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Hoofdstuk 1: Wat is psychologie 

Inleiding: 

Het vak ‘Algemene Psychologie’ biedt een wetenschappelijke kijk op het brede veld van de psychologie. Het geeft ‘the 
big picture’ bij de meer gespecialiseerde vakken. 

• The bad news: er is een negatieve visie over psychologie – oorzaken: 
o Populariteit van pseudowetenschappen 
o Stereotypering in de films 
o Gerechtsdeskundigen – veel tegenspraak bv. De Gelder 

• Media tonen teveel gebreken van psychologie 
• The good news: psychologisering van de samenleving: 

o Onderwijs 
o Tv 
o Kranten, tijdschriften 
o Jobs (consulting 

 

1.1 Een definitie van psychologie 
 

Psychologen proberen menselijk gedrag beter te begrijpen. Daartoe zullen ze gedrag op een systematische 

manier observeren en kijken hoe het beïnvloed wordt door gebeurtenissen in de omgeving (die ze soms zelf 

aanbrengen). Bovendien zullen ze dit gedrag proberen te begrijpen. 

 

‘Psychologie’ is een wetenschap waarbij het menselijk gedrag bestudeert wordt en waarbij die gedragsevidentie 

(verzamelde data) gebruikt wordt om de interne processen te begrijpen die aan dat gedrag ten grondslag ligt. 

 

‘Observeerbaar’ is een relatief begrip binnen de wetenschappen.  Wat op een bepaald moment niet waar te 

nemen is, kan het later wel worden. Een goed inzicht in de onzichtbaren processen maakt het immers mogelijk 

om te voorspellen wat men onder bepaalde omstandigheden zou moeten vaststellen. 

 

1.2 Ontwikkelingen die de psychologie mogelijk maakt 
1.2.1 Rede, intuïtie en geloof 

 

1. Filosofen in het oude Griekenland 
• Socrates, Plato en Aristoteles. Antwoorden op belangrijke vragen (over universum en de 

mens) waren te vinden  binnenin de mens -> De rede (Plato) en intuïtieve (Aristoteles) van 
de mens.  

• Er was geen plaats voor observatie (sofa science) 
• Plato: Echte kennis uit de menselijke geest/ziel. 

• Ziel was verbonden met een onzichtbare, onveranderlijke wereld (bevat alle kennis) en de 
mens kreeg toegang tot deze informatie door onze rede in een zichtbare, veranderlijke 
wereld waarin ook de dieren leefde. Observatie was een deel van deze wereld -> 

onbelangrijk. 
• Aristoteles: Observatie was iets belangrijker maar om tot ware kennis te komen diende men 

uit te gaan van onwrikbare uitgangspunten (axioma’s) die door de menselijke ziel intuïtief 

als zelfevident herkend werd. 
Deze herkenning was een ‘demonstratie’. 
 

 
 

2. De kerk  
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• Na de val van het Romeinse Rijk was de rooms-katholieke kerk de belangrijkste hoeder 

van informatie. Zij vertaalde de geschriften van Plato en Aristoteles naar de kerkelijke leer 

toe. 

• Plato’s onzichtbare wereld -> hemel 

• Aristoteles demonstraties  -> Goddelijke ingevingen 

 

1.2.2 De Wetenschappelijke Revolutie  

 

1. Een nieuwe manier van denken 
• Europe (16de – 17de eeuw): ware kennis gebaseerd op systematische observaties en actief 

ingrijpen in de wereld. (-> De Wetenschappelijke Revolutie) Oorzaken: Boekdrukkunst, 

verminderde invloed rooms-katholieke kerk, ontdekkingsreizen, oprichting universiteiten. 

 

2. De Copernicaanse revolutie 
Copernicaanse revolutie = het inzicht dat de aarde niet het middelpunt van het universum is. 

HOE? 
• Juliaanse kalender van Julius Caesar (365 dagen – om de 4 jaar schrikkeljaar) liep 11 

dagen achter. 
• Gregoriaanse Kalender (1582) was nauwkeuriger. 

Sprong van 4 oktober naar 15 oktober. 
• Tijdens de zoektocht naar de fout van Juliaanse Kalender stootte men op een axioma met 

de demonstratie dat de aarde stilstond in het centrum van het universum. 
• Copernicus geloofde dat de aarde rond de zon draaide. 
• Galileo Galilei werkte hierop verder in met een telescoop. 

NIEUWE OBSERVATIES 
• Newton werkte verder met de bevindingen van Galilei. 

Ontstaan wetten van Newton (beginpunt Fysica) 
 

1.2.3 De groeiende macht van de wetenschappen en het ontstaan van twee culturen 

Start twee culturen: klassieke, humanistische cultuur (alfa) en de nieuwe, natuurwetenschappen 

(bèta) 

• ALFA: bestuderen en uitbreiden van bestaande cultuur en kunst zijn belangrijk! 

• BETA: volledige samenleving heringericht worden op basis van wetenschappelijke 

inzichten. 

1.2.4  De toepassing van de wetenschappelijke methode op het menselijk functioneren 

Wetenschappelijk onderzoek hangt af van goede observatie. Onderzoekers vroegen zich daarbij af 

over de mogelijkheden en beperkingen van de menselijke waarneming. BESLUIT: mensen konden 

niet alles meteen en gedetailleerd waarnemen. → De eerste natuurwetenschappelijke studies 

over het menselijk functioneren. 

 

Dus deze nieuwe vorm van wetenschappelijke kennisvergaring werd toegepast op het psychisch 

functioneren van de mens →  De beperkingen van menselijke waarneming en → de snelheid van 

informatietransmissie in de zenuwen. 

 

• Beperking van de Waarneming (persoonlijke fout) in de astronomie. 

→ Een afwijking van resultaten door individuen. 

• Herman Von Helmholtz ging verder in op deze beperkingen door het meten van de 

snelheid van informatietransmissie in de zenuwen. 

(100 km/u) 

• Donders ging verder op het onderzoek van Helmholtz. 

Het begin van de mentale chronometrie: een techniek waarbij men de psychologische 

processen in informatieverwerking probeert te achterhalen door te kijken naar de tijd die 
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mensen nodig hebben om allerhande taken uit te voeren. 

(ki ki ki ki; ka ki ko ku…) 

 

1.2.5 De Evolutietheorie 

Evolutietheorie: volgens deze theorie waren levende wezens het resultaat van een 

aanpassingsproces aan veranderende omstandigheden. 

• Natuurlijke selectie: → Eigenschappen die goed aansluiten bij de omgeving, zorgen 

ervoor dat het individu goed gedijt en veel nakomelingen heeft.     → Eigenschappen die 

niet goed aansluiten, bedreigen de overlevings- en voortplantingskansen van het individu. 

• Struggle for life/ survival of the fittest: goede kenmerken = overleven en slechte 

kenmerken = uitsterven. 

Dieren en planten veranderen dus continu onder de invloed van de omgeving. 

• Darwin schreef boek: On the Origin of Species. 

• Meer en meer gingen wetenschappers ervan uit dat de mens uit dieren geëvolueerd was. 

Hierdoor kon het menselijk gedrag op dezelfde manier bestudeerd worden als diergedrag 

en eventueel dezelfde kenmerken hadden. 

 

1.3 Het ontstaan van de psychologie 

1.3.1 Ontwikkelingen binnen de filosofie 

De eerste wetenschappers waren filosofen → Natuurfilosofen. 

Sommigen filosofen dachten zelf kritisch na → NIET luisteren naar de klassieke filosofen en 

kerkvaders. 

Anderen bleven meer binnen de traditionele filosofie maar stelden wel nieuwe ideeën voor. (vb. 

Descartes) 

 

1. Descartes: dualisme, rationalisme, nativisme en een mechanische kijk op de 

wereld. 
• 3 Principes: INVLOED VAN PLATO, ARISTOTELES EN KATHOLIEKE KERK 

1) Dualisme bevat de overtuiging dat mensen uit twee onafhankelijke elementen bestaan: 

een lichaam en een geest. 

Geest: vrije wil (niet onderhevig aan natuurwetten) en kern van menselijk denken. 

Lichaam: gewoon omhulsel van geest en géén invloed op geest. 

VISIE PLATO en KATHOLIEKE KERK! 

 

2) Rationalisme stelt dat ware kennis gebaseerd is op de rede door na te logisch na te 

denken. GEEN OBSERVATIE! 

 

3) Nativisme bevat de overtuiging dat de mens aangeboren kennis heeft dat leidt tot rede 

-> Waarheid. 
• Mechanische visie: houdt in dat het universum een machine vormde die wiskundig 

beschreven kon worden. God had de machine gecreëerd en in werking gesteld. Menselijk 

lichaam was een onderdeel ervan en onderworpen aan natuurwetten. → Lichaam kwam 

los van religie, NIET DE ZIEL! Eerste loskomen van religie. 

 

2. Empirisme in plaats van rationalisme 
Volgens het empirisme wordt de inhoud van de geest niet gevormd door aangeboren ideeën 

en afgeleide inzichten, maar via zintuigelijke ervaringen die met elkaar geassocieerd worden. 

 

• JOHN LOCKE: Grondlegger empirisme. (Tabula rase – ‘The Blank Slate’ – Nurture) 

Volgens hem kwam alle menselijke kennis voort uit ervaringen met externe, voelbare 

voorwerpen en niet vanuit aangeboren ideeën.  
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• Associationisme: ‘hogere-ordekennis kwam tot stand door combinaties (associaties) 

van eenvoudigere ideeën. (vb. vuur –pijn) 

(Als twee dingen tegelijk ervaren worden, dan hebben ze veel kans om mentaal met 

elkaar geassocieerd te worden.) 

• Eind 18de eeuw → Mentale fenomenen begrijpen vanuit Mechanische principes. 

 

1.3.2 Psychologie als nieuwe wetenschap 

• Eind 19e eeuw: wetenschappelijke studie van gedrag EN mentale processen 

• DE EERSTE PSYCHOLOGISCHE EXPERIMENTEN: 

- Young (kleurperceptie – rood, groen, blauw: 3 dimensies) 

- Studie van  planeten ( natuurwetenschappelijke studie van de menselijke fout) 

- Von Helmholtz (neurale transmissie) 

- Weber en Fechner (psychofysica) 

-1ste labo in Leipzig van Wundt 

 

1. Wundt en het eerste laboratorium voor psychologie 

• Eerste wetenschapper die zich psycholoog noemde. 

• Richtte in Leipzig het eerste laboratorium op. 

→ Het startpunt van de wetenschappelijke psychologie. 

• Schreef een boek dat voor het eerst  de wetenschappelijke psychologie beschreef. → 

Alliantie tussen fysiologie (informeert ons over levensfenomenen die we met zintuigen 

kunnen waarnemen) en psychologie (waarbij de persoon van binnenuit naar zichzelf kijkt 

– Introspectie) 

• INTROSPECTIE: onderscheid tussen 

→ Innere wahrnemung: (vanuit een leunstoel nadenken over het eigen psychisch 

functioneren – sofa science) 

→ Experimentelle sebstbeobachtung ( proef herhaaldelijk afleggen en reageren met 

eenvoudige, kwantificeerbare antwoorden) 

NADENKEN BIJ JEZELF DOOR EXP. OBSERVATIE EN DOOR HET LABO IN TE GAAN. 

• STRUCTURALISME: Een stroming in de psychologie die op basis van introspectie de 

structuur van het bewustzijn probeerde te ontdekken. 

→ Titchener 

→ Zijn visie: elk complex proces opdelen in een combinatie van elementaire 

componenten, die behoorden tot het gebied van de sensaties, de beelden of de 

gevoelens. 

      → Sensaties: visuele ervaringen, geluiden, geuren, smaken en tastgevoelens. 

      → Beelden:  ervaringen van voorwerpen die niet aanwezig waren, zoals 

herinneringen. 

      → Gevoelens: emotionele reacties: liefde, geluk en jaloersheid. 

→ Een bewuste ervaring is een associatie van drie bovenstaande. 

• TEGENHANGER! GESTALTPSYCHOLOGEN: 

Het zoeken naar elementaire componenten van de menselijker ervaring is zinloos omdat 

de menselijke perceptie meer is dan de optelling van de afzonderlijke sensaties. VB: 

Melodie, Illusies 

→ Men maakt hier onderscheid tussen de bewuste waarneming en de stimulus 

(waarneming vs gewaarwording) 

- waarneming: gehelen/gestalten (geen reeks van onafhankelijke sensaties (bv. Je hoort 

een melodie, niet de aparte noten)) 

Onze hersenen maken fouten bij het waarnemen. Ze kunnen maar één interpretatie 

tegelijk maken, kunnen constant construeren/ 

→ De werkelijkheid is een constructie van onze hersenen. 
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→  - Bottom-up: perceptie gebaseerd op externe stimuli: wordt afgeleid uit de omgeving. 

Je gaat van een basaal concept naar een hoger concept. Bv: je ziet iets harig met acht 

poten. Door deze percepties samen te voegen kan je concluderen dat het een spin is. 

     - Top-down: Het concept vormt de interpretatie van de waarneming. Waarneming is 

niet altijd wat in de wereld gezien wordt. Bv. Je hersenen laten een gezicht zien in een 

wolk. Je ziet niet eerst de afzonderlijke details om te concluderen dat het een gezicht is. 

Het hogere concept vormt de basale stimuli om in de perceptie. Hiervan maak je gebruik 

van kennis die je al hebt. 

2. Binet en de geboorte van de toegepaste psychologie 

• Eerste Franse labo in Parijs aan de Sorbonne universiteit. 

• Intelligentietest: schedelomtrek meten bij kinderen. (fout) 

• Voorloper IQ-test. 

 

3. Funtionalisme: de vertaling naar de Amerikaanse context 

Overal in Amerika werden universiteiten opgericht met speciale departementen voor nieuwe 

wetenschappen. Zo bekwam Amerika al snel een dominante positie in de psychologie. 

 

De eerste belangrijke stroming binnen de Amerikaanse psychologie was het functionalisme. 

• Het functionalisme is de opvatting dat de mentale toestand een functie is van het centrale 

zenuwstelsel. Functionalisten hebben veel belangstelling voor de individuele verschillen 

tussen mensen en voor de verschillen en overeenkomsten tussen mens en dier. 

(beïnvloed door de evolutieleer van Darwin) 

→ James (mentale process: stream of consciousness) = een voortdurend veranderende 

stroom van gedachten en gevoelens. Hij verkondigde dat het succes van de psychologie 

zou afhangen van de mate waarin de psychologie aan mensen een praktische oplossing 

kon bieden.  

 

4. Behaviorisme: hoe kunnen we de psychologie nog wetenschappelijker maken? 

Watson (1878-1958) zei dat de psychologie nooit een echte wetenschap zou worden als ze 

zich met het bewustzijn bleef bezighouden. Om een natuurwetenschap te worden, moest de 

psychologie een wetenschap van het gedrag worden. Dit werd beschouwd als het beginpunt 

van het behaviorisme. 

• Het behaviorisme is een stroming binnen de psychologie waarin men het standpunt 

huldigt dat enkel observeerbaar, meetbaar gedrag het onderwerp kan vormen van 

psychologisch onderzoek en theorievorming. 

• Volgens Watson moest de psychologie de introspectieve methode verlaten, omdat die 

alleen maar subjectieve resultaten opleverde, die niet door anderen geverifieerd konden 

worden. 

ALLEEN OBSERVEERBAAR GEDRAG (overte) IS BELANGRIJK. 

• Hij werd geïnspireerd door het positivisme: Het positivisme is een beweging die ervan 

uitging dat de natuurwetenschappen de meest succesvolle manier gebleken waren om te 

wereld te begrijpen en kennis te genereren. 

• Behavioristen namen 3 ideeën over van de positivisten: 

1) Men moest de theorieën baseren op directe observaties die door anderen herhaald 

(repliceerbaar) kunnen worden. Dit betekende dat men de concepten moest definiëren in 

termen van de gebruikte meetprocessen en zo concreet mogelijke begrippen = een 

operationele definitie. 

Vb: honger → normale definitie: het gevoel dat ontstaat wanneer je niet gegeten hebt. → 

Op. Def. : het aantal uur dat een dier geen voedsel gekregen heeft. 
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2) Men moest een onderscheid maken tussen onafhankelijke en afhankelijke variabelen 

 → onafhankelijke variabelen zijn karakteristieken van de situatie die op de persoon of het 

dier inwerken (bv. Voedsel) en die de onderzoeker kan manipuleren. 

 → afhankelijke variabelen zijn gedragingen van de persoon of het dier die de 

onderzoeker kan meten (bv. Leerprestaties) om na te gaan of de onafhankelijke variabele 

een effect heeft gehad. 

Op basis van die begrippen kon men het behaviorisme definiëren als de studie van een 

stimulus (de onafhankelijke variabele) op een reactie (de afhankelijke variabele). Het 

behaviorisme wordt dan ook vaak omschreven als een S-R-psychologie: een stimulus 

lokt een respons uit. 

 

3) Een wetenschappelijke theorie moest bestaan uit het beschrijven van de precieze 

relatie tussen de onafhankelijke en de afhankelijke variabelen, het liefst in de vorm van 

een wiskundige wet. Vb. E = mc² 

 

• Bewustzijn valt buiten het studiegebied → kon niet objectief vastgesteld worden. (Black 

box)  S ----- (wat gebeurt er in het hoofd) ----- R 

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

 

5. Freud en het hermeneutische alternatief 

Volgens de Psychoanalyse zijn het bewustzijn en het gedrag slechts zeer oppervlakkige 

fenomenen en ligt de ware oorsprong van het ontstaan van persoonlijkheidsverschillen en 

mentale stoornissen bij onbewuste krachten 

(De grondlegger is Freud (1856-1939)) 

• Mentale stoornissen en sommige lichamelijke symptomen 

→ Hadden psychische oorzaak, te wijten aan verdrongen problemen uit hun bewustzijn 

omdat ze teveel angst opriepen. 

→ Deze problemen gingen terug op traumatische episodes uit hun kindertijd. 

→ Konden geholpen worden door onbewuste conflicten naar het bewuste te brengen. 

• Het interpretatiewerk van een psychoanalytische psycholoog geleek meer op het 

begrijpen van het verleden dan op het onderzoekswerk van een natuurwetenschapper. 

= De hermeneutiek = onderzoeksmethode 

 

Pas in 2008 ontstond de neurowetenschap. 

Samenvatting 5 scholen in de psychologie: 

 

1. Structuralisme 

• Belangrijkste vertegenwoordigers: Titchener, Külpe, Wundt 

• Onderzoeksdoel: Uit welke elementen bestaat een bewuste ervaring? 

• Onderzoeksmethode: Introspectie 

 

2. Gestaltpsychologie 

• Belangrijkste vertegenwoordigers: Wertheimer, Koffka, Köhler 

• Onderzoeksdoel: Hoe kunnen we aantonen dat het menselijke bewustzijn meer is dan de 

som van elementaire componenten? 

• Onderzoeksmethode: Demonstraties, subjectieve rapportering 

 

3. Functionalisme 

• Belangrijkste vertegenwoordigers: Dewey, James 

• Onderzoeksdoel: Welke zijn de functies van het bewustzijn en hoe helpt het bewustzijn 

mensen bij overleving? 

• Onderzoeksmethode: Introspectie en observaties 
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4. Behaviorisme 

• Belangrijkste vertegenwoordigers: Watson, Skinner 

• Onderzoeksdoel: Hoe kunnen we gedrag wetenschappelijk bestuderen? Is het mogelijk 

om voorspellingen te maken die door experimenteel onderzoek te toetsen zijn? 

• Onderzoeksmethode: Gecontroleerde experimenten met operationeel gedefinieerde 

variabelen. 

 

5. Psychoanalyse 

• Belangrijkste vertegenwoordigers: Freud 

• Onderzoeksdoel: Wat kunnen we besluiten over het onbewuste door mentale problemen 

te bestuderen? 

• Onderzoeksmethode: Gevalsstudies van Patiënten, vrije associatie, droomanalyse 

!Vanaf hier geen chronologische volgorde van het verdere hoofdstuk! 

1.4 De hedendaagse psychologie 

(BOEK: 1.5  -  1.6  -  1.7  -  1.8 vanaf p.33) 
Cognitieve Psychologie: gedrag begrijpen vanuit informatieverwerkende processen. 

 

Er is een verband tussen biologie en de mens als sociaal cultureel wezen. 

 

1. (1.5 – 1.6 – 1.7) 3 grote categorieën die het gedrag beïnvloeden: 

- Biologische invloeden 

- cognitieve processen 

- sociaal-culturele context (interacties met andere mensen. 

 

1) (1.5) Biologische invloeden: 

o Vanuit dualisme ging men er eeuwenlang vanuit dat geest het lichaam beïnvloed, 

maar niet omgekeerd. 

→ Psychische problemen werden extern bekeken ( geesten, duivels) 

NU: onder invloed van de evolutieleer en ontdekkingen in de geneeskunde speelt biologie 

op 4 manieren een rol. 

A) Het centraal zenuwstelstel (hersenen en ruggenmerg) 

Zo goed als alles gedrag verloopt via het CZS. 

Een stoornis in deze structuren kan dus gevolgen hebben voor het psychologisch 

functioneren. 

▪ Gelokaliseerde hersenletsels (door ongeval of bloeding) 

→ Specifieke pathologie. 

▪ Algemene hersenaandoeningen/stoornissen 

→ Alzheimer, ondervoeding/honger 

▪ Chemie onder de vorm van medicatie etc. kunnen de psychische pathologie 

beïnvloeden. 

→ Serotonine – Depressie 

B) Erfelijkheid 

Genen beïnvloeden zowel lichamelijke kenmerken alsook het IQ, persoonlijkheid, 

motoriek… 

Onderzoek naar: → Tweelingen onderzoek (vb. huilen) 

                        → Adoptiestudies (vb. zelfmoord) 

                        → Stamboomonderzoek (vb. taalstoornis) 
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C) Menselijke evolutie 

Sommige genetische eigenschappen verhogen de kans op nakomelingen en worden 

doorgegeven. Andere verminderen de kans op nakomelingen en sterven uit. 

→ aangeboren kenmerken zoals glimlachende baby’s om de band met hun ouders te 

versterken. Blindgeboren mensen glimlachen als ze blij zijn dus AANGEBOREN 

EIGENSCHAP en geen imitatie. 

TABULA RASA? 

D) Invloed van lichaam op geest (buiten de hersenen) 

Hormonen, honger, dorst, seksuele drift, pijn, zwaarlijvigheid, zonlicht, beweging… 

hebben allemaal een invloed op humeur, nemen van beslissingen… 

2) (1.6) Het belang van cognitieve processen 

Informatie verwerken en leren uit ervaringen. Het gedrag verandert op basis van wat ze 

meemaken. Het gedrag staat in functie van ervaringen. 

→ Er gebeurt meer dan S-R relaties (hogere-ordekennis)  

We houden heel wat meer informatie bij dan alleen maar associaties tussen waarneming en 

observeerbaar gedrag. Ook bij dieren (vb. ratten) 

3) (1.7) Het belang van sociaal-culturele context: de mens maakt deel uit van een 

groep 

▪ Stanley Milgram: Sociale netwerken: Iedereen kan met wie dan ook in 

contact gebracht worden via een gemiddeld aantal stappen van zes 

kennissen van kennissen. 

▪ Sterke intragroepsbeïnvloeding door socioculturele verschillen. 

→De waarden en gedragingen van een groep worden op hun beurt 

bepaalde door de sociale en culturele context waarin ze voorkomen. 

HOFSTEDE onderscheidt 5 belangrijke dimensies waarop culturen verschillen. VB: 

Individualisme vs collectivisme         Afstand op basis van macht          

Langetermijnoriëntatie. 

▪ Socio-cultureel of biologisch / Nature of nurture. 

→ geslachtsverschillen hebben zowel biologische als socio-culturele 

invloeden. VB KAARTLEZEN ---- aanmoedigingsgedrag. 

                   Slaagkansen universiteit. 

 

2. (1.8) Het biopsychosociale model 

Om gedrag te verklaren moet men dus rekening houden met de socioculturele context, 

cognitie en biologie. De zwaarte van de componenten verschilt naargelang het aspect dat men 

bestudeert. 

Gedrag wordt beïnvloed door een wisselwerking van de 3! 

 

(Zie case-study p.44-45) 

 

1.5 Onderzoeksmethoden Psychologie 

(BOEK: 1.4 vanaf p.15-33) 

NU: Wetenschappelijk onderzoek veronderstelt in de eerste plaats een nauwkeurige observatie en 

beschrijving van het onderzoeksonderwerp. 

VROEGE Psychologie: eigen ervaringen, introspectie, rede… 

Nu zie je nog dat mensen die denken dat ze iets over psychologie weten, ‘intuïtieve leken’ zijn. 

 

• Door beperkingen aan subjectieve ervaringen zal het beginpunt van een psychologisch 

onderzoek altijd een objectieve registratie van de feiten moeten zijn. Deze zal uitgevoerd 

moeten worden op een manier die zo nauwkeurig mogelijk beschreven wordt, dat een 

andere wetenschappelijk opgeleide psycholoog die op exact dezelfde manier kan 

herhalen. 
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                            = eis tot repliceerbaarheid van de onderzoeksresultaten. 

 

• Onderzoeksvragen moeten zo gedetailleerd mogelijk zijn. 

Hoe gedetailleerder hoe meer kans op een bevredigend antwoord. 

→ Beste onderzoeksvragen als je een theorie hebt. 

Theorie = een samenhangend geheel van ideeën dat gebruikt wordt om fenomenen te 

verklaren. 

→ Jarenlang onderzoek. 

→ Onderzoeksvraag kan voortvloeien uit toeval of gesprekken met collega’s = ‘inval’ 

• Literatuurstudie: Voor men aan een onderzoek begint, moet men eerst een 

literatuurstudie uitvoeren om te kijken wat al over de problematiek bekend is. Door deze 

literatuurstudie kan men een nauwkeurige onderzoeksvraag formuleren en weet men 

welke valkuilen vermeden moeten worden. 

• Afhankelijk van de vraag kan men verschillende onderzoekstechnieken hanteren: 

o Beschrijvend onderzoek 

• Naturalistische observatie 

• Vragenlijst 

• Interview 

• Opiniepeiling 

• Test 

• Gevalsstudie 

o Correlationeel onderzoek 

• Verbanden zoeken tussen variabelen 

o Experimenteel Onderzoek 

• Een hypothese formuleren 

• Onafhankelijke variabele manipuleren 

• Afhankelijke variabele observeren 

• Controlevariabelen constant houden 

 

1.5.1 Beschrijvend onderzoek 

Bij beschrijvend onderzoek probeert men in de eerste plaats correcte informatie te verzamelen 

over een onderwerp. Betrouwbare en juiste gegevens zijn immers een noodzakelijke voorwaarde 

voor een correct begrip. 

 

1. Naturalistische observatie 

Naturalistische observatie is een onderzoekstechniek waarbij het gedrag systematisch 

geobserveerd wordt in een natuurlijke context. 

• De onderzoekers noteren hoe vaak, wanneer en in welke context allerlei gedragingen 

vertoond worden. 

• VB: studie Blatchford: over de invloed van de klasgrootte op de mate van agressief 

gedrag bij kinderen van het eerste leerjaar. 

→ Klasgrootte had een beperkt effect op lesonderbrekend gedrag. 

→ De studie van Blatchford illustreert de rijkdom aan gegevens die een naturalistische 

observatie oplevert. (97000 meetpunten) 

→Deze gegevens zijn evidentie-gebaseerd (evidence based) 

overtuiginggebaseerd NIET 

• Voordeel: → geven een levendig beeld van wat in een bepaalde context gebeurd. 

               → startpunt voor meer gericht onderzoek 

• Nadeel: → Reactieve gedragingen: de neiging om je anders te gedragen als je 

geobserveerd wordt. 

2. Vragenlijsten 

Een vragenlijst is een reeks van vragen die ondervraagden in hun eigen tempo kunnen 

beantwoorden, vaak zonder dat de onderzoeker aanwezig is. 
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Men kan informatie verkrijgen over een fenomeen door vragen te stellen aan mensen die 

ervaring hebben met een bepaald onderwerp. 

• Ev. Ter aanvulling van een observatie. VB. studie Blatchford 

• NADEEL: De antwoorden die men op een vragenlijst verkrijgt, weerspiegelen de 

indrukken van de ondervraagde (subjectiviteit / sociale wenselijkheid) en komen niet 

noodzakelijk overeen met de realiteit. 

3. Interviews 

Onderzoekers kunnen over gedrag en attitudes van mensen ook informatie verzamelen door 

hen mondeling vragen te stellen en de antwoorden te registreren.  

• Er zijn twee soorten interviews: 

- gestructureerd interview (vaste lijst met vragen) 

- ongestructureerd interview (vragen staan niet vast) 

• Men kiest liever een gestructureerd interview aangezien de antwoorden van de 

ondervraagden beter met elkaar te vergelijken zijn en men meer controle heeft over het 

verloop van het interview. 

• VOORDELEN: → een goede interviewer kan de ondervraagde motiveren om 

gedetailleerder antwoorden te geven dan bij een vragenlijst. 

• NADELEN: → ze bieden niet de mogelijkheid om met zekerheid uitspraken te doen over 

het gedrag, noch over de oorzaken ervan, omdat het hier ook weer gaat om de perceptie 

van de ondervraagde. 

               →Sociale wenselijkheid door de anonimiteit moeilijk gegarandeerd kan worden. 

Sociale wenselijkheid is de neiging die mensen hebben om op vragen te reageren op 

een manier die maatschappelijk gewaardeerd wordt, waardoor ze in sociaal opzicht een 

gunstiger indruk maken. 

4. Opiniepeilingen 

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. 

• Bij een opiniepeiling zijn de vragen over het algemeen kort en wil men vooral een brede 

steekproef van de bevolkingsgroep ondervragen. 

• De cruciale factor in een opiniepeiling is ervoor te zorgen dat men een representatieve 

(onpartijdige) steekproef heeft, zodat de resultaten tot de volledige populatie 

veralgemeend kunnen worden. 

• NADELEN: →Sommige bevolkingsgroepen zijn makkelijker te bereiken dan andere of 

werken makkelijker aan het onderzoek mee 

                →Sociale wenselijkheid of men antwoordt niet oprecht 

                →Nonrespons bias: Soms zijn de vragen niet neutraal gesteld of kunnen 

mensen simpelweg weigeren om op bepaalde vragen te antwoorden. 

 

5. Psychologische tests 

Psychologen hebben een groot aantal tests ontworpen om menselijke vaardigheden en 

eigenschappen te meten. De belangrijkste tests zijn intelligentietests, die mentale 

bekwaamheden testen en de tests die persoonlijkheidseigenschappen meten. Vooral 

interessant zijn de gestandaardiseerde tests. 

• Gestandaardiseerde tests zijn procedures voor het meten van vaardigheden of 

eigenschappen die aan een zorgvuldig en uitgebreid vooronderzoek onderworpen werden, 

zodat de onderzoeker een duidelijk beeld heeft van de scores die verwacht kunnen 

worden en voldoende waarborgen heeft dat de tests op een betrouwbare manier de 

vaardigheid of eigenschap meet die men wil meten. 

Archiefdata 

Als de benodigde gegevens al in één of ander bestand aanwezig zijn, hoeft de onderzoeker 

deze zelf niet meer te verzamelen. Dit opslaan van informatie over personen en organisaties 

maakt het mogelijk om analyses op deze data uit te voeren. Hoe meer date men heeft, hoe 

zekerder men kan zijn van de patronen die men vaststelt. 
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6. Gevalsstudies (case-studies) 

Als het niet mogelijk is om veel personen in een onderzoek te betrekken omdat het fenomeen 

(te) zeldzaam is, zal men gebruikmaken van een gevalstudie. 

→Een gevalsstudie is een intensief, gedetailleerd onderzoek over één persoon of één 

gebeurtenis, in de hoop principes te vinden die gelden voor het fenomeen in het algemeen. 

• NADEEL: Generaliseerbaarheid 

• Ook Freud baseerde zijn psychoanalytische theorie op intensieve gevalstudies bij een 

beperkt aantal patiënten. 

 

1.5.2 Correlatieonderzoek 

Beschrijvend onderzoek geeft een accuraat beeld van wat personen doen en wat in hen omgaat. 

Het is vrij statisch.  

Om fenomenen echt te begrijpen, moeten psychologen logisch inzicht krijgen in de verbanden 

tussen de verschillende waarnemingen of metingen. 

 

1. Verbanden zoeken tussen variabelen 

Het zoeken naar verbanden tussen karakteristieken die men gemeten heeft, maakt deel uit 

van correlatieonderzoek. Hierbij onderzoekt men de correlatie tussen variabelen. 

• Een variabele is elk kenmerk dat kan veranderen en dat gemeten kan worden (in een 

getal uitgedrukt). VB: gewicht, klassengrootte, prestaties… 

• Een correlatie verwijst naar de mate waarin twee variabelen met elkaar samenhangen, 

naar de mate waarin wijzigingen in de ene variabele gepaard gaan met wijzigingen in de 

andere variabele. 

VB: Grootte en gewicht: Grote mensen zijn over het algemeen zwaarder dan kleine 

mensen. 

• Een correlatiecoëfficiënt is een getal tussen -1 en +1 dat de mate en de richting van 

het verband tussen de twee variabelen uitdrukt. 

• 3 Soorten correlaties: →Positieve correlatie: Een positieve correlatie treedt op wanneer 

twee variabelen in dezelfde richting variëren. Als de ene variabele toeneemt, zal de 

andere ook toenemen en andersom. 

Variabelen die positief correleren zullen een correlatiecoëfficiënt hebben tussen +0,1 en 

+1. VB Lengte en gewicht: groter gewicht – meer kans op grotere lengte. 

                                    →Negatieve correlatie: Een negatieve correlatie verkrijgt men 

wanneer de ene variabele toeneemt en de andere afneemt. Deze zullen een 

correlatiecoëfficiënt hebben tussen -0,1 en -1. 

VB Aantal sigaretten roken en gemiddelde levensduur: hoe meer sigaretten, hoe korter de 

levensduur. 

                        

                                     →Nulcorrelatie: Een correlatie dicht bij 0,00 wordt een 

nulcorrelatie genoemd. Een correlatiecoëfficiënt van 0,00 betekent dat de variabelen niet 

met elkaar verbonden zijn. 

• Correlatiecoëfficiënten maken het mogelijk om de samenhang tussen twee variabelen op 

een beknopte manier weer te geven. 

MAAR maken het niet mogelijk om oorzaak en gevolg te onderscheiden. 

→ONDERSCHEID CORRELATIE-CAUSALITEIT 

VB: aantal ijsjes – meer verdrinken → Ligt aan temperatuur 

      Dikke vrouwen – verdienen meer → leeftijd (want je verdikt wat met de jaren) 

• Een correlatie kan dus op 3 manieren geïnterpreteerd worden: 

→A is de oorzaak van B 

→B is de oorzaak van A 

→ Zowel A als B worden beïnvloed door een derde variabele die (nog) niet bekend is. 

(ZIE VORIGE VOORBEELDEN) 
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                                   Correlaties maken het mogelijk om variabelen te vinden die met elkaar                       

samenhangen en die men kan gebruiken om voorspellingen te maken. Om te zeggen wat de oorzaak is van wat, moet 

men actief ingrijpen en kijken welke gevolgen dit heeft. Op basis van de ideeën die men heeft zal men situaties 

creëren die het mogelijk maken om de ideeën te verifiëren of te weerleggen. Dit gebeurt door experimenten. 

1.5.3 Experimenteel onderzoek 

Experimenteren om oorzaak aan te tonen. 

• VERSCHIL CORRELATIONEEL EN EXPERIMENTEEL ONDERZOEK: 

→COR. OND.: De onderzoeker observeert de relaties tussen variabelen zoals die van 

nature voorkomen. 

→EXP. OND.: Bij experimenteel onderzoek grijpen onderzoekers actief in; zij manipuleren 

één (of meer) variabele(n) en kijken of dit effect heeft op de andere variabele. Als dit zo 

is, dan hebben ze goede evidentie dat de gemanipuleerde variabele effectief het effect 

veroorzaakt heeft. 

Daarbij is het essentieel dat alleen de geplande manipulatie een verschil teweegbrengt 

tussen de condities en dat al de rest constant blijft. (confound). Daarna gaat men na wat 

het effect van de manipulatie geweest is op het gedrag waarvoor men zich interesseert. 

• Case-study bij een experimenteel onderzoek is onderwerp. 

• ZIE VB: Agressie videogames bij meisjes p.25 

• 5 BELANGRIJKE FASEN IN EXP. ONDERZOEK: 

1) Voor het experiment: Data verzamelen en literatuurstudie 

2) Een hypothese formuleren: Een hypothese is een voorspelling op basis van 

een theorie die in een proef getoetst wordt.  

→ Verificatie: als een fenomeen goed genoeg begrepen wordt, dan moet men 

kunnen ingrijpen en voorspellen wat er zal gebeuren. 

→ Falsificatie --- herzien theorie 

3) De hypothese in een experiment gieten: 

De volgende stap is de hypothese in een experiment gieten zodat ze kan getoetst 

worden.  

Hierin staan drie begrippen centraal: 

- de onafhankelijke variabele (wat wordt gemanipuleerd): De onafhankelijke 

variabele is de variabele die de onderzoeker tijdens een experiment manipuleert 

om het effect ervan op het gedrag te achterhalen. VB: het soort game 

(gewelddadig of niet) 

- de afhankelijke variabele (meten van het effect van de manipulatie): De 

afhankelijke variabele is de variabele die een onderzoeker meet als deel van 

het experiment. Deze variabele wordt zo genoemd omdat hetgeen hij meet, 

afhankelijk is van de onafhankelijke variabele. VB: aantal keren maximumstraf 

- de controlevariabelen (wat je constant houdt): De controlevariabelen zijn de 

aspecten van een experiment die een onderzoeker constant wil houden. VB: duur 

van de videogame. 

4) Data verzamelen en analyseren: 

De volgende stappen zijn het testen van de proefpersonen, het verzamelen van 

de data en het statistisch analyseren van de data. 

5) De hypothese evalueren: 

Uiteindelijk moeten de onderzoekers hun bevindingen in verband brengen met 

hun hypothese. 

Een onverwacht resultaat kan zowel het resultaat zijn van een verkeerde 

hypothese als van een slechte operationalisatie. 

→ Verificatie – falsificatie 
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• VOORDELEN: → causaliteit en controle 

                    → Repliceerbaarheid en betrouwbaarheid 

• NADELEN:  → manipulatie soms niet mogelijk ( ethisch onverantwoord) 

                 → invloed andere variabelen statistisch schatten. 

 

1.5.4 Is wetenschap altijd juist? 

Wetenschappelijk verworven kennis is niet altijd juist, omdat het mogelijk is dat de onderzoekers 

met een verkeerde theorie werken of bij het onderzoek een fout gemaakt hebben. 

Bij elke studie zijn er punten van kritiek 

• Interne Validiteit: Onderzoek heeft interne validiteit als de conclusies die over de 

oorzaak-gevolgrelaties tussen de variabelen getrokken worden, gerechtvaardigd zijn. 

→ Beter bij experimenten 

→ Zijn de oorzaak-gevolgrelaties gerechtvaardigd 

→ Zijn er storende variabelen, confounds 

(bij exp. Worden de storende variabelen  constant gehouden door ze op te nemen als 

controlevariabelen. 

• Externe Validiteit: Externe validiteit verwijst naar de veralgemeenbaarheid van de 

onderzoeksresultaten buiten de onderzoekssetting. 

→ Beter bij observaties 

→Repliceerbaar – betrouwbaar 

→Generaliseerbaarheid 

→ Ecologische validiteit? (soms tegenstrijdige resultaten) 

 

Externe validiteit kan men testen door een veldexperiment. 

Bij een veldexperiment proberen de onderzoekers controle aan te brengen in een 

natuurlijke situatie en daarna bepaalde factoren te variëren om te zien hoe die het gedrag 

beïnvloeden. 

VB tonen van gewelddadige en niet-gewelddadige film in een instelling. 

 

Er is een spanningsveld tussen interne en externe validiteit. Om foute opvattingen te weren, zal wetenschap altijd 

proberen om uitspraken kritisch te toetsen en te verwerpen. Pas als een theorie dit proces doorstaan heeft en voldoende 

convergerende evidentie ( veelheid aan studies – meta-analyses) verworven heeft, zal men ze als verworven kennis 

beschouwen. 

Theorieën/verklaringen waarvan de voorspellingen gefalsificeerd worden, worden verworpen! 

1.5.5 Ethiek 

• VROEGER: er werd weinig nagedacht over de vraag of de verwachte winst in kennis wel 

opwoog tegen het ongemak dat de proefpersonen of de proefdieren dienden te 

ondergaan. 

 

• NU: ethische commissies leggen beperkingen op. 

Bij mensen: → geen lichamelijke of psychische schade 

                  → voorafgaande, geïnformeerde toestemming (informed                   

consent) 

                  → recht op stoppen zonder nadeel 

                  → anonieme opslag en rapportering 

                  → Debriefing (zeker bij misleiding) 

Bij dieren: → schone omgeving, geen onnodige pijn… 
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1.5.6 Enorme verscheidenheid aan psychologen 

KORTOM, ER IS EEN ENORME VERSCHEIDENHEID EN SPECIALISATIE 

 

• Klinische psychologie: diagnose en behandeling van emotionele, mentale en 

gedragsproblemen (acuut en chronisch) ev. gericht op een specifieke doelgroep zoals 

Kinderen 

• Cognitieve psychologie: hoe verwerken mensen informatie 

• Ontwikkelingspsychologie: bestuderen ontwikkeling tijdens de levensloop 

• Onderwijs psychologie: optimalisatie onderwijs 

• Ergonomen psychologie: verhogen efficiëntie apparaten werkomgeving 

• Forensische psychologie: gerecht psychologie 

• Gezondheidspsychologie: optimaliseren gezondheid, omgaan pijn… 

• Arbeids- en organisatiepsychologie: selectie, bewaken jobsatisfactie 

• Neuropsychologie: hersenen – gedrag (gevolg pathologie) 

• Test psychologie: ontwerpen gestandaardiseerde tests (IQ, persoonlijkheid) 

• School psychologen (lager & middelbaar): diagnose en behandeling emotionele 

problemen, advies studiekeuze 

• Sociaal psychologen: invloed sociale context op gedrag 

• Sportpsychologen: optimaliseren prestatie (motivatie) 

• (psychiaters: artsen met specialisatie in psychopathologie) 

• (psychotherapeuten: iedereen!! 2013?) 
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Hoofdstuk 3 Gewaarwording 

McGurk-effect: Het klassieke voorbeeld van dit mcgurkeffect is een experiment waarbij een spreker zowel de klank 

/ba/ herhaaldelijk uitspreekt, als de klank /ga/ (met de 'g' als in 'goal'). Het uitspreken van de klank /ba/ wordt 

auditief afgespeeld, synchroon met het beeld van het uitspreken van de /ga/, de hoorder zal dit vervolgens 

waarnemen als: /da/. Dus, met vereenvoudigde notatie: 

Auditief: ba ba ba ba ba ba 

Visueel: ga ga ga ga ga ga 

Illusionair: da da da da da da  

→ Onze zintuigen werken niet onafhankelijk. Ze beïnvloeden elkaar. 

3.1 Gewaarwording 
3.1.1 Waarneming vereist de interpretatie van gewaarwordingen 

1. Gewaarwording en waarneming 
• De gewaarwording (of de sensatie) omvat de opname van stimulatie uit de 

omgeving en het vertalen van deze stimulatie in elektrochemische neuronale signalen die 

naar de hersenen gestuurd kunnen worden en daar omgezet worden in beelden, klanken, 

geuren, smaken,... 

• De waarneming (of de perceptie) is het organiseren, interpreteren en begrijpen van 

de gewaarwordingen. 

• VB: een geluid detecteren van een xylofoonstaafje is een gewaarwording. 

• VB: een reeks noten identificeren als een bekende melodie is een waarneming. 

• Waarneming en gewaarwording zijn geen twee verschillende processen, maar uiteinden 

van een continuüm. 

→ Waarnemingsprocessen zijn nodig om een zinvolle voorstelling van de wereld te maken 

op basis van fragmentarische informatie die via de gewaarwording de hersenen bereikt. 

 

3.1.2 Hoeveel zintuigen zijn er? 

1. De traditionele 5 zintuigen gericht op de buitenwereld 

- het gezicht 

- het gehoor 

- de reuk  

- de smaak 

- de tast 

Deze werken dus niet onafhankelijk van elkaar volgens McGurk. 

2. Vijf extra zintuigen 

Ward (2008) stelde voor om 10 zintuigen te onderscheiden ipv 5. Daarbij gebruikte hij als 

criteria dat elk zintuig een eigen reeks van receptoren moet hebben en dat deze prikkels in 

een apart deel van de hersenen verwerkt moeten worden. Ze zijn gericht op het functioneren 

van het lichaam en het signaleren van lichaamsgevaar. 

- pijngewaarwording 

- temperatuurgewaarwording 

- evenwichtsgevoel (vestibulair zintuig) 

- kinesthesie (positie en beweging van gewrichten en spieren) 

- interoceptie (interne sensaties zoals honger, hartslag, blaas,...) 

3. Jeuk als elfde zintuig? 

Dit ontstaat gewoonlijk als de huid reageert op een uitwendige stof of op een ziekte die de 

huid aantast. Het kan echter ook het gevolg zijn van een nier- of leverziekte en komt eveneens 

voor bij psychiatrische patiënten, die soms een overweldigend jeukgevoel ervaren zonder 

duidelijk aanwijsbare lichamelijke oorzaak. 
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Sun en Chen (2007) rapporteerden door onderzoek dat jeuk geen lichte vorm van pijn (en dus 

deel uitmaakte van het pijngevoel) was. 

 

3.2 Het gezichtsvermogen 

Bij de bespreking van de zintuigen gebruiken we steeds dezelfde indeling.  

- eerst de fysische processen die aanleiding geven tot de gewaarwording 

- dan de organen die de informatie oppikken en doorsturen 

- uiteindelijk het verwerken van se sensorische informatie door de hersenen 

 

3.2.1 De fysica van het licht 

1. Lichtgolven 

• Licht bestaat uit elektromagnetische stralingen. Deze energievorm komt voort uit snelle 

trillingen (oscillaties) van elektrisch geladen deeltjes en beweegt zich voort in golven. Een 

golf is een opeenvolging van pieken en dalen. De afstand tussen twee pieken is de 

golflengte (wordt uitgedrukt in nanometers). 

2. Het zichtbare spectrum 

• Het zichtbare licht vormt slechts een miniem segment van het totale bereik van 

elektromagnetische straling: het stukje tussen 400nm en 700nm. Dit komt doordat het 

menselijke oog enkel gevoelig is voor dit deel van het elektromagnetische spectrum: het 

zichtbare spectrum. 

• Mensen zijn blind voor X-stralen, ultraviolet, radiogolven… 

→ We zien dus een beperkt stukje van wat om ons heen is. 

• Het zichtbare spectrum is dus een klein spectrum maar is het meest aanwezig, 

evolutionair is dit interessant aangezien we hier een optimale gevoeligheid bij hebben 

ontwikkeld. Ze zijn het belangrijkst om te overleven. 

• Sommige stralen gaan door het weefsel heen (magnetron) 

3. Lichtintensiteit 

Licht heeft ook een lichtintensiteit. 

• Licht verplaatst zich in energiepakketjes die fotonen genoemd worden. De intensiteit van 

licht hangt af van de sterkte van de lichtbron en wordt grofweg bepaald door de 

hoeveelheid fotonen die per tijdseenheid een oppervlakte bereiken. Hoe meer fotonen, 

des te intenser het licht. 

• Wanneer een foton een oppervlakte bereikt, kunnen er drie dingen gebeuren:  

→ ofwel wordt de foton door het oppervlak teruggekaatst (gereflecteerd) 

 Het meeste licht dat het menselijke oog bereikt, komt echter niet van een rechtstreekse 

lichtbron, maar van licht dat door andere oppervlaktes gereflecteerd wordt. Dit licht vormt 

het begin van het menselijk gezichtsvermogen. 

→ ofwel gaat het foton door het oppervlak heen (het voorwerp is dan transparant) Als 

een foton door een oppervlak heengaat, verandert de lichtgolf dikwijls van richting 

(afhankelijk van de relatieve dichtheid tussen de materie waaruit het foton komt en de 

materie waarin de foton gaat). Dit wordt refractie genoemd. 

→ ofwel wordt het foton geabsorbeerd. Als een foton geabsorbeerd wordt, wordt de 

energie ervan ook geabsorbeerd, wat aanleiding geeft tot allerhande chemische reacties 

(afhankelijk van de stof die het foton absorbeert). 

4. Andere oorzaken (bronnen) van lichtervaringen 

• De zon – rechtstreekse lichtbron + reflectie 

• Zelf aangemaakt ( kaars, lamp, tv…) 

FYSISCH: 

• Druk op de ogen of harde klap op hoofd – ‘sterretjes zien’ 

• Elektrische stimulatie hersenen (bv. visuele cortex) 

• Migraine (abnormaal vuren van neuronen in de visuele cortex) 
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3.2.2 Het oog en de gezichtsbanen 

1. Lichtstralen focussen op de retina 

Het oog dient om invallende lichtgolven te focussen op de lichtgevoelige structuur aan de 

achterkant van het oog, de retina of het netvlies genoemd. 

Het focussen is nodig omdat de lichtgolven die op een voorwerp schijnen en weerkaatst 

worden, uit vele richtlijnen komen en dus ook in vele richtlijnen weerkaatst worden. 

Om een beeld scherp te krijgen, moeten alle lichtstralen vanuit een bepaald punt op de 

stimulus vertrekken, weer geconvergeerd worden tot één punt op de retina. 

 

2. De route van de stimulus naar de retina 

• Door de cornea (hoornvlies) = transparant 

• Door het kamervocht (vloeistof tssn cornea en lens) 

• Pupil (opening in iris) 

• In de lens (elastisch en rekken meer of minder uit = accommodatie) 

Lens is boller: voorwerpen dichtbij 

Lens is platter: voorwerpen veraf 

• Door het glasachtig lichaam 

• Bereikt de retina aan de achterkant van het oog. 

Spiegelbeeld & ondersteboven = prisma shift 

Maar de hersenen corrigeren dit beeld. 

→ Wanneer de lens perfect functioneert, komen alle stralen die vanuit eenzelfde punt op 

het gefixeerde voorwerp vertrokken waren, op eenzelfde punt in de retina terecht. 

Het beeld op de retina staat ondersteboven en is ook van links naar rechts gedraaid. Deze 

omkeringen worden door de hersenen gecorrigeerd. 

3. Kegeltjes en staafjes activeren in de retina 

De retina is een dun weefselblaadje aan de achterkant van de oogbol en bevat ongeveer 127 

miljoen lichtgevoelige receptoren die de lichtenergie omzetten in de elektrochemische signalen 

van het zenuwstelsel. 

• Beide ogen samen meer dan 250 miljoen receptoren 

• Dit hele proces waarbij een receptorcel fysische energie omzet in elektrische signalen, 

wordt transductie genoemd. Bij het licht bestaat de transductie uit het omzetten van 

lichtenergie in zenuwimpulsen. 

• KEGELTJES: 7 miljoen 

Verantwoordelijk voor de perceptie van kleur (hoge intensiteit) 

Ze vereisen sterk licht en detecteren geen licht met een lage intensiteit. 

→ De concentratie van kegeltjes is het grootst in het centrale gedeelte van de retina, de 

fovea. 
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• STAAFJES: 120 miljoen 

Gespecialiseerd in het zien van beweging (lage intensiteit) 

→ De concentratie van staafjes is het grootst rond de fovea = parafovea 

• !ZIE FIGUUR 3.6 en 3.7 in boek! 

 

4. Van de ogen naar de hersenen 

De retina bestaat uit 3 lagen: 

→ onderaan liggen de visuele receptoren: de kegeltjes en de staafjes (deze informatie wordt 

naar de tweede laag gestuurd) 

→de tweede laag bestaat uit horizontale cellen: bipolaire cellen en amavriene cellen 

→de derde laag wordt gevormd door ganglioncellen. (vooral informatie over de randen en 

over beweging is belangrijk en wordt naar de hersenen doorgeseind). 

Bij deze overgang vindt al enige informatieverwerking plaats, want de signalen uit de 127 milj 

receptoren worden  in deze cellen tot 1 milj signalen gecomprimeerd. (vooral informatie over 

de randen en over beweging is belangrijk en wordt naar de hersenen doorgeseind). 

 

• De axonen van de ganglioncellen vormen de oogzenuw. 

Alle zenuwvezels verlaten de oogbol door één enkel gat dat ongeveer zo dik is als een 

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

heeft: een deel van het visuele veld dat niet waargenomen wordt. Deze vlek wordt door 

het andere oog gecompenseerd. Je vindt het door het L-oog te sluiten. 

Onze hersenen vullen het beeld actief aan met ontbrekende informatie. 

→ Mensen met scotoma - scotomen ( delen van de retina die niet meer functioneren). 

VB: Botsen tegen stoel, die ze niet zagen. 

• Neuronale signalen verlaten de oogzenuw via de retina naar de hersenen. 

→ Informatie van de twee ogen komt bijeen in het chiasma. 

Hier gebeurt contralaterale projectie ( info rechtse visuele veld – linkerhersenhelft en 

info linkse visuele veld – rechterhersenhelft) 

→Dan naar het corpus geniculatum 

→Als laatste naar de primaire visuele cortex: een groot deel van de neuronen 

(kenmerkdetectoren) zijn oriëntatieselectief. 

• !FIGUUR 3.9 BOEK! 

5. 2 verschillende visuele systemen 

ZIEN IS NIET HETZELFDE ALS HERKENNEN 

Algemene herkenning en gezichtsherkenning. 

• 1. Prosopagnosie 

Mensen die lijden aan prosopagnosie kunnen geen gezichten herkennen. Ze zien de 

gezichten wel, maar kunnen deze niet betekenisvol interpreteren. De gewaarwording is 

OK, Waarneming NIET. 

 

• 2. Objectagnosie 

Mensen die lijden aan objectagnosie kunnen geen objecten herkennen. Ze kunnen deze 

wel beschrijven, maar niet benoemen. 

 

6. Problemen bij het scherp zien 

Bijziendheid vs verziendheid 

• Een persoon die lijdt aan myopie of bijziendheid heeft problemen met verre voorwerpen 

te zien, maar niet om voorwerpen dichtbij te zien. De lens is te bol en het brandpunt staat 

te ver naar voor. 

→ Een oplossing is een bril met concave lens. 
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• Een persoon die lijdt aan hypermetropie heeft problemen met voorwerpen dichtbij te 

zien, maar niet om verre voorwerpen te zien. De lens is te plat en het brandpunt staat te 

ver naar achter. 

→Een oplossing is een bril met een convexe lens. 

 

• Astigmatisme betekent dat men sommige oriëntaties in het retinale beeld onscherp ziet 

doordat de lens niet meer perfect rond is. 

→Dit kan opgelost worden met een bril, waarvan de correctie aangepast is voor de 

verschillende richtingen. 

Ipv een bril bestaat ook de mogelijkheid om met laserstraling de cornea te behandelen. 

Deze wordt dan platter gemaakt bij myopie en boller bij hypermetropie. 

 

• Presbyopie is verziendheid in functie van de leeftijd.  

 

• !ZIE FIGUUR 3.11 Blz 102! 

 

Er zijn dus twee belangrijke aspecten van het signaal: 

- de intensiteit (helderheid) van het licht 

- de golflengte (kleur) van het licht 

 

3.2.3 Helderheid en lichtheidsperceptie 

 

1. Helderheid van licht 

Hangt af van: 

• Hoeveelheid fotonen een lichtbron uitstuurt. 

Hoe zwakker een lichtbron, hoe minder fotonen uitgestuurd worden. 

De intensiteit (energieniveau) van het licht wordt bepaald door de helderheid van het 

licht. Hoe intenser de lichtbron, hoe helderder het licht voor ons zal zijn. 

 

• Bij voorwerpen die zelf geen licht produceren, maar invallend licht weerkaatsen, wordt de 

helderheid van licht bepaald door de intensiteit van het invallende licht en door de 

reflectiecoëfficiënt, het deel van het invallende licht dat gereflecteerd wordt. 

 

2. De lichtheid(= relatieve helderheid) van voorwerpen 

Tot op zekere hoogte proberen onze ogen zelf de hoeveelheid binnenkomend licht binnen de 

optimale waarden te houden door de pupil te vergroten en te verkleinen. 

Ook de receptoren in de retina passen zich aan het lichtniveau aan om zo optimaal mogelijk te 

functioneren. Zo zullen de staafjes actief worden bij zwak licht en de kegeltjes bij sterker licht. 

Hierdoor zijn we tijdelijk verblind wanneer we van een donkere omgeving in een heldere 

omgeving komen. 

→ = licht- en duisternisadaptie 

 

 

 

 

• Lichtheid: De relatieve helderheid van een voorwerp ten opzichte van de omringende 

voorwerpen bepaalt de lichtheid van het voorwerp. Een voorwerp dat helderder is dan de 

omgeving zal als licht gezien worden en andersom. 

• Het feit dat de gepercipieerde lichtheid van een voorwerp afhangt van de helderheid 

van de omringende voorwerpen wordt gelijktijdig contrast genoemd. ‘f(helderheid 

omgeving) → Gelijktijdig contrast 
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• Het feit dat de lichtheid van een voorwerp gelijk blijft bij verschillende belichtingen, 

wordt lichtheidsconstantie genoemd. 

VB: belichting op een wit hemd. 

 

3.2.4 Kleurperceptie 

1. Golflengte en kleur 

De golflengte van elektromagnetische golven, bepaalt de kleur die wij aan licht toeschrijven. 

Kleur bestaat niet in de buitenwereld, alleen elektromagnetische golven met een verschillende 

golflengte en intensiteit, die allemaal uitgestoten worden. → 500 nm groen – 700 nm rood – 

300 nm ultraviolet 

 

Isaac Newton stelde in 1704 als eerste dat voor ons mensen wit zonlicht in feite een 

mengeling is van verschillende kleuren. 

 

2. 3 types van kegeltjes 

De golflengte bepaalt de tint van onze kleurervaring, de soorten die we kunnen onderscheiden 

(rood, blauw,...). 

We kunnen meer tinten onderscheiden dan in het zichtbare spectrum aanwezig zijn (zoals 

bruin en roze,...). 

• Thomas Young stelde in 1802 dat alle kleuren kunnen gegenereerd worden door drie 

kleuren met een verschillende intensiteit op elkaar te schijnen: rood, groen en blauw. 

→ Young noemde zijn theorie de trichromatische theorie, omdat volgens hem alle kleuren 

tot stand komen op basis van een menging van drie primaire kleuren. 

• Drie soorten kegeltjes die verschillend reageren op verschillende golflengtes: 

→ korte golflengte kegeltjes 

→midden golflengte kegeltjes 

→lange golflengte kegeltjes 

 

DUS: volgens de trichromatische theorie wordt kleurperceptie bepaalt door het relatieve 

activiteitsniveau van de drie soorten kegeltjes. 

 

3. Kleurendeficiëntie 

Kleurendeficiëntie wil zeggen dat je niet goed kleuren kan onderscheiden. 

• Dit komt vaker voor bij mannen (8%) dan bij vrouwen (2%). 

→ Door recessief gen X-chromosoom, veroudering, (suiker)ziekte 

• De vaakst voorkomende vorm is het niet goed kunnen onderscheiden van rood en groen 

(-> niet volledig = selectief kleurenblind) 

 

• Vaak merken deze mensen zelf niet dat ze de aandoening hebben, omdat ze gewoon voor 

alle kleuren die ze waarnemen de gangbare naam hebben geleerd, ook al zien ze deze 

niet op dezelfde manier (gecorreleerd met lichtheid – compenseren bij perceptie). Dit kan 

getest worden door de Ishihara test. 

 

3.3 Het gehoor 

3.3.1 Fysica van het geluid 

1. Geluid is het gevolg van trillingen 

• Wanneer een voorwerp trilt zet het luchtpartikels in beweging. De trillingen van het 

voorwerp perst de lucht herhaaldelijk samen, zodat er golven van hoge en lage druk 

ontstaan, die zich van de geluidsbron verwijderen. 

(Enkel mogelijk in lucht en niet in het luchtledige zoals op de maan of in het heelal) 
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• Een zuivere toon bestaat uit een sinusgolf en heeft twee belangrijke eigenschappen: → 

een amplitude 

                       → een frequentie 

• Een amplitude: verwijst naar het verschil in hoogte en diepte in de golf, die fysisch 

overeenstemmen met het hoogste en het laagste drukniveau van de golf. 

→ Ze bepaalt de toonsterkte die ervaren wordt. 

→ Toonhoogte wordt gemeten in decibel, hoe groter het decibelniveau (dB), hoe luider 

de toon. 

• Een frequentie: is het aantal cycli (van hoog naar laag en terug) dat de golf binnen een 

tijdseenheid doorloopt. 

→ meest gebruikte frequentiemaat voor een toon is Hertz (Hz) (aantal trillingen per 

seconde en 20-20.000 voor mensen), gedefinieerd als het aantal cycli per seconde. De 

frequentie hangt af van de golflengte en bepaalt hoe hoog of laag een toon 

waargenomen wordt. Dit noemen we toonhoogte. 

 

3.3.2 Het oor 

1. Delen van het oor 

Het oor wordt onderverdeeld in drie grote delen: 

→Het buitenoor 

→Het middenoor 

→Het binnenoor 

• Het buitenoor bevat de oorschelp en de gehoorgang. De oorschelp vangt geluiden op en 

leidt ze naar de gehoorgang, waar de golven tegen het trommelvlies botsen en dit doen 

trillen. 

Het trommelvlies vormt de ingang tot het middenoor. De achterkant van het trommelvlies 

staat in verbinding met drie gehoorbeentjes (de hamer: malleus, het aambeeld: incus en 

de stijgbeugel: stapes). De gehoorbeentjes werken als een versterker die de intensiteit 

van het geluidssignaal doet toenemen. Daardoor vibreert de voet van de stijgbeugel 

tegen het ovale venster, een opening in het slakkenhuis (cochlea), dat zich in het 

binnenoor bevindt. 

In het ovale venster zit een vlies, waardoor het kloppen van de stijgbeugel drukgolven 

veroorzaakt in de vloeistof in het slakkenhuis. In die vloeistof bevinden zich een aantal 

zachte membranen, waarvan de belangrijkste de basilaire membraan is. Daarop staan 

haarcellen. Wanneer de stijgbeugel druk veroorzaakt in de vloeistof in het slakkenhuis, 

zullen de haarcellen platgedrukt worden. Deze mechanische plooiing wordt vervolgens 

omgezet in een neuronale impuls die via de gehoorzenuw naar de hersenen gestuurd 

wordt. De meeste van deze signalen komen aan in de primaire auditieve cortex.  

• Naast de zenuwbanen van het oor naar de hersenen zijn nog zenuwbanen van de 

hersenen terug naar het oor: feedbacklus: een belangrijke functie van deze banen is het 

isoleren uit de achtergrondgeluiden van het signaal dat ons interesseert. 

• !ZIE BOEK FIGUUR 3.22 en 3.23 BLZ 111! 

 

3.3.3 Toonsterkte, toonhoogte en klankkleur 

1. Toonsterkte 

Bij een golf met grote amplitude wordt het trommelvlies meer doorgebogen dan bij een golf 

met een kleinere amplitude (omdat er meer druk op uitgeoefend wordt). Uiteindelijk zal deze 

grotere doorbuiging via de gehoorbeentjes tot een grotere verplaatsing van de vloeistof in het 

slakkenhuis leiden. Hierdoor zullen meer haarcellen vuren en ze zullen ook iets sneller vuren.  

Op basis van deze twee parameters (het aantal haarcellen en de snelheid waarmee ze vuren) 

berekenen onze hersenen de waargenomen geluidssterkte. 

 

2. Toonhoogte (frequentie) 

De gewaarwording van de toonhoogte is op twee principes gebaseerd. 
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→ Ten eerste bereikt de vloeistofbeweging die als reactie op een geluidsgolf over de basilaire 

membraan loopt, haar maximum op een bepaald punt en vermindert daarna snel. De plaats 

waar de maximale beweging plaatsvindt, verschilt dus naargelang de frequentie. (hoe hoger 

de frequentie hoe dichter het maximum bij het ovale venster ligt). Onze hersenen gebruiken 

deze plaatsinformatie om de toonhoogte te bepalen. 

→ Ten tweede vuren de haarcellen namelijk met een snelheid die sterk lijkt op de frequentie 

van de toon die het oor binnenkomt. Onze hersenen kunnen de toonhoogte dus achterhalen 

door na te gaan hoe snel de haarcellen vuren. 

 

Er is een interactie dus sterkte en hoogte door de snelheid van vuren van de 

haarcellen. 

 

• De haarcellen werken volgens het salvoprincipe: terwijl de ene cel herstelt van het 

vuren, vuurt een andere cel in de omgeving. Zo kunnen groepen van cellen met hoge 

frequenties vuren, zelfs wanneer geen enkele individuele cel snel genoeg kan reageren. 

3. Klankkleur 

Wanneer voorwerpen trillen, worden naast de fundamentele frequentie nog andere, minder 

belangrijke frequenties gegenereerd. De fundamentele frequentie wordt de grondtoon 

genoemd en de extra frequenties boventonen. Het patroon van de grondtoon samen met de 

boventonen bepaalt de klankkleur of timbre van een instrument 

 

3.3.4 Auditieve lokalisatie 

Geluiden lokaliseren door onze twee oren. 

Een geluid dat bv van rechts komt, bereikt het rechteroor een fractie van een seconde vroeger 

dan het linkeroor. Bovendien zal het trommelvlies van het rechteroor iets meer ingedrukt worden 

dan dat van het linkeroor door een klein intensiteitsverschil tussen de oren. 

De verschillen in aankomsttijd en intensiteit tussen de twee oren hangen af van de 

geluidsrichting en van de grootte van ons hoofd. 

 

→ Echolokalisatie = kijken met het gehoor. 

 

3.3.5 Gehoorverlies en de behandeling ervan 

Oorzaken gehoorverlies: 

1. Conductiedoofheid en tijdelijke drempelverschuiving 

• Slijtage gehoorbeentjes, ze worden stugger bij het verouderen en kunnen het geluid niet 

meer zo goed doorgeven. Dit heeft Conductiedoofheid. 

→ Kan verholpen worden met een hoorapparaat. 

• Intense/herhaaldelijke blootstelling aan lawaai kan leiden tot twee types van 

gehoorverlies die tijdelijk en permanent is: 

1) Tijdelijke drempelverschuiving (tijdelijk geen zachte geluiden meer kunnen 

waarnemen). 

2. Sensorineurale doofheid en tinnitus 

• 2)  Sensorineurale doofheid = permanent: schade haarcellen 

Ofwel functioneert het middenoor niet meer goed ofwel is er schade aan de haarcellen in 

het binnenoor. 

Soms kan 1 blootstelling al genoeg zijn. 

Er worden geen signalen naar de gehoorzenuw gestuurd en hoorapparaten zullen niet 

werken. 

      → Kan wel verholpen worden door een cochleair implantaat. 

            (vooral bij jonge kinderen, zij hebben dan ook een betere taalverwering). Dit 

cochleaire implantaat wordt chirurgisch in het oor van de patiënt geplaatst en 

ontvangt geluidsgolven via een microfoon op het buitenoor. De geluidsgolven worden 

omgezet in elektrische signalen, die ruwweg overeenkomen met het oorspronkelijke 
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geluid en overgebracht worden naar de gehoorzenuw via een elektrode die door het 

slakkenhuis kronkelt. 

• Oorsuizingen of tinnitus: dit is een ooraandoening waarbij mensen constant geluiden 

horen die niet van buiten komen. 

→Dit is niet te behandelen! 

 

3.4 De Reukzin 

Dit is bij mensen minder goed ontwikkeld dan bij dieren door weinig oefening (maar leren is mogelijk, VB 

WIJN) omdat slechts een klein deeltje van onze cortex aan reuk gewijd is en omdat we minder receptoren 

hebben/ 

→ Er is enige evidentie dat de neusgaten elkaar ‘afwisselen’ bij het inademen. 

→ In de neus zijn er verschillende receptoren voor verschillende moleculen. Elke molecule die de neus 

binnendringt, past slechts op een beperkt aantal receptoren. 

3.4.1 Geuren detecteren en identificeren 

1. Geuren detecteren 

Geuren komen tot stand doordat moleculen die in de lucht zweven, oplossen in het 

reukepitheel, een slijmerig membraan hoog in de neusholte. 

• Blinden hebben geen betere geurdetectie 

→Wel betere tastzin en woordherkenning 

→ Betere identificatie van geuren 

• Vrouwen > mannen 

• Jong > oud 

• Ochtend > avond 

• Geuradaptatie: Het reuksysteem past zich snel aan, aan een blijvende stimulus zonder 

duidelijke gevolgen. Daardoor merken we geuren niet meer als we er een tijdje aan 

blootgesteld zijn. 

2. Geuren identificeren 

• Het aantal geuren dat mensen kunnen benoemen zonder de bijhorende bronnen te zien, 

ligt bij de meeste mensen niet hoger dan 100. 

• Bij de meeste geuren blijken mensen enkel een onderscheid te maken tussen aangenaam 

vs onaangenaam. Er bestaan echter grote culturele verschillen in de geuren die als 

stinkend ervaren worden. Daarbij spelen cognitieve factoren een rol.  

• Hoewel de voorkeur voor sommige geuren gedeeltelijk genetisch bepaald is, leren we 

andere geuren te appreciëren doordat ze geassocieerd zijn met aangename ervaringen. 

(associatief leren) 

3. Geurverlies 

Kakosmie is een aandoening waarbij mensen constant een vieze geur gewaarworden. 

3.4.2 Feromonen 

Geuren die paargedrag beïnvloeden 

• Vooral bij dieren, om de juiste partner aan te trekken. 

(allerhande diersoorten verkiezen partners die verschillen in lijfgeur van henzelf) → Dit is 

in verband gebracht met het feit dat de geur voortkomt uit genen die ook 

verantwoordelijk zijn voor het immuniteitssysteem, waardoor een paring van dieren met 

een verschillende geur leidt tot een grotere verscheidenheid aan genen en hogere 

overlevingskansen van de nakomelingen. 
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3.5 De Smaakzin 

Smaakzin is ook minder ontwikkeld dan bij dieren. 

Sommige dieren hebben smaakreceptoren op hun voeten (vliegen) 

of op lichaam 

3.5.1 De basissmaken en hun receptoren 

1. Zout, zoet, zuur en bitter 
• Aristoteles onderscheidde zeven smaakeigenschappen. Rond het begin van de 19de eeuw 

werd dit gereduceerd tot vier: zout, zoet, zuur en bitter. 

• Er is een aangeboren aantrekkingskracht voor zout en zoet en een aangeboren 

afstotingskracht voor zuur en bitter. 

Maar smaakvoorkeuren kunnen ook aangeleerd worden. 

• Cultureel beïnvloedbaar: 

Op de leeftijd van twee jaar is men neofobisch: men is bang om nieuwe smaken te 

ervaren. Hiervoor zijn tien blootstellingen aan de nieuwe smaak nodig om van de fobie af 

te geraken. 

2. Receptoren 

• Receptoren zitten in  smaakknoppen (2000-10.000) waarvan 2/3 op de tong ligt, de rest 

op verhemelte, strottenhoofd en keelholte. 

• Er is ook een blinde vlek in het midden van de tong 

• Elke knop bevat 50-150 smaakreceptoren waarvan de levensduurte max. 10 dagen is 

maar worden vernieuwd. 

• Smaakreceptoren zijn ook aangevuld met sensaties van textuur, temperatuur en pijn 

(pikant eten) een rol 

3.5.2 Umami en Vet 

1. Umami 

Umami is een middel dat uit sojabonen getrokken wordt en vooral in de Aziatische keuken 

gebruikt wordt. Onderzoekers zijn het nog altijd niet eens of het hier om een vijfde basissmaak 

gaat of om een smaak die aangeleerd wordt op basis van interacties tussen het smaaksysteem 

en de rest van het spijsverteringsstelsel. Hoewel er receptoren lijken te bestaan in de tong, 

wordt de stof toch vooral in de darmen opgenomen. 

2. Vet 

→ Soortgelijke discussie 

3.5.3 Het belang van geur 

• Adaptie: VB de eerst gezouten pinda, smaakt altijd zouter dan de volgende. 

• Geurverlies door een deprivatie (tekort aan iets) van reuk. 

Er is een interactie tussen geur- en smaakreceptoren. 

3.6 De zintuigen van de huid 
De menselijke huid bevat receptoren voor minstens drie types van gewaarwording: 

Druk, temperatuur en pijn. 

3.6.1 Druk en temperatuur 

1. Tastzin 

Onze tastzin registreert drukveranderingen op de huid. Deze registratie is om drie redenen 

belangrijk: 

→ voorwerpen herkennen 

→ elkaar aanraken is een belangrijk element binnen sociale relaties (vb. effect couveuse) 

→ feedback tijdens motoriek (hoeveel druk uitoefenen op BV. Ei) 

2. Receptoren 4 soorten 

Er zijn vier soorten receptoren die verantwoordelijk zijn voor twee aspecten van de tastzin:  

- snelheid 

- oppervlakte 
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1) Een eerste soort receptor detecteert snelle veranderingen op een zeer specifieke plaats. 

Deze receptoren liggen vlak onder de huid. 

→ Vingertoppen 

2) Een tweede soort receptoren detecteert langdurige drukveranderingen op een specifieke 

plaats. 

→ klein voorwerp lange tijd 

3) Een derde soort receptoren reageert op snelle drukveranderingen over grote oppervlakten. 

→ hand op schouder 

4) Een vierde soort receptoren reageert op langdurige drukveranderingen over een grotere 

oppervlakte. 

→ bewegingen 

3. Tastzin buiten het lichaam 

• 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. 

4. Temperatuur 

• Onze huid is gevoelig voor de temperatuur om ons heen. Dit is belangrijk omdat we 

warmbloedige wezens (evolutionair) zijn die onze lichaamstemperatuur binnen bepaalde 

grenzen moeten houden.  

• Er bestaan afzonderlijke receptoren voor te warm en te koud.  

• Ook deze sensaties zijn vooral gevoelig voor snelle veranderingen.  

• Bij een onveranderde situatie treedt adaptatie op. BV warm bad 

3.6.2 Pijn 

Pijn informeert ons over beschadigingen in ons lichaam en waarschuwt ons als we schade dreigen 

op te lopen. (detectie potentiële weefselbeschadiging (nociceptie)) 

VB: Tong bijten, houding veranderen, verbranden 

1. Receptoren 

De receptoren die verantwoordelijk zijn voor de pijngewaarwording worden vrije 

zenuwuiteinden in huid en lichaam (organen) genoemd, 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: 

→ één 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. (-> reflexen)  

→ één 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.) 

2. Pijn zonder zichtbare schade 

Pijn is niet puur bottom-up 

• Soms ervaren we geen pijn na ernstige verwondingen (levensbedreigend) 

• Pijn kan verminderd worden door aangename stimulatie elders 

• Placebo-effect 

• Verhoogde gevoeligheid eerder beschadigde zones 

• Fantoompijn (60% van de mensen) 

• Zeer grote individuele verschillen in pijnervaring 
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3. De poortcontroletheorie 

Melzack en Wall: pijnervaring en pijnmodulatie is 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 wordt geregeld door endorfines (stoffen in lichaam) 

→ Hiervan maakt men morfine. 

4. 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: 

→ er meer aandacht wordt besteed aan de pijn 

→ men meer piekert over de pijn 

→ men de pijn altijd probeert te vermijden 

 

 

 

• Er is minder intense pijnervaring als: 

→ men zekerder is over de levensdoelstellingen ondanks de pijn 

→ men manieren heeft gevonden om op de pijn in te spelen en men de pijn hun dagelijks 

functioneren niet laat beperken 

→ 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) 

 

Interactie visueel: wagenziek 

→Hersenen denken tegelijk dat je beweegt en stilzit. 

 

3.8 Psychofysica en het bepalen van waarnemingsdrempels 

De psychofysica is de tak binnen de psychologie die de gevoeligheid van de zintuigen bestudeert. Zij houdt 

zich bezig met de vraag hoe een fysische stimulus omgezet wordt in een psychische ervaring. 

 

Psychofysische proeven gaan meestal over het bepalen van absolute en differentiële drempels. 

• De absolute drempel is de laagste waarde die een persoon kan detecteren. 

→ De absolute drempels zijn niet altijd hetzelfde, onderhevig aan adaptatie en moeten 

worden gemeten van niet-waarneembaar naar waarneembaar. 

→ Gradueel, niet absoluut 

• De differentiële drempel is het kleinste waardeverschil dat er moet zijn tussen de 

prikkels, zodat dit verschil waargenomen kan worden. = just noticeable difference (JND)  
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• De wet van Weber stelt dat de differentiële drempel voor een stimulusintensiteit een 

bepaald percentage is van die intensiteit. De juist noticeable difference is verschillend bij 

verschillende intensiteiten. 

• Het feit dat de differentiële drempel groter is voor hoge intensiteiten dan voor lage 

intensiteiten, betekent dat we beter lage intensiteiten kunnen onderscheiden dan hoge 

intensiteiten. 

 

• Mensen zijn gevoelig voor de verhoudingen tussen stimuli en niet voor de absolute 

verschillen tussen de stimuli. 

 

• Weber ontdekte ook dat de verhouding tussen de differentiële drempel en de intensiteit 

waarop de drempel berekend werd, niet dezelfde was voor alle gewaarwordingen. 

 

• Hoe gevoeliger het zintuig, hoe minder er moet worden toegevoegd om een verschil te 

ervaren. 

 

• Berekeningen van differentiële drempels en Weberfracties (drukt uit hoe gevoelig een 

zintuig is) worden tegenwoordig vaak uitgevoerd om het effect van geneesmiddelen op 

onze gewaarwording uit te testen. 

 

• De relatie tussen de fysische stimulatie en de psychologische respons is niet lineair en 

hangt af van de startwaarde. 

 

3.9 Interacties tussen de zintuigen 

3.9.1 Crossmodale integratie 

Crossmodale integratie is 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) 

→McGurk effect 

 

3.9.2 Compensatie bij het uitvallen van een zintuig 

Het afwezig zijn van een zintuig kan leiden tot compensaties in andere zintuigen. 

Er zijn twee redenen waarom mensen na het uitvallen van een zintuig beter scoren op andere 

zintuigen: 

→ De eerste heeft te maken met het feit dat de traditionele zintuigen kunnen worden verbeterd 

door oefening. (VB: blinden – tastzin-braille; ‘batman’ – echolokalisatie) 

→ 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) 

 

3.9.3 Synesthesie 

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

synesthesie ervaren. 

 

Synesthesie is het verschijnsel waarbij twee zintuigen op een duurzame manier met elkaar 

vermengd zijn. 

→Verstoring neuronale pruning 

Zintuigelijke waarneming loopt over in een ander zintuig. 
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VB: kleur zien bij een nummer   1 is blauw. 

Voor de meeste is voor twee zintuigen. 
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Hoofdstuk 4 Waarneming 

4.1 Van zintuiglijke gewaarwording tot waarneming 
Gewaarwording vs waarneming (zie vorig hoofdstuk) 

bottom-up <-> top-down 

Gewaarwording: de opname van stimulatie uit de omgeving door middel van zintuigen en de vertaling van 

deze stimulatie in zenuwimpulsen die door de hersenen verwerkt worden in beelden, klanken, geuren, 

smaken enz. 

 

Waarneming: het interpreteren en begrijpen van de gewaarwording. 

• Perfect zien, niet herkennen = visuele agnosie 

→Case study, Kevin: zicht OK, geen objectherkenning maar compensatie door semantische kennis. 

Wel herkenning door het voelen 

• Prosopagnosie 

 

4.1.1 Waarneming is een actief proces 

1. Het visuele signaal is beperkt en verandert voortdurend 

Er zijn drie redenen waarom de waarneming veel meer omvat dan alleen het registreren van 

gewaarwordingen: 

1) Het signaal dat in de hersenen aankomt is onvolledig; grote stukken uit het signaal 

ontbreken → Onze hersenen vullen aan! 

       → Blinde vlek – wordt aangevuld 

       → Oogbewegingen en oogknipperingen – valt ons niet op, tenzij we erop                 

letten 

       →Geen scherp beeld van alles wat zich voor ons bevindt. Alleen uit het deel dat op de 

fovea valt, zijn we in staat om echt gedetailleerde informatie te halen. 

2) De beelden op de retina zijn plat. Vanuit deze tweedimensionale beelden maken we een 

driedimensionale voorstelling van de wereld om ons heen. 

3) Het binnenkomende signaal van een voorwerp verandert voortdurend. 

       →Helderheid onder invloed van licht 

       →Kleur onder invloed van licht 

       → Voorwerpen die bewegen VB, deur die opengaat wordt smaller, weggaande mensen 

worden steeds kleiner 

2. Streven naar perceptuele constantie 

De belangrijkste opgave bij de visuele waarneming is de perceptie van voorwerpen constant te 

houden, ondanks het wisselende retinale beeld. 

Mensen die weggaan worden niet kleiner. 

→Dit fenomeen van gelijkblijvende voorwerpen, ondanks voortdurende veranderingen in het 

retinale beeld = perceptuele constantie 

De belangrijkste perceptuele constantie betreffen: 

- grootte 

- vorm 

- lichtheid 

- kleur 

 

 

• Om het fenomeen van constanties beter te begrijpen, moet er een onderscheid gemaakt 

worden tussen de proximale en distale stimulus. 

→ De proximale stimulus is het geheel van fysische energie dat onze sensorische 

receptoren stimuleert. 

→ De distale stimulus is het voorwerp in de buitenwereld dat de fysische energie (en 

dus de proximale stimulus) produceert. 



30 
 

VB Als je naar gezicht van vriend kijkt dan is dat gezicht distale stimulus, die energie 

reflecteert. Dat reflecterende licht dat jouw ogen binnendringt en je retina bereikt, is de 

proximale stimulus. 

• Dit resulteert volgens Palmer in een heuristisch (probabilistisch) interpretatieproces 

3. Waarneming als 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 voor de hand liggende aannames over hoe de omgeving in elkaar zit (semantische 

kennis) en onder welke condities die waargenomen wordt. Het proces is heuristisch omdat het 

gebaseerd is op bruikbare veronderstellingen die meestal, maar niet altijd, tot een juiste 

oplossing leiden. 

→ DUS proximale stimulus + aannames = meest waarschijnlijke distale stimulus) 

→ AANNAMES = probabilistisch proces → bij fouten: illusies 

 

4.1.2 Illusies als venster op de onderliggende mechanismen 

Ons visuele systeem werkt meestal zo goed dat het moeilijk is om te achterhalen hoe het 

resultaat bereikt werd. Daarom besteden wetenschappers veel aandacht aan de gevallen waarin 

het fout gaat en mensen iets anders percipiëren dan wat getoond wordt. (waarneming is niet 

hetzelfde als de werkelijkheid) 

→ Verkeerde perceptie = visuele illusies 

1. Het raster van Hermann en laterale inhibitie. 

Raster van H.: We zien grijze vlekjes, die niet op papier staan en die we kunnen doen 

verdwijnen door er rechtstreeks naar te kijken. 

→ Deze illusies ontstaat vroeg na de gewaarwording. 

In oog 127 milj. Receptoren gecomprimeerd tot 1 milj. Ganglioncellen. 

Nu blijken de ganglioncellen aanvullend de activiteit van de omringende ganglioncellen te 

onderdrukken als ze zelf heel actief zijn. = laterale inhibitie 

• Laterale inhibitie is het proces waarbij de cellen die veel vuren, de cellen die minder 

vuren onderdrukken. Wanneer dus een ganglioncel heftig reageert ten gevolge van een 

heldere stimulus, dan zal het activiteitsniveau van de omringende cellen verlaagd 

(geïnhibeerd) worden. 

• Inhibitie kleiner in de fovea → Meer receptoren in de fovea – ons zicht is daar veel 

scherper. 

 

4.2 Van de retina naar de hersenen: bottom-upprocessen 

- Bottom-upprocessen verwijzen naar de informatiestroom van de receptoren aan de basis (bottom) naar 

de hogere hersencentra (up) die verantwoordelijk zijn voor het herkennen en classificeren van voorwerpen. 

 

- Top-downprocessen verwijzen naar de informatiestroom van hogere kenniscentra naar de vroegere 

(lagere) stadia van de verwerking. Op die manier kunnen we de zoektocht naar sensorische informatie in de 

omgeving sturen en onze waarneming efficiënter maken. 

Objectherkenning (structureren van receptorsignalen tot betekenisvolle voorwerpen) volgens 

Marr.: verloopt in 3 stadia: 

1)Primaire schets 

2)Perceptuele organisatie 

3)Patroon en objectherkenning 

4.2.1 De Primaire schets 

1. Bottom-upstadia in de perceptie 

De kegeltjes en de staafjes in onze retina’s sturen voortdurend elektrische signalen naar de 

hersenen wanneer we de wereld om ons heen zien. Op basis van deze zenuwimpulsen (de 

proximale stimulus) berekenen de hersenen welke voorwerpen in de buitenwereld aanleiding 

gegeven hebben tot het ontvangen stimulatiepatroon (de distale stimulus) 
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2. Randen detecteren 

In eerste instantie worden de inputsignalen uit de oogzenuwen sterk vereenvoudigd. Maar 

volgens Marr zijn vooral de randen van de waargenomen vormen belangrijk. Daarom 

veronderstelde hij dat het visuele systeem in een vroeg stadium op zoek gaat naar die 

plaatsen waar een abrupte overgang in helderheid is. 

Wiskundige algoritmes die hiertoe in staat zijn, moeten aan drie voorwaarden voldoen: 

1) kunnen bepalen welke helderheidsovergangen abrupt genoeg zijn om een grens te vormen 

2) niet alleen de randen detecteren, maar ook de oriëntatie van de randen 

3) onderscheid kunnen maken tussen ‘belangrijke’ helderheidsveranderingen en 

helderheidsveranderingen die door toevallige omstandigheden tot stand komen. 

4.2.2 Perceptuele organisatie 

1. Welke randen van de primaire schets horen bij elkaar? 

Het proces waarbij de verschillende randen uit het retinale beeld gestructureerd worden in 

grotere gehelen die in een bepaalde relatie tot elkaar staan, wordt de perceptuele 

organisatie genoemd. Daarbij worden twee componenten onderscheiden: 

1) perceptuele groepering: HOE? 

2) figuur-achtergrondscheiding 

2. Groeperingsprincipes 

Het samenvoegen van elementen uit de primaire schets tot grotere gehelen wordt perceptuele 

groepering genoemd. 

Er zijn verschillende groeperingsprincipes: 

→ volgens gelijkheid 

→ volgens nabijheid 

→ volgens geslotenheid 

→ principe van goede voortzetting VB: Reepjes van auto achter een hek 

(- volgens Wertheimer zijn vroegere ervaringen ook een groeperingsprincipe.) 

OOK JE VROEGERE ERVARING IS HIERBIJ BELANGRIJK!! 

3. Figuur-achtergrondscheiding 

Figuur-achtergrondscheiding is het principe dat het bij de perceptuele organisatie een 

noodzaak is om een onderscheid te maken tussen een figuur en een achtergrond. 

Er zijn allerhande principes die de kans doen toenemen dat een bepaald deel van de stimulus 

als figuur gepercipieerd wordt: 

→ omsingeling (als omsingeld meer kans gezien te worden) 

→ grootte (hoe kleiner hoe makkelijker te zien als figuur) 

→ symmetrie (symmetrische gebieden meer kans om als figuur gezien te worden) 

→ locatie (gebieden onderaan figuur meer kans om als achtergrond gepercipieerd) 

→ textuur (veel detail en fijnkorrelige structuur eerder als figuur gezien) 

→ vorm (smaller bovenaan dan onderaan sneller als figuur gezien) 

→ vertrouwdheid (beantwoorden aan silhouet van bekend voorwerp sneller als figuur gezien) 

4.3.2 Patroon- en objectherkenning 

1. De overgang van kijkgerichte representatie naar voorwerpgerichte representatie 

• Men vermoedt dat de perceptuele organisatie leidt tot een representatie van de input die 

nog niet volledig driedimensionaal is. (Marr sprak over een 2,5 D-schets, om duidelijk te 

maken dat de diepte in het beeld nog niet volledig is) 

• Deze representatie bevat vooral informatie over de oppervlakten die voor de kijker 

zichtbaar zijn = een kijkergericht (viewercentered) referentiekader. 

• Om de ontbrekende elementen aan te vullen, moet een representatie gecreëerd worden 

die voorwerpgericht is, een voorstelling die gedefinieerd wordt in voorwerpcoördinaten, 

onafhankelijk van de specifieke gezichtshoek van de kijker (de distale stimulus).  

→Deze representatie vereist de herkenning van het voorwerp in kwestie. 

• Om een object te herkennen en de bijbehorende informatie te activeren, moet het 

kijkersgerichte beeld aan een voorstelling in het geheugen gekoppeld worden. Dit proces 

noemt men patroonherkenning. 
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2. Principes bij patroonherkenning 

Er zijn bij patroonherkenning wellicht twee principes werkzaam: 

1) template-matching (hierbij wordt een reeks van templates (sjablonen) vergeleken met de 

figuur die tijdens de perceptuele organisatie geïsoleerd werd. Templates zijn voorstellingen 

van voorwerpen die in het geheugen opgeslagen zijn.) 

2) Kenmerkenherkenning (feature) 

 

• Marr: we herkennen voorwerpen door een reeks verbonden cilinders met bepaalde lengte 

en breedte 

• Biedermann: Biederman argumenteerde dat veel meer voorwerpen beschreven kunnen 

worden door gebruik te maken van 36 basisvormen, die hij geons noemde. Volgens 

Biederman zal een voorwerp sneller herkend worden naarmate meer geons zichtbaar zijn. 

 

 

Wanneer een voorwerp herkend is op basis van template-matching en/of 

kenmerkenherkenning, komt alle informatie vrij om van een kijkergericht beeld op een 

volledig driedimensionaal voorwerpgericht beeld over te schakelen. Dit betekent dat de 

ontbrekende informatie aangevuld wordt en het perceptuele systeem voldoende 

informatie heeft om de distale stimulus af te leiden op basis van de proximale stimulus. 

4.3 De perceptie verbeteren door de informatieopname te 

sturen: top-downprocessen 

Bij top-downprocessen vertrekken signalen vanuit de hogere hersencentra en beïnvloeden de 

dataverwerking in lagere stadia van het informatieverwerkingsproces. 

 

4.3.1 Evidentie voor top-downprocessen 

Als top-downprocessen 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. 

 

Hiervan bespreken we drie dergelijke fenomenen: 

1) als top-downinvloeden een rol spelen, dan moet het mogelijk zijn om figuren te creëren die 

anders waargenomen worden afhankelijk van de context waarin de voorkomen. (niet-primaire 

schets) 

2) er zijn figuren gemaakt die op twee verschillende manieren geïnterpreteerd, gepercipieerd 

kunnen worden. (maar 1 interpretatie tegelijk)(perceptuele organisatie)  

3) in sommige figuren zien we silhouetten zonder dat er in de stimulus fysische randen zijn. Deze 

kunnen alleen maar gezien worden omdat ze ‘ingevuld’ worden. 

(patroonherkenning) 

 

1. Het belang van de context voor de interpretatie van een stimuluspatroon 

• Als top-downinvloeden een rol spelen, dan moet het mogelijk zijn om figuren te creëren 

die anders waargenomen worden afhankelijk van de context waarin ze voorkomen. 

VB: hetzelfde patroon van lijnen gezien als A—H (het ratje zat op de harp) 

• Omkeerbare figuren (Fig. 4.21 p. 145): De stimuli in Fig. 4.21 zijn verdere evidentie dat 

perceptie niet louter uit bottom-upprocessen bestaat. Hoewel de kenmerken op papier 

dezelfde blijven en ook de gewaarwordingen volledig identiek zijn, geven ze toch 

aanleiding tot twee totaal verschillende percepties → top-downprocessen 

• Subjectieve contouren (Fig; 4.22): 

zowel top-down als bottom-up invloeden. Ze interageren met elkaar. 

( aanvullen ontbrekende lijnen, lijkt sterk op het aanvullen van de retinale blinde vlek) 
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• Woordsuperioriteitseffect: Een woord helpt bij het herkennen van letters = 

woordsuperioriteitseffect. Hierbij is een voortdurende interactie tussen bottom-up- en top-

downinformatiestromen. (McClelland en Rumelhart) 

Als top-downinvloeden een rol spelen, dan kunnen we verwachten dat de herkenbaarheid 

van een geheel beter zal zijn dan de herkenbaarheid van de onderdelen als het gaat om 

een voorwerp waar we heel goed vertrouwd mee zijn. 

→ Top-downinvloeden werken optimaal wanneer het voorwerp en de gezichtshoek 

vertrouwd zijn. 

2. Sceneperceptie 

De Graef et al. (1990) rapporteerden nog een heel andere invloed van het geheel op de delen. 

Door hun onderzoek interpreteerden ze dat er evidentie is voor de hypothese dat het enige tijd 

duurt voordat de top-downinvloed van de omgeving sterk genoeg is om de herkenning van 

voorwerpen te beïnvloeden. 

VB: stofzuiger moeilijker te herkennen in garage. 

→ Hun onderzoek toonde aan dat proefpersonen langer naar een voorwerp keken als het niet 

in de context paste en dat de omgevingscontext hielp om voorwerpen te herkennen. 

 

4.4 Waarneming van diepte en beweging 

De wereld om ons heen is driedimensionaal en verandert voortdurend. Daarom moeten we ook diepte en 

beweging kunnen waarnemen. 

4.4.1 De waarneming van diepte 

Om de wereld driedimensionaal te zien, gebruiken we twee types van diepte aanwijzingen: 

1) binoculaire diepteaanwijzingen 

2) monoculaire diepteaanwijzingen 

1. Binoculaire diepteaanwijzing 

• Wij zien diepte door het feit dat onze ogen enkele centimeters uit elkaar staan, zodat we 

de wereld vanuit twee verschillende perspectieven zien. Elke retina ontvangt verschillende 

informatie over dezelfde voorwerpen in de buitenwereld = binoculaire dispariteit. 

• Onze hersenen combineren de twee monoculaire beelden tot een enkel, driedimensionaal 

of stereoscopisch beeld. Daarbij is één oog dominant over het andere. 

• Een andere binoculaire diepteaanwijzing is de mate waarin de ogen moeten convergeren 

om een voorwerp te fixeren. Hoe dichterbij het voorwerp, hoe meer de pupillen naar de 

neus toe gedraaid worden. 

→Afwijking: strabisme (scheelzien): ogen kijken niet naar hetzelfde punt want de info van 

het zwakste oog wordt onderdrukt – kans op lui oog 

Mogelijke oplossing door het goede oog tijdelijk te bedekken en het zwakke oog te 

verplichten actief te zijn. 

• De spieren die voor de oogbewegingen zorgen, sturen signalen naar de hersenen die 

gebruikt worden om de afstand tot het gefixeerde voorwerp te berekenen. 

2. Monoculaire diepteaanwijzing 

Ook met één oog dicht kunnen we nog diepte schatten. Dit is mogelijk door de monoculaire 

diepteaanwijzingen die in het retinale beeld aanwezig zijn: 

→De grootte van het beeld op de retina (hoe groter, hoe dichterbij) 

→textuurgradiënt (hoe meer details, hoe dichterbij) 

→ het lineaire perspectief (als een aantal lijnen in een punt achter de horizon lijken samen te 

komen, wordt een sterke indruk van diepte gewekt)(VB straat) 

→de interpositie (of overlapping van voorwerpen) (een voorwerp dat het zicht op een ander 

voorwerp belemmert, wordt als dichterbij gezien) 

→de bewegingsparallax (de beelden van dichtbij gelegen voorwerpen schuiven bij de 

beweging van de kijker sneller over het visuele veld dan beelden van verafgelegen 

voorwerpen)(VB in rijdende trein – snel is dichter en trager is verder) 
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3. Illusies dieptezicht 

Lineair perspectief + textuurgradiënt 

• Ponzo-illusie: eenvoudige lijnen –sterke neiging tot 3D interpretatie waardoor we de ene 

lijn korter of langer zien dan de andere terwijl ze even lang zijn. 

• Muller-Leyerillusie: verticale lijnen, lijken niet even lang, terwijl ze dat wel zijn. Illusie is 

dat we de ene lijn ‘verder van ons af zien = korter’ 

• Kamer van Ames: monoculair! 

• Maanillusie 

• Illusies pagina 154-155 

4.4.2 De waarneming van beweging 

1. Informatie uit bewegingen van de waarnemer 

• Niet alle beweging op de retina wordt als beweging waargenomen. Bv. Als me met ons 

hoofd en onze ogen bewegen. Dan verandert het beeld op onze retina, terwijl de 

buitenwereld stil blijft staan.  

→Dergelijke bewegingen moeten worden gecorrigeerd, want anders zouden we illusoire 

bewegingen zien telkens als onze ogen van positie veranderen.  

→Deze correctie gebeurt in de hersenen op basis van signalen uit de oogspieren en het 

evenwichtsorgaan. 

• Gibson: ecologische perceptie: Kijkers zijn constant in beweging en exploreren hun 

omgeving door er actief mee om te gaan. M.a.w. Er is interactie tussen de waarnemer en 

het waargenomen . Door die bewegingen verandert het retinale beeld op een manier die 

de kijker in staat stelt meer informatie uit het beeld te halen dan het geval zou zijn bij 

een stilstaand beeld. 

VB: afstand schatten door snelheid verandering retinaal beeld 

2. Beweging van de stimulus (wnr wij stilstaan) 

Een voorwerp wordt ook groter als het op de kijker afkomt. Een belangrijke 

overlevingsvoorwaarde bestaat erin om de snelheid van zo’n opdoemend voorwerp juist in te 

schatten, zodat we het kunnen ontwijken of opvangen. 

(evolutionair!) VB fluoballetje –verkeerde inschatting als het kleiner wordt 

3. Beweging van levende wezens 

• Grote capaciteit tot waarneming van biologische bewegingen (vooral levende wezens). 

Bv: 12stippen video zien als bewegend persoon 

→perceptuele groepering 

• Groeperingsprincipe van het gemeenschappelijke lot: Wanneer een deel van het visuele 

veld los van de rest in een bepaalde richting beweegt, hebben we sterk de neiging om dit 

deel als een afzonderlijke groep waar te nemen. 

4. Evidentie voor het bestaan van twee verschillende banen in het visuele systeem 

In de hersenen bestaan twee verschillende visuele banen: 

→ een baan die informatie geeft over wat aangeboden wordt (‘wat’ baan) 

          De eerste stroom gaat naar voren, naar het onderste deel van de temporale lob en is 

gespecialiseerd in het herkennen van voorwerpen. 

(temporaal – visuele agnosie) 

→ een baan die informatie geeft over waar de stimuli zich bevinden (‘waar’ baan) 

           De tweede informatiestroom gaat naar boven naar de pariëtale lob, waar een mentale 

kaart bijgehouden wordt van de driedimensionale ruimte waarin de waarnemer beweegt. 

 

ER IS DUBBELE DISASSOCIATIE 

5. Bewegingsillusies 

→ apparente beweging door snelle opeenvolging van beelden (phi fenomeen) 

TV, neonreclames maken hiervan gebruik. (denk aan snapshots) 

→ geïnduceerde beweging (trein, simulator) 

→ watervalillusie (motion after effect) 

(zie uitleg p. 157) 
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4.5 Waarneming en actie 

Vroeger: waarneming en actie onafhankelijk. 

→Stimulus moest eerst volledig waargenomen worden voordat die tot een actie kon leiden. 

Nu: nauw met elkaar verbonden en elkaar constant beïnvloeden: 

→Spiegelneuronen 

→Impliciete activering van responsen 

→De grijpbeweging 

4.5.1 Spiegelneuronen 

1. Ontdekking spiegelneuronen 

De motorische cortex en omliggende structuren in frontale lob zijn verantwoordelijk voor het 

uitvoeren van acties. 

• Rizzolatti: Onderzoek bij apen: Neuronen vuurden bij een actie MAAR OOK bij de 

waarneming van acties (bij het zien van een actie) 

→SPIEGELNEURONEN 

2. De invloed van spiegelneuronen op het alledaagse leven 

• Spiegelneuronen verklaren waarom we de neiging hebben om een lichaamsbeweging van 

iemand anders na te doen. VB spraak, geeuwen 

→ Imitatiegedrag kan worden begrepen als we veronderstellen dat het waarnemen van 

de beweging het motorische systeem enigszins activeert, zodat het sneller geneigd zal 

zijn om de beweging ook uit te voeren. 

• Al vanaf 2 weken oud! 

• Volgens sommige onderzoekers spelen spiegelneuronen ook een cruciale rol bij het 

begrijpen van sociale intenties bij mensen (empathie) Het slecht functioneren van de 

spiegelneuronen kan daarom leiden tot moeilijkheden om de intenties en emoties van 

anderen te begrijpen.  

→ AUTISME? 

4.5.2 Impliciete activering van responsen 

Ander onderzoek toonde aan dat stimuli automatische reacties kunnen activeren, zelfs zonder dat 

we de stimulus bewust waarnemen. 

 

1. Waarnemingen en acties zijn nauw verbonden met elkaar 

Hommel et al. (2001) stelden een theorie van gebeurteniscodering voor. Volgens deze theorie 

zitten in ons geheugen geen aparte herinneringen voor waarnemingen en acties, maar bestaat 

het menselijk geheugen uit gebeurtenisherinneringen, waarin waarneming en bijbehorende 

actie gezamenlijk opgeslagen zijn en met elkaar interageren. 

 

4.5.3 De grijpbeweging 

De grijpbeweging waarbij de binnenkant van de duim en wijsvinger tegenover elkaar komen te 

staan (ook wel de pincetgreep genoemd) is een beweging die alleen bij mensen en primaten 

voorkomt en enige tijd nodig heeft om tot ontwikkeling te komen. (6-9 maand) 

1. In hoeverre zijn de actie immuun voor visuele illusies 

Uit onderzoek bleek dat de handen veel minder (en misschien zelfs helemaal niet) aan de 

illusies onderhevig zijn dan de ogen. 

→ Op basis van deze bevindingen beweerden Milner en Goodale (1995) dat een onderscheid 

gemaakt moest worden tussen waarneming voor herkenning (waarbij voorwerpen herkend en 

geïdentificeerd worden) en waarneming voor actie (waarbij de precieze lokalisatie van visuele 

stimuli bepaald wordt). 

= perceptie-actietheorie. 

→(wat baan (voor perceptie) <-> waar baan(ondersteunt de actie)) 

→Dubbele dissociatie: patiënt had visuele agnosie en geen enkel voorwerp kon herkennen 

maar kon wel de juiste grijpbewegingen uitvoeren 
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4.6 Hoe belangrijk is leren bij de waarneming? 

Nature of nurture? 

Er zijn vier onderzoekslijnen: 

1)blinden studies 

2)studies visuele vervorming 

3)studies perceptie bij neonaten 

4)studies perceptueel leren bij volwassenen 

4.6.1 Als een blinde voor het eerst kan zien 

1. Historische gevalsstudies 

Een eerste manier om de controversen tussen nativisten en empiristen te bestuderen, bestaat 

erin mensen te onderzoeken die blind geboren worden en hun gezichtsvermogen pas op latere 

leeftijd gekregen hebben. 

(Enkel afwijking in de ogen, NIET in de hersenen →operatief herstel.) 

 

 

→ Zien weinig details en geen onderscheid tussen simpele vormen. 

→Wel in staat om voorwerpen te detecteren, fixeren, scannen en te volgen als ze bewegen. 

(aangeboren) 

→Geen visuele herkenning – zelfs niet met tast 

→Zeer lange training – niet altijd succes 

 

ZIE VERHAAL MM en dierproeven p.162-163. 

 

CONCLUSIE: →Herkenning en snelle reacties aangeleerd (nurture) 

             Hier moet dit in een kritische periode 

                   →Eenvoudige perceptie (kleur, grootte, helderheid) aangeboren (nature) 

 

4.6.2 De gevolgen van visuele vervorming 

1. De bevindingen van Stratton 

Een 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. 

→ Visueel systeem past zich aan als je een aantal dagen een prisma bril draagt (je ziet 

ondersteboven – idem aan het rechtstreekse beeld dat op je ogen valt) 

 

Onderzoek toonde echter aan dat niet alle aanpassingen aan visuele vervormingen visueel zijn. 

Een deel van de aanpassing komt doordat de personen geleerd hebben hun bewegingen aan 

te passen. 

(geen aanpassen van de waarneming, maar beweging) 

2. Het belang van exploratie bij aanpassingen. 

Richard Held wees op het belang van een actieve exploratie van de omgeving voor de 

aanpassing aan visuele vervormingen. 

 

Pogingen om de eigen lichaamsbewegingen aan te passen aan de veranderde 

kijkomstandigheden, spelen een belangrijke rol bij de perceptuele aanpassing. Een waarnemer 

die probeert te bewegen, weet beter hoe de visuele input vervormd werd en wat hij moet 

doen om de vervorming ongedaan te maken. 

→Nurture! 

→Interactie waarneming – actie 
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4.6.3 Perceptuele capaciteiten bij pasgeborenen 

1. Gezichtsuitdrukkingen imiteren 

Zuigelingen kunnen stimuli onderscheiden wanneer die zich op zo’n 30 cm afstand bevinden. 

Op kortere en langere afstanden zien pasgeborenen minder goed, omdat hun ooglenzen zich 

nog niet kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden. 

 

Onderzoek wees erop dat het nabootsen van gedrag een heel vroeg gebruikte en aangeboren 

eigenschap is. 

2. Randen en stimulusconfiguratie detecteren 

De oogbewegingen van pasgeborenen zijn niet willekeurig. Pasgeborenen kijken vooral naar 

de randen van een object en kunnen een hele tijd naar een dergelijke plaats van 

helderheidsverandering staren (primaire schets). Na één tot drie dagen beginnen baby’s op 

globale patronen te letten en vertonen ze een voorkeur voor stimulusconfiguraties die op een 

menselijk gezicht lijken.  

(voorkeur gezichten) 

 

Uit onderzoek met pasgeborenen blijkt dat ze de mogelijkheid hebben om randen te 

detecteren en dat ze ook meer geïnteresseerd zijn in bepaalde stimulusconfiguraties. 

Deze twee vaardigheden lijken aangeboren te zijn. 

3. Diepte zien 

• Eleanor Gibson en Richard Walk (1960) ontwierpen een visuele klip (6m) om 

diepteperceptie bij kinderen te testen. Hiermee toonden aan dat kinderen al heel vroeg 

dieptezicht hebben. 

 

• Slater et al. (1990) gebruikten een andere techniek om diepteperceptie te onderzoeken 

bij pasgeborenen. Wanneer kinderen dezelfde stimulus verschillende keren na elkaar te 

zien krijgen, dan raken ze eraan gewend en verliezen ze hun aandacht ervoor.  

= habituatietechniek. 

 

→Uit deze (en vele andere) bevindingen blijkt dat bepaalde aspecten van diepteperceptie 

aangeboren zijn of zich al gedurende de eerste drie maanden ontwikkelen (samen met de 

toename in gezichtsscherpte en de mogelijkheid om voorwerpen op een verschillende afstand 

te zien. NATURE 

→Onderzoekers namen aan dat de resterende vaardigheden om diepte te zien zich vanuit 

deze kern ontwikkelen op basis van een leerproces. 

 

4. De ontwikkeling van groeperingsprincipes 

Zowel het onderzoek over de perceptie van randen en stimulusconfiguraties als de perceptie 

van diepte wijzen op het bestaan van een aantal eenvoudige perceptuele functies die 

aangeboren zijn en waaruit zich nieuwe, complexere mogelijkheden ontwikkelen op basis van 

ervaringen.  

Volgens Elizabeth Spelke (1990) is dit ook de manier waarop de groeperingsprincipes zich 

ontwikkelen. 

 

5. Prenataal leren 

We moeten oppassen dat we niet alle vaardigheden van pasgeborenen te snel als aangeboren 

capaciteiten gaan beschouwen.  

Bv de voorkeur van een pasgeborene voor de moederstem is een gevolg van prenataal leren 

(nurture) en niet van een aangeboren eigenschap (nature). 
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4.6.4 Perceptueel leren bij volwassen 

Ook volwassenen nemen meer waar naarmate ze meer ervaring hebben met een bepaalde soort 

stimulus (Sagi, 2011). 

1. Mechanismen van perceptueel leren 

In een overzichtsartikel over perceptueel leren onderscheidt Goldstone (1998) drie belangrijke 

mechanismen waardoor ervaring ertoe kan leiden dat mensen beter in staat zijn om waar te 

nemen: 

1) door ervaring gaat men meer aandacht besteden aan de belangrijke kenmerken en minder 

aan de onbelangrijke kenmerken 

2) men gaat voor de verschillende stimuli specifieke receptoren ontwikkelen  

3) men begint een groter verschil te zien tussen stimuli die onderscheiden moeten worden. (er 

is evidentie dat dit verschil al in de eerste stappen van de waarneming gebeurt). 

 

Perceptueel leren leidt tot verschillen tussen groepen mensen in wat ze (gemakkelijk) kunnen 

waarnemen. 

 

• Bij pasgeborenen, daarentegen, lijkt het erop dat een aantal vaardigheden een kritische 

periode hebben, waarin ze op basis van perceptuele ervaringen aangeleerd moeten 

worden. Wanneer die ervaringen op dat moment ontbreken, dan is de kans verkeken en 

kan het systeem nooit meer een hoog niveau bereiken. 
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Hoofdstuk 6 Conditionering en Leren 

Leren kunnen we omschrijven als een relatief permanente verandering in gedrag of kennis ten gevolge van ervaring. 

We zeggen relatief permanent omdat we niet alles onthouden wat we geleerd hebben.  

Mensen en dieren leren veel dingen op basis van dezelfde principes. Daarom is er veel leeronderzoek naar honden, 

muizen, ratten, apen en duiven. Variabelen zoals: ervaring, genetische achtergrond en motivatie zijn bij proefdieren 

makkelijker te controleren. Ook hier moeten we ethiek en belangen van experimenten in het oog houden. 

We bespreken drie vormen van leren die zowel bij mensen als dieren voorkomen: 

→klassieke conditionering 

→operante conditionering 

→observerend leren 

We leren ook door communicatie wat typisch menselijk is. Dit zal worden behandeld in het hoofdstuk ‘onthouden en 

vergeten’. 

6.1 Klassieke conditionering 

Om te begrijpen wat klassieke conditionering is, moeten we bij Pavlov zijn. 

1. Pavlov – ‘Pavloviaanse Conditionering’ 

• Bestudeerde als eerste de klassieke conditionering vandaar Pavloviaanse Cond. 

• Hij kreeg de nobelprijs fysiologie en geneeskunde voor zijn baanbrekend onderzoek naar de 

spijsvertering. 

• Methode van Pavlov: 

→Natuurwetenschappelijke aanpak: gecontroleerde omgeving. 

VB: hond in kooi, toedienen van voedsel aangekondigd door neutraal signaal. 

→Afhankelijke variabel (respons): speekselafscheiding 

→Toevallige ontdekking: Bel + voedsel = speeksel bij bel i.p.v. voedsel. 

• Zijn focus lag op de spijsvertering en de psychische reflex 

VB: speeksel afscheiding bij het zien van voederbak, alvorens voedsel in de mond te hebben. 

• Het ging hier niet om een ‘subjectief gestuurd fenomeen’ maar om reflexief gedrag dat 

wetenschappelijk bestudeerd kon worden. 

 

6.1.1 De inzichten van Pavlov 

1. Speekselafscheiding bij het waarnemen van een signaal 

Pavlov had vroeger vooral te maken met reflexmatige processen, reacties die automatisch uitgelokt 

werden door een stimulus. 

→Pavlov noemde dergelijke automatische reactie een ongeconditioneerde respons (OR), een 

reactie die zonder voorafgaand leerproces uitgelokt wordt door een ongeconditioneerde stimulus 

(OS). Een hond begint reflexmatig te kwijlen (OR) wanneer voedsel met de tong in aanraking komt 

(OS). 

Als de combinatie enkele keren herhaald wordt, veroorzaakt een geconditioneerde stimulus (CS) 

een geconditioneerde respons (CR).  

De CR is meestal iets minder intens dan de OR. 

 

• Samengevat is Klassieke conditionering een procedure waarbij een oorspronkelijk 

neutrale stimulus gecombineerd wordt met een ongeconditioneerde stimulus (OS) die een 

automatische reactie uitlokt. Als gevolg van deze CS-OS-koppeling, begint de CS na verloop 

van tijd een respons (CR) uit te lokken die lijkt op de OR. 

(Zie  boek p.220 fig.6.2) 
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6.1.2 Kenmerken van klassieke conditionering 

Hier bespreken we  

→verwerving 

→extinctie en spontaan herstel 

→stimulusgeneralisatie en stimulusdiscriminatie. 

1. Verwerving 

Verwerving is het proces waardoor een geconditioneerde stimulus een ongeconditioneerde reactie 

gaat uitlokken. 

• Er zijn meerdere associaties nodig tussen CS en OS voordat de CS een CR ontlokt!  

→Interessant was dat amnesiepatiënten dezelfde verwerving hadden als normale personen. 

De associaties vergaten ze niet, wel dat ze bijvoorbeeld aan een experiment deelnemen. 

• De duur van een verwervingsfase hangt af van een hele reeks factoren. Eén van de 

belangrijkste factoren is de intensiteit van de OS en de ermee gepaard gaande OR: hoe 

intenser de OS, hoe korter de verwervingsfase.  

→Bij traumatische gebeurtenissen is één OS soms voldoende. 

VB: na ongeval of inbraak 

2. Extinctie en spontaan herstel 

Extinctie (of uitdoving) is de verzwakking van de CR die optreedt als de CS herhaaldelijk zonder 

de OS aangeboden wordt. 

→Toen Pavlov stopte met eten geven na het belgeluid, verminderde de speekselsecretie bij het 

horen van de bel. 

 

Extinctie betekent echter niet dat de conditionering helemaal tenietgedaan wordt af dat het gedrag 

afgeleerd wordt. Er zijn twee bevindingen die dit suggereren: 

→ het fenomeen van het spontane herstel (na een extinctiefase, de volgende dag terug 

speekselsecretie na het horen van de bel). Er zijn meerdere extinctiesessies nodig voordat de hond 

geen spontaan herstel vertoonde, na een tijd niet meer getest te zijn. 

VB vliegangst kan terug komen. 

→ na een extinctiefase is men gewoon terug te conditioneren vaak gebeurt de verwerving dan ook 

sneller bijv. na 1 of 2 beurten. 

 

Besluit: Onderzoekers besloten dat extinctie een leerproces niet tenietdoet, maar alleen onderdrukt. 

Na herhaalde aanbieding van CS zonder OS, wordt een nieuwe relatie geleerd, namelijk dat OS en 

OR niet meer op de CS zullen volgen.  

→nieuwe relaties onderdrukken de oorzakelijk geleerde relatie, maar doet ze niet verdwijnen. ( 

Nieuwe relaties onderdrukt CS-CR) 

3. Stimulusgeneralisatie en stimulusdiscriminatie 

• Een respons die bij een specifieke stimulus geconditioneerd werd, komt ook voor bij andere, 

gelijksoortige stimuli. Dit proces heet stimulusgeneralisatie: de CR bij een bepaalde CS 

generaliseert zich naar andere stimuli die een grotere overeenkomst met de CS vertonen. 

→ VB: iemand die gebeten wordt door een dobberman, zal niet alleen meer oppassen bij 

Dobbermans, maar ook bij andere honden. 

• Stimulusgeneralisatie is een interessante eigenschap voor de overleving van een 

organisme, want generalisatie beschermt individuen voor stimuli die een grote kans op 

gevaar vormen. Een negatieve of een positieve ervaring met een bepaalde soort stimuli 

generaliseert zich tot de volledige categorie van die stimuli. 

Anderzijds is een te sterke stimulusgeneralisatie ook niet gezond. 

→VB: huis niet meer uit durven nadat je in een stad ver weg overvallen bent. 

• Het proces dat tegen overgeneralisatie beschermt, heet stimulusdiscriminatie, waarbij 

men leert dat sommige CS’en wel gevolgd worden door de OS en de OR en andere niet. 

→ VB: angst vertonen voor een Deense hond omdat die je gebeten heeft. 

      Hierdoor angst voor Deens hond en andere grote honden 

    Stimulusdiscriminatie: als je in contact komt met vriendelijke Duitse Herder, zal je angst 
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afnemen voor Duitse Herders door extinctie en is er stimulusdiscriminatie tussen Deense dog 

en Duitse Herders 

• Stimulusdiscriminatie kan worden getraind. Men biedt dan in een proef twee 

verschillende geconditioneerde stimuli in toevallige volgorde aan en er wordt slechts bij één 

CS een OS aangeboden. Bij de andere CS volgt niets. Na verloop van een aantal beurten zal 

de persoon of het dier tussen de twee stimuli een onderscheid leren maken en zal de CR 

alleen nog voorkomen bij de CS die gevolgd wordt door de OS. 

 

6.1.3 Problemen met de behavioristische interpretatie 

1. Volgens de behavioristen was klassieke conditionering S-R-conditionering 

Behavioristen razend enthousiast want ze hadden een schoolvoorbeeld van hoe 

gedragsveranderingen tot stand kwamen. Door een stimulus herhaaldelijk aan een respons te 

laten voorafgaan, werd een nieuwe stimulusrespons (S-R)-verbinding gecreëerd en lokte de 

stimulus automatisch de reactie uit. 

→ Daarom was Watson, de grondlegger van het behaviorisme, één van de eerste 

onderzoekers die klassieke conditionering bij mensen uitprobeerde. In een beroemd 

experiment, samen met Rosalie Rayner, leerde hij een kind bang te worden voor een witte rat: 

Kleine Albert. 

Onderzoek toonde inderdaad aan dat de meest efficiënte manier om op basis van klassieke 

conditionering een reactie te genereren, erin bestaat de CS een paar seconden voor de OS aan 

te bieden.  

→Pavlov en de behavioristen waren er ook van overtuigd dat de contiguïteit of het kort op 

elkaar volgen van de geconditioneerde en de ongeconditioneerde stimulus cruciaal was voor 

klassieke conditionering.  

2. Niet alle stimuli zijn even makkelijk te conditioneren. 

Dit bleek later  (uit andere studies) echter niet het geval te zijn. 

De tijd tussen het aanbieden van de geconditioneerde en ongeconditioneerde 

stimulus kan soms lang zijn. 

VB: 

• Smaakaversie: Eten van gerecht, paar uur later misselijk en dat gerecht nooit meer willen 

eten. 

→CS en OS mogen uren ver uit elkaar liggen zonder afbreuk aan leerproces. 

→ Zelfs als misselijkheid (OR) niet te wijten is aan voedsel 

VB: dierproef zout water en andere OS (radioactieve stof) 

!!Contiguïteit is niet altijd nodig!! 

• Garcia en Koelling!: stelden vast dat niet alle stimuli even conditioneerbaar zijn. VB 

smaakaversie kan aangeleerd zijn. (zie VB ratten met water waarbij als OR een ziekte was – 

aversie voor smaak en als OR pijn/angst was – aversie voor geluid/visueel PAGINA 222 en 

223 + fig. 6.5) 

→Blijkbaar is er een evolutionair bepaalde biologische predispositie om sommige associaties 

gemakkelijker te leren dan andere. 

Biologische predisposities werden ook voor andere vormen van klassieke conditionering 

aangetoond. Voedsel – gemakkelijker te koppelen aan misselijkheid dan licht en geluid. 

Dus associaties tussen smaken en ziektes worden makkelijker geleerd dan associaties tussen 

geluid of licht en ziektes. 

VB: Kleine Albert meer angst voor ratten dan eendjes; apen meer angst voor slangen dan 

voor bloemen. 

• Hierbij ondergraven Garcia en Koelling het principe van contiguïteit en 

Behaviorisme. 
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3. Blokkering 

Kamin (1969): 

• Een derde belangrijke aanwijzing dat klassieke conditionering meer is dan een blinde 

associatie tussen contigue stimuli is blokkering. Bij blokkering verhindert de aanwezigheid 

van een CS die een OS voorspelt, de conditionering van andere stimuli. Soms wordt een 

nieuwe stimulus niet geconditioneerd als er al een goede OS voor de CS bestond. 

• Experiment:  

→Blokkeringsgroep: ratten eerst geluid (CS) horen gevolgd door shock. 

Daarna nieuwe reeks beurten waarin Geluid + lichtflits gevolgd werd door shock. Als laatste 

fase waarin Lichtflits gevolgd werd door Shock. 

→Controlegroep:  Alleen beurten waarin Geluid + lichtflits gevolgd door shock. Als laatste 

fase waarin Lichtflits gevolgd werd door Shock. 

Besluit: Alle twee kregen ze evenveel de fase voorgeschoteld waarin Geluid + lichtflits 

samen gingen.  Na de laatste fases had de vertoonde enkel de controlegroep angst bij de 

lichtflits. 

DUS soms wordt een nieuwe stimulus wordt niet geconditioneerd als er al een goede OS 

voor de CS bestond. 

• OOK BIJ MENSEN! 

Leesproblemen: Leren lezen bij leesmoeilijkheden moeilijker in associatie met foto: FOTO – 

CS           Uitspraak – CR     woordbeeld: nieuwe CS wordt geblokkeerd. Hierbij is het beste 

als je eerst een foto toont en daarna pas het bijhorende woord.  

Dus het leerproces liep trager bij woorden die samen met een foto aangeboden werden dan 

woorden die zonder foto aangeboden werden. 

 

6.1.4 Het cognitieve alternatief 

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

ongeconditioneerde stimulus. 

Klassieke conditionering is dus duidelijk een actiever proces dan de behavioristen beweerden. 

Het gaat om meer dan een mechanisch proces waarbij één stimulus geassocieerd wordt met 

een respons op basis van contiguïteit. 

→Volgens de S-S-theorie van klassieke conditionering lokt de CS een CR niet 

automatisch uit, maar gaat klassieke conditionering over het voorspellen en verwachten van 

de OS op basis van de CS. 

(Zie fig. 6.7 op pag. 224) → CS activeert beeld (mentale presentatie) van OS. 

Volgens de S-R theorie legt conditionering een directe band tussen geconditioneerde stimulus 

en de (geconditioneerde) respons. 

Volgens de S-S theorie legt conditionering  een band  tussen de geconditioneerde  

stimulus en de ongeconditioneerde  stimulus. 

2. De CS moet een goede voorspeller zijn van de OS. 

Volgens de S-S-theorie zal klassieke conditionering voor een stimulus alleen optreden als de 

stimulus beschouwd wordt als een goede voorspeller van een daaropvolgende 

ongeconditioneerde stimulus. (Conditionering = f(voorspellende waarde CS voor OS)) 

Deze theorie maakt verscheidene voorspellingen die door de data bevestigd werden: 

1) Leren gaat beter! 

Klassieke conditionering zal makkelijker gaan wanneer de CS en de OS nieuwe stimuli zijn. Het 

is veel gemakkelijker om een verband te detecteren tussen twee nieuwe stimuli dan tussen 

stimuli die al een hele tijd in de omgeving aanwezig zijn, maar op een bepaald moment met 

elkaar beginnen te correleren. VB: rat leert trager licht – shock als licht en shock eerst 

onafhankelijk voorkomen. 

2) Leren gaat beter! 

De verwerving zal sneller gebeuren wanneer de associatie overeenstemt met het 

verwachtingspatroon van het dier (bijv. op basis van erfelijkheid) dan wanneer dit niet het 
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geval is. Dit verklaart de biologische predisposities. 

(Dus als relatie overeenstemt met verwachting en erfelijke aanleg) 

3) Leren gaat beter! 

De verwerving zal sneller gebeuren naarmate de belangrijkheid van de ongeconditioneerde 

stimulus toeneemt. VB: hevige pijn. 

 

• LEREN GAAT TRAGER! 

De S-S-theorie verklaart ook waarom er geen conditionering van een nieuwe stimulus zal 

optreden wanneer er al een betrouwbare voorspeller is.  

→ Verklaring blokkeringseffect. 

Volgens deze theorie zal een stimulus alleen geconditioneerd worden wanneer hij een 

verhoogde (of verlaagde) kans van de ongeconditioneerde stimulus signaleert. 

• Tot slot verklaart de S-S-theorie ook waarom contigue stimuli zo efficiënt zijn: de beste 

voorspeller van een OS is een CS die steeds kort voordien plaatsgrijpt. (efficiëntie 

contiguïteit: goede voorspellende waarde) 

 

• S-S theorie:  

→associaties tussen CS en niet-observeerbare entiteit (een afbeelding van de OS in het 

brein) 

→associaties tussen de niet-observeerbare entiteit en CR (respons) 

 

→DIT WAS ONAANVAARDBAAR VOLGENS DE BEHAVIORISTEN. 

 

6.1.5 Klassieke conditionering bij mensen 

Vroeger dachten ze dat klassieke conditionering een onbelangrijk verschijnsel was voor mensen, omdat de 

conditionering beperkt leek te zijn tot reflexmatige reacties (zoals speekselafscheiding, oogknipperingen…) 

Dus enkel bij dieren. Hoogstens een band met angst en fobieën – Little Albert. 

 

1. Snoepen voor de tv. 

TV (NS) en versnaperingen (OS) + OR. 

→ TV CS met digestieve CR: zin om te snoepen. 

Men is gewend om in de avond snoep of chips te eten en de tv is daar een signaal voor 

geworden. Het voedsel is een OS  die een OR uitlokt. Door de koppeling van de tv met het 

voedsel is de TV een CS geworden die een beeld van voedsel (OS) oproept en op die manier 

een digestieve CR uitlokt. 

 

→ Er is sterke evidentie dat veel van onze voorkeuren en afkeuren voor voedsel op basis van 

klassieke conditionering tot stand komen. 

2. Muziekvoorkeuren 

Door associaties met positieve en negatieve ongeconditioneerde stimuli verkrijgen 

oorspronkelijk neutrale stimuli een positieve of negatieve betekenis. Een interessant 

verschijnsel hierbij is dat mensen hun hele leven het meest blijven houden van de muziek die 

ze in hun adolescentie hebben leren kennen. 

Omdat dus tijdens de puberteit veel sterke emoties opgeroepen worden (bv. Eerste lief, 

afstuderen) en we associëren muziek hiermee. 

3. Smaakaversie en medische behandelingen 

Aangeleerde smaakaversie chemotherapie 

Mensen die chemotherapie krijgen zijn vaak misselijk en koppelen dit aan het voedsel die ze 

daarvoor gegeten hebben waardoor ze dus een aversie kregen tegen het dagelijkse voedsel. 

Om dit op te lossen geven ze de patiënten voor ze chemotherapie geven ijs die de rol van CS 

overneemt en de aversie zich dus niet meer uitbreidt naar het dagelijkse voedsel. 
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4. Reclame 

Reclamemensen koppelen een product dat verkocht moet worden, aan ongeconditioneerde 

stimuli die positieve gevoelens uitlokken. De bedoeling is om de positieve gevoelens van de 

ongeconditioneerde stimulus naar het product overgezet te krijgen, zodat de kans toeneemt 

dat het product gekocht zal worden. 

VB: Plaud en Martini: associatie spaarpot foto (NS) – naaktfoto’s (OS) 

Spaarpot (CS) – seksuele opwinding (CR). 

 

5. Klassieke conditionering en associatief leren 

• Klassieke conditionering zou een belangrijk mechanisme vormen voor het leggen van 

associaties tussen gebeurtenissen. Mensen zijn constant op zoek naar verbanden tussen de 

gebeurtenissen om hen heen, omdat dit hen in staat stelt om op gebeurtenissen te 

anticiperen en controle uit te oefenen op de omgeving. VB: vliegangst (vliegtuig – 

turbulentie) 

• Toepassing (cognitieve) gedragstherapie: 

→ Menselijk gedrag bepaald door vroegere ervaring, kan positief of negatief zijn. 

→Dit kunnen corrigeren door conditionering 

• Leren verbanden is mogelijk via conditionering maar niet noodzakelijk 

→ Kan ook via taal, dus niet enkel via ervaringen. 

→ Mc Nally: CS(slang) – Shock en  CS (spin) – GEEN shock 

dan verbaal spin wordt CS! 

Resultaat: CS(spin) – Shock en er ontstaat ANGST! 

 

→Potentieel therapieën fobieën maar extinctie is beter. 

 

6.2 Operante conditionering 

Operante vs  klassieke conditionering: 

→Operante conditionering of instrumentele conditionering is 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. 

→Klassieke conditionering: leren samenhang gebeurtenissen omgeving zonder eigen controle. 

 

6.2.1 Thorndike en Skinner 

Thorndike sprak altijd over instrumentele conditionering en Operante conditionering werd gangbaar 

gemaakt door Skinner. 

1. Thorndike 

Thorndike voerde de eerste systematische studies uit over de instrumentele conditionering, 

door te kijken hoe hongerige katten ontsnapten uit puzzelkooien die hij ontwierp. 

Op basis van zijn bevindingen suggereerde Thorndike zijn 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. 

(Zie verhaal met puzzelkooi p.228) 

2. Skinner 

Skinner gebruikte een variant van de puzzelkooi van Thorndike, die een objectievere meting 

van de responsen mogelijk maakte. Deze kooi wordt de Skinnerbox (= meer gecontroleerde 

omgeving) genoemd.  

Ze bevat drie componenten: 

→ een hendel waarop de rat kan duwen 

→ een voedselbak met voedselpillen die een voor een toegediend kunnen worden  
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→ een metalen vloer die het mogelijk maakt om elektrische schokjes toe te dienen. 

 

• De afhankelijke variabele in de experimenten van Skinner bestaat uit operante responsen. 

(afhankelijke variabele: n operante respons: gedrag met effect op omgeving) 

→Een operante respons is een gedrag dat gevolgd wordt door een bepaald effect in de 

omgeving. 

• Volgens Skinner verandert gedrag op basis van de veranderingen in de omgeving die op dit 

gedrag volgen. Daarbij maakte hij onderscheid tussen bekrachtiging en straf. 

(gedrag=f(omgevingsverandering) 

→ Bekrachtiging is een verandering in de omgeving die ervoor zorgt dat het voorafgaande 

gedrag meer kans heeft om opnieuw op te treden. Het kan bestaan in het toedienen van een 

aangename stimulus (positieve bekrachtiging) of het wegnemen van een onaangename 

stimulus (negatieve bekrachtiging). 

→ Straf is een verandering in de omgeving die ervoor zorgt dat het voorafgaande gedrag 

minder kans heeft om opnieuw op te treden. Straf kan bestaan in het toedienen van een 

onaangename stimulus (positieve straf) of het wegnemen van een aangename stimulus 

(negatieve straf). 

!!DIT IS DE WET VAN HET EFFECT!! 

 

6.2.2 Bekrachtiging 

1. Positieve vs. Negatieve bekrachtigers 

→Een positieve bekrachtiger verhoogt de kans op de respons die aan de bekrachtiger 

voorafgaat doordat hij toegediend wordt. 

Kans voorgaand gedrag neemt toe door toediening. 

VB: kind krijgt snoep als het flink is 

→Een negatieve bekrachtiger verhoogt de waarschijnlijkheid van de voorafgaande respons 

doordat hij waargenomen wordt. 

Kans voorgaand gedrag neemt toe door wegname 

VB: penitentiair verlof na goed gedrag 

 

• Zowel de positieve als de negatieve bekrachtiging versterken de voorafgaande respons. Het 

verschil is dat bij een negatieve bekrachtiging een onaangename stimulus weggenomen 

wordt, terwijl bij een positieve bekrachtiging een aangename stimulus toegediend wordt. 

2. Primaire en secundaire bekrachtigers 

→Bekrachtigers zoals het krijgen van voedsel of het stoppen van iets onaangenaams worden 

primaire of ongeconditioneerde bekrachtigers genoemd. Zijn inherent 

bekrachtigend – voldoen aan basisbehoeften 

Bij kinderen het best snoep 

 

→Bekrachtigers die hun effect ontlenen aan een associatie met een primaire bekrachtiger, 

worden secundaire of geconditioneerde bekrachtigers genoemd. (bv. Met geld kan je 

voedsel kopen…) 

Zijn indirect bekrachtigend door associatie met primaire behoeften 

VB: geld – dit kan dan wel niet bij peuters 

3. De verschillende bekrachtigingsschema’s 

→Continue bekrachtiging is wanneer elke operante respons gevolgd wordt door een 

bekrachtiging. Na elk gedrag – is zeldzaam – niet noodzakelijk voor conditionering 

→Partiële of intermitterende bekrachtiging is wanneer niet elk gedrag door een 

bekrachtiger gevolgd wordt. 

Herhaling gedrag noodzakelijk VB studeren 

 

Hoe vaak? Bekrachtigingsschema’s. Er zijn er vier: vaste ratio; variabele ratio; vast interval en 

variabel interval. 
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1) Ratioschema’s: Bekrachtiging = f(n gedrag) 

→Bij een schema met vaste (fixed) ratio (SFR) wordt de bekrachtiger toegediend per vast 

aantal responsen. 

VB: loon vakantiewerk boer = 1 euro/ 10 komkommers in doos. 

→Bij een schema met een variabele ratio (SVR) varieert het aantal responsen voordat een 

bekrachtiger ontvangen wordt. 

VB: 1 euro krijgen/ 6 komkommers of na 14 komkommers…/ gokautomaten. 

→De pauze bij de SFR wordt de postbekrachtigingspauze genoemd. 

VB: na 10 komkommers en 1 euro verdient te hebben, pauzeer je even. 

Bij SVR wordt er bijna geen pauze genomen. Men gaan gewoon door, zelfs na een 

bekrachtiging omdat men denkt dat de volgende een beloning kan zijn. Gokken is hierdoor 

heel verslaven. 

Bij kinderen is het beter om via de SVR manier te belonen. 

2) Intervalschema’s: Bekrachtiging = f(tijd + gedrag) 

Bij intervalschema’s hangt de toediening van een bekrachtiger af van het gedrag en van de tijd 

die verlopen is sinds de vorige respons. 

→Bekrachtiging bij het eerste gedrag nadat een vooropgesteld interval verlopen is. 

→Bij schema’s met een vast (fixed) interval (SFI) wordt de eerste reactie na een vaste 

tijdsperiode bekrachtigd. 

Tussenliggende responsen irrelevant want die worden niet bekrachtigd. 

VB: zakgeld geven na elke week/elke zaterdag 

→Bij een schema met een variabel interval (SVI) is het tijdsinterval dat moet verstrijken 

voordat een bekrachtiger toegediend wordt, van beurt tot beurt verschillend = toevallig. 

VB: kind dat snoep vraagt – niet altijd toegeven. 

 

BESLUIT:  →ratioschema’s zijn beter dan intervalschema’s 

→SFI is beter dan SVI want SFI – geen effect op de beloning 

Gedrag stijgt naarmate men dichter op de bekrachtiging komt. 

 

6.2.3 Straf 

Om te begrijpen wat behavioristen precies met straf bedoelden, moet je onthouden dat straf volgens hen 

niet hetzelfde is als wat wij spontaan onder straf verstaan. Volgens behavioristen is straf een verandering in 

de omgeving die het voorafgaande gedrag doet afnemen. Er zijn twee manieren om gedrag te doen 

afnemen:  

→door het toedienen van een onaangename of aversieve stimulus 

→door het wegnemen van een aangename stimulus 

1. Positieve men negatieve straf 

Bij positieve straf wordt een onaangename stimulus toegediend. 

Kans voorgaand gedrag neemt af door toediening onaangename stimulus 

VB: kind krijgt berisping bij stout gedrag, tik op de billen…) 

→MINDER EFFICIËNT 

Bij negatieve straf wordt een aangename stimulus weggenomen. 

Kans voorgaand gedrag neemt af door wegname aangename stimulus. 

VB: geen tv meer kijken, time-out…) 

 

Een time-out is als men niet meer aan sociale of familiale gebeurtenissen mag deelnemen. = werkt 

goed! 

 

Dikwijls wordt met straf gedreigd ipv werkelijk straf te geven. Dit is meestal zelfs doeltreffender dan 

effectief te straffen. 

VB: wacht maar tot papa thuiskomt! 
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6.2.4 Waarom is straf dikwijls niet effectief? 

In veel gevallen stelt men vast dat straf - in het bijzonder positieve straf - minder resultaat heeft dan men 

ervan verwacht had. Het gedrag wordt even onderdrukt, maar komt dan terug en lijkt niet meer in dezelfde 

mate onder invloed te staan van die straf. 

 

Factoren die het effect van (positieve) straf bepalen “5”: 

1. De intensiteit van straf 

Hoe intenser de straf, hoe meer het gedrag onderdrukt wordt. Na herhaalde straffen verliest een 

straf echter aan kracht en kan men in een negatieve spiraal terechtkomen waarbij men steeds 

hardere straffen gaat geven en dit kan dus leiden tot een escalatie van straffen. 

2. Het probleem van uitgestelde straf 

Uitgestelde straf is minder effectief dan straf die meteen na het gedrag toegediend wordt. Hoe 

langer de periode tussen het gedrag en de straf, hoe minder efficiënt de straf wordt.  

VB: Dit is een factor die de effectiviteit van het rechtssysteem ondermijnt, als er teveel tijd verloopt 

tussen de misdaad en de bestraffing. 

3. Consistentie van straf 

Straf moet consistent toegediend worden. 

→In de opvoeding kan het mislopen als ouders het ongewenste gedrag niet elke keer bestraffen. Dit 

holt het effect van de straf uit, omdat de kinderen negatief bekrachtigd worden elke keer als de straf 

niet volgt. 

4. Associatie van straf met positieve bekrachtiging 

Straf kan ook inefficiënt zijn omdat ze met een positieve bekrachtiging geassocieerd wordt. Dit kan 

zelfs leiden tot een toename van het ongewenste gedrag. 

VB: →ouders hebben meestal de neiging om direct na de straf een ‘feel good hug’ geven of zeggen 

dat ze hun kind graag zien. De straf is dan eigenlijk zinloos!  

→Kinderen kunnen berisping ook ervaren als een vorm van aandacht als hun ouders weinig naar hun 

kinderen omkijken. Het wangedrag wordt dan bekrachtigd omdat de kinderen de verlangde aandacht 

van hun ouders krijgen. 

5. Het leren van ontsnappingsgedrag: bijproduct straf 

Een laatste neveneffect van straf is dat mensen en dieren gedragingen zullen vertonen om aan de 

situatie te ontsnappen. Mensen en dieren vertonen dus ontsnappingsgedrag om de straf te laten 

stoppen. Ontsnappingsgedrag is gedrag dat een aversieve stimulus doet stoppen. 

• Werkt negatief bekrachtigend: straf wordt weggenomen (VB Snooze knop) 

• Herhaald ontsnappingsgedrag wordt uiteindelijk vermijdingsgedrag of vermijdingsleren 

(=voorkomen van aversieve stimulus) 

VB: weglopen uit presentatie – sociale angst 

      frustratie laattijdig studeren – uitstelgedrag studie 

• Pendelkooi: vermijdingsleren (avoidance learning)  

 

BESLUIT: Straf is alleen effectief als aan 5 voorwaarden voldaan wordt: 

1) de straf moet relatief intens zijn 

2) hij moet meteen worden toegediend 

3) hij moet consistent toegediend worden 

4) hij mag niet geassocieerd worden met enige vorm van bekrachtiging  

5) hij mag niet leiden tot ontsnappings- of vermijdingsgedrag. 

→Straf in het dagelijkse leven: 

Het is moeilijk om aan al deze voorwaarden te voldoen in het dagelijkse leven (buiten het labo) 

dus is het effect vaak minder groot dan men gehoopt had en vaak gepaard gaat met ongewenste neveneffecten zoals 

agressie, apathie en een verslechterde relatie tussen de straffer en gestrafte en gevaar op escalatie. De straffer is 

vaak niet objectief maar geëmotioneerd. 

→Aanbevelingen:  

Negatieve straf (zoals time-out) werkt meestal beter dan positieve straf omdat die minder snel escaleert en werkt 
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vooral het beste als er een goede relatie is aangezien de aanwezigheid nadien als positieve stimuli kan aangeboden 

worden. 

Straf moet altijd gepaard gaan met bekrachtiging van gewenste gedragingen. Zodat de gestrafte weet welk gedrag 

het ongewenst gedrag kan vervangen. 

Ongewenst gedrag vermijden door vooraf bekrachtiging van gewenst gedrag. 

Als het gewenste gedrag niet bekrachtigd wordt, is er kans dat dit gedrag in de toekomst minder vertoond wordt 

wegen extinctie. 

 

6.2.5 Vermijdingsleren en aangeleerde hulpeloosheid 

1. Vermijdingsleren 

Herhaald ontsnappingsgedrag resulteert gewoonlijk in vermijdingsleren. Bij vermijdingsleren handelt 

men om een aversieve stimulus te ontlopen. 

→Ontsnappingsgedrag is gedrag dat een aversieve stimulus doet stoppen (men krijgt die initieel 

dus wel)  

→vermijdingsgedrag is gedrag dat de toediening van een aversieve stimulus voorkomt (men krijgt 

de stimulus niet meer). 

 

• Bij vermijdingsleren spelen twee factoren een rol (zie boek p.234) 

→ men leert het waarschuwingssignaal te vrezen (dmv klassieke conditionering) 

NS(signaal) + OS(shock) leidt tot OR → Signaal wordt CS dat leidt tot CR (angst) 

→Op basis van negatieve bekrachtiging leren aan de angst te ontsnappen. 

Dus ontsnappingsgedrag leidt tot negatieve bekrachtiging (wegnemen van de angst/CR) → 

leidt tot vermijdingsleren. 

• Een gevolg van vermijdingsleren: 

Het gedrag kan lange tijd worden voortgezet nadat het gevaar geweken is. 

VB: 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. 

→ Belangrijk inzicht bij behandeling van Obsessief-compulsieve stoornis en specifieke fobie 

zoals sociale angst. De handeling van deze mensen worden gemotiveerd vanuit een behoefte 

om gevaar te voorkomen. VB: handen wassen uit schrik voor ziekte. Door elke keer het 

denkbeeldige gevaar uit de weg te gaan, ervaren ze nooit dat de mate van reëel gevaar niet 

in verhouding staat tot de angst die ze ervoor hebben. 

Oplossen door elke keer ‘een schep erbovenop’ te doen. 

2. Aangeleerde hulpeloosheid 

Aangeleerde hulpeloosheid is 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,... 

 

6.2.6 Verwerving en extinctie 

Net zoals bij klassieke conditionering moet men een aantal keer oefenen voordat de operante 

conditionering verworven wordt = f(aantal variabelen) 

Hoeveel oefeningen dit zijn hangt af van een hele reeks factoren, waaronder de snelheid waarmee de 

bekrachtiging/straf op het gedrag volgt, de complexiteit van het gedrag en biologische predisposities. 

1. Temporale contiguïteit 

Hoe vlugger de bekrachtiger op het gedrag volgt, hoe sneller het gedrag zal toenemen. Een 

vertraging van enkele seconden zorgt al voor een langzamer leerproces. Efficiëntie bekrachtiger stijgt 
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maar bij tijd daalt het. Vergelijkbaar met straf: straf moet snel gegeven worden om effectief te zijn. 

→Meest efficiënt: de verwering zal sneller gebeuren wanneer aanvankelijk elke gewenste gedraging 

gevolgd wordt door een bekrachtiger ( continue bekrachtiging). Zodra de conditionering verworven 

is, kan men dan overschakelen op partiële bekrachtigingsschema’s (SVR), met steeds langere 

periodes tussen de bekrachtigingen.  

2. Vorming via successieve benaderingen (complexiteit gedrag) 

Meestal is het gedrag dat men wil aanleren, gedrag dat zelden spontaan voorkomt. In zo’n geval is 

het onmogelijk om het gedrag te doen toenemen door het te bekrachtigen wanneer het optreedt en 

moet men de training stapsgewijs opbouwen. Na een tijdje worden de vereisten om de bekrachtiger 

te ontvangen, stelselmatig verscherpt om het gewenste gedrag meer en meer te benaderen.  

VB rat op hendel laten duwen: elke keer als hij in de buurt komt, voedsel geven en dit pas elke keer 

doen als hij stelselmatig dichterbij komt tot hij uiteindelijk op de hendel staat. Deze techniek wordt 

vorming via successieve benaderingen (shaping) genoemd, omdat het gedrag gradueel gevormd 

wordt door successieve benaderingen van het gewenste gedrag te bekrachtigen. 

VB: dierentemmers, kinderen die gradueel bedmoment meer rekken. 

 

→ Mensen vormen vaak gedrag zonder het zelf te beseffen. Door steeds toe te geven aan iets wat 

niet veraf staat van wat redelijk is, kunnen ouders zonder het te beseffen bij hun kinderen bepaalde 

ongewenste gedragingen vormen. 

VB: studenten en docenten: studenten komen gradueel iets later binnen bij elk college zodat aan het 

eind van een semester, het college een kwartier later begint. 

3. Biologische predisposities en operante conditionering 

De snelheid waarmee operante conditionering verworven wordt, hangt ook samen met de mate 

waarin de operante respons aansluit bij het natuurlijke en spontane gedrag. VB: Shock toedienen 

aan ratten en ze kunnen dit vermijden door op een hendel te duwen. Dit druist in tegen hun natuur 

die zegt Flight, fight, freeze. Waardoor ze dus bijna altijd uit de kooi zullen springen. 

Instinctieve gedragingen hebben een invloed op het proces. 

Als men door instinct niet gevormd moet worden om iets te doen, spreken we van zelfvorming 

(autoshaping), in essentie vormt men zichzelf. 

VB: Duiven moeten niet gevormd worden om te leren pikken op een antwoordsleutel. Pikken behoort 

tot hun soortspecifieke eetgedragingen en heel dikwijls pikken ze al op de antwoordsleutel nog 

voordat er voedsel gegeven wordt. 

Omgekeerd: het is moeilijk om een duif te leren NIET op een sleutel te pikken. 

4. Extinctie 

Nadat een operante respons geleerd werd, zal ze verzwakken en uiteindelijk verdwijnen als de 

bekrachtiging niet langer toegediend wordt (net zoals bij klassieke conditionering). De procedure 

waarbij men na lange conditionering stopt met het toedienen van een bekrachtiger, wordt extinctie 

genoemd. 

• De meest effectiefste manier om gedrag te onderdrukken, bestaat erin dat men niet alleen 

stopt met het gedrag te bekrachtigen (extinctie), maar tegelijkertijd een ander, meer 

gewenst gedrag bekrachtigt. Dit wordt differentiële bekrachtiging genoemd. 

VB:  mensen in gevangenis belonen op hun goed gedrag 

• Weerstand tegen extinctie = f(bekrachtigingsschema) 

De weerstand tegen extinctie zal klein zijn wanneer de respons geconditioneerd werd op 

basis van een continue bekrachtiging. De respons zal dan snel afnemen. Daarentegen zullen 

responsen langer voortduren als het bekrachtigingsschema een intermitterend schema 

geweest is. 

 

• Over het algemeen leiden schema’s met een variabele ratio of een variabel interval tot een 

grotere weerstand tegen extinctie dan schema’s met een vaste ratio of een vast interval; 

men blijft langer reageren, ook als er geen bekrachtiging meer verkregen wordt. (Continu 

schema < partieel schema (vast < variabel)) 

VB: geld in geldautomaat verschilt met geld in gokautomaat 



50 
 

 

→Er zijn drie redenen waarom de weerstand tegen extinctie groter is bij partiële 

bekrachtiging dan bij continue bekrachtiging: 

1) bij een intermitterend bekrachtigingsschema duurt het langer voordat men doorheeft dat 

er geen bekrachtiging meer volgt 

2) men heeft bij een intermitterend bekrachtigingsschema geleerd om door te zetten, 

ondanks de frustratie van een ontbrekende bekrachtiger 

3) men heeft geleerd dat er na veel gedragingen soms toch nog een bekrachtiger komt zodat 

men langer kan doorzetten zonder een bekrachtiging te ontvangen. 

 

Weerstand tegen extinctie en doorzettingsvermogen zijn belangrijke eigenschappen bij 

mensen. 

 

6.2.7 Belang van de context bij operante conditionering 

1. Stimuluscontrole 

Men leert al snel om een operante conditionering te verbinden aan de context waarin het gebeurt.  

→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. 

Het feit dat gedrag bekrachtigd/gestraft zal worden in aanwezigheid van één stimulus, maar niet in 

aanwezigheid van een andere stimulus, wordt stimuluscontrole genoemd. 

→ VB: studenten worden bekrachtigd om in verschillende situaties ander gedrag te vertonen. 

Rescorla (2008) stelde vast dat niet alleen verwerving onder stimuluscontrole staat, maar ook 

extinctie. 

2. Stimulusdiscriminatie en discriminatietraining 

Om te weten welk gedrag in welke situatie bekrachtigd of gestraft zal worden, moet men stimuli 

leren discrimineren die met de bekrachtiging of straf gepaard gaan. Dit heet stimulusdiscriminatie en 

verwijst naar het feit dat anders gereageerd zal worden in aanwezigheid van twee of meer 

verschillende stimuli. 

→Psychologen onderzoeken dit met behulp van discriminatietraining: 

Omdat discriminatietraining enkel kan optreden wanneer men in staat is om een onderscheid te 

maken tussen de twee controlestimuli, is dit een manier om na te gaan welke perceptuele 

vaardigheden men heeft. 

VB: kan een duif het verschil zien tussen een horizon. (S1) en een verticale lijn (S2)? 

  Enkel voedsel geven bij het zien van horizontale en niet bij een verticale lijn. Als de duif het verschil 

ziet, zal stimuluscontrole optreden, anders niet. 

S1 + R → B(bekrachtiging) én S1+S2+R →’GEEN’ B leidt tot S1+R=B en S2+R=’GEEN’ B 

3. Stimulusgeneralisatie 

Stimulusdiscriminatie is goed, maar zoals bij klassieke conditionering is het nodig dat een organisme 

ook van de ene context naar de andere kan generaliseren. 

Het fenomeen waarbij men gedrag in vergelijkbare situaties kan generaliseren, wordt 

stimulusgeneralisatie genoemd. 

 

6.2.8 Wat wordt bij operante conditionering geleerd? 

Er liggen drie relaties betrokken bij dit leergedrag: 

→ de relatie tussen de context en het gedrag 

→ de relatie tussen de context en het gevolg (bekrachtiging of straf) 

→ de relatie tussen het gedrag en het gevolg. 

 

De eerste twee werden aanvaard door de behavioristen, de laatste vond pas ingang van het ontstaan van 

de cognitieve psychologie. 

1. Het leren van de S-R-relatie 
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Bij operante conditionering wordt het ontstaan van een respons (R) beïnvloed door een gevolg (G) 

dat er nog niet is (dit kan niet volgens de behavioristen want R-G niet mogelijk want G is er nog niet.  

Bekrachtigers doen de kans op dat gedrag toenemen en straffen doen de kans op gedrag afnemen 

hoewel ze op dat moment nog niet aanwezig zijn. 

Bij operante conditionering wordt geen R-G-relatie gelegd tussen de respons en het gevolg ervan, 

maar een S-R-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. 

→Hierbij wees ze op het belang van stimuluscontrole. 

2. Het leren van de S-G-relatie 

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).  

Bekrachtigen en straffen gaan gepaard met ongeconditioneerde stimuli, zodat men zich kan 

inbeelden dat de stimuluscontext na verloop van tijd een geconditioneerde stimulus wordt die een 

geconditioneerde reactie uitlokt. 

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. 

(Bekrachtigingen/straffen omvatten OS en OR →Context wordt CS) 

3. Het 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. 

→Intuïtie: R wordt gesteld met G als doel  VB: studeren omdat je het interessant vindt of later hierin 

willen werken... 

 !!BEVESTIGD DOOR ONDERZOEK COLWILL EN RESCORLA!! 

• Fase 1:  in skinnerbox: hendel geeft voedsel en ketting geeft suikerwater. 

Fase 2: andere kooi: ratten werden misselijk gemaakt na voedsel OF suikerwater. 

Fase 3: Ratten gingen in skinnerkooi minder op hendel of ketting afhankelijk van Fase 2. 

 

→Dit is niet verklaarbaar via S-R (S-skinnerbox – R-hendel-v/ketting-s Niet gewijzigd. 

 en S-G-relatie (S-skinnerbox – G-misselijkheid  Onmogelijk want S-kooi – G-misselijkheid) 

• CONCLUSIE: R-G relatie geleerd: ze verwachtten voedsel/suiker en misselijkheid (G) bij 

hendel/ketting respons. 

4. Latent leren 

Latent leren is het proces waarbij een gedrag geleerd wordt, zonder dat dit tot uiting komt. Men kan 

dus ook leren zonder bekrachtiging. 

Tolman: ratten in doolhof: cognitieve kaart of interne representatie van de kaart gevormd. !!ZIE 

FIG.6.14 p. 240!! 

→Dit werd jarenlang genegeerd in de leerpsychologie: aangeleerde hulpeloosheid en latent leren. 

 

Aangeleerde hulpeloosheid: algemene verwachting geen controle te hebben over de omgeving dmv 

gedrag na blootstelling aan onvermijdbare situaties.  

      R-G link 

VB: depressie, onwil om te solliciteren, negatieve spiraal bij werkloosheid… 

 

• Onderzoek over navigatie met de Morriswatertank 

We hebben een cognitieve kaart over de plaatsen waar we zijn geweest. Dit maakt het 

mogelijk ons te oriënteren. Bij dit leren speelt de hippocampus een belangrijke rol. 

De morristank is een experiment dat de oriëntatie van muizen testte door een platvorm in 

een watertank. Na enkele keren wisten de muizen waar het platvorm was. 
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6.3 Observerend leren 

Veel van onze gedragingen worden beïnvloed door gedrag dat we bij anderen geobserveerd hebben/ Deze 

leervorm heet observerend leren of soms ook sociaal leren. (spiegelneuronen) 

→De persoon die deze leervorm het sterkst onder de aandacht van de psychologen bracht, is Albert Bandura. 

1. Welk gedrag wordt geïmiteerd? 

Er zijn verschillende factoren die bepalen of gedrag geïmiteerd zal worden: 

→ de gevolgen die het model door zijn gedrag ondervindt 

→ de status van het model: hoe machtiger een model of hoe groter zijn prestige, des te meer kans 

op imitatie van zijn gedrag. 

2. Hoe helpt observeren om een taak te leren? 

Volgens Byrne en Russon (1998) is observerend leren op twee 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. 

 

Veel onderzoek over observerend leren houdt verband met het leren van angst en agressie. 

 

 

6.3.1 Angst en Agressie 

1. Angst 

De studies van Cook en Mineka tonen aan dat er biologische restricties zijn op het soort stimuli dat 

men leert vrezen. Angst voor slangen of krokodillen wordt makkelijker verworven dan angst voor 

bloemen of konijnen. Observerend leren wordt dus door dezelfde biologische predisposities beïnvloed 

als klassieke en operante conditionering. 

→VB: als ouders hoogtevrees hebben, zullen hun kinderen ook verhoogde kans om hoogtevrees 

hebben. 

2. Agressie: VB BANDURA – BOBO DOLL EXPERIMENT 

• Een model zien dat bekrachtigd of gestraft wordt, heeft soortgelijke effecten als wanneer 

men zelf bekrachtigd of gestraft wordt. 

→EXP: kinderen zullen niet op pop slaan als oudere gestraft werd, andersom wel. 

• De gedragspatronen die kinderen tijdens de interacties met hun ouders observeren, spelen 

een doorslaggevende rol bij de manier waarop zij zelf met hun leeftijdsgenoten omgaan. 

→Kinderen met positieve relatie, vertoonden meer onbaatzuchtigheid en vriendelijk gedrag 

dan kinderen van negatieve, opdringerige en overcontrolerende ouders waarop ze dus vaak 

agressiever en zelfbeschermend gedrag vertoonden  

• Observerend leren verklaart eveneens waarom kinderen die zelf mishandeld werden, meer 

kan maken om hun kinderen later ook te mishandelen. Daardoor blijven sommige gezinnen 

in een geweldcyclus steken, waarbij mishandeling van generatie op generatie doorgegeven 

wordt. 

6.3.2 Culturele verschillen 

Kinderen leren het gedrag dat van hen verlangd wordt door hun ouders, broer, zussen, vrienden en 

leerkrachten te observeren. Zodra deze culturele waarden verworven zijn, beïnvloeden ze op hun beurt het 

toekomstige leren. Deze interactie tussen observerend leren en sociaal-culturele factoren vormen wellicht 

de grondslag van de invloed die sociaal-culturele factoren hebben op allerhande menselijke gedragingen. 

1. Smaakvoorkeuren 

• Mensen leren van het voedsel uit hun cultuur houden. De voorkeur van voedingswaren komt 

vooral tot stand op basis van associaties met gezellige momenten (=klassieke 

conditionering), maar het aanleren van nieuwe smaken vereist observerend leren, dit 

gebeurd dan eerder als er een warme sociale relatie bestaat. 

• Verder bestaat er goede evidentie dat mensen meer eten en drinken als ze in een groep 

zitten die veel eet en drinkt dan als ze in een groep zitten die dat minder doet. (zien eten 
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doet eten) 

→Verklaart hoog verbruik van alcohol als studenten met personen zijn die veel drinken dan 

bijv. met personen die weinig drinken of alleen zijn. 

2. Rollenpatronen 

Een tweede invloed die een cultuur op basis van observerend leren kan hebben, houdt verband met 

de rolverdeling tussen mannen en vrouwen. 

Het is aannemelijk dat deze verschillen op basis van observerend leren van generatie op generatie 

doorgegeven worden.  

→traditionele rolverdeling nog steeds geldig ondanks opvoeding bij schoolgaande kleuters. (door tv, 

peers) 

 

 

→In een collectivistische cultuur observeren kinderen dat de behoeften van een herkenbare groep 

belangrijker zijn dan die van de individuele leden. 

→In een individualistische cultuur observeren kinderen dat de wensen en de noden van het individu 

meer op de voorgrond staan. 

 

6.4 Neuronaal leren 

Leren heeft een neuronaal equivalent. Er worden steeds nieuwe verbindingen gevormd in onze hersenen. Er is 

sprake van hebbian learning: dit wil zeggen dat handelingen die we vaak uitvoeren een gewoonte worden. 

Hierdoor kunnen we sommige handelingen doen op ‘automatische piloot’. Hieruit volgt de long-term potentiation: 

hoe vaker we iets doen, hoe groter de synaptische efficiëntie (chemische stoffen lossen in de hersenen om andere 

neuronen te activeren) bij coccurence van activatie en hoe sneller we het dus zullen herkennen. Daarom is 

herhalen een erg belangrijk proces bij het leren. (neurons that fire together wire together) 

Bij de smartdrug nmda verbetert op deze manier de structurele werking van het brein. 

Bij het leren vinden er dus fysiologische, biologische en neuronale veranderingen plaats. 

 

ALS WE IETS LEREN, LEREN WE HET VERBAND OF ASSOCIATIE TUSSEN ZAKEN →HIERBIJ CREEEREN WE 

NEURONALE VERBINDINGEN 

6.4.1 Is bewustzijn nodig voor conditionering? 

Squire maakt onderscheid tussen twee verschillende geheugensystemen: 

→ het declaratieve geheugen: dit zorgt voor het bewust herinneren van feiten en gebeurtenissen 

→ het niet-declaratieve geheugen: dit zorgt voor het aanleren van bewegingsvaardigheden. 

 

Mensen met geheugenverlies zouden bepaalde handelingen kunnen leren en deze uitvoeren zonder dat ze 

zich het leerproces herinneren. Dit zal wel beperkt zijn tot reflexmatige handelingen en gedragingen. Dit 

proces heet impliciet leren. (=klassieke conditionering) 

Veranderingen in gedrag/kennis zonder bewuste herinnering. 

 

De niet-elementaire gedragingen moeten wel bewust aangeleerd worden. Als het bewust niet mogelijk is, is 

het onbewust ook niet mogelijk. 

Onbewust leren is dus een beperkte en primitieve vorm van bewuste conditionering. 

 

CONCLUSIE:  

→Onbewuste conditionering mogelijk, maar zeer beperkt 

→Enkel elementaire verbanden en gedragingen, ZONIET: bewustzijn 

→Onbewuste nooit mogelijk als bewuste niet mogelijk is (VB door biologische predispositie) 

  ONBEWUST = BEPERTKE EN PRIMITIEVE VORM VAN BEWUSTE CONDITIONERING 

 

Hoofdstuk 7: onthouden en vergeten 
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Situering:  informatie opnemen (gewaarwording) – interpreteren (waarneming) – selecteren (aandacht) 

Nieuwe dingen leren (conditionering en leren) →Ze opslaan en ophalen (dit hoofdstuk) 

7.1 Achtergrond 

Het waarnemen van stimuli en het leren op basis van ervaringen is slechts zinvol wanneer  ze vergeleken kunnen 

worden met voordien opgedane kennis en wanneer ze voor later gebruik bijgehouden kunnen worden. Dit is de 

functie van het geheugen. 

 

Het geheugen is het vermogen om ervaringen in onze hersenen op te slaan en bij verder gedrag te gebruiken. 

7.1.1 De reminiscentiebult 

1. Het autobiografisch geheugen 

Mensen associëren het geheugen spontaan met herinneringen aan gebeurtenissen uit hun leven, 

hun autobiografisch geheugen. Dus opgeslagen herinneringen in de hersenen kunnen gedrag 

beïnvloeden. 

Deze herinneringen kunnen bestudeerd worden  

• Rubin & Schulkind (1997): → Genereer herinneringen bij target woorden (woede, 

boek…) bij personen van 73 jaar. 

• De proef van Schulkind (1997) toont drie bevindingen:  

→gebeurtenissen worden moeilijker herinnerd naarmate ze langer geleden plaatsvonden 

(recentheidseffect: 43% <10j.) 

→het autobiografische geheugen werkt nog niet goed als we jonger zijn dan drie jaar 

→reminiscentiebult: er worden blijkbaar meer gebeurtenissen onthouden uit de 

leeftijdsperiode van 10 tot 30 jaar dan uit de periode van 30 tot 60 jaar.   →Iets groter 

indien er instructies verwijzen  naar het verleden. 

 

• Over de oorsprong van de reminiscentiebult bestaan veel hypothesen. →Sommige 

onderzoekers leggen een verband met het feit dat het leven van veel mensen gedefinieerd 

wordt door de keuzes die ze tussen tien en dertig jaar gemaakt hebben. 

→Andere verklaringen zijn dat het geheugen rond deze leeftijd cognitief en 

neurofysiologisch het best functioneert, of dat veel ervaringen voor het eerst in deze 

levensfase gebeuren. 

 

7.1.2 De bevindingen van Ebbinghaus in de 19de eeuw 

1. Ebbinghaus 

In de jaren 1875-1885 voerde Ebbinghaus een reeks van experimenten uit, met zichzelf als enige 

proefpersoon. Hij probeerde twee kernvragen te beantwoorden: 

- hoeveel vergeten we en hoe snel gaat dat 

- als een persoon zich niet langer iets kan herinneren, betekent dit dan dat de informatie helemaal 

verloren is gegaan? 

 

Hierbij maakte hij gebruik van het experiment met de zinloze lettergrepen. 

 

2. Zinloze lettergrepen 

Hij maakte dus gebruik van zinloze lettergrepen, lettergrepen die bestonden uit een medeklinker, een 

klinker en weer een medeklinker bv. Zok, kep 

Ebbinghaus las zichzelf lettergrepen voor en probeerde die foutloos na te schrijven in de juiste 

volgorde. →Onmiddellijk juist na 7 of minder eenheden 

→17 x herhalen  voor 12 eenheden 

→44 x 24 eenheden 

3. De besparingsmethode en de vergeetcurve 



55 
 

• Ebbinghaus testte zijn geheugen ook op verschillende tijdstippen nadat hij de lijst geleerd 

had. Hoe meer tijd verstreek tussen het initiële leren en het testen, hoe minder hij zich kon 

herinneren. 

• Om na te gaan of de informatie volledig verloren gegaan was, ontwikkelde hij de 

besparingsmethode. Hij ging na of hij voor een lijst die hij al geleerd had, even veel 

beurten hij nodig had om deze opnieuw te leren. →Gewoonlijk was het aantal beurten dat 

hij nodig had om een lijst opnieuw te leren kleiner dan het aantal beurten dat hij nodig had 

om de lijst voor het eerst te leren, zelfs wanneer hij zich geen enkele lettergreep meer uit 

de lijst kon herinneren. (herhaald leren → minder beurten zelfs al is initiële herinnering nul 

is)Het feit dat er een besparing optrad, betekende dat de originele geheugensporen nog 

niet volledig gewist waren. 

• De vergeetcurve is de verhouding tussen de mate van het vergeten en het tijdsinterval 

sinds het leren. (vergeten = f(tijd)) 

7.1.3 ‘Het geheugen’: verschillende geheugensystemen 

William James maakte een onderscheid tussen  

→enerzijds het geheugen dat gedurende korte tijd de gebeurtenissen en gedachten die we meemaken (= 

het primaire geheugen(KTG/WG) (stream of consciousness)) 

→anderzijds het geheugen voor vroegere gebeurtenissen en ervaringen (= het secundaire 

geheugen(LTG) (het geheugen voor het verleden)). 

 

1. Het secundaire geheugen (LTG) 

Onderzoek heeft uitgewezen dat het LTG waarschijnlijk geen unitair (gebaseerd op eenheid) systeem 

is.  

• Niet-declaratief (impliciet – procedureel) geheugen: onbewuste vaardigheden die 

tot uiting komen in gedrag. Er is goede evidentie dat we een afzonderlijk geheugen hebben 

voor de manier waarop we handelingen moeten uitvoeren. Zodra vaardigheden verworven 

zijn, kunnen we die vaak automatisch uitvoeren en zullen we ze nooit meer echt vergeten 

Het geheugen voor het uitvoeren van motorische handelingen wordt het procedurele 

geheugen genoemd. 

→ Motorisch (vb: piano spelen, fietsen) 

→ Alle geheugenfenomenen zonder bewustzijn (VB perceptueel leren, priming, impliciete 

conditionering) 

• Declaratief (expliciet) geheugen: is verantwoordelijk voor de bewuste herinnering van 

feiten en gebeurtenissen die we onder woorden kunnen brengen.  

In het declaratieve geheugen wordt nog een onderscheid gemaakt tussen het episodische 

geheugen en het semantische geheugen. 

 

 

→Het episodische geheugen is het geheugen dat instaat voor gebeurtenissen die we 

zelf hebben meegemaakt. (autobiografisch) 

→Het semantische geheugen is het geheugen voor feiten en kennis over de wereld. Bij 

deze informatie is het niet belangrijk wanneer en waar ze verworven werd. 

7.1.4 Herinneren 

1. Drie stappen in het geheugenproces 

In het onderzoek naar het geheugen wordt een onderscheid gemaakt tussen drie hoofdstadia in het 

geheugenproces: 

- het verwerven van informatie 

- het bewaren van informatie 

- het oproepen van informatie 

• De verwerving of het coderen, is het initiële leren van informatie en vormt het eerste 

stadium in het geheugenproces. (dossier nooit opgeslagen in archief) 

• Het bewaren van informatie vereist veranderingen in het zenuwstelsel die het mogelijk 

maken om informatie vast te leggen. Wanneer een dergelijke verandering plaatsvindt, 
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spreken we van een geheugenspoor. 

Het bewaren gebeurt waarschijnlijk in twee stappen: 

→ er wordt een (tijdelijk) geheugenspoor vastgelegd ter hoogte van de hippocampus 

→ die informatie wordt binnen de informatienetwerken in de cortex geïntegreerd. 

(dossier verloren gegaan in archief) 

• Oproepen is het proces waarbij informatie uit het geheugen gehaald en gebruikt wordt. 

Oproepingsproblemen spelen geen rol bij informatie in de sensorische geheugens en het 

werkgeheugen. 

7.2 Het geheugenmodel van Atkinson en Shiffrin 

Input uit de omgeving →Sensorisch geheugen: iconisch (visueel), echoïsch (auditief), haptisch (tactiel) → 

Kortetermijngeheugen: tijdelijk werkgeheugen: controleprocessen (herhaling, codering, beslissingen, 

oproepingsstrategieën) dit zorgt voor een respons! → langetermijn- 

geheugen: permanente opslagplaats herinneringen. 

 

Vooral model declaratief geheugen (procedureel later ontdekt) 

 

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

→ de sensorische geheugens 

→ het kortetermijngeheugen  

→ het langetermijngeheugen 

7.2.1 De sensorische geheugens 

De sensorische geheugens (één voor elk zintuig) houden gedurende zeer korte tijd de informatie bij die de 

zintuigorganen bereikt heeft. Informatie uit de zintuigorganen gaat via het zenuwstelsel naar de hersenen 

die haar zullen interpreteren. Voor deze interpretatie is het noodzakelijk dat de informatie even blijft 

hangen. Dit gebeurt in de sensorische geheugens. 

→Het iconische geheugen in het sensorische geheugen voor visuele stimuli. 

→Het echoïsche geheugen is het sensorische geheugen voor auditieve stimuli. Dit geheugen lijkt iets langer 

te duren dan het iconische geheugen 

 

7.2.2 Het kortetermijngeheugen (KTG) 

Het kortetermijngeheugen (ktg) houdt de informatie vast waar we ons elk moment bewust van zijn. 

Volgens Atkinson en Shiffrin wordt het kortetermijngeheugen gekenmerkt door: 

→ de beperkte capaciteit  

VB Ebbinghaus: 7 lettergrepen 

→ de frigaliteit van de geheugencode 

VB: Brown en Peterson (1993): 3 woorden gevolgd door getal. →3 woorden onthouden en opzeggen zodra 

ze signaal horen (ofwel direct na getal of enkele seconden erna) → suppressie herhaling na achterwaarts 

tellen  → na 12 sec.  quasi volledig verval. 

 

7.2.3 Het langetermijngeheugen (LTG) 

Het langetermijngeheugen:  

→kreeg een onbeperkte capaciteit toegewezen.  

→Ook werd verondersteld dat vergeten erin heel traag gebeurde (uren/dagen ipv seconden).  

→Om informatie van het KTG naar het LTG over te brengen, was volgens Atkinson vooral herhaling nodig. 

 

• Glanzer & Cunitz: Een seriële positiecurve is een grafiek die aantoont hoe goed een 

item onthouden wordt afhankelijk van zijn plaats in een stimulireeks. 

 

7.3 Verdere ontwikkelingen in de geheugentheorieën 

Atkinson & Shriffin:  3 belangrijke ontwikkelingen/veranderingen 
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7.3.1 Van KTG naar werkgeheugen 

1. Het model van Baddeley en Hitch 

• Een KTG dat enkel bestaat uit zeven geheugenslots en een werkingsmechanisme dat 

beperkt is tot een simpel herhalingsproces. Ze konden zich niet voorstellen dat een 

dergelijke  KTG in staat zou zijn om alledaagse cognitieve taken uit  te voeren zoals 

rekenen, redeneren en het begrijpen van teksten. Als alternatief stelden ze een model van 

een werkgeheugen voor. ZIE FIGUUR 7.9 p.259 

(DUS: passief 7-slot KTG met herhalingsproces kan alledaagse cognitieve taken (rekenen…) 

niet verklaren → WG) 

• Het werkgeheugen van Baddley en Hitch bestaat uit drie componenten: 

→ een centrale verwerker 

→ een fonologische lus 

→ een visuospatiaal schetsblad 

• De fonologische lus(spraakproductie) is een tijdelijk opslagsysteem voor woorden in 

gesproken vorm. Informatie in deze lus vervalt tamelijk snel als ze niet herhaald wordt. 

Daarom bestaat de lus uit twee componenten: 

→ een fonologische opslagplaats voor de opslag van informatie  

→ een articulatorisch herhalingsproces voor het verversen van deze informatie 

• Het visuospatiale schetsblad(gebieden visuele verwerking) is eveneens een 

tijdelijk opslagsysteem waarin visuele informatie opgeslagen wordt. Ook deze informatie is 

aan verval onderhevig en moet worden ververst. De opslag gebeurt in de visuele 

opslagplaats, het verversen door de innerlijke schrijver. 

• De centrale verwerker komt overeen met het controlesysteem (hfd5). Daar hebben we 

erop gewezen dat een aandachtssysteem nodig is voor gecontroleerde processen. De 

centrale verwerker zorgt ervoor dat we: 

→ onze taken 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. 

 

• Het belang van de verschillende componenten van het werkgeheugen bij het uitvoeren van 

allerhande taken wordt onderzocht aan de hand van dubbeltaken. Daarbij moeten de 

proefpersonen twee taken tegelijk uitvoeren: 

→ een taak waarin men geïnteresseerd is 

→ een taak die een component van het werkgeheugen selectief belast 

Om het resultaat te onderzoeken, moet men achtereenvolgens de centrale verwerker en de 

fonologische lus belasten. 

 

7.3.2 Nauwe interacties tussen het werkgeheugen en het LTG 

1. Zeven chunks of vier? 

De informatie-inhoud in het KTG bestaat uit chunks, betekenisvolle informatie-eenheden. 

• Atkinson: geen verklaring voor uitblijven effect complexiteit op capaciteit KTG. →7 letters – 

woorden – cijfers – etc… 

• MAAR: span: nonwoorden < woorden 

→Individuele elementen samenvoegen tot grotere gehelen 

• Cowan (2001): KTG = 4 representaties die al door het LTG herkend zijn. 

→De KTG-chunks zijn kenniseenheden die door het LTG herkend en geïnterpreteerd 

werden! Niet te verklaren volgens Atk. en Shif. , want het suggereert dat binnenkomende 

zintuigelijke informatie eerst codes in het LTG activeert voordat de informatie in het KTG 

terechtkomt. 

→Doorbraak: hersenscans: nauwe interactie KTG –LTG, want activiteit hangt af van welke 

stimuli het is – toont aan dat info niet eerst KTG hoeft te passeren om herkend te worden 

• Ruckin et al: KTG/WG = bewuste, geactiveerde deel van het LTG(?) 
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• →Baddeley: meer dan activeren informatie en beschikbaar houden van bekende info. 

→Ook info selecteren uit binnenkomende stimuli, deze combineren met bestaande info en 

nieuwe info genereren. 

→Manipulatie van info = niet mogelijk in LTG →Daarom toch elk apart deel. 

 

7.3.3 Een realistischere kijk op de informatieoverdracht van werkgeheugen naar LTG. 

Een derde kritiek op het model van Atkinson en Shiffrin is dat deze onderzoekers de overgang van het KTG 

naar het LTG veel te simpel hebben voorgesteld. Zoals diverse onderzoekers al snel opmerkten, is herhaling 

niet de enige en soms minder efficiënt om nieuwe informatie in het LTG op te slaan. 

→Een probleem met herhaling als het enige overgangsprincipe tussen het KTG en het LTG is dat een 

dergelijke benadering weinig eisen stelt aan de manier waarop informatie georganiseerd wordt (dingen 

worden eenvoudigweg aan get LTG toegevoegd naarmate ze binnenkomen). Het besef dat men aan het 

LTG niet zomaar informatie kan toevoegen, kwam vanuit de neurale netwerkmodelllen. 

1. Neurale netwerken 

Een neuraal netwerk is 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. 

(inhibitorisch vs. Excitatorisch) 

→Sommige connecties zijn sterk positief en zorgen ervoor dat de activiteit van de knoop 

aan het begin actief is (dit zijn excitatorische connecties die de activatie door het 

netwerk verspreiden).  

→Andere 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 (dit zijn 

inhibitorische connecties). 

• Een derde soort connecties 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.  (synaptische 

connecties) 

Dit is de manier waarop men denkt dat informatie in de hersenen onthouden wordt. 

Informatie wordt dus niet opgeslagen binnen individuele neuronen, maar in de synaptische 

connecties tussen de neuronen. 

Hebb (1949): neurons that fire together, wire together 

• ZIE FIG 7.11 p. 263!! 

2. Catastrofale interferentie 

Catastrofale interferentie is het feit dat het leren van nieuwe informatie in een neuraal netwerk 

de bestaande informatie overschrijft. 

• PROBLEEM: volgorde leren:  eerst makkelijke zaken oplossen VB: optelsommen (kinderen 

doen dit vaak) 

→Tot hun verbijstering stelden de onderzoekers 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 was 

gegaan. →Catastrofale Interferentie 

• Catastrofale interferentie 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. 

Werking van de hersenen is stabiel, we leren traag en vergeten niet makkelijk informatie in 

tegenstelling tot computers waarbij je op de ene minuut info kan wissen.  

VB: Jaren wennen aan nieuwe munteenheid van ander land  of het leren van een nieuwe 

taal. 

→Nieuwe informatie die bestaande informatie tegenspreekt. 
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3. De hippocampus als overgangsstation 

• OPLOSSING:  

Een leerproces zou in twee etappes verlopen: 

- in de eerste etappe wordt de informatie vlug opgeslagen in een netwerk waarin 

catastrofale interferentie mag optreden.  

- in een tweede etappe wordt de informatie uit het eerste netwerk overgeschreven naar 

een tweede netwerk dat geen catastrofale interferentie mag vertonen. 

→Een manier waarop dit laatste kan gebeuren, is door de nieuwe informatie heel 

geleidelijk in te voeren en tegelijk de oude informatie in het netwerk doorlopend opnieuw 

te activeren. 

• Nog niet duidelijk of deze oplossing biologisch gerealiseerd kan worden. 

→Uit de neuropsychologie is er wel al goede evidentie dat het overbrengen van informatie 

van het werkgeheugen (KTG) naar het LTG in twee stappen verloopt. Eerst wordt info 

opgeslagen in hippocampus en vervolgens wordt ze behoedzaam geïntegreerd binnen de 

bestaande kennis die opgeslagen ligt in de verschillende gebieden van de cortex. Kan 

verschillende dagen (soms weken) duren en gebeurt vooral tijdens de slaap. 

CONCLUSIE: overdracht van info uit het werkgeheugen naar LTG zit veel ingewikkelder in elkaar dan men 

aanvankelijk dacht. 

7.4 Informatie verwerven 

1. Drie stappen in het geheugenproces 

In het onderzoek naar het geheugen wordt een onderscheid gemaakt tussen drie hoofdstadia in het 

geheugenproces: 

- het verwerven van informatie 

- het bewaren van informatie 

- het oproepen van informatie 

• De verwerving of het coderen, is het initiële leren van informatie en vormt het eerste 

stadium in het geheugenproces. 

• Het bewaren van informatie vereist veranderingen in het zenuwstelsel die het mogelijk 

maken om informatie vast te leggen. Wanneer een dergelijke verandering plaatsvindt, 

spreken we van een geheugenspoor. 

• Oproepen is het proces waarbij informatie uit het geheugen gehaald en gebruikt wordt. 

Oproepingsproblemen spelen geen rol bij informatie in de sensorische geheugens en het 

werkgeheugen. 

7.4.1 Het belang van hercodering en organisatie 

1. De verwerving optimaliseren door informatie te hercoderen en te organiseren 

Het blijkt dat de beste manier om informatie te verwerven, erin bestaat om die te hercoderen en te 

organiseren, zodat we aanwijzingen hebben om de informatie terug te vinden en eventueel vanuit 

het LTG te herconstrueren. 

2. Dubbele codering 

Informatie kan op drie manieren in het LTG opgeslagen worden: 

- in een verbale code 

- in een sensorische code 

- in een motorische code 

• 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 maakt het immers 

mogelijk om informatie te hercoderen in termen van arbitraire symbolen (nl. Woorden en 

hun bijbehorende betekenis). 

• Een sensorische code is een herinnering van de zintuiglijke aspecten van een 

gebeurtenis. De belangrijkste van deze codes is de beeldcode (hoe ziet je huis eruit?) 

• De motorische code stelt ons mogelijk om lichamelijke vaardigheden zoals zwemmen en 

fietsen op te slaan, te onthouden en uit te voeren. Motorische codes wijken af van de 
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andere twee codes omdat ze moeilijk onder woorden te brengen zijn. Ze lijken voor een 

groot deel onbewust verworven te worden. Verwering ook beïnvloedbaar door sensorische 

codes (vb. beeldcodes) 

• Paivo (1969) vroeg zich af of men de verwerving van informatie kan optimaliseren door de 

stimulus in twee verschillende codes op te slaan. Dit noemde hij tweevoudige-

codeertheorie (dual coding theory). Volgens Paivo is het logisch dat men informatie beter 

onthoudt als die in twee codes beschikbaar is dan wanneer die slechts uit één code 

bestaat. 

→Een eerste voorspelling van de tweevoudige-codeertheorie is dat mensen concrete 

woorden beter zullen onthouden dan abstracte woorden. 

(Concreetheidseffect herinnering (beeld- en verbale code)) 

→Een andere voorspelling van de tweevoudige-codeertheorie is dat proefpersonen veel 

beter de associaties tussen woordparen zullen onthouden als ze zich hiervan een beeld 

vormen. 

→In de Engelstalige literatuur staat het effect van een extra motorische code op het 

onthouden van beeldcodes bekend als het enactment effect (uitbeeldingseffect). (DUS 

combinatie motorische en beeldcodes: enactment effect) 

 

7.4.2 Verwerkingsniveau’s 

Het belang van de kwaliteit van de informatieverwerving werd sterk beklemtoond door de theorie van de 

verwerkingsniveaus. 

Deze theorie stelt dat het geheugen een bijproduct is van de perceptie van een stimulus en dat het niveau 

waarop de stimulus tijdens de perceptie verwerkt wordt, bepalend is voor de kans dat de stimulus later 

herinnerd zal worden. 

→Craik en Tulving experiment waarbij proefpersonen 60 woorden te zien kregen en bij elk 3 vragen 

moesten beantwoorden. VB: BEER: -- hoofdletters? (oppervlakkige verwerking op basis van 

letterkenmerken) – rijmt op MEER? ( iets diepere verwerking op basis van uitspraak) – Een dier? (diepe 

verwerking op basis van kennis) 

Er waren dus 3 verwerkingsniveau’s. 

Hierbij ook nog eens een herkenningstest: dezelfde 60 woorden kunnen herkennen in een lijst van 180 

woorden – 33% juist als men puur gokte. 

 

 

→Vanuit hun theorie van de verwerkingsniveaus voorspelden Craik en Tulving dat de prestaties op de 

geheugentest aan het einde van het experiment beter zouden zijn naarmate de woorden op een dieper 

niveau verwerkt werden. Dus woorden waarbij men de betekenis vroeg werden beter onthouden. 

 

• Ander onderzoek binnen de traditie van de verwerkingsniveaus toonden aan dat mensen 

zich informatie beter herinneren wanneer ze tijdens het verwerven actief betrokken zijn bij 

het genereren van stimuli dan wanneer ze de informatie alleen maar passief opnemen. Dit 

geheugenfenomeen staat bekend als het genereereffect. 

 

7.4.3 Geheugensteuntjes 

Geheugensteuntjes zijn speciale technieken om het onthouden van informatie te verbeteren. 

• Over het algemeen zijn geheugensteuntjes gebaseerd op twee principes: 

→ ze maken gebruik van een goede codeertechniek 

→ ze zorgen voor efficiënte oproepaanwijzingen 

• Voorbeelden: 

→ de methode der loci (in verband brengen met plaatsen) 

→ de methode van kapstokwoorden (in verband brengen met woorden ipv plaatsen)  één 

is steen; twee is zee; drie is knie… 

→Acroniemen: met de beginletters een woord/acroniem vormen 
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→OSLORO-methode: bij zinvolle teksten: overzie, stel vragen, lees, overdenk (toepassen, 

nieuwe VB, relateren bestaande info), reciteren (beantwoorde de vragen), overhoor 

(herinnering belangrijke punten. 

 

7.5 Informatie opslaan en onthouden 

Verwerven (encoding) → Opslaan en bewaren → (her)oproepen (retrieval) 

 

7.5.1 Gedistribueerde representaties (neuronaal – binnen hersengebieden) 

1. Herinneringen verbinden hersengebieden die ver uit elkaar liggen. 

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. Elk van deze 

codes wordt op een andere plaats opgeslagen en moet met de andere verbonden worden om de 

herinnering volledig te maken.  

→Onderzoekers vermoeden dat dit gebeurt via connecties met de hippocampus en het hersengebied 

rond de hippocampus 

 

2. Herinneringen worden gecodeerd door groepen van neuronen. 

• Geheugensporen zijn nog in een ander opzicht gedistribueerde representaties. 

Herinneringen zijn activatiepatronen verdeeld over duizenden neuronen en hun 

verbindingen. (kennis gerepresenteerd in neurale connecties) 

 

• Hier zijn goede redenen voor: (geen kennis in enkele connectie tss 2 neuronen) 

→ individuele neuronen vuren niet betrouwbaar genoeg om de aan- of afwezigheid van 

een stimulus aan te duiden 

 

→ dergelijke organisatie is beter bestand tegen schade (indien info in één enkele 

verbinding zat, dan zou die info verdwijnen met de verbinding. Pas als veel neuronen en 

hun verbindingen wegvallen, zal dit herstel moeilijker worden  en zal het systeem fouten 

beginnen maken (VB dementie). 

Dit verlies verloopt gradueel bij gedistribueerde representatie en geen alles of 

nietsverschijnsel (tenzij dementie) →Gracieuze degradatie: is 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 (bv een letter blijven 

herkennen ook als die raar geschreven is of gedeeltelijk zichtbaar is door een vlek) 

 

7.5.2 Inhoudsgebaseerde in plaats van adresgebaseerde organisatie 

1. Een adresgebaseerde (archief, encyclopedie, harddisk) organisatie van het geheugen 

maakt twee verkeerde voorspellingen 

Herinnering oproepen op basis van adres? (archief, encyclopedie, harddisk) 

→ er bestaat slechts een beperkt aantal ingangen tot het juiste adres 

→ zodra men het item gevonden heeft, hoeft men de informatie maar gewoon af te lezen 

 

2. Een neuraal model voor een inhoudgebaseerd geheugen 

Inhoudgebaseerd model (neuraal netwerk): ZIE FIGUUR 7.18 p. 275! 

→Kenmerk = knoop ( ~meerdere neuronen – supra) 

→Geheugenspoor = activatie tussen twee knopen 

→Centrale persoonsknopen: integreren de verschillende inhouden ~hippocampus 
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• Verschillen met adresgebaseerde organisatie: 

→Elk kenmerk kan geactiveerd worden door verschillende input 

 

Het model van McClelland doet vier interessante voorspellingen over de werking van het 

geheugen: 

→ informatie heeft meer kans teruggevonden te worden als er vanuit veel kanten 

connecties (veel verbindingen vb. geheugensteuntjes) zijn.  

→ de activatie van een herinneringsknoop neemt toe naarmate meer aanwijzingen 

geactiveerd worden die met deze ene herinnering verbonden zijn (vb. effect ‘hint’) 

→ een aanwijzing is vooral effectief als hij niet met al te veel knopen verbonden is (vb. 

‘goeie’ hint) 

→ men zal vanuit een bepaalde ingang niet altijd alle informatie kunnen opvragen en dus 

zal men soms verkeerde informatie activeren. 

 

7.6 Informatie oproepen 

Situering: verwering → opslag → oproepen 

 

Of je je iets zal 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 (= oproepaanwijzingen). 

 

Men kan de verwerving optimaliseren door een geheugenspoor op verschillende manieren op te slaan, door het 

spoor in te bedden binnen een grotere organisatie, of door de informatie te verbinden met kapstokken. In feite 

zijn deze optimale verwervingstechnieken niets anders dan het leggen van sterke oproepingsaanwijzingen naar 

het geheugenspoor, zodat dit makkelijk terug te vinden is. 

 

VB: herinnering laatste vakantie? 

→Denk aan het hotel, de bar, ontmoetingen, bezoeken. 

-- herinnering neemt toe dus je kan aannemen dat ze niet verloren zijn →Oproepingsprobleem 

→Herinnering = f(verwerving, bewaren, én oproepen) 

 

7.6.1 Onderzoek over het belang van oproepingsaanwijzingenµ 

1. Woorden uit een lijst opsommen 

Bij experimenten waarbij men de oproepingsprocessen bestudeert, worden de proefpersonen 

gewoonlijk met of zonder externe oproepingsaanwijzingen getest. 

De aanbieding van een oproepaanwijzing leidde tot bijna een verdubbeling van de prestaties. 
 

→Tulving: oproepingsaanwijzingen (effect geheugensteuntjes):  

-- onthouden  48 woorden uit 24 categorieën (encodering = voor iedereen) 

-- 2 condities: oproepen zonder of mét categorienamen 

-- herinnering 19 vs. 36 → effect oproepen (→verwerving, opslag) 

CONCLUSIE: de proefpersonen in de eerste conditie waren de ontbrekende woorden niet vergeten, 

maar hadden niet genoeg aanwijzingen om ze te kunnen oproepen. 

 

2. Teksten onthouden 

Handy en Smith (2012) vroegen zich af of oproepingsaanwijzingen ook zouden helpen bij het zich 

herinneren van zinvol materiaal zoals stukken tekst. 

 

De verschillen die in de vrije herinnering gevonden werden, hadden dus weinig te maken met welke 

teksten opgeslagen waren of niet, maar wel met de vraag of de proefpersonen een aanwijzing 

vonden om de tekst op te roepen. 
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3. Oproepingsaanwijzingen bij het herinneren van gebeurtenissen uit ons leven 

• Vooral het moment en de plaats zullen in het geheugenspoor opgeslagen worden wanneer 

het om een autobiografische herinnering gaat, die opgeslagen wordt in het episodische 

geheugen. Daarom is terugkeren naar de plaats van een gebeurtenis een goede manier om 

herinneringen te activeren. 

 

• Wagenaar hield gedurende 6 jaar een dagboek bij, waarin hij allerhande gebeurtenissen uit 

zijn leven opschreef, samen met info wie erbij betrokken was, waarover, waar en wanneer, 

hoe aangenaam, hoe opvallend en zeldzaam de gebeurtenis was en hoe emotioneel 

geladen. Hij had in totaal 2400 episodes. 

→ Na 6 jaar probeerde hij zich de gebeurtenissen te herinneren op basis van de wie-, wat-

, waar- en wanneeraanwijzingen. Als de aanwijzingen afzonderlijk gebruikt werden, dan 

was de ‘wat’aanwijzing de nuttigeste, gevolgd door ‘waar-‘, ‘wie-‘ en 

‘wanneer’aanwijzingen. 

 

• Een andere interessante bevinding van Wagenaar was dat een combinatie van 

aanwijzingen tot een betere herinnering leidde dan de individuele aanwijzingen. 

→Deze bevindingen komen perfect overeen met het geheugenmodel van McClelland 

(fig.7.18) 

 

4. Blijft informatie voor altijd in het LTG? 

Kan iets vergeten worden of kan het niet meer opgeroepen worden? 

→Dit valt niet te beantwoorden want hoe kan je iets bewijzen van iets wat je niet kunt aantonen 

→ De mogelijkheid bestaat dat een herinnering die na een overvloed van aanwijzingen 

‘teruggevonden’ wordt, geen echte herinnering is, maar een reconstructie of een fantasie die ter 

plekke gemaakt wordt op basis van de aanwijzingen. (cf. (vergelijk) met psychoanalyse) 

→Eerder dan zich blind te staren op deze niet te beantwoorden vraag, richtten wetenschappers zich 

op de vraag waardoor het komt dan mensen sommige informatie niet meer kunnen oproepen en 

andere wel nog. Ook keken ze naar de juistheid van de herinneringen die mensen geven. 

DUS wat beïnvloedt oproepen en hoe correct zijn herinneringen? 

 

7.6.2 Interferentie bij het oproepen 

Situering: oproepen = f(interferentie) 

Verval verwijst naar fysiologische veranderingen in het neurale spoor van de ervaring, die het 

geheugenspoor onherroepelijk uitwissen. Dit is nodig omdat geheugencapaciteit vrijgemaakt moet worden 

voor nieuw binnenkomende informatie/ervaringen. 

 

1. Argumenten tegen het veelvuldig voorkomen van verval in het LTG 

Hoewel verval van de geheugensporen in het LTG niet uitgesloten is, voelen psychologen er weinig 

voor om deze variabele te beschouwen als een belangrijke verklaring voor vergeten in het LTG: 

REDENEN: 

• Verval op zich legt weinig uit als men geen specificaties geeft over de mechanismen die 

erbij betrokken zijn. Waarom zouden sommige geheugensporen vervallen en andere niet? 

• De vervaltheorie voorspelt dat een herinnering slechter zal worden naarmate het 

tijdsinterval tussen het leren en het testen toeneemt. Hoewel dit over het algemeen klopt, 

geldt dit niet altijd. Sommige herinneringen worden zelfs sterker naarmate men ouder 

wordt. 

 

• Het vinden van herinneringen in het LTG is meestal onafhankelijk van de juiste 

oproepaanwijzingen. Een herinnering die ‘verloren’ lijkt, kan dus ‘teruggevonden’ worden 

als men de juiste aanwijzing krijgt. (verval is vaak schijn) 
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• Het vergeten is niet in de eerste plaats afhankelijk van de lengte van het tijdsinterval 

tussen het leren en de test, maar van wat er intussen gebeurd is. 

→ZIE FIGUUR 7.24 p.282 Jenkins & Dellenbach 

2. Proactieve en retroactieve interferentie 

Interferentie verwijst naar de obstructie die een herinnering uitvoert bij het ophalen van andere 

herinneringen. 

Er bestaan twee vormen van interferentie: 

→ proactieve interferentie verwijst naar moeilijkheden om een gebeurtenis op te roepen ten 

gevolge van voorafgaande activiteiten 

→ retroactieve interferentie verwijst naar moeilijkheden om een gebeurtenis op te roepen ten 

gevolge van activiteiten die na de opslag van de gebeurtenis plaatsgevonden hebben. 

→ ZIE FIG. 7.25 7.26 en 7.26 op p.283 en 284 

 

7.6.3 De wonderbaarlijke kracht van toetsen en examens 

1. Het toetseffect 

Roediger en Karpicke publiceerden 2 proeven die het belang van toetsen aantoonden. Hierbij werden 

twee teksten gebruikt, handelend over de zon en zeeotters. LEES VERDER p.284 

→Proefpersonen herinneren zich langer iets wat in een tekst stond als ze de ideeën uit de tekst 

hebben proberen op te schrijven (een toets kregen) dan als ze te tekst twee keer gestudeerd 

hebben. Dit noemden Roediger en Karpicke (2006) het toetseffect. 

2. Een toepassing in de klas 

De toets kon op drie momenten gebeuren: 

- net voor de les 

- aan het einde van de les 

- een dag voor de officiële herhalingstoets en op de examens aan het einde van het semester. 

 

Er werd naar twee variabelen gekeken: 

- de scores op de herhalingstoetsen 

- de scores op de examens aan het einde van het semester 

 

→Hieruit bleek dat dat de toetsen een positief effect hadden, hoewel de ingreep zeer miniem was.  

Een reden waarom toetsen zo effectief zou zijn, zou te maken hebben met het feit dat ze het 

oproepen van informatie trainen. 

Alle andere vormen van studeren richten zich vooral op het verwerven en bewaren van informatie. 

3. Toetsen reduceert interferentie 

Een andere factor die een rol speelt bij het toetseffect is dat het een dempende rol blijkt te hebben 

op interferentie. 

 

 

7.6.4 Codeerspecifiteit: oproepen = f(codeerspecifiteit) 

1. Hoe belangrijk is de context bij het onthouden van informatie? 

Een andere vraag die onderzoekers zich stelden, is in welke mate context helpt bij het oproepen van 

informatie. 

1)  →EXPERIMENT: Groep duikers moesten woorden leren op land en een andere groep 6 

meter onder water. Nadien woorden te herinneren ofwel in dezelfde omgeving ofwel in de 

andere omgeving. Uit resultaten bleek dat de proefpersonen zich 50% meer woorden 

herinnerden als de omgeving bij het oproepen dezelfde was als de omgeving tijdens het 

verwerven. 

• Theorie van de codeerspecifiteit: herinnering voor een gebeurtenis zal enkel door 

aanwijzing verbeterd worden als de info in de aanwijzing overeenstemt met info in het 

geheugenspoor. 
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• Bij ervaring worden aanvullende aspecten geëncodeerd en bewaard bij de herinnering 

→Herinnering neemt toe door de omgeving waarin je je bevindt (VB: reconstructies van 

ongeval…) 

• CONTEXT-DEPENDENT MEMORY ( Godden & Baddeley) 

2) Koens et al (2005) wijzen erop dat de gevolgen van omgevingsaanwijzingen niet altijd zo 

spectaculair zijn. Het effect is: 

• het materiaal dat onthouden moet worden, vergt weinig inzichtelijk denken 

• er bestaat geen intrinsieke relatie tussen de context en het materiaal dat geleerd moet 

worden 

• het materiaal maakt geen deel uit van de leefwereld van de proefpersoon en de 

proefpersoon is ook niet intrinsiek gemotiveerd om het materiaal te onthouden. 

7.6.5 Distinctie als hulp bij het herinneren: oproepen = f(distinctie) 

Een oproepaanwijzing is vooral effectief wanneer die slechts met één geheugenspoor verbonden is. Daarom 

worden onverwachte of ongewone gebeurtenissen beter onthouden. 

• Het isolatie-effect verwijst naar het feit dat een gebeurtenis die distinctief is ten opzichte 

van andere, gelijktijdige gebeurtenissen, beter onthouden wordt dan gebeurtenissen die 

niet distinctief zijn. Het isolatie-effect treedt vooral op doordat een distinctieve gebeurtenis 

een sterke oproepaanwijzing heeft. 

→ VB: Lijst met 9 woorden van groenten waarbij het 6de woord eruit springt omdat het een 

werktuig is →tomaat – sla – asperge – bloemkool – wortel – zeis – rabarber… 

1. Zijn emotionele herinneringen speciaal? 

Distinctie verbetert het geheugen ook in het dagelijkse leven. We herinneren belangrijke 

gebeurtenissen beter dan alledaagse voorvallen.  VB: je weet beter wat je gedaan hebt op een 

zaterdag dat oudejaar geweest dan op een gewone zaterdag. 

 

Een vraag die onderzoekers lang bezig gehouden heeft is of emotionele gebeurtenissen extra goed 

onthouden worden. Emotionele gebeurtenissen zijn meestal distinctief en zijn daarom alleen al goed 

te onthouden. Veel mensen hebben de indruk dat ze ongewoon levendige en accurate herinneringen 

hebben van voorvallen die hen sterk gegrepen hebben. VB: herinneringen bij natuurrampen, 

aanslagen zoals 9/11 →Veel mensen weten meestal nog goed wat ze die dag gedaan hebben toen ze 

het nieuws hoorden van 9/11. 

→Flitslicht-herinneringen of Flashbulb memories: niet noodzakelijk betere herinnering maar wel 

levendiger ZIE FIGUUR 7.23 p. 281 

 

7.7 Herinnering is reconstructie 

Afzonderlijke stimuli onthouden zoals bij examens spelen een rol bij dagelijkse herinneringen maar dit is niet de 

belangrijkste functie van ons geheugen. In veel situaties gebruiken we benaderende herinneringen. We weten 

ongeveer hoe iets werkt, wat zich ongeveer heeft afgespeeld… maar zodra er details gevraagd worden blijven we 

het antwoord schuldig. 

VB: wat staat er op 10 euro biljet? 

• Hoe goed is ons autobiografisch geheugen? 

→proefpersonen moesten gedurende 14 dagen 3 gebeurtenissen opschrijven op elke dag 

en 6 maanden later werden ze hierover ondervraagd. Hierbij kregen ze 40 herinneringen 

voorgeschoteld (hiervan waren er slechts 10 juist, de resterende allemaal veranderd) 

ZIE FIGUUR 7.31 p. 287 

• Onnauwkeurige herinneringen en herinneringsfouten zijn voor het eerst systematisch 

onderzocht door de Britse psycholoog Bartlett in een klassieke reeks van proeven, die 

gepubliceerd werden in het boek Remembering (1972): organisatieschema’s 

7.7.1 Organisatieschema’s 

Volgens Bartlett onthouden mensen gebeurtenissen in termen van schema’s: georganiseerde 

voorstellingen over de structuur van de wereld, mensen, gebeurtenissen en acties. 
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1. De proeven van Bartlett 

Schema’s helpen om herinneringen te reconstrueren aan de hand van elementen die men kan 

oproepen. Volgens Bartlett zullen herinneringen goed zijn voor verhalen die deze schema’s volgen, 

maar zullen mensen moeite hebben om verhalen te onthouden die in veel opzichten van hun 

schema’s afwijken. 

→Minder herinneringen als er bovennatuurlijke elementen in verhaal zitten. 

→Eerste persoon tekst lezen en nadien opschrijven – 2de persoon las opgeschreven tekst vorige en 

moest nadien ook opschrijven wat hij gelezen had – idem 3de, 4de … persoon. 

Bij elke persoon veranderde iets in het verhaal en zo werd het verhaal naarmate er meer personen 

bij betrokken waren, vervormd.  → RODDELS 

→In de wetenschap kan er ook ‘overdreven worden’: De ene wetenschapper zei dat eskimo’s 4 

woorden voor sneeuw hebben en de andere vertelde na dat eskimo’s tussen de 100 en 200 woorden 

voor sneeuw kennen. 

→Schema’s spelen niet alleen een rol bij het begrijpen , maar kunnen ook een invloed spelen bij het 

opslaan van informatie (geëncodeerd). Daardoor kunnen mensen herinneringen hebben aan 

informatie die nooit gegeven werd. 

VB: iemand vertelt dat Jonas een basketballer is – Je denkt dat hij groot is omdat je schema over 

basketbal zich verder uitdiept. – In werkelijkheid ben je verbaast dat hij maar 1m 70 is. 

 

2. Valse herinneringen 

Associaties tussen gebeurtenissen blijken een belangrijke oorzaak te zijn van valse herinneringen. De 

associaties tussen gebeurtenissen worden dus mee geëncodeerd. 

→ VB: Proefpersonen hoorden een lijst met woorden: draad, accupunctuur, zwemmen, hamer, 

vingerhoedje, punt, prik…  Die moesten ze onthouden. Vele proefpersonen dachten dat het woord 

‘Naald’ er ook in zat.  

 

 

 

7.7.2 Ooggetuigenverklaringen 

Omdat het geheugen zowel bij het opslaan als bij het oproepen constructief is, stellen onderzoekers vast 

dat ze de herinneringen van een ooggetuige gemakkelijk kunnen besmetten door suggestieve vragen te 

stellen. 

• Loftus en Palmer: filmpje van auto-ongeval. Proefpersonen moesten naar filmpje kijken en 

kregen daarna een vragenlijst met één kritische vraag: hoe snel reden de auto’s toen ze 

elkaar |raakten, botsten, stootten, contact maakten met elkaar… 

De geschatte gemiddelde snelheid bedroeg meer als het gebruikte werkwoord 

‘dramatischer’ was. VB: contact maakten met elkaar: 48km/u en bij botsten: 59km/u 

→Onderzoek toont aan dat suggestieve vragen een grote invloed kunnen uitoefenen op 

getuigenissen. Ze veranderen hun oorspronkelijke herinnering dus door ze te integreren 

met de informatie die in de vraag vervat zat. 

• In de rechtszaal heerst er dus de vraag of ooggetuigen betrouwbaar zijn of niet onder de 

invloed van suggestie. 

Ja, ooggetuigen kunnen onbetrouwbaar zijn en vatbaar voor suggestie. 

Hier zijn meerdere verklaringen voor en waarschijnlijk kan de oorzaak gezocht worden bij 

retroactieve interferentie, waarbij de informatie na de gebeurtenis de toegang tot de 

herinnering aan de gebeurtenis blokkeert. 

 

7.7.3 Reconstructie en verdrongen herinneringen. 

• Het onderzoek over de juistheid van autobiografische herinneringen is verder in een 

stroomversnelling terecht gekomen door een aantal rechtszaken waarin mensen vroegere 

verwanten of kennissen beschuldigden van seksueel misbruik. 

→Seksueel misbruik, ook tegenover kinderen, is geen randverschijnsel maar komt jammer 

genoeg relatief frequent voor. 
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• Hierbij stelt men zich de vraag of men ‘het zich wel juist herinnert’. 

In veel gevallen geloven psychologen de slachtoffers. 

MAAR: wat moeten we besluiten wanneer een persoon beweert een verdrongen 

herinnering over kindermishandeling op volwassen leeftijd teruggevonden te hebben? 

→Per jaar worden in Nederland op basis van teruggevonden herinneringen ongeveer 20 tot 

30 aangiftes gedaan van seksueel geweld. 

 

• Binnen de wetenschappelijke psychologie bestaat echter grote scepsis over de mogelijkheid 

om een herinnering te verdringen en later terug te vinden. Daar zijn 3 belangrijke redenen 

voor: 

→ er bestaat weinig evidentie voor de mogelijkheid dat mensen traumatische ervaringen 

volledig kunnen verdringen 

→ het terugvinden van verdrongen herinneringen komt dikwijls voor bij mensen die hoog 

scoren op een schaal voor fantasierijkheid 

→ de teruggevonden herinneringen ontstaan dikwijls in situaties waarvan bekend is dat ze 

aanleiding kunnen geven tot valse herinneringen. 

• Dus focus op cliënt maar wees waakzaam op realiteitsgehalte – gerechtelijke gevolgen. 

7.8 Amnesie en het impliciete geheugen 

Amnesie verwijst naar geheel of gedeeltelijk geheugenverlies. Deze term dekt een hele reeks van 

geheugenproblemen. 

7.8.1 Types van amnesie 

1. Retrogade vs antegorade amnesie 

Een belangrijk onderscheid bij geheugenproblemen is het verschil tussen het oproepen van vroegere 

gebeurtenissen en het opslaan van nieuwe herinneringen. 

• Retrograde (achterwaarts) amnesie is geheugenverlies voor gebeurtenissen die zich 

voor het ongeval afspeelden. 

• Anterograde (voorwaarts) amnesie komt voor als het ongeval leidt tot problemen om 

nieuwe informatie te blijven onthouden. Hier is het probleem dat het opslaan van nieuwe 

geheugensporen in het langetermijngeheugen is verstoord. 

• →Wanneer retrogade veroorzaakt wordt door een trauma aan de hersenen, dan gaat het 

in veel gevallen om een tamelijk korte en afgebakende tijdsperiode. 

→Retrogade kan ook zonder acuut trauma optreden. Veel vormen van dementie 

(Alzheimer…) gaan gepaard met retrogade amnesie ( en ook met anterogade) 

 

• Iedereen heeft een lichte vorm van retrogade amnesie. We hebben zo goed als geen 

directe herinneringen aan gebeurtenissen die ons overkomen zijn voor we drie à vier jaar 

waren. →Kinderamnesie 

→Geheugenstructuren bij een baby zijn nog niet volgroeid om episodische herinneringen 

permanent vast te leggen. VB: bij jonge ratten paste men klassieke conditionering toe, zij 

vergaten hun angstreactie. (snelle extinctie) 

→Jonge kinderen hebben nog niet voldoende structuur en taal om hun ervaringen in een 

cognitief schema te kaderen. Hierdoor kunnen ze minder hun herinneringen 

reconstrueren/samenvatten. 

→Bij kinderamnesie gaat het om het episodische geheugen. 

En als kleine kinderen hebben we allemaal een grote hoeveelheid semantische informatie 

opgedaan (waaronder de betekenis van woorden en kennis over het functioneren van de 

wereld) waar we nu nog gebruik van maken. 

 

• De bekendste vorm van anterogade amnesie doet zich voor bij het syndroom van 

Korsakoff. 

→Dit syndroom komt relatief vaak voor bij chronische alcoholici en wordt veroorzaakt door 

een permanente hersenbeschadiging (vooral te wijten aan tekort aan vitamine B1). 
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→Deze patiënten ogen normaal, ze spreken vloeiend en normaal, redeneren accuraat… 

Maar deze patiënten herhalen vaak dezelfde vraag en verhalen. Ze kunnen ook moeilijk 

lezen omdat ze aan het eind van een blad vergeten wat aan het begin stond. 

 

 

 

 

• De uitlokkende factor voor anterogade amnesie is schade aan de hippocampus en het 

gebied eromheen. 

Alle voorbeelden die we tot dusver besproken hebben, waren voorbeelden van organische 

amnesie. 

→Organische amnesie is geheugenverlies ten gevolge van specifieke schade aan de 

hersenen. 

→Functionele amnesie is geheugenverlies ten gevolge van stresserende omstandigheden 

waarin de persoon zich bevindt. 

→LEES CASESTUDY H.M p.294-295 

Hij is meest gedocumenteerde case in de psychologie. Hij leed aan epilepsie waardoor ze 

de hippocampus verwijderde. 

 

7.8.2 De ontdekking van het impliciete geheugen. 

1. Motorisch leren bij HM 

De patiënt H.M heeft in belangrijke mate bijgedragen tot de ontdekking van het impliciete geheugen 

(Milner). 

Op motorisch vlak kan er een leren plaatsvinden zonder dat de patiënt zich daarvan bewust is. Dit is 

het begin van het onderscheid dat onderzoekers maken tussen het impliciete geheugen en het 

expliciete geheugen 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 8 Taal 
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Overzicht:  taal = meest typisch menselijke functie 

→Spreken 

→Luisteren en lezen 

→Woorden – conversaties 

→Betekenis communiceren 

→Bijzondere taalvormen 

→kunnen dieren taal leren 

Taal is een diversiteit van processen :  

 

 

 

8.1 Spreken 
→De verwerving van taal maakt nieuwe soorten cognitieve (leren en geheugen) en sociale interacties mogelijk. 

→De meeste kinderen gebruiken taal relatief goed, zodra ze twee tot drie jaar 

→ en kennen de belangrijkste grammaticale regels wanneer ze 5 jaar zijn. 

→Dit is indrukwekkend wanneer we nagaan hoe complex talen zijn (denk maar aan hoe moeilijk het is om een 2de 

taal te leren).  

→Er zijn verschillende vaardigheden nodig om een taal juist te spreken. 

8.1.1 Van brabbelen naar zinnen 

Alle gezonde baby’s in elke cultuur leren op ongeveer dezelfde leeftijd en op ongeveer dezelfde manier 

spreken. Om dit beter te begrijpen, zochten onderzoekers naar culturele overeenkomsten in de 

spraakontwikkeling. Hieruit is gebleken dat alle kinderen dezelfde ontwikkelingsstadia doorlopen.  

1. Voorlopers van de taal 

• Kinderen worden geboren met een aantal eigenschappen waardoor ze met volwassenen 

kunnen communiceren. Zo zijn pasgeborenen in staat om hun aandacht op interessante 

voorwerpen te richten en hebben ze een en voorkeur voor menselijke gezichten. Een deel 

van deze vaardigheden is wellicht aangeboren; een ander deel wordt prenataal geleerd. 

Mehler et al. (1996) stelden bijvoorbeeld vast dat Franse baby’s van vier dagen oud 

al een voorkeur hebben om Frans te horen boven Russisch.  

 

• In de eerste achttien maanden maken baby’s een ontwikkeling door van reflexief huilen tot 

het produceren van doelgerichte geluiden waarmee ze gevoelens en intenties duidelijk 

maken. In deze ontwikkeling worden gewoonlijk vijf stadia onderscheiden. 

→De verschillende stadia van de prelinguïstische taalontwikkeling 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEEFTIJD STADIUM KENMERKEN 

 

 

Begrip 

 

Productie 

Auditief        visueel 

Verstaan     Lezen 

Spreken      Schrijven 
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• 0-8 weken • Reflexief huilen en 

vegetatieve geluiden 

• Huilt wanneer hij/zij zich 

niet goed voelt, 

oprispingen 

• 8-20 weken • Kirren en lachen • Geluidjes van plezier 

• 16-30 weken • Vocale spelletjes • Enkelvoudige, duidelijk 

herkenbare lettergrepen 

• 25-50 weken • Herhaald brabbelen • Reeksen van Klinkers en 

medeklinkers 

• 9-18 

maanden 

• Niet-herhaald brabbelen en 

expressief jargon 

• Patroon van klemtoon en 

intonatie 

 

• De eerste taalklanken die baby’s produceren zijn gewoonlijk klinkers, omdat die gevormd 

kunnen worden door eenvoudigweg de positie van de lippen en de tong te veranderen bij 

een continue luchtstroom.  

→medeklinkers vereisen een ‘stop’ in de luchtstroom en dus een grotere 

spiercontrole. De eerste medeklinkers die geproduceerd worden, zijn meestal die welke het 

gemakkelijkst te articuleren zijn: p zoals in papa, m zoals in mama en d zoals in dodo. 

→Tot aan de leeftijd van 6 maanden lijken de brabbelgeluiden van alle kinderen op elkaar. 

→Vanaf 8 maanden is er al een duidelijke invloed van de omgevingstaal. 
 

2. De eerste woordjes 

Er zijn grote verschillen in de snelheid waarmee de eerste woorden zich bij kinderen ontwikkelen. 

→ Bij 37 kinderen hadden 10/37 op 18 maanden de mijlpaal van 50 woorden bereikt  – 18/37 op 19 

maanden – 27/37 op 24 maanden. 

→2/3 van de woorden die ze kennen zijn zelfstandige naamwoorden en andere woordsoorten zijn 

actiewoorden, sociale uitdrukkingen en bepalingen die belangrijk zijn in de leefwereld van het kind. 

Auto, mama, papa, poes, opa, bah zijn de meest voorkomende woorden omdat ze de vertrouwde 

wereld van het kind beschrijven. 

 

3. Telegrafische spraak 

• Tussen de 18 en 24 maanden beginnen de meeste kinderen woorden te combineren tot 

korte zinnetjes van eerst twee, daarna drie woorden. 

• Een opvallend kenmerk van de eerste woordcombinaties is dat ze bestaan uit 

inhoudswoorden. 

Ze gebruiken nog geen functiewoorden zoals lidwoorden, voorzetsels of hulpwerkwoorden. 

Deze korte zinnetjes worden telegrafische spraak genoemd. Twee regels bepalen deze 

uitingen: 

→ de volgorde van de woorden signaleert de betekenis: onderwerp + werkwoord + lijdend 

voorwerp + plaats.  

VB: Daardoor geeft de uitspraak ‘schoen stoel’ aan waar de schoen is (de schoen is op de 

stoel), terwijl ‘papa schoen’ aanduidt van wie de schoen is (papa heeft schoen).  

→ de betekenis wordt ook gesignaleerd door de klemtoon en de intonatie. 

VB: de klemtoon op het woord Robbe in ‘Robbe kamer’ kan wijzen op bezit, terwijl de 

klemtoon  op het woord kamer een antwoord kan zijn op de vraag ‘waar is Robbe?’ 

 

 

 

4. Verdere ontwikkelingen 
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• Rond 21 maanden beschikken ze meestal al over 200 woorden en op hun 6de verjaardag over 

8000-14.000 woorden waarvan ze 3000 – 4000 actief gebruiken. 

• Tegelijk beginnen kinderen in langere zinnen te spreken die de betekenis preciezer 

omschrijven dan de telegrafische uitingen. Daarvoor moeten ze de grammaticale regels van 

de taal onder de knie krijgen.  

→Tussen 2-5jaar leren ze al werkwoorden vervoegen, meervoud van zelfstandige 

naamwoorden, functiewoorden en woordvolgorde. 

→Tussen 5-9jaar beschikt een kind over de volledige grammatica. 
 

8.1.2 Van preverbale boodschap naar spraakklanken 

De taalontwikkeling van een individu verloopt volgens een aantal fasen. Het begint bij het idee dat men wil 

verwoorden en eindigt met de klanken die men produceert. !FIGUUR 8.4 p. 305! 

1. De boodschap die men wil communiceren 

• In de eerste stap wordt de betekenis geactiveerd van de boodschap die iemand onder 

woorden wil brengen. Omdat deze boodschap nog niet in woorden is omgezet, noemt men 

ze de preverbale boodschap. (de idee die men wil uitdrukken) 

2. Kiezen van woorden. 

De volgende stap is het kiezen van de juiste woorden om de boodschap uit te drukken.  

• Allereerst moet de spreker bepalen welke concepten de preverbale boodschap het best 

weergeven. 

→Concepten zijn psychologische representaties van de ideeën die in de boodschap zitten. 

Zodra de concepten geselecteerd zijn, worden de bijbehorende woorden geactiveerd. Uit 

onderzoek is gebleken dat dit in twee fasen gebeurt: 

→eerst worden de zogenaamde lemma’s geselecteerd: dit zijn abstracte representaties 

 van woorden die grammaticale eigenschappen van het woord bevatten, maar nog niet 

de uitspraak. 

→zodra de nodige lemma’s en syntactische functies geactiveerd zijn, worden de 

bijbehorende woordvormen of lexemen geactiveerd. Lexeem: bevat info over de woorden. 

3. Uitspreken van woorden 

• Om tot het spreken zelf te komen, moeten de relevante fonemen geselecteerd worden, een 

klank in een taal die aanleiding geeft tot een verschil in betekenis. 

→Een fenomeen is een klank in een taal die aanleiding geeft tot een verschil in betekenis. 

VB: in Nederlands een onderscheid tussen klanken ‘l’ en ‘r’. Dit zijn twee verschillende 

fenomenen, want rap en lap hebben een andere betekenis. Chinees maakt dit onderscheid 

dan weer niet. Sprekers van deze taal hebben moeilijkheden met deze twee fenomenen. 

• Zodra de fonemen geactiveerd zijn, worden de lettergrepen van de uitspraak bepaald. 

Daarbij treedt een vreemd verschijnsel op: veel klanken (fenomenen) verspringen van 

lettergreep/woord. →Hergroepering 

VB: er is een barst in het glas → e risen bars tinnet glas  / ik loop in Diest rond → ik loop in 

die stront. 

4. Articulatie 

Zodra de lettergrepen afgebakend zijn, worden complexe articulatorische codes opgeroepen voor het 

uitspreken van die lettergrepen. Deze codes bestaan uit bewegingen in het strottenhoofd, de keel, de 

mond en de kaken. Bij het effectief uitvoeren van de articulatorische bewegingen zullen 

contexteffecten optreden, waardoor ‘p’ anders klinkt in pin dan spin. 

 

 

 

 

 

 

 

5. De spraakmonitor 
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Tot slot is er evidentie voor het bestaan van een monitor, die de spraakoutput controleert en 

eventueel corrigeert. Dit corrigeren kan gebeuren voordat het woord effectief gezegd wordt of nadat 

het woord gezegd werd. (stotteren) 

→VB: ik heb die…euh…dat boek nog niet gelezen. 

 

!ZIE FIGUUR 8.4 p.305! spraakproductiemodel van Pim Levelt 

VOORBEELDEXAMENVRAAG 
 

8.1.3 Kenmerken van normale spraak 

1. De spreeksnelheid 

• Spreken is zeer complex en indrukwekkend. 

→We produceren zo’n 4,6 lettergrepen per seconden, dit komt neer op zo’n  170 woorden 

per minuut.  

→Let wel, dit is regionaal: Nederlanders gemiddeld 5 lettergrepen/sec. – Vlamingen 4,2/sec 

Binnen het land kan het ook nog eens verschillen: 4,4 in Oost-Vl. en 4,1 in Limburg. 

→Deze woorden worden niet alleen uitgesproken maar ook nog eens geselecteerd uit een 

woordenschat van wel 50.000 woorden. 

2. Spreekfouten 

Het overgrote deel van onze spraak is correct en vloeiend. Psychologen interesseren zich echter 

vooral voor de haperingen en fouten die mensen maken. 

• Een van de eerste dingen die opvalt bij de menselijke spraak, is dat er nogal wat haperingen 

in voorkomen, eventueel opgevuld met ‘euh’. Daarvoor zijn verschillende redenen: 

→mensen vinden niet snel genoeg een preverbale boodschap of de bijbehorende concepten 

→het lemma is wel al geactiveerd, maar de persoon kan het bijbehorende lexeem niet 

vinden (dit fenomeen treedt iets vaker op naarmate mensen ouder worden en zou ook iets 

meer voorkomen bij tweetaligen). 

MAAR hoewel een te frequent gebruik van pauzes en euh op de zenuwen kan werken, is er 

evidentie dat een sporadisch gebruik van ‘euh’ de luisteraar helpt. Een zin waarin de spreker 

verwerkingsmoeilijkheden heeft, is immers een zin die meestal ook veeleisend is voor de 

luisteraar. →Mensen prefereren een spontane speech dan een afgelezen speech. Hoe 

moeilijker een passage is, hoe trager men moet spreken en hoe beter men de klemtonen 

moet leggen om belangrijke aspecten.) 

• Een tweede opvallend kenmerk bij menselijke spraak is dat er nu en dan spreekfouten in 

voorkomen: 

→soms wordt een verkeerd woord gebruikt. Dit toont aan dat de preverbale boodschap niet 

altijd in de juiste concepten of het juiste woord vertaald wordt. 

→soms worden de klanken van twee woorden met elkaar verward.dit suggereert dat het 

fout kan gaan met het toewijzen van de geactiveerde fonemen aan de lettergrepen. Drie 

types van fouten worden daarbij vastgesteld: -- een klank van een naburige lettergreep 

wordt aan een woord toegevoegd                        -- een klank valt weg                                                                                                                                       

.                                                 --men verwisselt de klanken van twee woorden 

• een andere spreekfout die dikwijls voorkomt, is een grammaticale fout in de persoonsvorm 

van het werkwoord. Hoe meer informatie er is tussen twee zinsdelen die van elkaar 

afhangen, hoe groter de kans dat de overeenkomst gemist wordt. 

3. Herhalen van constructies 

Een laatste vaststelling bij taalproductie is dat sprekers de neiging hebben om een constructie te 

herhalen die kort voordien gebruikt werd. Deze bevinding toont aan dat de keuze van de 

woordvolgorde in een zin gedeeltelijk bepaald wordt door restactivatie van voordien geproduceerde 

of gehoorde zinnen. Dit fenomeen heet syntactische priming. 

VB: Toen Hartsuiker et al. (1999) aan hun proefpersonen vroegen om te beschrijven wat in Figuur 

8.5 afgebeeld Staat, waren de proefpersonen meer geneigd te zeggen ‘Een bal ligt onder de tafel’, 

als ze even voordien de zin ‘Een fiets staat tegen de muur’ gehoord hadden dan als ze voordien de 
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zin ‘Tegen de muur staat een fiets’ gehoord hadden (in het laatste geval antwoordden ze vaker met 

‘Onder de tafel ligt een bal’).  

 

8.1.4 Afasie 

Een letsel aan de linkerkant van de hersenen gaat in een behoorlijk aantal gevallen gepaard met 

spraakproblemen. Dit wordt afasie genoemd. De problemen zijn het grootst meteen na het letsel en 

nemen gewoonlijk in ernst af tijdens de daarop volgende maanden. Dit wordt spontaan herstel genoemd. 

De taalproblemen komen het duidelijkst tot uiting in de spraak.  

Er zijn twee grote vormen van spraakproblemen: 

→ de afasie van Broca 

→ de afasie van Wernicke 

• de afasie van Broca: Bij de afasie van Broca heeft de patiënt vooral problemen met 

spraakproductie. Dit is het gevolg van een letsel in de frontale lob, meer bepaald in het gebied 

van Broca. De articulatie is traag, moeizaam en gebrekkig. Hier is er geen sprake van een 

motorisch probleem. 

• de afasie van Wernicke: Hier is een posterieur letsel met een probleem met het spraakbegrip 

waarbij de inhoud van de spraak zinloos is. Zinsdelen worden zonder coherentie aan elkaar 

gevoegd, soms komt er een onbestaand woord bij. De patiënt heeft soms ook moeite met het 

begrijpen van wat anderen tegen hem/haar zeggen. De patiënt spreekt wel vloeiend, volgt de 

grammaticale regels van de taal. De patiënt heeft geen ziektebesef.  

8.2 Luisteren en lezen 

   Auditief                   Visueel 

Begrip 

 

Productie 

Verstaan                  Lezen 

 

Spreken                   Schrijven 

8.2.1 Gesproken taal begrijpen? 
Hoe uit spraaksignaal betekenis afleiden? 

→ Eerste probleem: woordsegmentatie 

1. Segmentatie 

• Hoe kunnen we nu uit een spraaksignaal betekenis afleiden? Check oscillogram van de zin ‘er 

is een barst in het glas’ op p. 310 

Hoe ordenen we de geluidsgolven en de zenuwsignalen die ze teweegbrengen op zo’n 

manier dat we woorden horen? 

→We hebben gezien dat een systeem dat uitsluitend gevoelig is voor pauzes dit niet zal 

kunnen. Systeem mag niet gevoelig zijn voor pauzes. 

→Cutler: De meest waarschijnlijke manier om het segmentatieprobleem op te lossen, 

bestaat erin aanvankelijk alle mogelijke woorden in de input enigszins te activeren en daaruit 

dan de juiste te selecteren. (erisen bars tinnet glas → ‘er, ris, is, z’n, een, ba, bar, bars, 

barst, ar, tin, in, et, glas, las’) 

• Deze lijst wordt dan uitgedund door gebruik te maken van een aantal principes: 

→ de woorden die uit dezelfde input bestaan, concurreren met elkaar 

Of bar of barst 

→ de beklemtoonde lettergrepen vormen in het Nederlands meestal het begin van een 

woord 

Bars en glas hebben veel kans het begin van een woord te zijn 

 

→ sommige opeenvolgingen van fonemen komen gewoonlijk voor op de grens tussen twee 

woorden. Dit is het geval voor de klanken ‘n’ en ‘b’ en de klanken ‘t’ en ‘g’. Op basis daarvan 

zullen de lettergrepen ‘bars en ‘glas’ ook gemarkeerd worden als kandidaten voor het begin 

van een woord. 
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→ sommige kandidaat-woorden kunnen niet omdat de restfractie geen lettergreep vormt. 

In ons voorbeeld kan het woord ‘las’ niet voorgekomen zijn, want de beginklank ‘g’ bestaat 

niet als aparte lettergreep. 

 

Er zijn ook nog top-downinvloeden die gebruikt kunnen worden om de juiste woorden te 

selecteren. Deze invloeden kunnen bestaan uit grammaticale beperkingen (vb. WW geven 

wordt meestal gevolgd door een lijden voorwerp en een meewerkend voorwerp: men geeft 

iets aan iemand.) en uit de context van de boodschap in het algemeen (in de context van 

een ziekenhuis zijn ‘dokter’ ‘patiënt’ ‘bed’ ‘verpleegster’ te verwachten) 

 

2. Activeren van woordkandidaten 

• Neuraal netwerk – model van spraakherkenning 

→Het activeren van kandidaat-woorden is een proces dat eveneens aan een aantal regels 

onderworpen is. Een typisch kenmerk van gesproken woorden is dat ze zich uitstrekken in de 

tijd. 

→Een lijst van alle mogelijke woorden die met dezelfde klanken beginnen, wordt een 

cohort genoemd. De cohort van woorden die geactiveerd wordt door de eerste klank ‘e’, is 

dus ‘er’ (of een samengesteld woord op basis van er, zoals ‘erin’) en ‘een’. 

→De tweede klank ‘r’ maakt het al mogelijk om een keuze tussen deze twee kandidaten te 

maken. 

Disambiguatie bij tweede fenomeen ‘r’ 

→Op dit moment kan ‘een’ losgelaten worden en ‘er’ geselecteerd worden. Hierdoor zal ‘r’ 

wellicht ook niet gemarkeerd worden als een mogelijk begin van een woord, zodat ‘ris’ 

weinig kans maakt om sterk geactiveerd te worden. 

→Het volgende punt waarop een cohort kan beginnen, is de ‘i’ klank. Opnieuw zullen alle 

Nederlands woorden die met een ‘i’ klank beginnen, geactiveerd worden (ik, in, informatie…) 

Hierop volgt opnieuw ambiguatie bij ‘ise’ 

→ETC. 

• De situatie is niet altijd even ingewikkeld. Op meerdere momenten kan een woord al herkend 

worden voordat het volledig uitgesproken is. Dit is vooral zo wanneer het woord lang is en 

sterk door de context bepaald wordt.  

→VB: hij at een bord spag….. 

• Model impliceert gelijktijdige activatie meerdere woordkandidaten  -- evidentie. 

→Cross-modale  priming:  

          - Priming: framboos (auditief) – kwaad (visueel) 

                →boos geactiveerd 

          -geen priming: zwijn (auditief) – rood (visueel) 

                → restfractie ‘z’ geen woord → wijn snel onderdrukt 

→Zwitserlood: Een proef: ‘in bedrukte stemming stonden de mannen rond het graf. Ze 

treurden om het verlies van hun kapi…’   Zwitserlood stelde vast dat zowel de 

verwerkingssnelheid voor het visuele woord GELD als voor het woord SCHIP. (Visuele 

lexicale decisie sneller op GELD en SCHIP) 

         -- Dit stemt overeen met het feit dat zowel KAPITAAL als KAPITEIN deel uitmaken van 

het cohort die opgestart werd. 

‘in bedrukte stemming stonden de mannen rond het graf. Ze treurden om het verlies van 

hun kapitei...’  Visuele lexicale decisie sneller op SCHIP alleen. 

         -- Enkel activatie kapitein. 
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3. Het belang van slaap voor het opslaan van woorden in het mentale lexicon 

Om deel uit te maken van een cohort, moeten de woordkandidaten opgeslagen zijn in ons mentale 

lexicon, het woordenboek in ons geheugen met daarin alle woorden die we kennen. 

Bij een lexicale decisietaak krijgen de proefpersonen reeksen van fonemen te horen en moeten ze 

beslissen of de reeks een bestaand woord vormt of een ongekend nepwoord is. 

 

Blijkbaar is slaap een cruciaal element bij het consolideren van nieuwe woorden in het mentale 

lexicon. 

 

!!Gaskell & Dumay: zie figuur 8.8 p.312!! Leren cathedruk → Nieuw lid in cohort herkenning 

cathedral 

 

4. VERSTAAN: traag en duidelijk spreken… & De bijdrage van mondbewegingen 

Als sprekers van een taal zijn we ons niet bewust van de hoeveelheid processen die moeten 

plaatsvinden om zelfs de eenvoudigste uitspraken te begrijpen.  Een situatie waarin dit duidelijk 

wordt, is wanneer we naar een minder goed gekende, tweede of derde taal overschakelen. 

→Het is moeilijk om mensen met een andere taal te begrijpen omdat ze vaak te snel praten en dus 

geen segmentatie is bij hun woordstroom (vb. Chinees) 

→Dus moeten ze hun spreekstijl aanpassen dat vergelijkbaar is met hoe ouderen tegen baby’s/jonge 

kinderen praten. Ze gebruiken hierbij een sterk vereenvoudigde taal dat motherese (en recent 

parenthese) genoemd wordt, zodat het kind kan oefenen in het begrijpen van de gesproken taal. 

 

→ Het kijken naar de mond van de spreker helpt ook om gesproken taal goed te begrijpen. Dit is 

vooral belangrijk wanneer er veel omgevingslawaai is Deze vermenging van auditieve en visuele 

stimuli staat bekend als de McGurk-illusie. (VB: mensen ondervinden moeilijkheden op fuiven en met 

gedubde films) 

 

8.2.2 Lezen 

1. Leessnelheid 

• Er zijn 4 belangrijke verschillen tussen het herkennen van geschreven woorden en het 

herkennen van gesproken woorden: 

→Lezen is sneller aangezien we 300 woorden kunnen verwerken/min ipv 170 in een gesprek 

→er zijn duidelijke spaties (segmentatie) tussen de woorden in een geschreven tekst 

→het volledige woord wordt in één keer aangeboden 

→als men een woord in een tekst over het hoofd gezien heeft, kan men altijd nog 

terugkijken naar het stuk waarin dat woord voorkwam. (stimulus blijft aanwezig) 

• De leessnelheid hangt af van drie factoren: 

→ individuele verschillen 

→ de moeilijkheidsgraad van de tekst (zinsbouw etc…) 

→ het doel dat de lezer zichzelf stelt (snellezen etc…) 

2. Oogbewegingen 

Oogbewegingen kan men registreren door digitale camera’s te gebruiken de ogen filmen en hun 

gegevens doorsturen naar een computer. Uit dergelijke registraties blijkt dat de oogbewegingen bij 

het lezen bestaan uit een opeenvolging van stilstaande periodes en snelle bewegingen. Een 

stilstaande periode wordt een fixatie genoemd, een snelle oogbeweging een saccade 

(oogsprong). 

Fixaties dienen om nieuwe informatie uit de tekst op te nemen, saccaden om het kijkpunt van 

plaats te verschuiven. 

→Er zijn zo’n 3 à 4 fixaties per seconde en de meeste saccadelengtes variëren tussen 4 en 12 

letterposities. Dit betekent dat korte woorden dikwijls niet en lange woorden tweemaal gefixeerd 

worden. Tijdens  een saccade wordt gedurende 20-40 milliseconden geen informatie opgenomen uit 

het visuele veld. 
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→Wanneer de ogen aan het einde van een tekstregel komen, keren ze met een grote beweging 

terug naar het begin van de volgende regel →Regressies. 

3. Innerlijke stem. 

• Als we lezen gebeurt dit niet alleen door de visuele code (ogen) maar ook door een auditieve 

code (inner voice). Onderzoekers nemen aan dat de innerlijke stem het gevolg is van het feit 

dat het lezen niet volledig gebaseerd is op een visuele code, maar ook een beroep doet op 

een auditieve code om de informatie tijdelijk in het werkgeheugen te houden. 

• Empirische evidentie 

→Niet hoorbare fouten worden niet opgemerkt tijdens lezen: dt-fouten. 

→Tongue-twisters: mensen hebben het moeilijk om zinnen te lezen die moeilijk 

uitspreekbaar zijn. 

→ Het feit dat mensen de visuele code van een tekst tijdens het lezen in een auditieve code 

omzetten, is ook vanuit evolutionair perspectief aannemelijk. Stillezen is immers een zeer 

recente vaardigheid, niet meer dan 1000 jaar oud. (niet geheel toevallig want dat was 

mogelijk het moment waarop mensen spaties begonnen te gebruiken, voordien schreven ze 

de woorden aan elkaar: scriptio continua.) 

En beginnende lezers hoor je vaak luidop praten. 
 

 

8.2.3 Dyslexie 

• 8% mist basisvaardigheden lezen 

• 28% kent enkel de meest noodzakelijke leesvaardigheden 

• Er zijn twee oorzaken voor zwakke leesvaardigheden: 

→gebrekkig taalbegrip in het algemeen. Dit taalbegrip hangt nauw samen met het algemene 

intelligentieniveau van de persoon 

→een probleem om accuraat en vlot geschreven woorden te herkennen. Dit staat los van het 

intelligentieniveau. 

• 3,6% van de Nederlandstaligen zou aan Dyslexie lijden, gedefinieerd  als een toestand waarbij de 

automatisering van de woordidentificatie (lezen) en/of schriftbeeldvorming (spellen) zich zeer 

moeizaam ontwikkelt. 

 

1. Belang van het fonologische bewustzijn 

• Er zijn veel verschillende oorzaken voor dyslexie. Toch kunnen deze oorzaken vaak herleid 

worden tot hetzelfde basisprobleem, namelijk de moeilijkheid om een gesproken woord op te 

delen in een reeks van fonemen. Dit wordt een probleem met het fonologische 

bewustzijn genoemd. 

VB: Kinderen met een gebrekkig fonologisch bewustzijn vinden het bijvoorbeeld moeilijk om 

te zeggen welke woorden met eenzelfde klank beginnen (kaart, boom, kip, muur) 

→Ze hebben problemen met het verklanken van visuele woorden. 

→Vooral intransparante talen hebben het hier moeilijk – Engels in tegenstelling tot Spaans of 

Italiaans want daarin hebben dezelfde letters consistent dezelfde uitspraak en in het Engels 

niet VB: save vs. Have    read vs. Dead…         

In Engelstalige gebieden meer dyslexie --  7-10%.  Italië 2%.  

En na een jaar hebben Engelstalige kinderen nog steeds problemen met het correct lezen 

van woorden en niet-bestaande woorden waarop ze getest werden in tegenstelling tot 

Duitsers, Italianen ze bijna allemaal correct kunnen lezen. 

 

• Een zwak fonologisch bewustzijn kan gedeeltelijk ondervangen worden door aangepast 

onderwijs, waarbij het kind geholpen wordt om de klanken in de woorden te ontdekken en te 

gebruiken. 

De gevolgen van een zwak fonologisch bewustzijn kunnen verder gedeeltelijk ondervangen 

worden door vanaf jonge leeftijd klankspelletjes met kinderen te doen. 
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2. Onderzoek bij Kinderen met een erfelijk risico op dyslexie 

Dyslexie heeft een erfelijke component, waardoor kinderen een groter risico lopen wanneer hun 

ouders dyslectisch zijn (of als kind hieraan leden). Dit risico werd op 40-60% geraamd.  

• Hoe detecteren voor schooltijd? 

→op 3,5 jaar: wuggen-test: 55% correct waarvan ouders dyslectisch zijn. (controle 78%) 

→op 4jaar: luistertest: pop vs kop (ambigue ‘p’ – ‘k’) 

→4-5jaar: verstaan nonwoorden: 70% (controle 80% 

→5jaar: rijmtest en computer-verbetertest 

• Er mag echter niet geconcludeerd worden dat de genetische component altijd tot dyslexie 

leidt. Een doelgerichte interventie op jeugdige leeftijd kan veel leed voorkomen. 

8.3 Van woorden naar conversaties 

In het voorafgaande hebben we een aantal specifieke kenmerken van het spreken, het luisteren en het lezen 

besproken. 

Nu gaan we in op de taalverwerking bij productie en perceptie. We behandelen dit aan de hand van 4 niveau’s: 

→Individuele woorden (moeilijke vs. Gemakkelijke woorden) 

→Grammaticale relaties tussen de woorden 

→De hele tekst (het verhaal) 

→Conventies die bij conversaties gebruikt worden 

8.3.1 Moeilijke en gemakkelijke woorden 

1. Variabelen die de snelheid van woordherkenning beïnvloeden 

!!ZIE FIGUUR 8.11 p.317!! 

Het eerste wat in taal opvalt, is dat het ene woord moeilijker is dan het andere. 

• Hoe komt dit?:  

→Het frequentie-effect: woorden die in een taal frequent voorkomen, worden sneller 

herkend (en gesproken) dan woorden die niet vaak voorkomen. 

 

 

→Het effect van de verwervingstijd: hoe vroeger we een woord geleerd hebben, hoe 

sneller we het herkennen. Een deel van dit effect heeft dezelfde oorsprong als het  

frequentie-effect. Want hoe vroeger we een woord geleerd hebben, hoe vaker we het in ons 

leven tegengekomen zijn. Dit verklaart slechts een deel van de verwervingsleeftijdeffect, 

want zelfs laagfrequente woorden die we vroeg geleerd hebben, blijven we nog altijd 

verbazend snel herkennen. (koe, muts, blokken, spaarpot, soep, mier, schepje, trommel…) 

 

→ Een andere factor die de verwerkingssnelheid van een woord bepaalt, is of dit woord 

vooraf door de context geactiveerd wordt. Het feit dat woorden de activatie van 

betekenisverwante woorden kunnen verhogen, wordt semantische priming genoemd. 

Meer in het bijzonder zal een prime de activatie van een doelwoord doen toenemen en door 

deze verhoogde activatie (priming) zal het doelwoord sneller herkend worden. 

VB: ‘de acteur weigert een brief van de burgemeester’ – ogen langer gericht op brief omdat 

deze woorden minder samenhangend zijn dan bijvoorbeeld ‘de postbode schreef een brief 

naar de burgemeester’. Hier hangen de woorden postbode, schreef en brief nauw met elkaar 

samen qua betekenis en komen ook vaak samen voor in teksten. 

 

De beste manier om te weten welke primes en doelwoorden goed werken, is om aan 

mensen te vragen welk woord spontaan bij hen opkomt. Dit wordt een 

woordassociatietest genoemd. 
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Semantische priming is een belangrijk aspect bij woordherkenning, omdat het helpt om 

woorden sneller en juister te herkennen. 

Twee ontdekkingen:  

1) Uit onderzoek blijkt dat proefpersonen de prime niet bewust hoeven waar te nemen om 

een primingseffect te vertonen.  Het gebeurt automatisch. 

2) En een volgend onderzoek toonde aan dat grote delen van het woordherkenningsproces 

(met name het activeren en selecteren van verschillende woordkandidaten) onbewust 

gebeuren. 

 

Een andere vaststelling bij semantische priming is dat het onder sommige omstandigheden 

mogelijk is om een doelwoord te primen dat helemaal niet aan de prime verwant is. 

Het is bijvoorbeeld mogelijk om ‘rust’ te primen aan ‘oorlog’ , ook al worden beide woorden 

in een associatietest nooit met elkaar geassocieerd. Dit is mogelijk omdat ‘oorlog’ 

geassocieerd is met ‘vrede’ dat op zijn beurt een sterke associatie vertoont met ‘rust’. Dus 

‘oorlog’ primet ‘rust’ omdat de activatie eerst vloeit van ‘oorlog’ naar ‘vrede’ en dan van 

‘vrede’ naar ‘rust’. 

Hier is dus verdere evidentie voor het feit dat de spreiding van activatie AUTOMATISCH 

gebeurt en niet het gevolg is van het feit dat de proefpersoon het doelwoord leert te 

verwachten op basis van de prime (niemand verwacht ‘rust’ bij het zien van ‘oorlog’ 

 

2. Morfologisch complexe woorden 

• We hebben het vooral over eenvoudige woorden gehad, in het bijzonder over enkelvoudige 

zelfstandige naamwoorden (vb: manga, hoofd, brief, baby…). Dergelijke woorden bestaan 

uit één enkel morfeen. 

→Een morfeem is het kleinste bestanddeel van een woord met een betekenis of een 

grammaticale waarde. Sommige woorden bevatten slechts één morfeen (bv. Kat). Maar het 

merendeel bevat er meerdere (bv. Katten bevat er 2, kat + meervoud; ‘kattenbak’ bevat er 

3; ‘kattenbakken’ bevat er 4 en ‘kattenbakkenkorrels’ bevat er 6) 

 

• Er zijn drie grote categorieën van morfologisch complexe woorden: 

→ verbuigingen en vervoegingen: volgen meestal consistente regels: meervoud van een 

zelfstandig naamwoord (kranten = krant + en); derde persoon enkelvoud van een WW 

(vindt= vind + t); vergrotende trap van een bijvoeglijk naamwoord (langer = lang + er)… 

→ afgeleide vormen: van bijna elk WW een zelfstandig naamwoord van maker door –er toe 

te voegen aan de stam (loper, zoener…); of door –baar toe te voegen (eetbaar, zoenbaar…) 

→ samengestelde woorden: de ene is makkelijker dan de andere (bloempot vs. 

Komkommertijd) 

 

• Onderzoekers gaan ervan uit dat morfologisch complexe woorden theoretisch op twee 

manieren herkend kunnen worden: 

→ door een proces van opsplitsing in morfemen, dit is nodig om nieuwe woorden te 

herkennen  VB: gesms’t, opsplitsingsproces, tableachtig… 

→ ofwel zijn ze opgeslagen in het mentale lexicon, het woordenboek van de woorden die we 

kennen. VB: lopen – loper of schoon – schoonheid. 

Deze zijn nodig om uitzonderingen te kunnen begrijpen zoals ‘meer’, warmte, doodleuk… 

8.3.2 Wie doet wat met wie? 

1. De syntactische structuur van zinnen ontleden. 

(syntactisc = volgens de regels van de grammatica) 

• Om een zin te begrijpen, moeten we de individuele woorden verstaan. Toch is dat niet 

genoeg. We moeten ook weten wie welke handeling uitvoert.  

→VB: Ilse geeft een brief aan Paul – Ilse geeft Paul een brief. – Een brief werd door Ilse aan 

Paul gegeven. Bij deze zinnen moeten we bepalen wie de handeling uitvoert, wie het lijdend 

voorwerp (LV) is en wie er verder nog bij betrokken is. 
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Dit deel van het taalbegrip heeft te maken met de syntaxis of de zinsleer. De syntaxis 

bestaat enerzijds uit een classificatieschema voor de woorden en anderzijds uit een systeem 

van regels dat bepaalt hoe de verschillende woorden samengevoegd kunnen worden. 

 

• Er is goede evidentie om aan te nemen dat lezers niet wachten tot ze een volledige zin 

gelezen hebben voordat ze aan de zinsbouw beginnen. Al vanaf het eerste woord 

proberen ze de structuur van de zin te achterhalen. Dit doen ze door een 

boomdiagram van de zin op te stellen waarin aangegeven staat welke woorden het 

onderwerp en het werkwoord vormen en hoe de andere zinsdelen zich tot die twee 

verhouden. 

→ZIE FIGUUR 8.12 p. 319 BOOMDIAGRAM 

 

2. Bottom-up en top-downprocessen bij zinsontleding 

• Zinstructuur! 

Men neemt aan dat het opstellen van een boomdiagram gebaseerd is op een interactie 

tussen de binnenkomende informatie (bottom-up) en algemene achtergrondkennis over de 

taal (top-down). 

→BOTTOM-UP: Bij bottom-upinformatie zijn vooral de functiewoorden, zoals voorzetsels 

en lidwoorden, belangrijk. Deze woorden hebben weinig invloed op de inhoud van de zin, 

maar hebben een structurerende functie in de opbouw van de zin. Er is evidentie dat 

informatie over deze woorden snel gedeactiveerd wordt, zodra hun functie in de opbouw van 

het boomdiagram vervuld is. (activatie vervalt dus snel – letterzoektaak: in tekst alle “t’s” 

onderstrepen + tekst onthouden. 33% miste ‘t’ bij het woord ‘het’ tegenover 14% bij 

zelfstandige naamwoorden) 

 

→TOP-DOWN:  De top-downachtergrondkennis bestaat in de eerste plaats uit de wetenschap 

dat zo goed als alle Nederlandse zinnen bestaan uit een onderwerp en een werkwoord. Deze 

kennis is nodig omdat  in het Nederlands het werkwoord soms heel lang op zich laat 

wachten. 

VB: Toen de stoute vampier met het keurige sikje die al lang geen drinken meer had gehad, 

het kleine meisje met de blonde vlechten beet,….  

We kunnen deze zin alleen maar beginnen ontleden (dwz zonder terug te hoeven gaan) is 

door top-down te postuleren dat een werkwoord zal volgen. 

 

• Mensen zijn verbazend goed in het vinden van de juiste structuur voor een zin. Zelfs als de 

zinnen geen betekenis hebben, kunnen we nog aangeven welke zinnen grammaticaal juist 

zijn en welke niet. VB: kleurloze groene ideeën slapen boosaardig.   Groen boosaardig slapen 

ideeën kleurlozen.  

(DUS onafhankelijk van semantiek= onderdeel van de taalkunde dat zich bezighoudt met 

de betekenis van woorden) 

 

3. Problemen bij de zinsontleding geven inzicht in de processen die gebruikt worden. 

Psychologen onderzoeken hoe mensen boomdiagrammen van zinnen opstellen door gebruik te 

maken van intuinzinnen.  

• Intuinzinnen zijn zinnen die moeilijk te begrijpen zijn omdat we ze spontaan op een 

verkeerde manier ontleden. Dergelijke zinnen tonen aan welke regels gewoonlijk gevolgd 

worden. 

VB: de graaf die zijn bezit vergokt heeft nu niets meer.      De jongen slaat het meisje met 

de zwarte jas met een stok. 

Zinsstructuur wordt online gecreëerd. 
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• Ook zijn ze interessant om te achterhalen welke keuzes bij het ontleden gemaakt worden. Ze 

tonen echter ook aan dat veel zinnen die we lezen, dubbelzinnige onderdelen bevatten; 

delen die op meer dan één manier geïnterpreteerd kunnen worden. 

VB: Recherche vindt lastig personeel. Veel hoogopgeleiden vallen af. 

Vastbinden patiënten aan banden.   Papieren taxi’s niet in orde. 
 

8.3.3 Van losse zinnen een verhaal maken 

1. Interferentie op basis van schema’s 

Zodra we de individuele zinnen begrepen hebben, moeten we de informatie uit de zin nog integreren 

in het complete verhaal dat we aan het lezen zijn. Dit is vrij moeilijk →VB: Mary hoorde de ijscoman 

komen. 

Zij herinnerde zich haar zakgeld. Ze rende het huis.  

→Eerste probleem: Mary wordt niet herhaald in de volgende zinnen en met ‘haar’ vervangen. Dit is 

nog makkelijk te begrijpen. Het wordt moeilijker als het over een ijscovrouw zou gaan aangezien we 

ijscovrouw met ‘haar’ kunnen verwarren. 

→Tweede probleem: Weinig samenhang tussen de zinnen. Om het verhaal uit te leggen aan een 

marsmannetje moeten we heel wat meer vertellen waarover het gaat om het te begrijpen. 

 

Dit vereist dus heel veel a priori  (= van tevoren, vooraf) kennis. 

 

→ In hoofdstuk 7 hebben we gezien dat dit gebeurt door het activeren van schema’s. Schema’s 

maken het mogelijk om interferenties te maken over informatie die niet in de tekst gegeven wordt, 

gevolgtrekkingen die extra achtergrondinformatie veronderstellen en die de lezer in staat stellen om 

de coherentie in het verhaal te bewaren. 
 

8.3.4 Het belang van de sociaal-culturele context 

1. Taal en pragmatiek 

• Taal wordt gebruikt om betekenis te communiceren, maar betekenis is niet inherent aan het 

talige symbolensysteem van woorden, zinnen en verhalen. Betekenis wordt gevormd in de 

hoofden van de spreker en luisteraar; het is een cognitief product. Deze betekenis wordt in 

belangrijke mate bepaald door de sociaal-culturele context waarin de spreker en de luisteraar 

zich bevinden. (komt dus pas tot stand binnen een sociale consensus – pragmatiek) 

→Dit is de pragmatiek van de taal: de spreker en de luisteraar moeten hun communicatie 

aan elkaar aanpassen, zodat ze termen gebruiken die voor beiden dezelfde betekenis 

hebben. Taal wordt pas pragmatisch als hij door spreker en luisteraar op dezelfde manier 

begrepen wordt. 

Zonder consensus zou veel van wat we zeggen, onbegrijpelijk zijn of zelfs verkeerd 

geïnterpreteerd worden. 

 

• Vooral voor niet-letterlijke uitingen:  

Heel dikwijls bedoelt de spreker immers iets anders dan wat letterlijk gezegd wordt. →Kunt u 

mij zeggen waar de wc is? – dan antwoordt men hier niet op: ja, dat kan ik.  

Men neemt aan dat je de weg toont. 

→Ironie: ‘hij zal het wel druk hebben’ 

→Mensen met autisme kunnen hier problemen mee hebben. 

VB: wat zou je doen als je in je vinger sneed?  -- ‘Bloeden’ 

Groot deel van autisten antwoorden hier letterlijk op, ipv van te zeggen dat ze hulp zouden 

zoeken. 

→In-group jargon: Als men in een nieuwe groep terechtkomt die een bepaald jargon 

ontwikkelt hebben om met elkaar over belangrijke zaken te spreken, dan hebben 

nieuwkomers het hier moeilijk mee. 

→Beeldspraak: Pragmatiek vervult ook een belangrijke rol bij het begrijpen van 

beeldspraak. Daarbij probeert de spreker of de schrijver begrippen uit te leggen door 
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beelden te gebruiken. Belangrijk bij beeldspraak is dat meestal slechts een deel van het 

beeld van belang is en de luisteraar verondersteld wordt om dit deel te vinden. 

VB: Hitler was een slager – Hij was geen slager beroepsgewijs maar men bedoelt hiermee 

dat hij zonder veel scrupules veel mensen gedood heeft. 
 

8.4 Hoe leidt taal tot betekenis 

Het uiteindelijke doel van taal is om met elkaar informatie uit de wisselen en informatie te bewaren. 

26 letters, 50 fonemen combineren tot zo’n 50.000 basiswoorden en morfemen, die uiteindelijk samengevoegd 

worden tot een oneindig aantal mogelijke zinnen, verhalen en conversaties. 

Het belangrijkste doel bij communicatie is echter niet om woorden over te dragen van zender naar ontvanger, 

maar om betekenis uit te wisselen. Dit roept de vraag op hoe taal codeert. 

8.4.1 Het semantische systeem 

• Betekenis in ons brein opslaan zou gebeuren in een apart semantisch systeem van met 

elkaar verbonden concepten, dat in nauwe interactie staat met een mentaal lexicon. Er zijn 

verschillende redenen om een onderscheid te maken tussen het semantische systeem en het 

mentale lexicon. De belangrijkste is dat eenzelfde betekenis door verschillende woorden 

weergegeven kan worden. Dit gaat het best wanneer woorden (lexicon) en 

betekeniselementen (semantiek) twee aparte systemen vormen. 

• De gebruikelijke term voor een eenheid binnen het semantische systeem in concept. 

→ Een concept is een psychologische representatie van een groep voorwerpen of acties die 

een reeks van kernattributen gemeenschappelijk hebben en daarom een categorie vormen. 

!!ZIE FIGUUR 8.15 p.324!! 

• Zodra een concept actief wordt, zal de activatie automatisch doorstromen naar concepten 

die ermee verbonden zijn. Zo komt extra informatie over het concept beschikbaar. Deze 

spreiding van activatie zal afhankelijk zijn van de associatiesterkte tussen de concepten en 

van het aantal knopen dat doorlopen moet worden. De spreiding van activatie binnen 

het netwerk is de reden waarom semantische priming optreedt. De prime stuurt 

activatie door naar het concept van het doelwoord, waardoor dit gemakkelijker herkend kan 

worden. 

8.4.2 Concepten en categorisatie 

1. Concepten ontstaan op basis van categorisatie 

• Concepten hebben altijd een bepaald abstractieniveau. (slides concept = abstract 

representatie van voorwerpen die kenmerken delen en 1 categorie vormen) 

VB: Als we over een hond spreken, hebben we hetzelfde over één concrete hond, die we op 

één bepaald moment op één bepaalde plaats gezien hebben, maar over een hond in het 

algemeen. 

→ De abstractie die bij het afbakenen van een concept plaatsvindt, wordt categorisatie 

genoemd, want de stimulus waarover men het heeft, wordt in een categorie (concept) 

ondergebracht. VB: pas ontdekte plant – behoort deze tot het concept onkruid of groente? 

• Onderzoekers nemen aan dat mensen een concept hebben voor elke stimuluscategorie die 

van belang is voor hun interactie met de wereld. Daarbij wordt een optimum nagestreefd 

tussen cognitieve zuinigheid en informatierijkdom. 

→Hoe minder concepten er zijn (bijv. enkel dier, plant en ‘al de rest’), hoe eenvoudiger het 

menselijke betekenissysteem wordt, maar ook hoe minder informatie uit stimuli te halen valt. 

→Anderzijds vergt een te grote informatierijkdom veel verwerkingscapaciteit en leidt dit tot 

problemen in verband met generalisatie. 

VB: een apart concept voor elke individuele vogel die we ooit gezien hebben. Elke ind. vogel 

zou een aparte categorie vormen en letten we eerder op de verschillen dan op 

overeenkomsten. 

Een algemeen concept ‘vogel’ stelt ons in staat om onze aandacht te richten op de 

gelijkenissen tussen vogels. Daardoor zijn we in staat om een nieuw wezen dat we 

ontmoeten, als een ‘vogel’ te herkennen. 
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2. Categorisatie op basis van regels 

Een eerste manier waarop stimuli gecategoriseerd kunnen worden, is op basis van regels. 

Categorisatie op basis van regels werkt goed bij concepten waarover de mens volledige controle 

heeft en die door eenvoudige criteria uit elkaar te houden zijn. 

VB: behoort een tomaat nu tot categorie fruit of groente? 

 

3. Categorisatie op basis van prototypes en familiegelijkenis 

• Het grootste probleem met regels is dat veel categorieën onduidelijke grenzen hebben. De 

categorieën vloeien als het ware in elkaar over. Een andere manier om stimuli te 

categoriseren, is niet uit te gaan van duidelijke scheidingslijnen, maar van prototypes, ideale 

vertegenwoordigers van de categorie. Volgens deze benadering bestaat voor elke categorie 

een meest representatieve instantie, die het prototype genoemd wordt. Een prototype is 

dus het beste voorbeeld van een concept.  Het lidmaatschap van de categorie wordt 

dan bepaald door de familiegelijkenis van de stimulus met het prototype. 

VB: voor vogel is het prototype iets kleins zoals een mus of merel en niet een pinguïn. 

 

• Met behulp van prototypes kunnen we concepten hiërarchisch ordenen. Een concept met 

een duidelijk prototype vormt een basiscategorie. Dit is het niveau dat mensen spontaan 

gebruiken om te categoriseren en dat ook het makkelijkst door kinderen geleerd wordt. 

(hond, kat,..) 

 

• Bovencategorie: Boven de basiscategorieën is er een niveau van bovengeschikte 

categorieën, algemene categorieën die verschillende basiscategorieën omvatten. (dier) 

 

• Ondergeschikte categorie: Onder de basiscategorieën is er een niveau van 

ondergeschikte categorieën, specifieke onderverdelingen van de basiscategorieën. 

(herdershond, siamese kat,..) 

Voor de ondergeschikte categorieën geldt dat de prototypes van de verschillende categorieën 

te veel op elkaar lijken om zinvol te zijn, tenzij men  

over een bepaald gebied veel kennis heeft. 

 

 

4. Categorisatie op basis van exemplaren 

Prototypes en familiegelijkenissen werken vooral goed bij concepten die een prototype hebben, maar 

dit is niet altijd het geval. 

Dan kunnen mensen nog steeds het lidmaatschap van een categorie bepalen door do stimulus te 

vergelijken met andere, reeds bestaande leden van die categorie. Dit wordt exemplaargebaseerde 

categorisatie genoemd. 

 

5. Elk van de drie categorisatieprincipes speelt een rol bij het vormen van concepten 

In het dagelijkse leven worden de drie principes waarschijnlijk gecombineerd om stimuli te 

categoriseren en er betekenis aan toe te kennen. Als er duidelijke regels zijn die gevolgd kunnen 

worden, lijkt het evident dat die een rol spelen. Prototypes zullen worden gevormd waar dat mogelijk 

en nodig is en de gelijkenis met exemplaren is zo informatief dat die niet buiten beschouwing gelaten 

kan worden. 
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8.4.3 Concepten en sensomotoriek (embodied cognition) 

1. Betekenis is gebaseerd op perceptie en motoriek 

Lange tijd werden concepten opgevat als niet-perceptuele, abstracte representaties, omdat ze vanuit 

verschillende codes geactiveerd worden. 

Het gebaseerd zijn van betekenis in lichamelijke perceptie en actie wordt meestal aangeduid met de 

Engelse term embodied cognition. Ook emoties die door woorden uitgelokt worden, behoren tot 

de embodied cognition. 

!!ZIE FIGUUR 8.17 p. 327!! 
 

8.4.4 Concepten combineren tot proposities 

1. Nieuwe informatie bestaat dikwijls uit nieuwe combinaties van concepten 

In het voorgaande hebben we gezien hoe de betekenis van woorden (en andere stimuli) geactiveerd 

wordt. Dit is slechts een dele van het verhaal. 

• Wanneer je taal verwerkt, dan wil je juist nieuwe informatie opdoen. Soms gebeurt dit door 

iets nieuws te leren aan de hand van een nieuwe naam en een nieuwe betekenis. Maar 

meestal bestaat nieuwe kennis uit een originele combinatie van reeds bekende concepten. 

Daarbij wordt gebruik gemaakt van reeds bestaande kennis. 

• We begrijpen de betekenis van taal waarschijnlijk omdat we de taal omzetten in een reeks 

van proposities, die vervolgens in het geheugen opgeslagen kunnen worden. 

→ Een propositie is een combinatie van concepten en hun relaties, die de onderliggende 

betekenis van een zin weergeeft. 

 

→ Wellicht de bekendste propositietheorie is de ACT-r theorie van John Anderson. Hierin 

worden zinnen voorgesteld als een reeks proposities die met elkaar gecombineerd worden en 

die opgeslagen worden in het declaratieve geheugen (=Het declaratieve geheugen of het 

expliciete geheugen is een vorm van het langetermijngeheugen waarbij men opgeslagen 

kennis bewust kan beleven of oproepen). Een zin als ‘De rijke, jonge professor koopt een 

mooi, duur stadshuis’ wordt voorgesteld als een geheel van de volgende die proposities: 

Prop 1 (actie, agent, voorwerp)[kopen, professor, huis] 

Prop 2 (is een, agent, status1, status2)[professor, jong, rijk] 

Prop 3 (is een, voorwerp, status1, status2, status3) [huis, mooi, duur, stads-] 

 

2. Bij taalverwerking worden proposities onthouden 

Er bestaat evidentie dat taal in de vorm van proposities opgeslagen wordt. Sachs’ theorie bevestigde 

dan ook dat mensen de specifieke woordvolgorde van zinnen vergeten, terwijl ze de boodschap (de 

proposities) onthouden. We vergeten dus de oppervlaktestructuur maar de boodschap (proposities) 

onthouden we. 
 

8.5 Andere taalvormen 

Als men aan taal denkt, denken we meestal aan spreken, luisteren, schrijven en lezen. 

Maar zo kunnen we heel wat informatie ook overbrengen met gebaren en kennen de meesten van ons meer dan 

één taal. 

Taal is uiteindelijk een symbolisch systeem waarbij klank een bijproduct is. 

8.5.1 Gebaren en taal 
1. Gebaren bij gesproken taal 

Bijna iedereen die spreekt maakt daar spontaan gebaren bij. 

Uit onderzoek blijkt dat gebaren drie functies hebben: 

→ondersteunen wat gezegd wordt en de luisteraar helpen om de boodschap beter te begrijpen 

VB: Als je belt, heen en weer lopen. 

→ de spreker helpen de boodschap te formuleren.  Hierbij ondersteunen de gebaren de spreker. 

Kinderen die van hun ouders veel gebaren geleerd hebben, breidden sneller hun woordenschat uit. 

→ de gebaren vormen een andere vorm van communicatie, die tot op zekere hoogte losstaat van de 
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gesproken boodschap. 

Onderzoek van Golden-Meadow: Zo beschrijft Meadow het vb. van een kind dat bij de som  

7+6+5 =… + 5 zei: ‘ik telde 13 bij 10, dat is 23’ (de verkeerde totaalsom), maar ondertussen hield 

het kind de hand onder de 7 en de 6 en wees daarna naar de lege plek aan de rechterkant (een 

correcte groepering). Kinderen die dit doen, blijken veel kans te maken om in de nabije toekomst de 

juiste oplossingsstrategie te vinden. Het is alsof hun gebaren iets vooruitlopen op hun bewust inzicht. 

 

2. Gebaren ter vervanging van de spraak 

• Gebaren kunnen ook zonder spraak gebruikt worden om te communiceren. Een speciale 

vorm van communicatie op basis van gebaren is de gebarentaal die doven gebruiken om zich 

uit te drukken.  

• Er bestaan verschillende varianten en dialecten van de gebarentaal. De Vlaamse en 

Nederlandse gebarentaal vertonen voldoende overeenkomst om van een gezamenlijke taal te 

spreken. 

• Eerst werd gebarentaal politiek ontmoedigd bij doven omdat ze dachten dat het beter was 

om te leren liplezen. Maar doven ontwikkelde een eigen vorm van gebarentaal en van 

daaruit is er een volwaardige taal gekomen. 

→Semantiek: handconfiguratie + plaats 

→Syntax (grammatica): syntactisch (volgens de regels van de grammatica, of met 

grammatica te maken hebbend )  indexeren in de ruimte 

• Spontane ontwikkeling grammatica 

• Bepaalde karakteristieken van een taal zijn zo fundamenteel dat we ze in alle talen 

terugvinden (taaluniversalia).  

→Nature: Volgens sommigen komt dit omdat mensen een aangeboren taalfaculteit hebben 

die jonge kinderen in staat stelt om gemakkelijk bepaalde structuren in de communicatie te 

ontdekken.  

→Nurture: Volgens anderen komt dit omdat deze vormen zo fundamenteel zijn voor 

communicatie dat ze vlug geleerd worden. 

• Uit hersenonderzoek blijkt zelfs dat gebarentaal grotendeels dezelfde hersenstructuren 

activeert als gesproken taal. 

8.5.2 Meertaligheid 

Men vermoedt dat er meer mensen op de wereld zijn die twee of meer talen kennen dan mensen met 

slechts één taal. 

 

1. Het klassieke model voor tweetaligheid 

Lange tijd werd verondersteld dat tweetalige personen twee verschillende taalsystemen hadden die 

verbonden waren met een gemeenschappelijk semantisch systeem. Voor het herkennen van 

woorden nam men bijvoorbeeld aan dat er twee lexicons bestonden, één voor de moedertaal en één 

voor de tweede taal, waarin de woorden van elke taal opgeslagen werden. Beide lexicons waren 

verbonden met een semantisch systeem, waarin de betekenissen van de woorden zaten. Men ging 

ervan uit dat de betekenis van een woord voorgesteld werd door een bundel van kenmerken. 

 

Men nam verder aan dat de connecties tussen de woorden in het lexicon en de betekeniskenmerken 

in het semantische systeem sterker waren voor de moedertaal dan voor de tweede taal, zeker als de 

tweetalige nog niet erg vlot was in de tweede taal. 

Omdat associaties vooral belangrijk zijn voor de woorden uit de nieuwe taal, vermoedde men dat de 

connecties tussen de lexicons sterker waren van de tweede taal naar de eerste dan andersom. 

 

2. Een alternatief model dat beter aansluit bij de onderzoeksgegevens 

Sinds kort is men echter tot de vaststelling gekomen dat het idee van twee afzonderlijke lexicons, 

één voor elke taal, wellicht verkeerd is. Dit idee was aantrekkelijk omdat het een eenvoudige 

verklaring leek te bieden voor het feit dat mensen weinig hinder ondervinden van de andere taal 

wanneer ze een tekst in hun moedertaal of hun tweede taal lezen. Ze onderdrukken gewoon de 
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activiteit van het lexicon in de taal die ze niet gebruiken en lezen op basis van het resterende 

gedeelte van het systeem. Binnen een dergelijke visie werd een tweetalig persoon opgevat als de 

som van twee eentaligen binnen eenzelfde persoon. 

 

De proef van Dijkstra et al (2000) toont aan dat tweetaligen niet in staat zijn om één van hun 

lexicons te onderdrukken, wanneer ze woorden in de andere taak proberen te herkennen. Een hele 

reeks bevindingen tonen aan dat de interacties tussen de woordvormen uit de eerste en de tweede 

taal even sterk zijn als de interacties van de woordvormen binnen een taal. Om die reden vermoedt 

men dat alle woorden die een persoon kent, onafhankelijk van de taal, deelnemen aan het 

competitieproces dat ten grondslag ligt aan de woordherkenning. 

Een model als dat van Dijkstra en Van Heuven (2002) toont aan dat het taalverwerkingssysteem van 

een tweetalige veel meer op dat van een eentalige lijkt dan men tot voor kort aannam. De woorden 

uit de tweede taal maken gewoon deel uit van de grotere woordenschat van de persoon en zijn niet 

opgeslagen in een apart systeem. 

Hartsuiker et al (2004) toonden verder aan dat de vervlechting van de twee talen zich niet beperkt 

tot het herkennen van woorden, maar ook een rol speelt bij de syntaxis. 
 

8.5.3 Kunnen dieren taal gebruiken? 

• Dieren zijn niet echt in staat om onze talen te spreken. Hun spraakorgaan is gewoonweg niet 

geschikt MAAR ze kunnen wel onze taal gebruiken als symbolisch systeem. 

 

→WASHOE (chimpansee): Toen ze 7 maand oud was kende ze slechts 4 gebaren. 

Op 5 jaar kende ze 160 tekens. Ze gebruikte de tekens in gepaste situaties en wees ermee 

naar de juiste voorwerpen, ook in nieuwe situaties. Washoe leerde dus generaliseren. 

Washoe creëerde ook nieuwe woordcombinaties om dingen te beschrijven. Volgens de 

Gardners gebaarde ze ‘water vogel’ toen ze voor het eerst een zwaan zag. 

→Kanzi (bonobo): Op leeftijd van 46 maanden kende hij 50 symbolen en kon daar 800 

combinaties mee vormen. Hij leerde dit door observerend leren (te kijken naar zijn moeder) 

 →Rico (hond): Herkende de naam van ruim 200 speelgoedjes en haalde op bevel het juiste 

speelgoed uit een rij van 10. 

 

• Op basis van dit zouden we kunnen denken dat dieren uiteindelijk heel goed in taal zijn. 

Toch is er heel wat discussie rond over de mate waarin deze taaluitingen een bewijs zijn van 

taal als symbolisch systeem, dan wel een uiting van een verfijnd conditioneringsproces, 

waarbij dieren leren om voorwerpen te manipuleren en gebaren te maken zonder dat ze 

doorhebben dat de voorwerpen en de gebaren een betekenis dragen die in verschillende 

contexten gebruikt kan worden. 

• CONCLUSIE: Dieren kunnen woorden en symbolen gebruiken om naar voorwerpen te 

verwijzen. Er is echter heel weinig evidentie dat op basis van deze symbolen een 

betekenisstructuur tot stand komt, zoals dit bij mensen het geval is. Er is ook heel weinig 

evidentie dat dieren een groot aantal boodschappen kunnen genereren op basis van een 

beperkt aantal regels, zoals mensen spontaan lijken te doen, zelfs zonder veel instructie. 
 

 

 

 

 

 

 

 



86 
 

Hoofdstuk 9: Denken 

Denken is een cognitief proces, gericht op het begrijpen van de wereld en het oplossen van problemen. We maken 

daarbij gebruik van verbeelding, taal en symbolen. We hebben het nodig om problemen op te lossen, te redeneren en 

beslissingen te nemen. Dit maakt ons flexibel omdat we ons gedrag aanpassen aan de situatie. 

9.1 Problemen oplossen 
Hoe lossen wij problemen op? 

Probleem – mogelijkheden – oplossing 

Probleemruimte = doolhof 

→We lossen een probleem op wanneer we hindernissen moeten overwinnen om een vraag te beantwoorden of 

een doel te bereiken. Wanneer we het antwoord op een vraag al weten of wanneer het doel al bereikt is, dan 

hoeven we geen stappen meer te zetten. Dit is een eerste onderscheid tussen experts en niet-experts (leken): 

experts hebben veel meer oplossingen in hun geheugen opgeslagen en kunnen die meteen oproepen. 

→Vaak vergt de oplossing van een probleem een opeenvolging van verschillende acties. Bij een dergelijk 

probleem moet men de raak opsplitsen in een reeks van tussenstappen en bij elke strategie de juiste actie kiezen. 

Daarbij kunnen drie strategieën onderscheiden worden: 

Algoritmen – heuristieken – analogieën 

9.1.1 Algoritmen 

Een algoritme is een reeks van operaties die in theorie een oplossing van het probleem garanderen. Vaak 

vereist dit een herhaaldelijke toepassing van een relatief eenvoudige operatie. Om een algoritme te 

gebruiken, moet men zicht hebben op de volledige probleemruimte. 

VB: zie slides! 
1. Gestructureerd vs ondergestructureerd probleem 

• Een algoritme is vooral interessant voor een volledig gestructureerd probleem. Dit is een 

probleem waarvan de oplossing vastligt en waarvan vast staat dat er een oplossingspad 

bestaat. (oplossing bestaat en staat vast, eindtoestand (doel) is duidelijk) VB: toren van 

Hanoi 

→ Als je dus een correcte toepassing van een algoritme doet, is er altijd een juiste oplossing. 

• Bij een ongestructureerd probleem weet men niet zeker of er wel een oplossingspad 

bestaat en is het voor de probleemoplosser dikwijls niet duidelijk hoe de doeltoestand er 

precies uitziet. 

(eindtoestand onduidelijk, vooruitgang niet vergelijken met doel) 

VB: negenstippenprobleem → Thinking outside the box: gebruik creativiteit! 

2. BEPERKINGEN: 

Wanneer algoritmen correct toegepast worden, leiden ze altijd tot een juiste oplossing. Algoritmen 

hebben echter drie beperkingen: 

• ze zijn alleen van toepassing bij volledig gestructureerde problemen 

• veel mensen hebben de neiging om blindelings de regels van het meest voor de hand 

liggende algoritme te volgen, zonder na te gaan of het algoritme wel van toepassing is op 

het probleem in kwestie 

→VB: een brief en pen kosten samen 1,10 euro. De pen kost 1 euro meer dan de brief. 

Hoeveel kost de brief? 

• ze zijn vaak omslachtig en vergen veel herhaling. 

VB: kruiswoordraadsel 

9.1.2 Heuristieken 

Heuristieken zijn informele, intuïtieve en speculatieve oplossingsstrategieën die mensen ontwikkelen om 

bepaalde problemen aan te pakken; het zijn strategieën die we leren gebruiken omdat ze meestal (niet 

altijd) een oplossing opleveren voor een specifiek probleem en over het algemeen sneller werken dan het 

volledig doorlopen van de probleemruimte met behulp van een algoritme + ook voor ondergestructureerde 

problemen. 
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In tegenstelling tot algoritmen zijn heuristieken ook van toepassing op ongestructureerde problemen. 

• Elke taak heeft eigen heuristiek 

• Meer ervaring met taak = betere kennis van heuristieken 

• Experts vinden sneller oplossing, ook bij ondergestructureerde problemen. 

1. Algemeen bruikbare heuristieken 

• Een subdoelanalyse is het proces waarbij een complex probleem in een reeks van 

kleinere, overzichtelijkere vragen opgedeeld wordt. 

→VB gebroeders Wright testten eerst aparte vliegtuigcomponenten 

• Een middel-doelanalyse is een strategie waarbij de probleemoplosser een reeks van 

kleine stapjes maakt (tussendoelen stelt) en telkens nagaat wat gedaan moet worden om de 

afstand tot het einddoel verder te verkleinen. 

→VB alledaagse problemen, zoals lekkend toilet. 

• Soms is de oplossing van een probleem gemakkelijker wanneer we van het einddoel terug 

naar de begintoestand werken. 

→VB verrassingsfeestje organiseren: eerst bepalen waar feestje zal plaatsvinden en hoe je 

genodigden en persoon zelf er krijgt zonder dat die iets merkt. 

• Bij de moeilijkste problemen heeft men soms geen andere keuze dan terug te grijpen naar 

een heuristiek waarbij men via een trial and error oplossingen genereert en die dan 

evalueert. 

→VB dokter die ziekte probeert te determineren door a.d.h.v. symptomen bepaalde 

medicatie toe te dienen. 

• PAS OP: Heuristieken kunnen falen 

→ Overstappen naar algoritme → VB je bent je portefeuille kwijt – je kijkt eerst op alle 

plaatsen waar ze normaal kan liggen (heuristiek) – je zoekt systematisch op plaatsen waar je 

bent geweest. (algoritme) 

9.1.3 Analogieën 

• Een analogie is zoeken naar een soortgelijk probleem.  

• Dit is vooral interessant wanneer men het analoge probleem in het verleden al heeft 

opgelost of wanneer het analoge probleem eenvoudiger is.  

• Analogieën hebben een grote rol gespeeld bij wetenschappelijke ontdekkingen. 

• ZIE VB: BOEK p.345 

•  

9.1.4 Instelling en functionele gefixeerdheid 

• Wanneer mensen herhaaldelijk met succes gebruikgemaakt hebben van eenzelfde heuristiek 

om een reeks van gelijksoortige problemen op te lossen, dan kan dit leiden tot een rigide 

verwachtingspatroon over de oplossing van dit soort problemen= een instelling  

→en kan de juiste oplossing van een probleem bemoeilijkt. 

• Blijkbaar helpen interacties met reële voorwerpen om een mentale instelling te doorbreken. 

• Een ander type van een instelling doet zich voor wanneer men te zeer vastzit aan het 

conventionele gebruik van een voorwerp. Dit wordt functionele gefixeerdheid genoemd. 

• Functionele gefixeerdheid en een verkeerde instelling zijn wellicht de enige criteria waarop 

experten slechter scoren dan leken. Omdat experts een probleem altijd op een bepaalde 

manier opgelost hebben, zijn zij minder geneigd om naar andere, creatieve oplossingen te 

zoeken. 

• VB: Proef van Luchins     Proef van Duncker 

9.1.5 Inzicht 

De meeste onderzoekers maken een onderscheid tussen twee soorten problemen: 

→ incrementele: een stap-voor-stapbenadering van het einddoel 

→ Discontinue: problemen waarbij men initieel enige vooruitgang lijkt te boeken, maar uiteindelijk in een 

soort impasse lijkt terecht te komen, waar men pas na grote inspanningen weer uit kan komen (of niet). 

Meestal gaat dit gepaard met een tamelijk abrupt inzicht, wat door Köhler een ‘Aha-Erlebnis’ genoemd 

werd. 
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1. Inzichtelijk leren bij apen 

Het onderzoek naar deze vorm van discontinue probleemoplossing gaat terug tot de 

gestaltpsychologen en met name het onderzoek van Köhler over leren bij apen. Volgens de 

gestaltpsychologen bestond het oplossen van problemen niet uit het leggen van eenvoudige 

associaties, maar uit het benaderen van een probleem in zijn totaliteit. 

Apen: typisch patroon: springen, dingen gooien – frustratie – Nadenken – Aha-erlebnis 

2. Informatieprocessen bij inzichtelijk leren 

Inzichtelijk leren treedt op bij problemen waar initieel een grote aantrekking bestaat om een 

verkeerd oplossingspad te kiezen. In termen van de probleemruimte betekent dit dat de 

proefpersoon een sterke neiging heeft om een pad te kiezen dat in een impasse uitmondt. → VB 

negenstippenprobleem. 

3. Manieren om een instelling te doorbreken. 

Er lijken vier manieren voor te bestaan: 

• het probleem enige tijd aan de kant schuiven (het gebeurt dat men na dergelijke 

onderbreking relatief snel de oplossing vindt. Dit fenomeen, waarbij men plotseling een 

probleem kan oplossen nadat men het een tijdje aan de kant heeft geschoven, wordt het 

incubatie-effect genoemd. Incubatie is vooral effectief wanneer men een probleem 

volledig moet herstructureren.) 

• ideeën in het wilde weg spuien, zonder evaluatie. Pas later kijkt men of sommige van deze 

ideeën bruikbare paden opleveren (in groep noemt dit brainstormen) → Belangrijk: eerst 

individueel nadenken, dan pas in groep. 

• de probleemoplossers motiveren: belangrijk bij oplossen van zowel incrementele als 

inzichtsproblemen. 

• (toevallige) aanwezigheid van een aanwijzing in de omgeving. Soms kan dit volstaan om een 

impasse te doorbreken. 

 

Inzichtelijk leren steunt voor een groot deel op onbewuste processen. 

9.1.6 Mentale modellen 

Om problemen op te lossen, maken mensen gebruik van zogenaamde ‘naïeve theorieën’ over hoe dingen 

werken. Dergelijke naïeve theorieën worden ook mentale modellen genoemd.  

 

Een mentaal model is een geheel van intuïties, kennis en overtuigingen die we over een bepaald 

onderwerp hebben en die ons helpen om het onderwerp te begrijpen, erover na te denken en 

voorspellingen te maken. 

 

Een mentaal model lijkt op een schema, maar het is een voorstelling over de werking van de dingen en 

over hoe de wereld in elkaar zit (kennis van procedures). In dit opzicht zou je een mentaal model kunnen 

opvatten als een combinatie van een schema en kennis over de procedures die binnen dit schema 

toegepast kunnen worden. 

 

Mentale modellen worden meer verfijnd en juist naarmate kinderen groeien, maar onderzoek heeft 

aangetoond dat ook bij volwassenen niet alle modellen juist zijn. 

Verkeerde mentale modellen doen zich ook in het dagelijkse leven voor. 

→VB: werking thermostaat – Verkeerd beeld: hoe hoger thermostaat, hoe harder verwarming brandt 

-- Correct beeld: boiler brandt altijd even hard en blijft branden tot gewenste temperatuur is bereikt. 

1. Kennisillusies 

Omdat mensen de indruk hebben meer te weten over de werking van allerhande apparaten en 

gebeurtenissen dan ze in feite doen, zijn ze onderhevig aan kennisillusies. Een voorbeeld hiervan is 

de illusie van interpretatiediepte; mensen denken fenomenen beter te begrijpen dan het geval is. 

→VB: beschrijf in detail hoe een rits werkt. 

 

• Er zijn twee redenen waarom mensen een illusie van interpretatiediepte hebben: → ze 

verwarren concrete kennis met abstracte kennis (weten hoe iets eruit ziet, waarvoor het 
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dient) 

→ veel van onze kennis is receptenkennis: we weten hoe we de dingen moeten gebruiken, 

maar niet hoe ze precies functioneren. 

VB auto, computer, fietsslot 

• Experten vs. leken: Over het algemeen zullen de mentale modellen van experts de realiteit 

beter benaderen dan die van leken. Experts passen hun modellen immers constant aan op 

basis van systematische observatie en manipulatie en leren ook van de kennis die vroegere 

experts opgedaan hebben. VB: chirurg, fysicus 

 

9.2 Redeneren 

Redeneren is nauw verwant met probleemoplossend gedrag en heeft betrekking op het evalueren van de 

waarheid of de waarschijnlijkheid van verklaringen. We bespreken twee vormen van redeneren: 

- deductief redeneren: op basis van premissen conclusies  trekken = van algemene kennis voorspelling doen 

voor specifieke gebeurtenis. 

- inductief redeneren: vanuit specifieke gebeurtenis algemene conclusies trekken. 

 

9.2.1 Deductief redeneren 

Belangrijk om voorspellingen te maken. 

Logicisme: logica vormt basis van alle informatieverwerking → Leidde tot ontwikkeling 

computerprogramma’s. 

 

Er zijn drie grote vormen van deductief redeneren: 

→ voorwaardelijk redeneren = syllogisme 

→ categorisch redeneren 

→ lineair redeneren 

 

Gewoonlijk giet men een deductief probleem in de vorm van een syllogisme. 

 

• Een syllogisme is een uitspraak van drie regels, waarvan de eerste twee premissen zijn en de 

derde een besluit.  

→Is het besluit telkens correct?   

1. Als het heeft geregend, is de straat nat. 

2. Het heeft geregend. 

3. Dus, de straat is nat. 

→Geldig als 1 en 2 waar zijn! 

• Drie factoren beïnvloeden of de geldigheid van een syllogisme juist beoordeeld wordt of niet: 

→ het type syllogisme 

→ of de geldigheid van het syllogisme overeenkomt met de geloofwaardigheid van het 

besluit 

→ personen die hoog scoren op intelligentietests en die naar school geweest zijn, scoren 

beter dan personen die minder intelligent zijn en personen in culturen waar het niet verplicht 

is om naar school te gaan. 

 

Merk op dat elk van de drie factoren problemen oplevert voor het idee dat rationele mensen denken 

volgens de regels van de logica. 

→Soort en inhoud syllogisme zou geen invloed mogen hebben. 

→Kunnen enkel slimme mensen die naar school zijn geweest rationeel denken? 

 

9.2.2 Verklaringen voor deductief redeneren NOG ALTIJD DEDUCTIEF 

1. De theorie van de mentale modellen. 

Om te verklaren welke syllogismen correct beoordeeld worden en welke niet, hebben Johnson-Laird 

en collega’s de mentale-modellentheorie over het deductieve redeneren voorgesteld.  
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• Volgens deze theorie redeneren mensen niet op basis van regels, maar door zich mentaal 

beelden te vormen van de toestanden die in de premissen beschreven worden. →Om juist te 

redeneren, moeten mensen mentale beelden vormen van alle toestanden die op basis van de 

premissen mogelijk zijn, maar dit doen ze niet altijd. Dit is de oorzaak van redeneerfouten. 

 

• Niet alle modellen worden gegenereerd.  

→Aannemelijke premissen: tevreden met eerste beeld dat wordt opgeroepen. 

→Werkgeheugen: moeilijkere informatie meer belastend, dus minder geneigd alle modellen 

uit te werken. 

→Abstracte (inhoudloze) vs. Concrete informatie 

VB als p dan q. Niet q, dus niet P. vs Als het regent is de straat nat. De straat is niet nat, dus 

het regent niet. 

 

2. De theorie van de twee systemen 

 

Een andere visie die recent aan kracht gewonnen heeft, concentreert zich vooral op de vaststelling 

dat de inhoud van een syllogisme zo’n grote invloed heeft op de antwoorden van een persoon. 

Volgens deze visie heeft een mens twee systemen om te redeneren: 

• associatief leren: een evolutionair oud systeem dat we met andere dieren delen en dat 

verbanden leert leggen tussen stimuli op basis van associatief leren. Automatisch en snel 

redeneren op basis van verbanden. Stimuli die vaak samen voorkomen, worden met elkaar 

geassocieerd. Dit systeem zal snel en automatisch een antwoord genereren op basis van de 

woorden in het syllogisme (en dus niet op basis van de onderliggende logische regels). 

 

• het tweede, recenter ontwikkelde systeem is een gecontroleerd proces dat beroep doet 

op het werkgeheugen. Dit systeem maakt het mogelijk om over meer na te denken dan over 

dat wat we al ervaren hebben. Dit systeem kan het antwoord van het eerste systeem 

onderdrukken en vervangen door een antwoord gebaseerd op logische regels of door een 

antwoord gebaseerd op mentale modellen. De invloed van het tweede systeem wordt 

bepaald door de intelligentie en de scholing van de persoon. 

 

3. Proefpersonen interpreteren syllogismen anders dan de proefleiders van hen verwachten 

 

Samenvattend toonde het onderzoek over deductief redeneren aan dat mensen niet spontaan 

volgens de regels van de logica redeneren, in tegensteling tot wat men eerst dacht. Daar zijn drie 

redenen voor: 

• de regels van de logica stemmen niet altijd overeen met de betekenis die mensen spontaan 

aan de gebruikte woorden geven 

• mensen baseren zich bij hun oordeel over de geldigheid van syllogismen in grote mate op de 

inhoud van het syllogisme en de geloofwaardigheid van het besluit en niet alleen op de vorm 

van het argument 

• Ze maken gebruik van intuïtieve mentale representaties en niet op logische regels die 

losstaan van de inhoud. 

 

9.2.3 Inductief redeneren 

Inductief redeneren is een redeneerproces waarbij men vanuit specifieke gevallen tot algemene 

conclusies komt. 

→Inductie verwijst dus naar het vinden van regels die elementen met elkaar in relatie brengen. VB: 

medestudent is steeds beter gezind op vrijdag dan maandag, dus die komt niet graag naar school – kan 

juiste conclusie zijn, maar ook niet. 
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→Drie probleemtypes worden gebruikt om inductief redeneren te bestuderen: 

• classificatie: gemeenschappelijke eigenschappen identificeren 

VB: stoel, bed, tafel – meubelen 

• het aanvullen van reeksen 

VB: 2,3,5,9,17,33 – formule: (laatste getal * 2) -1 

• het vinden van analogieën 

VB: klein staat tot groot, zoals wit staat tot… (zwart) 

1. Inductief redeneren en intelligentie 

• Omdat de prestaties op taken over inductief redeneren hoog correleren met schoolse 

prestaties, maken dergelijke taken veelal deel uit van een intelligentietest.  

• Ook in het dagelijkse leven is inductief redeneren een belangrijke vaardigheid. – wereld 

ordenen Het stelt ons immers in staat om orde te scheppen in de veelheid van stimuli en 

ervaringen die op ons afkomen, doordat we gelijkenissen en analogieën tussen individuele 

gebeurtenissen kunnen omzetten in algemene principes en we mechanismen kunnen 

postuleren over welke principes invloed hebben op andere. 

→Drie aspecten zijn daarbij belangrijk: 

--generalisatie 

--het detecteren van correlaties 

--het zoeken naar oorzaak-gevolgrelaties 

 

Generalisaties hebben we nodig om van de individuele ervaringen en gebeurtenissen tot algemeen 

geldende principes te komen. 

 

9.2.4 De confirmatieneiging NOG ALTIJD INDUCTIEF 

De confirmatieneiging (bias) houdt in dat mensen meer gewicht hechten aan evidentie die hun 

overtuigingen bevestigen dan aan evidentie die hun overtuigingen in twijfel trekt. 

 

Peter Wason (1960) toonde de confirmatiebias als een van de eersten aan in een taak over inductief 

redeneren. 

 

• De confirmatieneiging heeft een grote invloed op ons dagelijks functioneren. 

→ VB: sollicitatiegesprek: ongestructureerd gesprek kan leiden tot vragen die initiële indruk 

(positief of negatief) van interviewer bevestigen 

 

• De confirmatieneiging is ook een mechanisme dat kan verklaren waarom vooroordelen en 

stereotypen tegenover sociale groepen, ondanks tegenevidentie, blijven bestaan: alle 

evidentie in overeenstemming met het vooroordeel wordt als een bevestiging van een 

vooroordeel gezien, terwijl die tegenevidentie als een uitzonderingsgeval aan de kant 

geschoven wordt. 

1. Illusoire correlaties 

Niet alle verbanden die op basis van inductief redeneren ‘gevonden’ worden, bestaan ook werkelijk. 

Een dergelijk verkeerd verband wordt een illusoire correlatie genoemd.  

Illusoire correlaties zijn onvermijdelijk bij inductief redeneren, omdat deze redeneervorm nu eenmaal 

geen zekerheid biedt op ware conclusies. 

De confirmatieneiging is wellicht ook verantwoordelijk voor het in stand houden van allerhande 

illusoire correlaties. Bias gevoed door media! 

→ VB: “melk is gezond, want het is een bron van calcium” 

    Ja, maar: koemelk (en wij zijn geen koeien), bevat ook nog andere stoffen (o.a. teveel caseïne, 

lactose die we als volwassenen niet nodig hebben etc.) 
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9.3 Beslissingen nemen 
Het uiteindelijke doel van ons denken, is het trekken van conclusies en het nemen van beslissingen op basis van 

de beschikbare evidentie. Deze conclusies en beslissingen zullen onze acties bepalen in het dagelijks leven (grote 

en kleine dagelijkse beslissingen) 

 

9.3.1 Het signaaldetectiemodel 

Veel beslissingen die we nemen, zijn zo duidelijk dat we er niet bij stilstaan. De evidentie voor een bepaald 

alternatief is zo sterk dat er geen twijfel mogelijk is. 

→VB: hete koffie over je hand gegoten – hand onder koud water houden. 

 

1. Signaalsterkte, gevoeligheid en antwoordcriterium 

→Psychofysisch onderzoek: waarnemen van signalen 

VB: hoor je de toon of niet? 

→De gevoeligheid verwijst naar de mogelijkheid bij de proefpersoon om een stimulus van 

achtergrondruis te onderscheiden. 

VB: sterkere toon – meer kans op ja 

→Het antwoordcriterium verwijst naar de bereidheid van de proefpersoon om ‘ja’ te zeggen wanneer 

hij/zij twijfelt. 

VB: ja, ik hoor de toon – Bij gehoortest sollicitatie meer geneigd als je de job graag wil. 

 

• Toepassing in dagelijkse leven:  

bv. radioloog moet beslissen of diagnose kanker is 

- Diagnose kanker (alarm) 

- Onterechte diagnose kanker (vals alarm) 

- Onterechte diagnose geen kanker (misser) 

→Vroegtijdige behandeling verhoogt overlevingskansen? 

Radioloog verschuift antwoordcriterium en maakt liever vals  

alarm dan misser 

 

9.3.2 Factoren die de perceptie van het signaal beïnvloeden 

1. Subjectief verwachte nut 

Aanvankelijk dacht men dat mensen bij keuzesituaties voor elk alternatief effectief het subjectief 

verwachte nut berekenden. Om dit te berekenen moet men: 

→ de voor- en nadelen van een keuze afwegen  

VB: wat zijn de voordelen van niet naar de les te gaan? Wat zijn de nadelen? 

→ de waarde van keuze bepalen  

VB: Hoe belangrijk is het in die les te zitten? Hoe erg is het als ik er niet ben? 

→ de verwachte kans van elk kenmerk berekenen  

VB Hoe groot is de kans dat ik slaag als ik naar de les ga? Hoe groot is de kans dat ik faal als ik niet 

ga? 

 

Zodra men deze drie informatiebronnen heeft, kan men het subjectief verwachte nut van elk 

alternatief berekenen. 

 

• Mensen wegen zelfde rationeel voor-en nadelen van keuzes af. 

Meestal maakt men gebruik van veel eenvoudigere strategieën om de waarden van de 

alternatieven te berekenen: er worden heuristieken gebruikt in plaats van algoritmen. 

• Suboptimale beslissingen: heuristieken kunnen perceptie van keuze vertekenen. 

2. Beschikbaarheidsheuristiek 

• Een van de eerste dingen die zullen gebeuren, is dat mensen niet alle voor- en nadelen van 

de alternatieven zullen afwegen en die ook niet de juiste gewichten zullen geven, maar dat 

ze zich zullen beperken tot die herinneringen die het vlugst voor de geest komen. Dit wordt 
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de beschikbaarheidsheuristiek genoemd: hoe toegankelijker een geheugenspoor is, hoe 

meer invloed het zal hebben op de uiteindelijke beslissing. 

→VB: Veel mensen zijn tegen alcoholcontroles, omdat ze zich makkelijk feestje kunnen 

inbeelden waar ze zelf graag drinken. Maar, wanneer naaste slachtoffer wordt van dronken 

chauffeur, kan die niet zwaar genoeg gestraft worden. 

• Het bestaan van de beschikbaarheidsheuristiek houdt in dat men die kan manipuleren: men 

kan een vraag zo formuleren of in een dergelijke context plaatsen dat een bepaald antwoord 

waarschijnlijker wordt. 

→VB: peiling kiesintenties: “vreest u niet dat pensioenen onbetaalbaar zullen worden?” 

• Afhankelijk van aandacht massamedia: 

→VB: gevaar vliegtuigrampen (overschat) vs. Zwaar ongeval in eigen huis (onderschat) 

 

Volgens sommige sociologen is de beschikbaarheidsheuristiek een van de redenen waarom mensen 

tegenwoordig een gevoel van onveiligheid ervaren, gevoed door media! 

• Media richt aandacht herhaaldelijk op schokkende evenementen: kijker/luisteraar krijgt 

indruk toename in geweld. 

• Media richt aandacht op kwetsbare slachtoffers: makkelijk mee te identificeren, verhoogt 

kwetsbaarheidsgevoel 

 

3. De representativiteitsheuristiek 

We baseren ons bij het denken dus op algemene principes die we ontdoen van hun details. Dit heeft 

het voordeel dat we kunnen generaliseren en voorspellingen maken. Soms kan dit echter tot een 

foutieve interpretatie van de feiten leiden. Een voorbeeld hiervan is de 

representativiteitsheuristiek; de neiging die mensen hebben om de homogeniteit binnen een 

categorie te overschatten. 

Door het bestaan van de representativiteitsheuristiek zullen mensen niet alleen de kansen van de 

verschillende alternatieven verkeerd schatten, maar ook de neiging hebben om een groot belang te 

hechten aan ‘afwijkingen’, die eigenlijk binnen het normale vallen en te verwachten zijn. 

→VB: ‘In een stad is er een lijst aangelegd van alle gezinnen met 6  kinderen.  In  72  van  deze  

gezinnen  was  de  volgorde  van  de kinderen M J M J J M. Hoeveel gezinnen waren er, denk je, met 

de volgorde J J J J J J?’  

Veel kleiner dan 72? Gemengde samenstelling lijkt representatiever. 

MAAR, telkens 1/2 kans op jongen of meisje, dus kans is 1/64. 

 

4. Andere voorbeelden van denkfouten op basis van de representativiteitsheuristiek 

• De misvatting dat een toevalsproces tot een voortdurende afwisseling van de alternatieven 

moet leiden, ligt aan de basis van een andere vaak voorkomende misvatting: de dwaling van 

de gokker (denken dat na enkele verliezen winst volgt). 

→VB: gokker zal na veel verliezen denken dat tij zal keren en dat kans volgende keer te 

winnen per verlies groter wordt. 

• Sociale oordelen: 

De representativiteitsheuristiek speelt niet alleen een rol bij het schatten van toeval, maar 

ook bij het beoordelen van mensen en situaties. Doordat men enkel let op wat representatief 

is voor een bepaalde groep mensen of voor een bepaalde situatie, zal men andere informatie 

over het hoofd zien. 

→VB denken dat een persoon vol met tatoeages eerder een trapezeacrobaat is dan een 

chirurg/ambtenaar ook al is de kans groter dan die persoon een chirurg/ambtenaar is, omdat 

er maar weinig trapezeacrobaten zijn. 

 

5. Het verkeerd interpreteren van statistieken 

Bij het nemen van belangrijke beslissingen baseren instanties zich in toenemende mate op 

beschikbare statistieken. Deze kunnen echter verkeerd geïnterpreteerd worden. Wegwarth et al 

(2011) pleiten ervoor om informatie daarom op een begrijpelijke manier ter beschikking te stellen, 
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zodat de beslissingen niet alleen op evidentie gebaseerd zijn, maar ook op een juiste interpretatie 

van de evidentie. 

→ Zie VB in syllabus. 

 

9.3.3 Factoren die een rol spelen bij het antwoordcriterium 

Volgens het signaaldetectiemodel hangt een beslissing niet alleen af van de gevoeligheid voor de 

verschillende keuzealternatieven, maar ook van het antwoordcriterium dat de persoon op het moment van 

de beslissing hanteert. 

1. Gevolgen van de beslissing 

• Het antwoordcriterium wordt vooral bepaald door de gevolgen van de beslissingen.  

→Beslissingen die tot een positief gevolg leiden, zullen op basis van minder sterke 

evidentie genomen worden  

→Beslissingen die tot een negatief gevolg leiden, hebben sterkere evidentie nodig. 

 

• Net zoals bij de gevoeligheid, zal de beschikbaarheid van de informatie invloed hebben op 

het responscriterium. 

→VB: gevangenen vervroegd vrijlaten?  

onwaarschijnlijk als er net incident is geweest met gevangene, waarschijnlijker na 

programma over onschuldig vastzitten 

 

• Over het algemeen nemen jongeren meer risico’s van volwassenen, vooral wanneer anderen 

hen aan het werk zagen. 

Groepseffect: meer risico nemen in groep. 

 

2. Het formuleringseffect (the framingeffect) 

Tversky en kahneman (1981) stelden vast dat beslissingen eveneens beïnvloed worden door het feit 

of de gevolgen verwoord worden in termen van winst of verlies. Als een probleem geformuleerd 

wordt in termen van mogelijke winsten, zullen mensen risico’s proberen te vermijden. Als een 

probleem geformuleerd wordt in termen van mogelijke verliezen, zijn mensen meer bereid om risico’s 

te nemen. Dit wordt het formuleringseffect genoemd. 

 

Volgens Tversky en Kahneman kunnen de gevolgen van een beslissing in veel beslissingssituaties 

vertaald worden in termen van winst of verlies ten opzichte van de huidige gepercipieerde toestand. 

 

9.3.4 Emotionele vertekeningen 

1. Emotionele beslissingen 

• Hoewel het signaaldetectiemodel een interessant denkkader biedt over de processen die een 

rol spelen bij het nemen van beslissingen, blijkt dit model niet voor elke beslissing toereikend 

te zijn. Niet alle beslissingen zijn immers rationeel. Mensen gaan niet altijd consequent 

de sterkte van de evidentie (de gevoeligheid) en de gevolgen van de keuzes (het 

antwoordcriterium) na.  

 

• Soms worden beslissingen genomen op basis van emoties. Vooral onder stress 

volgen mensen bij het nemen van beslissingen nogal eens verkeerde strategieën. 

Janis en Mann (1982) vermeldden de volgende voorbeelden: →men blijft het huidige gedrag 

voortzetten en negeert of verwerpt informatie over potentiële winsten en verliezen 

→men aanvaardt zonder nadenken een voorgesteld actieplan, meestal om de 

verantwoordelijkheid op een ander te kunnen afschuiven of om de goedkeuring van de ander 

te verkrijgen. 

→men vermijdt beslissingen te nemen door te talmen of door de verantwoordelijkheid op 

iemand anders af te schuiven. Als men dan toch een beslissing genomen heeft, rationaliseert 

men de gemaakte keuze door te stellen dat het om het minst verwerpelijke alternatief gaat 

→Impulsief meest belovende oplossing kiezen. 
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2. Blijven voortdoen ook al gaat het van kwaad naar erger 

Een andere emotionele vertekening bij het nemen van beslissingen is dat mensen geneigd zijn om 

een onderneming voort te zetten waar ze tijd, geld en energie in geïnvesteerd hebben. Dit is wat 

economen het effect van de gemaakte kosten noemen: dit effect zorgt ervoor dat mensen soms in 

strijd met de economische logica handelen. 

→Gepercipieerde verliezen zo klein mogelijk houden.  

VB: geld blijven investeren in projecten die verlies maken. 

 

3. Eigenbelang en morele keuzes 

Een ander verschil tussen mensen en puur rationele beslissers is dat de keuzealternatieven voor 

mensen dikwijls sterk verschillen in aantrekkelijkheid en dit de beslissing in belangrijke mate kan 

beïnvloeden. 

 

Over het algemeen geldt dat mensen minder kritische consumenten zijn van gewenste informatie 

dan van ongewenste informatie. Terwijl ze zonder verder nadenken instemmen met gewilde 

beslissingen, gaan ze ongewenste beslissingen hyperkritisch evalueren. Dit noemt men 

gemotiveerde scepsis. 

 

Mensen zijn dus geneigd om veel kritischer te kijken naar informatie die hun slecht uitkomt dan die 

hen bevalt. (zoals ook gezien bij de confirmatieneiging). Daardoor lopen ze meer kans om 

suboptimale beslissingen te nemen als de beslissing aantrekkelijk lijkt of wanneer ze zich optimistisch 

voelen. Er wordt meer getwijfeld en nagedacht wanneer de beslissing minder aantrekkelijk is of 

wanneer de personen zich minder goed in hun vel voelen. 

 

9.3.5 Helpt slapen bij het nemen van beslissingen? 

Volgens Dijksterhuis (2012) kunnen mensen beslissingen nemen op basis van bewuste en onbewuste 

denkprocessen.  

→Bij bewuste beslissingen proberen personen de verschillende alternatieven zo rationeel mogelijk af te 

wegen en de voor- en nadelen met elkaar te vergelijken. Dit systeem werkt zeer goed voor eenvoudige 

problemen, maar raakt snel overbelast in ingewikkeldere situaties.  

→Bij onbewust denken is de aandacht niet op de moeilijkheid gericht, maar wordt het probleem op de 

achtergrond verwerkt. Het onbewuste denksysteem kan komen tot een complexe afweging van 

alternatieven op basis van tegenstrijdige informatie. Het voordeel van dit systeem is dat het een veel 

groetere verwerkingscapaciteit heeft. Het zou ook creatievere oplossingen genereren. 

 

Proefpersonen maakten in zijn proeven ook betere beslissingen in de eenvoudige conditie als ze hier 

aandachtig over nagedacht hadden, maar niet in de moeilijke conditie.  

 

Dit effect was niet altijd repliceerbaar.  

 

9.3.6 Beslissingen evalueren: ‘ik heb het altijd geweten’ 

Dikwijls moeten we achteraf beslissingen evalueren. Dit kunnen beslissingen zijn van onszelf of van 

anderen. Daarbij hebben we nogal eens te maken met hindsight bias (of wijsheid achteraf)(ik heb het altijd 

geweten)  

 

→Gebeurtenissen uit verleden lijken eenvoudiger, begrijpelijker en voorspelbaarder 

→We zijn bijvoorbeeld geneigd om beslissingen die verkeerd afgelopen zijn aan onkunde van de betrokken 

persoon toe te schrijven, terwijl gebeurtenissen die goed afgelopen zijn, aan de wijsheid van de betrokken 

persoon toegeschreven worden, hoewel toeval en externe factoren in beide gevallen een grote rol gespeeld 

kunnen hebben. 
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1. Hindsight bias en geschiedbeschrijving 

Hindsight bias is een redeneerfout waar historici zich tegen moeten wapenen, wanneer ze proberen 

om gebeurtenissen uit het verleden te begrijpen. De hindsight bias zou het minder 

waarschijnlijk maken dat we lessen trekken uit fouten in het verleden, omdat we de 

voorspelbaarheid van de gevolgen van een beslissing overschatten. 

→ “Het is veel gemakkelijker na de gebeurtenis de relevante van de irrelevante   signalen   te   scheiden.   Na   de   

gebeurtenis   is   een signaal  altijd  kristalhelder.  We  kunnen  nu  zien  welke  ramp  het voorspelde  omdat  de  ramp  

gebeurd  is,  terwijl  het  signaal  voor de  gebeurtenis  obscuur  was  en  bezwangerd  met  conflicterende boodschappen.” 

(R. Wohlsetter over Pearl Harbour) 

 

2. Expertisen en betrokkenheid 

Hindsight bias blijft, ook al ben je je ervan bewust. 

→Experts vertonen wel minder grote vertekening 

→Gebeurtenissen uit verleden vertekenen in richting die zelfbeeld ten goede komt 

VB: ontslagen werknemers zeiden dat herstructurering niet voorspelbaar was, niet ontslagen 

werknemers zeiden wel. 

9.4 In hoeverre wordt het denken beïnvloed door de taal? 

In het extreme geval zou je kunnen stellen dat het denken gebaseerd is op abstracte, inputonafhankelijke 

betekenissen (concepten), die volledig losstaan van de taal die de persoon spreekt aan het andere uiterste zou je 

kunnen stellen dat denken niet mogelijk is zonder taal en mensen dus niet over iets kunnen nadenken als ze er 

geen woorden voor hebben. 

 

→Volgens het linguïstische determinisme wordt hetgeen mensen denken en de manier waarop ze denken, 

volledig door de taal bepaald. 

→Volgens de linguïstische relativiteit heeft de taal van de mensen invloed op hun denken, maar is de taal niet 

de enige bepalende factor. (hier is enige evidentie voor) 

 

9.4.1 Taal en kleurperceptie 

• Aantal basiswoorden per taal voor kleur varieert van twee tot elf of meer. 

→Kleur onthouden op basis van woorden of perceptuele eigenschappen? 

TAAL BEÏNVLOED KLEURWAARNEMING NIET. 

• Verdere evidentie voor de stelling dat kleurperceptie gebaseerd is op de fysiologie van het 

perceptuele systeem en niet op de woorden die mensen gebruiken werd gerapporteerd door 

Heider. Hij rapporteerde dat mensen gevoeliger zijn voor primaire kleuren, ook al hebben ze 

er geen woorden voor. 

1. Nieuwe studies naar linguïstische relativiteit 

• Ontwikkelingspsychologen stelden vast dat kinderen heel moeilijk de juiste kleurwoorden 

leren gebruiken. Dit leek niet overeen te stemmen met het idee dat de kleurnamen aansloten 

bij een aangeboren perceptueel systeem. 

→Ook konden de resultaten van Heider niet herhaald worden. (niet repliceerbaar) 

• Er is wel degelijk een invloed van de taal op hoe kleuren gepercipieerd worden, maar dit 

betekent niet dat de taal de enige invloed is. Kleurnamen zijn steeds in overeenstemming 

met de fysieke kenmerken van de kleuren.  

→Er is dus geen evidentie voor linguïstisch determinisme. 

 

 

 

 

 



97 
 

9.4.2 Taal, tijd en ruimte 

Andere onderzoekers gingen het effect van taal na op de perceptie van tijd en ruimte. In het westen en het 

oosten zijn hierin duidelijke verschillen. 

Vb. – Toekomst ligt voor en verleden achter ons. – Engels, Nederlands 

- Verleden ligt boven en toekomst onder ons. – Mandarijns 

 

• Effect van taal op ruimtelijke perceptie 

→Nederlands: relatieve formulering 

VB: boom staat links van struik 

→Tzeltal: abstracte formulering 

VB: Boom staat ten noorden van struik 

 

9.4.3 Taal en sociale cognitie 

1. Tweetaligheid en persoonlijkheidsperceptie 

De taal die men spreekt, zou invloed kunnen hebben op de manier waarop men andere mensen 

percipieert. 

De taal waarin over iemand gelezen wordt, kan een invloed uitoefenen op de indruk die we over die 

persoon hebben. Dit is zelfs zo wanneer de proefpersonen heel erg vertrouwd zijn met beide 

stereotypen. Afhankelijk van de taal waarin ze lezen, wordt een stereotype wel of niet geactiveerd. 

→VB: Engels: ‘artistiek type’ = briljant, humeurig, impulsief, onbetrouwbaar  

Chinees: ‘Shi Gu type’ = wereldwijs, sociaal vaardig, toegewijd 

Chinees-Engels tweetaligen lazen zelfde tekst, maar sommige  

over ‘artistiek type’ en sommige over ‘Shi Gu type’ in Engels of Chinees  

→Participanten die over ‘artistiek type’ in Engels lazen en over  

‘Shi Gu type’ in Chinees, hadden meer valse herinneringen  

voor trekken van toepassing op stereotype(die niet in tekst voorkwamen)  

→Afhankelijk van taal waarin tweetaligen lazen, werd  

stereotype wel of niet geactiveerd 

2. Woordkeuze beïnvloedt attitude 

Taal wordt vaak gebruikt om attitudes van mensen te beïnvloeden. Wanneer iets negatiefs 

meegedeeld moet worden, zal men proberen om het zo acceptabel mogelijk te formuleren. Dit 

illustreert hoe men de sociale perceptie probeert te beïnvloeden door de woorden die men gebruikt. 

3. Besluit 

→Denken is niet onafhankelijk van taal, maar ook niet afhankelijk. 

→Taal kan denken beïnvloeden, maar er is geen linguïstisch determinisme. 
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Hoofdstuk 10: motivatie en emotie 

Overzicht: 

→Wat is emotie? 

→Emotie en cognitie 

→De neurologie van emoties 

→Wat is motivatie 

→Honger 

→Seks 

→prestatiemotivatie 

 

Volgens Rolls (1999) hebben emoties drie belangrijke functies: 

- overlevingsgericht: Angst helpt ons te ontsnappen aan gevaarlijke situaties.  

→Positieve emoties gaan over het algemeen gepaard met dingen die goed voor ons zijn. En deze zijn dan ook een 

motivatie voor ons gedrag:  

VB: een jaar werken voor 2 weken zon. 

 

- adequate communicatie in een sociale context: voor een goed sociaal functioneren is het nodig dat mensen hun 

emotionele toestand aan anderen kunnen laten zien en informatie krijgen over hoe anderen zich voelen zodat ze 

rekening kunnen houden met behoeften en verlangens van anderen. 

 

- cognitieondersteunend: Emoties kunnen voor verhoogde aandacht zorgen, waardoor mensen gevoeliger worden 

voor bepaalde informatie. 

10.1 Wat is emotie? 
We kunnen een emotie omschrijven als een reactie op een stimulus die bestaat uit een fysiologische opwinding 

en gepaard gaat met een evaluatie van een stimulus, een gezichtsuitdrukking en een subjectieve ervaring. 

 

→Emoties zijn heviger dan gedachten. Emoties hebben een grote impact op lichamelijke veranderingen en op het 

denken. 

VB: Als je op het nippertje ontsnapt bent van een gevaarlijke hond zal je waarschijnlijk beven en transpireren, je 

gezicht zal angst uitdrukken en je zult bij jezelf constateren dat je heel bang bent geweest. 

 

→Nature of Nurture? Sommige emotionele reactie zijn aangeboren bij klassieke en operante conditionering 

(hoofdstuk 6). Zo hebben apen en mensen spontaan schrik van stimuli die een bedreiging vormden voor het 

overleven van de soort, zoals slangen, harige dieren of grote hoogtes. Andere emotionele reacties worden geleerd 

op grond van ervaringen of door observatie van wat anderen overkomt. 

 

10.1.1 De lichamelijke component van emoties 

1. De gezichtsuitdrukking van emoties 

Volgens Ekman (1992) kunnen op een gezicht zes emoties consistent herkend worden: 

droefheid, blijheid, angst, woede, verrassing, de combinatie van walging/minachting. 

 

 

• Ekman: Volgens Ekman (1992) was er evidentie voor het bestaan van zes universele primaire emoties met 

duidelijk te onderscheiden gezichtsuitdrukkingen. Want mensen over de verschillende continenten 

beschreven dezelfde emoties toe aan dezelfde foto’s waarop de 6 emoties op getoond werden. 

→De uitdrukking van emoties zou aangeboren zijn.  

 

• Charles Darwin: Het idee van universele gezichtsuitdrukkingen voor emoties werd voor het eerst geopperd 

door Charles Darwin. Hij publiceerde een boek: The expression of the emotions in man and animals (1872). 
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De expressie van emoties was tot stand gekomen op basis van de evolutieprincipes die hij in ‘the origin of 

species’ beschreven had. 

Hij gebruikte hierbij 2 bewijsgronden: 

→Er is een duidelijke overeenkomst tussen emot. uitdrukkingen bij mensen en bij dieren (we zien wanneer 

een hond blij of droevig is). 

→Alle mensen hebben dezelfde emotionele expressies (cross-culturele similariteit). 

 

• 20ste eeuw tegenreactie: Hiervoor waren twee redenen 

→Opkomst behaviorisme: alle gedrag verworven op basis van leren. De mens was een onbeschreven blad 

(blank slate).  

→De publicatie van ‘the origin of species’ leidde tot het ontstaan van het sociaal-darwinisme. 

De visie was dat het niet nodig was om bijv. gelijke kansen in het onderwijs te creëren. 

Dit leidde tot opleving van de eugenetica: overtuiging dat men een beter ras kon genereren d.m.v. 

selectieve voortplanting en uitsluiting van inferieure individuen. 

Hierop volgde een verzet van antropologen die beweerden gegevens te hebben over de culturele relativiteit 

van emotionele uitdrukkingen. 

 

• Ekman: Hij raakte bij de problematiek betrokken toen hij zich afvroeg of gezichtsuitdrukkingen van 

patiënten gebruikt konden worden om de klinische vooruitgang in een therapie te meten. Deze benadering 

veronderstelde dat mensen emoties op dezelfde manier uitdrukken (similariteit). 

Hij schreef Birdwhistle in 1998 hierover maar zijn antwoord of de gelaatsuitdrukkingen universeel waren was 

‘nee’. Onderzoek van Ekman leek Darwin gelijk te geven en niet Birdwhistle. Maar niet iedereen was echter 

overtuigd. De personen die Ekman bestudeerde stonden in nauw contact met de westerse cultuur d.m.v. 

TV. Om dit probleem te ondervangen 2 dingen: 

→ nam Ekman foto’s mee naar primitieve stammen in Nieuw-Guinea die nog niet in contact waren gekomen 

met andere culturen. -- Zij vertoonden dus dezelfde emoties. 

→ Blind geboren kinderen lachen blijkbaar ook wanneer ze zich goed voelen, hoewel ze deze uitdrukking 

nooit bij iemand anders  geobserveerd hadden. 

 

• De duidelijkste evidentie voor het bestaan van een universele, aangeboren gezichtsuitdrukking vindt men bij 

blijheid. Blijheid wordt overal door een glimlach tot uiting gebracht. We kunnen trouwens echt en vals 

glimlachen. Het verschil situeert zich rond de ogen. Bij een authentieke glimlach trek de circulaire oogspier 

samen, zodat men de indruk heeft dat de ogen mee lachen (het oog ziet er dan ronder uit), bij een 

gespeelde glimlach is dit dus niet het geval. Baby’s van 10 maanden vertonen ook een fake glimlach bij het 

naderen van een vreemde. 

 

• Maar er zijn ook culturele uitingsregels: Hoewel de gezichtsuitdrukking van primaire emoties universeel 

is, bestaan er culturele verschillen in de regels over welke emoties men in bepaalde situaties mag tonen. Die 

worden culturele uitingsregels genoemd. 

Volgens Matsumoto et al (2009) hebben mensen in alle culturen dezelfde spontane uitdrukkingen van 

emoties, maar leert men die snel te onderdrukken indien dit in een cultuur verwacht wordt. 

 

2. Culturele verschillen in het herkennen van gezichtsuitdrukkingen van emoties. 

Niet alleen universele productie, ook herkenning! 

• Uit onderzoek blijkt dat mensen beter emotionele gezichtsuitdrukkingen herkennen bij personen van hun 

eigen etnische groep dan bij personen van een andere etnische groep. Dit komt omdat ze meer vertrouwd 

zijn met die gezichten. 

 

• Leeftijd: Er is ook evidentie dat ouderen slechter zijn in het herkennen van emotionele 

gezichtsuitdrukkingen. Dit zou vooral het geval zijn voor het herkennen van angst en – in mindere mate – 

woede. De oorzaak van dit zou de aftakeling van hersenstructuren kunnen zijn. 
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• Depressie, autisme, schizofrenie, Alzheimer: Een moeilijkere herkenning van emoties werd ook 

vastgesteld bij een reeks aandoeningen. 

 

• Geslacht? Vrouwen zouden gemiddeld genomen beter in staat zijn om van een gezicht de juiste emotie af 

te lezen. Dit klopt niet helemaal volgens de studie van Kring en Gordon (1998). Wanneer zichtbare reacties 

gemeten worden, zouden vrouwen emotionelere reageren dan mannen maar wanneer fysiologische  maten 

gebruikt worden, scoren mannen vaak hoger dan vrouwen.  

→Een verklaring hiervoor is dat openlijke gevoelsuitdrukkingen sociaal beter aanvaard worden bij vrouwen. 

Dit gebeurt al op een leeftijd van 3 maanden!  

Mannen leren hun zichtbare emotionele reacties te onderdrukken en hun fysiologische reacties te 

versterken. Dus de emotie manifesteert zich sowieso maar als een openlijke expressie niet toegelaten is, 

dan wordt een fysiologische expressie gekozen. 

 

3. De hypothese over het belang van de gezichtsfeedback 

Verschillende onderzoekers wezen erop dat de gezichtsuitdrukking van emoties niet alleen interessant is voor 

omstanders, maar ook de persoon zelf helpt bij het ervaren en interpreteren van de emotie.  

Volgens de hypothese van de gezichtsfeedback wordt de emotionele ervaring van een persoon door de 

spieractiviteit in het gezicht versterkt of verzwakt. 

Als iemand glimlacht dan zal die zich alleen al daardoor beter voelen en dit geldt ook voor verdrietig kijken.  

→Deze hypothese werd onderzocht waarbij proefpersonen 5 maal 4 minuten moesten doen alsof ze verdrietig 

waren en anderen moesten doen alsof ze blij waren.  

Nadien kregen ze het woordje boom te zien en moesten ze hierbij een autobiografische herinnering bij schrijven. 

Resultaten waren dat de mensen die bijv. blij moesten zijn ook meer blije herinneringen opschreven. (mood 

inductie (simulatie blijheid/droefheid) →effect op inhoud herinneringen na cue (vb.boom)) 

 

→Een andere proef was dat de proefpersonen een markeerstift ofwel tussen de tanden moest steken 

(spieractiviteit vertoont grote overeenkomst met die van een glimlach) en anderen tussen de lippen (lachspieren 

werden onderdrukt). Hierbij moesten ze gewoon dingen neerschrijven met de stift tussen tanden of lippen. 

Nadien werd hun cartoons getoond en de resultaten waren dat de personen waarbij de lachspieren onderdrukt 

waren meestal de cartoons minder grappig vonden dan de personen met de stift tussen de tanden (~glimlachen) 

 

• Er was ook een redenering dat de hypothese slecht nieuws was voor patiënten met een verlamming aan de 

mondspieren die het glimlachen onmogelijk maakt. Want niet kunnen glimlachen dan zullen ze moeilijker 

blijheid kunnen ervaren.  

Om dit te testen vroegen ze aan patiënten met een volledige gezichtsverlamming en mensen met enkel 

verlamming aan de mondspieren om een depressieschaal in te vullen. Uit de analyse bleek dat de 

belemmering van de glimlach een significant betere predictor (voorspeller) was van de depressiescore dan 

de totale verlammingsgraad. 

 

• Tot slot redeneerden ze dat de gezichtsfeedback ook kon inhouden dat mensen zich blijer zouden voelen als 

ze een reeks foto’s moeten beoordelen van gezichten die allemaal glimlachen en idem voor foto’s met 

droevige gezichten. Ze denken dat dit komt omdat mensen even de gezichtsuitdrukking even imiteren ( 

vergelijk met spiegelneuronen). 

 

 

4. De bijdrage van het sympathische zenuwstelsel tot emoties 

(sympathisch = behorend tot autonoom zenuwstelsel) 

We hebben dus al gezien dat emoties altijd gepaard gaan met lichamelijke veranderingen. Daardoor zijn emoties 

heviger dan gewone denkprocessen. De lichamelijke reacties bestaan uit activatie van het sympathische 

zenuwstelsel en specifieke gezichtsuitdrukkingen. 

 

• Emoties gaan gepaard met een fysiologische opwinding van het lichaam (arousal), die tot stand 

komt op basis van het autonome zenuwstelsel. Dat zenuwstelsel bestaat uit het sympathische ZS en het 
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parasympathische ZS. Het eerste is actief wanneer actie vereist is, het tweede tijdens momenten van rust 

en ontspanning. 

→Activatie in het symp. ZS leidt tot verhoogde hartslag, idem bloeddruk, hartkloppingen, inhibitie 

speekselklieren (droge mond) en zweetsecretie. Dit zijn bekende reacties op momenten van intense emotie. 

 

• Dit laatste is het principe achter de leugendetector. 

→De leugendetector meet echter de leugen NIET, maar wel de fysiologische reacties op emoties. 

→True positives (detectie): 85% 

→Een psychopaat kan een leugendetector foppen omdat zij een verlaagde activiteit in het sympathisch 

zenuwstelsel hebben. 

→False alarms 40%: Een leugendetector zal ook een verkeerd profiel suggereren bij iemand die onschuldig 

is omdat hij op elke vraag - zelfs controlevragen - emotioneel reageert. Deze zal dus ten onrechte het profiel 

van een leugenaar vertonen. Daardoor niet te gebruiken voor praktische doeleinden: vb in de rechtszaal. 

 

• Men krijgt iets betere resultaten met de guilty knowledge test. 

→De verdachte confronteren met een reeks van dia’s met bijv. plaats van moord, moordwapen, vermoord 

persoon…. 

Indien de verdachte de moord niet heeft gepleegd zal hij bij elke stimuli (dia) dezelfde lichamelijke reactie 

vertonen. 

→Gemiddeld genomen worden 75% van de schuldigen hiermee ontmaskerd tegenover slechts 7% valse 

positieven. 

 

A. Is de fysiologische opwinding emotiespecifiek? 

Is het profiel van de fysiologische opwinding anders bij verschillende emoties? 

Is de opwinding anders bij angst dan bij verliefdheid? 

→ De meeste onderzoekers zijn ervan overtuigd dat het patroon van lichamelijke veranderingen ten gevolge van 

emoties niet specifiek genoeg is om een emotie te identificeren. 

 

10.1.2 Bewuste, subjectieve ervaring 

Uit het voorgaande is gebleken dat een groot deel van de emotionele reactie op een stimulus buiten het 

bewustzijn gebeurt, zoals geopperd door James en Lange. Dit neemt niet weg dat een emotie slechts echt 

gevoeld kan worden wanneer die gepaard gaat met een bewuste subjectieve ervaring, een gevoelen. Hoe komen 

we aan die ervaring en kan het daarmee fout gaan? 

 

1. De tweefactorentheorie van Schachter en Singer. 

Volgens hun tweefactorentheorie lokken emotioneel geladen stimuli fysiologische reacties uit, die door de 

persoon geïnterpreteerd moeten worden. De interpretatie gebeurt op basis van de fysiologische respons en 

informatie uit de omgeving. Omdat de fysiologische respons niet altijd specifiek genoeg is, kan in dit stadium een 

interpretatieverwarring ontstaan, waardoor de persoon zichzelf onterecht een bepaalde emotie toeschrijft. 

Verschillende bevindingen ondersteunen de theorie van Schachter en Singer. 

 

• Sinclair etc. toonden bijvoorbeeld aan dat dezelfde lichamelijke opwinding de ervaring van twee 

tegengestelde emoties kan versterken. 

→Fase 1: studenten moesten eerst op een blad een reeks van positieve/negatieve/neutrale woorden 

onderstrepen. 

→Fase 2: Daarna moest de ene helft lichamelijke activiteit doen en de andere helft niets. 

→Fase 3: Daarna moesten ze een vragenlijst invullen waarbij de personen die een lichamelijke activiteit 

hadden gedaan, affectieve beoordelingen gaven die in overeenstemming waren met de woorden die ze 

onderstreept hadden. De proefpersonen die droevige woorden onderstreept hadden, gaven te kennen dat 

ze zich droeviger voelden dan de proefpersonen die blije woorden onderstreept hadden. 

Bij personen zonder lichamelijke activiteit was er geen dergelijk verschil te merken. 
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• White en Kight toonden aan dat lichamelijke oefeningen onder de juiste omstandigheden een vrouw 

aantrekkelijker maken. 

Proefpersonen moesten een loopactiviteit uitvoeren in fase 1 van het onderzoek waarbij de ene helft 15 

seconden moesten lopen (lage opwinding) en de andere helft moest 2 minuten lopen (hoge opwinding). In 

de eerste fase kregen ze ook nog een video te zien van een aantrekkelijke medestudente en meteen daarna 

moesten ze een vragenlijst invullen m.b.t. de mate waarin ze haar aantrekkelijk vonden etc. 

Uit de resultaten bleek dat de studenten die 2 min. hadden gelopen, zich meer aangetrokken voelden. 

→Dit kan verklaren waarom op een feestje studenten makkelijker op elkaar vallen dan tijdens de les. Want 

daar is de lichamelijke opwinding hoger. 

 

 

CONCLUSIE: Uit verschillende proeven blijkt dat mensen de oorsprong van hun opwinding soms 

toeschrijven aan een verkeerde bron. Dit is meer in overeenstemming met de visie die stelt dat de 

fysiologische opwinding niet zeer emotiespecifiek is en door cognitie aangevuld moet worden om zo tot een 

bewuste ervaring te komen. 

 

2. Is fysiologische opwinding noodzakelijk voor emoties? 

Kunnen we blij, droevig, kwaad etc. zijn als onze hersenen geen informatie meer ontvangen over de staat van ons 

lichaam?  

→Patiënten met een letsel aan de ruggengraat (sympathisch ZS afgesneden). Over het algemeen vertoonden ze 

een verminderde emotionele ervaring, maar geen volledige verdwijning ervan. 

Bijv. ze vertoonden nog enige activiteit bij angst. 

 

CONCLUSIE: Fysiologische opwinding helpt wel degelijk bij het ervaren van emoties, maar is niet noodzakelijk. 

Dit toont nogmaals aan hoe bewust ervaren gevoelens het gevolg zijn van een subtiel samenspel tussen 

lichamelijke en cognitieve factoren. 

 

10.1.3 Evaluatie van de stimulus 

Emoties ontstaan uit interacties met de omgeving. Organismen die positieve interacties leren herhalen en 

negatieve emoties ontlopen, hebben een hogere overlevings- en voorplantingskans dan organismen die geen 

dergelijk leerproces kennen. 

1. Wanneer gebeurt de beoordeling van de stimulus? 

Eén van de allereerste discussiepunten in de wetenschappelijke psychologie was of stimuli automatisch emoties 

kunnen ontlokken dan wel of ze eerst herkend moeten worden door de rede (de cognities).  

Er zijn 3 theorieën: 

A. De James-Langetheorie:  

De James-Langetheorie stelde dat stimuli uit de omgeving automatisch een lichamelijke reactie uitlokken die 

naderhand door onze hersenen als een emotie geïnterpreteerd wordt. 

VB: Als je aan het wandelen bent en je ziet opeens een gevaarlijke hond – dan volgt een reactie van het 

sympathisch zenuwstelsel. Deze reactie wordt uitgelokt door de stimulus en zal leiden tot adrenalinestoot in je 

bloed waardoor je extra energie krijgt om te vechten/vluchten. Vervolgens neem je de lichamelijke veranderingen 

waar, ervaar je een gevoel van angst en beoordeel je de stimulus als gevaarlijk. 

• Dus geen emotie zonder fysiologische opwinding/reactie 

• Problemen:  

→fysiologische reactie zijn niet snel genoeg en ook niet specifiek genoeg om te weten of je van een 

stimulus moet weglopen  of er juist naartoe gaan. 

→Fys. reactie treedt vaak slechts na 1 à 2 seconden op. 

→Fys. reactie leidt niet steeds tot emotie.  Vb. de meerderheid van mensen die ingespoten werden met 

adrenaline ervoeren alleen maar lichamelijke veranderingen maar geen emoties. 

B. Cannon-Bardtheorie: 

Vanwege de voorgaande problemen werd deze theorie ontwikkeld. 

Volgens de Canon-Bardtheorie stimuleert een emotieopwekkende situatie gelijktijdig het sympathische 

zenuwstelsel, dat zorgt voor de lichamelijke opwinding, en de hersenen, die zorgen voor de beoordeling van de 
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stimulus en de emotionele beleving. 

Dus twee onafhankelijke routes: 1 waar we ons bewust van zijn en 1 die emoties oproept buiten het bewustzijn 

om. 

 

 

C. De theorie van de cognitieve beoordeling: 

Volgens de theorie van de cognitieve beoordeling (cognitive appraisal) is de eerste stap in een emotionele 

sequentie dan ook de cognitieve beoordeling van de situatie. Alleen wanneer dit gebeurd is, kan fysiologische 

opwinding plaatsvinden. De beoordeling is nodig om te beslissen of de gepercipieerde gebeurtenis gevolgen kan 

hebben voor het persoonlijke welzijn en zo ja, welke. 

VB: als je aan het wandelen bent en je ziet een vreemde naderen, dan moet je eerst beoordelen of die persoon 

een positieve stimulus (vriend), een neutrale stimulus (andere wandelaar) of een negatieve stimulus (potentiële 

overvaller) is. Pas op dat moment kan een emotie gegenereerd worden en een adequate reactie op gang 

gebracht worden. 

 

!!ZIE FIGUUR 10.1 OP p. 390!! 

 

2. Onbewuste processen bij de stimulusbeoordeling 

Een belangrijk inzicht dat de bovenstaande theorieën in een ander daglicht plaatste, is de vaststelling dat heel wat 

cognitieve processen onbewust gebeuren. (Hfdst. 4,5,6 en 7) 

• Een groot deel van de discussie ging immers over de vraag of de cognitieve beoordeling bewust diende te 

gebeuren. Zajonc toonde aan dat dit NIET het geval is. Emotie begint onbewust. 

VB: hun onderzoek was dat proefpersonen moesten bepalen welke Chinese karakters  ze graag hadden en 

welke niet. Eerst toonden ze bij elkaar karakter voor 1 sec. een lachend of droevig gezicht en hier was er 

geen effect. Toen deden ze hetzelfde maar voor een 4 duizendste van een sec. De proefpersonen konden de 

gezichtjes niet bewust zien maar nu werden ze er wel door beïnvloed. 

 

• De conclusie van Zajonc was dat emotie niet begon bij de cognitie. Verdere evidentie was dat de amygdala 

hevig reageerde bij kwaad kijkende gezichten of kwaad klinkende stemmen. 

Er leek dus een directe route te bestaan van evolutionair belangrijke stimuli naar subcorticale structuren die 

betrokken zijn bij emoties (structuren die onder de cortex of de grote hersenen liggen). De subcorticale 

activatie zou buiten het bewustzijn om plaatsvinden en aangeboren zijn (bijv. angst voor wolven) of tot 

stand komen op basis van klassieke conditionering. 

 

• Naccache: Maar de amygdala reageert niet alleen op stimuli waarvoor men vanuit evolutionair perspectief 

een schrikreactie kan verwachten, maar ook op woorden zoals gevaar en doden, die zo snel aangeboden 

worden dat mensen ze niet bewust konden zien (tachistoscopische (meten van snelheid van zien) 

aanbieding). Dit is NIET aangeboren dus moeten we aannemen dat er heel wat onbewuste cognitieve 

verwerking kan gebeuren voordat de amygdala geactiveerd wordt. 

 

• De sterkste evidentie voor het bestaan van twee verschillende herkenningsroutes (bewust en onbewust 

waarbij emoties betrokken zijn), kwam naar voren uit het onderzoek naar gezichtsherkenning. 

→Prosopagnosie: patiënten kregen een foto’s te zien, deze konden ze niet herkennen, maar ze maten 

hierbij ook de galvanische huidreactie om te zien of er enige respons was in het sympathisch zenuwstelsel. 

Wanneer de personen een foto te zien kregen van een vertrouwd persoon, konden ze deze niet herkennen 

maar hadden ze wel dezelfde verhoogde huidreactie als gezonde proefpersonen. Dit toonde het bestaan aan 

van een emotionele route buiten het bewustzijn om. 

 

• Wat gebeurt er als de onbewuste route beschadigd raakt en de bewuste herkenningsroute bewaard blijft? 

→ Capgraswaan is een waan die in de psychiatrische kliniek vaak voorkomt en is de overtuiging dat 

mensen en dieren uit de directe omgeving opeens hun vertrouwdheid verloren hebben en vervangen lijken 

te zijn door dubbelgangers. 

-- bewuste herkenning gezichten is nog intact (bewuste perceptie) 
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-- Bij de mensen ontbrak dan ook de galvanische huidreactie. 

 

10.1.4 Dimensies van emoties 

Een vraag die bij onderzoekers voor veel discussie zorgt, is hoe men emoties het best kan indelen. Er zijn hierover 

twee belangrijke visies: 

- emoties verschillen in valentie en arousal (opwinding) 

Vs 

- emoties zijn combinaties van Ekmans primaire emoties. 

1. Valentie en Arousal 

Volgens de eerste visie is het belangrijkste verschil tussen emoties de vraag of ze een individu tot een stimulus 

aantrekken of afstoten. Emoties kunnen worden geordend op valentie, een continuüm met twee polen, gaande 

van negatief tot positief. Een tweede dimensie is de mate van lichamelijke opwinding, arousal, die een stimulus 

uitlokt. 

2. Primaire emoties 

Niet iedereen ziet valentie en arousal als de basisdimensies van emotie. In het tweedimensionale model wordt 

immers bijna geen onderscheid gemaakt tussen angst, woede en walging. Dit zijn allemaal emoties met een lage 

valentie en hoge arousal. Om dit probleem te ondervangen, stelden Stevenson et al (2007) voor om met vijf 

primaire emoties te werken (verrassing werd weggelaten, omdat deze gezichtsuitdrukking niet in alle culturen 

goed herkend wordt). Deze theorie biedt een gedetailleerder beeld dan het tweedimensionale model. Een 

beperking is dat de scores op droefheid, woede, angst en walging hoog positief met elkaar correleren en allemaal 

negatief gecorreleerd zijn met blijheid. 

 

De benadering van valentie en arousal is nog altijd de meest gebruikte bij onderzoek. 

Deze discussie is nog steeds lopende. 

 

10.2 Emotie en Cognitie 

Lange tijd werden emotie en cognitie afzonderlijk bestudeerd, alsof het twee aparte psychologische processen 

waren. Maar,  Emotie en cognitie zijn nauw met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar voortdurend.  

10.2.1 Invloed van cognitie op emotie 

De interacties tussen emoties en cognities gaan niet alleen van emoties naar cognities, maar ook omgekeerd van 

cognities naar emoties. Dit blijkt uit het feit dat we een zekere maat van cognitieve controle hebben over onze 

emoties en uit de vaststelling dat een aantal emoties pas kan ontstaan na relatief gesofisticeerd denken. 

 

1. Cognitieve controle over emoties 

• Stimuli kunnen onbewust emoties opwekken. Dit zijn vooral voor eenvoudige positieve emoties waardoor we 

tot een stimulus aangetrokken worden of eenvoudige negatieve emoties waardoor we van een stimulus 

afgestoten worden. 

→ Een snelle categorisatie in goed versus slecht is van levensbelang en zal dus meestal op eenvoudige 

conditioneringsprincipes gebaseerd zijn. 

→ Andere vereisen een ingewikkelde cognitieve verwerking zoals spijt, ontgoocheling etc… 

 

• Soms is het beter om evolutionair interessante emoties NIET te volgen. 

→VB: altruïstisch gedrag bij reddingswerkers. 

→Soms vereisen sociaal-culturele regels dat we ons op een manier gedragen die niet in overeenstemming is 

met onze spontane emoties – werkcontext 

→Wanneer onze huidige samenleving afwijkt van wat onze voorouders eeuwenlang ervaren hebben. – de 

beschikbaarheid van voedsel. 

 

• Primaire vs. Secundaire emoties 

Leken en onderzoekers gebruiken een zestal criteria om te besluiten of een emotie primair of secundair is. 

De eerste vier criteria hangen samen met een biologische visie (emoties zijn aangeboren reacties op prikkels 
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die belangrijk zijn voor de overleving van een individu); de laatste tweede komen vanuit een 

socioconstructieve visie op emoties (emoties worden binnen een samenleving geleerd om de samenhang 

ervan te bevorderen. 

→Demoulin: pijn, schrik, paniek, angst (primair) vs. Berouw, hoop, nostalgie, vernederingen, optimisme 

(secundair). 

→ZIE FIGUUR 10.13 op p. 405!! 

 

• Gross: 

Hij onderscheidt twee manieren waarop cognities automatisch uitgelokte emoties kunnen regelen. 

→Onderdrukking: De eerste manier is gericht op het veranderen van de gedragsmatige reacties op emotie-

uitlokkende stimuli. 

→Herbeoordeling (reappraisal): De tweede manier is gericht op het reduceren van emoties door de 

betekenis van de stimulus te veranderen. 

VB: bij examen je faalangst reduceren door je ‘groot te houden’ of zeggen tegen jezelf: ‘het is maar een 

test, het is niet het einde van de wereld’. 

 

→ Gross kwam uiteindelijk tot de conclusie dat herbeoordeling een gezondere manier is om met emoties om 

te gaan dan onderdrukking. Er is evidentie dat mensen beter worden in herbeoordeling en het reguleren van 

emoties naarmate ze ouder worden. 

Uit zijn onderzoek bleek dat mensen die in grote mate gebruik maakten van herbeoordeling meer positieve 

en minder negatieve gevoelens hadden. 

 

• Cognitie heeft niet altijd een kalmerende invloed op emotie. In sommige gevallen kan cognitie de gevoelens 

juist versterken. Een typisch voorbeeld hiervan is een man die kwaad wordt omdat hem onrecht is 

aangedaan en die zich hoe langer hoe kwader voelt naarmate hij er meer over nadenkt. 

 

2. Voorspellen van emoties 

Emoties maken het mogelijk om gebruik te maken van ervaringen uit het verleden. Daardoor kunnen we in de 

toekomst stimuli ontlopen die vroeger negatief voor ons ware en stimuli opzoeken die positief waren. 

 

 

 

 

 

• Dergelijke prospectieve inschattingen zijn volgens Gilbert en Wilson (2007) gebaseerd op simulaties in de 

frontale cortex (patiënten met schade aan bepaalde delen van de frontale lobben kunnen niet meer over 

hun toekomst nadenken). Bij deze simulaties beelden we ons de situatie in en gaan we na welk effect dit 

heeft op onze huidige emotionele toestand. Dit effect wordt vervolgens gebruikt om een inschatting te 

maken van hoe we ons zouden voelen indien de situatie zich daadwerkelijk voordeed. Op die manier kunnen 

we nieuwe situaties ‘voorvoelen’. 

 

• Gilbert en Wilson stelden wel vast dat mensen bij het simuleren van nieuwe, toekomstige gevoelens de 

neiging hebben hun emoties te overschatten. Dit heeft vier redenen: 

→ we herinneren ons vooral de meest extreme ervaringen die we gehad hebben, niet de vaakst 

voorkomende. Daardoor overschatten we de gemiddelde emotie die we in het verleden bij gebeurtenissen 

voelden. 

→ bij het voorvoelen focussen we ons te veel op de gebeurtenis zelf, terwijl er in het werkelijke leven 

allerhande dingen tegelijk gebeuren, die ook op onze emoties inwerken. Deze contextfactoren maken dat 

emoties zelden zo zuiver zijn als we ons inbeelden. 

→ we focussen teveel op het essentiële deel van de gebeurtenis, terwijl we allerhande details vergeten die 

ook een invloed hebben. 

→ we denken alleen aan het moment vlak na de gebeurtenis en vergeten dat er nadien een aanpassing 

optreedt. 
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10.2.2 Invloed van emotie op cognities 

1. Emotie en aandacht 

Een groot aantal stimuli wordt automatisch verwerkt door processen op de achtergrond en alleen stimuli die 

belangrijk zijn vaan de aan de gang zijnde overpeinzingen en voor de overleving geraken door de flessenhals van 

het bewustzijn. Emotioneel geladen stimuli hebben daarbij een voordeel. 

Er zijn verscheidene onderzoeken dat vonden dat mensen extra aandacht besteden aan stimuli die bij hun 

gevoelens aansluiten. 

→Macleod: Bij zijn onderzoek stelde hij vast dat angstige mensen sneller op de stip reageerden wanneer die op 

de plaats van het angstgerelateerde woord verscheen. Blijkbaar werd de aandacht van de angstige proefpersonen 

aangezogen door de angstgerelateerde woorden. 

!!ZIE P.401 FIG.10.9!! 

→Everaert et al: De oogbewegingen van mensen met een depressie zijn meer geneigd om naar negatieve 

woorden te kijken. 

 

2. Emotie en perceptie 

Phelps et al (2006) toonden aan dat emotie niet alleen effect heeft op het richten van de aandacht, maar ook op 

de kwaliteit van de perceptie. Angstaanjagende stimuli hebben bijvoorbeeld de mogelijkheid om ons perceptuele 

systeem tijdelijk te verbeteren. 

 

3. Emotie en geheugen: het geheugenspoor coderen 

Emotionele stimuli en gebeurtenissen worden ook beter onthouden dan neutrale stimuli. Een eerste reden 

hiervoor is dat emotionele stimuli beter gecodeerd worden. Ze krijgen meer aandacht en worden beter 

gepercipieerd.  

 

• Onderzoekers lieten hun proefpersonen lijsten van 12 woorden zien. Sommige woorden waren neutraal 

(stoel, tafel), positief (vriend, fuif) of negatief (oorlog, crisis). 

Aan het einde van de reeks werden ze gevraagd welke woorden ze gezien hadden. 

→Woorden met een emotionele waarde (positief & negatief) werden beter onthouden. 

→Tot slot was er nog een interactie tussen kleur en valentie: negatieve woorden werden vooral goed 

onthouden als ze in het rood stonden en positieve woorden werden beter onthouden als ze in het groen 

stonden. Dit stemt overeen met de spontane associaties die mensen leggen tussen rood-gevaar en groen-

veilig. 

 

4. Emotie en geheugen: het geheugenspoor oproepen 

Een laatste manier waarop emoties het geheugen kunnen beïnvloeden, is via het gemak waarmee herinneringen 

opgeroepen kunnen worden. Het is al langer bekend dat mensen geneigd zijn om herinneringen op te halen die in 

overeenstemming zijn met hun gevoelens. 

→Mensen die zich droevig voelen, zullen eerder aan negatieve gebeurtenissen denken dan mensen die zich blij 

voelen. 

→Dit kan een reden zijn waarom mensen in een depressie verzeild kunnen raken: doordat men zich slecht voelt, 

komen meer negatieve herinneringen naar boven en dit bestendigt het negatieve gevoel. 
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10.3 De neurologie van emoties 

Er zijn 3 grote hersenniveau’s: de hersenstam – het limbisch systeem (alle zoogdieren) – de cortex. 

WIKIPEDIA: Het limbische systeem (Latijn limbus = rand of zoom) is een groep structuren in de hersenen die betrokken zijn 

bij emotie, motivatie, genot en het emotioneel geheugen. 

Bestaat uit:  

→de hippocampus: betrokken bij de vorming van het langetermijngeheugen. 

→de gyrus cinguli: waarbij het voorste deel, de cortex cingularis anterior betrokken is bij evaluatie van beloning en straf 

→de hypothalamus: reguleert het autonome zenuwstelsel door middel van hormonen; betrokken bij de regulering van 

bloeddruk, hartslag, honger, dorst, seksuele opwinding en de slaap-waakcyclus 

→de amygdala: betrokken bij agressie en angst. 

→de cortex orbitofrontalis: betrokken bij het nemen van beslissingen en affectieve leerprocessen. 

→het septum pellucidum: betrokken bij de verbinding tussen de verschillende gebieden. 

Emoties zijn niet alleen een belangrijk onderwerp binnen het gedragsonderzoek; veel onderzoek maakt gebruik 

van hersenscans. Daarbij worden dezelfde twee grote vragen bestudeerd: 

- in hoeverre is de hersenactiviteit emotiespecifiek 

- hoe beïnvloeden emotie en cognitie elkaar. 

 

10.3.1 Zijn emoties gelokaliseerd of worden ze geconstrueerd? 

1. Emoties zijn afzonderlijke psychologische processen met een eigen lokalisatie in de 

hersenen 

Volgens een eerste visie zijn primaire emoties aparte geestesvermogens, die van elkaar te onderscheiden zijn en 

ook losstaan van cognitieve processen. Volgens deze visie maken de basisemoties gebruik van een eigen, 

specifiek hersengebied. 

Verschillende emoties liggen dus in verschillende hersengebieden. 

 

• Lindquist et al (2012) geven een overzicht van de hersengebieden die aan vier verschillende primaire 

emoties toegeschreven worden: 

→de amygdala voor angst (geel) 

→de orbitofrontale cortex voor woede (bruin) 

→de anterior cingulate cortex voor droefheid (blauw) 

→de insula voor walging (groen) 

 

→FIGUUR 10.14 p.407. De kleuren stellen emoties voor. 

 

2. Emoties worden geconstrueerd uit deelprocessen. 

Lindquist zijn visie past binnen een theorie die emoties ziet als uitkomst van een constructieproces, waarbij 

deelprocessen gecombineerd worden. Deze deelprocessen zorgen ervoor dat de uitwendige stimuli gekoppeld 

worden aan de context, de mate van lichamelijke opwinding, conditioneringsprocessen, episodische herinneringen 

en taalverwerking. 

 

3. Of zijn emoties gelokaliseerd? 

Niet alle neurowetenschappers zijn het eens met Lindquist et al. 

• Volgens Hamann (2012) hebben Lindquist en collega’s een verouderde opvatting over lokalisatie, waarbij 

een een-op-eenrelatie verondersteld wordt tussen hersengebied en een emotie. 

→ Op basis van de huidige kennis is het waarschijnlijker dat elke emotie een netwerk van hersengebieden 

activeert en dat het activatiepatroon binnen het netwerk informatie oplevert over de emotie die ervaren 

wordt. 

→ZIE FIGUUR 10.15 p.408: Volgens Hamann activeren emoties eenzelfde netwerk van hersengebieden, 

maar is het patroon voldoende verschillend om te weten over welke emotie het gaat. Zo wordt de Amygdala 

geactiveerd bij droefheid, walging, woede en angst, maar het effect is het sterkst bij angst! 
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4. De amygdala: angst en emotioneel leren 

Vooral naar de amygdala is onderzoek gedaan. 

Deze structuur hoort samen met de hippocampus en het septum tot het limbische systeem. 

ZIE FIGUUR 10.16 p.409!! 

 

• Volgens LeDoux (1996) speelt de amygdala een centrale rol in het oproepen van emoties en ontvangt ze 

informatie uit twee routes: 

→ Corticaal (met betrekking tot de cortex): de eerste route komt vanuit de primaire sensorische gebieden. 

Deze route maakt het mogelijk om op een stimulus te reageren op basis van een cognitieve beoordeling. 

→ de tweede route komt rechtstreeks vanuit de thalamus, het tussenstation tussen de zintuigen en de 

primaire sensorische gebieden. Deze route maakt het mogelijk om met een snelle emotionele toenadering of 

vermijding te reageren op biologisch belangrijke stimuli. Sommige van deze reacties zijn aangeboren 

(instinctief), andere komen tot stand via klassieke conditionering. Dit is de route waar de James-

Langetheorie op gefocust was. Het is waarschijnlijk ook de route die beschadigd is bij de Capgraswaan. 

 

• Informatie uit de amygdala wordt doorgestuurd ,aar de hypothalamus. Deze structuur zorgt voor het in 

gang zetten van de reactie in het sympathische zenuwstelsel. 

 

• Bilaterale lesie (letsel) Amygdala: 

→Zo hebben patiënten zonder amygdala ook moeite met toenaderingsgevoelens. Ze zijn geneigd meer 

vertrouwen te stellen in onbekenden. 

→Geen verwerking/herkenning emotionele stimuli (angst) 

→Geen leren schrikreactie door klassieke conditionering (wél als ze bewust leren!) 

 

10.3.2 Gebieden in de cortex die emoties verbinden met het denken. 
1. Een netwerk van corticale gebieden voor de interacties tussen cognitie en emotie. 

Volgens Banich en collega’s is een netwerk van zes corticale regio’s belangrijk voor de interactie tussen cognitie 

en emotie: 

LIMBISCH SYSTEEM 

• de hippocampus en de omliggende corticale gebieden 

leggen van verbanden tussen emoties en context 

→VB: ratten leren van een Skinnerbox houden als in die box eten te krijgen is door op een hendel te 

drukken, maar angst voor de box krijgen als daar elektrische shocks toegediend worden. Dus het leggen van 

verbanden tussen context en emoties gebeurt in de hippocampus. 

• de gyrus cinguli 

Deze zorgt voor de interactie tussen emotie en cognitie. Het vormt een belangrijke verbindingsweg tussen 

de cortex (cognitie) en de limbische gebieden (emotie). 

Het voorste gedeelte, de anterior cingulate, speelt een belangrijke rol bij het regelen van emoties. 

→Lesie anterior cingulate cortext: apathie, emotionele labiliteit, persoonlijkheidsveranderingen. 

     CORTICAAL 

Dit is vooral voor complexe emoties zoals spijt, ontgoocheling. Gericht op doelen Lange termijn. 

Er zijn nauwe neuronale interacties met het limbisch systeem. 

• de orbitofrontale cortex 

Deze is nodig om adequaat te reageren op complexe beloningen en straffen. 

Schade aan dit deel van de hersenen gaat gepaard met problemen om de gevolgen van gedrag op langere 

termijn in te schatten. 

→Keuzes die slecht aflopen, niet leren uit de mislukkingen. 

→verlies LT – occasioneel grote winst / winst LT – occasioneel verlies →opgelet voor gokken. 

→Cognitieve inertie (traagheid) bij veranderde winstkansen 

→Dikwijls spontane reacties moeten onderdrukken wegens de gevolgen op lange termijn. 

 Bij sociale interacties mag men niet alle impulsieve reacties tot uiting brengen. 
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• de dorsolaterale prefrontale cortex 

Deze integreert de gevoelens binnen de doelstellingen die men nastreeft. Dit deel van de cortex is het 

‘controlecentrum’ voor doelgericht gedrag. Hier worden de emoties en de cognities samengebracht om te 

bepalen hoe men zich zal gedragen. Dit is ook de structuur die bij het uitvoeren van een taak de activatie 

van irrelevante emotionele stimuli zal onderdrukken. 

→Laesie linkerhelft: depressieve stemming en vaak huilerig 

→Laesie rechterhelft: voelen zich constant opgewekt ook bij ongepaste momenten, manie. 

 

• een groot stuk van de pariëntale cortex 

Dit deel is essentieel om gevoelens te begrijpen. Het is actief bij het percipiëren, begrijpen en onthouden 

van emotioneel belangrijke informatie. 

→Als iemand in gesprek met wenkbrauwen fronst, moet je dit juist kunnen interpreteren. 

→Emotionele toon waarop we iets zeggen 

→Timing van sociale interventies: vb. lachen, wanneer onze beurt om iets te zeggen, hoe dicht bij iemand 

staan. 

 

10.4 Wat is motivatie? 

Motivatie verwijst naar de factoren die ertoe leiden dat een individu zich op een bepaald moment op een 

bepaalde manier gedraagt. 

• Motivatie beïnvloedt:  

→de richting van het gedrag (welke doelen men nastreeft) 

→de intensiteit van het gedrag (hoeveel inspanningen men zal leveren) 

→de volharding van het gedrag (hoe goed men zal volhouden tot het doel bereikt is) 

 

• Er zijn verschillende indelingen van motivatie: vb. trekken en duwen. 

De richting van gedrag kan op twee manieren beïnvloed worden: 

→Enerzijds kunnen motivaties het gedrag in een bepaalde richting DUWEN als gevolg van interne 

behoeften 

→Anderzijds kunnen motivaties het gedrag in een bepaalde richting TREKKEN door externe doelen die 

aantrekken of afstoten. 

 

10.4.1 Motivatie en behoeften 

1. Gedrag wordt gestuurd door behoeften 

Mensen schrijven hun gedrag meestal toe aan een innerlijk verlangen. 

Volgens deze visie komt motivatie voort uit behoeften binnen het individu. (honger, dorst, temperatuur).De 

behoeften stuwen het gedrag, zodat aan het verlangen voldaan wordt. 

• Een centraal begrip binnen deze visie is het streven naar homeostase. 

Homeostase is een lichamelijke evenwichtstoestand die individuen in stand houden. 

VB: als je honger hebt, ga je eten om je energiepeil terug naar boven te krijgen. En vanaf je energie terug 

op peil is stop je met eten. 

 

→ Een theorie die nagenoeg uitsluitend gebaseerd was op het principe van de homeostase, was de 

drifttheorie van Hull (1943). Volgens Hull gaven fysiologische deficits, zoals een tekort aan voedsel, 

aanleiding tot een lichamelijke behoefte. Als deze behoefte niet bevredigd werd, resulteerde die in een drift. 

 

Een drift is een psychologische toestand die de mens of het dier aanzet tot daden om de drift te reduceren. 

De reductie van een drift was aangenaam en elk gedrag dat daartoe bijdroeg, werd bekrachtigd. 

 

→ Behoeften vormden eveneens de hoeksteen van de instincttheorie. Volgens deze theorie worden 

gedragingen van mensen en dieren bepaald door instincten. 
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Instincten zijn onvrijwillige gedragingen die uitgelokt worden door een stimulus en een genetische basis 

hebben. 

VB: in hfdst 6: mensen krijgen gemakkelijk angst voor slangen etc… (kleine Albert) 

 

2. Lichamelijke opwinding als bron van motivatie 

Motivatietheorieën op basis van behoeften zijn het meest bruikbaar bij het verklaren van biologische motivaties.  

• Daarnaast werden ze ook toegepast op motivaties die eerder met het psychisch functioneren te maken 

hebben. 

→ Volgens de opwindingstheorie (arousal theory) streven mensen en dieren bijvoorbeeld naar een optimaal 

opwindingsniveau. Een te laag niveau verveelt en kan daarom het exploratiegedrag verklaren bij mensen en 

dieren. Een te hoog niveau put uit en een VB is werk stress en dan moet je je dus ontspannen. 

Er zijn natuurlijk individuele verschillen in niveau’s en dit kan verklaren waarom sommige mensen (thrill-

seekers) meer opwindende en gevaarlijkere situaties opzoeken omdat hun opwindingsniveau dat ze 

opzoeken hoger ligt. 

 

3.  Maslow! De behoeftentheorie 

De bekendste theorie op basis van behoeften is de motivatiehiërarchie van Maslow. Volgens Maslow dient 

een onderscheid gemaakt te worden tussen vijf soorten behoeften: 

→ fysiologische behoeften – voedsel en water 

→ behoeften met betrekking tot veiligheid en zekerheid 

→ liefde en genegenheid – behoefte erbij te horen 

→ waardering door zichzelf en anderen 

→ behoefte aan zelfrealisatie – zichzelf volledig kunnen ontplooien als een productief, creatief persoon. 

 

• Enkel wanneer aan de behoeften op een lager niveau voldaan is, wordt men gemotiveerd door een behoefte 

op een hoger niveau. 

 

• Problemen: 

→ het belang van een motief neemt niet altijd af als dat voldaan wordt. Soms gebeurt juist het 

tegenovergestelde. Hoe groter de voldoening die een persoon vindt in de vervulling van een bepaalde 

behoefte (bijv. door te eten), hoe belangrijker die behoefte wordt. 

→ de volgorde van de niveaus blijkt niet voor iedereen dezelfde te zijn. 

Soms geven mensen een veilige situatie op om aan iets riskants te beginnen waarvan ze hopen dat het hun 

zelfrealisatie ten goede zal komen. VB: kunstenaars 

 

10.4.2 Motivatie en doelen 

1. Beperking van een motivatietheorie op basis van behoeften 

De motivatietheorie op basis van behoeften zou onvolledig zijn. Behoeften als verklaring van gedrag zou 

onvolledig zijn. Hiervoor zijn drie redenen: 

• een visie op basis van behoeften is in essentie een negatieve visie, gedacht vanuit tekorten. 

→Ze is vooral geschikt om te verklaren hoe een organisme een stabiele situatie in stand houdt, maar minder 

om te verklaren waarom een organisme wil groeien, zich wil ontplooien. 

• een behoeftegebaseerde visie kan moeilijk destructief gedrag verklaren. 

→Welke homeostase of behoefte stuwt de neiging om gedrag te vertonen dat leidt tot verwonding 

(automutilatie) en misschien zelfs de eigen vernietiging (suïcide). 

• alle motivaties worden verondersteld voort te komen uit het huidige functioneren van de persoon. 

→Dit maakt het moeilijk om motivaties te begrijpen die afhankelijk zijn van toekomstverwachtingen of van 

sociale beïnvloeding. 
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2. Gedrag wordt bepaald door de doelen die mensen zich stellen 

Wegens de beperkingen zijn psychologen een ander denkkader gaan gebruiken. Dit denkkader ging uit van de 

vaststelling dat doelstellingen mensen ertoe verleiden om bepaalde gedragingen te vertonen of niet te vertonen. 

→ Een doel is een cognitieve representatie van een gewenste of ongewenste eindtoestand, die het gedrag 

stuurt. 

 

• Onderzoekers nemen aan dat het verkleinen van de afstand tussen de huidige toestand en een gewenst 

doel als aangenaam ervaren wordt en een persoon daarom dichter naar dat doel toe trekt, tot de gewenste 

eindtoestand gerealiseerd is. 

De motiverende kracht van een doel hangt af van twee componenten: 

→ de waarde die aan het doel gehecht wordt  

→ de verwachting die een persoon heeft over de kans om het doel te kunnen bereiken. 

 

3. Doelen kunnen tot intrinsieke motivatie leiden 

Theorieën die gebruikmaken van doelen, maken het onderzoekers mogelijk om over fenomenen na te denken die 

binnen behoeftegebaseerde theorieën minder gemakkelijk aan bod komen. Een voorbeeld hiervan is het 

onderscheid tussen intrinsieke en extrinsieke motivatie. 

• Intrinsieke motivatie is motivatie gericht op het uitvoeren van een activiteit wegens het plezier dat men 

vindt in de activiteit zelf en de voldoening die men haalt uit het voltooien van de activiteit. 

 

• Extrinsieke motivatie is motivatie om bepaalde activiteiten uit te voeren omdat deze activiteiten leiden 

tot het bereiken van een ander doel. 

 

• Theorieën op basis van doelen maakt het ook mogelijk om rekening te houden met het toekomstperspectief 

van een persoon. Het toekomstperspectief verwijst naar de tijdsafstand en de doelen die men nastreeft: 

→gemotiveerd door doelen op kort termijn: kort toekomstperspectief 

→gemotiveerd door doelen op lange termijn: lang toekomstperspectief. 

Gevolgen hiervan is dat we ons gedrag gaan sturen dat we gaan afstemmen op onze doelen. 

VB:  

→intern: studeren: niet verder kijken dan het volgend examen en enkel leren daarvoor (KT) – alle leerstof 

blijven beheersen omdat je dokter wilt worden (LT) 

→extern: werken voor bonus (KT) – perspectief promotie (LT) 

 

4. Doelen hebben een context 

Veel doelstellingen verkrijgen hun waarde (positief of negatief) door observerend leren of door de sociale 

goedkeuring of afkeuring die ze met zich meebrengen. 

Doelen kunnen ook helemaal van buitenaf opgelegd worden. 

→VB: roken van pubers omdat het cool zou zijn, ook al weten ze dat roken heel ongezond is. 

 

• Een belangrijke doelgebaseerde motivatietheorie is de goal-setting theory van Locke (1981). Binnen 

deze theorie zijn drie elementen belangrijk: 

→ motivatie ontstaat doordat een doel aantrekkingskracht heeft 

→ hoe hoger het doel gesteld wordt, hoe beter de prestatie zal zijn 

→ de prestatie hangt ook af van het engagement dat men aangaat om het doel te bereiken. 

 

• Deze theorie werd met succes toegepast om de prestaties van arbeiders te verhogen. Dit bleek 

namelijk het best te gaan wanneer men: 

→ het te bereiken doel iets hoger plaatste dan het huidige prestatieniveau 

→ de arbeiders betrokken waren bij het bepalen van het doel en ervoor enthousiast gemaakt 

werden 

→ de arbeiders zich beloond voelden na het halen van het doel. 
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• Hoewel niet iedereen hier het mee eens is, nemen de meeste onderzoekers tegenwoordig aan dat 

behoeftegebaseerde motivaties en doelgerichte motivaties elkaar niet aansluiten. 

→Behoeften zoals honger is gebaseerd op het homeostaseprincipe. 

→Doelen zijn gericht vanuit prestatiemotivatie. 

 

10.4.3 Conflicterende motivaties 

1. Doelen en behoeften kunnen elkaar tegenspreken 

We hebben gezien dat motivaties ontstaan uit behoeften en doelen. Omdat er verschillende behoeften en doelen 

zijn, die niet altijd met elkaar overeenstemmen, ervaren mensen geregeld conflict.  

→VB: trek hebben in een ijsje – maar gewicht willen verliezen / of zin hebben om te gaan feesten – moeten 

studeren.) 

 

• Hofmann (FIG. 10.18 p. 414)!!: Onderzoek: wanneer proefpersonen bij een signaal moeten aangeven of 

ze in het afgelopen halfuur een verlangen ervaren hebben, zeggen ze hierop in 75% van de gevallen ja. De 

meeste van deze verlangens zijn lichamelijk, met de top 3 bestaande uit een verlangen naar eten, slapen en 

drinken. 

→Dus 75% van de tijd is er een verlangen. 

→58% werd er toegegeven 

→47% was er een conflict: meerdere behoeftes samen. 

2. Uitstelgedrag 

We hebben allemaal de neiging om taken uit te stellen die we niet graag doen. 

Uitstelgedrag kan worden begrepen vanuit de aanname dat de verwachte waarde van een activiteit (en de 

bijbehorende motivatie) exponentieel afneemt naarmate de tijd tot de activiteit groter is. Pas wanneer de 

einddatum dicht genoeg nadert, zal de opdracht een grotere verwachte waarde krijgen dan andere, leukere 

activiteiten. 

→Bij 90% van de studenten gebeurt het wel eens een schooltaak uit te stellen en bij 50% neemt dit 

problematische proporties aan.  

→Studenten zouden dagelijks 1/3 van hun tijd verliezen aan uitstelgedrag. 

 

3. Motivaties op korte termijn vs. Lange termijn 

Heel dikwijls gaan conflicten echter niet tussen twee evenwaardige alternatieven, maar over verlangens die 

tegelijk afstoten en aantrekken. 

→VB: toegeven aan kortetermijnverlangens (snoep eten) die langetermijndoelen tegenspreken (dieet volgen).  

De mate waarin men de kortetermijnverlangens kan correleren om langetermijndoelstellingen te realiseren, wordt 

zelfcontrole genoemd. 

 

• Denk aan filmpje met kinderen en marshmallow! 

Kleuters blijken hier heel slecht in te zijn. Kleuters die er toch in slagen blijken later op academisch vlak en 

sociaal vlak als competenter beoordeeld, waren beter in staat zich verbaal uit te drukken, beter hun werk 

plannen en beter in staat om met frustratie en stress om te gaan. 

→Is er samenhang tussen de thuissituatie en de prestatie van de kleuters bij deze proeven? 

Kleuters uit gezinnen met ouders die hun belofte consistent nakomen, zijn wellicht meer geneigd om een 

kwartier te wachten  op een onzekere, extra beloning dan kinderen uit gezinnen waarin belofte dikwijls niet 

nagekomen worden. 

 

• Verschillen in zelfcontrole! 

De mate van zelfcontrole kan verschillen door: 

→Individuele verschillen 

→Egodepletie: Als een persoon met hoge mate van zelfcontrole veel keuzes na elkaar moet maken, dan 

begint hij te kiezen zoals iemand met minder zelfcontrole. 

VB: een rechter is meer geneigd de standaardstraf te geven voor het middagmaal dan erna. 

→De mate van motivatie voor iets. 
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→De mate van zelfcontrole gaat omhoog als je personen erop wijst dat iedere mens de mogelijkheid heeft 

om op eigen wilskracht over zaken te beslissen. 

!!ZIE FIGUUR 10.21 p. 417!! 

 

10.5 Honger 

Er moet een evenwicht zijn waarbij ons lichaam weet wanneer we te weinig eten of te veel. 

De natuur heeft ons lichaam uitgerust met een homeostasesysteem om te signaleren wanneer we voedsel nodig 

hebben  en wanneer niet meer. 

10.5.1 Biologische signalen voor honger en verzadiging 

In het lichaam bestaan er enerzijds kortetermijnsignalen die het lichaam vertellen dat het tijd is om te eten of te 

stoppen met eten, en anderzijds langetermijnsignalen die het lichaam vertellen dat het te dun of te dik is. 

1. Kortetermijnsignalen 

Biologische signalen voor honger – verzadiging  

• Het belangrijkste kortetermijnsignaal voor honger is een verlaging van het glucosegehalte in het bloed. 

→VB: als ratten met insuline ingespoten worden, dan beginnen ze opnieuw te eten want insuline verlaagt 

de glucose in het bloed. Omgekeerd gaat ook. 

 

• De mate waarin de maag gevuld is. Men voelt wanneer men een volle of een lege maag heeft. 

• Kauwen en proeven van eten. 

→VB: als mensen met een baxter voedsel in de maag gepompt krijgen, vermelden ze wel minder honger te 

hebben, maar vinden ze de maaltijden onbevredigend en krijgen ze hevig verlangen om iets te kauwen en 

te proeven. 

 

• Cholecystokinine (CCK): toediening van deze stof in de hersenen doet dieren stoppen met eten, dieren 

waarbij de receptoren voor CCK geblokkeerd worden, blijven dooreten. 

→CCK blijkt dus belangrijk te zijn bij het stoppen van een maaltijd. Het gaat hier om een kortetermijnsignaal 

omdat dieren met een verhoogde aanwezigheid van CCK in de hersenen niet overdreven mager worden. Ze 

beginnen wel sneller opnieuw te eten. 

 

• Mensen en dieren eten meer als er variatie in het voedsel is. 

→Uit resultaten van een onderzoek bleek dat proefpersonen bij een gevarieerde maaltijd 44% meer voedsel 

en 60% meer calorieën aten dan proefpersonen die vier keer na elkaar hetzelfde opgediend kregen. 

 

2. Langetermijnsignalen 

Naast de kortetermijnsignalen van honger en dorst, bestaat er ook nog een mechanisme dat over langere tijd 

opereert en ervoor zorgt dat de energieopname min of meer overeenstemt met het energieverbruik, zodat het 

lichaamsgewicht stabiel blijft. 

Dit mechanisme houdt verband met het lichaamsvet. De calorieën die een persoon te veel inneemt, worden 

omgezet in vet en een tekort aan calorieën wordt gecompenseerd door de vetreserves aan te spreken. 

 

• Een belangrijk hormoon bij het regelen van de vetafzetting is leptine. 

Wanneer het leptineniveau in het bloed hoog is, vermindert de honger en andersom. 

Dus hoe meer vet, hoe meer leptine. 

 

• Een notie die men neemt bij de langetermijnsignalen voor honger en verzadiging , is die van het 

streefgewicht, het stabiele gewicht dat een lichaam op lange termijn probeert te handhaven. Dit 

streefgewicht is niet bij iedereen hetzelfde. 
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3. Hersenmechanismen voor honger en verzadiging 

De honger- en verzadigingssignalen kunnen alleen effect hebben als ze door de hersenen opgepikt worden. De 

hypothalamus speelt hierbij een belangrijke rol. De hypothalamus is een structuur in het midden van de 

hersenen die anatomisch kan onderverdeeld worden in een aantal afzonderlijke kernen. 

→Letsel  aan laterale hypothalamus (LH – zijkant): ratten gaan heel wat minder eten en worden broodmager. 

→Laesie aan ventromediale hypothalamus (VMH – midden): ratten eten meer en worden zwaarlijvig. 

 

• Een tijdlang dachten onderzoekers dat ze het mechanisme van de eetlustregeling ontrafeld hadden. 

→ De LH is het hongercentrum: letsel hieraan leidde OOK tot minder alertheid 

→ De VMH is het verzadigingscentrum: ze eten geen grotere porties maar MEER porties. Ze hadden ook een 

abnormaal hoog insulinegehalte. 

 

• Verder onderzoek heeft al meer dan twintig chemische signalen blootgelegd die een rol spelen bij 

honger en verzadiging. Samen proberen ze de voedselinname in overeenstemming te brengen met het 

calorieverbruik van de persoon. Dit lukt niet helemaal in onze huidige maatschappij. →Mensen komen 

gemiddeld 10 kilo bij tussen 20-50jaar. 

→Ook cognitieve en sociaal-culturele factoren spelen dus een rol en niet alleen biologische factoren. 

 

 

10.5.2 Cognitieve en sociaal-culturele invloeden 

Of en hoeveel een persoon zal eten, hangt niet alleen af van de inwendige toestand van het lichaam, maar ook 

van de stimuli die in de omgeving (sociaal-culturele invloeden) aanwezig zijn en hoe de persoon die percipieert 

(cognitief). 

 

1. Aanbod, diëten, leren en negatieve gevoelens 

• AANBOD: 

Een reden waarom mensen te veel eten, is het overvloedige en gevarieerde aanbod van smakelijke en 

calorierijke producten. Er is in onze maatschappij met andere woorden heel wat incentieve (stimulerende) 

motivatie om te eten. 

 

• DIEET: 

Het volgen van een dieet is een schoolvoorbeeld van hoe honger en eetgedrag onder cognitieve controle 

kunnen komen te staan: mensen letten niet langer op de signalen in hun lichaam om uit te maken hoeveel 

ze mogen eten, maar op de weegschaal. Iets wat men bij deze mensen geregeld vaststelt, is dat ze extra 

veel gaan eten wanneer de cognitieve barrière wegvalt. 

→Experiment waar mensen op dieet en mensen zonder dieet van een milkshake dronken en daarna van een 

ijsje mochten proeven. Mensen op dieet aten meer ijs dan mensen die niet op dieet waren omdat hun 

cognitieve barrière gebroken was en ze redeneerden: ‘als mijn dieet vandaag al verloren is, kan ik mij 

evengoed laten gaan’. 

• LEREN: 

Op dezelfde tijdstippen eten omdat het een gewoonte is, zelfs als je geen honger hebt. 

→Eetgedrag wordt bepaald door een vermijden van honger, eerder dan het aanvullen van een tekort aan 

voedsel (homeostasemodel). 

→Soms eten in bepaalde situaties omdat ze dat geleerd hebben. VB: snoepen voor TV. 

 

• NEGATIEVE GEVOELENS: 

Sommige mensen eten om gevoelens van angst of depressie of eenzaamheid te ontvluchten. 

→De lichamelijke signalen die met emoties (negatieve emoties) gepaard gaan, worden ten onrechte 

geïnterpreteerd als hongersignalen. 
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2. Sociaal-culturele invloeden 

• Eten doen we meestal in een groep. De meeste mensen hebben de neiging om meer te eten als anderen 

mee-eten. Uit onderzoek kwamen twee belangrijke bevindingen naar boven: 

→ er wordt gemiddeld genomen meer gegeten naarmate er meer personen aanwezig zijn 

→ er is een verband tussen de tijd sinds de vorige maaltijd en de hoeveelheid voedsel die verorberd wordt 

wanneer proefpersonen in hun eentje eten, maar niet wanneer anderen aanwezig zijn. De aanwezigheid van 

andere personen is dus een belangrijkere factor dan de behoefte aan energie in het lichaam om te bepalen 

hoeveel men eet. 

 

• Andere sociale invloeden zijn de groottes van de porties en de eetsnelheid in de cultuur. Dit zijn twee 

redenen waarom zwaarlijvigheid een groter probleem is in de VS dan in Frankrijk. 

 

10.6 Seks 

1. De voor- en nadelen van seksuele voortplanting 

• Vanuit evolutionair standpunt is seksueel gedrag een interessant gegeven. Dit gedrag bevat immers een 

hele reeks kenmerken die de kans op voortplanting verkleinen: 

→ er gaan grote hoeveelheden tijd en energie verloren in het vinden van een geschikte partner 

→ het moment waarop de geslachtsgemeenschap plaatsvindt, is een moment van verhoogde kwetsbaarheid 

→ het verhoogt de verspreiding van levensbedreigende bacteriën en virussen 

→ bij veel diersoorten gaat het gepaard met agressie en frustratie. (vooral mannetjes) 

 

• Waarom dan geen aseksuele genetische overdracht? Bovenstaande nadelen wegen blijkbaar niet op tegen 

de voordelen die gebonden zijn aan de genetische diversiteit. 

Doordat het genetische materiaal van twee unieke individuen met elkaar versmolten wordt, ontstaat een 

veel grotere variatie aan nakomelingen dan men kan verkrijgen vanuit één enkel individu. 

→De soort kan zich dan gemakkelijker aanpassen aan veranderende omstandigheden. 

→ Hoewel seksualiteit in de eerste plaats een biologische motivatie is, zijn er ook sociaal-culturele en 

cognitieve (leerervaringen) invloeden. 

 

10.6.1 Hormonen en seksueel gedrag 

De belangrijkste geslachtshormonen zijn de ‘vrouwelijke’ hormonen oestrogeen en progesteron en het 

‘mannelijke’ hormoon testosteron. Zowel mannen als vrouwen produceren beide types van hormonen, alleen 

heeft de man een tienmaal hogere testosteronspiegel, terwijl de vrouw een tienmaal hogere oestrogeenspiegel 

heeft. 

 

• Hormonen hebben een sterker effect op seksueel gedrag van dieren dan van mensen. 

→Een mannetjesrat zal stoppen met seksueel gedrag na castratie meer terug verder doen bij toevoeging 

testosteron. 

→Een toediening bij mensen heeft enkel effect bij lage niveaus. 

 

• TESTOSTERON: 

Bij de mens houdt seksueel gedrag, net als bij dieren, waarschijnlijk ook verband met het niveau van de 

mannelijke hormonen. Dit geldt zowel voor mannen als vrouwen. 

 

• OESTROGEEN: 

Bij vrouwen is naast testosteron ook oestrogeen belangrijk voor de voortplanting. Het belang van het 

hormonenniveau bij vrouwen blijkt uit het feit dat ze meer tot seksuele activiteit overgaan halverwege twee 

menstruaties, het moment van de grootste vruchtbaarheid, maar ook het moment van het hoogste 

oestrogeengehalte en het hoogste testosterongehalte. 

→Op dat moment ook een verhoogde interesse voor andere seksuele partners, vooral wanneer ze 

ontevreden zijn over eigen relatie. 
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1. De opwinding van een nieuwe partner 

Na gemeenschap met een partner brengt de introductie van een andere partner meestal een snellere hernieuwde 

activiteit teweeg. Dit wordt het Coolidge-effect genoemd. 

 

2. Invloed van hormonen op niet-seksueel gedrag 

De invloed van hormonen blijkt ook uit de verschillen tussen het kunnen van mannen en vrouwen. Voorbeelden 

hiervan zijn: 

→ Ruimtelijke kennis –  heteroseksuele mannen beter. 

→ Verbale vlotheid – heteroseksuele vrouwen beter. 

→ Mentale rotatietaak – mannen op noordelijk halfrond presteren iets beter op zo’n taak in de lente dan in de 

herfst. Testosterongehalte ligt hoger in de herfst (was vroeger het beste seizoen om nakomelingen te 

verwekken). 

→ Er zijn prestatiefluctuaties bij vrouwen afhankelijk van hun menstruele cyclus. 

 

10.6.2 Sociaal-culturele factoren 

Om te onderzoeken welke variabelen invloed hebben op het seksuele gedrag van mensen, zijn psychologen 

meestal aangewezen op vragenlijsten en interviews. 

Problemen zijn wel de representativiteit en de sociale wenselijkheid. 

 

• Het Kinseyrapport 

De eerste grote wetenschappelijke opiniepeiling over seksualiteit werd rond 1950 uitgevoerd door Kinsey. 

Dit onderzoek veroorzaakte veel ophef omdat de ondervraagden een grotere frequentie en verscheidenheid 

van seksuele omgang rapporteerden dan verwacht werd.  

Hij onderzocht seksuele omgang als: 

→ seks voor het huwelijk: 90% (man.) en 50% (vr.) – In Vlaanderen: 50% van 17-18jarigen.  Vrouwen 

hebben ook vaker geslachtsgemeenschap op jonge leeftijd dan mannen. 

→ aantal orgasmen per tijdseenheid 

→ masturbatie: veel meer mannen masturberen dan vrouwen 

→ hoe vaak koppels seks hebben per tijdseenheid:  

-- een getrouwd koppel van 20 jaar 3/week. 

-- Uit analyse van dagboeken: ongeveer 1 per 2 weken. Maar hier denkt men aan onderrapportering, sociale 

wenselijkheid of sampling bias. 

-- Studie in Chicago: representatief en anoniem in gesloten enveloppe: samenwonende koppels 1/week en 1 

op 3 koppels zegt amper seks te hebben. 

 

10.6.3 Homoseksualiteit en biseksualiteit 

1. Homoseksualiteit 

• In alle onderzochte culturen is heteroseksualiteit de meest voorkomende seksuele geaardheid en is er 

tegelijk evidentie voor het bestaan van homoseksualiteit. De schatting van het voorkomen van 

homoseksualiteit verschilt afhankelijk van de definitie die gehanteerd wordt en is ook afhankelijk van de 

tijdsperiode die men in aanmerking neemt. 

 

• Homoseksualiteit heeft voor zover bekend altijd bestaan. Alleen de reactie erop verschilde sterk van cultuur 

tot cultuur. 

→In de westerse wereld is het algemeen aanvaard maar ze moeten wel nog tegen veel vooroordelen 

opboksen. 

→De stress die met deze vooroordelen gepaard gaat zou de voornaamste reden zijn waarom 

homoseksuelen iets vaker psychische problemen rapporteren. 
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2. Oorsprong van homoseksualiteit 

Zoals bij alle psychologische eigenschappen spelen zowel biologische als cognitieve en sociaal-culturele factoren 

een rol bij het ontstaan van homoseksualiteit. 

De concordantiegraad bij eeneiige tweelingen wijst zowel op de invloed van erfelijke, biologische factoren als op 

de invloed van omgevingsfactoren: de kans dat een persoon van een eeneiige tweeling homoseksueel is, is 

immers veel hoger wanneer de andere persoon van de tweeling homoseksueel is dan wanneer die niet 

homoseksueel is. 

 

• NATURE: 

→Verschillende onderzoekers hebben genetische verschillen gerapporteerd tussen homoseksuele 

personen en heteroseksuele personen. Het is tot nu toe echter moeilijk gebleken om deze beweringen te 

repliceren. Onderzoekers denken hierbij aan het X chromosoom. 

→ Een biologische factor die wellicht ook een rol speelt, is de hormonenspiegel in de baarmoeder. 

Vrouwelijke foetussen die aan teveel mannelijke hormonen blootgesteld worden, zouden een verhoogde 

kans hebben om lesbisch te worden; mannelijke foetussen die aan te weinig mannelijke hormonen 

blootgesteld worden, zouden een verhoogde kans hebben om homoseksueel te worden. 

→ Een biologische bijdrage tot het ontstaan van homoseksualiteit blijkt verder uit een aantal anatomische 

verschillen die gevonden worden tussen homoseksuelen en heteroseksuelen. Deze anatomische verschillen 

situeren zich ofwel in een kern van de hypothalamus ofwel in structuren dicht bij de hypothalamus. 

 

• NURTURE (geen 100%): 

Wetenschappers vinden het heel wat moeilijker om de vinger te leggen op de cognitieve en sociaal-culturele 

invloeden die de uiting van de biologische aanleg beïnvloeden.  

→Zo stellen onderzoekers vast dat de kans op homoseksualiteit bij mannen toeneemt naarmate ze meer 

oudere broers hebben. Mannelijke homoseksualiteit zal ook meer voorkomen in culturen met grote gezinnen 

dan in culturen met kleine gezinnen. 

 

3. Biseksualiteit 

Er zijn aanwijzingen dat biseksualiteit bij vrouwen vaker voorkomt dan bij mannen. 

 

• Onderzoek naar de genitale bloedtoevoer tijdens een erotische film bij zowel mannen als vrouwen. 

Proefpersonen kregen films te zien van 2 vrouwen, 2 mannen of een man en vrouw. 

→Mannen meest opgewonden door: 2 vrouwen 

→homo mannen: 2 mannen 

→Vrouwen vertoonden weinig tot geen verschillen in opwinding bij de verschillende fragmenten.  

 

CONCLUSIE: Dit stemt overeen met de hypothese dat de seksualiteit van een vrouw minder 

stimulusspecifiek is dan die van een man. 

 

• Zelfde onderzoek maar dan bij biseksuele mannen om te kijken of ze eerder heteroseksueel zijn of 

homoseksueel. 

CONCLUSIE: Het merendeel van de mannen zou ofwel naar homoseksualiteit ofwel naar 

heteroseksualiteit neigen. Mannen die zich biseksueel noemen zouden eerder een grotere 

seksuele nieuwgierigheid hebben in plaats van een even grote aantrekking tot mannen en 

vrouwen. 
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10.7 Prestatiemotivatie 

De prestatiemotivatie kunnen we omschrijven als de motivatie om iets te verwezenlijken en dit goed te doen.  

→We bespreken de studiemotivatie – de motivatie om aan een studie te beginnen en die tot een goed einde te 

brengen. 

 

10.7.1 De verschillende componenten van prestatiemotivatie 

1. Prestatiemotivatie op basis van behoeften 

• De eerste belangrijke theorie over prestatiemotivatie werd in de jaren 1950-1960 uitgewerkt door 

McClelland. Deze theorie was gebaseerd op behoeften en stelde dat prestaties het resultaat zijn van een 

emotioneel conflict tussen het streven naar succes en het vermijden van mislukking. Mensen beschikken 

over een combinatie van prestatiedrang en faalangst. 

→ De prestatiedrang is de behoefte om iets te verwezenlijken en dit goed te doen. 

→ Faalangst is een angst die voortkomt uit de schaamte die men voelt bij een mislukking. 

→ De balans tussen prestatiedrang en faalangst bepaalt de richting en de intensiteit van de prestaties. VB: 

Het samen voorkomen van prestatiedrang en faalangst is een fenomeen dat goed bekend is bij studenten 

die aan het hogere onderwijs beginnen. Ze voelen niet alleen de drang om te slagen, maar ook een angst 

dat het hen niet zal lukken. 

 

1. Prestatiemotivatie op basis van doelen 

• Prestatiedrang en faalangst kunnen immers beter omschreven worden vanuit externe doelen die personen 

aantrekken en afstoten dan vanuit innerlijke behoeften die een persoon voortstuwen.  

→De grootte van de prestatiedrang wordt dan bepaald door de waarde van het doel voor de persoon en de 

verwachting die de persoon heeft om het doel te bereiken. →De mate van faalangst hangt dan ook af van 

de sterkte van de negatieve gevoelens bij een mislukking en de verwachte kans dat het doel niet bereikt zal 

worden. 

 

McClelland richtte zich enkel op intrinsieke motivatie voor doelen die een individu zichzelf stelt. Wat dan met 

extrinsieke motivatie, voor een doel dat van buitenaf opgelegd wordt. VB: loon? 

 

• Volgens de doelgebaseerde theorieën wordt prestatiemotivatie door drie componenten bepaald: 

→ taakmotivatie: men wil de activiteit tot een goed einde brengen. Komt overeen met McClelland z’n 

intrinsieke motivatie. 

→ egodoelen: gericht op het prestatieniveau en op de positie ten opzichte van anderen. Mensen met hoge 

egodoelen hechten veel belang aan de indruk die ze op anderen maken. Er kan een onderscheid gemaakt 

worden tussen positieve egodoelen die toenadering uitlokken en negatieve egodoelen die vermijding 

induceren 

→ zelfhandicappen: dit is een tactiek waarbij iemand de gevolgen van falen voor zichzelf probeert te 

minimaliseren en de gevolgen van succes probeert te maximaliseren door een beroep te doen op externe 

factoren. 

VB: een faalangstige student die wegens externe factoren te laat komt op een examen, kan niet echt meer 

verliezen, want als hij niet slaagt, dan heeft hij een perfect excuus en indien hij wel slecht, dan toont dat 

pas hoe slim hij is. 

 

10.7.2 Prestatiemotivatie wordt geleerd / NATURE OF NURTURE? 

Hoewel McClelland uitging van behoeften, betekende dit niet dat hij die behoeften als aangeboren beschouwde. 

Volgens hem werden de prestatiedrang en de faalangst geleerd op basis van de opvoeding die mensen kregen en 

de ervaringen die ze tijdens hun leven hebben gehad. 
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1. Evidentie dat prestatiemotivatie geleerd wordt 

Allerhande studies toonden aan dat ouders invloed hebben op de prestatiemotivatie van hun kinderen.  

• Een eerste variabele is de mate van stimulatie thuis. Meer stimulatie leidde vaak tot betere resultaten. 

• Ook de opvoedingsstijl heeft een invloed op de motivatie en de prestatie van kinderen.  

→Een controlerende opvoedingsstijl: afspraken maken, sturend en straf bij falen. Dit leidt bijvoorbeeld tot 

minder goede resultaten 

→Opvoeding gericht op autonomie: Laat de kinderen meer vrij om zelf te beslissen 

/exploratie van het kind zolang het binnen de waarden van de ouders was. 

 

CONCLUSIE: het type opvoeding had weinig effect op kinderen die het goed deden op school. Maar wel bij 

kinderen die het minder goed deden. En bij dit laatste zou een autonome opvoeding beter zijn omdat een 

controlerende teveel negatieve reacties op het kind toelegt.  

 

• Een andere factor die de prestatiemotivatie beïnvloedt, is het geloof van de ouders in de vaardigheden van 

het kind. De verwachtingen en overtuigingen van de ouders hebben een invloed op hoe kinderen tegen hun 

eigen competenties aankijken. 

→Selffulfilling prophecy.  

 

2. Hoe de taakmotivatie en de aantrekking door positieve egodoelen verworven worden. 

• Leren houden van uitdagende activiteiten verloopt ongeveer als volgt.  

→BEKRACHTIGING: Tijdens hun opvoeding leren kinderen dat het succesvol uitvoeren van een 

uitdagende activiteit gepaard gaat met positieve stimuli.  

→BEKRACHTIGING VERMINDERT BIJ HERHALING:  Dat zorgt ervoor dat het kind de activiteit 

opnieuw uitvoert.  

→GROTERE UITDAGING (successieve benadering):  

Na verloop van tijd verminderen de positieve reacties en moet het kind een grotere uitdaging aangaan om 

opnieuw een bekrachtiging te krijgen.  

→Nieuwe uitdagingen en succesvol afronden worden geassocieerd met positieve gevoelens: Na 

verloop van tijd zal het kind uitdagende situaties eveneens met positieve gevoelens associëren en een ‘kick’ 

krijgen telkens als zich een uitdaging voordoet. 

 

• BANDURA (1982):  

Het proces waarbij iemand zichzelf doelen stelt en zichzelf beloont bij het bereiken van die doelen, wordt 

zelfregulatie genoemd. Dit is een effectieve manier om jezelf te motiveren. 

→Goal setting theory 

 

• De goal-setting theory beschrijft hoe zelfregulatie het best werkt: 

→Ten eerste helpt het om tastbare beloningen te gebruiken. 

→Ten tweede is het beter om met expliciete kortetermijndoelen te werken dan met algemene 

langetermijndoelen. VB: een hoofdstok blokken ipv best doen. 

→Ten derde is het belangrijk dat je realistische doelen stelt, doelen die een goede kans van slagen hebben. 

 

→Je moet ook rekening houden met de omstandigheden en niet alleen met de eigen capaciteiten. Dit is 

vooral voor de lange termijn. Want hoe langer de tijdsperiode, hoe groter de kans dat er eens iets zal 

mislopen. 
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3. Hoe het vermijden van negatieve egodoelen (faalangst) verworven wordt. 

• Het vermijden van negatieve egodoelen of faalangst wordt op nagenoeg dezelfde manier verworven als 

taakmotivatie en het aangetrokken worden door positieve egodoelen.  

Na herhaaldelijke onaangename ervaringen ten gevolge van een mislukking  

→leert een persoon een activiteit met negatieve ervaringen te associëren.  

→De persoon is dan steeds minder geneigd om deze activiteit uit te voeren en zal ontsnappingsgedrag 

vertonen wanneer het toch moet. 

 

• Niet alleen het meemaken van mislukkingen is van belang bij het ontstaan van faalangst, maar ook de 

manier waarop iemand tegen mislukkingen aankijkt. 

DWECK beschreef 2 verschillende reacties bij kinderen: 

→Egodoel: opgeven en willen negatief oordeel vermijden omdat ze vooral naar positieve beoordelingen 

streven. 

→Taakdoel: alternatieve strategieën. 

 

Elliot en Dweck stelden in het algemeen dat mensen een mislukking volgens  

→een egodoel zullen interpreteren als ze ervan overtuigd zijn dat de mislukking te wijten is aan iets wat 

niet te veranderen is. Willen negatief oordeel vermijden omdat ze vooral naar positieve beoordelingen 

streven. 

→Wanneer mensen daarentegen geloven dat de mislukking te wijten is aan een veranderbare eigenschap, 

dan zullen ze die gemakkelijker volgens een taakdoel interpreteren. 

 

• Een andere reden voor overdreven faalangst heeft eveneens te maken met de perceptie van een mislukking. 

Soms hebben mensen angst voor activiteit omdat ze een catastrofale visie hebben over de gevolgen van een 

mogelijke mislukking. 

→VB: niet voor een groep durven spreken omdat ze denken dat de groep een negatief beeld over hen zal 

krijgen als de speech slecht is. 

→Dit is cognitief en dus te  behandelen. 

 

10.7.3 De wet van Yerkes en Dodson 

1. Te veel motivatie is niet goed. 

Prestatiemotivatie verhoogt het prestatieniveau, maar slechts tot op een bepaald niveau. 

 

Het verband tussen de mate van motivatie en het prestatieniveau is een van de oudste bevindingen in de 

wetenschappelijke psychologie en wordt de wet van Yerkes en Dodson genoemd. Deze wet stelt dat er voor elke 

taak een optimaal niveau van motivatie is. 

Een zeer lage motivatie is niet goed voor de prestaties, maar dat geldt evenzeer voor een zeer hoge motivatie. De 

reden voor dit laatste is dat motivatie opwinding (arousal) veroorzaakt. Als de opwinding te hoog wordt, dan 

functioneert een persoon niet goed meer. 

 

2. De wet van Yerkes en Dodson én perfectionisme 

De wet van Yerkes en Dodson is op heel veel menselijke eigenschappen en gedragingen van toepassing. Een te 

kleine mate van perfectionisme is slecht voor de prestatie, maar hetzelfde geldt voor een te hoge graad aan 

perfectie, want dan krijgt men het werk nooit af. 

 

Wanneer de nagestreefde perfectiegraad de prestaties schaadt, spreken we van maladaptief perfectionisme. Dit is 

dikwijls het resultaat van een te perfectionistisch ingestelde opvoeding. 
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Hoofdstuk 13: Psychopathologie 

Overzicht: 

→Definitie 

→Stoornissen uit de kindertijd 

→Stoornissen veroorzaakt door middelen misbruik 

→Psychotische stoornissen 

→Stemmingsstoornissen 

→Angststoornissen 

→Somatoforme stoornissen 

→Dissociatieve stoornissen 

→Prevalentie 

13.1 Wat zijn mentale stoornissen? 

Een mentale stoornis (mental disorder) wordt gedefinieerd als een patroon van gedachten, gevoelens en gedrag 

dat leidt tot persoonlijk lijden en gepaard gaat met een significante daling in het maatschappelijk functioneren. 

Psychopathologie verwijst naar het deel van de wetenschap dat zich bezighoudt met de aard, de totstandkoming 

en de mogelijke behandeling en preventie van mentale stoornissen. Hierin werken verschillende disciplines samen, 

zoals de psychologie, de psychiatrie, de neurowetenschappen en de farmacologie. 

13.1.1 Drie criteria om mentale stoornissen te definiëren. 
• Bij heel ernstige gevallen is er weinig discussie over de vraag of iemand een mentale stoornis heeft of niet. 

→Iemand die weken in bed blijft liggen, blijft huilen, zich waardeloos voelt, energieloos, 

stemmingswisselingen… Niemand twijfelt eraan dat deze persoon een depressie heeft en behandeld moet 

worden. 

 

• Uit klinische ervaring blijkt dat het onmogelijk is om een lijst van kenmerken te vinden die altijd met een 

stoornis samengaat en niet voorkomt bij mensen zonder stoornis. 

Er bestaan geen eenvoudige regels op basis waarvan men een mentale stoornis ondubbelzinnig kan definiëren.  

→Daarom gebruikt men meestal van drie criteria om te bepalen of iemand een stoornis heeft. 

PAS OP: geen enkele is waterdicht 

→Statistische criterium  --  Sociale criterium --  Persoonlijke criterium 

 

1. Een grote afwijking van het gemiddelde 

Het eerste criterium is gebaseerd op de vaststelling dat bijna alle menselijke eigenschappen een 

normaalverdeling volgen. 

→ Volgens het statistische criterium wordt iemand als abnormaal beschouwd wanneer hij/zij lager scoort 

dan twee standaarddeviaties onder het gemiddelde of hoger dan twee standaarddeviaties boven het 

gemiddelde. Dit betekent dat 5% van de bevolking abnormaal is. 

 

 

 

2. Het overtreden van een sociale norm 

Volgens het sociale criterium staat abnormaal gedrag gelijk met gedrag dat afwijkt van een sociale norm. 

Om als normaal beschouwd te worden, moet gedrag sociaal aanvaardbaar zijn. →Vooral gedrag dat hinderlijk, 

onbegrijpelijk of schadelijk is voor de samenleving, heeft veel kans om volgens dit criterium als niet-normaal 

beoordeeld te worden. 

→Het sociale perspectief wijst erop dat de definitie van abnormaliteit cultuurafhankelijk is en dus kan 

veranderen. 
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3. Persoonlijk lijden 

Wanneer een persoon chronisch lijdt of wanneer een gedrag door de persoon zelf als nutteloos of zelfs 

schadelijk ervaren wordt, dan spreken we van abnormaliteit volgens het persoonlijke criterium. 

→Sommige eigenschappen vormen een ernstige belemmering voor de persoon in zijn/haar functioneren en in 

zijn/haar sociale relaties. 

 

→Merk op dat dit criterium op zich niet sluitend is want sommige vormen van persoonlijk lijden zijn te wijten 

aan externe factoren en een aantal personen gedraagt zich volstrekt onaanvaardbaar zonder hier ook maar 

enig emotioneel leed van te ondervinden. 

VB: psychopaten 

 

13.1.2 Factoren die een rol spelen bij mentale stoornissen 

Bij mentale stoornissen vindt men evidentie voor een bijdrage van zowel biologische, cognitieve als sociaal-

culturele factoren. Men moet dus rekening houden met deze 3 factoren om een stoornis volledig te begrijpen. 

In de praktijk is dit lange tijd te weinig gebeurd, omdat onderzoekers en verzorgers te sterk vanuit één bepaald 

perspectief redeneerden. 

→VB: Psychiaters vooral aan biologische factoren met enkel medicamenteuze behandeling. 

Psychologen vooral aan emotionele en cognitieve factoren en stonden dan weinig open voor medicamenteuze 

behandelingen. 

Sociologen ontkenden mentale stoornissen en probeerden alles te verklaren vanuit sociaal perspectief. 

 

Ook is gebleken dat mensen met mentale stoornissen door geen enkele van de eenzijdige benaderingen veel 

geholpen werden en dat een combinatie van medicamenteuze, psychologische en sociale behandeling 

belangrijk is. Bovendien verschilt het onderlinge belang van de drie groepen van stoornis tot stoornis. 

 

1. Biologische factoren 

• Volgens het biologische perspectief zijn lichamelijke oorzaken de oorsprong van mentale stoornissen. 

→Hippocrates dacht over de mogelijkheid dat Hysterie te wijten was aan een losgeslagen baarmoeder (hustera 

in het oude Grieks), die in het lichaam ronddoolde op zoek naar een kind en hysterische symptomen 

veroorzaakte op de plek waar ze terechtkwam. 

 

• Het belang van biologische perspectief nam af tijdens de middeleeuwen, maar vooral in de 2de helft van de 

20ste eeuw is de impact toegenomen, omdat men geneesmiddelen ontdekte die een duidelijke invloed hadden 

op verschillende stoornissen en omdat men beter zicht kreeg op de werking van de hersenen (hfst 12)  

→VB: Borna Disease virus zou een mogelijk risicofactor zijn voor het ontstaan van mentale stoornissen en dan 

vooral stemmingsstoornissen. Dit virus nestelt zich vooral in het Limbisch systeem. 

 

• De ontdekking van een biologische factor bij een stoornis heeft gewoonlijk een diepgaande invloed gehad op de 

behandeling van die stoornis. De twee meest in het oog springende voorbeelden zijn de behandeling van 

epilepsie en maagzweren. 

→Epilepsie: het gevolg van een kwade geest – Nu een behandeling uitsluitend biologisch met 

geneesmiddelen. 

→Maagzweren: het gevolg van stress – Het is in feite een bacteriële infectie en opgelost met antibiotica. 

Hiervoor kregen ze een nobelprijs in 2005 

 

 

• Tot slot blijkt erfelijkheid een belangrijke rol te spelen bij geestesstoornissen zoals alcoholisme, depressie en 

schizofrenie. 
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2. Psychische factoren 

Volgens het psychologische perspectief vindt abnormaal gedrag zijn oorsprong in de mentale processen die 

ten grondslag liggen aan het gedrag. 

• Deze psychologische benadering is pas echt van de grond gekomen aan het einde van de 19de eeuw. Het werk 

van de Franse arts Jean Martin CHARCOT wordt als startpunt beschouwd. 

→Hij geloofde dat Hysterie (mentale stoornis die zich uitte in lichamelijke symptonen) het resultaat was van 

een aangeboren zwak neurologisch systeem. 

→Hiervoor gebruikte hij hypnose en kon hierbij patiënten een verlamming doen krijgen en bij andere hun 

hysterische verlamming doen verdwijnen. 

 

• FREUD was één van de vele die naar Charcots colleges kwam. Freud veralgemeende de psychologische 

verklaring van Charcot op hysterie, naar alle mentale stoornissen. 

→Alle stoornissen hadden een psychische oorsprong die terugging op psychoseksuele conflicten tijdens de 

kindertijd. 

→De psychoanalyse is tot in de jaren 1960 de dominante psychologische benaderingen geweest in de 

psychiatrie en psychotherapie, maar werd steeds meer aangevuld met Humanistische en Behavioristische 

benaderingen. 

 

• →Volgens de humanistische benadering zullen de meeste mensen met mentale stoornissen uit zichzelf 

verbeteren, als ze de mogelijkheid krijgen om binnen een aanvaardbare en ondersteunende omgeving over hun 

problemen te praten. 

→Volgens de behavioristische benadering zijn personen met mentale problemen, mensen met een 

gedragsprobleem. Dit kan opgelost worden door nieuwe, betere leerprocessen. 

VB: dit blijkt goed te werken voor fobieën.  

 

• Sinds jaren 1980 zijn cognitieve psychologen niet alleen het uiterlijk waarneembare (overt) gedrag, maar ook 

de gedachten of cognities (covert) als oorzaak van problemen te zien. 

→Volgens de cognitieve theorie worden veel abnormale gedragingen en gevoelens veroorzaakt of verergerd 

door irrationele of onaangepaste overtuigingen. Om gedrag of kwellende emoties te veranderen, moeten 

eerst de cognities of gedachten veranderen die aan de basis liggen van het gedrag en de emoties. 

 

→Aanvullend zullen cognitieve psychologen onderzoeken op welke manier de cognitieve processen van een 

persoon aangetast worden door een aandoening en in welke mate dit het functioneren van de persoon kan 

verklaren. Dit onderzoeksgebied wordt de cognitieve neuropsychiatrie genoemd. 

 

3. Sociale factoren 

Het sociale perspectief op de psychopathologie stelt in zijn meest extreme vorm dat abnormaal gedrag niets 

anders is dan gedrag dat zich niet houdt aan de regels en de criteria van de maatschappij en daarom als 

abnormaal bestempeld wordt. Volgens dit perspectief speelt het sociale criterium de belangrijkste rol bij het 

bepalen van abnormaliteit. 

VB: auditieve hallucinaties – stemmen horen.  

→In het oude Griekenland stond je hiermee in contact met de Goden en werd je aanbeden. 

→In de middeleeuwen stond je hiermee in contact met de duivel en moest je op de brandstapel 

→In de huidige samenleving is het een symptoom van schizofrenie en moet je medicijnen slikken. 

 

• Antipsychiatrie – (relativisme): 

Het sociale perspectief werd heel sterk beklemtoond in de jaren 60-70, toen in West-Europa en de VS een 

kritische beweging ontstond, die de vinger legde op de ziekmakende factoren in de klinieken en in de 

maatschappij. Dit heeft ertoe geleid dat de rechten van de psychiatrische patiënten (bv. Zelfbeschikking) nu 

beter beschermd worden. 

→Thomas Szasz speelde hierin een belangrijke rol. 

→Rosenhan: studie ‘on being sane in insane places’. De gezonde proefpersonen die zich lieten opnemen in 

een psychiatrische instelling waarbij ze een psychose veinsden, zaten gemiddeld 19 dagen vast en kregen dan 
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nog de stempel: schizofrenie onder remissie – ze worden nog altijd verondersteld schizofreen te zijn maar dat 

de symptomen op het ogenblik van hun ontslag niet tot uiting kwamen. 

        →De belangrijkste reden waarom ze zo lang vastgehouden werden, was omdat ze nooit echt aandachtig 

onderzocht werden. De echte patiënten hielden hen wel in de gaten en hadden beter door dat er iets niet pluis 

was. 

        →De psychiaters trokken de verhalen die deze ‘gezonde mensen’ vertelden (deze waren 

waarheidsgetrouw) uit de context. 

→ Self-fulfilling prophecy?: 

Aanhangers van het sociale perspectief citeren de studie van Rosenhan vaak als een voorbeeld van hoe 

begrippen als schizofrenie zichzelf vervullende voorspellingen worden: een persoon begint zich op een bepaalde 

manier te gedragen omdat anderen dit verwachten. 

 

• Westerse maatschappij:  

Depressie, schizofrenie etc… klinken ons allemaal negatief. 

→Mensen in onze maatschappij kunnen worden gestigmatiseerd (gebrandmerkt) door naasten als zijn een 

mentale stoornis hebben. Vanaf hij een ‘etiket’ krijgt wordt deze persoon anders behandeld en wordt dus nog 

meer in de rol van zieke geduwd. Deze persoon krijgt het dus nog moeilijker om weer normaal te functioneren 

na een recidive. Men vermoedt dat dit één van de redenen is waarom de kans op terugval na een behandeling 

groter is in de westerse maatschappij dan in een ‘minderontwikkelde’ maatschappij. 

 

• Te sterk relativisme 

Zorgt voor betere rechten van de patiënten in de psychiatrie. 

Men stel ook vast dat een aantal stoornissen enkel in sommige landen voorkomen. 

→In Spaanse en Latijnse culturen: Ataques de nervios – specifieke stressreactie van vrouwen 

→In een aantal Aziatische en Afrikaanse streken: Koro. 

→Vroeger gerelateerd aan godsdienstige thema’s. 

 

• Tot slot blijkt het belang van sociale factoren uit het feit dat de kans op mentale stoornissen in sterke mate 

toeneemt wanneer mensen in stresserende leefomstandigheden leven, ofwel wegens de sociaal-economische 

omstandigheden waarin ze verkeren, ofwel wegens de ongunstige sociale relaties binnen hun netwerk van 

sociaal belangrijke personen (zoals kindermisbruik). 

→Ongunstige sociale factoren verhogen de kans op een stoornis, in het bijzonder bij biologisch kwetsbare 

personen. 

 

CONCLUSIE: Toch kwam men al vlug tot de conclusie dat het sociale perspectief alleen niet alles verklaart. 

Sociale factoren zijn niet de enige invloed op mentale stoornissen. Dit gaf aanleiding tot de ontwikkeling van 

het diathese-stressmodel. 

 

4. Het diathese-stressmodel 

Het diathese-stressmodel is momenteel het dominante denkkader binnen de psychopathologie. Het werd 

ontwikkeld vanuit het besef dat het biologische, het psychologische en het sociale perspectief te lang als 

afzonderlijke en niet met elkaar compatibele visies beschouwd werden, eerder dan als drie invloeden die 

constant met elkaar interageren en elkaar versterken of verzwakken. 

• Volgens het diathese-stressmodel wordt de kans dat iemand een mentale stoornis krijgt, bepaald door de 

kwetsbaarheid (diathese) van de persoon en de mate van stress in de omgeving. De kwetsbaarheid hangt af 

van biologische, sociale en psychologische factoren: 

→ ze wordt gedeeltelijk geërfd  

→ ze hangt af van de leefomstandigheden van de persoon 

→ ze wordt voor een deel bepaald door de denkstijlen van de persoon 

 

• Of de kwetsbaarheid zich in een mentale stoornis zal vertalen, hangt af van de mate van stress waarmee een 

individu geconfronteerd wordt. Deze stress wordt veroorzaakt door gebeurtenissen in de omgeving én door de 

manier waarop de persoon de gebeurtenissen waarneemt en erop reageert. 
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→Extreme stress krijgt iedereen klein – VB: Post-traumatische stressstoornis (PTSS) 

→Het diathese-stressmodel vormt een algemeen denkkader waarin de bijdragers van biologische, psychische 

en sociale factoren tot elke mentale stoornis begrepen kunnen worden. 

 

13.1.3 Mentale stoornissen classificeren: de DSM 

Alle wetenschappen beginnen met een degelijke beschrijving van de fenomenen die men wil verklaren, en een 

classificatie van welke fenomenen bij elkaar horen en welke niet. 

 

• Betrouwbaarheid: 

Om te beginnen verwacht men dat een persoon die door verschillende behandelaars beoordeeld wordt, 

dezelfde beoordeling krijgt. Dit betreft de betrouwbaarheid van de beoordeling. 

 

• Validiteit: 

Ten tweede verwachten we dat een beoordeling gepaard gaat met inzicht in de oorsprong van de stoornis en in 

het verdere beloop, zodat een prognose mogelijk wordt. 

In een volgende fase verwachten we dat een specifieke beoordeling ook gepaard gaat met een bijbehorende 

behandeling. Pas dan wordt het classificatieschema een bruikbaar instrument voor de praktijk, het 

wetenschappelijke onderzoek en het beleid. 

De vraag naar de bruikbaarheid van een classificatieschema verwijst naar de validiteit ervan. 

 

• Binnen de psychopathologie evolueert men langzaam naar een classificatieschema met een hoge 

betrouwbaarheid en validiteit, al wordt algemeen aanvaard dat het eindpunt nog niet bereikt is. Een belangrijke 

mijlpaal was de publicatie van de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) in 1952. 

 

1. Van DSM-1 tot DSM-5 

• DSM-1 en DSM-2: 

De eerste twee edities van de DSM waren heel sterk psychoanalytisch geïnspireerd. 

• DSM-3: 

Bij de derde editie werd een radicale verandering doorgevoerd. De DSM-3 was meer bedoeld als een 

gedetailleerde beschrijving van de symptomen die met een bepaalde stoornis gepaard gingen, zonder al te veel 

speculatie over de oorzaken van die symptomen. 

→Daardoor verdwenen aandoeningen als hysterie en neurose. 

→ De bedoeling van de nieuwe classificatie was om met operationele definities te werken en zo het subjectieve 

element bij de diagnose te minimaliseren. 

→Zo vergrote het interbeoordeelaarsbetrouwbaarheid. (het feit dat dat verschillende beoordeelaars tot dezelfde 

diagnose komen) 

• DSM-4: 

5 dimensies: 

→as 1: welke klinische stoornis verstoort het leven en geeft aanleiding tot diagnose en behandeling (>100) 

→as 2: stabiele, rigide interactiepatronen die functioneren en sociale interactie verstoren – stabiele 

persoonlijkheidsverschillen. 

→as3: lichamelijke symptomen 

→as4: psychosociale en omgevingsgerelateerde stressfactoren (uitlokkende factoren) 

→as5: Global Assessment of Functioning nu en gedurende voorbije jaar (geleidelijke afname?) 

VOORBEELD DIAGNOSE: SLIDE p. 11 deel 1 hoofdstuk 13! 

Hier was er nog sprake van een dubbele diagnose omdat persoonlijkheidsstoornissen nog een aparte as inname 

op as 2. Hierdoor werd het onderscheid tussen as 1 en as 2 moeilijk en werd dus weggelaten. 

• DSM-5: 

De assen verdwijnen en in plaats daarvan, onderscheidt DSM-5 22 groepen van stoornissen. 

Stoornissen krijgen een graduele scoring en dit laat toe de ernst en de evolutie in te schatten. →Niemand 

scoort trouwens een nul. 

→De persoonlijkheidsstoornissen zitten in persoonlijkheidsdimensies en dit wordt de BIG FIVE genoemd. 

→Er komen nieuwe stoornissen bij (binge eating, premenstrual dysphoric disorder,…) en anderen verdwijnen  
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2. Kritieken op de DSM 

• Mentale stoornissen worden benaderd vanuit het medische model 

→Dit sluit meer aan bij een psychiatrische visie dan een psychologische. Mensen met gedragsproblemen zijn 

niet altijd ‘zieke’ mensen. 

 

• Het systeem is enkel beschrijvend, zonder theoretische basis voor de categorieën 

→Men schrijft stoornissen toe aan personen aan de hand van een combinatie van symptomen, zonder duidelijk 

inzicht te hebben in de oorzaak en samenhang van de symptomen waarop de diagnose gebaseerd is. 

 

•  Het gaat om een typologie: mensen worden in hokjes ondergebracht 

→Daardoor lijkt het of er doorslaggevende, kwalitatieve verschillen tussen de stoornissen zijn, terwijl daar in 

werkelijkheid weinig hardde evidentie voor bestaat. 

 

• Er gaan maatschappelijke gevolgen gepaard met het definiëren en opnemen van een stoornis in de DSM. 

→Een vermelding van een stoornis in de DSM leidt altijd tot een sterke toename van het aantal diagnoses. Zo 

werden autisme, ADHD en bipolaire stoornis veel vaker gediagnosticeerd nadat ze in vorige edities van de DSM 

opgenomen werden. En het gevaar bestaat dat gedrag dat vroeger als normaal werd beschouwd, als storend 

ervaren wordt ‘omdat het in het DSM staat’. 

 

• Sommige omschrijvingen houden het gevaar dat gedrag veel te snel als pathologisch omschreven wordt. 

 

De DSM zal in de toekomst dus nog bijgesteld moeten worden. 

 

13.2 Stoornissen in de kinderleeftijd 

Als men alle symptomen van de DSM afloopt, dan blijkt één op drie kinderen tussen 4-18 jaar een stoornis te 

vertonen. Dit betekent niet dat bij alle gevallen hulp nodig is (zo zijn er nogal specifieke fobieën zoals 

overmatige angst voor een tandarts).  

→Bij onderzoek was gevonden dat het functioneren bij 3,5% van de kinderen  problematisch genoeg is om 

professionele hulp te zoeken. 

 

13.2.1 De autismespectrumstoornis 

1. Een stoornis die het volledige spectrum bestrijkt, van zeer ernstig tot mild. 

De autismespectrumstoornis is een ontwikkelingsstoornis gekenmerkt door sociaal-communicatieve 

beperkingen, repetitief gedrag en overdreven interesses. 

→ De ernst van de beperkingen die een persoon erdoor ondervinden, varieert van zeer mild tot zeer ernstig. 

Daarom spreekt men van een spectrumstoornis, een stoornis die het volledige spectrum bestrijkt. 

→Een diagnose kan al gesteld worden vanaf 1,5 jaar. 

→0,05% prevalentie (Het percentage van de bevolking met een bepaalde aandoening, ziekte…) 

→Meer jongens hebben autisme dan meisjes. 

→Het is erfelijk. 

• Volgens de DSM moet aan vijf voorwaarden voldaan worden om de diagnose autismespectrumstoornis (ASS) te 

maken: 

1) aanhoudende zwakte in sociale communicatie en sociale interacties 

2) repetitieve patronen van gedragingen, interesses en activiteiten 

3) de symptomen zijn aanwezig vanaf de vroege kindertijd 

4) de symptomen vormen een ernstige beperking voor het dagelijks functioneren van de persoon 

5) de symptomen kunnen niet beter uitgelegd worden door een intellectuele handicap of een algemene 

ontwikkelingsachterstand. 

2. Zwakte in sociale communicatie en sociale interacties 

→Veel kinderen bij wie later ASS wordt vastgesteld, genieten als baby niet van sociale aandacht. Ze reageren 

niet of vreemd op de interacties van de ouders.  

→Het kind heeft in vergelijking met andere kinderen geen of weinig belangstelling voor het menselijk gezicht. 
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Bij sommigen is het oogcontact verstoort.  

→Ze hebben het er ook moeilijk mee om hun aandacht te delen met iemand anders (VB: samen naar een 

voorwerp kijken), of om speelgoed te delen (wat de meeste kunnen vanaf 1jaar). 

→ Op wat latere leeftijd blijkt dat kinderen met ASS moeite hebben om een theory of mind te ontwikkelen: zij 

kunnen de gedachten van anderen niet of onvoldoende lezen. 

Normaal rond de leeftijd van 4 tot 5 jaar krijgen kinderen door dat andere mensen hun eigen gedachten, 

gevoelens etc. hebben. Zo’n 80% van de kinderen met ASS blijft last hebben om de juiste theory of mind te 

hebben. 

--VB: experiment: Men liet kinderen van 3-5 jaar een kinderboek en een volwassen boek zien. Daarna moesten 

ze kiezen welk boek ze aan zichzelf zouden geven en aan de volwassen proefleider. Kinderen van 3 gaven 

zichzelf én de proefleider het kinderboek en de kinderen van 4 tot 5 maakten een onderscheid TENZIJ ze ASS 

hadden. 

Bij nogal wat kinderen met ASS ontbreekt ook het symbolische spel. 

→Bij nogal wat kinderen met ASS ontbreekt ook het symbolische spel. (voorwerpen  kunnen een andere 

betekenis hebben en kinderen kunnen ook de rol van iemand anders spelen.) 

Normaal vanaf de leeftijd vanaf 2jaar. 

3. Repetitieve patronen van gedragingen, interesses en activiteiten 

→Kunnen overdreven interesses hebben. 

→De hang naar rituelen en patronen kan zo sterk zijn dat de geringste verstoring angst of woede uitlokt. 

4. Intellectuele vaardigheden 

Een belangrijk percentage van personen met ASS heeft een intellectuele achterstand en beperkte 

taalvaardigheden. Naar schatting 20% van de kinderen komt nooit tot spreken. 

• Vroeger (in de DSM-4) werden een zwakke intelligentie en taalontwikkelingen als essentieel gezien voor 

autisme en werd een aparte naam gebruikt voor hoogfunctionerende personen met ASS ( het syndroom van 

Asperger). Maar men is tot de conclusie gekomen dat er geen verband bestaat tussen ASS en intellectuele 

vaardigheden. 

 

• In de DSM-5 Kenmerken: 

→Bij intellectueel vertraagde kinderen kan volgens de DSM-5 enkel een ASS-diagnose gemaakt worden als de 

sociale beperkingen groter zijn dan verwacht wordt op basis van het intelligentieniveau van het kind. 

→Houterigheid 

→Motorische ontwikkeling is trager en stuntelig daarom hebben ze bijvoorbeeld problemen met netjes eten en 

zich verzorgd kleden. 

→Soms extreme feitenkennis over een bepaald domein (vergelijk OCD) 

→Last met figuurlijke taal (vb. niet naast je schoenen lopen) en pragmatiek. Zo zullen ze ongepaste dingen 

zeggen en moppen niet begrijpen. 

 

• Kan men dit zien als een aparte stoornis? ‘hoogfunctionerend autisme? →Normaal begaafde kinderen met 

autistische symptomen (0,2%) 

 

13.3 Aan een middel gebonden stoornissen 

Wanneer een persoon een psychoactief middel gebruikt, waaronder de eigen gezondheid, de sociale relaties 

en/of het werk beginnen te lijden, dan heeft die persoon een aan een middel gebonden stoornis. 

 

13.3.1 Stoornis in alcoholgebruik en alcoholintoxicatie. 
DSM-5 bevat 10 middelen en de DSM-5 maakt een onderscheid tussen twee alcoholgerelateerde problemen: 

een stoornis in alcoholgebruik en een alcoholintoxicatie. 

 

• Een stoornis in alcoholgebruik wordt omschreven als een problematisch patroon van alcoholgebruik leidend 

tot een klinisch significante functioneringsbeperking of bron van leed, aangetoond door de aanwezigheid van 

minstens twee kenmerken gedurende een periode van 12 maanden. 

Kenmerken (11): 
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→Grote hoeveelheden of gedurende langere tijd dan gepland is. 

→Verlangen of mislukte pogingen om het gebruik te beperken. 

→Veel tijd besteed om alcohol te bemachtigen, te gebruiken… 

→Sterke drang tot consumptie 

→Herhaaldelijk gebruik resulterend in een mislukking om verplichtingen na te komen. 

→Blijvend gebruik ondanks problemen door dit gebruik. 

→Activiteiten worden stopgezet of beperkt door gebruik. 

→Gebruik bij lichamelijk gevaar 

→Blijvend gebruik ondanks terugkerende lichamelijke of psychische problemen 

→Er is tolerantie: meer of minder effect 

→Ontwenningsverschijnselen en alcohol wordt ingenomen om die verschijnselen te vermijden. 

 

• Bij een alcoholintoxicatie vertoont een persoon een kortdurend problematisch gedrag na inname van alcohol 

(dronkenschap dus). 

 

• Stoornissen in alcoholgebruik zijn de frequentste vorm van misbruik en/of verslaving in onze maatschappij. 

→Prevalentie: 6,7% bij mannen en 1,3% bij vrouwen 

→Alcohol speelt een rol bij een behoorlijk percentage sterfgevallen en misdaden. 

→De prognose bij een stoornis in alcoholgebruik is niet erg gunstig. 

1/3 sterft binnen 10jaar. 

 

1. Waarom drinken mensen te veel? 

• Het vermindert de angst en spanning (stressreductie) 

• Er is evidentie voor erfelijkheid. 

→Volgens een studie verklaren genetische factoren voor ongeveer 1/3 het ontstaan van afhankelijkheid. 

→Reactiviteit speelt ook een rol: kinderen van een alcoholische ouder reageren minder snel op de effecten 

waardoor ze meer kunnen drinken voordat ze negatieve gevolgen ondervinden. 

Dus mensen met een lage reactiviteit hebben meer kans om alcoholafhankelijkheid te ontwikkelen. 

• Gezinsomstandigheden verklaren ook 1/3 (VB: alcoholgebruik bij de opvoeders) 

• Evidentie voor een bijdrage van leerprocessen (cognitie) 

→Positieve bekrachtiging door aangename effecten van alcohol. (de smaak, lichamelijke gevolgen, symbolische 

betekenis: erbij horen…) 

→Klassieke conditionering: in bepaalde omgevingen of gemoedstoestanden zin krijgen in alcohol. 

→Observerend leren:  normen overnemen van de groep waarin men zich bevindt. Meer drinken als men 

anderen veel ziet drinken dan wanneer dit niet het geval is. 

 

• Er zijn ook sociaal-culturele verschillen in de mate van stoornissen in alcoholgebruik. 

→Graad van alcoholisme is laag in groepen waar het verboden is om alcohol te nuttigen en waar men dit 

gedrag ook afkeurt (Moslims). 

→Graad is hoog waar men dit gedrag gaat aanmoedigen of niet beperken (Ierland, België, Nederland) Deze 

stoornis komt meer voor in groepen waarbij men alcoholgebruik associeert met vrije tijd en gezelligheid. 

 

13.4 Psychotische stoornissen 

Een volgende groep van ernstige stoornissen wordt in de DSM-5 omschreven als schizofreniespectrum en 

andere psychotische stoornissen. 

→ Bij schizofreniespectrum en andere psychotische stoornissen komt abnormaal functioneren voor in één of 

meer van volgende vijf domeinen: 

- wanen 

- hallucinaties 

- incoherent denken en spreken 

- gedesorganiseerd of abnormaal motorisch gedrag (met inbegrip van catatonie) 

- negatieve symptomen 
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13.4.1 Schizofrenie 

• In 1911 bedacht de Zwitserse psychiater Eugen Bleuler de term schizofrenie (van de Griekse woorden 

‘gespleten’ en ‘geest’) om te verwijzen naar de inchoherente mentale processen en het gebrek aan voeling met 

de sociale realiteit die sommige mentaal gestoorde patiënten karakteriseren. 

→Velen denken ten onrechte aan een ‘gespleten persoonlijkheid’, een opvatting die beter aansluit bij de 

dissociatieve stoornissen dan bij schizofrenie. 

 

• Men schat dat 1% van de bevolking de diagnose schizofrenie zal krijgen. 

→Dit getal is vrij stabiel over de verschillende culturen. 

→40% van alle opgenomen patiënten in de psychiatrie draagt het label. 

→Bij mannen is het ratio (1,3) iets hoger dan bij vrouwen.  

→De leeftijd waarop het zich voor het eerst manifesteert ligt hoger bij vrouwen dan bij mannen. (vrouwen: 25-

35 jaar en mannen 15-25 jaar). 

 

• Volgens de DSM wordt schizofrenie gekenmerkt door twee (of meer) van de volgende symptomen, die elk 

gedurende één maand voor een belangrijk deel van de tijd aanwezig moeten zijn: 

→ wanen 

→ hallucinaties 

→ onsamenhangend denken en spreken 

→ ernstig chaotisch of catatoon gedrag 

→ vervlakking van affect, armoede van spraak en gedachten, of apathie. 

 

1. Wanen 

Een waan is een overtuiging die wordt gehandhaafd, ondanks argumenten en evidentie die normalerwijze 

voldoende zouden moeten zijn om haar te weerleggen. 

• De meest voorkomende wanen zijn: 

→ verkeerde identificatie of verkeerde interpretatie van sociale situaties (73%): VB: Capgraswaan: familielid 

vervangen door een dubbelganger. 

→ betrekkingswaan (63%): de overtuiging dat normale voorwerpen of gedragingen van andere personen een 

bijzondere betekenis hebben en relevant zijn voor de patiënt (meestal negatief) 

→ beïnvloedingswaan (50%): overtuiging niet meer uit vrije wil te kunnen handelen 

→ de overtuiging dat gedachten uitgezonden worden. (22%) 

 

De bovenstaande wanen zijn vaak een onderdeel van een algemene achtervolgingswaan, waarbij de patiënt 

ervan overtuigd is dat er een samenzwering tegen hem of haar beraamd wordt. Een andere waan die nogal 

eens voorkomt, is grootheidswaan. Daarbij is de patiënt ervan overtuigd een belangrijk iemand te zijn. 

(Napoleon complex) 

2. Hallucinaties 

Hallucinaties zijn perceptuele ervaringen zonder bijbehorende fysische stimulus. 

→De meest voorkomende hallucinatie is het horen van stemmen. Gewoonlijk geven deze stemmen (negatieve) 

commentaar op wat de persoon doet en denkt. 

→Men stelt vast dat bij ongeveer de helft van de schizofreniepatiënten dat ze perceptueel overgevoelig 

geworden zijn. Ze kunnen de veelheid prikkels die op hen afkomen niet meer aan. 

→ De hallucinaties vermengen zich soms met wanen, zodat de patiënt tijdens de ergste episodes contact 

verliest met de realiteit. 

3. Onsamenhangende spraak 

Een derde kenmerk van schizofrenie is dat de logische opeenvolging in gedachten verloren gaat, vooral tijdens 

de ergste, acute fasen. 

Hoewel de patiënt de semantische en syntactische regels van de taal lijkt te volgen, heeft wat hij/zij zegt geen 

betekenis omdat er geen aansluiting is bij het gesprek dat aan de gang is. 
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4. Chaotisch of catatoon gedrag 

Het gedrag van een schizofreniepatiënt wijkt af van normaal gedrag. Afhankelijk van de patiënt en het stadium 

van de stoornis ervaart men het gedrag als chaotisch, bizar, geagiteerd of teruggetrokken. 

Er is een afwisseling van prikkelbaarheid en onvoorspelbaar gedrag met passiviteit en apathie. 

 

In ernstige gevallen treden catatone symptomen op, waarbij de patiënt bewegingloos wordt, een ongewone 

houding aanneemt, doelloos geagiteerd beweegt of zeer lange tijd zwijgt (stupor). 

5. Affectvervlakking 

Het meest karakteristieke voor schizofrenie is de affectieve vervlakking. 

→ De emotionele reacties zijn dan verminderd of helemaal verdwenen. 

→Het gezicht blijft uitdrukkingsloos, de stem mist expressie, gevoelens lijken afwezig. 

6. Positieve en negatieve symptomen 

Sommige van de symptomen die hierboven beschreven staan, komen dikwijls samen voor; zoals enerzijds 

hallucinaties, wanen en geagiteerde bewegingen, en anderzijds bewegingsarmoede en affectvervlakking. Beide 

groepen van symptomen reageren ook enigzins anders op een medicamenteuze behandeling. Om die redenen 

maakt men onderscheid tussen positieve en negatieve symptomen. 

 

• Positieve symptomen: 

Bij positieve symptomen wordt iets aan het normale functioneren toegevoegd. 

Dit kan gaan om emotionele beroering, motorische agitatie, wanen of hallucinaties. 

→Ze kan gepaard gaan met abnormale activiteit in het limbisch systeem en reageren doorgaans goed op 

antipsychotische geneesmiddelen. 

• Negatieve symptomen: 

Bij negatieve symptomen ontbreekt er iets bij het normale functioneren. 

Het gaat hier vooral om problemen met de gevoelsuiting, communicatieve vaardigheden en het omgaan met de 

omgeving (affectvervlakking, catatoon gedrag. Deze symptomen beginnen geleidelijk aan en verergeren. 

→Er is abnormale reactie in de frontale lobben en géén goede reactie op antipsychotische middelen. 

13.4.2 Oorzaken van Schizofrenie 

1. Biologische factoren 

• Erfelijkheid: 

De biologische bijdrage tot schizofrenie blijkt uit het feit dat schizofrenie gedeeltelijk erfelijk bepaald wordt. Als 

beide biologische ouders schizofrenie hebben, is de kans dat het kind schizofrenie ontwikkelt bijna 50%. 

• Werkzaamheid geneesmiddelen: 

Een andere aanwijzing voor het belang van biologische factoren is het feit dat geneesmiddelen helpen bij de 

behandeling van deze stoornis. Ze werken in op de neurotransmissie die gebruik maakt van dopamine.  

Volgens de klassieke dopaminehypothese lijden schizofreniepatiënten ofwel aan te hoge concentraties van de 

neurotransmitter dopamine in hun hersenen, ofwel aan een extreem hoge gevoeligheid voor dopamine. 

 

De dopaminebanen spelen een belangrijke rol in drie gebieden van de hersenen: 

→ het limbische systeem dat een rol speelt bij het regelen van emotioneel gedrag 

→ de frontale cortex die een rol speelt bij het controleren van gedragingen 

→ de subcorticale structuren die nodig zijn voor een vlotte uitvoering van bewegingen. 

• De dopaminehypothese biedt vooral een goede verklaring voor de positieve symptomen. 

 

2. Psychische factoren 

Vroeger waren er verschillende hypothesen waarom sommigen wel en sommigen niet schizofrenie ontwikkelen. 

• De psychoanalyse beschouwde schizofrenie als het gevolg van een alomvattende regressie naar een vroeger 

infantiel stadium, waar door de patiënt in een fantasiewereld ging leven. 

• De behavioristen verklaarden schizofrene gedragingen als een gevolg van een uit de hand gelopen 

bekrachtigingsproces waarbij de bizarre gedragingen bekrachtigd werden door de aandacht die ze trokken. 
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• Tegenwoordig spitsen psychologen zich toe op de manier waarop mensen omgaan met hun schizofrenie en 

met de beperkingen die deze stoornis met zich meebrengt. 

Bijvoorbeeld bij wanen en hallucinaties want dat zijn vrij angstaanjagende gebeurtenissen. 

3. Sociale factoren 

Onderzoek toont aan dat je 50% kans hebt om schizofrenie te ontwikkelen met twee schizofrene ouders of 

genetisch identieke schizofrene broer of zus. 

→Dit betekent dat het ontstaan niet volledig erfelijk bepaald is want anders zou de kans nagenoeg 100% zijn. 

 

• Vier sociale factoren verhogen de kans op schizofrenie: 

→ trauma’s in de kindertijd (hoe meer, hoe groter de kans) 

→ urbanisatiegraad van de plek waar men woont: mensen in grote stad 2 keer zoveel kans. 

→ het hebben van een minoriteitstatuut (behoren tot een minderheidsgroep) 

→ gebruik van drugs (met name cannabis) 

 

• Bij veel patiënten ziet men dat een externe stressfactor aan de eerste acute fase voorafging en dat de kans op 

terugval groter is naarmate er meer stressfactoren in de omgeving zijn. 

 

• Er is veel aandacht naar de omgangsvormen in bepaalde gezinnen, waarbij men het wel goed meent, maar 

waarbij de spanningen voor de patiënt en de rest van het gezin zo hoog oplopen, dat het risico op terug 

verdubbelt. 

Deze omgangvormen worden aangeduid met de term Expressed Emotion. 

→Er is overbezorgdheid van het gezin 

→Vals gevoel van controle bij de betrokkene. 

→Verder wordt vastgesteld dat uitgedrukte emotie meer tot uiting komt naar aanleiding van de negatieve 

symptomen dan naar aanleiding van de positieve symptomen. 

→Er zijn ook culturele verschillen en dat beïnvloed ook de kansen op herval. 

 

• Sociale factoren beïnvloeden tot slot ook de wijze waarop symptomen zich manifesteren.  

→De invloed van de cultuur op de manier waarop schizofrenie zich uit en de manier waarop men met de 

stoornis omgaat, wordt vooral onderzocht binnen de transculturele psychiatrie = een gebied in de psychiatrie 

waarin men onderzoek doet naar de uiteenlopende waarden en normen en de daarbij behorende 

communicatiepatronen in verschillende culturen en de gevolgen daarvan voor de hulpverlening. 

→Schizofrenie is ook afhankelijk van het tijdskader: vroeger in NL en België meer religieus geïnspireerde  

wanen en hallucinaties. 

 

13.5 Stemmingsstoornissen 

• Een stemming is een emotionele toestand die tamelijk lang duurt (gaande van uren tot maanden), meestal 

minder intens is dan een emoties en niet gericht op een bepaalde stimulus. 

Een stemmingsstoornis zijn ernstige verstoringen in de stemming tot op een punt waarbij buitensporige of 

inadequate neerslachtigheid of opgetogenheid optreedt. 

Dikwijls gaan ze gepaard met veranderingen in: 

→Eet- en slaappatroon 

→Denken 

→Sociale en professionele relaties 

 

• Verder worden stemmingsstoornissen in verschillende categorieën onderverdeeld afhankelijk van de ernst en de 

duur. 

 

• Verder is er nog een onderscheid tussen bipolaire en depressiestoornissen. Bij de eerste worden de depressieve 

periodes afgewisseld door manische, bij de tweede vorm géén manische periodes. 
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13.5.1 Bipolaire stoornis 

Bij bipolaire stoornis is er een opeenvolging van een of meerdere manische en depressieve episodes bij 

eenzelfde individu. 

Een manische episode is een toestand van intense en onrealistische gevoelens van opwinding en euforie.  

→Verkwisting van geld doordat verantwoordelijkheidsbesef vermindert 

→Betrokken raken bij gevaarlijke activiteiten (vb. wild tekeer gaan in verkeer) 

→Een manische episode is ook soms een neveneffect van een medische behandeling voor depressie. 

 

13.5.2 Depressiestoornis 

• Bij een depressieve episode ervaart men somberheid en neerslachtigheid. 

Daarnaast is er enige evidentie dat een occasionele depressieve periode van een beperkte duur op lange 

termijn adaptief kan zijn. 

 

• Pas wanneer een depressieve periode in belangrijke mate met het gewone functioneren begint te interfereren, 

spreken we van een stoornis. →Majeure depressiestoornis 

• Majeure depressiestoornis: 5 of meer van de volgende symptomen waren binnen een periode van 2 weken 

aanwezig en wijzen op een verandering ten opzichte van het eerdere functioneren. Bij de 5 symptomen moet 

ofwel 1 ofwel 2 aanwezig zijn. 

1) Depressieve stemming gedurende grootste deel van de dag en (bijna) elke dag. 

2) Vermindering interesse of plezier in (bijna) alle activiteiten gedurende grootste deel van de dag en (bijna) 

elke dag. 

3) Duidelijke gewichtsverandering 

4) Veranderend slaappatroon 

5) Psychomotorische agitatie (bewuste beweging, gestuurd vanuit de hersenen / opwinding onrust) 

6) Gevoelens van waardeloosheid, zelfverwijten of schuldgevoel. 

7) Verminderend vermogen tot nadenken/concentratie, besluiteloosheid 

8) Terugkerende gedachte dood/suicide 

 

• Naast de emotionele component spelen bij een depressiestoornis ook cognitieve en motivationele 

factoren mee. 

 

• Wegens de hoge aantallen wordt depressie ‘de verkoudheid van de geesteszieken’ genoemd. Er zijn 4 

risicogroepen: 

→zich isolerende mannen 

→Werklozen 

→Gescheiden moeders 

→Studenten 

 

• Depressiescores dalen naarmate de leeftijd toeneemt (negatieve correlatie met leeftijd) 

maar verhoogt dan wel bij crisismomenten op bepaalde leeftijden. 

 

13.5.3 Oorzaken van depressie 

1. Biologische factoren 

• Erfelijkheid speelt een rol bij stemmingsstoornissen 

→De concordantiegraad voor een depressieve stoornis bij ééneiige tweelingen bedraagt 40% (als een persoon 

van de tweeling een depressieve stoornis heeft/had, dan heeft de andere 40% kans om ook een depressieve 

periode mee te maken.) 

→Bij broers en zussen is dit 17% 
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• Wanneer men naar de specifieke biochemische mechanismen kijkt, dan zijn de aanwijzingen het sterkst voor de 

hypothese dat de activiteit van neuronen die via serotonine met elkaar communiceren, bij depressieve 

patiënten verlaagd is. Daarom worden vaak serotinineheropname inhibitoren voorgeschreven ter behandeling 

van depressie. 

 

• Ook de activiteit van op noradrenaline gebaseerde hersensystemen lijkt bij patiënten met een depressiestoornis 

verlaagd te zijn. 

→Omgekeerd is er evidentie dat de activiteit van noradrenaline, naast die van dopamine, tijdens een manie 

verhoogd is. 

2. Psychische oorzaken. 

• Freud: grote overeenkomst tussen depressie en het rouwproces na verlies van een belangrijk iemand. Volgens 

Freud regresseerde een rouwend persoon naar het orale stadium en introjecteert het individu de verloren 

persoon, zodat hij/zij dezelfde gevoelens ervaart ten opzichte van zichzelf als ten opzichte van de verloren 

persoon. 

→Volgens Freud was depressie het gevolg van een ingebeeld of symbolisch verlies, waarbij de agressie zich 

naar binnen richtte. Daardoor heeft een depressieve patiënt een laag zelfbeeld, is hij/zij zelf kritischer en zijn er 

suïcidegedachten. 

 

• Leerpsychologie: Lewinsohn: Depressie is een gevolg van een verminderde positieve bekrachtiging vanuit 

de omgeving (Bijv. wanneer iemand een baan verliest). 

Onder invloed van stressfactoren in de omgeving zijn sommigen geneigd om zich uit het sociale leven terug te 

trekken. Daardoor zullen ze minder vaak bekrachtigd worden voor hun gedrag, wat een nog grotere 

teruggetrokkenheid kan uitlokken en een vicieuze cirkel in gang kan zetten. 

 

• Beck: Volgens Beck zijn de negatieve gevoelens en gedragingen bij een depressie het gevolg van negatieve 

gedachten. Aan de basis liggen depressieveroorzakende schema’s of disfunctionele gedachten, die zich 

ontwikkelen tijdens de kindertijd en de adolescentie op basis van de sociale ervaringen met ouders, familie, 

leeftijdsgenoten, leerkrachten.  

→Als gevolg van deze schema’s zien mensen zichzelf als inadequaat, waardeloos en hulpeloos. Ze maken deel 

uit van de diathese (= de mate waarin men vatbaar is voor het krijgen van een ziekte) 

 

• Seligman: Seligman verwees naar zijn bevindingen in verband met aangeleerde hulpeloosheid om te verklaren 

hoe negatieve overtuigingen ontstaan en eventueel tot depressie leiden.  

Volgens Seligman hebben depressieve mensen geleerd om zichzelf te beschouwen als iemand die geen controle 

of invloed meer heeft op de gebeurtenissen om zich heen.  

Aangeleerde hulpeloosheid leidt tot drie tekorten: 

→ motivationele deficits (geen pogingen meer ondernemen om iets aan de situatie te veranderen) 

→ cognitieve deficits (negatieve gedachten interfereren met andere gedachten en maken het moeilijk om te 

ontdekken hoe men opnieuw controle kan verwerven) 

→ emotionele deficits (men wordt passief en neerslachtig, wat zich uit in de lichaamshouding en 

gezichtsuitdrukking. 

 

o Op basis van verder onderzoek heeft Seligman zijn theorie gedeeltelijk gewijzigd, omdat 

oncontroleerbare negatieve gebeurtenissen niet automatisch tot aangeleerde hulpeloosheid leiden. 

Bij negatieve situaties reageren mensen met ‘waarom?’ Ze proberen te begrijpen wat er gebeurd en 

een antwoord hierop te vinden. 

Ze verklaren door: 

→Intern/extern (het ligt aan mij of aan iemand anders) 

→globaal/specifiek (dit is altijd zo vs. Enkel in deze situatie) 

→stabiel/veranderbaar (dit zal altijd zo blijven vs. Dit kan ik veranderen.) 

 

→vooral een interne, globale en stabiele attributie verhoogt de kans op depressie. 
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• Een laatste psychische factor die voorgesteld werd ter verklaring van het ontstaan en onderhouden van een 

depressieve stoornis, is de neiging tot piekeren. Sommige mensen hebben de neiging om zich op hun 

gevoelens te fixeren wanneer het niet goed gaat en zich alleen nog bezig te houden met hun symptomen. 

De kwetsbaarheid bij deze mensen treedt op wanneer ze blijven piekeren en geen stappen ondernemen om 

iets te doen aan hun gevoelens en de oorzaken ervan. 

→Dat is een reden waarom bij vrouwen meer depressies optreden dan bij mannen omdat zij meer geneigd zijn 

om hierover na te denken. 

→Anderzijds kan men ontsnappingsgedrag vertonen. Dit komt vaker voor bij mannen als bij vrouwen en kan 

bestaan uit een gezonde (sporten) of ongezonde reactie (drinken). 

 

3. Sociale factoren 

Depressie ontstaat meestal als reactie op een stresserende gebeurtenis. 

→Zo’n 65% van de personen met een depressieve stoornis hadden een ingrijpende levensverandering 

ondergaan in de 6 maanden vooraf aan de diagnose. 

 

• Sociale factoren bepalen gedeeltelijk waarom meer vrouwen dan mannen een depressieve stoornis hebben.  

→Vrouwen hebben meer kans om geconfronteerd te worden met stresserende gebeurtenissen en daar het 

slachtoffer van te worden. 

Voorbeelden hiervan zijn: mishandeling binnen de intieme relaties, seksueel misbruik etc. 

→Artsen zijn geneigd om sneller een vrouw te diagnosticeren dan mannen. 

 

• Het hebben van een partner is ook een sociale beïnvloedende factor. 

• Het hebben van werk. 

→Vooral bij jongeren is dit een variabele die hun gevoel van welzijn in sterke mate bepaalt. 

 

• De jachtigheid van de maatschappij. 

→Positieve correlatie met leeftijd binnen een cohort (=groep personen die gedurende een bepaalde periode in 

een onderzoek wordt gevolgd). 

→Negatieve correlatie tussen leeftijdscohorten.  

!!ZIE FIGUUR 13.10!! 

4. Integratie binnen het diathese-stressmodel 

• De meeste bevindingen hierboven zijn descriptieve vaststellingen en correlatieverbanden. 

→Op basis daarvan is het moeilijk duidelijke oorzaak-gevolgverbanden te leggen. 

VB: verlaagde serotonineactiviteit in de hersenen een oorzaak van depressie of zijn ze een gevolg? 

Totdat er evidentie is voor het tegendeel, neemt men in de praktijk aan dat alle drie de factoren een bijdrage 

leveren tot het ontstaan en het onderhouden van een depressieve stoornis. Bovendien beïnvloeden deze drie 

groepen van factoren elkaar voortdurend. Het diathese-stressmodel vormt een nuttig denkkader om deze 

interacties te beschrijven. 

o Biologische factoren (lager niveau serotonine) en psychologische factoren (negatieve overtuigingen, 

attributies) bepalen de kwetsbaarheid van een individu en de manier waarop de persoon 

gebeurtenissen zal interpreteren. 

o Stressfactoren: sociale problemen zoals echtscheiding. 

 

13.6 Angststoornissen 

Gevaarlijke situaties roepen een gezonde angst op die ons helpt om ons in veiligheid te brengen. In deze 

situaties is angst adaptief want het verhoogt onze overlevingskansen. 

Sommigen mensen kunnen in normale situaties ook een angst vertonen.  

• Angststoornis: bestaat uit een ernstige en aanhoudende vorm van angst zonder een realistische aanleiding: 

→De betrokkene heeft een ziektebesef. 

→Persoonlijk lijden 

→de stoornis interfereert met het functioneren. 
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13.6.1 Fobieën 

Specifieke fobieën zijn intense angstreacties op voorwerpen of activiteiten waarvan het gevaar niet in 

verhouding staat tot de hevigheid van de reactie. Er bestaat een dwingende aandrift om te vluchten of om de 

situatie te vermijden. 

• Op basis van klassieke conditionering kunnen neutrale stimuli een schrikreactie uitlokken als ze 

geassocieerd worden met een schrikaanjagende ervaring (VB: auto na ongeval) 

• Observerend leren: vooral bij biologische predisposities waarbij je voorzichtig moet omspringen met 

voorwerpen of situaties. VB: spinnen of hoogtes 

 

• Vermijdingsreacties: Men vermoedt dat deze reacties bij specifieke fobieën versterkt worden op basis van 

bekrachtiging 

→Er is negatieve bekrachtiging omdat men aan de negatieve gevolgen ontsnapt. 

→Soms is er ook positieve bekrachtiging omdat men bijvoorbeeld aandacht krijgt. 

 

• Succesvolle behandeling: Deze inzichten hebben geleid tot een succesvolle behandeling van specifieke 

fobieën die grotendeels op conditionering gebaseerd is. 

13.6.2 Sociale angststoornis 

Sociale-angststoornis verwijst naar een algemene angst om negatief beoordeeld te worden en in 

verlegenheid gebracht te worden in een veelheid van sociale situaties. 

 →Vroeger werd deze stoornis een sociale fobie genoemd, dit was misleidend, omdat mensen met een sociale-

angststoornis geen angst hebben voor een specifiek voorwerp of een specifieke activiteit, maar een algemeen 

gevoelen van angst hebben een slechte indruk te zullen maken in sociale situaties. 

 

→Gewoonlijk zijn de gevolgen van sociale-angststoornis erger dan die van een specifieke fobie want er is geen 

vermijding mogelijk. 

 

13.6.3 Veralgemeende angststoornis 

Een veralgemeende angststoornis wordt gekarakteriseerd door een overmatige, chronische bezorgdheid over 

een hele reeks van gebeurtenissen en activiteiten.  

→De betrokkene leeft in een voortdurende toestand van gespannenheid, maakt zich constant zorgen en heeft 

een diffuus gevoel van onbehagen. 

 

• Volgens de DSM moeten deze gevoelens tijdens de voorbije 6 maanden meer aanwezig dan afwezig geweest 

zijn en moeten op zijn minst  drie van de volgende zes symptomen vastgesteld worden: 

→rusteloosheid en het gevoel dat men steeds op z’n hoede moet zijn. 

→snel vermoeid 

→Moeite zich te concentreren 

→Geïrriteerdheid 

→spierspanning 

→slaapstoornissen 

 

• Personen met een verhoogde kans op een veralgemeende angststoornis zijn mensen die perfectionistisch 

ingesteld zijn, groot verantwoordelijkheidsgevoel hebben en sterke neiging tot catastrofaal denken. 

13.6.4 Paniekstoornis 

Een paniekstoornis bestaat uit het krijgen van onverwachte paniekaanvallen zonder een aanwijsbare 

oorzaak. 

→Volgens de DSM moet de betrokkene over een periode van meer dan een maand meerdere dergelijke 

aanvallen gehad hebben en moet hij/zij zich zorgen maken over de kans op een nieuwe aanval of over de 

gevolgen ervan. 

• Symptomen:  

→Kortademigheid, hartkloppingen, zweten, bibberen, duizeligheid 
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• Aanvallen onvoorspelbaar: ze hebben een grotere kans om voor te komen in stresssituaties. Daardoor 

ontwikkelt de persoon dikwijls anticipatorische angst, angst voor de plaatsen die een dergelijke aanval zouden 

kunnen uitlokken. 

→Daardoor blijven ze dikwijls thuis omdat ze bang zijn voor aanvallen wanneer ze buiten gaan – een patroon 

dat bekend staat als Agorafobie. 

13.6.5 Obsessieve-compulsieve en gerelateerde stoornissen 

Een obsessieve-compulsieve stoornis wordt gekenmerkt door het voorkomen van terugkerende, ongewilde 

en opdringerige dwanggedachten of dwangbeelden (obsessies) die gepaard gaan met dwanghandelingen 

(compulsies) die de betrokkenen meent te moeten uitvoeren om de dwanggedachten te neutraliseren en een 

gevreesde situatie te voorkomen. 

→De betrokkene ervaart geen plezier in obsessies en compulsies, enkel een angstreductie. 

→Het merendeel krijgt dit tijdens de adolescentie of in de vroege volwassenheid. 

 

• Meest voorkomende obsessies hebben te maken met vuil en smetvrees.  

→De dwanghandelingen kunnen ook in verschillende categorieën onderverdeeld worden. De twee belangrijkste 

zijn poetsen en controleren (repetitief – rituele volgorde) 

 

• De meeste zijn zich meestal goed bewust van het zinloze en overdreven karakter maar ze hebben het gevoel 

geen controle over te hebben. 

• Er is geen duidelijke visie op de oorzaak. 

 

13.7 Preoccupatie met somatische symptomen 

Psychische moeilijkheden uiten zich soms in een medisch probleem. Tot en met de DSM-4 werden de 

zogenaamde somatoforme stoornissen gedefinieerd als de aanwezigheid van lichamelijke klachten en handicaps 

zonder aanwijsbare oorzaak. 

• Problemen:  

→Moeilijk de afwezigheid van lichamelijke symptomen te bewijzen. 

→Vaak een overdreven psychische reactie op ongemakken. 

De personen maken zich overdreven veel zorgen. 

13.7.1 De somatische symptoomstoornis 

De DSM-5 heeft een nieuwe stoornis ingevoerd: de somatische symptoomstoornis. 

Daarbij zijn de volgende diagnostische criteria van kracht: 

→Somatische symptoom(en) verstoren dagelijks leven. 

→Excessieve gedachten, gevoelens of gedragingen die tot uiting komen in volgende alternatieven: -- 

buitensporig en persistent denken 

                    -- angst over de gezondheid of de symptomen 

                    -- buitengewoon veel tijd en energie besteden aan de symptomen of gezondheidszorgen 

→Symptomen hoeven niet continu aanwezig te zijn, maar de toestand waarin men er zich zorgen over maakt is 

wel langdurig (meer dan 6 maanden) 

 

• Belangrijk is dat de betrokkene de symptomen niet veinst; hij/zij is er van overtuigd dat er op medisch vlak iets 

verkeerds is. 

 

• Wanneer de ongefundeerde preoccupaties een ongefundeerde ziekte betreffen (i.p.v. somatische symptomen), 

dan wordt dit in de DSM-5 een ‘angststoornis voor ziekte’ genoemd. 

 

• LEES GROENE KADER p.567 

Verschil DSM-4 en DSM-5: ofwel mentaal ofwel lichamelijk vs. Interactionele visie (bio; socio; psych.) 

• CVS? Geen duidelijke lichamelijke oorzaak of nog niet detecteerbaar (aantasting immuunsysteem) 

 



137 
 

13.7.2 Conversiestoornis 

 

Een van de spectaculairste somatisch gerelateerde stoornissen is de conversiestoornis, waarbij men opeens 

niet meer in staat is om een bepaald lichaamsdeel te gebruiken. 

 

• Deze stoornis werd vroeger hysterie genoemd. Lijkt tegenwoordig minder voor te komen dan een paar 

decennia geleden. Vooral tijdens de eerste en tweede wereldoorlog werden veel gevallen genoteerd van 

soldaten die normaal functioneerden, maar op een dag een arm of een been niet meer konden gebruiken of 

niets meer zagen. 

 

• 1 persoon op de 1000 ontwikkelt deze stoornis. 

• Behavioristen en leerpsychologen zagen conversiestoornissen dan weer als een manier om aan angst en stress 

te ontsnappen of om aandacht te trekken. →Secundaire ziektewinst: voordelen die verbonden zijn aan de 

mentale stoornis doordat men zich aan onplezierige verplichtingen kan onttrekken.  VB: soldaat – hysterische 

blindheid – niet meer vechten in oorlog. 

 

13.8 Dissociatieve stoornissen 

Dissociatieve stoornissen verwijzen naar aandoeningen waarbij er een verstoring voorkomt in het 

identiteitsgevoel van een persoon. 

→Ze weten niet meer wie ze zijn of hebben zichzelf opgesplitst (gedissocieerd) in meerdere persoonlijkheden. 

→Zoals bij sommige somatisch gerelateerde stoornissen ontstaan dissociatieve stoornissen in een poging om 

angst en stress te ontlopen en om levensproblemen het hoofd te bieden die de capaciteiten van de persoon 

overstijgen. 

 

13.8.1 Dissociatieve amnesie en identiteitsstoornis 

1. Dissociatieve amnesie 

Een dissociatieve amnesie is het onvermogen om zich belangrijke informatie te herinneren als gevolg van 

een traumatische of stresserende ervaring. Het geheugenverlies is psychogeen; het werd niet door aanwijsbare 

lichamelijke factoren veroorzaakt.  

→De amnesie is beperkt in de tijd en herstel is volledig. 

→Het episodisch geheugen wordt ontoegankelijk. Waartegenover het procedurele, semantische en 

werkgeheugen intact blijven. 

 

• Er wordt een onderscheid gemaakt tussen gelokaliseerde en veralgemeende dissociatieve amnesie. 

→Bij een gelokaliseerde amnesie herinnert de persoon zich niet langer belangrijke gebeurtenissen uit een 

bepaalde periode. Deze amnesie is dikwijls selectief (sommige dingen vergeten) 

→Bij een veralgemeende amnesie is de persoon de volledige levensgeschiedenis vergeten. 

 

• Dissociatieve fugue: 

Soms gaat de betrokkene nog een stap verder en vergeet niet alleen (een deel van) de eigen identiteit, maar 

trekt weg uit de vertrouwde omgeving en neemt een nieuwe identiteit aan. Dan spreekt men van een 

dissociatieve amnesie met een fugue. De nieuwe identiteit vormt een uitweg uit een situatie die als 

ondraaglijk ervaren wordt. 

 

2. Dissociatieve identiteitsstoornis 

Bij een dissociatieve identiteitsstoornis splitst een nieuwe persoonlijkheid zich af van de oorspronkelijke 

persoonlijkheid, soms met totaal tegengestelde persoonlijkheidstrekken. 

→De diagnose was lange tijd zeldzaam (tot eind 20ste eeuw: 100 gevallen) maar kent een explosieve stijging na 

1980, eerst in Noord-Amerika en daarna in Europa. 
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• Huntjens et al. Onderzochten of ze experimentele evidentie konden vinden voor het bestaan van twee 

afzonderlijke identiteiten in personen met een dissociatieve identiteitsstoornis. 

→ Ze baseerden zich op het feit dat amnesie een belangrijk symptoom is van de stoornis: de ene 

persoonlijkheid weet niet wat de andere persoonlijkheid doet. 

!!LEES PROEF P.569!! FIGUUR 13.13 P.570!! 

Hun proef is een voorbeeld van onderzoek dat validiteitsvragen oproept bij de diagnose. 

 

13.9 De prevalentie van mentale stoornissen 

13.9.1 Wat betekenen de cijfers? 

1. Factoren die een invloed hebben op de cijfers 

Cijfers diagnose DSM – verschillende studies en bronnen lijken elkaar in belangrijke mate tegen te spreken. VB: 

in de ene studie 4% depressies in een populatie en in de andere studie 20%. 

Bovendien kunnen ze allebei gelijk hebben. 

 

• Voordat we conclusies kunnen trekken over gepubliceerde cijfers, moeten we dus eerst weten waar ze voor 

staan. Hierbij zijn drie vragen belangrijk: 

→ welke definitie van de stoornis werd gehanteerd? Hier zien we het belang van een algemeen 

aanvaard classificatieschema zoals DSM. Toch is er ruimte voor interpretatie 

→ gaat het om incidentie (nieuwe gevallen) of prevalentie? 

Bij incidentie gaat het om de vraag ‘hoeveel procent nieuwe gevallen zijn er in de bevolking?’ 

Bij prevalentie gaat het om de vraag ‘hoeveel procent gevallen zijn er in de bevolking?’ 

Uiteraard zal de incidentie lager liggen dan de prevalentie. 

→ over welke periode werd de prevalentie (incidentie) berekend? 

Sommige studies kijken naar een prevalentie van 3 maanden (hoeveel procent van de bevolking had de 

stoornis in de afgelopen 3 maanden?). Anderen over een jaar en weer anderen over de hele levensloop. 

Hoe hoger de tijdsperiode, hoe hoger  de prevalentie (of de incidentie) wordt. 

13.9.2 Prevalentie en comorbiditeit 

CHECK FIGUUR 13.15 en 13.16 OP PAGINA 573 en 574 

13.9.3 De beginleeftijd 

CHECK FIGUUR 13.17 OP PAGINA 13.17 

Drie meest voorkomende stoornissen zijn angst, stemmings- en aan een middelgebonden stoornissen. 

→Angststoornis: de helft op een leeftijd jonger dan 15 

→Stemmingsstoornis: 26 jaar 

→middelgebonden: 21 jaar 
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Hoofdstuk 14: Therapieën 

Overzicht: 

→geschiedenis 

→Biologische therapiebenaderingen 

→Psychologische therapiebenaderingen 

→Humanistische therapie 

→Gedragstherapie 

→Cognitieve therapie 

→Huwelijk- en gezinstherapie 

→Doeltreffendheid van therapie 

14.1 De behandeling van mentale stoornissen 
14.1.1 Het ontstaan van gespecialiseerde diensten 
1. Informele zorg 

Het is niet gemakkelijk om zicht te krijgen op de leefsituatie van mensen met een psychische stoornis door de 

eeuwen heen. Er is niet vele geweten.  

→Geschiedkundige geschriften hebben het vooral over sterke mensen (de overwinnaars) en de weinige 

geschriften die er zijn, handelen vooral over sensationele gebeurtenissen zoals heksenverbrandingen en 

mannen die gehandicapte baby’s doodden. (~demonologisch perspectief) 

 

2. Inmenging van de autoriteiten 
Maatschappelijke veranderingen vanaf de 16de eeuw deden de invloed van de overheid over het lot van 

mensen met een handicap toenemen. De overheid ging een doelgerichter beleid voeren ten aanzien van 

randgroepen, die niet direct economisch bruikbaar waren en de maatschappelijke orde konden verstoren. Ze 

namen de armenzorg over van het particuliere initiatief en stichtte tuchthuizen. 

→De levensomstandigheden in deze tuchthuizen was vaak erbarmelijk waarbij de patiënten er vastgeketend 

werden aan celwanden, vaak ter leedvermaak. 

3. Pinel 
• Een belangrijk figuur in de ontwikkeling van de behandeling van mentale stoornissen was Pinel. 

→Eind 18e eeuw, in de geest van de Franse revolutie, voerde hij een humane behandeling in voor de 

patiënten.  

→De behandeling bleef echter wel beperkt. Dwangbuizen, afzondering en straffen waren dagelijkse routine. 

 
• De situatie veranderde in de jaren 1950. Hiervoor waren twee belangrijke redenen: 

→ er werden geneesmiddelen ontdekt die het mogelijk maakten om de patiënten op een humanere manier te 

behandelen 

→ de samenleving begon op een andere manier met mentale stoornissen om te gaan. 

(humanere behandeling, gericht op integratie) 

 

 

 

 

 

14.1.2 Therapeutische benaderingen. 
De behandelingen van mentale stoornissen kunnen in twee grote groepen onderverdeeld worden: 
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• biologische behandelingen: gaat uit van een fysiologische of biochemische visie op mentale problemen: 

om de gevoelens en gedragingen van een patiënt te veranderen, moeten lichamelijke processen veranderd 

worden, voornamelijk dmv geneesmiddelen. 

 

• psychotherapeutische behandelingen: behandelingen waarbij men de gevoelens, gedachten en 

gedragingen van een cliënt probeert te veranderen dmv gesprekken, het toepassen van leerprincipes en het 

gebruik van emotionele expressies aangevuld met het aanbrengen van veranderingen in de sociale omgeving. 

 

• Nu: worden ze meestal gecombineerd.  

→Daarnaast zal een samenleving ook sociale voorzieningen treffen. Gericht op het voorkomen (preventie) van 

stoornissen en de betrokkenen een volwaardig leven te laten leiden (rehabilitatie en revalidatie). 

1. Gedwongen opname / COLLOCATIE 

In veel landen bestaat de wettelijke mogelijkheid om een persoon tegen zijn/haar wil in een psychiatrische 

inrichting te laten opnemen. 

Dit gebeurt wanneer men van mening is dat een persoon een gevaar vormt voor zichzelf of voor de 

maatschappij. 

→Dit zorgt voor een delicaat evenwicht is tussen enerzijds de rechten van het individu en anderzijds het 

garanderen van de veiligheid van de maatschappij. 

 

• Procedure:  

→aanvraag van de Procureur des Konings. Dit gebeurt meestal op vraag van derden 

In noodgevallen kan men iemand voor korte duur opnemen: korte inbewaringstelling 40 dagen 

→De aanvraag moet bekrachtigd worden door een rechter (50%). Dit gebeurt na alle partijen gehoord te 

hebben en op basis van een uitgebreid medisch verslag.  

 

→De psychiatrische instellingen zijn zelden vragende partij voor gedwongen opnames. De behandeling van 

een ongemotiveerd persoon is uiterst moeilijk. 

14.1.3 Types van therapeuten 
De mensen die betrokken zijn bij de behandeling van mentale stoornissen, kunnen in vier groepen verdeeld 

worden:  

1) Klinische Psychologen: universitair diploma. Ze krijgen klinische stage onder professionele begeleiding. 

Daarnaast hebben de meesten ook nog een 2-4jarige post-universitaire therapieopleiding gevolgd. 

2) Psychiaters: dit zijn artsen. Zij zijn de enige die de wettelijke bevoegdheid hebben om biologische 

behandelingen, zoals geneesmiddelen en elektroshocks, voor te schrijven. 

→Een groot deel van hun studies, hield in de eerste plaats verband met hun medische opleiding en bevatte 

weinig psychologische kennis. 

 

3)Psychologisch assistent, maatschappelijk werker… 

opleiding in toegepaste psychologie 

4)Verpleger psychiatrie: 

studies in verpleegkunde met specialisatie in psychiatrie. 

 

 

14.2 Biologische therapieën 
Biologische therapieën gaan uit van een medische visie op psychopathologie. 

Het uitgangspunt is dat een lichamelijke stoornis de oorzaak is van het mentale probleem. De oplossing ligt dus 

in het behandelen van de lichamelijke oorzaak.  

→De meeste behandelingen bestaan in het toedienen van geneesmiddelen. 
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14.2.1 Geneesmiddelentherapie 

Vanaf 1950 kwamen geneesmiddelen op de markt die een gunstige invloed hadden op de symptomen van 

mentale stoornissen. De beschikbaarheid van deze geneesmiddelen heeft ertoe geleid dat veel mensen 

ambulant behandeld konden worden en niet langer in een inrichting hoefden te verblijven. 

1. De werking van psychofarmaca 

De psychofarmaca verkrijgen hun effect doordat ze ingrijpen op de chemische component van de 

neurotransmissie. Deze geneesmiddelen kunnen het effect van een neurotransmitter verhogen of verlagen door 

de aanmaak, heropname en ontvangende cellen ervan te beïnvloeden. 

 

2. Geneesmiddelen voor angsstoornissen 

Angstdempende geneesmiddelen onderdrukken de activiteit van het centrale zenuwstelsel en hebben daardoor 

een kalmerend effect. 

• Er zijn vier groepen: 

→ barbituraten (verslavend)                              

→benzodiazepines (Valium, Temesta, Xanax) Gebruikt voor algemene angststoornis  (Verslavend) 

→ bètablokkers (vermindert zweten, beven, hartkloppingen → plankenkoorts of vliegangst) 

→antidepressiva (minder verslavend, is vaak als eerste gebruikt bij een kuur) 

 

3. Geneesmiddelen voor stemmingsstoornissen 

• Antidepressiva verlichten de symptomen van een depressiestoornis. Er zijn drie hoofdgroepen van 

antidepressiva: 

1) tricyclische verbindingen: werd eerst gebruikt voor slapeloosheid maar dit bleek de stemming en de 

energie te verbeteren. Dit komt door het remmen van de heropname van serotonine en noradrenaline. 

2) selectieve serotonine heropname inhibitoren (SSRI): Heeft de minste bijwerkingen. (Prozac) 

3) monoamine oxidase inhibitoren (MOAI): Eerst gebruikt voor Tuberculose. Wordt nu niet veel meer 

gebruikt omdat ze een verhoogde kans op bijwerkingen hebben. 

 

• Antidepressiva zijn minder geschikt om een bipolaire stoornis te behandelen. Hiervoor gebruikt men bij 

voorkeur lithium (of lithiumzouten). Bipolaire stoornissen worden ook vaak met antipsychotica behandeld. 

 

4. Geneesmiddelen voor psychotische stoornissen 

• Antipsychotica zijn geneesmiddelen die gebruikt worden bij de behandeling van schizofrenie en andere 

psychotische stoornissen: 

→ chloorpromazine: vermindert de wanen en hallucinaties (bij schizofreniepatiënten) 

→ haloperidol (Haldol): minder slaperig/suf 

 

A. Chloorpromazine & Haloperidol 

• De werking van chloorpromazine en haloperidol is hoogstwaarschijnlijk te danken aan een vermindering van 

de dopaminegerelateerde activiteit in de hersenen. 

• Een belangrijk nadeel: Het feit dat dopamine nodig is voor een vlotte en soepele uitvoering van 

bewegingen, kunnen patiënten symptomen vertonen die kenmerkend zijn voor de ziekte van Parkinson. 

→In een ongunstig geval treedt er tardieve dyskinesie op waarbij de controle over de spieren, in het 

bijzonder die van het gezicht, verstoord wordt. 

Hierdoor kunnen tics ontstaan die zorgen voor ongecontroleerd kauwen, smakken. 

→Bij de eerste tekenen van tardieve dyskinesie, wordt de behandeling van antipsychotica stopgezet 

 

B. Atypische antipsychotica 

Een tijd zag het ernaar uit dat men een tweede generatie antipsychotica gevonden had, met minder 

bijwerkingen in de bewegingscontrole (zoals Clozapine). 

→ atypische antipsychotica: Deze werken niet alleen op de dopamine in, maar ook op de serotonine en 

noradrenaline. 
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• NU: de voordelen van de nieuwe middelen zijn beperkt ten opzichte van de traditionele middelen. En er zijn 

niet altijd minder bijwerkingen.  

→VB: toch minder bewegingsproblemen maar dan wel toename gewicht. 

 

14.2.2 Elektroconvulsieve therapie 

Elektroconvulsieve therapie (ECT) bestaat uit het toedienen van elektrische stroomstoten in de hersenen. 

Dit wordt gebruikt bij hardnekkige depressies.  

→Omdat de procedure stuiptrekkingen veroorzaakt, worden de patiënten verdoofd en krijgen ze een 

spierontspannend middel. 

→Daarna, voor een fractie van een seconde, een elektrische stroom door de hersenen v/d patiënt. 

→De schok wekt massale activiteit op in de hersenen, die ongeveer een minuut duurt en gaat gepaard met 

convulsies (stuiptrekkingen). 

→Voor zware depressies: tijdspanne van 10 tot 30 dagen; 5 tot 12 handelingen. 

 

• ECT is een controversiële, maar effectieve techniek, die bijna nog uitsluitend gebruikt wordt voor de 

behandeling van zwaar depressieve patiënten die niet op geneesmiddelen en psychotherapie reageren. 

→Belangrijkste neveneffect: geheugenverlies. 

 

• TMS: transcraniale magnetische stimulatie 

Links frontaal. Mogelijk alternatief voor ECT.  

→TMS heeft minder ingrijpende effecten, omdat het niveau van stimulatie beperkter gehouden kan worden. 

14.2.3 Psychochirurgie 

Bij psychochirurgie gebruikt men een chirurgische ingreep om cognitieve en emotionele stoornissen te 

behandelen. 

Psychochirurgie is de meest controversiële van de medische behandelingen, omdat ze tot irreversibele 

resultaten leidt en een omstreden voorgeschiedenis heeft. Daarom wordt het nu nog amper gebruikt, tenzij  er 

echt geen alternatieve behandeling meer is. 

 

• Frontale lobotomie: Hierbij worden de vezels tussen de frontale lobben en de emotionele controlecentra in 

het limbisch systeem doorgesneden. De operatie werd uitgevoerd bij ernstig gestoorde psychotici. 

Aanvankelijk leek het een succes door de arts Moniz die er een Nobelprijs voor kreeg in 1949. 

→Later werd duidelijk dat er zeer ernstige bijwerkingen waren: problemen met plannen en uitvoeren van 

activiteiten. Emoties waren ook dikwijls ontregeld. 

 

• Wegsnijden hippocampus ter behandeling van epilepsie: 

Lees geval H.M. hoofdstuk 7 

14.2.4 Psychomotorische therapie & lichttherapie 

1. Lichttherapie 

Sommige mensen worden depressief door een tekort aan zonlicht.  

Seizoensgebonden stemmingsstoornis: depressief worden tijdens de wintermaanden wanneer het zonlicht 

minimaal is. (melatonine daalt) 

Mensen met een seizoensgebonden stemmingsstoornis worden geholpen door een lichttherapie, een kuur 

waarbij de betrokkene ‘s morgens blootgesteld wordt aan fel kunstlicht. 

2. Psychomotorische therapie 

Een andere vaststelling is dat een gebrek aan beweging een negatief effect kan hebben op het gemoed. Dit 

vormde de basis voor de psychomotorische therapie, een behandelingsvorm waarbij bewegingsactiviteiten 

geïntegreerd worden binnen een psychotherapie. 
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14.2.5 De doeltreffendheid van de biologische therapieën 

1. Het middelspecifieke effect versus  het placebo-effect 

Een placebo-effect is een fysiologische of psychologische respons op een substantie of procedure die geen 

farmacologische of therapeutische componenten bevat. 

 

• Om het placebo-effect adequaat te onderzoeken, moet men gebruik maken van een dubbelblinde, 

gerandomiseerde, placebogecontroleerde studie. Ze moet dus aan drie voorwaarden voldoen: 

1) Placebogecontroleerd: het bestaan van twee condities: een experimentele conditie en een 

placeboconditie 

2) Gerandomiseerd: de patiënten moeten volgens toeval over de twee condities verdeeld worden 

(gerandomiseerd), zodat de twee groepen van proefpersonen op alle belangrijke parameters vergelijkbaar zijn 

voordat ze aan hun kuur beginnen 

3) Dubbelblind: de behandelende artsen mogen zelf niet weten of ze pillen met of zonder de kritische stof 

aan hun patiënten geven. Niet alleen de patiënten moeten dus blind zijn voor de conditie waarin ze 

terechtkomen, maar ook de artsen (vandaar dubbelblind). 

 

• Redenering: als de geteste stof werkzaam is, dan zullen de proefpersonen in de experimentele conditie zich 

beter voelen dan de proefpersonen in de placeboconditie. 

Maar hoe weten we of iemand zich effectief beter voelt, hoe meten we dit? 

→Hiervoor worden gewoonlijk gebruikgemaakt van een gestandaardiseerde vragenlijst. 

Op die manier kan men de effectgrootte nagaan. De mate van verandering wordt uitgedrukt in therapie-

effectgrootte. 

 

• Een therapie wordt als bruikbaar beschouwd wanneer de effectgrootte groter is dan +0,5. Vanaf een 

effectgrootte van +1,0 heeft men te maken met een effectieve therapie. 

→ZIE FIGUUR 14.1 voor effectgrootte. 

→ZIE FIGUUR 14.2 voor resultaten effectgrootte bij depressie. 

 

 

2. Hoe effectief zijn de behandelingen bij angst- en stemmingsstoornissen? 

BESLUIT: Zie figuur 14.3 

Drie zaken vallen op bij de effecten van biologische behandelingen en placebocondities voor angst- en 

stemmingsstoornissen: 

1)  alle therapieën zijn bruikbaar tot effectief, hoewel niet in die mate dat iedere behandelde persoon 

symptoomvrij wordt 

2)  bij alle behandelingen treedt een placebo-effect op 

3)  de verschillen in effectiviteit tussen de behandelingen hangen voor een groot deel samen met de verschillen 

in placebo-effecten. 

 

• Uitgesteld effect:  

Het effect van psychofarmaca treedt pas na een paar weken behandeling op. 

• Effectgroottes tijdens inname: 

Het effect bij angststoornissen wordt ook enigszins overschat: men stelt vast dat de stoornis dikwijls 

terugkomt als de patiënten met hun geneesmiddel stoppen. 

3. Verklaringen voor het placebo-effect 

Traditioneel heeft een placebo-effect een negatieve bijklank: als een niet-werkzame stof een effect heeft, dan 

‘betekent’ dit dat het probleem niet echt kan zijn. (placebo betekent letterlijk: ik zal worden behaagd.)  

• Maar een placeboconditie lijkt in de hersenen een vergelijkbare activiteit uit te lokken als een werkzame stof, 

namelijk een grotere afscheiding van endorfine en dopamine. 

→Deze neurotransmitters hebben te maken met pijn en beloning. 

Op het fysiologisch vlak lijkt er dus een overeenkomst te bestaan tussen de hersenverandering die men 
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verkrijgt in een placeboconditie en de hersenverandering die men probeert te bewerkstelligen met de 

geneesmiddelen. 

 

• Psychologisch onderzoek doet vermoeden dat drie factoren een rol spelen bij het placebo-effect: 

→ klassieke conditionering van emoties: medische handelingen zijn geassocieerd met geruststelling en 

de verwachting geholpen te worden. Deze veranderingen vinden onder andere plaats door middel van de 

afscheiding van endorfine en dopamine in het limbisch systeem. 

→ het creëren van de cognitieve verwachting dat het beter zal gaan. Dit helpt om de ziekmakende 

cognities die bij angst- en stemmingsstoornissen overheersen, te vervangen door cognities die de persoon 

weerbaarder maken. 

→ het werkt enkel als de persoon gemotiveerd is om te verbeteren, indien genezing tot de 

doelstructuur van de persoon behoort. 

• Het lijkt er dus op dat de processen die betrokken zijn bij een placebo-effect, dezelfde processen zijn als de 

processen die men wil beïnvloeden door de therapie. 

 

4. Hoe effectief zijn de behandelingen bij schizofrenie? 

Psychofarmaca hebben het meest in het oog springende effect bij de behandeling van schizofrenie en andere 

psychotische stoornissen. 

Daarom is er nu geen levenslange internering meer nodig. 

• Nu is 77% behoorlijk (27% zonder symptomen en 15% geen terugval) 

→In een acute fase is men ervan overtuigd zo snel mogelijk antipsychotica te nemen. 

→Bij afwezigheid terugval gedurende 2 jaar, een lagere onderhoudsdosis nemen. 

• Schizofrenie gaat gepaard met een effectgrootte van d=-0.1 op het cognitief functioneren. 

(=achteruitgang in het cognitief functioneren.) 

→In een aantal onderzoeken werden de effecten van antipsychotica nagegaan op deze negatieve symptomen. 

FIGUUR 14.5 toont de resultaten. 

 

14.3 Psychologische therapieën 
Er bestaat goede evidentie dat veel psychische moeilijkheden te verhelpen zijn zonder gebruik te maken van 

biologische behandelingen. 

Gewoon eens afstand kunnen nemen van je moeilijkheden en die op een constructieve manier aanpakken. 

 

14.3.1 Gemeenschappelijke kenmerken van psychotherapieën. 
1) Problemen bespreken: 

Mensen lossen vaak problemen op door ze op een constructieve manier met anderen te bespreken zelfs 

indien je lichamelijke oorzaken hebt. 

→Uit onderzoek blijkt dat mensen met een goede, ondersteunende relatie gezonder zijn dan mensen 

zonder een dergelijke relatie. 

 

2) Nieuwe vaardigheden ontwikkelen: 

Het veranderen van verkeerd gegroeide percepties, reacties en verwachtingen is een langdurig proces dat 

veel energie en inzet vergt van de cliënt. 

Dit gaat niet zomaar van de ene dag op de andere. 

 

3) Vertrouwen in een goede afloop:  

Psychotherapeuten gaan ervan uit dat cliënten hun moeilijkheden zullen overwinnen. Door dit vertrouwen 

doorbreken ze het gevoel van hulpeloosheid dat veel cliënten hebben. 

 

4) Bruikbare kennis:  

Psychotherapeuten helpen mensen met psychische problemen om te veranderen. Vaak gebeurt dit door de 

cliënt geschikte percepties, evaluaties, verwachtingen en gedragingen aan te leren of te laten ontdekken. 

Dit kan gebeuren door middel van een leerproces, dmv een geleid gesprek dat gericht is op de ontwikkeling 
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van inzicht bij de cliënt, of doordat de relatie tussen de cliënt en de therapeut aan de cliënten de 

mogelijkheid biedt om veranderingen in hun denken en gedragingen uit te proberen 

 

14.3.2 Ethische kwesties bij psychotherapie 

• Hier kan men de vraag stellen wiens belang gediend wordt. Dat van de cliënt, de therapeut of de 

maatschappij? Zelfs indien we er zeker van kunnen zijn dat een therapie steeds het belang van de cliënt dient, 

is het nog steeds mogelijk dat de cliënt dit niet zo ziet. 

→VB: Depressieve mensen met zelfmoordneigingen vragen om te willen sterven; manische op hun 

hoogtepunt zeggen soms dat ze niet teruggebracht willen worden naar de ‘kleinburgerlijke realiteit’. 

 

1. Vertrouwelijkheid vs. Verantwoordelijkheid jegens derden. 

Een belangrijke kwestie bij alle vormen van therapie, maar vooral bij groeps- en gezinstherapie, betreft de 

vertrouwelijkheid of het recht op privacy. 

 

• Veel beroepsverenigingen van psychologen hebben een ethische code waar hun leden zich aan moeten 

houden. In veel landen vormt de Tarasoff beslissing de basis van de wettelijke code. Deze beslissing stelt dat 

therapeuten mogelijke slachtoffers van hun patiënten moeten waarschuwen wanneer ze in gevaar zijn, zelfs 

als de therapeut het vertrouwen van de patiënt moet schenden. 

→Voorspellen van geweld is moeilijk. 

 

Ondertussen zijn er al uitzonderingen op de Tarasoff beslissing. 

→de plicht om het vertrouwen te schenden, geldt niet als de patiënt dreigt zelfmoord te plegen. Suïcide is 

zeer moeilijk te voorspellen. 

 

2. Relatie tussen therapeut en cliënt. 

• Is het ethisch correct om de persoonlijke waarden en overtuigingen hierin mee te laten meespelen? VB: 

abortus tienermeisje 

• De emotionele betrokkenheid met de cliënt. Verliezen ze hierdoor hun objectiviteit? Wat is de impact op de 

cliënt? 

 

3. Is suïcide te voorspellen? 

LEES P. 597! 

• Zelfmoord was doodsoorzaak: bij mannen 2.7%    vrouwen 1%  

Deze cijfers zijn in Vlaanderen hoger dan het internationale gemiddelde. 

• Statistisch is dit niet te voorspellen. 

 

14.4 Psychoanalytische therapieën 
14.4.1 Vrije associatie, droomanalyse en interpretatie van 

afweermechanismen 
De klassieke psychoanalyse werd ontwikkeld door Freud en sluit aan bij zijn persoonlijkheidstheorie. 

Volgens Freud zijn mentale stoornissen het gevolg van een onbewust conflict in het ES, dat tot stand gekomen 

is tijdens de psychoseksuele ontwikkeling en geleid heeft tot een fixatie of een regressie in een van de stadia.  

→Het onbewuste conflict dat de basis vormt van de mentale stoornis, geeft energie af, die een uitweg zoekt. 

Om zicht te krijgen op het conflict, is het essentieel dat de patiënt zich ontspant en vrijuit over zijn of haar 

gedachten praat. 

→Dit gebeurde onder een soort psychose waarbij men geen contact met de realiteit heeft. 

→Deze ontspanning is nodig om het Ich minder alert te maken zodat flarden uit het onbewuste naar boven 

konden komen. 

→Om deze ontspanning te bereiken, liet Freud zijn patiënten op een sofa liggen. 
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Technieken die gebruikt werden waren de vrije associatie, onderkennen van afweermechanismen en de 

droomanalyse. 

 

1. Vrije associatie 

Als een patiënt ongeremd praat, dan wordt de kans groter dat elementen van het onopgeloste conflict in het Es 

naar buiten komen. Daarom wordt aan de patiënten gevraagd om alles te vertellen wat in hen opkomt, hoe 

vreemd het ook moge klinken. Dit heet vrije associatie. 

2. Droomanalyse 

Een andere manier om inzicht te krijgen in het onbewuste van een patiënt is via droomanalyse. Freud maakte 

een onderscheid tussen de manifeste en de latente droominhoud. (zie eerder) 

3. Interpretatie van afweermechanismen 

Volgens Freud gebruikt het Ich afweermechanismen om zichzelf te vrijwaren van de angstaanjagende 

gedachten uit het Es.  

• Deze mechanismen werken onbewust en bestaan in het gezondste geval uit verplaatsing en sublimatie.  

→Bij verplaatsing wordt een onaanvaardbare impuls op een veilige manier tot uiting gebracht.  

→Bij sublimatie wordt de gefrustreerde seksuele energie in een andere creatieve activiteit omgezet. 

Andere afweermechanismen zijn minder gezond. Voorbeelden hiervan zijn  

→ontkenning (het niet aanvaarden van een negatieve impuls) en  

→projectie (het toeschrijven van een eigen impuls aan iemand anders). 

 

• Naarmate het conflict in het Es energierijker wordt, moet het Ich meer en ongezondere afweermechanismen 

gebruiken om zich te beschermen tegen de angst die gepaard gaat met het naar boven komen van het 

conflict. Zolang de persoon nog wel contact behield met de realiteit, sprak Freud van een neurose; wanneer 

ook dit niet meer mogelijk was en de patiënt regresseerde naar een vorig ontwikkelingsstadium zonder 

volwassen gedrag en verantwoordelijkheid, sprak Freud van een psychose. Opnieuw is het de taak van de 

therapeut om deze afweermechanismen in de patiënt te herkennen. 

 

14.4.2 Weerstand, overdracht en catharsis 

Op basis van de bovenstaande technieken zal de psychoanalytische therapeut samen met de cliënt het 

onbewuste conflict in het bewustzijn proberen te brengen en van zijn energie te ontdoen. Daarbij spelen 3 

processen een rol. 

 

1) weerstand: Bij het bewustmaken van een onbewust conflict wordt aanvankelijk angst opgeroepen. Het 

conflict wordt immers in het onbewuste verdrongen omdat het te bedreigend en angstaanjagend was voor 

het ICH. Dit betekent dat de patiënt weerstand zal bieden tegen de poging van de therapeut om het 

conflict te duiden. 

→Deze weerstand uit zich in vijandelijkheid tegenover de therapie en de therapeut. 

 

2) overdracht: verwijst naar het feit dat huidige en vroegere emoties ten opzichte van de moeder, de vader 

en andere belangrijke personen overgedragen worden op de therapeut. 

Deze gevoelens kunnen zowel + als – zijn. 

 

3) catharsis: het doel van psychoanalyse is te komen tot catharsis, namelijk het overwinnen van de 

spanningen en angsten nadat men zich bewust is geworden van de onderdrukte ideeën, wensen, 

verlangens en herinneringen. 

• De catharsis wijst erop dat de psychoanalytische therapie in feite op twee assumpties rust: 

→ Stoornis: problemen worden veroorzaakt door verdrongen, onbewuste conflicten 

→ Genezing: de problemen kunnen verholpen worden door de onbewuste conflicten in het bewustzijn te 

brengen en van hun energie te ontdoen. (bewustwording) 
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De klassieke psychoanalyse, de therapie is een zeer arbeidsintensief proces, met een frequentie van vier à vijf 

keer per week gedurende vele jaren 

→Anna-O was de eerste patiënt. 

 

14.4.3 Psychoanalyse sinds Freud 

1. Partiële behandeling 

Gaandeweg hebben psychoanalytische therapeuten gemerkt dat een volledige openlegging van de 

persoonlijkheidsstructuur niet altijd nodig is voor herstel. 

 

Op basis van deze evidentie begonnen psychoanalytici te aanvaarden dat een persoon partieel behandeld kan 

worden, waarbij sommige conflicten opengelegd kunnen worden en andere toegedekt kunnen blijven. 

2. Ondersteuning 

Gaandeweg ging de psychoanalytische therapie zich meer richten op het steunende aspect van de 

therapierelatie, naast de duidende inzichten die de therapeut aanreikt. 

 

De interpersoonlijke therapie heeft haar focus verlegd van de onbewuste conflicten in het individu naar het 

patroon van relaties dat de patiënt heeft (en gehad heeft) met belangrijke anderen (intermenselijke relaties) 

De patiënt wordt aangemoedigd te kijken welke binnen deze relaties de pijnlijke emoties zijn en hoe deze 

relaties voldoeninggevend gemaakt kunnen worden. 

3. Eigenheid van recente psychoanalytische therapieën 

Evolutie andere therapievormen. 

Er zijn zeven kenmerken die in grotere mate aanwezig zijn binnen de recente, niet-intensieve psychoanalytische 

therapieën en die deze therapieën blijven onderscheiden: 

1) psychoanalytische therapieën leggen de klemtoon op emoties 

2) ze verkennen de pogingen die een patiënt onderneemt om bepaalde onderwerpen te 

ontwijken en om vooruitgang in de therapie te belemmeren 

3) ze zoeken naar terugkerende patronen in de gevoelens, ervaringen en relaties van de patiënt, 

omdat die naar kernproblemen verwijzen 

4) ze blijven aandacht hebben voor het verleden van de patiënt en de manier waarop de relaties 

in het verleden in de huidige relaties doorwerken 

5) ze hechten een groot belang aan de ervaringen die patiënten hebben met belangrijke anderen, 

omdat problematische relaties interfereren met het vermogen van een persoon om belangrijke noden 

en wensen te realiseren 

6) ze hechten veel waarde aan de therapeutische relatie en wat daarin tot uiting komt, omdat de 

therapeutische relatie een middel is om het veranderingsproces te bewerkstelligen 

7) ze staan meer open voor de wensen, dromen en fantasieën van de patiënt, omdat die 

belangrijke aanwijzingen geven over het onbewuste functioneren van de patiënt. 

 

14.5 Humanistische therapieën 
De humanistische therapieën zijn gebaseerd op de humanistische en positieve psychologie en gaan uit van 

het feit dat mensen in probleemsituaties vaak niemand vinden die echt naar hen wil luisteren en probeert te 

begrijpen. 

 

• Stoornissen: zijn het gevolg van een blokkade in de natuurlijke groei, teweeggebracht door een verkeerde 

perceptie of door gebrek aan contact met de eigen gevoelens. 

 

• Therapie: We zullen cliëntgerichte en de focustherapie bespreken. Beide zijn gebaseerd op volgende 

veronderstellingen: 

→ het is een ontmoeting tussen gelijke en geen behandeling van een zieke door een expert 

→ cliënten zullen uit zichzelf verbeteren als ze hiertoe in de therapeutische relatie de kans krijgen 

→ in een goede therapeutische relatie moeten de cliënten zich als persoon aanvaard, ondersteund en 

begrepen voelen, ongeacht hoe problematisch en ongewenst hun gedrag is 
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→ de cliënten blijven verantwoordelijk voor hun denken en hun gedrag. De therapeut gaat het probleem voor 

de cliënt niet ‘oplossen’; de cliënt moet het zelf doen. 

 

14.5.1 Cliëntgerichte therapie 

Carl Rogers is de grondlegger van de cliëntgerichte therapie (of client-centered therapy)(midden 20ste eeuw). 

Het ontstond als alternatief voor de psychoanalyse. 

De cliëntgerichte therapie wijkt op verschillende fundamentele aspecten af van de psychoanalyse: 

→De cliënt staat centraal en niet de alwetende, interpreterende therapeut. 

→ het probleem betreft de bewuste, subjectieve ervaringen van de cliënt en niet een onbewust conflict 

→ de klemtoon ligt op moeilijkheden in het ‘hier en nu’ en niet op trauma’s uit de kindertijd 

→ het gedrag van mensen wordt bepaald door een aangeboren behoefte om te groeien en niet door seksuele 

of agressieve impulsen 

 

1. Voorwaarden voor een therapeutische relatie 

Volgens Rogers (1957) zijn voor een goede therapeutische relatie drie kwaliteiten nodig: 

→ aanvaarding: Onvoorwaardelijke positieve aanvaarding verwijst naar de aanvaarding van de cliënt, 

ongeacht wat die zegt of doet. 

→ empathie: Als een therapeut niet in staat is om empathie of warmte voor een cliënt te voelen, is het de 

morele plicht van de therapeut om de cliënt naar iemand anders te sturen voor behandeling. 

→ authenticiteit: Er wordt ook verwacht van de humanistische therapeuten dat er een overeenkomst is 

tussen wat ze voelen en wat ze tegen de cliënt zeggen of hoe ze zich tegen de cliënt gedragen. 

2. Doel van de therapie 

Het voornaamste doel van de cliëntgerichte therapie is het opheffen van de incongruentie tussen het actuele 

zelf en het ideale zelf van de cliënt (en die de oorzaak is van de psychische problemen). 

Daardoor komen ze dichter bij hun zelfactualisatie, de realisatie van hun volledige potentieel als persoon en 

voelen ze zich beter. 

3. Impact 

De Rogeriaanse benadering heeft een enorme impact gehad. Ze is waarschijnlijk de meest gebruikte methode 

bij counseling- en crisisopvangcentra. Ze biedt een heel goed kader voor algemene ondersteuning bij mensen 

in stresssituaties. 

 

14.5.2 De Focustherapie 

1. Van niet-directief naar belevingsgericht 

Hoewel Rogers de klemtoon legde op het niet-directieve karakter van zijn therapie en op het feit dat het om 

een ontmoeting tussen gelijken gaat, is men op den duur toch gaan beseffen dat dit slecht tot op zekere 

hoogte zo is. 

• Therapie impliceert een rolverdeling en een structurele ongelijkheid, wat betekent dat het contact eenzijdig 

gericht is op het groeiproces van de cliënt en dat de therapeut de leiding neemt ten aanzien van de 

vormgeving en de bepaling van de regels en de grenzen van de therapiesituatie. 

 

• De cliëntgerichte benadering heeft een evolutie doorgemaakt van niet-directief naar belevingsgericht of 

experiënteel. De therapie gaat over de belevingswereld van de cliënt en de therapeut is niet langer bevreesd 

om cliënten te sturen in de richting van een verdieping in hun ervaringsproces. 

→ Een voorbeeld van deze evolutie is de focustherapie van Gendlin. Hierbij zullen cliënten aangemoedigd 

worden om naar hun lichaam te luisteren om daarmee te ontdekken wat hen helpt om tot zelfactualisatie te 

komen en wat niet. 

 

14.6 Gedragstherapieën 
Gedragstherapie en de cognitieve gedragstherapie zijn ontstaan  vanuit het experimentele onderzoek naar de 

gedragingen en de cognitieve processen van de mens. 

→Sommigen vroegen zich af of het beter zou zijn om de behandelingen te baseren op systematisch onderzoek 
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ipv. de opvattingen van een paar individuen. 

 

• Eysenck & Skinner (gedragstherapie):  

→ Gedragstherapie is een vorm van psychotherapie die het gedrag van een cliënt probeert te veranderen 

door de wetten en de principes van de leertheorie toe te passen. 

Volgens gedragstherapeuten hebben mensen met mentale stoornissen verkeerde gedragingen geleerd. Die 

moeten worden afgeleerd en vervangen door beter aangepaste reacties. 

→ Een therapie zal dan ook beginnen met een functionele analyse, waarbij de problematische gedragingen 

van de cliënt in kaart gebracht worden, samen met de situaties die ze uitlokken. 

 

→Typisch voor een gedragstherapie is ook dat de cliënt huiswerk krijgt, waarbij de technieken die in de 

therapie besproken werden, thuis verder geoefend worden. 

 

14.6.1 Technieken op basis van klassieke conditionering 

Binnen mentale stoornissen komen twee vormen van ongepaste emotionele reacties voor: 

→ een overdreven en irrationele angst (fobieën en OCD) 

→ een ongepaste seksuele opwinding (voyeurisme, exhibitionisme) 

 

→Het vervangen van ongepaste angstreacties door een neutrale of zelfs positieve respons gebeurt via 

systematische desensitisatie, flooding of implosie. 

→Het vervangen van een ongewenste positieve respons door een neutrale of negatieve respons gebeurt via 

aversietherapie. 

 

1. Systematische desensitisatie 

• Klassieke conditionering: 

Mensen ontwikkelen angst voor oorspronkelijk neutrale stimuli doordat deze stimuli geassocieerd worden met 

ongeconditioneerde stimuli die gepaard gaan met pijn en levensgevaar. 

• Operante conditionering: 

Vervolgens zullen ze zich zo gedragen dat ze kunnen ontsnappen aan de geconditioneerde, angstuitlokkende 

situaties of die kunnen vermijden. Deze gedragingen worden versterkt door negatieve bekrachtiging, want het 

gevreesde gevolg blijft uit. 

 

Het komt er dus op neer in een therapie om de cliënten met de gevreesde stimulus te confronteren en hen te 

beletten het ontsnappingsgedrag te vertonen (=exposure and response prevention). Hierdoor ervaren ze dat 

de gevolgen van de stimuli helemaal niet erg zijn.  →Een eerste techniek om dit te bereiken = 

Systematische desensitisatie 

 

• Systematische desensitisatie wordt vooral aangewend bij angststoornissen. Bij deze techniek leert een 

individu een positieve respons te geven bij een stimulus die angst uitlokt. Omdat de positieve respons 

onverenigbaar is met de angst, zal tegenconditionering plaatsvinden, waarbij de geconditioneerde 

angstrespons overheerst wordt door de nieuwe geconditioneerde respons. 

VB: fobie voor konijn – snoep toedienen en konijn elke keer ietsje dichter bij cliënt. 

 

→ Relaxatietechnieken: 

Wolpe verving het snoepen door spierontspanning. De cliënten leerden hoe ze tot een volledige relaxatie van 

de spieren konden bereiken. Daarna werden angstoproepende situaties gegeven, van mild tot zeer ernstig. En 

bij elke situatie eerst komen tot relaxatie en dan overgaan tot de volgende. En van zodra een situatie angst 

begint op te roepen, gaat men terug naar de vorige situatie om opnieuw te ontspannen. 

→Deze techniek leidt tot extinctie van de geconditioneerde angst, omdat de geconditioneerde stimulus 

niet meer gevolgd wordt door de angstreactie. 
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2. Flooding en implosietherapie 

In de loop der jaren hebben gedragspsychologen gemerkt dat het systematisch doorlopen van de 

angsthiërarchie van situaties minder belangrijk is dan aanvankelijk gedacht werd. 

• FLOODING: 

Door een cliënt een aantal keer de gevreesde situatie te laten meemaken zonder dat er ontsnappingsgedrag 

vertoond kan worden, zal de angst geleidelijk verminderen. 

→ Een procedure waarbij men cliënten confronteert met een situatie die voor het beangstigend is en hen laat 

ervaren dat de angst niet beantwoordt aan de daadwerkelijke gevolgen, noemt men flooding. (ervaring dat 

de gevolgen niet erg zijn) 

 

• IMPLOSIETHERAPIE: 

De variant van floodingtherapie, waarbij de angstaanjagende stimulus niet werkelijk ervaren wordt, maar 

enkel in de verbeelding opgeroepen wordt, noemt men implosietherapie. 

De implosietheorie dwingt een cliënt om de angstreacties herhaaldelijk te ervaren zonder enig letsel op te 

lopen. 

→Indien reële ervaring niet mogelijk is VB: vliegangst. 

 

• BESLUIT: Bij flooding en implosietherapie is het de bedoeling dat de angst naar binnen implodeert doordat er 

in werkelijkheid niets ergs of angstaanjagends gebeurt. Op die manier verliest de stimulus zijn kracht om 

angst te verwekken. 

 

3. Aversietherapie 

Aversietherapie wordt toegepast bij cliënten die een ongepaste stimulus of activiteit als attractief ervaren. 

Daarbij worden de positieve emoties tegengeconditioneerd door de stimulus te koppelen aan negatieve 

gevoelens zoals misselijkheid, angst, pijn en walging. 

 

De aanvankelijk attractieve stimulus wordt dus onaantrekkelijk gemaakt door hem te paren aan onaangename 

of aversieve gebeurtenissen. 

→VB: behandeling alcoholverslaving of overmatige seksuele drang. 

14.6.2 Technieken op basis van Operante conditionering 

Het gedrag wordt sterk beïnvloed door de gevolgen ervan: gedrag met een positief gevolg (bekrachtiging) 

heeft meer kans om opnieuw vertoond te worden, gedrag met een negatief gevolg (straf) heeft minder kans 

om nogmaals voor te komen. 

 

1. Expliciete bekrachtiging 

Token economy: de patiënten krijgen punten (tokens) voor goed gedrag, die ze dan kunnen inruilen voor 

privileges en leuke hebbedingetjes. Dit is vooral voor ernstige gevallen interessant. 

2. Impliciete bekrachtiging 

Bekrachtiging wordt tijdens therapieën ook vaak op een impliciete manier gebruikt. De therapeut luisterde 

bijvoorbeeld aandachtiger en gaf meer goedkeurende reacties als de patiënt ervaringen vertelde die volgens de 

theorie heilzaam waren, dan wanneer de patiënt reacties vertelde die volgens de theorie verkeerd waren. 

3. Straf 

Naast bekrachtiging kan ook straf gebruikt worden om gewenst gedrag tot stand te brengen. In dat geval 

probeert men de frequentie van ongewenst en gevaarlijk gedrag te doen afnemen. 

Straf moet altijd gepaard gaan met bekrachtiging van alternatief, gewenst gedrag om effectief te zijn. 

→OPGEPAST VOOR ESCALATIE 
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14.6.3 Technieken op basis van Observerend leren 

Modeling is een techniek waarbij cliënten gepast gedrag leren door naar personen (modellen) te kijken die het 

juiste gedrag vertonen. 

 

Observerend leren is een essentiële component van groepstherapie, omdat de deelnemers hier kunnen leren 

door elkaar te observeren. 

14.7 Cognitieve gedragstherapieën 
Naarmate het onderzoek in de psychologie verschoof van observeerbare gedragingen (behaviorisme) naar de 

onderliggende verwerkingsmechanismen (cognitieve psychologie), kregen de gedragstherapeuten aandacht 

voor de gedachten en de percepties van de cliënt. Om gedrag te veranderen, volstaat het vaak niet om enkel 

de waarneembare gewenste gedragingen te bekrachtigen en de waarneembare ongewenste gedragingen te 

straffen; men moet ook de innerlijke cognities veranderen. 

 

→ Cognitieve gedragstherapieën concentreren zich op het ter discussie stellen en vervangen van slecht 

aangepaste overtuigingen die cliënten hebben. (CBT: cognitive behavioral therapy). 

 

14.7.1 De rationeel-emotieve therapie 

De rationeel-emotieve therapie (RET) van ELLIS, gaat uit van de veronderstelling dat veel mensen 

onrealistische en perfectionistische overtuigingen hebben, die hen ertoe aanzetten om irrationeel gedrag te 

stellen en hen te vaak een gevoel van mislukking geven. 

→ Een RET-therapeut zal letten op irrationele uitspraken bij de cliënten en die ter discussie stellen, zodat de 

overtuigingen realistischer worden. 

 

• Het ter discussie stellen van irrationele overtuigingen gebeurt volgens het ABCDE van de emoties. Dit houdt 

de volgende vijf stappen in: 

→ activating event: welke situatie lokt de emotie uit? 

→ beliefs: welke opvattingen en interpretaties heeft de cliënt op dat moment? 

→ consequences: welke gevolgen hebben deze opvattingen en interpretaties? 

→ dispute: zijn ze rationeel/feitelijk/functioneel/bevorderlijk of net niet? 

→ effect: welke effecten op cognitief, emotioneel en gedragsmatig vlak kunnen worden verwacht van een 

verandering in de cognities? 

• Leraarsrelatie zoals bij Rogers: de cliënten krijgen huiswerk om op een andere manier naar de realiteit te 

kijken. 

14.7.2 De cognitieve theorie van Beck 

1. Ziekmakende cognitieve schema’s 

De basisredenering van Beck is dezelfde als die van Ellis: mensen met psychische problemen hebben 

disfunctionele cognities over zichzelf, de wereld en hun toekomst. Deze geringschattende cognities geven 

aanleiding tot negatieve gevoelens. Ze hebben hun voedingsbron in de cognitieve schema’s die cliënten op 

basis van hun levenservaringen in de loop der jaren opgebouwd hebben. 

 

• De ziekmakende schema’s blijven meestal op de achtergrond, maar kunnen door stressfactoren dominant 

worden. Dan zullen ze de persoon meesleuren in een negatieve spiraal die een depressie veroorzaakt en in 

stand houdt. Factoren die hiertoe bijdragen zijn: 

→ de neiging om conclusies te trekken op basis van de gevoelens die men heeft en niet op basis van 

objectieve evidentie 

→ het onrealistisch uitvergroten van een (negatief) detail 

→ overgeneralisatie 

→ alle negatieve gebeurtenissen op zichzelf betrekken 

→ zwart-wit denken: er bestaan geen gradaties meer in de evidentie 

 

 



152 
 

2. Te afhankelijk van sociale relaties of van eigen verwezenlijkingen 

Volgens Beck zijn twee types van mensen extra kwetsbaar voor het ontwikkelen van depressie: 

- het sociaal afhankelijke type: hun leven is enkel zinvol als men goede relaties heeft met anderen. 

- mensen die heel sterk prestatiegericht zijn en tegelijk kritisch over hun prestaties tot dusver. 

3. Werkwijze 

Bij de cognitieve therapie veranderen de cliënten hun overtuigingen niet op basis van een debat met de 

therapeut, maar worden ze aangemoedigd om zelf informatie over hun overtuigingen in te winnen. (in 

tegenstelling tot Eliss met RET) 

Stap voor stap worden de irrationele overtuigingen overwonnen, zodat de cliënten minder kwetsbaar zijn in hun 

omgang met de wereld. 

→Hierbij krijgen ze ook huiswerk! 

14.7.3 Andere cognitieve theorieën 

• STOP: 

Een eerste techniek bestaat eenvoudigweg uit het herkennen van een spiraal van negatieve gedachten en die 

op tijd te stoppen. Dit gebeurt op basis van een techniek die bekend staat als ‘stop’ zeggen. 

 

• Rationele herstructurering: 

Een tweede techniek is rationele herstructurering. Daarbij helpt de therapeut een cliënt om de problematische 

attitudes en gedachten op een rationelere manier te herstructureren. 

 

• Positief denken: 

Een derde techniek is positief denken. Mensen die positief denken, voelen zich minder snel wanhopig en 

geblokkeerd bij een uitdaging dan mensen die dit niet doen. 

 

• Een vierde techniek is het leren van betere vaardigheden om problemen op te lossen en beslissingen te 

nemen. Dit noemt men probleemoplossingsvaardigheden verbeteren. 

 

• Attributieverandering: 

Een vijfde techniek is gericht op attributieverandering. Een attributie is het toeschrijven van oorzaken aan de 

gedragingen die mensen vertonen. 

14.7.4 Probleemspecifieke therapieën en protocollen 

Omdat cognitieve en gedragstherapieën op symptomen toegespitst zijn, groeiden gaandeweg 

behandelpakketten voor specifieke problemen, protocollen genoemd.  

 

Een protocol bevat een stappenplan met richtlijnen voor de beste behandeling van een bepaalde 

problematiek. 

• Na de studies stelde men vast dat men de protocollen het best kon blijven gebruiken.  

Sommige therapeuten hebben het hier moeilijk mee omdat het gebruik van een protocol volgens hen indruist 

tegen het feit dat een therapie een unieke ontmoeting is tussen twee individuen. 

 

14.8 De effectiviteit van psychotherapieën 
14.8.1 Werkt psychotherapie 
1. Effectgroottes 

Men verwacht bij psychotherapieën (vb. gesprek) iets lagere placebo-effecten dan bij farmacotherapieën. 

Maar er is een onderschatting van het placebo-effect en dus een overschatting van het therapeutisch effect. 

→Het placebo-effect is niet identiek bij bijvoorbeeld een intakegesprek en bij een geneesmiddelentherapie. 

→Er is ook geen dubbelblindheid. 
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2. Geen verschillen tussen psychotherapie en geneesmiddelentherapie 

• Er is een grote overeenkomst tussen de effectgroottes van psychotherapieën en die van 

geneesmiddelentherapieën; uit studies blijkt duidelijk de overeenkomst tussen het effect van de biologische en 

de psychologische behandelingen. 

• Er blijkt ook een succes te zijn van psychotherapieën bij de behandeling van specifieke fobieën zoals 

Tandartsfobie en OCD. Het succes is even groot wanneer men specifieke fobieën bij kinderen behandelt, waar 

soms effectgroottes van +3,0(volledig symptoomvrij) gerapporteerd worden. 

→ZIE FIGUUR 14.12! 

3. Duur van het therapeutische effect 

Artsen gaan ervan uit dat een patiënt niet zal terugvallen wanneer die het geneesmiddel blijft innemen of na 

verloop van tijd geleidelijk met het middel stopt. Volgens psychologen zal de kans op terugval groot zijn 

zolang de patiënt de mentale kant van de zaak niet aanpakt. 

4. Combinatie psychotherapie en psychofarmaca 

Is het zinvol om een biologische therapie met een psychotherapie te combineren? 

Of dit zinvol is hangt af van de stoornis en de ernst van de symptomen. 

• Geen winst: 

Het gebruik van angstdempende middelen of antidepressiva lijkt geen winst op te leveren bij de behandeling 

van fobieën en OCD (obsessief-compulsieve stoornissen). 

• Wel winst: 

→Bij veralgemeende angststoornissen en paniekaanvallen lijkt er meer ruimte te zijn voor combinatie van 

geneesmiddelen en psychotherapie. 

→ Bij majeure depressies: eerst psychofarmaca en daarna therapie 

→Dit helpt zeker bij Schizofrenie 

• Duur/kostprijs therapie: 

Voor veel stoornissen zijn er 30 sessies → In NL wordt het terugbetaald maar niet in België. 

Meer sessies hebben meestal geen effect meer VB. bij psychoanalyse 

14.8.2 Welke factoren bepalen het succes 
Zijn alle vijf besproken therapiebenaderingen even effectief? Of bestaan er duidelijke verschillen tussen de 

uiteenlopende vormen? 

Deze vragen zijn moeilijk te beantwoorden omdat het niet goedkoop is om een goede effectiviteitstudie op te 

zetten. 

→Men moet een grote groep hebben met een homogene problematiek 

→Men moet over een onafhankelijke observator beschikken om de levenskwaliteit te beoordelen. 

→Men moet ook over de nodige methodologische en statische kennis beschikken om de studie goed uit te 

voeren, te analyseren en te rapporteren. 

 

BESLUIT: de meeste effectiviteitstudies gebeuren aan universiteiten en gaan ze meestal over kortdurende 

therapievormen. 

 

1. Een factor die verschil uitmaakt 

De vaststelling van Agras et al (2000) dat een psychotherapie die specifiek op een welomschreven probleem 

toegespitst was, op lange termijn niet veel effectiever bleek te zijn dan een therapie die zo weinig mogelijk op 

het probleem gericht was, leek doorslaggevende evidentie te vormen voor het feit dat het therapeutische effect 

los stond van de ziekmakende overtuigingen die volgens de cognitieve gedragstherapie aan de oorsprong van 

het probleem liggen. 

→Behalve fobieën en OCD 

 

Bonafide therapieën zijn therapieën waarvan een grote groep professionele therapeuten gelooft dat ze 

heilzaam zijn, die gebaseerd zijn op een coherente psychologische theorie, een zo goed mogelijke 

wetenschappelijke basis hebben en gegeven worden door officieel opgeleide therapeuten. 

 

 



154 
 

2. Kenmerken die er wel toe doen 

Een eerste factor die bijdraagt tot het feit dat alle bonafide psychotherapieën gelijklopende 

probleemoverstijgende effecten hebben, is dat het effect voor een groot deel teruggaat op de kenmerken die 

de therapieën met elkaar gemeen hebben. Elke therapie biedt hoop aan individuen die zich hopelood voelen, 

creëert orde in de problemen en de symptomen, geeft aan de cliënt de mogelijkheid om te praten met iemand 

die luistert, raad weet en initiatieven aanmoedigt. 

 

Een tweede factor is dat de therapiesessies in de verschillende tradities, ondanks dat ze verschillen in de 

achterliggende theorie toch grotendeels op dezelfde manier verlopen. 

 

Een derde factor is dat alle therapeuten kennis hebben van de basistechnieken van de verschillende 

benaderingen en spontaan hun aanpak aanpassen afhankelijk van het probleem dat zich voordoet. 

 

3. Verschillen naargelang de stoornis, de cliënt en de therapeut 

Het feit dat men tussen de therapietradities weinig verschillen vindt, betekent niet alleen dat alle therapie-

effecten even groot zijn. Hierin zijn verschillende factoren die een verschil maken: 

- het soort stoornis 

- de persoonlijkheidskenmerken van een patiënt 

- de kenmerken van de therapeut. 

Er blijkt wel nagenoeg geen effect te zijn van de leeftijd, het geslacht, de ervaring of het diploma van de 

therapeut. 

 

Men neemt aan dat vooral de vaardigheden van de therapeut en de kwaliteit van de relatie tussen de therapeut 

en de cliënt belangrijk zijn voor het succes van de therapie. 

 

Tot slot vermoedt men dat ook de overeenkomst tussen de verwachtingen van de cliënt en de oriëntatie van de 

therapeut een rol speelt. 

 

Het belangrijkste therapie-element volgens deze analyse is een focus op de symptomen, gevolgd door 

eensgezindheid over de doelstellingen bij therapeut en cliënt en een goede samenwerking tussen beiden. 

 

Factoren die bij effectstudies vaak over het hoofd gezien worden zijn Cuijpers! 10tallen studies over depressie: 

- dat ongeveer een derde van de mensen met een mentale stoornis niet op de behandeling reageert 

- dat de andere personen niet allemaal symptoomvrij zijn 

- dat er een tamelijk grote kans op terugval bestaat. 

Daarom is het moeilijk om een maximaal behandelingen voor stoornissen vast te leggen. Veel mentale 

stoornissen hebben immers het karakter van een chronische aandoening. 

 


