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ALGEMENE PSYCHOLOGIE 
HOOFDSTUK 1 

1.1 DEFINITIE 

“Psychologie is een wetenschap waarbij het gedrag bestudeerd wordt en waarbij die gedragsevidentie gebruikt 
wordt om de interne processen te begrijpen die aan dat gedrag ten grondslagen liggen.” 

 

 

NEGATIEVE VISIE OP PSYCHOLOGIE 

• Populariteit van pseudowetenschap 
• Stereotypering uit films 
• Tegenspraak van gerechtheidskundigen 

POSITIEF 

• samenleving gaat meer en meer aandacht besteden aan Ψ 
• Bv. Onderwijs, tv met mental coaches, kranten, tijdschriften, jobs, pathologie… 

Alfa wetenschappen Bèta wetenschappen 
= humanistische wetenschappen = exacte wetenschappen 
Sociologie, filosofie, Ψ Fysica, wiskunde 
Geen directe observatie Directe observatie 

Alfa wetenschappen: worden steeds meer observeerbaar door bv. Gedrag in de hersenen. 

Bèta wetenschappen: zijn steeds minder direct observeerbaar 

HERMAN EBBINGHAUS – UBER DAS GEDACHTNIS (1885) 

Psychologie oudste onderwerp à mensen altijd al afgevraagd hoe hun geest werkt & wat gedrag bepaalt, maar 
op andere manier dan psychologie aanbeveelt. 

1.2 ONTWIKKELING DIE DE Ψ MOGELIJK GEMAAKT HEBBEN 

GRIEKSE FILOSOFEN 

Plato (426 – 347 v.C.) 

• Leerling van Socrates 
• Vond dat er onderscheid moest zijn tussen ware, onzichtbare wereld EN veranderlijke wereld rondom 

ons 
• Menselijke zien deel = ideale wereld 

Menselijk gedrag proberen te begrijpen door het op 
de systematische manier te observeren. 
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• Observatie = niet/minder belangrijk 
à enkel toegang tot zichtbare, veranderlijke wereld waar ook dieren in leefden + mensen namen 
dingen waar in dromen etc. 

Aristoteles (384 – 322 v.C.) 

• Vond voor echte kennis à dat je moest uitgaan van axioma’s (=onwrikkelbare uitgangspunten) 
• Meer belang observatie, maar ook voor hem was ware kennis niet op observatie gebaseerd. 
• Demonstraties 

+ Ook nog Socrates 

ALLEBEI 

Stelden zich vragen over universum en de plaats van de mens erin 

Mensen zijn de enige wezens met een reden/ intuïtie à maakte het mogelijk om de realiteit te begrijpen. 

 

 

 

DE KERK 

• Theorieën: gingen over hoe de kerk zei dat de mens in elkaar zat. De Ψ heeft super lang stilgestaan 
• Vertaalden Plato/ Aristoteles naar de kerkelijke leer toe 
• Gebaseerd op nadenken, intuïtief aanvoelen & goddelijke ingevingen 
• Demonstraties à goddelijke ingeving 
• Onveranderlijke, ideale wereld à hemel 

 

 

WETENSCHAPPELIJKE REVOLUTIE 
Kerk Europa (16de – 17de eeuw) 
Ware kennis = intuïtief, nadenken Ware kennis = systematische observatie 
Goddelijke ingevingen Actief ingrijpen in de wereld 

COPERNICAANSE REVOLUTIE 

Vaststelling dat de kalender niet meer bleek te kloppen à Juliaanse kalender door Julius Caesar 

à had 365 dagen en om de 4 jaar een schrikkeljaar à onderschatte jaar met 11 minuten 

Werd vervangen door nauwkeurige gregoriaanse kalender. 

o 18de – 19de eeuw à ingrijpende maataschappelijke veranderingen en grote welvaart  

Vorming van 2 nieuwe culturen 

DUS DEZE SCHREVEN GEEN WETENSCHAP MAAR SOFA SCIENCE (= NIIET 
GEBASEERD OP DATA, MAAR OP DENKEN). GEEN BETROUWBARE BRON 

16de – 17de eeuw Europa: idee ware kennis gebaseerd op systematische observaties en 
actief ingrijpen in de wereld = wetenschappelijke revolutie 



 3 

• Klassieke, humanistische cultuur (alfa) 
• Nieuwe, natuurwetenschappelijke cultuur (beta) 

à dijverden weg met elkaar à volgens Snow; weinig contact met elkaar + weten ze weinig van elkaar 

Axioma van die tijd: de aarde stond stil in het centrum van het universum 

1. Copernicus (1473 – 1543): oppert als eerste een hypothese dat de aarde rond de zon draait. Deze 
bevindingen werden maar in het jaar van zijn door gepubliceerd. 

2. Galileo Galilei (1564 – 1642): publiceert boek waarin hij copernicaans model verdedigt en onderbouwt 
met nieuwe observaties door de uitvinding van de telescoop. 

3. Isaac Newton (1643 – 1727): beschreef bewegingen van de zon aan de hand van relatief eenvoudige 
wiskundige formules.  
• Wetten van Newton = beginpunt van fysica (= 1ste natuurwetenschap) 
• Copernicaanse revolutie: inzicht dat aarde niet het centrum is van het heelal 

o Deze revolutie ging sneller in de minder – gelovige langen. 
o Ook op andere vlakken meer neigen naar observatie om dingen te kunnen ontdekken + 

experimenteren & de gevolgen van experimenten bestuderen 

TWEE CULTUREN 

• Klassieke humanistische cultuur: Alfa 
• Natuurwetenschappelijke cultuur: Beta 

Wedijverden met elkaar. De spanning kan vandaag de dag nog altijd vastegesteld worden. Bv. Onderscheid 
tussen alfa- & bètawetenschappen in het onderwijs. 

HELMHOLTZ (1821 – 1894) & DONDERS (1818 – 1889) 

Hemholtz: begon de snelheid van zenuwimpulsen in zenuwvesels te meten. Hij ontwierp ook een model om 
zenuw in de poot van een kikker te stimuleren en het signaal een eind verder opnieuw op te vangen. 

Donders: onderzoek van Hemholtz werd uitgebreid tot de mens. 

Veronderstelt dat alle handelingen een zekere verwerkingstijd nodig hebben; probeert deze fysiologische tijd 
te bepalen. 

EXPERIMENT KE-KI-KO-KU 

verschillende condities: 

1. Reactie: alleen stimulus ki indrukken 
2. Reactie: 5 lettergrepen door elkaar indrukken 
3. Reactie: alleen stimulus ki indrukken tussen de 5 lettergrepen door 

Had apparaat ontwikkeld dat hem mogelijk maakte de tijd te meten tussen het moment dat de stimulus 
aangeboden werd en het moment waarop de proefpersoon begon te antwoorden. 

Begin van mentale chronometrie: techniek waarbij men de psychologische processen in 
informatieverwekking probeert te achterhalen door te kijken naar de tijd di mensen nodig hebben om 
allerhande taken uit te voeren. 
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DARWIN: THE ORIGIN OF SPECIES (1859) 

De evolutietheorie door Darwin (1809 – 1882): volgens deze theorie waren levende wezens het resultaat van 
een aanpassingsproces aan veranderende omstandigheden. 

à 1ste die mens beschreef als dier: men kon biologie op mens gaan toepassen. 

• Natuurlijke selectie, stuggle for life, survival of the fittest 

Eerste psychologische experimenten 

1. Young: kleurperceptie (RGB) 
2. Studie planeten à natuurwetenschappelijke studie van de menselijke fout 
3. Von Helmholtz: neutrale transmissie 
4. Weber & Fechner: psychofysica (JND) 
5. 1ste labo Leipzig: 

Experimenten door pioniers uit de lagere klasse: 

1. Quitelet: normaalverdeling van de individuele 
2. Plateau (kleurperceptie) 
3. Donders (mentale chronometrie) vb. stimulusdiscriminatie 

+ subtractie-methode in de cognitieve neurowetenschap 

DESCARTES (17DE  EEUW) 

• Franse filosoof & wiskundige gevestigd in Nederland. 
• 1 van de eersten die het eigen, onafhankelijke denken van de Griekse filosofen opnieuw op de 

voorgrond plaatste 

Ging uit van 3 principes: 

• Dualisme: mensen bestaan uit twee onafhankelijke elementen: een lichaam en een geest  
= geest: heeft een vrije wil + vormt kern v/h menselijke denken 
= lichaam: niets meer d/e omhulsel v/d geest & heeft geen enkele invloed o/d geest 

• Rationalisme: ware kennis is gebaseerd op rede 
• Nativisme: overtuiging dat mens aangeboren kennis heeft 
• Mechanise visie: = lichaam = machine 

Lichaam werd bestudeerd in wetten die je met formules kunt beschrijven 

EMPIRISME 
Grondlegger: John Locke (1632-1704) 
Kennis is niet aangeboren maar komt voort uit zintuigelijke ervaringen/associaties van ideeën ↔ nativisme 
 
Associationisme = hogere orde kennis uit associaties van eenvoudigere ideeën. (Als iets 
tegelijk ervaren wordt dan hebben ze veel kans om mentaal met elkaar geassocieerd te 
worden) 
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BEGINJAREN VAN DE Ψ 

Eind 19de eeuw: wetenschappelijke studie van gedrag en mentale processen 

Leipzig: 1879 = eerste ‘psycholoog’ 

• Fysiologische Ψ 
• Zei dat we moesten stoppen in de Ψ met de innere wahrnemung = stoppen met nadenken over de 

mens in elkaar zit, we moeten gaan meten. Sofa science voor het eerst vervangen door echte 
wetenschap. 

BEHAVIORISME 

 

 

• John Watson: beginpunt behaviorisme 
• “om als wetenschap beschouwd te worden, moet de psychologie een wetenschap van het gedrag 

worden.” 
• Geïnspireerd door positivisme: beweging die ervan uitging dat de natuurwetenschappen de meest 

succesvolle manier gebkleke waren om de wereld te begrijpen en kennis te genereren. 

3 ideeën overgenomen van positivisme: 

1. Men moet theorieën baseren op de directe observaties die door anderen kunnen herhaald 
(repliceerbaar) worden. 
 

2. Men moet een onderscheid maken tussen onafhankelijke (=karakteristieken van de situatie die op het 
dier/persoon inwerken) en afhankelijke variabelen (gedragingen van persoon/dier die de onderzoeker 
kan meten). 
à onafhankelijk vb. voedsel 
à afhaneklijk vb. leerprestaties 
Op basis van die begrippen kon men het behaviorisme definiëren als de studie van een stimulus (de 
onafhankelijke variabelen) op een reactie (afhankelijke variabelen). Het behaviorisme wordt dan ook 
omschreven als een S-R psychologie = een stimulus lokt een respons uit. 
 

3. Een wetenschappelijke theorie bestond uit het beschrijven van de precieze relatie tussen de 
afhankelijke en onafhankelijke variabelen. 

1. Bewustzijn valt buiten het studiegebied à kon niet objectief vastgesteld worden. (Black box) S ----
(wat gebeurt er in het hoofd) ----- R (dus S à ? à R)	

2. Skinner: mentale processen bestaan niet/ denken bestaat niet.  

PSYCHOANALYSE 

• Freud = bewustzijn/gedrag zijn zeer oppervlakkige fenomenen en de ware oorsprong van het ontstaan van 
persoonlijkheidsverschillen en mentale stoornissen ligt bij het onbewuste krachten.  
 

• Freud focust zich alleen op het Onbewuste 
 

onderzoek bestaat uit enkel observeerbaar, meetbaar gedrag. Dus bv. Niet in de liefde. 
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• Psychopathologie: stoornissen hebben een psychische oorzaak die teruggaat op traumatische periodes in 
de vroege kindertijd. Men heeft verborgen processen van vroeger nooit kunnen verwerken.  
 

• Men kan geholpen worden door onbewuste conflicten in bewustzijn te brengen (bv. Adhv sofa science 
techniek) 
 

• Wilhelm Dilthey: maakt onderscheid tussen natuurwetenschappen en geesteswetenschappen. Volgens 
hem werk van de psychologen � geesteswetenschappen. 
Een psycholoog moest zich bezighouden met het menselijke geest te proberen begrijpen, niet te 
verklarenn. 
 

• Hermeneutiek: niet hameren op het belang van natuurwetenschappelijke methode voor psychologie, maar 
eerder een onderzoeksmethode die aansloot bij de traditionele, filosofische cultuur. Begrijpen v/h 
verleden > onderzoekwerk van natuurwetenschapers. 

1.4 ONDERZOEKSMETHODEN IN DE Ψ 

3 soorten: 

Onderzoek bevat literatuurstudie, onderzoeksvraag formuleren als je een theorie hebt. Wat wil men 
onderzoeken??? 

BESCHRIJVEND ONDERZOEK 

• Verzamelen van ecologische valide/ betrouwbare/ correcte info over een onderwerp. 

NATURALISTISCHE OBSERVATIE 

à gedrag wordt systematisch geobserveerd in een natuurlijke context 

Vooral startpunt voor meer gericht onderzoek 

NADEEL: mensen hebben meer de neiging om zich anders te gedragen wanneer ze weten dat ze geobserveerd 
worden.  

Reactieve gedragingen: Wanneer de aanwezigheid van de onderzoek invloed heeft op het geobserveerde 
gedrag 

Nuttig als eerste stap in het onderzoek 
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VRAGENLIJSTEN 

Door bijvoorbeeld vragen te stellen aan mensen die ervaring hebben met dit onderwerp. 

Deze bevinding is voor ons een waarschuwing à de antwoorden op een vragenlijst, weerspeigelen de 
indrukken v/d ondervraagde mensen + komen niet noodzakelijk overeen met de realiteit. 

INTERVIEWS 

Voordeel: de interviewer kan de geïnterviewde motiveren om gedetailleerder te antwoorden dan bij een 
vragenlijst. 

2 soorten interviews: 

• Gestructureerd interview: vrager heeft een lijst van vragen die i/e bepaalde volgorde aan bod 
komen. 

• Ongestructureerd interview: de vragen ingehaakt op wat de ondervraagde zegt.  

Gestructureerd = veel beter en vaker gekozen. 

OPINIEPEILINGEN 

• Wanneer men een gedetailleerd inzicht wil verkrijgen in een fenomeen. 
• Kan gebruikt worden om te weten hoe een bevolking denkt over politici, druggebruik of de 

aanvaardbaarheid van euthanasie. 
• Cruciale factor: ervoor zorgen dat men representatieve steekproef heeft.  
• Mogelijk probleem: mensen kunnen niet oprecht een eerlijk zijn in hun antwoorden 

PSYCHOLOGISCHE TEST 

Bv. Gestandaardiseerde test: procedures voor meten van vaardigheid/ eigenschappen die aan een zorgvuldig 
vooronderzoek zijn onderworpen. Zo heeft de onderzoeker een duidelijk beeld van de scores die verwacht 
kunnen worden . 

Test van Rorsach: GEEN goede psychologische test!!!!! à “Wat zie jij in de afbeelding?” 

ARCHIEFDATA 

Analyseren bestaande datasets 

 

 

Een opiniepeiling is een inventaris van de opinies bij een representatieve steekproef van de bevolking, op 
basis waarvan men conclusies trekt over de hele populatie. 
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GEVALSTUDIES 

Soms is het niet echt mogelijk om veel personen i/h onderzoek te betrekken omdat het fenomeen te zeldzaam 
is. Bv. hersenaandoeningen à verschillen te veel van mekaar. 

KWALITATIEF ONDERZOEK 

Vinden dat doel van Ψ niet is om tot getalsmatisge samenvatting te komen, maar tot een begrip van een 
complece realiteit die niet in cijfers uit de drukken valt. 

Bv. Gesprek met client diepgaand analyseren en interpreteren -> uitgeschreven -> diverse uitspraken 
onderverdeeld in thema’s. 

eerder gezien als verkennend dan als theorietoetsend -> voorafgaande theoriën zouden de onderzoeker 
kunnen "kleuren". 

CORRELATIEONDERZOEK 

Belangrijkste doel: een accuraat beeld krijgen van wat personen doen en wat in hen omgaat. 

Descriptief onderzoek: vormt toch niet het meest creatieve en uitdagende deel van het onderzoek. à 
resulteert enkel in een beschrijving van wat is. 

Variabele e/d correlatiecoëfficiënt: 

Variabele: elk kenmerk dat kan veranderen en dat gemeten kan worden (uitgedrukt in getallen). 

Correlatiecoëfficiënt: verwijst naar de mate waarin 2 variabelen met elkaar samenhangen. 

 

 

 

 

Positief (+0,01): 2 variabelen variëren in dezelfde richting à bv. Lengte en gewicht v/e persoon 

Nulcorrelatie (0,00): bv. Als je het verband zou nagaan tussen gewicht en intelligentie. Je zou vaststellen dat er 
tussen de 2 geen systematische relatie bestaat.  

Negatief (-0,01 & -1,00): wanneer de ene variabele toeneemt als de andere afneemt. Bv. Hoe meer sigaretten 
een persoon rookt, hoe korter de levensduur. 

 

 

Een gevalstudie is een intensief, gedetaileerd onderzoek over één persoon of één gebeurtenis, i/d hoop 
principes te vinden die gelden v/h fenomeen i/h algemeen. 
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EXPERIMENTEEL ONDERZOEK 

Observeert de onderzoeker en de relaties tussen de variabelen zoals die van nature voorkomen. 

= onderzoekers grijpen actief in; ze manipuleren 1 of meerdere variabele(n) & kijken of dit effect heeft op 
andere variabele. 

Om de kracht e/d beperkingen van experimenteel onderzoek te begrijpen, is het nodig dat we dieper ingaan op 
de verschillende stappen die bij een dergelijk onderzoek genomen worden. 

STAPPEN IN EEN EXPERIMENT: 

A. Voor het experiment: Bepaling waarnaar je onderzoek wil doen + literatuurstudie/ theorie. 
B. Hypothese formuleren: Hypothese: Voorspelling o.b.v. een theorie die i/e proef getest wordt. 

1. Verificatie: theorie wordt bevestigd 
2. Falsificatie: theorie wordt herzien (wordt niet bevestigd 

C. Hypothese in een experiment gieten: 3 soorten variabelen 
o Onafhankelijke variabele: variabele die de onderzoeker tijdens een experiment manipuleert om 

het effect op het gedrag te achterhalen. 
o Afhankelijke variabele: variabele die een onderzoeker meet als deel van het experiment. 
o Controlevariabelen: aspecten van een experiment die een onderzoeker constant wil houden. 

Operationeren van variabelen: de onderzoeker zet de afhankelijke e/d onafhankelijke variabelen om in 
concrete & meetbare handelingen. 

D. Data verzamelen & analyseren: het testen v/d proefpersonen, het verzamelen v/d data e/h statistisch 
analyseren v/d data. 

E. Hypothese evalueren: geanalyseerde data in verband brengen met de oorspronkelijke hypothese. 

EXPERIMENTEN ZIJN NIET ALTIJD MOGELIJK; KAN NIET BIJ ELKE PROBLEEM I/D PSYCHOLOGIE GEBRUIKT 
WORDEN. 

Is wetenschap altijd juist? Niet alle uitspraken zijn altijd juist. Sommige redenen: 

• Theorieën zijn gissingen: onderzoekers kunnen een foute theorie onderzoeken 
• Perceptie bevat interpretatie: onze waarneming bevat een element van interpretatie 
• Fouten bij het onderzoek 

o Interne validiteit: als de conclusies over de oorzaak-gevolgrelaties tussen de variabeken 
getrokken worden, gerechtvaardigd zijn. 

o Externe validiteit: verwijst naar de veralgemeenbaarheid v/d onderzoeksresultaten buiten de 
gebruikte onderzoekssetting. 

o Veldexperiment: onderzoekers proberen controle aan te brengen i/e natuurlijke situatie & 
daarna bepaalde factoren te variëren o/t zien hoe die het gedrag beïnvloeden. 

• Convergerende evidentie: elke belangrijke vraag vraagt een veelheid van studies. Als die resultatien 
met elkaar convergeren, weten onderzoekers dat ze op de goede weg zijn. (meta-analyses) 

• Voorspelling en toeval: systematische component tegenover toevalscomponent 

1.5 BELANG VAN BIOLOGISCHE FACTOREN VOOR DE VERKLARING V. MENSELIJK GEDRAG 

Dualisme: men ging er eeuwenlang van uit dat de geest niet beïnvloed werd door het lichaam. Enkel de geest 
kon de lichaam beïnvloeden 
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GOEDE WERKING V/H CENTRALE ZENUWSTELSEL 

• Hersenletsels: stoornis in hersenstructuren, kan invloed hebben op psychologisch functioneren 
• Algemene hersenaandoeningen: algemene aantasting van hersencellen bv. Alzheimer 
• Ondervoeding: tekort aan voedsel tijdens de zwangerschap e/d 1ste levensjaren leidt tot verminderde 

intellectuele vermogens. 
• Medicatie: symptomen van psychische stoornissen kunnen verlicht worden door geneesmiddelen 

INVLOED VAN HET LICHAAM OP DE GEEST 

• De biologie kan de geest beïnvloeden via processen die zich i/h lichaam afspelen 
o Bv. Honger, dorst & seksualiteit 

• Conditie van het lichaam 
o Pijn & zwaarlijvigheid 

ERFELIJKHEID 

• Tweelingenonderzoek: vergelijken eeneiige & twee-eiige tweelingen 
• Adoptiestudies: kenmerken van adoptiekinderen vergelijken met die van de bio ouders en de 

adoptieouders 
• Stamboomonderzoek: evolutie à aangeboren kenmerken 

INVLOED VANUIT MENSELIJKE EVOLUTIE 

• Aangeboren eigenschappen bij dieren: evolutie; sommige gen. Eigenschappen verhogen de kans op 
nakomelingen & worden doorgegeven a/d volgende generatie. 

• Aangeboren eigenschappen bij mensen: evidentie voor aangeboren eigenschappen op basis van 
evolutiegeschiedenis 

• Evolutiepsychologie: groot deel van menselijk gedrag kan begrepen worden vanuit evolutieleer. 
• Ouderlijke investering: boek uitleg over theorie Robert Trivers 

1.6 DE ONMISBAARHEID VAN COGNITIES 

Belangrijke karakteristiek van mensen/dieren: informatie verwekken & leren uit ervaringen. Hun gedrag 
verandert op basis van wat zij meemaken. 

REDENEN WAAROM BEHAVIORISME NIET IS BLIJVEN BESTAAN 

1. De cognitieve kaart: behavioristen gingen in tegen het beeld dat mensen van hun eigen 
functioneren hadden. 

2. Belang van computer: ze ontkenden informatieverwekking bij de mens, terwijl technici juist op 
zoek waren naar een manier om deze verwekking mogelijk te maken bij machines. 
à Vanaf Descartes: vergelijking van mens en machine gemaakt 
Machine van de geest = homunculus (vertoont geen machine-achtige eigenschappen, heeft eigen 
vrije wil & handelt doelgericht) 
 
 
 



 11 

1.7 DE MENS MAAKT DEEL UIT VAN EEN GROEP 

BELANG VAN SOCIAAL – CULTURELE CONTEXT 

Stanley Milgram: suggereerde in 1967 dat we een sociaal netwerk vormen (‘small world’) à in max. 6 stappen 
kan iemand in contact gebracht worden van 6 kenissen van kenissen. 

CULTURELE VERSCHILLEN 

Hofstede: onderscheidt 5 dimensies waarop culturen verschillen 

1. Individualisme vc. Collectivisme: nadruk op individu of groep 
2. Afstand op basis van macht: statusverschillen etc.: hoe egalitair is de maatschappij? 
3. Vermijding van onzekerheid: hoeveel rituele & instituten bestaan er i/e maatschappij om af te 

rekenen m/d angst voor onzekerheid & ambiguïteit. 
4. Masculiniteit: hoe sterk wordt de traditionele rolverdeling tussen mannen en vrouwen i/h bedrijf 

beklemtoond. 
5. Langetermijnoriëntatie: zijn personen/bedrijven gericht op doelen op lange termijn? 

CULTURELE OF BIOLOGISCHE VERSCHILLEN 

Nature – nurture 

Hoeveel verschillen tussen mensen worden bepaald door aangeboren, genetische karakteristieken en hoeveel 
worden bepaald door ervaringen die het individu heeft opgedaan.  

Ook geslachtsverschillen. (aanmoedigingsgedrag) 

1.8 HET BIOPSYCHOSOCIALE MODEL 

Gedrag wordt beïnvloed door zowel socioculturele context als door cognitie als door biologie. Geïntroduceerd 
door Engel (1977) 

EXTRA 

• Ψ speelt steeds een belangrijkere rol i/d samenleving. 
• Ook een toenemnde interesse voor de resultaten van psychologisch onderzoek 
• Toch hebben mensen een verkeerd beeld van de psychologen dat gebaseerd is op stereotypes 

aangereikt door de media & populairwetenschappelijke boeken. 
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Hoofdstuk 3: gewaarwording 

3.1 gewaarwording versus waarneming 

Gewaarwording: omvat de opname van stimulatie uit de omgeving e/h vertalen van deze stimulatie in 
elektrochemische neuronale signalen die naar de hersenen gestuurd kunnen worden & daar omgezet worden 
in beelden, klanken, smaken… 

Bv. Het geluid detecteren van een xylofoonstaafje waarop geslagen wordt. 

Waarneming (de perceptie): het organiseren, interpreteren & begrijpen van gewaarwordingen. 

Bv. Een reeks noten identificeren als bekende melodie. 

Dus ze werken samen & je hebt ze allebei nodig om een beeld te vormen… 

Hoeveel zintuigen zijn er? 

1. Gezicht 
2. Gehoor 
3. Smaak 
4. Reuk 
5. Tast 

à Aristoteles (Griekse filosoof): 1ste die onderscheid voorstelde. 

à Zintuigen die ons informeren over wat er zich i/d buitenwereld bevindt. Echter meer dan 5 zintuigen 
aanwezig. 

Ward (2008) stelde voor om 10 zintuigen te onderscheiden i.p.v. 5. 

• Hij gebruikte hierbij als criteria dat elk zintuig een eigen reeks van receptoren moet hebben & dat deze 
prikkels in een apart deel v/d hersenen verwerkt moet worden. 

De 5 andere zintuigen: zijn gericht o/h functioneren v/h lichaam e/h signaleren van lichaamsgevaar. 

6. Pijngewaarwording 
7. Temperatuurgewaarwording 
8. Evenwichtsgevoel 
9. Kinesthesie (positie & beweging van gewrichten & spieren) 
10. Interoceptie (interne sensaties zoals honger, hartslag, blaas) 

Jeukgevoel: kandidaat o/e nieuwe zintuig te worden. à Lang tijd gedacht dat jeuk een lichte vorm van pijn was 
& dus deel uitmaakte van het pijngevoel. 
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3.2 het gezichtsvermogen 

De fysica van het licht 

Lichtgolven 

Licht bestaat uit elektromagnetische stralingen. Deze energievorm komt voort uit snelle trillingen (oscillaties) 
van elektrisch geladen deeltjes & beweegt zich voort in golven. Hoe vaak deeltjes trillen, geven info over wat je 
ziet. 

• Een golf: een opeenvolging van pieken & dalen.  
• Golflengte: de afstand tussen 2 pieken. 

Het zichtbare spectrum 

vormt slechts een min. Segment v/h totale bereik van elektromagnetische straling: 

Zichtbare spectrum: 400 nm – 700 nm à mensen zijn blind voor gammastralen, x-stralen 
(röntgenstralen), ultraviolet, infrarood, radargolven & radio- en tv- golven. 

Door de evolutie: optimale gevoeligheid ontwikkeld voor dit stukje v/h elektromagnetische 
spectrum. 

• Reden: deze golven zijn overvloedig aanwezig op aarde & interageren m/d opp. 
Waar mensen belang bij hebben. 

Gevoeligheid voor golven buiten het spectrum à minder belangrijk o/t overleven, aarde aboserbeert de 
meerderheid. 

Lichtintensiteit 

Licht verplaatst zich in energiepakketjes (fotonen). 

De intensiteit v/h licht: hangt af va/d lichtbron + bepaald door de hoeveelheid fotonen die per tijdseenheid en 
opp. Bereiken. 

Hoe meer fotonen, hoe intenser het licht. 

Foton bereikt een opp. à 3 dingen kunnen gebeuren 

1. Foton wordt teruggekaatst (gereflecteerd) 
2. Foton gaat door het oppervlak heen (voorwerp is transparant) 
3. Foton wordt geabsorbeerd: energie ervan ook geabsorbeerd à aanleiding tot chemische reacties. 
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Gereflecteerd licht 

Zon: belangrijkste bron van elektromagnetische golven + van licht 

Meeste licht dat een menselijk oog bereikt: komt niet v/e rechtstreekse lichtbron, maar van licht dat door 
andere oppervlaktes gereflecteerd wordt. Dit licht à vormt begin v/h menselijk gezichtsvermogen. 

Rechtstreekse lichtbron: zon, kaars, lamp, televisie, computerscherm 

Andere oorzaken van lichtgevaringen 

Druk op de ogen of een harde klap op het hoofd: kunnen ervoor zorgen dat je ‘sterretjes’ ziet 

Elektrische stimulatie v/d hersenen: kan aanleiding geven tot visuele gewaarwordingen van lichtvlekken en 
lijnen (fosfenen genoemd). 

Het oog en de gezichtsbanen 

Het oog: dient om vallende lichtgolven te focussen op de 
lichtgevoelige structuur aan de achterkant v/h oog, de retina of 
het netvlies. 

Waarom? Omdat de lichtgolven die op een voorwerp schijnen en 
weerkaatst worden, uit vele richtingen komen & dus ook in vele 
richtingen weerkaatst worden. 

Nadeel: vanuit elk punt op een voorwerp vertrekken er veel 
divergerende lichtstralen. Dit plaatst het oog voor een probleem. 

Om een scherp beeld te krijgen, moeten alle lichtstralen die 
vanuit een bepaald punt vertrekken, weer geconvergeerd worden 
tot 1 punt o/d retina. 

Route v/d stimulus naar de retina 

1. Lichtgolf door cornea (hoornvlies): transparante buitengedeelte a/d voorkant v/d ogen. à grootste 
breking v/d golf vindt hier plaats 

2. Kamervocht (vloeistof tussen de cornea en de lens 
3. Pupil: opening van de iris (gepigmenteerde structuur die de ogen hun kleur geeft + de spieren hierin 

regelen de grootte v/d pupil) 
4. Lens: verder afgebogen & gefocust op de retina à accommodatie   (voor voorwerpen dichtbij wordt 

het lens boller en voor voorwerpen veraf holler). 
5. Glasachtige lichaam 
6. Retina: ondersteboven & gespiegeld van links naar rechts à prismashift genoemd 

Prismabril: zet de wereld op zijn kop precies. Bij breinen die goed nadenken, kunnen we zien dat we binnen 
ongeveer 10 sec. Er goed mee kunnen omgaan. 
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kegeltjes en staafjes activeren in de retina 

ongeveer 7m v/d receptoren in elk oog hebben de vorm van een kegeltje. Die zijn vooral verantwoordelijk voor 
de perceptie van kleur. Ze vereisen relatief sterk licht om geactiveerd te worden & detecteren geen licht met 
een lage intensiteit. 

• Daarom zijn kleuren moeilijk te onderscheiden in 
het donker. 

De fovea: waar de gezichtsscherpte het grootst is & waar 
kleuren het best onderscheiden kunnen worden. 

Resterende 120m receptoren in een oog: staafjes. 

• Gespecialiseerd in lage lichtintensiteiten & het zien 
van beweging. 

• Afwezig i/d fovea & hebben hun grootste 
concentratie rond de fovea 

Bv. Als je in het donker rondloopt in u kot, gebruik je 
voornamelijk staafjes. 

De kegeltjes e/d staafjes reageren slechts op een beperkt spectrum v/d elektromagnetische golven. 

Bij minder sterk licht gebruiken we de parafoveaal: naast de ster kijken 

De retina bestaat uit 3 lagen 

1. Visuele receptoren: kegeltjes & staafjes 
2. Horizontale cellen 

o Bipolaire cellen 
o Amacriene cellen 

3. Ganglioncellen: infoverwerking vindt hier plaats want de signalen uit 127m worden omgezet naar 1m 
i/d ganglioncellen 

De axonen v/d ganglioncellen vormen de oogzenuw. Alle zenuwvezels verlaten de oogbol door 1 enkel gat 
(ong. Zo dik als een potlood). 

Op deze plaats: bevinden zich geen receptorcellen, zodat elk oog een blinde vlek heeft. 

Blinde vlek: een deel van het visuele veld dat niet waargenomen wordt; gecompenseerd door het andere oog. 
Stuk zonder kegeltjes & staafjes. Onze hersenen vullen het zwarte bolletje onmiddellijk aan. 

 

Retina: dun weefselblaadje a/d achterkant v/d oogbol. Bevat ± 127M lichtgevoelige receptoren (zetten 
lichtenergie om in elektrochemische signalen v/h zenuwstelsel) à transductie genoemd. 

samen > 250M receptoren. 
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contra-laterale projectie: wat zich links bevindt, gaan we 
rechts verwerken. Bv. We herkennen gezichten rechts, in 
het linkervisuele veld. Als je bv. Een hersenbloeding hebt 
rechts achteraan in uw hersenen, zal je links vooraan niet 
meer zien.  

Optisch chiasma: alles wat links voor ons gebeurd, zien 
we met onze rechterhersenhelft. Ook omgekeerd. Dit is 
ook de plaats waar de contra-laterale projectie gebeurt.  

Primaire visuele cortex (of oxiputale cortext):  

Hoe hebben we contra-laterale projectie ondekt? 

Met onderzoek van split-brain patiënten: corpus callosum (= hersenbalk, stukje tussen die 2 hersennen dus 
waar ze verbonden zijn) is beschadigd, of is er gewoon niet. 

Bv. Er wordt aan een vrouw gevraagd om naar het midden van het scherm te kijken. Links van het scherms 
staat het woord potlood. Er wordt vervolgens gevraagd aan haar om te lezen wat er op het scherm staat. Maar 
deze patiënten kunnen deze vraag niet beantwoorden.  

De informatie wordt naar het rechterkant van onze hersenen gestuurd. Maar taal zit in de linkerkant van de 
hersenen. Ze ontvangt de info in het rechterdeel, maar heeft het rechterdeel nodig om te antwoorden. Maar 
omdat haar corpus callosum kapot is, kunnen ze niet communiceren.  

Problemen bij de waarneming 

Prosopagnosie: mensen die gezichtsblind zijn. Heeft een normale gewaarwording (ziet ogen, 2 gaatjes, haar) 
maar dat volstaat niet om een normale herkenning te hebben. 

We hebben 2 waarnemingssytemen: 

• 1ste is voor voorwerpen, objecten… die hij perfect goed kan zien 
• 2de is enkel voor gezichten 

Objectagnosie: mensen die geen voorwerpen, objecten etc. Kunnen herkennen i.pv. Gezichten. 

problemen bij de gewaarwording 

1. Myopie: bijziend – op te lossen met concave lens (= hol) 
2. Hypermetropie: verziend – op te lossen met convext lens 
(= bol) 
3. Presbyopie: verziend worden ten gevolge van de leeftijd – 
op te lossen met een leesbril 
4. astigmatisme: onscherpe oriëntaties van bepaalde lijnen 
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2 belangrijke aspecten van hoe we licht gewaarworden: 

Intensiteit van het licht 

Hoe zwakker een lichtbron, hoe minder fotonen uitgestuurd worden. Hoe minder fotonen op een oppervlak 
terechtkomen, hoe minder er gereflecteerd worden en hoe donkerder de kamer er voor ons zal uitzien 

• Bv. Het geval wanneer we een lamp dimmen 

= de intensiteit v/h licht bepaald de helderheid van het licht. 

Wanneer er veel licht is, zullen onze pupillen kleiner worden. Omgekeerd zal de pupil groter worden bij 
zwakker licht, om zo veel mogelijk fotonen op de retina te krijgen. 

Licht- en duisteradaptie: hersenen beslissen van over te schakelen van kegels (sterk licht) naar staafjes (zwak 
licht). Dit duurt een paar miliseconden, daardoor zijn we even verblind als we bv. Een tunnel uitrijden. Dus de 
aanpassingen van de ogen aan het licht e/d duisternis. 

• Volledige duisternisadaptie: kan een half uur duren 

Lichtheid: relatieve helderheid van een voorwerp ten opzichte van de omringende voorwerpen  

 een voorwerp dat veel licht reflecteerd (bijv. 80%), wordt gewoonlijk als wit gezien (bijv. Het blad van het boek 
dat je nu aan het lezen bent), behalve wanneer het voor een achtergrond met een nog grotere 
reflectiecoëfficiënt staat (bijv. 95 %). 

belang van de achtergrond voor lichtheidsgewaarwording zie je in deze figuur. 

Het grijze vak links ziet er lichter uit 
omdat het omringd is door een 
zwarte kader. Maar ze zijn in feite 
allemaal hetzelfde. 

= onze ogen zijn niet goed in het zien van absolute lichtheid, maar heel goed in het zien van relatieve 
helderheid. 

Lichtheidsconstantie: het feit dat de lichtheid van een voorwerp gelijk blijft bij verschillende belichtingen. 

Golflengte 

bepaalt de kleur die mensen aan het licht toeschrijven. Dus het bepaalt de kleurperceptie. 

 thomas young (1802): stelde vast dat hij alle kleurtinten kon genereren door 3 
kleuren met een verschillende intensiteit op elkaar te schijnen (rood, groen & 
blauw). Sindsdien wordt dit gebruikt in allerhande machines om kleuren te 
produceren. 

Hij noemde zijn theorie de trichromatische theorie omdat volgens hem alle kleuren 
tot stand komen op basis van een menging van 3 primaire kleuren. 

I/d 20ste eeuw: men stelde vast dat de mens inderdaad 3 soorten kegeltjes heeft 
m/e verschillende fotopigment. Deze 3 types reageren ieder het sterkst op licht v/e bepaalde golflengte , maar 
ook in mindere mate op golflengte die rond deze waarden liggen. 
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Daarom: kegeltjes coderen niet voor 1 enkele kleur en worden de kegeltjes v/d korte, midden- & lange 
golflengte genoemd i.p.v. Blauw-, groen- & roodgevoelige kegeltjes. 

Kleurperceptie: relatieve activiteitsniveau v/d 3 soorten kegeltjes. De blauwgevoelige kegeltjes zullen ook 
reageren bij groenachtig licht, en ook omgekeerd. Men kan dus niet spreken van enkel blauwe kegeltjes en 
omgekeerd. 

Kleurconstantie: het streven om kleuren als gelijk te blijven zien, ondanks verschillen in de belichting. Kleuren 
van naast elkaar liggende voorwerpen worden dhs constant met elkaar vergeleken om dit te bereiken. 

• Bij licht spreken we van additieve kleurenmengeling omdat de golflengten van 2 lichten bij elkaar 
gevoegd worden & samen dezelfde plek op je retina stimuleren. 

• Bij subtractieve kleurenmengeling bereiken hoe langer hoe minder golflengten het oog.  

Verzadiging: de verzadiging van een kleur hangt af van de hoeveelheid achromatisch licht die bij het 
chromatische licht gemengd is. 

Achromatisch licht: (wit, grijs, zwart) verkrijg je wanneer alle lichtgolven in het zichtbare spectrum eenzelfde 
intensiteit hebben. 

Kleurdeficiëntie: komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. Dit komt door een recessief gen op het x-
chromosoom. De meeste mensen met kleurendeficiëntie realiseren zich hun beperking niet. 

ze kunnen ook vaak de kleur waarnemen op basis van de lichtheid van een voorwerp. 

1 v/d meest gebruikte tests: ishihara test: 16 stippenpatronen gebruikt. 

Ze hebben ook niet altijd een genetische basis. Sommige problemen ontstaan 
door ziekte of ouderdom. Bv. Mensen met suikerziekten 

 

 

3.3 het gehoor 

Als je niet kan horen dan heb je problemen om te communiceren met anderen wat kan leiden tot ernstig 
sociaal isolement. 

De fysica van het geluid 

Wanneer een voorwerp trilt, zet het luchtpartikels in beweging. De trilling v/h voorwerp perst de lucht 
herhaaldelijk samen, zodat er golven van hoge en lage druk ontstaan, die zich van de geluidsbron verwijderen. 

Bijvoorbeeld: duidelijk te zien als je een luidspreker openlegt.  

Hoe groter de druksverschillen zijn, hoe sterker het geluid dat waargenomen wordt. 

Geluid kan zich niet voortbewegen in het luchledige; er komt dus geen geluid voor in het heelal of op de maan. 
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Sinusgolf 

Amplitude: verwijst naar het verschil tussen de hoogte e/d diepte v/d golf, die fysisch overeenstemmen met 
het hoogste e/h laagste drukniveau v/d golf. 

• De amplitude v/e toon bepaalt de toonterkte die ervaren wordt (gemeten in decibel) 
• Hoe groter de decibel v/e toon, hoe luider de toon 

frequentie: het aantal cycli (van hoog naar laag & terug) dat de golf binnen een tuidseenheid doorloopt. 

• Hertz (hz): de meest gebruikte frequentiemaat voor een 
toon, gedefinieers als het aantal cycli per seconde (20 – 
20.000 hz bij de mens) 

• Toonhoogte: de frequentie v/e toon hangt af v/d 
golflengte & bepaalt hoe ‘hoog’ of ‘laag’ een toon 
gepercipieerd wordt. 

amplitude uitgedrukt in decibels. 

Het oor 

Onderverdeeld in 3 grote delen: 

Het buitenoor: 

• Omvat de oorschelp e/d gehoorgang 
• Oorschelp: vangt geluiden op & leidt ze naar de gehoorgang, waat de golven tegen het trommelvlies 

botsen & dit doen trillen 

het middenoor: 

• Trommelvlies vormt de ingang v/h middenoor 
• Achterkant v/h trommelvlies: staat in verbinding met 3 

gehoorbeentjes 
o Malleus (hamer) 
o Incus (aambeeld) 
o Stapes (stijgbeugel) 
o Sequentie m-i-s onthouden 

• Gehoorbeentjes: werken als een versterker die de intensiteit 
v/h geluidssignaal doe toenemen à wanneer het 
trommelvlies door geluidsgolven in beweging wordt gezet 

 

Het binnenoor: 

• Voet van stijgbeugel vibreert tegen het ovale venster = een opening i/h slakkenhuis (of de cochlea) 
o In ovale venster: bevat een vlies waardoor het kloppen v/d stijgbeugel drukgolven 

veroorzaakt in de vloeistof binnen het slakkenhuis 
• In vloeistof van het slakkenhuis: enkele zachte membranen bevinden zich hier. 
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o Belangrijkste: basilaire membraan à staan haarcellen op die worden platgedrukt door 
drukgolven.  

§ Deze mechanische plooiing: omgezet in neuronale impuls die via de gehoorzenuw 
naar de hersenen gestuurd wordt 

• meeste signalen: komen aan i/d primaire auditieve cortex. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Toonsterkte, toonhoogte & klankkleur 

Toonsterkte: 

De amplitude van de geluidsgolf geeft aanleiding tot de toonsterkte die we gewaarworden.  

Bij een golf met een grote amplitude: trommelvlies wordt meer doorgebogen dan bij een golf m/e kleine 
amplitude. 

• Waarom? Omdat er meer druk op wordt uitgeoefend 

Deze grotere buiging zal via de gehoorbeentjes tot een grotere verplaatsing van de vloeistof in het slakkenhuis 
leiden. 

• Meer haarcellen zullen vuren & ook iets sneller vuren. Hierdoor zullen de hersenen waargenomen 
geluidssterkte berekenen. 

Toonhoogte: 

De gewaarwirding van toonhoogte is op 2 principes gebaseerd. 

1. Vloeistofbeweging, die als reactie op een geluidsgolf over basilaire membraam loopt, bereikt 
haar maximum op een bepaald punt en vermindert daarna snel.	

Tonen met hoge frequentie: produceren golven die een minder grote afstand afleggen & hun 
max. Dus dichter ovale venster bereiken. 

2. De haarcellen vuren met een snelheid die sterk lijkt op de frquentie v/d toon die het oor 
binnenkomt. 

a. Zenuwcellen: kunnen niet sneller vuren dan 1000 x/seconde à wegens de 
refractaire periode. à dus: info over frequenties boven de 1000 hz kunnen de 

ook zenuwbanen van de hersenen terug naar het oor. 
Belangrijke functie v/d banen: het isoleren uit de 
achtergrondgeluiden van het signaal dat ons 
interesseert. Als dit niet goed functioneren kunnen we 
moeilijk een gesprek volgen in een lawaaierige 
omgeving. 
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hersenen niet meer bereiken o.b.v. De snelheid 
waarmee individuele neuronen vuren. 

b. De haarcellen vuren volgens de salvoprincipe: terwijl 
de ene cel herstelt van het vuren, vuurt een andere 
haarcel & zo wisselen ze elkaar voortdurend af. 

Auditieve lokalisatie 

= weten waar de klank vandaan komt. 

Er is een klein intensiteitsverschil tussen de oren (trommelvlies v/h rechteroor zal iets meer ingedrukt worden 
dan dat v/h linkeroor). 

De verschillen in aankomstijd & intensiteit tussen de 2 oren hangen niet alleen af van de geluidsrichting, maar 
ook van de grootte van ons hoofd. 

Onderzoek: heeft aangetoond dat visuele feedback daarbij noodzakelijk is.  

• Waarom? Wanneer we een geluid uit een bepaalde richting horen, kijken we er meestal naar en 
corrigeren we de aanvankelijke inschatting als die bv. Niet helemaal juist was.  

o Daarom kunnen blinde mensen minder goed geluiden lokaliseren. 

Dit is ook bv. een principe die vleermuizen gebruiken omdat ze volledig blind zijn. Ze sturen zelf een geluid uit 
die dan weerkaatst wordt. Zo weten ze waar ze naartoe moeten zonder ergens tegen te lopen. 

Gehoorverlies en de behandeling ervan 

= is een vaak voorkomend fenomeen. 

Gehoorverlies kan worden veroorzaakt door een veelheid van factoren. Meestal is het ten gevolg van slijtage 
naarmate mensen ouder worden en/of vaak aan sterke geluiden blootgesteld werden. 

Bij het verouderen: gehoorbeentjes worden stugger & kunnen ze het geluid niet meer zo goed doorgeven. 

= CONDUCTIEDOOFHEID. à Hoorapparaat gebruiken dat het signaal versterkt 

Herhaaldelijke blootstelling aan lawaai: kan leiden tot 2 types van gehoorverlies; 

1. Tijdelijke drempelverschuiving:  haarcellen leggen zich plat na hard lawaai waardoor je tijdelijk geen 
zachte geluiden meer kan horen. Maar deze zetten zich na een tijdje weer recht. 

2. Permanent: kan leiden tot gedeeltelijk of zelfs totaal gehoorverlies. Gebeurt wanneer ofwel het 
middenoor niet goed meer functioneert, ofwel wanneer schade opgelopen wordt aan de haarcellen in 
het binnenoor. = SENSORINEURALE DOOFHEID 

a. Kan zelfs gebeuren door 1 hard geluid zoals een geweerschot 

Permanent: Vroeger waren bijvoorbeeld de meeste drummers halfdoof omdat ze geen hoorapparaat droegen. 
Als het oor wordt blootgesteld aan zo’n luide muziek zal het super hard gaan trillen. Daarna zal het “shelletje” 
zodaning hard heen en weer shudden, dat je volledig doof wordt. 

Blootstelling aan voortdurend lawaai kan verder de oorzaak zijn van blijvende oorsuizingen of tinnitus. 

Ooraandoening waarbij mensen constant geluiden horen die niet van buiten komen (bv. suizen, 
zoemen, sissen, fluiten, gerinkel…). + behandeling moeilijk/ onmogelijk. 
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Cochleaire implantaat: Een soort prothese die wel artificieel horen toelaat. Het wordt chirurgisch in het oor 
van de patiënt geplaatst en ontvangt geluidsgolven via een microfoon op het buitenoor. 

Je moet dit wel kunnen aansluiten aan de hersenen. En het werkt ook enkel op kinderen omdat hun hersenen 
nog altijd in ontwikkeling zijn & ze kunnen aanleren om de elektrische stroopjes aan te leren, om ze te 
interpreteren als geluid. Bij volwassenen werkt het minder goed. 

à Zelfde principe zou kunnen gebruikt worden bij het zicht. Dit kan met blinde mensen waar bijvoorbeeld de 
oogbollen beschadigd zijn. 

3.4 DE REUKZIN 

De mens is minder goed ontwikkeld dan bij veel diersoorten. De oorzaak hiervan is dat we relatief weinig 
reukreceptoren hebben (10M per neusgat)& dat slechts een heel klein deeltje van onze cortex aan de reuk 
gewijd is. 

GEUREN DETECTEREN EN IDENTIFICEREN 

• Vrouwen > mannen 
• Jong > oud 
• Ochtend > avond 

Geuradaptie: we krijgen een signaal bij een verandering van geur wat er voor zorgt 
dat we vervolgens gaan wennen aan dat geur. Deze adaptie is vollediger dan bij de 
andere zintuigen. Dit kan bijvoorbeeld een zegen zijn voor mensen die naast een 
stinkend riool wonen. 

Het aantal geuren die de meeste mensen kunnen identificeren ligt bij de meesten 
niet hoger dan 100 en 70% om accuraat te zijn. 

Blinde mensen hebben geen betere detecie dan ‘normale’ mensen, maar wel een betere identificatie van geur. 

GEURVERLIES 

Mensen die hun reukzin verloren hebben (bv. na een val op hun hoofd of na een sinusinfectie), klagen vooral 
dat hun voedsel niet meer smaakt. 

Kakosmie: constant gewaarworden van slechte geur (reukstoornis). 

FEROMONEN 

IMMUNITEIT EN AANTREKKINGSKRACHT 

= Bij veel diersoorten wordt hun gedrag beïnvloed door geuren die ze afscheiden. Sommige zijn bedoeld om de 
juiste partner aan te trekken. Ze verkiezen ook seksuele partners die verschillen in lijfgeur van henzelf. 

ANGST 

Bij mensen: angstzweet en de vrouwelijke cyclus. Maar het is nog niet bewezen en het effect is ook 
waarschijnlijk heel klein. Ons voorkeur voor geuren wordt niet aangeboren maar ons associatief aangeleerd. 
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3.5 DE SMAAKZIN 

Onze smaakzin is minder goed ontwikkeld dan bij vele andere diersoorten. Sommige dieren hebben 
smaakreceptoren in hun voeten, en dieren zoals vissen hebben dit zelfs over hun hele lichaam. 

DE BASISSMAKEN EN HUN RECEPTOREN 

ZOUT, ZOET, ZUUR & BITTER 

• Aristoteles onderscheidde 7 smaakeigenschappen 
• Begin 19de eeuw: gereduceerd tot 4 
• Voldoende inname van zout is belangrijk: omdat de lichaam zelf een zoute omgeving toont 
• Zoet is ook een voorkeur: geeft aan dat de stof veel energie (calorieën) bevat 
• Wel een instinctieve afkeer voor zuur: zure stoffen zijn gewoonlijk schadelijk 
• Bittere substanties lokken afkeer uit: schadelijke elementen in planten hebben een bittere smaak, ze 

gebruiken deze om te voorkomen dat ze door dieren opgegeten worden. 

De aantrekkingskracht van zout en zoet en de afstotingkracht van zuur en bitter zijn waarschijnlijk aangeboren, 
maar ze kunnen worden overwonnen met behulp van een sociaal leerproces. Als je bv. een baby 10 keer 
hetzelfde voedsel geeft, zal haar lichaam dit gewoon worden & zal ze dit niet meer weigeren. 

RECEPTOREN 

De smaakeigenschappen worden gedetecteerd door receptoren in smaakknoppen. Meeste mensen hebben 
tussen 2000 & 10.000 smakknoppen waarvan 2/3 op de tong ligt & de rest op de verhemelte, het strottenhoofd 
en de keelholte. 

• Blinde vlek smaaksysteem: papillen i/h midden v/d tong 
• Elke smaakknop: tussen de 50 & 150 smaakreceptoren à vernieuwd na 10 dagen 
• Pikant: sensatie van afstervende sensoren. 

UMAMI EN VET 

In de Aziatische keuken wordt er een middel gebruikt, gewonnen uit sojzbonnen dat 
gerechten extra smaak geeft. Het leidt tot een unieke smaakcomponent dat umami wordt 
genoemd. Maar de stof wordt vooral in de darmen opgenomen. Diet sturen een signaal naar de hersenen, waar 
vervolgens een link gelegd wordt tussen de smaak e/d positieve reactie van het darmstelstel. 

Soortgelijke discussie of vet nu een basissmaak is of niet.  

HET BELANG VAN GEUR 

Het plezier in eten ontstaat door een interactie tussen geur- en smaakreceptoren. Als je mensen bv. gaat 
blinddoeken en ze dingen gaat laten proeven (verschillende soorten bier), zullen ze hier geen verschil op 
merken qua smaak.  

Ook is het zo dat voedsel veel minder smaakt bij geurverlies. Dit toont aan dat smaak grotendeels wegvalt 
wanneer je niet meer door je neus kunt ademen. Dit lijkt te suggesteren dat vooral geur buitenaf belangrijk is. 
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Bij smaak treedt er ook adaptie op. De smaak van ons voedsel is sterk afhankelijk v/d andere ingrediënten die 
we erbij eten. 

PSYCHOFYSICA EN HET BEPALEN VAN WAARNEMINGSDREMPELS 

• 1 v/d eerste vragen die door de wetenschappelijke psychologie onderzoch werd. 
• Hierdoor: o.a. de grondslag gelegd voor de eerste psychologische labaratoria en het ontwikkelen van 

gedegen onderzoeksmethoden. 

ABSOLUTE DREMPELS 

Hoe sterk moet een stimulus zijn om überhaupt waargenomen te kunnen worden? Deze intensiteit heet de 
absolute drempel. Dus de laagste waarde die een persoon kan detecteren. 

De eenvoudigste (minst nauwkeurige) is om de intensiteit van een stimulus 
stelselmatig te vezwakken tot de persoon die niet meer kan gewaarworden. 

Door drempels te bepalen kunnen wetenschappers allerhande vragen 
beantwoorden. 

Selig Hecht (begin 20ste eeuw): vroeg zich af hoe de absolute drempel voor 
helderheid zou veranderen afhankelijk van de duisternisadaptie. 

• Hij wist dat we even blind werden wanneer we uit een felverlichte kamer in een donkere kamer ginen 
& dat we gaandeweg beter kunnen zien. 

• Maar: hij wilde weten hoelang dit adaptatieproces duurde en welk precies het verloop was. 

DE DIFFERENTIËLE DREMPEL EN DE WET VAN WEBER 

Het kleinste waardeverschil dat er moet zijn tussen twee prikkels, zodat dit verschil waargenomen kan worden. 

De Duitse wetenschapper Ernst Weber deed rond 1830 systematisch onderzoek naar de 
differentiële drempel en ontdekte 2 belangrijke wetmatigheden. 

à We zullen niet direct nadat we in het donker zitten goed zien. Dit kan eventjes duren en 
het heeft daarom een adaptatieproces.  

Drempels zijn ook afhankelijk met interacties met andere zintuigen. bv. experimenten met 
de 2 puntsmethode. Dan de vraag stellen van “Prik ik hier op 1 plek of op 2 plekken?”. Als 
dit op onze hand gebeurd, zullen we automatisch zeggen dat het op 2 plaatsen is. Maar als 
je de passer uit elkaar haalt en dit op de rug doet, zullen mensen zeggen dat het maar op 1 
plaats is. à We zijn gevoeliger als we ernaar kijken. “Don’t look at the needle” klopt dus. 

= De tak binnen de psychologie die de gevoeligheid van de zintuigen bestudeert. 

WET VAN WEBER: bv. als je 20 gloeilampen hebt in en kamer en achteraf er nog 2 aansteekt, zal je het 
verschil kunnen waarnemen. Maar als je 2 gloeilampen aansteekt in een kamer waar er reeds al 100 

aanstonden, zal je het verschil absoluut niet kunnen waarnemen. Om hier een verschil te zien, zou je er 20 
extra moeten aansteken. 
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WEBERFRACTIE: 

Wordt gebruikt om de gevoeligheid van zintuigen aan te duiden, het kleinst merkbare verschil.  

“De wet van Weber legt een verband tussen de kracht van fysische impulsen op de menselijke zintuigen 
(prikkels) en de intensiteit van de daarbij horende gewaarwordingen.” 

fysische stimulus wordt omgezet in een psychische ervaring. Je kan meer stimulus aanbieden en zien wat de 
reactie hierop is. Bij bv. geluid hebben we opgemerkt dat als het heel stil is 
en je voegt een beetje geluid toe, dat mensen dit direct zullen opmerken. 
Maar als je al in een luide omgeving zit, en er zelfs het geluid van een 
haardroger eraan toevoegt, zal je dit niet merken. 

de overgang van zachte gefluister naar een rustige buurt, ervaren wij als 
dubbels zoveel.  

 

3.6 DE ZINTUIGEN VAN DE HUID 

DRUK EN TEMPERATUUR 

De menselijke huid bevat receptoren voor op zijn minst 3 types van gewaarwordingen: druk, temperatuur en 
pijn. 

TASTZIN 

Onze tastzin registreert drukveranderingen op de huid. Deze registratie is om 3 redenen belangrijk: 

1. Voorwerpen herkennen: wanneer het donker is en we op zoek moeten naar een zaklamp of de 
stimulus niet goed kunnen zien. 

2. Elkaar aanraken: belangrijk element binnen sociale relaties bv. een hand krijgen van iemand 
3. Tastzin: belangrijk wanneer we voorwerpen manipuleren, omdat ze ons feedback geeft over hoeveel 

druk we op het voorwerp mogen uitoefenen: als je bv. een ei wil oppiken met je vingers die je geen 
info verschaffen over de mate van druk is de kans groot dat je het eventueel zal kapot knijpen. 

EEN TASTILLUSIE 

Als je met een pen schrijft, lijkt het alsof de pen een onderdeel van ons lichaam geworden is. Deze illusie maakt 
het voor ons gemakkelijker om voorwerpen in de buitenwereld te hanteren. Onderzoekers zijn bezig deze 
eigenschap te gebruiken om mensen het gevoel te geven dan hun prothese deel uitmaakt van hun lichaam. 

Sommige patiënten (niet allemaal) kunnen inderdaad hun verkrampte fantoomarm ontspannen als ze het 
spiegelbeeld van hun echte arm zien op de plaats van hun fantoom. Ze hebben dan vaak ook het gevoel dat ze 
de arm kunnen bewegen. Er zijn zelfs een paar patiënten, geboren met een ontbrekend ledemaat, die voor het 
eerst een fantoomervaring bij dit experiment. Dat lijkt erop te wijzen dat ergens in de hersenen, toch een soort 
rudimentair beeld zit van hoe een lichaam eruit hoort te zien, ook al is het ergens tijdens de ontwikkeling van 
dat lichaam fout gegaan. 
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RECEPTOREN 

Er zijn 4 soorten receptoren die verantwoordelijk zijn voor 2 aspecten van de tastzin: 

• Snelheid 
• Oppervlakte 
1. Detecteert snelle veranderingen op een zeer precieze plaats. Deze receptoren liggen vlak onder de 

huid en zijn vooral terug te vinden op de vingertoppen 
2. Detecteert langdurige drukveranderingen op een specifieke plaats. Ze vuren bv. als we een voorwerp 

lang vasthouden (lange tijd schrijven). 
3. Reageert op snelle drukveranderingen over grote oppervlakten. Deze soort Receptoren is heel 

gevoelig. Deze zullen ons bv. waarschuwen wanneer iemand een hand op onze schouder legt. 
4. Reageert op langdurige drukveranderingen over een grotere oppervlakte. Deze informeren ons bv. 

over bewegingen die we uitvoeren bij het gaan zitten en weer opstaan. 

TEMPERATUUR 

Onze huid is verder gevoelig voor de temperatuur om ons heen. Dit is belangrijk omdat we warmbloedige 
wezens zijn die onze lichaamstemperatuur binnen bepaalde grenzen moeten houden. 

Er bestaan ook afzonderlijke receptroen voor te warm en te koud. Ook deze sensaties zijn vooral gevoelig voor 
snelle veranderingen.  

De gevoeligheid voor de snelheid waarmee de stimulatie verandert, verklaart waarom een stuk metaal op een 
winterdag kouder aanvoelt dan een stuk hout van dezelfde temperatuur. 

PIJN 

FUNCTIE VAN PIJN 

Pijn informeers ons over beschadigingen in ons lichaam en waarschuwt ons als we schade dreigen te lopen (bv. 
als iets scherps tegen onze huid prikt). 

Gelukkige zeldzame mensen die wegens een genetisch defect geen pijn kunnen voelen. Ze voelen absoluut 
geen pijn wanneer de stimulus boven de pijndrempel komt. Dit kan gevaarlijk zijn omdat ze hun kunnen 
verbranden, op hun tong kunnen bijten etc. 

RECEPTOREN 

Vrije zenuwuiteinden: de receptoren die verantwoordelijk zijn voor pijngewaarwording.  Dit is omdat ze 
bestaan uit dendrieten van neuronen en niet uit receptoren met een specifieke vorm. 

Er bestaan twee types van zenuwbundels die informatie over weefselbeschadiging doorsturen naar het 
ruggenmerg: 

1. Eén type dat snel signalen doorstuurt en een goede lokalisatie van de pijn mogelijk maakt. Dit is 
vooral belangrijk om schade te beperken. Ze reageert vooral op veranderende omstandigheden en zal 
na korte tijd ophouden signalen te sturen. Dan wordt de aanvankelijke scherpe pijn vervangen door 
een zeurderige pijn die lang kan duren. (à reflexen)  

2. Eén type dat trager is en een diffuser signaal doorstuurt. (Dit treedt pas na lange tijd in werking. Je 
ligt bijvoorbeeld een uur lang op je arm en dan pas krijg je pijn.) 



 27 

PIJN ZONDER ZICHTBARE SCHADE + EEN PIJNILLUSIE 

1. Soms ervaren we geen pijn na ernstige verwondingen (levensbedreigend) 
2. Pijn kan verminderd worden door aangename stimulatie zoals leuke muziek of massage 
3. Placebo-effect: er is evidentie dat een plek op het lichaam die ooit veel pijn heeft gehad heeft, 

gemakkelijk aanleiding geeft tot hernieuwde pijnervaringen. Zelfs wanneer het weefsel weer intact is. 
4. Verhoogde gevoeligheid eerder beschadigde zones 
5. Fantoompijn (60% van de mensen) in het lichaamsdeel dat er niet meer is. 
6. Zeer grote individuele verschillen in pijnervaring 

DE POORTCONTROLETHEORIE 

Ronald Melzack & Patrick Wall: introduceerden hun poortcontroletheorie in 1965. Volgens deze theorie is 
zowel pijnervaring als pijnmodulatie belangrijk.  

Pijnervaring is noodzakelijk om ons te behoeden voor te grote beschadiging. In veel gevallen is het echter beter 
om niet automatisch op de pijn te reageren, maar toch nog even met onze bezigheden door te gaan. Daarom 
moeten we in staat zijn om pijn te onderdrukken. Dit gebeurt door een neuronale ‘poort’ waar het pijnsignaal 
door moet om de hogere hersencentra te bereiken. Omstandigheden kunnen de poort meer of minder openen 
en zo de pijnperceptie regelen. 

Pijnvermindering: geregeld door endorfines (stoffen in lichaam) à daarvan wordt er ook morfine gemaakt. 

CHRONISCHE PIJN 

Chronische pijn is pijn die langer dan 6 maanden duurt en niet te wijten is aan een kwaadaardige ziekte. (Bv. 
kanker). 

• 20% van de bevolking zou aan chronische pijn lijden. 
• Poortcontroletheorie zou een pijnreducerend effect hebben. 
• Er is intensere pijnervaring als: 

à er meer aandacht wordt besteed aan de pijn 
à men meer piekert over de pijn 
à men de pijn altijd probeert te vermijden 

Er is minder intense pijnervaring als: 
à men zekerder is over de levensdoelstellingen ondanks de pijn 
à men manieren heeft gevonden om op de pijn in te spelen en men de pijn hun dagelijks functioneren niet 
laat beperken 
à men de pijn aanvaardt 

3.7 KINESTHESIE EN HET EVENWICHTSGEVOEL 

De kinesthesie informeert ons over de positie en de bewegingen van onze ledematen via receptoren in de 
spieren, pezen en gewrichten en stelt ons in staat om te reageren als we struikelen of uitglijden. 

Het evenwichtsgevoel stelt ons in staat om in balans te blijven. Dit gebeurt op basis van informatie uit de 
evenwichtszintuigen, gecombineerd met kinesthetische feedback. De evenwichtsorganen liggen in het 
binnenoor. (Door de vloeistof in de semicirculaire kanalen) 

Visuele interactie: Wagenziek à hersenen denken dat je beweegt en stilzit 
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3.8 INTERACTIES TUSSEN DE ZINTUIGEN 

CROSSMODALE INTEGRATIE 

het fenomeen dat een combinatie van informatie uit twee of meerdere zintuigen in allerlei situaties tot betere 
prestaties leidt. (bv. Het zien van de beweging van de lippen tijdens een gesprek) 

à McGurk effect: lipbeweging tijdens het luisteren zorgt voor een betere herkenning. 

COMPENSATIE BIJ HET UITVALLEN VAN EEN ZINTUIG 

Het afwezigheid van een zintuig kan leiden tot compensaties in andere zintuigen. Er zijn 2 redenen waarom 
mensen na het uitvallen van een zintuig beter scoren op andere zintuigen: 

1. De eerste heeft te maken met het feit dat de traditionele zintuigen kunnen worden verbeterd door 
oefening. (VB: blinden – tastzin-braille; ‘batman’ – echolokalisatie) 

2. De tweede factor die een rol speelt is dat een ongebruikt deel van de hersenen functioneel kan 
worden voor andere zintuigen. Volgens Lomber et al. (2010) zijn het precies de crossmodale functies 
die gebruik zullen maken van de beschikbare cortex (door hersenplasticiteit): (Bewegingen kunnen 
worden waargenomen op basis van het zicht, het gehoor en de tast: doven gebruiken bij het zien van 
bewegingen ook een deel van de auditieve cortex of blinden, visuele cortex bij braille) 

SYNTHESIE 

De nauwe samenwerking tussen de zintuigen komt tot slot ook tot uiting bij personen die synthesie ervaren.  

Synthesie: Het verschijnsel waarbij 2 zintuigen op een duurzame manier met elkaar vermengd zijn.  

Ward (2008): beschrijft een kind, Edgar, voor wie geluiden van geweerschoten zwarte waren, het tsjirpen van 
krekels rood en het kwaken van kikkers blauw.  

Cohen Kadosh & Henik (2008): beschreven een jonge vrouw die kleuren zag bij het zien van cijfers. 1 was dan 
bv. blauw etc. 
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HOOFDSTUK 4 

4.1 VAN ZINTUIGLIJKE GEWAARWORDING NAAR WAARNEMING 

Gewaarwording: als de opname v/d stimulatie uit de omgeving door middel van de zintuigen en de vertaling in 
zenuwimpulsen die door de hersenen kunnen verwerkt worden. 

Waarneming: interpreteren en begrijpen van de gewaarwording. 

Visuele agnosie: dingen wel nog zien, maar niet kunnen herkennen & benoemen 

Dubbele dissociatie prosopagnosie: gezichten zien maar niet kunnen herkennen? 

Probleem bij artificiële intelligentie: computers laten gewaarworden is niet zo moeilijk, maar waarnemen is 
veel moeilijker. 

WAARNEMING IS EEN ACTIEF PROCES 

Het visuele signaal is beperkt/ onvolledig en verandert voortdurend. 

Ook zijn er 3 redenen waarom de waarneming veel meer omdat dan alleen het registreren van 
gewaarwordingen. 

1. Het signaal dat in de hersenen aankomt is onvolledig: We hebben een blinde vlek die continu moet 
aangevuld moet worden. Tijdens het lezen slaan we 20% v/d woorden over door de saccades 
(sprongetjes) te maken, hiertussen worden geen signalen verstuurd en zo krijgen de hersenen dus 1/6 
van de tijd geen signaal door. 

2. De beelden op de retina’s zijn plat. We maken van deze 2D ‘foto’s’ een 3D voorstelling v/d wereld om 
ons heen. à Niet alleen breedte & hoogte v/d voorwerpen spelen een rol, maar ook de diepte e/d 
afstand tot ons. We moeten ook de afstand inschatten, wat moeilijk is omdat de lichtstraal zelf geen 
informatie bevat over de afstand die deze heeft afgelegd. 

3. Het binnenkomende signaal van een voorwerp verandert voortdurend. Bv. Helderheid/kleur verandert 
door lichtinval op een bepaald voorwerp. 

STREVEN NAAR PERCEPTUELE CONSTANTIE 

De belangrijkste opgave bij de visuele waarneming is de perceptie van voorwerpen constant te houden, 
ondanks het wisselende retinale beeld. We streven dus naar perceptuele constantie. Mensen die weggaan 
worden niet kleiner etc. à gelijkblijvende voorwerpen qua grootte, vorm, lichtheid & kleur ongeacht het 
veranderend retinaal beeld. è PERCEPTUELE CONSTANTIE 

Proximale stimulus: Het geheeld van fysische energie dat onze sensorische receptoren stimuleert.  

Distale stimulus: Het voorwerp i/d buitenwereld dat de fysische energie (& dus ook de proximale stimulus) 
produceert. 

VOORBEELD: Als je naar het gezicht van je vriendin kijkt, is dat gezicht een distale stimulus, die energie 
reflecteert. 

Het gereflecteerde licht dat jouw ogen binnendringt en je retina bereikt, is de proximale stimulus. 
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WAARNEMING ALS EEN HEURISTISCH INTERPRETATIEPROCES 

Palmer: Noemt de waarneming een heuristisch interpretatieproces, omdat het visuele systeem de proximale 
stimulus omvormt tot een distale stimulus door gebruik te maken van een aantal aannames over hoe de 
omgeving in elkaar zit en onder welke condities die waargenomen wordt. 

Deze aannames worden gecombineerd met de binnenkomende proximale stimulus wat resulteert in een 
heuristisch interpretatieproces. Daarom hebben we soms verkeerde percepties, wanneer de 
veronderstellingen waarop het systeem zich baseert niet kloppen. è Visuele illusies 

ILLUSIES ALS VENSTER OP DE ONDERLIGGENDE MECHANISMEN 

HOLLE & BOLLE STIPPEN 

Ons visuele systeem werkt meestal zo goed dat het moeilijk is om te achterhalen hoe 
het resultaat bereikt werd. 

è Illustreert op een overtuigende manier hoe ons perceptuele systeem probeert de 
meest waarschijnlijke distale stimulus te berekenen op basis van de proximale stimulus 
en een paar aannemelijke veronderstellingen. 

Veronderstellingen (2); 

1. Weinig stimuli in de buitenwereld zijn plat (de meeste hebben een volume) 
2. De invallende licht komt van boven. 

HET RASTER VAN HERMANN EN LATERALE INHIBITIE 

Zorgt voor laterale inhibitie: door de activatie van de ene zenuwcel, wordt de werking van de 
nabije, andere zenuwcel onderdrukt. Dus de kegeltjes duwen mekaar naar beneden en 
onderdrukken zo elkaar activiteit. Omdat de inhibitie kleiner is in de fovea, gaat deze weg bij 
fixatie en zien we dus wit bolletjes bij fixatie en zwarte als we gewoon niet focussen. 

4.2 VAN DE RETINA NAAR DE HERSENEN: BOTTOM-UPPROCESSEN 

Bij de waarneming wordt onderscheid gemaakt tussen bottom-upprocessen en top-
downprocessen. 

Botom-upprocessen: verwijzen naar de informatiestroom v/d receptoren aan de basis (Bottom) naar de hogere 
hersencentra (up) die verantwoordelijk zijn voor het herkennen en classificeren van voorwerpen. 

Top-downprocessen: een informatiestroom van de hogere kenniscentra naar de vroegere (c.q. lagere) stadia 
v/d verwerking. Zo kunnen we de zoektocht naar sensorische info in de omgeving sturen & onze waarneming 
efficiënter maken. 

DAVID MARR (1982): OBJECTHERKENNING (EXAMEN) 

• Primaire schets 
• Perceptuele organisatie 
• Patroon- en objectherkenning 
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1. DE PRIMAIRE SCHETS 

De kegeltjes e/d staafjes in onze retina’s sturen voortdurend elektrische signalen naar de hersenen, wanneer 
we de wereld om ons heen zien. 

à O.b.v. deze zenuwimpulsen (proximale stimulus) berekenen de hersenen welke voorwerpen in de 
buitenwereld aanleiding gegeven hebben tot het ontvangen stimulatiepatroon (distale stimulus). 

• De meeste: gaan er van uit dat het structureren van de receptorsignalen tot betekenisvolle 
voorwerpen in 3 stadia verloopt. 

RANDEN DETECTEREN 

In eerste instantie: inputsignalen uit de oogzenuwen sterk vereenvoudigd. Vooral de randen v/d waargenomen 
vormen belangrijk (Marr).  

à Veronderstelde dat het visuele systeem in een vroeg stadium op zoek gaat naar die plaatsen waar een 
abrupte overgang in helderheid is. 

Ze (wiskundige algoritmes) moeten dan voldoen aan 3 voorwaarden; 

1. Ze moeten kunnen bepalen welke helderheidsovergangen abrupt genoeg zijn om een grens te 
vormen. 

2. Ze moeten niet alleen de randen detecteren, maar ook de oriëntatie (bv. horizontaal, verticaal, 
diagonaal) v/d randen. 

3. Ze moeten een onderscheid kunnen maken tussen ‘belangrijke’ helderheidsveranderingen en 
helderheidsveranderingen die door toevallige omstandigheden tot stand komen. 

a. Verschillende hypothesen ontwikkeld zoals het voorbeeld v/d ruiter (eindresultaat: primaire 
schets) 

2. PERCEPTUELE ORGANISATIE 

Welke randen van de primaire schets horen bij elkaar? 

Perceptuele organisatie: het proces waarbij de verschillende randen uit het retinale 
beeld gestructureerd worden in grotere gehelen die in een bepaalde relatie tot elkaar 
staan. 

2 componenten onderscheiden: 

1. Perceptuele groepering: Het samenvoegen van elementen uit de primaire schets 
a. Gelijkheid 
b. Nabijheid 
c. Geslotenheid 
d. Goede voortzetting 
e. Ook: vroegere ervaringen 
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2. Figuur-achtergrondscheiding: onderscheid maken tussen een figuur en een achtergrond. 
a. Omsingeling: wanneer een gebied i/d visuele stimulus volledig omsingeld is door een ander 

gebied als achtergrond (vb. vaas). 
b. Grootte: een klein gebied heeft meer kans om als figuur gezien te worden dan een groot 

gebied. 
c. Symmetrie: meer kans om figuren te zijn 
d. Locatie: gebieden onderaan de figuur hebben meer kans om als achtergrond te zien worden. 
e. Textuur: gebieden met veel detail & fijnkorrelige structuur à vaker gezien als figuur). 
f. Vorm: gebieden die smaller zijn bovenaan dan onderaan à vlugger als figuur gezien. 
g. Vertrouwdheid: gebieden die beantwoorden aan het silhouet van een bekend voorwerp à 

grotere kans. 

CAPTCHA: Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart. 

3. PATROON- EN OBJECTHERKENNING 

Vermoeden dat perceptuele organisatie leidt tot een representatie v/d input die niet volledig 3D is dus 2,5D 
schets. 

• Bevat info over de oppervlakten die voor de kijker zichtbaar zijn (viewer-centered) 
o Deze Representatie à bevat vooral info over de opp. die voor de kijkers zichtbaar zijn. 
o Dus: geeft een voorwerpgerichte distale stimulus die herkenning vereist. 

Patroonherkenning: Om een object te herkennen en de bijhorende informatie te activeren, moet het kijker-
gerichte beeld aan een voorstelling in het geheugen gekoppeld worden. è DUS eigenlijk de overgang van 
kijker-gerichte beeld naar een voorwerpgerichtsbeeld.  

2 principes bij patroonherkenning: 

Template matching: Een reeks van templates (of sjablonen) wordt vergeleken met de figuur die tijdens de 
perceptuele organisatie geïsoleerd werd. 

• Templates: voorstellingen van voorwerpen die in het geheugen opgeslagen zijn. 
• Als figuur voldoende overeenstemt met een template à voorwerp herkend. 

Grootste beperkingen van templates: 

1. We zien soms maar een klein deel van de figuur (er staat een andere stimuli voor) 
2. Het uiterlijk van een voorwerp kan een grote variatie vertonen. 

De letters kunnen allemaal op een verschillende manier weergegeven worden, maar we 
kunnen ze nog steeds herkennen dankzij de patroonherkenning. 

 

Kenmerkenherkenning: een tweede en belangrijker principe. De meeste theorieën over patroonherkenning 
gaan uit van de veronderstelling dat ons visuele systeem voorwerpen kan herkennen op basis van 
karakteristieke kenmerken. 

• Letters: gezien als een geheel van lijnen die een bepaalde positite ten opzichte van elkaar hebben. 
Horizontale lijn met een verticale lijn definieert een T bv. 
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• Marr: stelde dat veel voorwerpen gedefinieerd worden door een reeks van cilinders 
met een zekere lengte een breedte die op een bepaalde manier aan elkaar verbonden 
zijn. è een kenmerkenlijst met dergelijke cilinders en hun onderlinge posities zullen 
een belangrijke element vormen i/d herkenning van voorwerpen. 

Irving Biederman (1987): stelde een theorie voor die de ideeën van Marr verder uitwerkte. 

• ‘Recognition by components theory’: gaat uit van de veronderstelling dat cilinders niet de enige 
componenten zijn op basis waarvan mensen voorwerpen herkennen. 
 

• Argumenteerde dat veel meer voorwerpen beschreven kunnen worden door 
gebruik te maken van 36 basisvormen die hij geons noemde. 

Een voorwerp zal sneller herkend worden naarmate meer geons zichtbaar zijn 
(aanzienlijke experimentele evidentie bestaat voor deze evidentie). 

 

BELANG VAN CATEGORISATIE BIJ HET HERKENNEN VAN EEN VOORWERP 

Bij patroonherkenning: Het gaat niet om het herkennen van een specifieke stimulus (bepaalde persoon, onze 
hond, mijn laptop…), maar om het herkennen van voorwerpen in het algemeen (een persoon, een hond, een 
laptop…). 

è Reden: Doordat de perceptie in de 1ste plaats dient om ons te informeren over de omgeving en ons te 
helpen bij het overleven. 

4.3 DE PERCEPTIE VERBETEREN DOOR DE INFORMATIEOPNAME TE STUREN: TOP-
DOWNPROCESSEN 

De bottom-upprocessen: beginnen bij de receptoren helemaal onderaan in het systeem & zoeken hun weg 
naar de hercencentra aan de top. 

De bottomupinformatiestroom: echter geoptimaliseerd door de gegevens niet louter passief te registreren, 
maar actief te sturen op basis van de kennis die we hebben over de wereld waarin we ons bevinden. 

è Veronderstelt topdownprocessen (signalen die vertrekken vanuit de hogere hersencentra en de 
dataverwerking in lagere stadia van het informatieverwerkingsproces beïnvloeden). 

Spelen geen rol in de eerste stadium, maar wel in de tweede en derde stadium. 

EVIDENTIE VOOR TOP-DOWNINVLOEDEN 

Als top-downinvloeden een rol spelen bij de perceptie, dan moeten we die kunnen aantonen door middel van 
visuele illusies, stimuli die zo gekozen zijn dat we iets waarnemen dat niet in de proximale stimulus gegeven is. 
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3 FENOMENEN TE BESPREKEN 

HET BELANG VAN DE CONTEXT VOOR DE INTERPRETATIE VAN EEN STIMULUSPATROON 

Als top-downinvloeden een rol spelen, moet het mogelijk zijn om de figuren te creëren die anders 
waargenomen worden afhankelijk van de context waarin ze voorkomen. 

Voorbeelden: 

Hetzelfde patroon van lijnen de ene keer gezien als de letter A en de 
andere keer als H, afhankelijk van het woord waarin het voorkomt 
(context). 

Te zien hoe eenzelfde stimulus zowel een letter als een tweecijfergetal kan voorstellen, 
afhankelijk v/d omringende stimuli. 

 

OMKEERBARE FIGUREN 

In de loop der tijd hebben psychologen en kunstenaars een aantal afbeeldingen ontworpen die inherent 
ambigu zijn, omdat ze op twee verschillende manieren geïnterpreteerd, gepercipieerd kunnen worden. 

Voorbeeld: 

Probeer in elke figuur 2 percepties te zien. à evidentie dat perceptie niet louter 
uit bottom-upprocessen bestaat. 

Hoewel de kenmerken op het papier dezelfde blijven en ook de gewaarwordingen 
volledig identiek zijn, geven ze toch aanleiding tot twee totaal verschillende 
percepties. 

 

 

SUBJECTIEVE CONTOUREN 

In sommige figuren zien we silhouetten zonder dat er in de stimulus fysische randen zijn. 

Voorbeeld: 

2 driehoeken zijn te zien waarvan de randen echt lijken. Het is 
alsof dat de driehoek witter/ zwarter lijkt dan de achtergrond, 
terwijl deze dezelfde kleur hebben. 

Onderzoekers: Dachten lange tijd dat deze aanvulling puur top-
down was. Nu vermoeden ze dat bij deze subjectieve contouren 
zowel bottom-up als top-downprocessen een rol spelen. 
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HET WOORDSUPERIORITEITSEFFECT EN ANDERE VOORBEELDEN WAARBIJ DE WAARNEMING 
VAN HET GEHEEL HELPT BIJ HET HERKENNEN VAN DE DELEN. 

Als top-down invloeden een rol spelen, dan kunnen we verwachten dat de herkenbaarheid van een geheel 
beter zal zijn dan de herkenbaarheid van de onderdelenals het gaat om een voorwerp waar we heel goed 
vertrouwd mee zijn. 

Gerald Reicher (1969): Toonde als eerste ondubbelzinnig aan dat een woord helpt bij het herkennen van de 
letters de waruit het bestaat. 

• De proefpersonen kregen gedurende 50 miliseconden een reeks van 4 hoofdletters te zien, die 
meteen daarna overschreven werden door een reeks van 4 betekenisloze symbolen 
(maskeringstimuli). 

• Ze moesten beslissen welke letter op die 
plaats te zien geweest was. 

Woordsuperioriteitseffect: een woord kan helpen bij 
het herkennen van letters. 

 

 

 

 

Top-downinvloeden werken ook optimaal wanner het voorwerp en de 
gezichtshoek vertrouwd zijn.  

 

SCENEPERCEPTIE 

De Graef et al. (1990): rapporteerden een andere invloed van het geheel op de delen. Ze toonden aan hun 
proefpersonen plaatjes van vertrouwde omgevingen & vroegen hen om te tellen hoeveel niet-bestaande 
voorwerpen in het plaatje stonden. 

De auteurs interpreteerden deze laatste bevinding als evidentie voor 
de hyptohese dat het einige tijd duurt voordat de top-downinvloed 
van de omgeving sterk genoeg is om de herkenning van voorwerpen 
te beïnvloeden. à Dus de top-down neemt tijd!!! 
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EEN INTERACTIEF MODEL VAN WOORDHERKENNING: IAM 

Een van de eenvoudigste computermodellen (McClelland & Rumelhart, 1981) die voor visuele 
woordherkenning voorgesteld werden. 

Dit zal ons in staat stellen de belangrijkste principes aan de hand van een concreet voorbeeld te illustreren en 
ook te ervaren hoe bij specifieke toepassingen bepaalde principes versoepeld worden. 

James McClelland & David Rumelhart: veronderstellen dat de perceptuele organisatie plaatsvindt op basis van 
het groeperingprincipe van de verbondenheid. è Stelt dat elementen uit het visuele veld die met elkaar 
vebonden zijn, een grotere kans maken om gegroepeerd te worden. 

 

Groeperingsprincipe van de verbondenheid: maakt het mogelijk om de individuele letters te onderscheiden, 
omdat iedere letter bestaat uit lijnen die aan elkaar hangen en die niet met de lijnen van andere letters 
verbonden zijn. 

 

• Top-down 
• Bottom-up 
• Laterale inhibitie - oog 

 

 

 

4.4 WAARNEMING VAN DIEPTE EN BEWEGING 

Perceptie omvat niet alleen het herkennen van plaatjes en stilstaande voorwerpen. De wereld rondom ons is 
3D en verandert voortdurend. Daarom moeten we ook diepte en beweging kunnen waarnemen. 

DE WAARNEMING VAN DIEPTE 

De retina is een 2D (platte) structuur die de inslag van fotonen registreert afhankelijk van de hoogte en de 
breedte, maar niet afhankelijk van de diepte. 

Hiervoor gebruiken we 2 types van diepteaanwijzingen: 

1. Binoculaire diepteaanwijzingen 
2. Monoculaire diepteaanwijzingen 

BINOCULAIRE DIEPTEAANWIJZINGEN 

We zien diepte immers door gebruik te maken van het feit dat onze ogen een aantal centimeter uit elkaar 
staan, zodat we de wereld vanuit 2 verschillende perspectieven zien. 

Elke retina ontvangt verschillende informatie over dezelfde voorwerpen in de buitenwereld. à Dit verschil 
noemt binoculaire dispariteit. Zelf te ervaren door je vinger omhoog te steken en telkens een oog dicht te 
doen. Je zou 2 verschillende ‘achtergronden’ moeten zien. 
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Hoe dichterbij een voorwerp staat, hoe meer de hersenen de neurale representaties van de ogen moeten 
verschuiven om tot een overlappende representatie te komen. 

Lui oog ontwikkelen: wanneer een kind niet goed met de ogen convergeert. Omdat de ogen niet naar 
hetzelfde punt kijken, is het onmogelijk om de beelden van de 2 ogen samen te voegen en wordt de informatie 
van het zwakste oog onderdrukt (anders ziet het kind dubbel). 

• Wat is een lui oog: een oog dat niet meer (goed) ziet en daarom niet met het andere oog 
meebeweegt. 

• Hoe te voorkomen: het zwakke oog verplichten actief te zijn door het goede oog af te plakken. Mag 
wel niet voor een lange tijd omdat het de bedoeling is dat de 2 ogen samenwerken. Een aantal uren 
per dag afplakken gewoon à het helpt meestal. 

• Als dit niet lukt: kind kan strabisme ontwikkelen + mogelijkheid kwijtraken om diepte te percipiëren 
op basis van binoculaire dispariteit. 

Andere diepteaanwijzing: mate waarin de ogen moeten convergeren om een voorwerp te fixeren. 

Als we naar een voorwerp in de verte kijken, dan staan de 
pupillen nagenoeg in het midden van onze ogen. 

Wanneer we naar een voorwerp dichtbij kijken, dan zijn de 
pupillen n naar onze neus toe gedraaid. 

è De spieren die voor onze oogbewegingen zorgen, sturen 
signalen naar de hersenen die gebruikt worden om de afstand 
tot het gefixeerde voorwerp te berekenen. 

MONOCULAIRE DIEPTEAANWIJZINGEN 

Ook met 1 oog dicht kunnen we diepte schatten. à Mogelijk door de monoculaire diepteaanwijzingen die in 
het retinale oog aanwezig zijn. 

De verschillende aanwijzingen: 

1. De grootte van het beeld: de retinale grootte van een voorwerp neemt 
immers af naarmate een voorwerp weg staat. 

o We hebben de indruk dat de kleinere gezichten verder van ons 
af staan. 
 

2. Textuurgradiënt (of de dichtheid van de weefselstructuur): Als de elementen van een landschap 
kleiner worden en dichter op elkaar staan, dan lijkt het alsof dat deel van 
het landschap verder gelegen is. 

o Daarom kunnen we diepte zien in foto 1. Dus naarmate de 
elementen dichter op elkaar staan, zijn minder details te zien. 
 

3. Lineaire perspectief: Zodra een aantal lijnen in een punt achter de horizon 
lijken samen te komen, wordt een sterke indruk van diepte gewerkt, zoals 
te zien. 
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4. Interpositie (of overlapping van voorwerpen): een voorwerp dat het zicht op een ander 
voorwerp belemmert, wordt als dichterbij gezien. 
 

5. Bewegingsparallax: Komt alleen voor bij een kijker die beweegt. Ze ontstaat doordat bij 
de beweging van de kijker de beelden van dichtbij gelegen voorwerpen sneller over het 
visuele veld schuiven dan beelden van verafgelegen voorwerpen. Dit effect kan makkelijk 
geobserveerd worden vanuit een bewegende trein. 

o Goed te zien vanuit een bewegende. De struiken naast het 
spoort flitsen m/e grote snelheid en huizen die verderop staan 
bewegen veel trager. 

 

 

ILLUSIES OP BASIS VAN DIEPTEZICHT 

Het feit dat er monoculaire diepteaanwijzingen bestaan, betekent dat 
we het visuele systeem gemakkelijk kunnen misleiden. 

Toont een grootte-illusie die gebaseerd is op lineair perspectief en 
textuurgradiënt. Bevat enkel een aantal zwarte lijnen & 3 gelijke 
blauwe vlekken. Toch zien we deze in verschillende afstand & denken 
we dat ze verschillende grootte hebben. 

 

Ponzo-illusie: valt op door de eenvoud van de figuur. Alles wat je nodig hebt, zijn 2 even lange horizontale 
lijnen met linke en rechts een schuine lijn die bovenaan naar elkaar toe lopen. 

• Verklaring: Onze perceptuele systeem projecteert diepte in de stimulus op basis van het lineaire 
perspectief dat gecreëerd wordt door de convergerende schuine lijnen. 

 

 

 

Müller-Lyerillusie: Bij deze illusie lijken de verticale lijnen niet gelijk qua lengte, ook al zijn ze even lang. 

Gregory (1968): deze illusie ontstaat doordat de proefpersonen de vinnen interpreteren als aanwijzing voor 
een lineair perspectief. 

 

 

 

Beide illusies tonen ons hoe sterk de neiging is om diepte te projecteren in stimuli die de hersenen bereiken. 
Het gaan hier soms om slechts enkele lijnen (bv. 4) die er toch nog aan voldoen om een diepte-illusie te 
creëren.  
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DE KAMER VAN AMES 

Een illusie die terug te vinden is in bijna alle wetenschapsmusea. Ames bouwde een kamer die bij kijkers de 
indruk wekt dat iemand die in de kamer rondloopt, in het midden van de kamer een normale grootte heeft, 
links in een dwerg verandert en rechts in een reus. 

 

 

 

 

+ De vloer gaat naar beneden en het plafond naar boven van rechts naar links. 

MAANILLUSIE 

Mensen wonderen zich al eeuwen erover dat de maan veel groter lijkt wanneer ze boven de horizon hangt dan 
wanneer ze hoog in de lucht staat. 

• Verklaring: de maanillusie: de maan wordt boven de horizon verder gepercipieerd dan de maan hoog 
in de lucht. 2 factoren spelen hierbij een rol 

o Er staan veel voorwerpen op de horizon (huizen & bomen) waarmee de maan mee 
vergeleken kan worden. 

o Een vliegend voorwerp dicht bij de horizon (op aarde) bevindt zich verder van ons dan een 
vliegend voorwerp vlak boven ons. 

DE WAARNEMING VAN BEWEGING 

Alle voorbeelden tot dusver betroffen stilstaande beelden en stilstaande waarnemers. In werkelijkheid is dit 
een zeldzame situatie. De meeste beelden die we zien, zijn geen statische beelden en als kijkers bewegen wij 
ook constant, zeker wanneer we iets aan het bekijken zijn dat we niet goed snappen. 

Het eerste wat we zullen doen, is het ‘ding’ van alle kanten bekijken, om te zien of een andere gezichtshoek 
betere info oplevert. 

Niet alle beweging op de retina wordt als beweging waargenomen. è Het geval wanneer we met onze ogen en 
ons hoofd bewegen. Dan verandert het beeld op de retina, terwijl de buitenwereld stil blijft staan. 

INFO UIT BEWEGINGEN VAN DE WAARNEMER (BEWEGENDE KIJKER – STILSTAANDE BEELD) 

Een waarnemer die beweegt, verandert het retinale beeld op manieren die interessant zijn om informatie uit te 
pikken. à Sterkst beklemtoont door James Gibson (1979). 

• Volgens hem zijn kijkers constant in beweging en exploreren ze hun omgeving door er actief mee te 
om te gaan. à DUS er is interactie tussen de waarnemer en het waargenomene. 

o Voorbeelden: kijkers kunnen de diepte van voorwerpen inschatten op basis van hun 
bewegingen + Het groter worden van voorwerpen als we ernaartoe gaan. 

Dit allemaal kan ervoor zorgen dat we de afstand van een voorwerp kunnen inschatten om ervoor te zorgen 
dat we opzij stappen. 



 40 

BEWEGINGEN VAN DE STIMULUS (STILSTAANDE KIJKER – BEWEGENDE VOORWERPEN) 

Het beeld van een voorwerp wordt niet alleen groter wanneer de kijker zich naar het voorwerp toe beweegt, 
maar natuurlijk ook wanneer het voorwerp op de kijker af komt. 

Evolutionair: we moeten de snelheid van het naderende gevaar kunnen inschatten. 

Experiment van Savelsbergh et al.: ze gooiden een fluoballetje dat kleiner werd omdat het leegliep tijdens het 
gooien. Resultaat was een overschatting van de afstand. 

De fout was niet enkel de grootte maar ook de compensatie door binoculaire dispariteit. Ook is deze fout 
groter bij kinderen. 

BEWEGINGEN VAN LEVENDE WEZENS 

Veel voorwerpen die bewegen, komen niet op ons af, maar voeren onafhankelijk van ons bewegingen uit. Dit is 
vooral het gevaar voor levende wezens.  

Uit onderzoek blijkt dat we dergelijke biologische bewegingen, zeker als het om mensen gaan, met een 
minimum aan informatie herkennen. 

Groeperingsprincipe van het gemeenschappelijke lot: Elementen uit een scène die samen bewegen, zijn 
onderhevig aan een sterk groeperingsprincipe. Wanneer we een deel van het veld zien dat afzonderlijk 
beweegt, hebben we de neiging dit als een deel van een afzonderlijke groep te aanschouwen. 

EVIDENTIE VOOR HET BESTAAN VAN 2 VERSCHILLENDE BANEN IN HET VISUELE SYSTEEM 

Ungerleider & Mishkin: Hebben ontdekt dat er in de hersenen 2 verschillende visuele banen bestaan: 

• Baan die info geeft over wat aangeboden wordt 
• Baan die info geeft over waar de stimuli zich bevinden 

Vanuit de primaire visuele cortex in de occipitale lob achteraan in de hersenen vertrekken 2 parallelle 
informatiestromen.  

1. De 1ste stroom gaat naar voren, naar het onderste deel van de temporale lob en is gespecialiseerd in 
het herkennen van voorwerpen. 

2. De 2de informatiestroom gaat naar boven naar de pariëtale lob, waar een mentale kaart bijgehouden 
wordt van de 3D ruimte waarin de waarnemer zich beweegt.  
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BEWEGINGSILLUSIES 

In een aantal gevallen nemen we een beweging waar die er niet echt is.  

• Apparente beweging door snelle opvolging van beelden (stopmotion, tv: beweging die we in films 
zien, is slechts een illusie) 

• Geïnduceerde beweging (de beweging van een voorwerp wordt verkeerd gepercipieerd door een 
beweging in de achtergrond) bv in een trein zitten en het gevoel hebben achteruit te gaan als de trein 
naast je vertrekt, terwijl jouw trein stilstaat. 

• Watervalillusie (bv als je met een auto snel rijdt en dan plots stopt, heb je het gevoel dat je achteruit 
rijdt, als je naar een spiraal kijkt online en dan naar je hand, heb je het gevoel dat je vel wegkruipt en 
als je naar een waterval kijkt, krijg je na een tijdje het gevoel dat de rotsen een opwaartse beweging 
maken) Dit komt door het feit dat kenmerkdetectors voor beweging in het visuele systeem na 
veelvuldig vuren uitgeput geraken. 

4.5 WAARNEMING EN ACTIE 

Vanuit het onderzoek naar de bewegingsperceptie zijn psychologen zich ook meer beginnen te interesseren 
voor de koppeling tussen waarneming en actie. 

• Vroeger dacht men dat men eerst de hele situatie moest waargenomen hebben vooraleer men tot 
actie kon overstappen. 

• Nu is men daar op terug gekomen en hebben we gezien dat er constante interacties zijn tussen actie 
en waarneming. 

3 onderzoekslijnen die aangetoond hebben dat waarneming en actie nauw met elkaar verbonden zijn en elkaar 
voortdurend beïnvloeden. 

SPIEGELNEURONEN: RIZZOLATTI 

Men heeft ontdekt dat de neuronen van aapjes niet alleen vuurden wanneer ze zelf taken uit voerden, maar 
ook wanneer ze andere aapjes die taken zagen uitvoeren. De neuronen vuren dus niet alleen bij actie, maar 
ook bij waarneming van de actie. 

Deze spiegelneuronen zorgen er ook voor dat we geneigd zijn acties van anderen te repliceren (bv geeuwen) en 
ook waarom we anderen hun houding imiteren (waarnemn zorgt voor actie).  

Hierdoor zouden we ook beter andermans mentale toestand kunnen begrijpen.  

Deze zijn al actief vanaf 2 weken!  

IMPLICIETE ACTIVERING VAN RESPONSEN: DEHAENE 

Stimuli kunnen automatisch reacties activeren, zelfs zonder dat we de stimulus bewust waarnemen.  

Experiment: proefpersonen moesten aanduiden of het getoonde cijfer 
groter of kleiner was dan 5. Er werd hen verteld dat voor het cijfer 
gedurende een korte tijd 2 zinloze reeksen van letters getoond zouden 
worden, waar ze geen aandacht aan hoefden te besteden. à Zonder 
dat ze het wisten werd tussen de 2 reeksen van letters een woord 
geflitst. Dat woord was altijd een getalwoord (een, twee, drie…). 
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Proefstudies hadden aangetoond dat proefpersonen sneller konden aangeven dat cijfer 6 groter was dan 5 
waneer het voorafgegaan werd door ‘negen’ dan wanneer het voorafgegaan werd door ‘een’. 

Hommel: theorie van gebeurteniscodering: Volgens deze theorie zitten in onze hersenen geen aparte 
waarnemingen en acties, maar bestaat het menselijk geheugen uit gebeurtenisherinneringen, waarin 
waarnemingen en de bijhorende actie gezamenlijk opgeslagen zijn en met elkaar interrageren.  

DE GRIJPBEWEGING 

Veel onderzoek over de interacties tussen perceptie en actie vindt plaats door de grijpbeweging te bestuderen. 
De proefpersonen krijgt sensoren op de duim, de wijsvinger en de pols bevestigd en er wordt hem gevraagd 
allerlei voorwerpen vast te pakken en op te tillen. Kinderen jonger dan 6 – 9 maand grijpen zonder gebruik te 
maken van hun duim. Later gebruiken ze pas ook hun duim. 

Er zijn 3 variabelen interessant bij onderzoek naar de grijpbeweging: 

• Het moment waarop de hand begint te bewegen 
• De snelheid van de handbeweging 
• De grootte van de opening tussen de duim en de wijsvinger 

Meeste van de onderzoek heeft de Ebbinghausillusie als onderwerp. Uit de 1ste onderzoekingen 
bleek dat de handen inderdaad veel minder aan de illusie onderhevig waren dan de ogen. 

Reactie Milner & Goodale (1995): perceptie-actie theorie  

Vonden dat er een onderscheid moest gemaakt worden tussen waarneming voor herkenning en waarneming 
voor actie, dit legden ze in verband met de wat/waar banen. De wat baan is de baan voor perceptie, de waar 
baan is de baan voor de actie. 

Ze beweren dus dat actie door een andere visuele baan gecontroleerd wordt en dus los staat van 
de waarneming. Ze verwezen terug naar een experiment met iemand die een dubbele dissociatie 
had en ondanks haar visuele agnosie toch in staat was de juiste grijpbeweging te maken toen haar 
gevrgaad werd blokjes van verschillende groottes op te pakken. è Verder onderzoek heeft wel 
aangetoond dat dit wellicht niet juist is.  

Op basis van deze bevinding stelde Glover (2004) een alternatief planning-controlemodel voor. Volgens dit 
model hangt de planning van een beweging af van de perceptie (de ‘wat’ – baan) en de doelen van het individu. 

4.6 HOE BELANGRIJK IS LEREN BIJ DE WAARNEMING? 

“Worden mensen geboren met de mogelijkheid om waar te nemen of moeten ze leren waar te nemen?” 

è nature of nurture? 

ALS EEN BLINDE VOOR HET EERST KAN ZIEN 

HISTORISCHE GEVALSSTUDIES 

 Eerste manier om controverse tussen nativisten en empiristen te bestuderen, bestaat erin mensen te 
onderzoeken die blind geboren zijn en hun gezichtsvermogen pas op latere leeftijd gekregen hebben. 
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Mensen die blind geboren zijn en later hun zicht terug ktijgen door operatief herstel kunnen aanvankelijk geen 
onderscheid maken tussen simpele vormen.  

• Ze zijn wel in staat voorwerpen te detecteren, te fixeren, te scannen en te volgen als ze bewogen. 
• Ze kunnen wel geen voorwerpen identificeren, zelfs die ze op de tast konden identificeren zoals 

sleutels, fruit of het gezicht van een liefde 

Er volgt hiervoor een lange training die niet altijd even succesvol is. à argument voor nurture 

MM 

Onderzoekers hebben tegnover evidentie altijd wat argwanend gestaan omdat veel data niet op een 
systematische manier verzameld werden en er weinig informatie was over de mate waarin het zich effectief 
hersteld was. 

Patiënt MM: Verloor zijn zicht in zijn linkeroog en had schade in zijn rechter cornea waardoor hij enkel nog licht 
van dondker kon onderscheiden. 

Op 43-jarige leeftijd werd een stamceltransplatie uitgevoerd, waardoor hij het zicht in het rechteroog 
terugkreeg.  

• Gezichtsscherpte: meteen na de operatie weer goed voor lage spatiale frequenties minder bij hogere  
• Dus: wazigere zicht dan meeste mensen 
• Na 2 jaar: een systematische test uitgevoerd à dit patroon was stabiel 
• Na 3 jaar: hij liep nog altijd met een wandelstok omdat hij de zaken niet snel genoeg kon waarnemen, 

had moeite met het onderscheiden van schaduw/ object en had hij geen gezichtsherkenning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat MM wel en niet kon zien: 

Hij kond de zwarte & blauwe strepen van elkaar 
onderscheiden, maar dan niet het paarse 

Welke taken MM wel kon en welke niet. 
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DE GEVOLGEN VAN VISUELE VERVORMING 

DE BEVINDINGEN VAN STRATTON 

Andere manier om na te gaan hoe de waarneming beïnvloed wordt door ervaring, is te onderzoeken hoe 
mensen zich aanpassen aan lenzen die visuele vervormingen veroorzaken. 

Resultaat: bij afplakking van 1 oog en het dragen van een prismabril op het andere oog, is men na 8 dagen 
volledig aangepast aan de nieuwe situatie.  

• MAAR: Palmer toont aan dat niet alle aanpassingen aan visuele vervormingen visueel zijn, een deel 
komt ook omdat de proefpersonen hun beweging aanpassen. De wereld ziet er nooit echt “normaal” 
uit, proefpersonen hadden gewoon geleerd om de juiste bewegingne uit te voeren die bij het 
veranderde beeld hoorden. 

Richard Held: Wees op het belang van een actieve exploratie van de omgeving voor de aanpassing aan visuele 
vervormingen. è Wanneer proefpersonen met visuele vervorming de kamer actief (zelf in rondlopen) mogen 
verkennen, passen ze zich beter aan dan wanneer ze dit passief (rondgereden op een rolwagentje) mogen 
doen. 

à Argument voor Nurture. 

PERCEPTUELE CAPACITEITEN BIJ PASGEBORENEN 

Een andere manier om het belang van leren voor de waarneming te onderzoeken, is te kijken naar de 
perceptuele capaciteiten van pasgeborenen. 

William James (19de eeuw): omschreef de wereld van een zuigeling als een ‘bloeiende, zoemende verwarring’ 
(bloooming, buzzing confusion), waarbij de zuigeling misschien wel stimuli detecteerde, maar daar geen enkele 
controle over had. à DUS ze hadden gewaarwordingen maar geen waarneming. 

• Baby’s van 12 tot 21 dagen kunnen al gezichtsuitdrukkingen van volwassenen imiteren. 
• De oogbewegingen van pasgeborenen: ze kijken vooral naar de randen 

van een object & kunnen een hele tijd naar een dergelijke plaats van 
helderheidsverandering staren. 

• Na 1 tot 3 dagen: baby’s beginnen op globale patronen te letten en 
vertonen voorkeur voor stimulusconfiguraties die op een menselijk gezicht 
lijken à voorkeur bij linkertekening omdat het meer lijkt op een 
mensengezicht. 

DIEPTE ZIEN 

Een ander gebied waar veel onderzoek over heeft plaatsgevonden is of de waarneming van diepte is 
aangeboren. 

Eleanor Gibson en Richard Walk (1960): ontwierpen een visuele klip om de diepteperceptie bij kinderen te 
testen. Het apparaat bestond uit een glazen tafel met een houren plank in het midden. à kinderen hadden al 
dieptezicht omdat weinig baby’s (van 6 maanden) over de ‘diepe’ stukje durfden te kruipen. 

• Verdere onderzoek: kinderen van 2 maanden kunnen ook al diepte zien. 
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Slater et al. (1990): gebruikten een andere techniek om diepteperceptie bij pasgeborenen te 
onderzoeken. 

Wanneer een kind dezelfde stimulus verschillende keren na elkaar te zien krijgt, dan raken ze 
eraan gewend en verliezen ze hun aandacht ervoor. è HABITUATIETECHNIEK 

Het experiment: 

• Toonden baby’s van een anderhalve dag oud herhaaldelijke keren een kubus van een bepaalde 
grootte tot de baby’s hun interesse voor de kubus waren verloren.  

• Daarna toonden ze na elkaar dezelfde kubus, die nu op een grotere afstand aangeboden werd, en een 
kleinere kubus die op dezelfde afstand aangeboden werd. 

• Conclusies: kinderen keken langer naar de kleine kubus op een grotere afstand à geïnterpreteerd als 
evidentie voor het feit dat de zuigelingen het verschil in afstand konden zien en dus dieptezicht 
hadden. 

Het is moeilijk om nature en nurture te onderscheiden. 

Er werd onderzocht of baby’s de stem van hun moeder konden onderscheiden van die van andere vrouwen. De 
baby’s van 2 à 3 dagen kregen een fopspeen. Als ze krachtig op de fopspeen zogen, kregen ze de stem van hun 
moeder te horen, anders die van een andere vrouw. 

De kinderen gingen hierbij inderdaad harder gaan zuigen om de stem van hun moeder te kunnen horen.  

è Dit is prefoetaal nurture een GEEN nature 

PERCEPTUEEL LEREN BIJ VOLWASSENEN 

Volwassenen nemen meer waar naarmate ze meer ervaring hebben met een bepaalde soort stimulus bv. Het 
bekijken van de röntgenfoto’s waar radiologen geen probleem mee hebben). 

Röntgenfoto’s bestaan niet alleen uit top-downverwerking, maar ook uit een grotere gevoeligheid voor zwart-
witverschillen. 

Conclusie: er bestaat bij pasgeborenen een kritische periode waarin ze bepaalde vaardigheden moeten 
aangeleerd worden. 

MECHANISMEN VAN PERCEPTUEEL LEREN 

In een overzichtsartikel over perceptueel leren onderscheidt Goldstone (1998) 3 belangrijke mechanismen 
waardoor ervaring ertoe kan leiden dat mensen in staat zijn om beter waar te nemen. 

1. Door ervaring gaat men meer aandacht besteden aan de belangrijke kenmerken & minder aan de 
onbelangrijke kenmerken. 

2. We gaan voor de verschillende stimuli specifieke receptoren ontwikkelen. Hij wijst in dit verband op 
de mogelijkheid om templates te creëren voor stimuli die vaak voorkomen, zodat de stimuli niet 
langer herkend hoeven te worden op basis van hun kenmerken. 

3. Men begint een groter verschil te zien tussen stimuli die onderscheiden moet worden. Er is evidentie 
dat dit verschil al in de 1ste stappen van de waarneming gebeurt. 

Verschil tussen perceptueel leren bij volwassenen & kinderen: volw. Kunnen vaardigheden verwerven 
door er genoeg energie in te steken. Bij baby’s lijkt het erop dat een aantal vaardigheden een kritische 
periode hebben, waarin ze op basis van perceptuele ervaringen aangeleerd moeten worden. 
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HOOFDSTUK 6 

Leren kunnen we omschrijven als een relatief permanente (we onthouden niet alles dat we geleerd hebben) 
verandering in gedrag of kennis ten gevolge van ervaring. 

Er zijn 3 vormen van leren die zowel bij mensen als bij dieren voorkomen: 

1. Klassieke conditionering 
2. Operante conditionering 
3. Observerend leren 

6.1 KLASSIEKE CONDITIONERING 

IVAN P. PAVLOV (1849 – 1936) 

Voor het eerst bestudeerd door hem, daarom werd het ook wel de pavloviaanse conditionering genoemd. 

Hij werkte een procedure uit die het mogelijk maakte om de processen in de spijsverteringsorganen continu te 
registreren. Daardoor kon hij nagaan hoe de secretie van spijsverteringsappen tijdens de verteringscylcus 
veranderde. 

Bij zijn onderzoek stuitte Pavlov op een merkwaardig fenomeen: dikwijls begonnen de organen van zijn 
proefdieren als sappen af te scheiden voor het voedsel het orgaan bereikte.  

à Dit verschijn noemde hij een ‘psychische reflex’ die veroorzaakt werd door voedselstimuliop een afstand van 
het dier 

Ook kreeg hij in 1904 (1 jaar na zijn aankondiging op het medisch congres in Madrid) hier de Nobelrpijs van 
Fysiologie en geneeskunde voor. 

DE INZICHTEN VAN PAVLOV 

SPEEKSELSCHEIDING BIJ HET WAARNEMEN VAN EEN SIGNAAL 

Pavlov bestudeerde de psychische reflex op exact dezelfde natuurwetenschappelijke manier als hij alle andere 
flexen onderzocht. 

Een hond werd in een geïsoleerde kooi geplaatst & het toedienen van voedsel werd aangekondigd door een 
neutrale signaal (bel van Pavlov) & tenslotte kreeg het hond het voedsel automatisch toegediend. 

DUS: Nadat Pavlov een aantal keer het bel had laten rinkelen kort voor het voedsel toegediend werd, begon de 
hond al speeksel af te scheiden als hij de bel hoorde. 

Ongevonditioneerde respons (OR): reacties die automatisch uitgelokt worden door een stimuli --> hond begint 
reflexmatig te kwijlen. 

Ongeconditioneerde stimulus (OS): een reactie die zonder voorafgaand leerproces uitgelokt wordt --> 
wanneer voedsel met tong in aanraking komt. 

Neutrale stimulus: het belgeluid. 
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Geconditioneerde stimulus (GS): het belgeluid een aantal keren gecombineerd met voedsel zorgt voor 
speekselafscheiding. Het bel is GS. 

Geconditioneerde respons (GR): vanaf het belletje zal het 
hond beginnen te kwijlel. 

Klassieke conditionering: een procedure waarbij een 
oorspronkelijk neutrale stimulus gecombineerd wordt met een 
ongeconditioneerde stimulus (OS) die een automatische 
reactie uitlokt. 

• Als gevolg van de CS – OS koppeling, begint de CS na verloop van tijd een respons (CR) uit te lokken die 
lijken op de OR. 

KENMERKEN VAN KLASSIEKE CONDITIONERING 

VERWERVING 

= Het proces waardoor een geconditioneerde stimulus een geconditioneerde reactie gaat uitlokken. 

Bij de meeste vormen van klassieke conditionering is er een duidelijke verwerkingsfase omdat meerdere CS – 
OS – aanbiedingen nodig zijn voordat CS een CR uitlokt. 

EXPERIMENT 

Toont een vergelijkbare verwervingsfase bij een paradigma dat veel gebruikt wordt om klassieke conditionering 
bij de mens te bestuderen, de ooglidreflex. 

Bij elke beurt wat lucht geblazen op het rechteroog (OS); proefpersonen knipperden hierop meestal met hun 
oogleden (OR). Meteen voor de luchtpuf was een korte toon (CS) te horen. 

De mate van conditionering: gemeten door te kijken bij hoeveel proefpersonen de knipreactie optrad tijdens een 
beurt waarin alleen de CS (toon) aangeboden werd, zonder de luchtpuf. 

 

 

 

 

OOK: De verwerving bij normale proefpersonen was hetzelfde als bij personen met extreem geheugen verlies 
(anterograde amnesie) die niets konden onthouden (op het einde waren ze al hun deelname vergeten bv.) 

Duur van de werveringsfase hangt af van de intensiteit van de OS en de ermee gepaard gaande OR; hoe 
intenser de OS, hoe korter de verwervingsfase. 

• Mensen die bv. Na een auto-ongeval (OS) en de bijhorende verwondingen (OR) niet meer in een auto 
durven te stappen omdat het zien van een auto voor hen een CS geworden is die angst (CR) oproept. 
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EXTINCTIE EN SPONTAAN HERSTEL 

Als de CS na een verwervingsfase herhaaldelijk zonder de OS aangeboden wordt, 
vermindert de CR geleidelijk. 

Extinctie: de verzwakking van de CR die optreedt als de CS herhaaldelijk zonder 
de OS aangeboden wordt. à toen Pavlov stopte met eten te geven na het 
belgeluid, verminderder de speelselsecretie bij het horen van de bel. 

 

 

“Betekent extinctie dat de conditionering helemaal tenietgedaan wordt & dat de hond van Pavlov 1ste iets 
geleerd heeft en dit daarna opnieuw afgeleerd heeft?” 

2 bevindingen suggereren dat dit niet het geval is: 

1. Spontane herstel: Pavlov stelde vast dat een hond die na een extinctiefase niet meer kwijlde bij het 
horen van de beltoon, de volgende dag diwijls toch weer speeksel begon af te scheiden wanneer gij in 
de testkooi geplaatst werd en het geluid hoorde. 

a. Komt ook voor i/h dagelijkse leven: bv. Fobieën zoals vliegangst --> mensen die het gevoel 
hebben dat ze hun angst hebben overwonnen voelen juist een verhoogde angst als ze bv. Na 
een lange periode weer op een vliegtuig stappen. 
 

2. Zeer snelle nieuwe verwerving: De vaststelling dat een dier of een mens na een extinctiefase 
gewoonlijk snel opnieuw te conditioneren is. 

a. Als er opnieuw 1 of 2 beltonen gevolgd werden door voedsel, was dit genoeg om de hond van 
Pavlov te doen kwijlen. Zelfs na de verschillende extinctiesessies 

Onderzoekers: besloten dat extinctie een leerproces niet tenietdoet, maar alleen onderdrukt. Door de 
herhaaldelijke aanbieding van de CS zonder de OS, leert het dier of de mens een nieuwe relatie, dat de OS en 
de OR niet meer op de CS zullen volgen. 

STIMULUSGENERALISATIE EN STIMULUSDISCRIMINATIE 

Een respons, die op een specifieke stimulus geconditioneerd werd, komt ook voor bij andere, gelijksoortige 
stimuli. --> Heet stimulusgeneralisatie. 

• De CR bij een bepaalde CS generaliseert zich naar andere stimuli die een grote overeenkomst met de 
CS vertonen. 

Dit fenomeen kan worden geïllustreerd a.d.h.v. een persoon die door een grote hond (bv. Deense dog) gebeten 
is. Dan is er een grote kans dat die persoon nadien een verhoogde angst of alertheid zal 
voelen, niet alleen bij die ene hond, maar ook bij andere Deense doggen & misschien 
zelfs bij alle andere grote honden. 

Een te sterke stimulusgeneralisatie is ook niet te goed. Zo zou je bang kunnen zijn ban een kleine Schotse 
terriër terwijl je gebeten werd door een Deense dog. 

Het proces dat tegen overgeneralisatie beschermt, heet stimulusdiscriminatie, waarbij men leert dat sommige 
CS’en en wel gevolgd worden door de OS ven de OR en andere niet. 
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Als je dus uiteindelijk gebeten wordt door een Deense dog zal je ook schrik hebben voor andere grotere 
honden (bv. Sint-bernardshond). Maar als de sint-bernard altijd vriendelijk reageert als hij je ziet, zal je schrik 
voor de sint-bernard op basis van extinctie afnemen. --> DUS een stimulusdiscriminatie tussen Deense dog & 
sint-bernard. 

Stimulusdiscriminatie kan dus worden getraind. 

PROBLEMEN MET DE BEHAVIORISTISCHE INTERPRETATIE 

VOLGENS DE BEHAVIORISTEN WAS KLASSIEKE CONDITIONERING S-R-CONDITIONERING 

Ze waren enthousiast over Pavlovs bevindingen omdat er hier een schoon voobeeld was van hoe 
gedragsveranderingen tot stand kwamen. Door de stimulus herhaaldelijk aan een respons te laten voorafgaan, 
werd een nieuwe stimulusrespons (S-R) -verbinding gecreëerd en lokte de stimulus automatisch de reactie uit. 

Watson: grondlegger van het behaviorisme + een van de eerste onderzoekers die kalssieke conditionering bij 
mensen uitprobeerde (Kleine Albert). 

• Hij leerde het kind bang te worden van een witte rat door met een hamer te kloppen op een tafel. Dit 
gebeurde door de rat (CS) te koppelen aan het geluid (OS). 

• Conclusie: angst is een aangeleerde anticipatie van pijn of andere ongewenste gebeurtenissen. 
• Meest efficiënte manier om op basis van klassieke conditionering een actie te genereren, bestaat erin 

de VS een paar seconden voor de OS aan te bieden. è blind principe van contiguïteit 

CONTIGUÏTEIT VAN CS EN OS IS NIET ALTIJD NODIG 

Vervolgstudies: stelden deze behavioristische interpretatie ter discussie. 

1ste belangrijke bevinding: de tijd tussen het aanbieden van de geconditioneerde en de ongeconditioneerde 
stimulus kan soms lang zijn. Vooral zo bij het leren van smaakaversie. 

Bv. Als je eerst goed genoten van een hamburger, maar er een paar uur later super misselijk van wordt, zal je 
een hamburger gaan vermijden. è Dieren en mensen vermijden voedingsmiddelen die hen ziek maakt. 

Conclusie: de congituïteit voor klassieke conditionering is niet altijd nodig. 

2de belangrijke bevinding: een observatie die aantoonde dat klassieke conditionering meer ging over het feit 
dat het uitlokken van een CR door een CS, enige malen voor een OS aan te bieden, a.d.h.v. aangeleerde 
smaakaversies gebeurde. 

Garcia en Koelling (1966): stelden vast dat niet alle stimuli even conditioneerbaar is. 

• Ze gaven ratten gezoet water via een buis die een lichtflits en een kort geluid veroorzaakte telkens als 
eraan gelikt werd. Nadat ze dronken van dit helderlawaaierig-zoete water, werden ze ziek gemaakt. 

• DUS: Wanneer de OR een ziekte was, dan leerden de dieren een smaak te ontlopen; maar wanneer de 
OR pijn (& angst) was, dan leerden ze bepaalde visuele prikkels en geluiden te vermijden. 
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Hoewel de voorspellingen van Garcia & Koelling de voorspellingen van het behaviorisme onderuithaalden, 
hoeven de resultaten ons bij nader inzicht niet zo te verwonderen. 

Er is dus een evolutionair bepaalde biologische predispositie om sommige associaties gemakkelijker te leren 
dan andere. 

• Voedsel: veel waarschijnlijkere oorzaak van misselijkheid dan licht en geluid; dus worden de 
associaties tussen smaken & ziektes gemakkelijker geleerd dan associaties tussen geluid of licht en 
ziektes. 

Biologische predisposities werden ook voor andere vormen van klassieke conditionering aangetoond. Sommige 
psychologen probeerden het experiment van de Kleine Albert te herhalen & uit te breiden. 

Ze vonden dar het gemak waarmee angst geconditioneerd kan worden, afhangt van de gebruikte stimulus. 

• Gemakkelijker om kinderen bang te maken voor ratten dan voor het speelgoedeendjes. 

3de belangrijke bevinding: Blokkering. Blokkering verhindert (blokkeert) de aanwezigheid van een CS die de OS 
voorspelt, de conditionering van andere stimuli. 

Leon Kamin (1969): de conditionering van 2 groepen ratten op lichtflitsen werd gemeten. 

• De 1ste groep (blokkeringsgroep) werd eerst getraind op een geluid dat een shock voorafging. 
• Daarna: deze groep kreeg nieuwe reeks beurten, waarin de shock voorafgegaan werd door het geluid 

en een lichtflits. 
• Een 2de groep ratten (controlegroep) kreeg alleen de fase met zowel geluid als lichtflits aangeboden. 
• Op te merken: in beide groepen ging de lichtflits (CS) voor aan de shock (OS). 

Volgens de behavioristen zou er dus in beide condities evenveel conditionering moeten zijn. MAAR Kamin vond 
dit niet. Dus een nieuwe stimulus werd niet geconditioneerd als er al een goede CS voor de OS bestond. Bv. 
Omdat er in de 2de fase een hardere shock gegeven werd, leerden de dieren belang te hechten aan het licht. 

Blokkeringsprincipe: ook bij mensen vastgesteld. 

Veel gebruikte methode: bij beginnende lezers eerst het foto tonen en achteraf het woord tonen bij het 
herkennen van woorden. 

Singh en Solman (1990): deze situatie toont veel overeenkomsten met de proefopzet van Kamin 

• 2 stimuli worden geassocieerd met eenzelfde leesrespons. Een van de stimuli (de foto) is al bekend, de 
andere (het woord) moet nog geleerd worden. 

• ze toonden een reeks van woorden aan een groep van kinderen met een lichte handicap die leerden 
lezen. Het proces verliep trager bij woorden die samen met een foto aangeboden werden dan zonder 
foto. 

HET COGNITIEF ALTERNATIEF 

 Een neutrale stimulus wordt een geconditioneerde stimulus door associatie met de ongeconditioneerde 
stimulus. 

Klassieke conditionering: actiever proces dan de behavioristen beweerden. Gaat om meer dan een mechanisch 
proces waarbij één stimulusgeassocieerd wordt met een respons op basis van contiguïteit. 
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Er wordt geen S-R-connectie gelegd 
tussen de geconditioneerde stimulus 
en de geconditioneerde reactie, zoals 
men aanvankelijk dacht, maar een S-S-
connectie tussen de geconditioneerde 
stimulus en de ongeconditioneerde 
stimulus. 

è verschil tussen de S-R en de S-S-theorie van klassieke conditionering. 

Volgens de S-S-theorie van klassieke conditionering lokt de CS de CR niet automatisch uit, maar gaat klassieke 
conditionering over het voorspellen en verwachten van de OS op basis van de CS. 

De toon: beschouwd als een teken dat het voedsel binnenkort zal volgen (kan alleen wanneer de CS gezien 
wordt als een goede voorspeller). 

DE CS MOER EEN GOEDE VOORSPELLER ZIJN VAN DE OS 

Volgens de S-S-theorie zal klassieke conditionering voor een stimulus alleen optreden indien de stimulus 
beschouwd wordt als een goede voorspeller van een daaropvolgende ongeconditioneerde stimulus. 

Deze theorie maakt voorspellingen:  

1. De klassieke conditionering zal gemakkelijker gaan wanneer de CS en OS nieuwe stimuli zijn. 
2. De verwerving zal sneller gebeuren wanneer de associatie overeenstemt met het 

verwachtingspatroon van het dier (bv. Op basis van erfelijkheid) dan wanneer dit niet het geval is. 

Voor de behavioristen was de S-S-theorie fout/onaanvaardbaar want:   

• Deze theorie associaties veronderstelde tussen de stimulus en een ‘niet – observeerbare entiteit’ 
(afb. van de OS in het brein). 

• Deze theorie associaties veronderstelde tussen de niet – observeerbare entiteit en de respons. 

KLASSIEKE CONDITIONERING BIJ DE MENSEN 

Generaties studenten zijn opgegroeid met de overtuiging dat klassieke conditionering een onbelangrijk 
verschijnsel was voor mensen, omdat de conditionering beperkt leek te zijn tot reflexmatige reacties (zoals 
speekselafscheiding, kniepeesreflexen & oogknipperingen). 

Maar nu weten we dat dit ook is bij de denkende wezens, dus de mens. Een voorbeeld hiervan is de studie over 
de Kleine Albert en de fobieën die we hebben (als je accident had, zal je bang hebben om opnieuw in een auto 
te stappen voor een tijdje). 

VOORBEELDEN: 

• ’s Avonds snoepen in de zetel 
• Mensen houden het meest van muziek in hun adolescentie 
• Kankerpatiënten kunnen een verminderde smaakaversie voor voedsel voorhebben door 

chemotherapie. Daarom laten ze kort voor de therapie de patiënt ijs eten om dit te voorkomen. 
• Klassieke conditionering in reclame (positieve emoties door klassieke conditionering uitgelokt). 
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PLAUD & MARTINI (1999) 

Ze stelden vast dat mannen seksueel opgewonden kunnen raken van een foto van een spaarpot als die foto 
gekoppeld wordt aan foto’s van naakte vrouwen. 

Associatie spaapot foto (NS) è naaktfoto’s (OS) è spaarpot (CS) è seksuele opwinding (CR) 

Men stelde in gedragstherapie wel vast dat het moeilijk is om mensen van een fobie af te helpen door er alleen 
maar over te spreken; therapieën op basis van extinctie zijn in dit opzicht effectiever. 

6.2 OPERANTE CONDITIONERING 

Bij klassieke conditionering leert men over de samenhang tussen gebeurtenissen in de omgeving, zonder dat 
men er iets aan kan doen. 

Operante conditionering of instrumentele conditionering: een leervorm waarbij we de gedragingen veranderen 
op basis van de gevolgen die ze hebben. Op deze manier kunnen we bestuderen hoe gedrag beïnvloed wordt 
door de gevolgen ervan. Sommige gevolgen zullen ertoe leiden dat het gedrag meer kans heeft om opnieuw 
uitgevoerd te worden, andere gevolgen zullen ervoor zorgen dat de kans afneemt dat het gedrag nogmaals 
vertoond zal worden. 

THORNDIKE & SKINNER 

THORNDIKE – WET VAN EFFECT 

Hij voerde de eerste systematische sudies uit over de isntrumentele conditionering, door te kijken hoe 
hongerig katten ontsnapten uit puzzelkooien die hij ontwierp.  

Voeldoening gevende responsen zullen vaker, sneller en efficiënter uitgevoerd worden dan onbevredigende 
gevolgen (e.g. puzzelkooi). 

In een van die kooien liep een touw van een pedaal over 2 katrollen aan de bovenkant naar een pin, die het springslot van de 
deur dichthield. Als de kat op het pedaal drukte, dan ging de deur open en kon de kat bij het voedsel komen dat Thorndike 
naast de kooi gezet had. De kat wist niet hoe dit moest terwijl ze bij toeval op het pedaal duwde en het slot opensprong. Hij 
stelde dus vast dat hoe langer hoe sneller de kat uit de kooi raakte. 

WET VAN HET EFFECT 

Responsen die voldoening gevende gevolgen teweegbrengen, zullen worden herhaald en steeds sneller en 
efficiënter worden uitgevoerd, responsen die onbevredigende gevolgen teweegbrengen, zullen niet worden 
herhaald. 

SKINNER 

Skinner gebruikte een variant van de puzzelkooi van Thorndike, die een objectievere meting van de responsen 
mogelijk maakte. Deze kooi wordt de Skinnerbox genoemd. 

Skinnerbox bevat 3 componenten: 

1. Een hendel waarop de rat kan duwen. 
2. Een voedselbak met voedselpillen die een voor een toegediend kunnen worden. 
3. Een metalen vloer, die het mogelijk maakte om elektrische schokjes toe te dienen. 
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Een operante respons: gedrag dat gevolgd wordt door een bepaald effect in de omgeving. Als het drukken van 
een rat op een hendel resulteert in de toediening van een voedselpil, dan is het drukken op de hendel een 
operante respons & kan het een aantal keren dat de rat op de hendel drukte, in een proef gebruikt worden als 
afhankelijke variabele.  

Bekrachtiging: een verandering in de omgeving die ervoor zorgt dat de voorafgaande gedrag meer kans heeft 
om opnieuw op te treden. 

Straf: is volgens Skinner een verandering in de omgeving die ervoor zorgt dat het voorafgaande gedrag minder 
kans heeft om opnieuw op te treden. 

BEKRACHTIGING 

Positieve bekrachtiger: Verhoogt de kans op de respons die aan de bekrachtiger voorafgaat doordat hij 
toegediend wordt. Bv. Kind krijgt snoep als hij flink is. 

Negatieve bekrachtiger: Verhoogt de waarschijnlijkheid van de voorafgaande respons doordat hij weggenomen 
wordt. Bv. Penitentiair verlof na goed dag. 

Allebei: versterken de voorafgaande respons. 

Verschil: bij een negatieve bekrachtiging wordt er een onaangename stimulus weggenomen, terwijl bij een 
positieve bekrachtiging een aangename stimulus toegediend wordt. 

Primaire (ongeconditioneerde) bekrachtigers: Voldoen aan de basisbehoeften van een dier of mens en zijn 
daarom inherent bekrachtigend. Bv. Krijgen van voedsel of stoppen van iets aangenaams. 

Secundaire (geconditioneerde) bekrachtigers: Bekrachtigers die hun effect ontlenen aan een associatie met 
een primaire krachtiger. Bv. Geld – niet voor peuters. 

Continue bekrachtiging: Geen voorwaarde voor operante conditionering en komt zelfs relatief weinig voor. 

DUS na elk gedrag – zeldzaam – niet noodzakelijk voor conditionering. 

Intermittente of partiële bekrachtiging: Wanneer niet elk gedrag door een bekrachtiger gevolgd wordt. Bv. 
Studeren. 

Maar hoe vaak? We bespreken hier 4 bekrachtigingsschema’s: 

1. Ratioschema’s: bekrachtiging na een bepaald aantal responsen gegeven 
a. Vaste (fixed) ratio (SFR): De bekrachtiger wordt toegediend per vast aantal responsen. Bv. Als 

je 15 euro krijgt per 15 appelen die je geplukt hebt, dan werk je volgens een SFR 15. 
 

b. Variabele ratio (SVR): Het aantal responsen varieert voordat de bekrachtiger ontvangen 
wordt. Bv. De automaat betaalt gemiddeld genomen na een bepaald aantal beurten iets 
terug, maar dit aantal varieert , waardoor men soms tweemaal kort na elkaar wint, maar 
soms ook een hele avond speelt zonder te winnen 
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2. Intervalschema’s: de toediening van een bekrachtiger hangt af van het gedrag van het proefdier & van 
de tijd die verlopen is sinds de vorige respons 

a. Vast (fixed) interval (SFI): De eerste reactie na een vaste tijdsperiode wordt bekrachtigd. Bij 
een SFI 1-minuut bv, wordt de 1ste reactie beloond die door het dier gesteld wordt nadat 1 
minuut verstrekken is. De volgende bekrachtiger zal gegeven worden nadat nog eens 1 
minuut verstreken is en het dier vervolgens een respons uitgevoerd heeft, enz. 
 
Mensen gebruiken in situaties met SFI klokken en kalenders om nutteloze responsen te 
vermijden, ironisch genoeg vertoont het aantal dat ze op de klok kijken, wel het 
schelppatroon uit deze figuur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. Variabel interval (SVI): tijdsinterval moet verstrijken voordat de bekrachtiger toegediend 
wordt, van beurt tot beurt verschillend. Bij een SVI 1-minuut zal de bekrachtiger gemiddeld 
genomen toegediend worden bij de eerste respons na een interval van 1 minuut, maar de 
precieze intervalduur bij een bepaalde beurt kan verschillen van een paar seconden tot een 
paar minuten. 
 
Voorbeeld van een SVI gedrag: kinderen wanneer ze snoep vragen aan hun moeder. 
Gewoonlijk moet een zeker tijdsinterval verlopen, voordat het kind een nieuw snoepke krijgtn 
maar dit interval verschilt van keer tot keer. 

Besluit: ratioschema’s zijn beter dan intervalschema’s DUS SFI is beter dan SVI want SFI heeft geen effect op de 
beloning. Gedrag stijgt naarmate men dichter op de bekrachtiging komt. 

STRAF 

Volgens behavioristen is straf een verandering in de omgeving die het voorafgaande gedrag doet afnemen.  

2 manieren om gedrag te doen afnemen: 

• Door het toedienen van een onaangename of aversieve stimulus 
• Door het wegnemen van een aangename stimulus 

Positieve straf: kans voorafgaand gedrag daalt door toediening onaangename stimulus. Bv. Het kind krijgt tik 
op de billen bij stout gedrag. 

Negatieve straf: kans voorafgaand gedrag daalt door het wegnemen van een aangename stimulus. Bv. Geen tv. 
Meer kunnen kijken, geen zakgeld of snoem meer etc. 
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POSITIEVE EN NEGATIEVE BEKRACHTIGING/STRAF 

Dreigen met straf: meestal wordt met straf gedreigd i.p.v. werkelijk straf te geven. Zo wordt er bv. “Wacht 
maar tot mama thuiskomt” gezegd. 

Het is ook zo dat als de dreiging van de straf wegvalt, de situatie dikwijls minder gemakkelijk onder controle te 
houden is. 

WAAROM IS STRAF DIKWIJLS NIET EFFECTIEF? 

In veel gevallen stelt men vast dat straf – in het bijzonder positief straf – minder resultaat heeft dan men ervan 
verwacht had. Daarom is het belangrijk om de factoren te kennen die het effect van (positieve) straf bepalen. 

De intensiteit van straf: hoe intenser een straf (hoe onaangenamer de stimulus die bij positieve qtraf 
toegediend wordt, of hoe belangrijker de stimulus die bij negatieve straf weggenomen wordt), hoe meer het 
gedrag onderdrukt wordt. 

Na herhaalde straffen verliest een straf aan kracht, vooral bij positieve straffen. 

Het probleem van een uitgestelde straf: uitgestelde straf is minder effectief dan straf die meteen na het gedrag 
toegediend wordt. 

Hoe langer de periode tussen het gedrag e/d straf, hoe minder efficiënt de straf wordt. 

Consistentie van de straf: Straf moet niet alleen meteen na de respons toegediend worden om doeltreffend te 
zijn; ze moet ook consistent toegediend worden. 

In de opvoeding loopt het hierdoor meestal mis è Ouders kunnen/willen het ongewenste gedrag elke keer 
bestraffen. 

Associatie van straf met positieve bekrachtiging: Straf kan ook inefficiënt zijn omdat ze met een positieve 
bekrachtiging geassocieerd wordt. 

En terugkerende patroon: de ouders gaan direct nadat ze hun kind gestraft hebben, zeggen dat ze het kind 
toch nog graag zien. Ook wel de ‘feel good hug’ genoemd. 

Andere terugkerende patroon: ouders gaan weinig naar hun kind omkijken, behalve wanneer ze zich 
misdragen. In zo’n situatie kan de berisping ervaren door de kinderen ervaren worden als een vorm van 
aandacht. 

VERMIJDINGSLEVEN EN AANGELEERDE HULPLOOSHEID 

VERMIJDINGSLEREN 

Het gedrag dat een aversieve stimulus doet stoppen. Bv. Het geval wanneer je de rinkelende wekker ’s 
morgens afzet. Ook het geval wanneer een rat in een labo leert om aan een shock te ontsnappen door weg te 
rennen van de plaats waar de shock gegeven wordt. 

Bij vermijdingsleren handelt men om aversieve stimulus te ontlopen.  

• Als je bv. Op het strand loopt en er continu zand in je schoenen komt, zal je dichter bij de zee 
wandelen. 



 56 

Vermijdingsleren bestuderen in labo met een toestel dat een PENDELKOOI genoemd wordt: 

Als men op een bepaald moment in de pendelkooi geen elektrische shocks meer geeft, dan blijft de rat toch nog naar het 
andere compartiment vluchten zodra het waarschuwingssignaal gegeven wordt. Door de onaangename stimulus te ontlopen, 
ervaart de rat immers niet dat de stimulus geen gevaar meer vormt. 

 

 

 

 

2 factoren spelen een rol bij vermijdingsleren: 

1. Het proefdier leert het waarschuwingskanaal te vrezen. Dit gebeurt d.m.v. klassieke conditionering. 
Het dier legt een associatie tussen het signaal e/d shock: signaal wordt een CS voor de shock (OS). 

2. Het proefdier leert o.b.v. negatieve bekrachtiging aan de angst te ontsnappen door naa de andere 
kant te springen (stoppen v/d angst is de neg. Bekrachtiger). 

AANGELEERDE HULPLOOSHEID 

= Het onvermogen om te leren hoe aan een aversieve stimulus ontsnapt kan worden of hoe dit vermeden 
kan worden nadat het organisme aan een onontkoombare, onvermijdbare stimulus blootgesteld werd. 

Het concept van aangeleerde hulpeloosheid is als verklarende factor voor veel aspecten van het menselijk 
functioneren naar voren geschoven, bijvoorbeeld voor depressie, niet meer willen solliciteren na herhaalde 
mislukte pogingen,... 

Seligman: Pendelkooi: ontsnappingsgedrag initieel inefficiënt è honden blijven gewoon staan (janken), zelfs 
als wordt ontsnappen mogelijk; 

VERWERVING EN EXTINCTIE 

Net zoals bij klassieke conditionering moet een dier (of mens) een aantal keren oefenen voordat de operante 
conditionering verworven wordt. 

TEMPORIËLE CONTIGUÏTEIT 

Bij bekrachtiging: de straf moet snel gegeven worden om effectief te zijn. Hoe vlugger de bekrachtiger op het 
gedrag volgt, hoe sneller het gedrag zal toenemen. 

BIOLOGISCHE PREDISPOSITIES EN OPERANTE CONDITIONERING 

verwerving bij operante conditionering vereist aantal herhalingen = f(aantal variabelen): 

Biologische predisposities: “De snelheid waarmee operante conditionering verworven wordt, hangt ook samen 
met de mate waarin de operante respons aansluit bij het natuurlijke en spontane gedrag van het dier.” 

• Dus: de mate waarin de operante respons overeenkomt met de natuurlijke aanleg. 

Ratten: zullen shock vermijden door weg te springen, want op de hendel drukken druist in tegen de 
soortspecifieke verdedigingsreacties van ratten. è bij gevaar: fight, flight, freeze 
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Het natuurlijke gedrag v/e dier kan ook het leren bemoeilijken wanneer het om positieve bekrachtiging gaat. 

Breland: ze (2 studenten van Skinner) probeerden een wasbeer te leren om muntstukken in een spaarpot te 
stoppen, maar stelden vast dat dit niet ging omdat het gedrag inging tegen de instinctieve handelingen van het 
dier m.b.t. het verzamelen en bewaren van voedsel. 

Omgekeerd: instinctieve gedragingen kunnern ervoor zorgen dat de training juist heel vlot verloopt. 

Duiven hoeven niet gevormd worden om te leren pikken op een antwoordsleutel. Dit komt omdat pikken tot 
hun soortspecifieke eetgedragingen behoort. Heel dikwijls pikken ze al op de antwoordsleuten voordat er 
voedsel gegeven wordt. 

è Zelfvorming (autoshaping) genoemd omdat de duiven NIET gevormd moeten worden om een sleutel te 
vormen, in essentie vormen ze zichzelf. 

EXTINCTIE 

Nadat een operante respons geleerd werd, zal ze verzwakken en uiteindelijk verdwijnen als de bekrachtiger 
niet langer toegediend wordt – net zoals bij klassieke conditionering. 

WEERSTAND TEGEN EXTINCTIE 

Hoelang een respons voortgezet zal worden nadat de bekrachtiging stopgezet is, hangt af van het 
bekrachtigingsschema dat gebruikt werd om het gedrag te conditioneren. 

3 redenen waarom de weerstand tegen extinctie groter is bij partiële bekrachtiging dan bij continue 
bekrachtiging: 

• 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 

Het doorzettingsvermogen van de kinderen stijgt ook na partiële bekrachtiging. 

 

 

 

 

 

 

HET BELANG VAN CONTEXT 

Stimuluscontrole: een dier leert vlug om de operante conditionering te verbinden aan de context waarin het 
gebeurt. Dus gedrag wordt bekrachtigd/gestraft in de buurt van 1 stimulus, maar niet in de buurt van andere. 
Het organisme toont het gedrag dus niet in andere contexten. 

VB. Rat die geleerd heeft om op een hendel te drukken in een skinnerkooi in ruil voor bekrachtiging, zal dit 
gedrag niet vertonen in de kooi waarin het gewoonlijk leeft of in andere omgevingen waarin hij gezet wordt. 
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Rescorla (2008): stelde vast dat niet alleen verwerving onder stimuluscontrole staat, maar ook extinctie. 

Stimulusdiscriminatie: verwijst naar het feit dat anders gereageerd zal worden in de aanwezigheid van 2 of 
meer verschillende stimuli. 

Om te weten welk gedrag in welke situatie bekrachtigd of gestraft zal worden, moet men stimuli leren 
discimineren die met de bekrachtiging of straf gepaard gaan. Dit heet stimulusdiscriminatie en verwijst naar 
het feit dat anders gereageerd zal worden in aanwezigheid van 2 of meer verschillende stimuli. 

S1 + R è B en S1 + S2 + R è B leidt tot S1 + R è B en S2 + R è B 

Stimulusgeneralisatie: het is goed, maar zoals bij klassieke conditionering is het nodig dat een organisme ook 
van de ene context naar de andere kan generaliseren. 

Men kan dat bestuderen door eerst een bepaalde stimulus controle te laten verwerven over gedrag en daarna 
te kijken hoe sterk het dier reageert bij stimuli die enigszins van de controlestimulus afwijken. 

Dus het fenomeen waarbij men gedrag in vergelijkbare situaties kan generaliseren. 

Bv. Het kan zijn dat een vrouw niet bang is in de praktijk van de psycholoog, wel buitenaf. è belangrijk als je 
met fobieën werkt, werken aan generalisatie. 

WAT WORDT BIJ OPERANTE CONDITIONERING GELEERD? 

De vraag stellen welke mechanismen aan dit leergedrag ten grondslag liggen. Uit onderzoek blijkt dat hierbij 3 
relaties betrokken zijn (afb.): 

1. De relatie tussen de context en het gedrag 
2. De relatie tussen de context en het gevolg (de 

bekrachtiger of de straf) 
3. De relatie tussen het gedrag en het gevolg 

 

 

LEREN VAN DE S-R-RELATIE 

Bij operante conditionering lijkt immers iets te gebeuren wat volgens de behavioristen niet kan: Het ontstaan 
van een respons (R) wordt beïnvloed door een gevolg (G) dat er nog niet is.  

• Bekrachtigers doen de kans op gedrag toenemen en straffen doen de kans op gedraf afnemen hoewel 
ze op dat moment nog niet aanwezig zijn. 

Bij operante conditionering wordt er geen R-G-relatie gelegd tussen de respons en het gevolg ervan, maar een 
SR-relatie tussen stimuli in de context en de respons. 

Volgens deze redenering lokt de context de respons automatisch uit. Het effect van de bekrachtiger of de straf 
is beperkt tot het creëren van de S-R-associatie. è hierbij weez ze op het belang van stimuluscontrole. 
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LEREN VAN DE S-G-RELATIE 

Ratten waren bang om in een Skinnerkooi gestopt te worden als ze elektroshocks kregen, als ze eten kregen 
waren ze zeer gretig om in de kooi te springen. 

Er wordt blijkbaar niet alleen een associatie gelegd tussen de stimuluscontext (S) en de respons (R), maar ook 
tussen de stimuluscontext en het gevolg (G). 

Binnen de behavioristische traditieperfect aanvaardbaar: bekrachtigen en straffen gingen gepaard met 
ongeconditioneerde stimuli (shocks, doordringende geluiden, voedsel of drinken), zodat men zich kon 
inbeelden dat de stimuluscontext na verloop van tijd een geconditioneerde stimulus werd die een 
geconditioneerde reactie (angst of speekselafscheiding) uitlokte. 

Volgens het cognitieve alternatief is het reflexmatige karakter van de gedragingen niet langer nodig, want 
klassieke conditionering speelt een rol bij het leggen van associaties tussen de stimuluscontext en alle 
mogelijke gevolgen die men ondervindt na het stellen van een handeling. 

LEREN VAN DE R-G-RELATIE 

R-G-relaties zijn de relaties tussen de respons en de gevolgen van de respons, de doelen die men wil bereiken. 
Men vertoont sommige gedragingen wel en andere niet omdat ze bekrachtigers hopen te verkrijgen en straffen 
proberen te ontlopen. Ze weten dus welke gevolgen hun gedragingen zullen hebben. 

è intuïtie: R wordt gesteld met G als doel = legt een verband tussen de gedragingen en hun verwachte 
gevolgen, die het moeilijk maakte voor de behavioristen om aan leken uit te leggen wat operante 
conditionering volgens hen nu precies inhield. 

Dit werd bevestigd door het onderzoek van Colwill en Rescorla (1985): Ze toonden aan dat ratten leren om een 
bekrachtiger te verwachten bij het stellen van een operante respons. 

Fase 1: Als de ratten op de hendel drukten, kregen ze soms een voedselpil & als ze aan een ketting trokken 
werd dit beloond met een paar druppels suikerwater. 

Fase 2: Een van de bekrachtigers werden minder aantrekkelijk gemaakt door de ratten herhaaldelijk misselijk te 
maken kort na het innemen van ofwel suikerwater ofwel voedselpillen. 

Fase 3: de ratten die na de voedselpillen ziek gemaakt werden, gingen minder op de hendel drukken & de 
ratten die na het suikerwater ziek gemaakt werden, minder aan de ketting trokken. 

Dit is moeilijk te verklaren vanuit S-R-relaties & vanuit S-G-relaties omdat; 

• S-R-relaties: beide operante responsen waren met de Skinnerkooi geassocieerd en geen enkele v/d 
bekrachtigers werd tijdens de testfase gegeven. 

• S-G-relaties: de misselijkheid was niet opgetreden in de skinnerkooi. 

CONCLUSIE: er blijft enkel de R-G-relatie over: ze drukten minder op de hendel, omdat ze verwachtten 
voedselpillen & middelijkheid (G) te zullen krijgen als ze dit gedrag vertoonden. 
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LATENT LEREN  

Een experiment van Tolman toonde aan dat ratten de weg in een doolhof leren, zelfs als ze geen bekrachtiging 
krijgen. Deze proef had 3 condities: 

1. Aan het einde van de doolhof geen voedsel gelegd è geen bekrachtiging 
2. Het voedsel lag altijd aan het einde van de doohof è altijd bekrachtiging 

a. Ze maakten hier steeds minder fouten 
b. Voorspeld door behavioristen: versterking van de S-R-relaties tussen de splitsingen (S) en het 

gedrag (R) dat tot een bekrachtiging leidde. 
3. Meest interessante; tijdens de eerste 10 dagen geen voedsel gegeven, maar wel vanaf de 11de dag. 

a. Volgens de behavioristen: een rat zou pas vanaf de 11de dag leergedrag vertonen van de 
ratten die telkens bekrachtigd werden. 

b. Wat Tolman observeerde: meteen nadat de ratten het voedsel ontdekt hadden, maakten ze 
even weinig fouten als de ratten die de hele tijd bekrachtigd geworden waren (vanaf dag 12). 

= dit noemde Tolman Latent leren. 

Hij geloofde dat de ratten tijdens hun verkenningen in de eerste 10 dagen een cognitieve kaart, of interne 
representatie van de doolhog gevormd hadden. 

 

 

 

 

 

 

ONDERZOEK OVER NAVIGATIE MET DE MORRISWATERTANK 

= een ronde kuip met een diameter van 1 – 2 meter en een diepte van 25 – 50 cm, die gevuld is met melk of 
een andere ondoorzichtige witte vloeistof. 

Op een bepaalde plaats in de tank bevindt zich onder de vloeistof een klein platform waarop de rat kan gaan 
uitrusten. Al vlug ontdekken de ratten het bestaan van dit platform en zwemmen er zo snel mogelijk naartoe 
wanneer ze in de vloeistof geplaatst worden. 

Daarbij maken ze gebruik van oriëntatiepunten in de kamer waarin de tank staat of van oriëntatiepunten die de 
onderzoekers in de bak aanbrachten. 

Ploeger et al. (1994): gaf haloperidol aan de ratten & de 
ratten die dit middel kregen, deden er langer over om te 
zwemmen naar het platform dan de ratten die dit niet kregen. 

Haloperidol vertraagt het leren van de vaardigheid om zich in 
de tank te oriënteren. Dit is een middel die ook onder andere 
voorgeschreven wordt ter behandeling van schizofrenie. 
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6.3 OBSERVEREND LEREN 

Niet alle leren komt tot stand o.b.v. ervaringen die we zelf meemaken. Veel van onze gedragingen worden 
beïnvloed door gedrag dat we bij anderen geobserveerd hebben. Deze leervorm heet observerend leren (of 
sociaal leren). 

Albert Bandura: persoon die deze leervorm het sterkst onder de aandacht van de psychologen bracht. 

Wat bepaalt of een gedrag geïmiteerd zal worden: 

• Heeft te maken met de gevolgen die de model (persoon die geobserveerd wordt) door zijn gedrag 
ondervindt. 

o Bv. Je leert om geen boer te laten aan tafel omdat je ziet dat je broer hiervoor gestraft wordt. 
o Gedrag dat bekrachtigd wordt, zal geïmiteerd worden, terwijl gedrag dat niet bekrachtigd of 

gestrafd wordt, niet tot imitatie zal leiden 
• De status van het model: hoe machtiger een model of hoe groter zijn prestige, des te meer kans is er 

dat we het zullen imiteren. 
o Bv. onderzoekers lieten kinderen boodschappen doen in een winkel net zoals ze dit echt 

zouden doen. Kinderen waarvan de ouder rookten, legden er een paar pakjes sigaretten of 
tabak bij in hun winkelkar. 

o Hun gedrag beïnvloedt hun kinderen evenveel als hun directe bekrachtigingen en straffen. 

HOE HELPT OBSERVEREN OM EEN TAAK TE LEREN? 

Volgens Byrne en Russon (1998): Observeren leren is op 2 fenomenen gebaseerd: 

• Stimulusversterking: verwijst naar het feit dat een stimulus waar het model mee omgaat, belangrijker 
en aantrekkelijker wordt voor diegene die observeert. 

• Doelversterking: verwijst naar een verhoogde motivatie bij de observeerder om hetzelfde doel te 
bereiken als het model. 

Als een hondenpup zijn moeder op een pedaal ziet drukken om vleesbrokken te krijgen, dan wordt zijn 
aandacht getrokken door het pedaal (stimulusversterking) en stijgt het verlangen om te eten 
(doelversterking). Beide verhogen de kans dat de pup ook op het pedaal zal drukken. 

ANGST EN AGRESSIE 

ANGST 

Muris et al. (1996): stelden vast dat angstige kinderen dikwijls angstige ouders hebben, die hun angst uiten in 
het bijzijn van hun kinderen. Kinderen worden bang van situaties omdat ze hun ouders bang zien worden. 

Gerull en Rapee (2002): onderzochten het observeren leren van angst door peuters te laten zien hoe hun 
moeder reageerde op een groene, rubberen slang (90 cm lang) of een rubberen, zwart-groen-purper gevlekte 
spin (30 cm diameter), toen die uit het geschenkdoos gehaald werden. 

Er werd gevraagd aan de moeder om bij het ene speelgoed vol afkeer te reageren en bij het andere alsof het 
om een lief, schattig, knuffeldiertje ging. Het werd duidelijk dat het kind angst had voor het eerste en het 
tweede speelgoed heel graag had (hetgene die hun moeder blij had gemaakt). 
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Cook en Mineka (1989): vroegen zich af of biologische predisposities een rol speelden bij observerend leren 
van angst, zoals bij klassieke conditionering. 

Ze gingen uit van de vaststelling dat fobieën voor slangen, spinnen en hoogten relatief veel voorkomen, terwijl 
er geen fobieën zijn voor hamers, elektrische toestellen, geweren of messen (meer kans op traumatische 
ervaringen). 

Ze lieten reusaapjes die in een labo geboren en opgegroeid waren kijken naar een film waarop een volwassen 
reusaap angst had voor een speelgoedslang of voor een speelgoedbloem. 

Vroeger onderzoek: reusapen kunnen angst krijgen voor een slan door een film can een volwassen aap te zein 
die er angstig op reageert. 

Nadat de aapjes de films gezien hadden: 

• De dieren die een angstreactie voor slangen gezien had, vertoonde eveneens angst voor slangen. 
• De groep apen die de angstreactie voor bloemen gezien had, vertoonde bij een latere meting echter 

GEEN angst voor de bloemen. 

Studies van Cook en Mineka: tonen aan dat er biologische restricties zijn op het soort stimuli dat apen leren 
vrezen. Observerend leren wordt door dezelfde biologische predisposities beïnvloed als klassieke en operante 
conditionering. 

AGRESSIE 

We hebben gezien dat het zien van geweld op tv of bij videogames bij de kijker de kans op agressie verhoogt. 
Ook is dit een vorm van observerend leren. 

Albert Bandura & zijn collega’s: Ze toonden in hun studies aan dat mensen agressieve gedragingen imiteren. 

Bobo doll experiment: In een van de experimenten in 1965 zagen kinderen van 4 jaar een korte film waarin een 
volwassene agressief reageerde op een grote pop. 

• Een deel van de kinderen zag de volwassene nadien door een andere volwassene beloond worden. De 
agressor kreeg snoep, drank etc. 

• Een andere deel van de kinderen zag de agressor gestraft worden voor het gedrag. Hij werd 
gewaarschuwd zich niet meer zo te gedragen. 

• Een 3de groep kinderen zag de film zonder de gevolgen voor het model. Meteen na het zien van de film 
kregen de kinderen de gelegenheid om zelf met de pop te spelen, te midden van een ander speelgoed. 

De kinderen die zagen dat het model beloond werd, vertoonden zelf ook meer agressieve daden tegenover de 
pop dan de kinderen die het model gestraft hadden zien worden. 

Een model zien dat bekrachtigd of gestraft wordt, heeft soortgelijke effecten als wanneer men zelf bekrachtigd 
of gestraft wordt. 

Observerend leren verklaart eveneens waarom kinderen die thuis veel geslagen werden, meer kans maken om 
hun kinderen zelf ook te meppen. 
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CULTURELE VERSCHILLEN 

Observerend leren heeft een veel diepgaander invloed op mensen dan enkel het aanleren van angst en 
agressie. Een bewijs hiervan is het feit dat mensen in verschillende culturen andere gedragingen vertonen en 
appreciëren. 

SMAAKVOORKEUREN = VOORBEELD 1 

Mensen leren van het voedsel uit hun cultuur houden. In sommige culturen behoren mieren, kevers, spinnen of 
sprinkhanen tot de delicatessen, terwijl andere culturen dergelijke culinaire hoogstandjes totaal 
onaanvaardbaar vinden. 

Verder bestaat goede evidentie dat mensen meer eten en drinken als ze in groep zitten die veel eet en drinkt 
dan als ze in een groep zitten waar een maaltijd minder copieus is. 

Studie over ‘smaaktesten’: 3 condities 

• De soldaten aten alleen 
• Ze aten samen met een andere ‘proefpersoon’ die 55 ml water dronk 
• Ze aten samen met een andere ‘proefpersoon’ die 550 ml water dronk 

è de soldaten dronken meer in gezelschap dan wanneer ze alleen waren. 

 

ROLLENPATRONEN = VOORBEELD 2 

De rolverdeling tussen mannen en vrouwen. Ouders die hun kleuters zonder geslachtsvooroordelen proberen 
op te voeden, merken vaak tot hun verbazing dat veel van hun inspanningen verloren gaan, zodra de kinderen 
een tijdje op school zijn. Ze merken dat meisjes zich op een andere manier horen te gedragen dan jongens. 

Het is ook aannemelijk te verwachten dat deze verschillen grotendeels op basis van observerend leren van 
generatie tot generatie doorgegeven worden. 

• In een collectivistische cultuur: kinderen observeren dat de behoeften van een herkenbare groep 
(familie, werk, samenleving) belangrijkers zijn dan die van de individuele leden 

• In een individualistische cultuur: kinderen observeren dat de wensen en de noden van het individu 
meer op de voorgrond staan. 

CASE: CONDITIONERING ZONDER BEWUSTZIJN 

Een discussie over bewuste versus onbewuste processen doet zich ook voor bij leerpsychologen: Kan een mens 
iets leren zonder zich hiervan bewust te zijn? 

Geen enkele onderzoeker twijfelt eraan dat mensen & dieren constant allerhande nieuwe gedragingen en kennis 
verwerven zonder zich hier veel rekenschap van te geven. 

• Wanneer je in een nieuwe bed slaapt, moet je leren welke bewegingen je wel en niet in je slaap kan 
maken. Dergelijke bewegingen leer je tijdens je slaap, dus zonder er sterk van bewust te zijn. Maar je 
hoeft hier niet helemaal onbewust over te zijn . 
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een bekend Frans cognitief psycholoog: ondervond dat iemand geconditioneerd kan worden zonder dit te 
beseffen. 

Telkens als hij zijn baard aanraakte, begonnen de studenten geïnteresseerder te kijken & aandachtiger aantekeningen te 
maken. Achteraan in het auditorium zat iemand te turven hoe vaak de prof zijn baard aanraakte en jawel, de curve steeg 
duidelijk tijdens de opeenvolgende colleges, zoals ten slotte ook de prof moest toegeven toen hij met de evidentie 
geconfronteerd werd. 

Squire en zijn collega’s: Stellen weer dat er 2 verschillende geheugensystemen bestaan: 

• Het declaratieve geheugen: zorgt voor het bewust herinneren van feiten en gebeurtenissen 
• Het niet – declaratieve geheugen: zorgt voor het aanleren van bewegingsvaardigheden 

Volgens hen is het mogelijk om bepaalde vormen van klassieke conditionering toe te passen bij patiënten met 
geheugenverlies. Deze patiënten kunnen na de proef niets meer herinneren van hetgeen ze geleerd hebben, 
maar vertonen wel en verandering in hun gedrag. 

 

Uit de resultaten van deze afb. is het duidelijk dat de proefpersonen leerden in de loop van het experiment. Hun 
reactietijden werden korter en hun responstijd schoot in blok 13 omhoog toen een andere reeks van stimuli 
getoond werd. 

1. Aan de proefpersonen gevraagd om een reks van 96 drukresponsen te geven die overeenstemde met 
de reeks die ze voordien per blok gekregen hadden. 

2. Daarna werd hen gevraagd om een reeks van 96 responsen te maken die zo veel mogelijk verscholde 
van de reeks die ze voordien per blok gekregen hadden. 

3. Tot slot kregen de proefpersonen 24 fragmenten van 3 beurten aangeboden en moesten ze aangeven 
of die deel uitmaakten van de trainingreeks of niet. 

= Uit geen enkele van deze metingen beelk dat de proefpersonen beter scoorden dan op toeval verwacht werd. 

 

 

 

 

 

 

 

Er heeft nog nooit iemand een onbewust leerproces kunnen aantonen voor een verband dat bewust niet te leren 
viel (bv. wegens blokkering of biologische predisposities). 

In die zin is onbewuste conditionering een beperkte, primitieve vorm van bewute conditionering. 
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HOOFDSTUK 7: ONTHOUDEN EN VERGETEN 

7.1 ACHTERGROND 

DE REMINISCENTIEBULT 

HET AUTOBIOGRAFISCHE GEHEUGEN 

Mensen associëren het geheugen met herinneringen aan gebeurtenissen uit hun leven, hun autobiografisch 
geheugen. Deze herinneringen kunnen bestudeerd worden door personen woorden te geven en hen te vragen 
welke herinneringen ze opdoen. 

Proef uitgevoerd door David Rubin & Matthew Schulkind (1997):  

Ze gaven 124 woorden aan 2 groepen van 20 bejaarde proefpersonen van 73 jaar en vroegen hen om een 
gebeurtenis te vertellen die met dat woord samenhing. 

Beide groepen kregen lichtjes andere instructies: 

1. Bij de eerste groep werd de klemtoon meer gelegd op recente herinneringen 
2. Bij de tweede groep werd de klemtoon meer gelegd op vroege herinneringen 

De proef leverde in totaal meer dan 4000 bruikbare herinneringen op. Ook waren er 3 belangrijke bevindingen: 

1. Recentheidseffect: 6% van de herinneringen was minder dan een dag 
oud, 27% was minder dan een jaar oud, 43% was minder dan 10 jaar oud. 

a. Verwijst naar het feit dat gebeurtenissen moeilijker herinnerd 
worden naarmate ze langer geleden plaatsvonden. 

2. Er waren naargenoeg geen herinneringen van voor de leeftijd van 3 jaar. 
a. Verwijst naar het feit dat ons autobiografische geheugen nog 

niet goed werkt als we jonger zijn dan 3 jaar. 
3. Er waren meer herinneringen van de leeftijd tussen 10 – 30 jaar dan van 

de leeftijd tussen 30 – 60 jaar. 
a. Dit wordt ook de reminiscentiebult genoemd.blijkbaar worden 

er meer gebeurtenissen onthouden uit de levensperiode van 10 
– 30 jaar dan de periode erna. 

 

 

De reminiscentiebult is groter en valt iets vroeger wanneer in de instructies meer gewezen wordt op oude 
herinneringen, maar is in allebei de condities duidelijk aanwezig. 

De oorsprong van de reminiscentiebult: 

• Sommige onderzoekers leggen een verband met het feit dat het leven van veel mensen gedefinieerd 
wordt door de keuzes die ze tussen 10 – 30 jaar gemaakt hebben (studies, werk, gezin, woonplaats). 

• Andere verklaringen zijn dat het geheugen rond deze leeftijd cognitief en neurofysiologischhet best 
functioneert. 

Daardoor zijn de herinneringen distinctiever dan de herinneringen aan ervaringen die mensen later hebben; 
ze zijn dikwijls ook meer emotioneel geladen. 
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DE BEVINDINGEN VAN EBBINGHAUS ON DE 19DE  EEUW 

EBBINGHAUS 

Onderzoek naar het geheugen is bijna even oud als de experimentele psychologie zelf. 

In de jaren 1875 – 1885 voerde Hermann Ebbinhaus een reeks van experimenten uit, met zichzelf als enige 
proefpersoon. Deze werd gepubliceerd onder de titel ‘Über das Gedächtnis’. 

Hij probeerde 2 kernvragen te beantwoorden: 

1. Hoeveel vergeten we en hoe snel gaat dat? 
2. Als een persoon zich iets niet langer kan herinneren, betekent dit dan dat de informatie gelemaal 

verloren gegaan is? 

ZINLOZE LETTERGREPEN 

Bij zijn experimenten maakte Ebbinghaus meestal gebruik van zinloze lettergrepen, lettergrepen die bestonden 
uit een medeklinker, een klinker en weer een medeklinker. Bijvoorbeeld: zok, kep… 

Hij selecteerde zijn items uit een groep van meer dan 2000 lettergrepen en las die met een constante snelheid 
hardop. 

Daarna legde hij de lijst aan de kant en probeerde zo veel mogelijk items in de juiste volgorde op te schrijven 
(ging foutloos als de lijst 7 lettergrepen of minder bevatte). 

Bij langere lijsten moest hij de procedure (hardop lezen en opsommen) een aantal keren herhalen voordat hij 
de hele lijst van buiten kende. 

Zo stelde hij dus vast dat hij de procedure 17 keer moest herhalen voor een lijst van 12 lettergrepen en 44 keer 
moest herhalen voor een lijst van 24 lettergrepen. 

DE BESPARINGSMETHODE EN DE VERGEETCURVE 

Ebbinghaus testte zijn geheugen ook op verschillende tijdstippen nadat hij de lijst geleerd had (bv. Na een uur, 
een dag, een week, een maand). 

Hij gebruikte hiervoor de eerste lettergreep als aanwijzing. 

Soms kende hij de volledige lijst nog, soms kon hij nog maar een paar lettergrepen opzeggen en soms was hij 
zelf niet meer in de staat om zich ook maar één mettergreep te herinneren. 

BETEKENDE DIT DAT EEN ‘VERGETEN’ LIJST IN ZIJN GEHEUGEN GEEN ENKEL SPOOR MEER NAGELATEN HAD? 

Om dit te onderzoeken ontwikkelde Ebbinghaus de besparingsmethode. 

Hij leerde een ‘vergeten’ lijst opnieuw, op precies dezelde manier als hij dat de eerste keer gedaan had, en ging 
na hoeveel beurten hij hiervoor nodig had. 

Hoe meer tijd er verliep tussen het herleren van een lijst, hoe 
minder besparing Ebbinghaus vaststelde (m.a.w. hoe meer 
beurten nodig waren om de lijst opnieuw te leren). 

De relatie tussen de mate van vergeten en het tijdsinterval sinds 
het leren staat bekend als de vergeetcurve. 
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Deze figuur toont de resulaten van een onderzoek waarin nagegaan werd hoeveel 
Nederlanders zich wisten te herinneren van de nieuwsberichten afhankelijk van de 
tijd die verlopen was tussen de nieuwsfeit en de geheugentest. 

De prestaties van de internetsurfers vertonen een vergeetcurve die vergelijkbaar is 
met de curve die Ebbinghaus 120 jaar eerder vaststelde toen hij achter zijn bureau 
lijstjes zinloze lettergrepen van buiten leerde. 

7.2 HET GEHEUGENMODEL VAN ATKINSON EN SHIFFRIN 

Het geheugenmodel van Atkinson en Shiffrin stelt 3 verschillende geheugensystemen voor: 

• De sensorische geheugens 
• Het kortetermijngeheugen 
• Het langetermijngeheugen 

 

 

 

 

DE SENSORISCHE GEHEUGENS 

Sensorische geheugens: (1 voor elk zintuig) houden gedurende zeer korte tijd de informatie bij die de 
zintuigorganen bereikt heeft. De informatie uit de zintuigorganen gaat via het zenuwstelsel naar de hersenen 
die haar zullen interpreteren. 

Die kunnen gedurende een korte tijd heel veel informatie tegelijk vasthouden. 

Iconische geheugen: dit is het sensorische geheugen voor visuele stimuli. Sperling ontwikkelde een manier om 
de opnamecapaciteit van dit geheugen te bestuderen.  

Gedurende zeer korte tijd (50 miliseconden of 50 duizendsten van een seconde) liet hij de 
proefpersonen een plaatje met 12 hoofdletters zien. Deze letters stonden in 3 rijen van 4 
letters om zo veel mogelijk letters op te sommen. Gemiddeld konden de proefpersonen een 
4 – tal letters opsommen. 

Sperling wees er dus op dat deze beperking te wijten kon zijn aan het feit dat het iconische geheugenspoor 
vervaagde terwijl de proefpersonen aan het opzeggen waren. 

Sperling stelde vast dat de proefpersonen deze taak nagenoeg foutloos konden uitvoeren wanneer de toon 
meteen op het verwijnen van de stimulusdisplay volgde.  

ook stelde hij vast dat zijn proefpersonen minder letters konden opsommen 
naarmate het tijdsinterval toenam.  

Na 1 seconde was het prestatieniveau al niet meer hoger dan wat 
vastgesteld werd bij de instructie om zonder behulp van een toon zoveel 
mogelijk letters op te sommen. 
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Echoïsche geheugen: dit is het sensorische geheugen voor auditieve stimuli. Dit geheugen lijkt iets langer te 
duren dan het iconische geheugen. 

Darwin et al. Gebruikten de techniek van Sperling in een experiment waarbij de proefpersonen de informatie 
uit 3 verschillende luidsprekers hoorden. 

Op basis van hun bevindingen schatten de auteurs dat de auditieve informatie ongeveer 2 – 4 seconden in het 
echoïsche geheugen bewaard blijft, terwijl dit bij het iconische geheugen 1 seconde was. 

HET KORTETERMIJNGEHEUGEN (KTG) 

Kortetermijngeheugen (KTG): houdt de informatie vast waar we ons op elk moment bewust van zijn, zoals de 
woorden die we nu aan het lezen zijn. 

De Amerikaanse psycholoog maakte in zijn boek ‘Principles of Psychology’ al een onderscheid tussen: 

• enerzijds het geheugen dat gedurende korte tijd de gebeurtenissen en gedachten die we meemaken, 
bijhoudt. 

• Anderzijds het geheugen voor vroegere gebeurtenissen en ervaringen bijhoudt  

Primaire geheugen: dit is het eerste geheugen & hij omschreef dit als een stroom van gedachten in het 
bewustzijn (stream of consciousness). 

Secundaire geheugen: dit is het tweede geheugen en dit is het geheugen voor het verleden. 

 

 

 

 

 

Volgens Atkinson & Shiffrin wordt het kortetermijngeheugen gekenmerkt door: 

1. De beperkte capaciteit 
2. De fragiliteit van de geheugencode 

Verval van info: aangetoond door Brown (1958) & Peterson (1959) 

Miller (1956): toonde op een elegante manier aan dat het KTG slechts een beperkt aantal elementen 
tegelijkertijd kan vasthouden. 

De proefpersonen kregen gedurende 3 seconden 3 woorden te zien, gevolgd door een getal. Ze moesten de 3 
woorden onthouden & opzeggen zodra ze een signaal kregen. 

De proefpersonen die belemmerd werden om de stimuluswoorden te herhalen, waren na ongeveer 12 
seconden bijna niet meer in staat om zich te herinneren welke woorden ze aan het begin can de beurt gezien 
hadden. 

Dit verklaart waarom je bv geneigd bent om een nieuw telefoonnummer 
telkens opnieuw te herhalen totdat je het ergens kune opschrijven. 
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HET LANGETERMIJNGEHEUGEN (LTG) 

Langetermijngeheugen (LTG): In tegenstelling tot het KTG kreeg het LTG een nagenoeg onbeperkte capaciteit 
toegemeten. 

Ook werd verondersteld dat vergeten erin heel traag gebeurde (minstens in uren en dagen – en niet in 
seconden zoals bij het KTG).  

Om informatie van het KTG naar het LTG over te brengen was er volgens Atkinson & Shiffrin vooral herhaling in 
het KTG nodig. 

Een seriële positiecurve: is een grafiek die aantoont hoe goed een item onthouden wordt afhankelijk van zijn 
plaats in de stimulusreeks (eerste, tweede enz.). 

Glanzer & Cunitz (1966): gaven hun proefpersonen bv. Een lijst van 15 woorden. Nadat ze de lijst hadden horen 
voorlezen met een snelheid van één woord per seconde, moesten ze zo veel mogelijk woorden uit de lijst 
opnoemen.  

Er waren 3 condities: 

1. De proefpersonen mochten de woorden meteen opschrijven 
2. De proefpersonen dienden eerst 10 seconden achterwaarts te tellen 
3. De proefpersonen moesten eerst 30 seconden achterwaarts tellen. 

Voorangseffect (Primacy effect: 

Resultaten van de proef: worden in deze figuur getoond. Heet meest opvallende is dat de proefpersonen een 
betere herinnering hadden voor de eerste 3 à 4 items uit de lijst. 

à Dit werd het voorrangseffect (primacy effect) genoemd. 

Dit kwam volgens Atkinson & Shiffrin doordat de proefpersonen in staat waren om de eerste woorden nog een 
paar keren te herhalen voordat het KTG volgepropt was. Binnen hun model was herhaling in het KTG het 
belangrijkste mechanisme om informatie naar het LTG over te dragen. 

Recentheidseffect (Recency effect):  

Goede herinnering van de laatst aangeboden stimuli. 

Dit is te danken aan het feit dat deze laatste stimuli op het moment van de rest nog in het KTG zitten, waar de 
proefpersonen ze gemakkelijk kan uit halen. 

Men kan recentheidseffect gemakkelijk doen verdwijnen door de proefpersonen een paar seconden 
achterwaarts te laten tellen voordat ze met hun opsommig mogen beginnen. 

 

 

 

 

 



 70 

7.3 VERDERE ONTWIKKELINGEN 

Het model van Atkinson en Shiffrin betekende een grote doorbraak in het geheugenonderzoek, omdat voor het 
eerst een gedetailleerd onderscheid gemaakt werd tussen de verschillende geheugensystemen en de manieren 
waarop informatie van de ene component naar de andere overgedragen werd. 

Atkinson en Shiffrin beschrijven 3 belangrijke ontwikkelingen/veranderingen.  

VAN KTG NAAR WERKGEHEUGEN 

Baddeley en Hitch: passief 7 – slot KTG met herhalingsproces kan alledaagse cognitieve taken (rekenen, 
redeneren, tekstbegrip- niet verklaren. à WG komt erbij. 

 

 

 

à werkgeheugenmodel van Baddeley en Hitch 

 

 

Werkgeheugen: om de veelheid van taken in het KTG tot hun recht te laten komen, spreken onderzoekers 
tegenwoordig over het werkgeheugen i.p.v. over het KTG. 

Het werkgeheugen van Baddeley & Hitch bestaat uit 3 componenten: 

Een centrale verwerker: Dit komt overeen met het controlesysteem dat we besproken hebben. Daar hebben 
we erop gewezen dat een aandachtssyteem nodig is voor gecontroleerde procedden. 

De centrale verwerker zorgt ervoor dat we: 

• Onze aandacht kunnen verdelen over de verschillende taken die aan de gang zijn 
• Sommige stimuli kunnen selecteren 
• Andere stimuli kunnen negeren 
• Informatie uit het LTG kunnen oproepen 

Een fonologische lus: Dit komt grofweg overeen met het KTG in het model van Atkinson en Shiffrin en is een 
tijdelijk opslagsysteem voor woorden in gesproken vorm. 

Informatie in deze lus vervalt tamelijk snel als ze niet herhaal wordt. 

De lus bestaat daarom uit 2 componenten: 

• Een fonologische opslagplaats van informatie  
• Een articulatorisch herhalingsproces voor het verversen van deze informatie 

Een visuopatiaal schetsblad: Dit is eveneens een tijdelijk geheugensysteem waarin visuele en ruimtelijke 
informatie opgeslagen wordt. 

Ook deze informatie is aan verval onderhevig en moet worden ververst. De opslag gebeurt in de visuele 
opslagplaats, het verversen door in de innerlijke schrijver. 
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Dubbeltaakmethodiek 

De proefpersonen moeten 2 taken tegelijk uitvoeren: 

• Een taak waarin men geïnteresseerd is 
• Een taak die een component van het werkgeheugen selectief belast. 

De proefpersonen kregen eenvoudige sommen als 2 + 3 = 5 of 2 + 4 = 8 te zien en moesten 
aangeven of ze correct waren of niet. 

Om de fonologische lus te belasten: continu ‘de de de’ zeggen 

Om de centrale verwerker te belasten: met hun rechterwijsvinger een toevalspatroon van tijdsin  

tervallen tikken. 

Enkel het belasten van de centrale verwerker had invloed op de tijd die de proefpersonen nodig hadden om de 
eenvoudige sommen (oorspronkelijke taak) op te lossen. 

Neurale representatie 

 

Gebieden voor taken zitten over de hersenen 
verspreid. 

 

 

 

 

NAUWE INTERACTIES TUSSEN HET WERKGEHEUGEN EN HET LTG 

Atkinson: Er is geen verklaring voor het uitblijven effect complexiteit op capaciteit van KTG. 

George Miller: stelde vast dat de capaciteit van ons KTG even groot was voor materiaal dat veel informatie 
bevatte als voor materiaal at weinig informatie bevatte. 

Experiment: Men kon 5 – 9 bekende dingen onthouden, het type stimulusmateriaal had weinig/geen effect. 
Mensen konden zich eveneveel woorden als letters herinneren. Bij een reeks letters konden ze er een zevental 
opsommen. Miller concludeerde hieruit dat de informatie-inhoud in het KTG bestond uit chunks (= betekenisvolle 
informatie – eenheden). (Chunking = individuele elementen samenvoegen tot groter geheel). 

à KTG – geheugenspanne is kleiner bij niet – woorden (brien, rioos, baamd, slen, lawor etc.) dan bij woorden 
van eenzelfde lengte en capaciteit. 

Cowan: volgens hem overschat Miller de kracht van het KTG omdat hij betekenisvolle stimuli gebruikte die 
samengevoegd kon worden tot grotere gehelen. Cowan besluit dat de echte capciteit van het KTG beperkt was 
tot 4 representaties. 
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KTG-CHUNKS ZIJN GEACTIVEERDE LTG-REPRESENTATIES 

Mensen gebruiken chunking om de capaciteit van het KTG optimaal te benutten (zodat ze bv. 7 woorden 
kunnen onhouden, hoewel er slechts 4 geheugenplaatsen zijn). 

KTG verwerkt de binnenkomende stimuli op basis van informatie uit hun LTG (anders zou er geen verschil 
bestaan tussen het aantal woorden en niet-woorden dat onthouden wordt). 

De KTG-chunks zijn dus kenniseenheden die door het LTG herkend en geïnterpreteerd werden. 

Cruciale fout door Atkinson en Shiffrin: ze maakten een fout door te veronderstellen dat informatie 
rechtstreeks vanuit de zintuiglijke geheugens in het KTG terechtkomt. Eerst wordt er een omweg via het LTG 
gemaakt. 

Deze extra hersengebieden zijn steeds gebieden die een grote rol spelen bij het herkennen ban de stimuli 
waarmee gewerkt wordt. Als proefpersonen bv. Kleuren moeten onthouden, dan is het deel van de visuele 
cortex dat kleuren verwerkt, zeer actief. 

BESTAAT ER WEL EEN APART WERKGEHEUGEN? 

Het feit dat het werkgeheugen niet nodig is als tussenstation tussen de sensorische geheugens en het LTG, 
deed sommige onderzoekers besluiten dat het werkgeheugen wel eens geen apart geheugensysteem zou 
kunnen zijn, maar enkel dat deel van het LTG dat in het bewuste terechtkomt. 

Rutchkin et al.: Volgens hen is het dus best wel mogelijk dat het werkgeheugen niets anders is dan het deel van 
het LTG dat in het bewuste terechtkomt en toegankelijk gemaakt wordt voor de rest van de globale 
werkruimte. 

ó Baddeley (2012): Wijzen er dan weer op dat met een dergelijk model moeilijk kan worden verklaard hoe het 
werkgeheugen in staat is om informatie te manipuleren. 

EEN REALISTISCHER KIJK OP DE INFORMATIEOVERDRACHT VAN WERKGEHEUGEN NAAR 
LTG 

Atkinson & Shiffrin hebbe, de overgang van het KTG naar het LTG veel te simpel voorgesteld (geldt ook voor de 
werkgeheugenmodel van Baddeley & Hitch): 

Herhaling is niet de enige en soms zelfs niet de meest efficiënte manier om informatie op te slaan. We kunnen 
niet zomaar informatie toevoegen aan LTG, zaken worden simpelweg toegevoegd als ze binnenkomen. Dit 
besef kwam vanuit de neurale netwerkmodellen.  

NEURALE NETWERKEN 

= Een computermodel dat de werking van de hersenen nabootst door een grote hoeveelheid eenvoudige 
knopen (neuronen) met elkaar te laten communiceren. 

Binnen zo’n model ligt de informatie niet opgeslagen binnen de individuele knopen, maar in de gewichten van 
de connecties tussen de knopen. 

Excitatorische connecties: Sommige connecties zijn sterk positief en zorgen ervoor dat de activiteit van de 
knoop aan het einde verhoogt wanneer de knoop aan het begin actief is. 
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Inhibitorische connecties: Sommige connecties zijn sterk negatief en zorgen ervoor dat de activiteit van de 
knoop aan het einde onderdrukt wordt wanneer de knoop aan het begin actief is. 

Een 3de soort connecties: Deze is relatief neutraal en verhoogt of verlaagt de activiteit van de knoop aan het 
einde niet veel wanneer de knoop aan het begin actief is. 

 

à Hersencellen maken verbindingen 
wanneer ze iets nieuws leren 

à synaptische connecties: “neurons 
that fire together, wire together” 

 

 

 

‘Neurons that fire together, wire together’: Neuronen die bij het verwerken van informatie tegelijk vuren, 
zullen een sterke synaptische connectie vormen. 

Neurale modellen kunnen uiteenlopende taken leren en uitvoeren op een manier die biologisch plausibel lijkt. 

Deze figuur toont een eenvoudig neutraal model. Het bevat 4 inputknoppen die via 4 verborgen knopen 
verbonden zijn met 10 outputknopen. 

VOORBEELD: inputknoppen staan voor de getallen 1-4. Wanneer we de inputknopen 1, 2, 4 activeren, wordt de 
outputknoop 7 actief. Model heeft leren optellen, maar heeft niet de pretentie om te stimuleren hoe mensen 
optelsommen oplossen. Het model kan geen 2+2 oplossen, want een inputknoop kan geen twee maal actief zijn.  

CATASTROFALE INTERFENTIE 

PROBLEEM 

McCloskey en Cohen vroegen zich af wat er zou gebeuren als ze een model eerst trainden met de eenvoudige taken (1 + 2, 1 
+ 4, 2 + 4…) en pas daarnna de moeilijke (1 + 2 + 3, 2 + 3 + 4). 

De onderzoekers stelden vast dat een dergelijk leerproces ervoor zorgde dat het model na het leren van de moeilijke sommen 
bijna geen van de gemakkelijke sommen meer kon oplossen. 

Het leren van de moeilijke sommen had de gewichten tussen de knopen zodanig veranderd dat de vroegere informatie 
verloren gegaan was. Dit fenomeen noemden McCloskey en Cohen catastrofale interfentie. 

Catastrofale interfentie is een fenomeen dat volledig in strijd is met de manier waarop de menselijke hersenen 
werken. Een van de basiseigenschappen van onze hersenen is immers dat ze proberen om bestaande kennis in 
stand te houden en dus te vrijwaren voor verlies. 

We zijn volledig in strijd met de anders zo stabiele werking van onze hersenen. Dit zorgt er dus voor dat 
mensen traag nieuwe zaken leren en zaken die we ooit geleerd hebben niet makkelijk zullen vergeten. 

à In tegenstelling met computers waar je van de ene minuut op de andere informatie kunt uitwissen en door 
nieuwe kan vervangen. 
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DE HIPPOCAMPUS ALS OVERGANGSSTATION 

OPLOSSING 

Het leerproces verloopt in 2 stappen: 

1. Informatie wordt vlug opgeslagen in een netwerk waarin catastrofale interferentie mag optreden. 
2. Informatie wordt overgeschreven van het eerste netwerk naar een tweede waarin geen catastrofale 

interferentie mag optreden. 

De nieuwe informatie heel geleidelijk invoeren en ondertussen de oude informatie in het netwerk doorlopend 
opnieuw activeren. Zo kan de nieuwe informatie in het netwerk gevlochten worden zonder dat de bestaande 
informatie en organisatie verloren gaat. 

Neuropsychologie: Het overbrengen van informatie van het WG naar het LTG verloopt in 2 stappen: 

1. Informatie wordt tijdelijk opgeslagen in de hippocampus. 
2. Vervolgens behoedzaam geïntegreerd binnen de bestaande kennis die opgeslagen ligt in de 

verschillende gebieden van de cortex. (Deze integratie duurt verschillende dagen en gebeurt vooral 
tijdens de slaap)  

De inzichten van de neurale netwerken zijn slechts een van de redenen waarom men tegenwoordig aanneemt 
dat de overdracht van informatie uit het WG naar het LTG veel ingewikkelder in elkaar zit dan men een lange 
tijd gedacht heeft. 

Een andere reden is dat men veel activiteit in de controlecentra van de frontale lobben vaststelt telkens als 
informatie uit het LTG opgeslagen wordt en ook wanneer die er weer uitgehaald wordt. 

Verklaring: Bij het oproepen van informatie uit het LTG wordt soms verkeerde LTG geactiveerd en er is dus een 
controleproces nodig dat de inhoud van de geactiveerde informatie vergelijkt met de gestelde vraag. = Flapuit. 

ZIJN ER INDIVIDUELE VERSCHILLEN IN HET WG? 

• Jacobs, 1887: span – schoolresultaten verschillen 
• Danemen & Carpenter: leesspan is afhankelijk intelligentie 
• Verband analytische intelligentie (hoe meer chunks men kan onthouden, hoe intelligenter) 
• Trainingseffecten? 

o Men kan enkel taakspecifiek trainen, intelligentie is aangeboren 
• Maakt internet ons dommer? 
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7.4 INFORMATIE VERWERVEN 

In het onderzoek naar het geheugen wordt een onderscheid gemaakt tussen 3 hoofdstadia in het 
geheugenproces: 

• Het verwerven 
• Het bewaren 
• Het oproepen van informatie 

HET BELANG VAN HERCODERING EN ORGANISATIE 

DE VERWERVING OPTIMALISEREN DOOR INFORMATIE TE HERCODEREN EN TE ORGANISEREN 

De beste manier om informatie te verwerven erin bestaan om die te hercoderen en te organiseren. Op die 
manier hebben we aanwijzingen om de informatie terug te vinden en eventueel vanuit het LTG te 
herconstrueren. 

VOORBEELD: Er volgen hierna 15 cijfers die je moet onthouden. Lees ze één voor één hardop voor en sluit dan 
je ogen terwijl je de hele lijst in de juiste volgorde probeert te herhalen.  

De cijfers: 1 4 9 1 6 2 5 3 6 4 9 6 4 8 1 

à hoe ging het doen je deze hebt herhaalt? 

Het organiseren van informatie en het leggen van verbanden tussen de verschillende stimuli is een effectieve 
manier om informatie te onthouden. 

DUBBELE CODERING 

Informatie kan op 3 verschillende manieren in het LTG opgeslagen worden: 

De verbale code: Stelt mensen in staat om meer te onthouden dan alleen maar concrete voorwerpen waarmee 
ze in contact gekomen zijn. 

Een verbale code maak het mogelijk om informatie te hercoderen in termen van arbitraire symbolen. 

Een sensorische code: Dit is een herinnering van de zintuiglijke aspecten van een gebeurtenis. De belangrijkste 
van deze code is de beeldcode (bv. Jouw huis?). 

De motorische code: Dit is de mogelijkheid om lichamelijke vaardigheden zoals zwemmen en fietsen op te 
slaan, te onthouden en uit te voeren. 

Ze wijken af van de andere codes omdat: 

• Ze zijn moeilijk te verbaliseren en verbaal over te dragen 
• Ze lijken voor een groot deel onbewust verworven te worden 
• Verwerving is beïnvloedbaar door sensorische codes (e.g. atleten) 
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JE KAN OOK VERWERVING OPTIMALISEREN DOOR DE TWEEVOUDIGE CODERING – DUAL 
CODING THEORY (PAIVIO) 

Volgens Paivio is het logisch dat men informatie beter onthoudt als die in 2 codes beschikbaar is dan wanneer 
die slechts uit één code bestaat. Veel proeven bevestigden deze veronderstelling. 

Eerste voorspelling: Concreetheidseffect herinnering (beeld- en verbale code) 

Mensen zullen concrete woorden (bv. Olifant)  beter onthouden dan abstracte 
woorden (bv. Maatschappij). Bij conrete woorden is het mogelijk om een beeldcode 
te activeren en die in het geheugenspoor te integreren. 

Dus bij woorden waar je je een visuele voorstelling bij kan maken onthouden we 
beter. 

 

Tweede voorstelling: Herinnering associaties woordparen  

Proefpersonen zullen veel beter de associaties tussen woordparen onthouden 
als ze zich hiervan een beeld vormen.  

als we een ons scène voorstellen bij woordgroepen zoals ‘een olifant zit op de 
witte bal’ onthouden we beter, ook wordt een herinnering van handelen beter 
onthouden als we het zelf uitvoeren. 

 

 

 

dubbele codering hi-oeft zich niet te beperken tot verbale codes en beeldcodes. 

Experiment Sharps et at.: 

Ze vroegen aan proefpersonen (19- en 69 jarigen) om 40 woorden uit 4 categorieën te onthouden. De woorden 
werden willekeurig aangeboden. 

Het resultaat: herinnering was beduidend beter voor de georganiseerde aanbieding dan voor de willekeurige 
aanbieding, bij zowel de jongeren als de ouderen. àorganiseren van informatie en leggen van verbanden tussen 
verschillende stimuli is effectieve manier is om informatie te onthouden 
(bv vork, mes lepel en hond, vogel, kat beter onthouden dan vork, kat, lepel en hond, vogel mes)  

Experiment Chase en Simon: 

Er werd een schaakbord getoond aan schaakexperts en leken en gevraagd om de plaats hiervan te onthouden. 
De experts konden de plaats perfect onthouden als het via de regels verliep maar de leken niet. 

Als dit niet zo was scoorden de schaakexperts en leken gelijk. 

Dit toont aan dat organiseren van stimulusmateriaal een eigenschap is waarop experts beter scoren dan niet – 
experts. 
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VERWERKINGNIVEAUS 

Theorie van verwerkingniveaus: Deze stelt dat het geheugen een bijproduct is van de perceptie van een 
stimulusen dat het niveau waarop de stimulus tijdens de perceptie verwerkt wordt, bepalend is voor de kans 
dat de stimulus later herinnerd zal worden. 

Klassieke experiment door Craik & Tulving (1975): 

De proefpersonen kregen 60 woorden te zien en bij elk woord stelden de onderzoekrs een specifieke vraag. De 
proefpersonen zagen bv. Het woord BEER op het scherm verschijnen en kregen een van de volgende 3 vragen te 
beantwoorden: 

• Is het woord in hoofdletters geschreven? 
• Rijmt het op meer? 
• Is het een dier? 

De antwoord was bij elke vraag ja, maar de mentale operaties die voor het goede antwoord nodig zijn, 
verschillen tussen de 3 vragen. 

Vraag over de hoofdletters: het woord moest slechts oppervlakkig 
verwerkt worden 

= op het niveau van letterkenmerken. 

Vraag over de klanken: het woord moest al iets dieper verwerkt 
worden 

= op het niveau van de uitspraakkenmerken. 

Vraag over het dier: het woord moest nog dieper verwerkt worden 

= op het niveau van de betekenis. 

Het enige verschil tussen de condities: bestond uit de kortstondige cognitieve processen die plaatsvonden 
terwijl de proefpersoon op de vragen antwoordde. 

Daarom toont dit experiment ook het belang aan van de codeeroperaties voor het onthouden van informatie. 

Genereereffect: Dit is een effect dat je tijdens het studeren kunt gebruiken om je prestaties te verhogen. 

Mensen herinneren zich dus beter informatie wanneer ze tijdens het verwerven actief betrokken zijn bij het 
genereren van de stimuli, dan wanneer ze de informatie alleen maar passief opnemen. 

VOORBEELD: probeer eens een samenvatting of een eigen beschrijving van een hoofdstuk te maken. Dit zal je 
helpen om de informatie beter te onthouden. 
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GEHEUGENSTEUNTJES 

= Speciale technieken om het te onthouden van informatie te verbeteren. Over het algemeen zijn ze gebaseerd 
op 2 basistechnieken, waarvan we gezien hebben dat ze het geheugen verbeteren. 

• Ten eerste maken ze gebruik van een goede codeertechniek, waardoor een sterk geheugenspoor 
gevormd wordt. 

• Ten tweede zorgen ze voor efficiënte oproepaanwijzing 

Methode der loci: om deze methode te gebruiken, moet je eerst een reeks vertrouwde plaatsen identificeren 
die een bepaalde logische volgorde hebben (bv. 20 verschillende plaatsen in je huis, of een wandeling door een 
reeks van straten die je goed kent). 

Elk aantal plaatsen is afhankelijk van het aantal items dat je wil onthouden. 

Je moet elk item in een mentaal beeld omvormen en aan een van de plaatsen vasthechten. Dan moet je 
tenslotte bij elke plaats gaan ‘kijken’ wat zich daar bevindt. 

VOORBEELD: Zich voorstellen dat de drankbestelling in je huize gezet wordt, duvel op het kastje, fanta in 
aanrecht etc). 

De methode van de kapstokwoorden: Dit is net zoals de methode der loci gebaseerd op oproepingsaanwijzingen. 
Je gebruikt nu enkel woorden i.p.v. plaatsen. 

Je leert een reeks woorden die rijmen met de getallen 1 – 12: 

VOORBEELD: 1 – steen, 2 – zee. à om bestellingen te onthouden, beeld je je dan in dat bestellin 1 op een 
steen ligt, bestellin 2 op zee. 

Acroniemen vormen: Nagaan of je met de beginletters van een acroniem kunt vormen. 

OSLORO – METHODE: Overzie, Stel vragen, Lees, Overdenk, Reciteer en Overhoor. 

Onderzoek wijst uit dat deze 6 stappen een nuttige strategie vormen voor het verbeteren van het begrijpend 
lezen en voor het bestuderen van studiemateriaal. 

7.5 INFORMATIE OPSLAAN EN BEWAREN 

2 recente inzichten stellen ons in staat om een aantal processen bij het opslaan en bewaren van 
geheugensporen beter te begrijpen. 

• Informatie wordt op een gedistribueerde manier in de hersenen opgeslagen. 
• De wetenschappers hadden een eeuwenlang een verkeerd idee over de manier waarop informatie 

opgeslagen wordt. 
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GEDISTRIBUEERDE REPRESENTATIES 

Hersenscans maken zichtbaar dat gebieden die heel ver uit elkaar liggen, samenwerken bij het uitvoeren van 
cognitieve taken. 

Herinneringen kunnen bestaan uit een samenspel van woorden, ideeën, waarnemingen uit verschillende 
zintuigen, gevoelens en motorische codes. 

• Verschillende delen van het brein worden geactiveerd wanneer je terugdenkt aan een gebeurtenis. 
• Bij hersenscans van het LTG zien we een wijd verspreide activatie. 

HERINNERINGEN WORDEN GECODEERD DOOR GROEPEN VAN NEURONEN 

Herinneringen zijn geen informatie – eenheden die vervat zitten in een verbinding tussen 2 neuronen, maar 
activatiepatronen verdeeld over duidenden neuronen en hun verbindingen. 

Eerste reden: De individuele neuronen vuren niet betrouwbaar genoeg om de aan- of afwezigheid van een 
stimulus aan te duiden. 

Belangrijk voor de huidige proces is dat deze neuronen niet altijd vuren wanneer de stimulus aanezig is, maar 
enkel een verhoogde kans hebben om te vuren. 

Tweede reden: De reden waarom informatie over verschillende neuronen verdeeld wordt, is dat een dergelijke 
organisatie beter bestand is tegen eventuele schade. 

Gracieuze degradatie: De capaciteit van de hersenen (en neurale modellen) om een aanvaardbare output te 
blijven genereren ondanks schade aan de individuele eenheden en hun connecties. 

GEDISTRIBUEERDE REPRESENTATIES MAKEN GENERALISATIE MOGELIJK 

Derde reden: Een systeem met gedistribueerde representaties is in staat om te generaliseren. 

Als je een systeem zou hebben dat woorden als eenheid zou herkennen, zou deze in principe in staat moeten 
zijn om alle bekende woorden te herkennen, maar zou niet reageren op een niet-woord zoals bloof of op een 
nieuw, nog niet bekende woord zoals tabletvaardigheid. 

INHOUDSGEBASEERDE IN PLAATS VAN ADRESGEBASEERDE ORGANISATIE 

Adresgebaseerde organisatie: 

• Er bestaat slechts een beperkt aantal ingangen tot het juiste adres. 
• Zodra men het item gevonden heeft, hoeft men de informatie maar af te lezen. 

VOORBEELDEN: Encyclopedie, computer  
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Inhoudsgebaseerde organisatie:  

• Knoop, een geheugenspoor is dus een activatie tussen 2 knopen 
• Er zijn verschillende ingangen tot informatie, ookal is de concept geactiveerd, is het oproepen van 

informatie soms niet mogelijk 

VOORBEELD: menselijk brein 

Neuraal netwerk: Het oproepen van herinnering gaat dus via inhoudsgebaseerde informatie omdat dit zo 
sneller gaat. Als we bv. Info zouden moeten opzoeken zoals in een encyclopedia zou dit niet efficiënt zijn. 

Neuraal netwerk = inhoudsgebaseerd model: 

• Elk kenmerk voorgesteld door een knoop die geactiveerd kan worden & verbonven is met andere 
knopen. 

• De knopen zijn onderverdeeld in verschillende groepen naargelang de categorie waartoe ze behoren. 
• Een geheugenspoor wordt gevormd door een connectie te activeren tussen 2 knopen. 
• Inhibitorische en excitatorische verbinden (zoals IAM) 

Inhibitorische verbindingen: tegengestelde verbindingen (rood). 

Excitatorische verbindingen: verbindingen die elkaar activeren (zwart). 

à Via een centrale persoonsknop worden versvhillende herinneringen geactiveerd, elk stukje informatie dat je 
te binnen schiet is een puzzelstuk en daarbij ontstaat een nieuw puzzelstukje & dus nieuwe informatie. 

 

Uitleg: Elk kenmerk kan geactiveerd worden door een verschillende input. De kans om de informatieknoop te 
activeren is veel groter als er veel verbindingen zijn. 

 

De activatie van de informatieknoop gebeurt meer als er meer activatie is via aanwijzigingen. De effectiviteit van 
de aaneziging verhoogt met uniciteit (=enigheid). 

Een herinnering: is eigenlijk een associatieve zoektocht die soms leidt tot de activatie van 
ontbrekende/verkeerde informatie. 

(TOT: tip of the tongue, gebeurt als de hele puzzel actief is over bv een persoon, maar er komt niet genoeg 
informatie toe bij de hersenen waar zijn naam is opgeslagen. Typisch is dat je je de naam dan na 3 uur herinnert: 
komt omdat je denkt aan een andere naam en die naam dus als inhibitorische verbinding de naam van alle andere 
juiste namen onderdrukt. Ook: Déjà vu: situatie waar je komt waar een aantal puzzelstukjes hetzelfde zijn zorgen 
ervoor dat je hersenen de hele puzzel leggen van de vorige herinnering.)  
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7.6 INFORMATIE OPROEPEN 

Of je je iets zult herinneren, hangt niet alleen af van het feit of je de informatie gecodeerd en opgeslagen hebt 
in je geheugen, maar ook van het feit of je een geschikte aanwijzing hebt om de herinnering weer in het 
bewustzijn te brengen. 

Dit werd het meest beklemtoond door Endel Tulving: Hij argumenteerde dat de herinnering aan een 
gebeurtenis niet alleen afhankelijk is van de kwaliteit van het geheugenspoor, maar ook van de 
oproepaanwijzingen. 

De proefpersonern moesten woorden onthouden uit veelvoorkomende categorieën, zoals beroepen, wapens, 
meubels enz. 

De proefpersonen hoorden een lange lijst met namen van categorieën gevolgd door 2 woorden uit elke categorie. 
Nadat ze de volledige lijst hadden moesten ze zoveel mogelijk woorden uit de lijst opschrijven.  

De andere proefpersonen kregen de categorienamen als oproepaanwijzing (welke waren de beroepen in de 
lijst…). 

Groep 1: herinnerde zich gemiddeld 19/48 woorden. 

Groep 2: herinnerd zich gemiddeld 36/48 woorden 

De aanbieding van een oproepaanwijzing leidde dus tot bijna een verdubbeling van de prestaties. Deze zijn 
soort van hints die je kunnen helpen bij het herinneren. 

Willem Wagenaar: Deze Hij hield gedurende 6 jaar een daboek bij, waarin hij allerhande gebeurtenissen uit zijn 
leven opschreef, samen met informatie over: 

• Wie erbij betrokken was 
• Waarover het ging 
• Waar en wanneer het gebeurd was 
• Hoe aangenaam de gebeurtenis was geweest 
• Hoe opvallend en zeldzaam de gebeurtenis was geweest 
• Hoe emotioneel geladen 

Na 6 jaar probeerde hij zich de gebeurtenissen te herinneren op basis van de wie-, 
wat- (waarover ging het), waar- & wanneeraanwijzingen. 

Het resultaat: de Wataanwijzing was het nuttigste, daarop volgend waren de waar-, 
wie en de wanneeraanwijzingen. 

Een andere bevinding van Wagenaar: een combinatie van aanwijzingen leidden tot een betere herinnering dan 
de individuele aanwijzingen. 

Hoe meer aanwijzingen hij zichzelf gaf, hoe vaker hij een ‘ach ja, nu herinner ik het mij weer’ -ervaring had. 
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ZIJN EMOTIONELE HERINNERINGEN SPECIAAL? 

We herinneren ons belangrijke gebeurtenissen beter dan alledaagse voorvallen. 

Een vraag die onderzoekers lang bezighouden heeft, is of emotionele gebeurtenissen extra goed onthouden 
worden. Emotionele gebeurtenissen zijn meestal distinctieve en zijn daarom alleen al goed te onthouden. 

Bij dit soort omstandigheden hebben mensen dikwijls de indruk dat ze nod heel levendige herinneringen 
hebben van waar ze waren toen ze het niews hoorden (bij terroristische aanslagen, natuurrampen etc.), wie bij 
hen was, wat ze deden en hoe ze zich voelden. 

Zou het kunnen dat onverwachte, emotioneel geladen momenten tot flitslichtherinneringen leiden die 
gedetailleerder en accurater zijn dan andere herinneringen? 

Onderzoek Talarco & Rubin: flitslichtherinneringen vervallen 
even snel als gewone gebeurtenissen, dus ze vormen geen 
aparte herinnering trauma zorgt wel voor een sterker gevoel 
bij het herinneren 

 

VALSE HERINNERINGEN 

Experiment (valse herinneringen inplanten): proefpersonen zien een foto van 30 jaar geleden waarop ze op een 
tank staan, deze is gephotoshopt. Als je beelden ziet van jezelf dan roept dat herinneringen op en kunnen we 
geen onderscheid meer maken tussen wat echt is en wat gefantaseerd is: 4/10 mensen geloofde dat het echt 
gebeurd was.  

Wij mensen zijn slecht in het herinneren van informatie. Wanneer men bv. vraagt of een bepaalde persoon een 
grote snor heeft, voegt dit de suggestie op van een snor waardoor foutieve info als echt kan beschouwd 
worden. 

INTERFERENTIE BIJ HET OPROEPEN 

Bij onze bespreking van de sensorische geheugens en het KTG/WG hebben we gezien dat informatie in deze 
systemen vergeten wordt omdat ze vervalt of door andere informatie overgeschreven wordt. 

Verval: Verwijst naar fysiologische veranderingen in het neurale spoor van de ervaring, die het geheugenspoor 
onherrroepelijk uitwissen. 

Verval is vooral en verklaring voor het verschil tussen KTG/WG en LTG:  

Een eerste reden: Verval legt op zich weinig uit als men geen specificaties geeft over de mechanismen die erbij 
betrokken zijn. à waarom zouden sommige geheugensporen vervallen en andere die even oud zijn niet? 
Speciale dingen zullen we minder snel vergeten. 

 Een tweede reden: De vervaltheorie voorspelt dat een herinnering slechter zal worden naarmate het 
tijdsinterval tussen het leren en het testen toeneemt. à als men mensen 2 keer over éénzelfde gebeurtenis 
ondervraagt, zal er tijdens de tweede ondervraging  vaak informatie gegeven worden die tijdens de eerste 
ondervraging niet gegeven werd. 
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Een derde reden: De bevinding dat het vinden van herinneringen in het LTG is meestal afhankelijk van de juiste 
oproepaanwijzingen. Een herinnering die verloren lijkt, kan dus teruggevonden worden als men de juiste 
aanwijzing krijgt. 

Een vierde reden: Vergeten is in de eerste plaats niet afhankelijk van de lengte van het tijdsinterval tussen het 
leren en de test, maar van wat er intussen gebeurt is. 

PROEVEN MET KAKKERLAKKEN EN MENSEN: JENKINS EN DALLENBACH 

Ze lieten proefpersonen ’s avonds of ’s morgens zinloze lettergrepen leren, tot ze de lettergrepen perfect 
konden opsommen. 

Daarna testten ze de proefpersonen met een tussentijd van één uur, twee uur, drie uur of acht uur. 

• In de eerste conditie: de proefpersonen sliepen tijdens de tussentijd. 
• In de tweede conditie: ze waren wakker en gewoon aan het werk 

Resultaat: Bij elke tussentijd presteerden de personen die geslapen hadden beter dan zij die wakker gebleven 
waren.  

Kakkerlakken werden in een doolhof geplaatst en leerden bepaalde plekken te vermijden omdat ze daar een 
elektroshock kregen. Nadien werden ze in een ofwel grote kooi gestopt waar ze konden bewegen, ofwel in een 
kleine kooi waar ze niet konden bewegen. Bij de groep die kon bewegen was een veel groter verval wanneer zij 
terug in het doolhof geplaatst werden. 

 

à Als je niets doet na het leren zal je 
dan beter onthouden = Hippocampus is 
ook actiever tijdens het slapen die 
ervoor zorgt dat je ook beter zal 
onthouden. 
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PROACTIEVE EN RETROACTIEVE INTERFERENTIE 

Er bestaan 2 vormen van interfentie:  

Proactieve interfentie: Dit verwijst naar moeilijkheden om een gebeurtenis op te roepen ten gevolge van 
voorafgaande activiteiten. 

à invloed van wat je vroeger geleerd hebt op was je nu leert. 

VOORBEELD: Examen statistiek: Groep A leert eerst Algemene dan statistiek, groep B leert alleen statistiek: 
groep B scoort beter. Hetgeen die je gisteren geleerd hebt, verdringt wat je vandaag geleerd hebt. 

Retroactieve interferentie: Dit verwijst naar moeilijkheden om een gebeurtenis op te roepen ten gevolge van 
activiteiten die na de opslag van de gebeurtenis plaatsgevonden hebben. 

à hetgeen je nu leert, verdringt wat je gisteren geleerd hebt. 

VOORBEELD: Als een groep algemene en statistiek geleerd heeft en een andere groep alleen statistiek, zal de 
tweede groep hoger scoren. 

 

 

 

 

DE WONDERBAARLIJKE KRACHT VAN TOETSEN EN EXAMENS 

Een terugkerende discussie in scholen gaat over het nut van toetsen en examens. 

HET TOETSEFFECT 

Roediger en Karpicke (2006): Ze publiceerden 2 proeven die het belang van toetsen aantoonden voor het leren 
van zinvol materiaal (het onderzoek was voordien gebeurd met lijsten en woorden). 

Er werden 2 teksten van ong. een blz. gebruikt, handelend over de zon en over zeeotters. Elk tekst bevatte 30 
ideeën die getoetst konden worden. 

De studenten begonnen met het instuderen van een tekst (gelijk verdeeld over proefpersonen) gedurende 7 
minuten. 

Aan de helft van de proefpersonen: gevraagd om de tekst nog eens gedurende 7 minuten in te studeren. 

Aan de andere helft van de proefpersonen: de tekst werd weggenomen en ze kregen een wit blad, waarom ze 
in tijdspanne van 7 minuten zoveel mogelijk ideeën uit de tekst moesten opschrijven. Vervolgens werd de 
tweede tekst gedurende 7 minuten aangeboden. 

de resultaten zijn te zien op deze figuur. 
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EEN TOEPASSING IN DE KLAS  

McDaniel et al. (2011): Ze gingen het toetseffect na in het middelbaar onderwijs. Over de helft van de leerstof 
werd tijdens de lessen viermeerkeuzevragen gestekd, over de andere helft niet. 

Na elke vraag werden meteen de informatie gegeven over het goede antwoordalternatied. 

De toets kon op 3 manieren gebeuren: 

• Net voor de les 
• Aan het eind van de les 
• Een dag voor de officiële herhalingstoets aan het einde van een leereenheid 

Hieruit bleek dat de toetsen een positief effect hadden, hoewel de ingreep zeer minimum was. 

Reden waarom toetsen effectief zouden zijn: Dit zou te maken kunnen hebben met het feit dat ze het oproepen 
van informatie trainen. 

 

 

 

 

 

 

7.7 HERINNERING IS RECONSTRUCTIE 

= Creëeren van valse herinneringen, illusie. 

EXPERIMENT VAN HOLSELENBERG 

Wanneer aan mensen gevraagd wordt een dagboek bij te houden, en hen 6 maand later gevraagd wordt 
hierover te vertellen, blijken ze geen foutloze herinneringen meer te hebben. 

Resultaat:  

• 22% van eigen ervaringen herinneren ze zich niet meer 
• 9% vd gevallen zijn ze ervan overtuigd foutieve gebeurtenissen zelf meegemaakt te hebben 
• Gevoel bij de herinnering veranderen leidde tot 30% verkeerde herinneringen  

REDEN: ORGANISATIESCHEMA’S VAN BARLETT:  

Herinneringen onthouden volgens organisatieschema’s = algemene georganiseerde voorstellingen over de 
structuur van de wereld, mensen, gebeurtenissen en acties. 

• Herinnering is slechter als het gaat over bovennatuurlijke thema’s, we onthouden het beste 
realistische elementen. 
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• Doorvertelde verhalen bevatten onnauwkeurigheden, zoals roddels (het klinkt logisch dus het wordt 
geloofd, bv. eskimo’s en 1000 woorden voor sneeuw. 

• We scheppen ook zelf valse herinneringen: associaties tussen gebeurtenissen worden mee 
geëncodeerd en zo denken we bij een experiment woorden gezien te hebben waar we de link tussen 
leggen. 

Geheugentaak:  

We kregen allemaal woorden te zien die te maken hebben met naaien, onze hersenen denken ook het woord 
‘naald’ gezien te hebben zonder dat het tevoorschijn kwam. 

OOGGETUIGENVERKLARINGEN: 
 
Geheugen is constructief bij opslag en herinnering à info makkelijk beïnvloeden door suggestieve vragen te 
stellen  

LOFTUS EN PALMER:  
 

Experiment ooggetuigen (1) 

Toonten een film van een auto-ongeval (waarbij snelheidswijzer getoond werd), erna werden de woorden 
‘smakken’ en ‘raakten’ gebruikt bij het bevragen vd snelheid  

• smakken: auto reed gemiddeld 62km/u bij botsen  
• raken: auto reed gemiddeld 50km/u bij botsen  
• à keuze van een werkwoord kan herinneringen beïnvloeden  

Experiment ooggetuigen (2) 

Mensen werden brutaal behandeld, bij het bevragen van een beschrijving van de man die hun slecht 
behandelde werden er suggestieve vragen gebruikt zoals ‘klopt het dat de man wienig haar had?’ 

à suggestieve vragen kan herinnering beïnvloeden  
 

In het recht zijn ooggetuigen het meest overtuigende bewijs, toch toont de psychologie dat het 
onbetrouwbaar en vatbaar voor suggestie is (retroactieve inferentie?). 

RECONSTRUCTIE EN VERDRONGEN HERINNERINGEN: 

Frequent sexueel misbruik van kinderen -> in hoeverre herinnert men zich de feiten ‘correct’? 

• à klein aantal op basis van ‘teruggevonden’ herinneringen (dramatische ervaringen worden constant 
beleefd dus terugvinden van herinneringen lijkt onmogelijk)  
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Geheugenonderzoek: 

volledig vergeten van traumatische ervaringen is zeldzaam, wel is het zo dat men er soms minder 
herinneringen over heeft of dat her verarmd is. 

Er is een correlatie met de scores fantasieschalen van raporteerders: mensen die hoog scoren en dus 
fantasierijk zijn, vinden soms verdrongen herinneringen terug. Dit zorgt voor sceptisme bij de onderzoekers. 

Herinneringen worden vaak teruggevonden in suggestieve contexten (hypnose: werkt heel suggestief, 
bepaalde puzzelstukjes worden aangereikt -> psychotherapie met verbeeldingstechnieken, droominterpretatie 
& hypnose kan leiden tot creëeren van valse herinneringen)  

Focus in psychologie ligt op cliënt, maar men moet waakzaam zijn over het realiteitsgehalte en de 
gerechtelijke gevolgen. 

7.8 AMNESIE EN HET IMPLICIETE GEHEUGEN 

= Geheel of gedeeltelijk geheugenverlies 
 

1. Anterogade: na een ongeval weet je niets meer van wat gebeurd is na het accident. 
2. Retrograde: na een ongeval weet je niets meer voor/tot het ongeval. 

ANTEROGADE ó RETROGRADE  

• Vaak geassocieerd 
• Meestal kort & afgebakende tijdsperiode rond de traumatisch ervaring. 
• Retrograde amnesie kan ook optreden zonder acuut trauma: bv bij Alzheimer/HIV-dementie. 

KINDERAMNESIE: EDEREEN VORM VAN RETROGRADE AMNESIE 

Ook bij dieren: geconditioneerde jonge ratten lijden sneller aan extincitie 

Geheugenstructuren kleiner dan 3 jaar wellicht nog niet volgroeid om episodische herinneringen permanent 
vast te kunnen leggen (semantisch is wel heel goed bij kinderen: leren)  

Jonge kinderen hebben nog niet voldoende structuur en taal om hun ervaringen in een cognitief schema te 
kaderen. 

KORSAKOFF: BEKENDSTE VORM VAN ANTEROGRADE AMNESIE 

Dementie bij overmatig alcoholgebruik  

- Bij chronisch alcoholisme en vitamine B1 tekort à permanente hersenschade  
- Spreken en redeneren normaal maar herhalen (bv voortdurend herhalen van hetzelfde verhaal)  
- Moeilijk teksten lezen (vergeten op het einde vh blad wat aan het begin stond) 

FUNCTIONELE AMNESIE: MENTALE OORZAAK  

= Veroorzaakt door stresserende omstandigheden waarin de persoon zich bevindt 

• Organische amnesie: biologische oorzaak  
o Specifieke schade aan de hersenen (bv hippocampus, HM)  
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AMNESIA HM  

HM is de meest gedocumenteerde case in de psychologie à hippocampus werd verwijderd om zijn epilepsie 
tegen te gaan. 

• Problemen met herinneren recente gebeurtenissen, huidige leeftijd, data, gezichten,..  
• Kan wel vraagstukken oplossen =dissociatie andere cognitieve gedeeltes  
• Vergeten van wat hij deed, zag, at,..  
• kon eigen mentaal beeld niet updaten (herkende zichzelf niet)  
• constant het gevoel dat hij ontwaakte uit een droom  

CASE STUDY: AMNESIE (CLIVE WEARING)  

Clive Wearing had schade aan de hippocampus (gelijkaardig HM). Hij vergeet alles en had constant het gevoel 
dat alles de eerste keer is (voortdurend gevoel van ontwaken) 

Hij hield een dagboek bij, maar wist niet dat hij hierin had geschreven.Kan wel piano spelen = dissociatie 
motorisch geheugen  

IMPLICIET GEHEUGEN  
 

ONDERZOEK HM:  

Milner: intact leren van motorische vaardigheden (visuo-motorische spiegelbeeld tracking-taak =in 
spiegelschrift schrijven en tekenen) zonder herinneren aan de training  

• à procedurele geheugen <-> episodisch geheugen  
 

Conclusie: HM had enkel nog het onbewuste/impliciete geheugen.  

ONDERZOEK ANDERE PATIËNTEN  

Repetitie effecten in aanvultaken (bv strom…) zonder bewustzijn van repetitie  

• Semantische geheugen ó episodisch geheugen  
• Evidentie verschillende geheugensystemen =impliciet <-> explictiet  
• Geheugen zonder KTG = enkel onbewust geheugen  
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