstaanjagend

Relaxatietechnieken gebruiken terwijl men denkt aan de hiërarchische voorstellingen -> extinctie

Daarna proberen in echte situaties

Flooding: cliënten onmiddellijk confronteren met een situatie die voor hun beangstigend is en hen 
laten ervaren dat de angst niet beantwoordt aan de daadwerkelijke gevolgen

Flooding: heel veel blootstelling in een keer

Behandeling kan virtueel (vliegtuig is bv. Niet beschikbaar), enkel via mentale voorstellingen

= implosietherapie

Aversietherapie: CS koppelen aan negatieve ervaring

- Medicatie die je heel erg misselijk maakt als je alcohol drinkt

- Ook gebruikt bij overmatige seksuele drang

Operante conditionering: 

- Gedrag wordt bepaald door de gevolgen

- Token economy: puntensysteem voor normale, gewenste gedragingen -> ernstige gevallen

- Impliciet gebruik andere vormen van psychotherapie (bekrachtiging)

- Straf: gevaar voor escalatie -> nooit zonder bekrachtiging


14.7 Cognitieve gedragstherapieën

Verschuiving van observeerbare gedachten naar onderliggende gedachten en perceptie

Gedrag is afhankelijk van de cognitie

Cognitieve gedragstherapie: efficiëntere strategieën voor de perceptie en interpretatie van de 
omgeving en gebeurtenissen

Rationeel-emotieve therapie (Ellis): irrationeel gedrag en negatieve gevoelens ontstaan uit 
onrealistische overtuigingen

1. Menselijke ellende komt voort uit externe oorzaken, waar we geen controle over hebben

2. Men moet door iedereen geliefd worden voor alles wat men doet

3. Bepaalde handelingen zijn afschuwelijk en slecht

4. Het is verschrikkelijk als de dingen niet gebeuren zoals wij dat willen
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5. Het is beter om levensproblemen te vermijden dan ze aan te pakken

…

Abc van de emoties

a. Activating event: welke situatie lokt de emotie uit?

b. Beliefs: welke opvattingen en interpretaties heeft de cliënt op dat moment?

c. Consequences: welke gevolgen hebben deze beliefs?

d. Dispute: zijn de opvattingen en interpretaties rationeel en functioneel?

e. Effect: welke cognitieve, emotionele en gedragsmatige gevolgen heeft de verandering van 

cognities

Beck: depressie wordt veroorzaakt door disfunctionele cognitieve schema’s

- Conclusies op basis van gevoelens ipv objectieve feiten

- Onrealistisch uitvergroten details

- Overgeneralisatie

- Negatieve gebeurtenissen intern attribueren

- Zwart-wit denken

- Kwetsbaar


- Sociaal-afhankelijk type: overdreven belang sociale relaties

- Kwetsbaar


Therapie: de overtuigingen veranderen door zelf hypothesen te toetsen in de werkelijkheid

RET (Ellis): debat met therapeut

Andere cognitieve technieken: 

- ‘Stop’ techniek: herkennen van een spiraal van negatieve gedachten en die op tijd stopzetten

- Rationele herstrucurering: problematische attitudes en gedachten op rationele manier 

structureren

- Positief denken: tegenslagen zien als uitdagingen (Meichenbaum)

- Attributieveranderingen: succes en falen intern/extern toeschrijven

Protocol: stappenplan met richtlijnen voor behandeling van een specifieke problematiek

Effecitiviteitsstudies: belangrijk om te standaardiseren -> daarna beslist dat protocollen best 
blijven gebruikt worden

-> protocol, dus geen ‘unieke’ ontmoeting tussen 2 individuen

Nederland is beter in gestructureerde protocollen volgen (Hoogduin 86% herstel depressie ipv 
37%)


14.9 De effectiviteit van psychotherapieën

Schattingen placebo effect bij therapie is moeilijk (vaak onderschatting)

Effectiviteitsstudies zijn super belangrijk

Effect van psychotherapie moeilijk te vergelijken met biologische therapieën

- Placebo is niet identiek (nep-therapie is moeilijk te geven)

- Niet dubbelblind (therapeut moet weten of persoon in placebogroep zit of niet)

Depressie: biologische en psychotherapie hebben +- even groot effect, placebo in het begin ook

-> succes voor OCD, specifieke fobieën

Herval: oorzaak moet aangepakt worden en niet enkel de symptomen

Combineren van biologische en psychotherapie:

- Geen winst voor OCD en fobieën -> dus enkel psychotherapie geven

- Wel winst voor:


-  Ernstige veralgemeende angststoornis en paniekstoornis

- Depressie: direct beiden opstarten, psychofarmaca afbouwen en opletten voor herval

- Schizofrenie 


Effect van 30 psychotherapiesessies = psychofarmaca

Meer dan 30 sessies heeft weinig effect

Complexe problematiek: 30 sessies is heel weinig

- Effectgrootte blijft ver onder 3, 1/3 reageert niet op behandeling

- Herval vooral wanneer therapie gestopt wordt, maar ook wanneer die verder gezet wordt

- Meest complexe gevallen niet in effectiviteitsstudies

- Toegang intensere behandeling moet mogelijk zijn

Effectiviteitsstudie niet evident en niet goedkoop

- Grote groepen

- Homogene pathologie

- Objectieve metingen levenskwaliteit

- Statistische kennis: gebeurt meestal in universiteiten en gaat over kortdurende therapieën
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Therapiebenaderingen hebben geen systematisch verschil in effect (behalve fobieën en OCD)

Eetstoornissen zijn bij uitstek stoornissen die met cognitie te maken hebben-> CBT effectiever 
dan interpersoonlijke therapie

Nieuwe studie bulimia nervosa

- Psychotherapie die specifiek op een welomschreven probleem toegespitst was, bleek op lange 

termijn niet veel effectiever dan een therapie die zo weinig mogelijk op het probleem gericht 
was


- Therapeutisch effect staat los van ziekmakende overtuigingen 

Beide therapieën hadden een vergelijkbare effectgrootte

Cuijpers: 10tallen studies depressie (meta-analyse)

- 33% van herstel door spontane verbetering

- 50% te danken aan algemene ondersteuning van de therapeut

- 17% door technieken specifiek gericht op het aanpakken van de stoornis

Therapievorm doet er niet veel toe, als het een aanvaarde, bonafide theorie is (niet uit een self-
help) boek

Duyck wil NIET dat we danstherapie gaan studeren!!!! (he Will Hunt us down)

Er zijn gemeenschappelijke kenmerken van alle theorieën en er is soms weinig praktisch verschil 
in therapieverloop, psychologen stemmen soms ook impliciet af op de stoornis

Determinanten doe wel effect hebben:

- Soort stoornis

- Kenmerken cliënt


- Young attractive verbal intelligent social

- Lage comorbiteit


- Therapeut: of het ‘klikt’

- Verwachtingen van de cliënt 

Examen

Waarschijnlijk geen tijd te kort, 40 multiple choice vragen, 25 juist hebben

Proefexamen is representatief

Enkel kennen wat er in de slides staat (maar er zijn er wel 1000)

Lexemen en lemma’s goed kennen (definitie, we gaan wel degelijk in tot detail)

Tip of the tongue: lemma geactiveerd maar lexemen niet

Vragen in oefenboekje zijn gemiddeld makkelijker

Vraag over Gobelijn en Barabas is slechte vraag
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