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H1: WAT IS PSYCHOLOGIE?  
1. DEFINITIE 

 
Psychologie → wetenschap waarbij menselijk gedrag bestudeerd wordt en waarbij die gedragsevidentie gebruikt 

wordt om de interne processen te begrijpen die aan dat gedrag ten grondslag liggen. (theorieën, modellen) 

 

2. ONTWIKKELINGEN DIE DE PSYCHOLOGIE MOGELIJK GEMAAKT 

HEBBEN 

2.1 FILOSOFIE IN HET OUDE GRIEKENLAND 

 

Socrates, Plato & Aristoteles 

• rede, intuïtie, geloof 

• geen observaties (sofa science): ware kennis kwam vanuit de ziel, aangezien de zichtbare wereld 

rondom ons slechts een afspiegeling is van de ware onzichtbare wereld (Plato: grot) & ziel = eigene 

mens (onderscheid dieren) 

• axioma’s (Aristoteles) = ware kennis, geen wetenschappelijke studie gedrag/mentale processen 

 

2.2 WETENSCHAPPELIJKE REVOLUTIE 

 

Grieken & kerk: kennis gebaseerd op nadenken, intuïtief aanvoelen en goddelijke ingevingen  

 

Europa 16e-17e eeuw: ware kennis gebaseerd op systematische observatie & actief ingrijpen in de wereld 

 

2.3 COPERNICAANSE REVOLUTIE 

 

Voor:  

→ mens = centrum universum  

(natuurwetten: blijven stilstaan op een snel ronddraaiend voorwerp = onmogelijk) 

Na:  

→ kalender liep 11 dagen achter 

→ Copernicus: telescoop = aarde draait rond de zon  

→ Galilei publiceerde boek bevindingen Copernicus + onderbouwde met nieuwe observaties  

 

2.4 START TWEE CULTUREN  

 

Alfa (menswetenschappen) vs. beta (exacte) 

• dynamisch begrip & schijntegenstelling, methodes vandaag niet meer zo verschillend 

vb.: fysica deeltjesversneller onderzoek naar zwarte gaten & psychologie neurowetenschappelijk onderzoek 

 

2.5 ONTWIKKELINGEN IN DE FILOSOFIE 

 

Platonisch dualisme → strikte scheiding lichaam en geest, de mens bestaat uit een lichaam (omhulsel geest) en 

een geest (heeft vrije wil → kern menselijke denken).  

• visie sluit aan bij Plato + katholieke kerk 

 

Descartes (17e eeuw) 

→ rationalisme: kennis is gebaseerd op de rede (nieuwe info afleiden uit bestaande door toepassen logica) 

= waarheid  rede 

→ nativisme: kennis van de mens is aangeboren en vormt het uitgangspunt van alle andere afgeleide kennis  

= vanuit aangeboren kennis kan rede → waarheid 
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→ mechanische visie: lichaam als een machine, want het universum vormde een machine die wiskundig 

beschreven kon worden (God creëerde & stelde in werking = determinisme) en het menselijk lichaam is daar 

een onderdeel van. Lichaam dus onderworpen aan natuurwetenschappen en kon wetenschappelijk bestudeerd 

worden. Loskomen van religie (enkel lichaam, niet de ziel).  

 

Empirisme → kennis is niet aangeboren, maar komt voort uit zintuigelijke ervaringen en associaties van ideeën 

( nativisme) 

vb.: Lock – tabula rasa 

 

Eind 18e eeuw: mentale fenomenen begrijpen vanuit mechanische principes 

 

2.6 DARWIN: THE ORIGIN OF SPECIES 

 

Natuurlijke selectie: organismen met bepaalde adaptaties slagen er beter in om te overleven 

 

Survival of the fittest: beide soorten eigenschappen hebben een grotere kans om overgeërfd te worden, 

zodat alleen goed aangepaste soorten overleven 

vb.: Grant – vinken   

 

Mensen komen voort uit dieren & bestuderen als dieren  

 

2.7 EERSTE PSYCHOLOGISCHE EXPERIMENTEN  

 

1. Young: kleurperceptie (RGB) 

2. Copernicus: studieplanten, assistent andere bevinding = studie van de menselijke fout 

3. Von Helmholtz: neutrale transmissie(100km/u) 

4. Weber & Fechner: psychofysica (JND) 

5. 1e labo: Leipzig (1868) t.o.v. geneeskunde al duizend jaar oud 

 

2.8 PIONIERS UIT DE LAGE LANDEN  

2.8.1 QUETELET  
→ 1e doctoraat Ugent 

→ normaalverdeling van de individuele verschillen  

vb.: IQ (weinig, gemiddeld, veel) 

 

Plateau 

→ kleurperceptie, psychofysica 

2.8.2 DONDERS 
→ mentale chronometrie 

→ mentale processen & verwerkingstijd 

→ methode: knop drukken bij het horen van “ki” & ver. klanken en drukken bij “ki” (= meer tijd nodig) 

= oorsprong methode hersenonderzoek vandaag  

 

Subtractiemethode in de cognitieve neurowetenschap 

= aftrekkingsmethode 

→ waar in de hersenen bevindt iets zich? 

vb.: emoties: hersenactiviteit meten bij foto’s vreemde mensen & lief 

→ hersenactiviteit in beide cognities van elkaar aftrekken = weten waar emoties zich in de hersenen bevinden 

 

3. BEGINJAREN PSYCHOLOGIE 

 

Eind 19e eeuw: wetenschappelijk studie van gedrag en mentale processen  

→ oudste onderwerp & nieuwste wetenschap 
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3.1 STRUCTURALISME 

 

Structuralisme → op basis van introspectie de structuur van het bewustzijn proberen te ontdekken. 

= tegenbeweging  

 

Titchener  

→ elk proces kan je opdelen in elementaire componenten (atomisme) 

→ een bewuste ervaring is een associatie van sensaties, beelden en gevoelens 

vb.: bloem 

 

3.2 LEIPZIG – WUNDT: 1E (EXPERIMENTEEL) PSYCHOLOOG 

 

= fysiologische psychologie 

sofa science  eenvoudige, kwantificeerbare antwoorden  

inner wahrnehmung  experimentelle sebstbeobachtung  

 

3.3 GESTALTPSYCHOLOGIE (20E EEUW) 

 

Onderscheid tussen bewuste waarneming en stimulus elementen  

→ waarneming vs. gewaarwording 

 

Waarneming = gehelen/gestalten, geen reeks onafhankelijke sensaties 

vb.: we horen een melodie en niet enkel de noten  

 

Theoretische impact beperkt: hersenen kunnen slechts één interpretatie tegelijk maken  

 

Bottom-up → onze aandacht wordt gevangen door een gebeurtenis in de omgeving !!! 

vb.: zonder het te willen omhoogkijken en er is een vliegtuig  

 

Top down → onze geest/brein bepaald waar we onze aandacht op richten, wat we zullen waarnemen !!! 

vb.: voor spiegel staan en aandacht naar links of rechts richt zonder je ogen te bewegen  

 

Onderzoekt proces achter eenvoudig gedrag  

→ beperkingen van de menselijke waarneming (optische illusies) 

 

3.4 BINET 

 

1e Franse labo = toegepaste psychologie  

 

3.5 FUNCTIONALISME 

 

Functionalisme → nut van het bewustzijn  

→ beïnvloed door Darwinisme: bewustzijn = aanpassingen door omstandigheden  

→ Dewey & James: steam of consciousness = voortdurende stroom van gedachten en gevoelens  

 

3.6 BEHAVIORISME 

 

→ evolutietheorie & behoefte aan praktische toepassing  

= functionalisme meer interesse voor gedrag i.p.v. bewustzijn  

→ voorwerp onderzoek = enkel observeerbaar & meetbaar gedrag  

vb.: leren (Watson, Thorndike, Pavlov) = evolutionair interessant  

→ verboden: bewustzijn, mentale toestand, introspectief verifieerbaar, verbeelding 

→ black box, wetenschap van gedrag 

→ onderzoeksmethode zoals de natuurwetenschappen  
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Methode gebaseerd op positivisme & namen 3 ideeën over: 

1. Kennis uit directe observaties die repliceerbaar moeten zijn → concepten definiëren in termen van de 

gebruikte meetprocessen en zo concreet mogelijke begrippen = operationele definities vb.: “honger” 

2. Onderscheid tussen onafhankelijke en afhankelijke variabelen (S-R psychologie) 

3. Relaties tussen S en R: liefst in de vorm van een wiskundige wet vb.: wet van newton  

 

Skinner: “mentale processen bestaan niet” 

 

3.7 FREUD – PSYCHOANALYSE 

 

→ bewustzijn/gedrag & het onbewuste 

→ psychopathologie: trauma’s kindertijd 

• oplossing = van onbewuste naar bewuste 

• vrije associatie, droominterpretatie 

→ aantrekkelijk & coherent, maar gaandeweg los van de psychologie 

→ hermeneutische benadering, introspectie, sofa science vs. natuurwetenschappelijke benadering, empirie, 

falsificatie voorspellingen  

= omgekeerde behaviorisme 

 

4. HEDENDAAGSE PSYCHOLOGIE 

= natuurwetenschappelijke methode is superieur, introspectie bijna volledig verdwenen  

4.1 BIOPSYCHOSOCIALE MODEL !!! 

= 3 factoren beïnvloeden gedrag 

4.1.1 BIOLOGIE 
 

Vroeger: dualisme (scheiding lichaam & geest) 

Nu: interactie d.m.v. het centraal zenuwstelsel (= CZS) (=hersenen, ruggenmerg) = lichaam beïnvloed ons 

gedrag en omgekeerd 

• gelokaliseerde letsels → specifieke pathologie  

vb.: Broca 

• algemene stoornissen  

vb.: Alzheimer, ondervoeding 

• chemie → psychische pathologie  

vb.: serotonine en depressie 

 

Erfelijkheid (IQ, persoonlijkheid, motoriek) 

→ tweelingen onderzoek (adoptie) 

vb.: correlatie tussen huilen en erfelijkheid 

vb.: correlatie zelfmoord en erfelijkheid  

+ stamboomonderzoek toont aan dat deel van ons gedrag via de genen wordt doorgegeven  

 

Evolutie: aangeboren kenmerken  

vb.: lachen → blinde baby’s lachen ook naar hun moeder na de geboorte = geen imitatie, vroeger meer kans 

om melk te krijgen wanneer ze lachte 

4.1.2 COGNITIEVE (MENTALE) PROCESSEN  
 

Leren: gedrag in functie van ervaring = meer dan S-R relaties 

Tolman - doolhof 

→ we slagen voortduren zaken op in ons brein 

4.1.3 SOCIAAL-CULTURELE CONTEXT 
 

Milgram: sociaal netwerk → 6 stappen (mensen) nodig om mensen met elkaar te verbinden (ik → trump) 

Hofstede: culturen 5 dimensies (individualisme, macht, onzekerheid, masculiniteit, oriëntatie) = ver. scores 
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5. GEVALSTUDIE: AGRESSIE  

 

Freud: Eros & thanatos → 2 tegengestelde instincten = ontlading 

Lorenz= darwiniaans perspectief 

Interindividuele verschillen: 50% variabiliteit genetisch 

• serotonine  

• testosteron 

Agressie door omgeving of erfelijkheid? !!! (tabel ver. case) 

      → gemiddelde rijen en kolommen nemen (26, 5, 23.5, 7.5) 

      → 26% als bio ouders antisociaal gedrag & 5% niet 

      = erfelijkheid, maar opvoeding nog niet uitgesloten 

      → 23.5% als adoptieouders antisociaal gedrag & 7.5% niet 

      = ook opvoeding speelt een rol 

→ erfelijkheid speelt een iets belangrijkere rol (26-5 = 21%) dan opvoeding (23,5-7,5 = 16%) 

→ cognitief: bekrachtiging bij agressief gedrag & perceptie/interpretatie situatie  

 

Interactie nurture & genetica 

vb.: mate antisociaal gedrag, kindermishandeling & defect gen  

= interactie-effect 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ONDERZOEKSMETHODE 

 

 

 Het hebben van een 

onderzoeksvraag (op basis van 
een theorie) 

 
Literatuurstudie 
 

Beschrijving 
→ Wat gebeurt er?  
→ Hoe dikwijls?  

Voorspelling 
→ samenhang tussen de 

gegevens? 

Verklaring 
→ Waarom? 
→ Hoe? 

  

Keuze van de variabelen 
(operationele definitie) 
 

 
Personen selecteren 
 

Beschrijvend  
→ Naturalistische observatie 
→ Vragenlijst 

→ Interview 

→ Opiniepeiling 
→ Test 

→ Gevalstudie 

→ Kwalitatief onderzoek 

Correlatie 
→ verbanden zoeken tussen 

variabelen  

Experimenteel 
→ Een hypothese formuleren  
→ Onafhankelijke variabele 

manipuleren  
→ Afhankelijke variabele 

observeren  
→ Controlevariabelen constant 

houden  

  
Data analyseren 
 

 

→ Data vergelijken met 

soortgelijke data 
→ Hypothese opstellen over 

gelijkenissen en verschillen 

→ Proberen te begrijpen waarom 

sommige variabelen correleren en 
andere niet 
→ Hypothese opstellen  

→ Evaluatie hypothese 
→ Indien nodig, theorie 

aanpassen en opnieuw 
onderzoeken 
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Onderzoeksvraag 

• gedetailleerd, duidelijk omschreven  

• theorie: samenhangend geheel van ideeën als verklaring van een fenomeen  

• inval 

 

Literatuurstudie 

• 95% al gedaan → belangrijkste werkinstrument psycholoog 

• nauwkeuriger onderzoeksvraag (algemeen staat vaak al in de literatuur) 

• vermijden bekende valkuilen  

• Web of Science → database met alle wetenschappelijke info  

• wetenschappelijk onderzoek: beperktheid subjectieve ervaringen en intuïties → nauwkeurige 

beschrijving en observatie van het onderzoeksonderwerp 

 vroeger: eigen ervaring, introspectie, rede 

 

Voorspellingen, verklaringen  

vb.: EQ → betere relaties → positieve gevoelens → job satisfactie 

 

Operationalisering → keuze variabelen, procedure 

vb.: hoe EQ en job satisfactie meten? 

 

Proefgroep selecteren: generaliseerbaarheid? 

→ repliceerbaarheid?  

 

6.1 BESCHRIJVEND ONDERZOEK 

 

Beschrijvend onderzoek → verzamelen ecologisch valide (dat de kennis werkelijk iets zegt over de praktijk), 

betrouwbare en correcte informatie over een onderwerp = accuraat beeld, statisch 

6.1.1 NATURALISTISCHE OBSERVATIE 
 

= systematische observatie gedrag in een natuurlijke context  

vb.: effect klasgrootte op agressie bij kleuters: leerrendement  kostprijs 

→ beperkt effect klasgrootte op les onderbrekend gedrag  intuïtie 

 

Realiteitsgehalte  

→ gebruikt voor maatschappelijke relevante onderwerpen  

→ evidentie gebaseerd beleid  overtuiging gebaseerd  

→ resultaten zouden er helemaal anders uitzien als niet in natuurlijke context (vb.: kleuters naar unief halen) 

 

Voordelen  Nadelen 

context  artificiële labo-situaties keuze scoringscriteria, welke categorieën? 
vb.: wat is les gerelateerd?  

startpunt voor meer gericht onderzoek complexiteit data 

 reactieve gedragingen  
vb.: minder agressie dan normaal  

6.1.2 VRAGENLIJSTEN  
 

= vragen aan mensen die ervaring hebben met het onderwerp 

vb.: ter aanvulling van observatie kleuters 

→ individuele vragen combineren tot schalen 

 

Likert → 7 punten schaal  

 

Nadelen  

subjectiviteit  

sociale wenselijkheid 
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6.1.3 INTERVIEWS 
 

= open, gerichte, mondelinge vragen in interactie met de bevraagde 

• gestructureerd 

• ongestructureerd 

 

Voordelen  Nadelen  

gedetailleerder dan vragenlijst: doorvragen  generaliseerbaarheid, sampling bias 

identificatie variabelen bij nieuwe onderwerpen  perceptie  realiteit 

 sociale wenselijkheid, geen anonimiteit  

 vergelijkbaarheid (ongestructureerde interviews)  
→ personeelsselectie 

 Predictieve validiteit 14% (vb.: sollicitatiegesprek) 

6.1.4 OPINIEPEILINGEN  
 

= korte snelle inventaris van de opinies over een onderwerp bij een grote, representatieve steekproef 

 

Voordelen  Nadelen  

snel  sociale wenselijkheid, interviewer bias  

 nonrespons bias 

 representativiteit  
vb.: hoe bereiken? Verwoording?  

 

Verkiezingspeilingen  

• zaten er al vaak naast 

vb.: Dewey > Truman, Romney > Obama 

• 1000 respondenten: 0,1% = 1 kiezer 

• foutenmarge 6% 

6.1.5 PSYCHOLOGISCHE TESTS  
 

= meten (kwantificeren) menselijke eigenschappen en vaardigheden  

vb.: gestandaardiseerde test (IQ, persoonlijkheid) 

 

Voordelen  

objectiever antwoord 

betrouwbaar instrument 

wetenschappelijke testen (dus niet Rorsach: inktvlek) 

6.1.6 ARCHIEFDATA 
 

= analyseren van bestaande datasets  

6.1.7 GEVALSSTUDIE 
 

= intensief, gedetailleerd onderzoek over één persoon, gebeurtenis of geval met als doel algemeen geldende 

principes te identificeren  

 

 alle voorgaande methode grote groepen  

 

Nadeel 

generaliseerbaarheid 

 

Toepassing: 

• neuropsychologie 

• Freud: vanillepudding Lucy R 

• Kitty Genovese: bystander effect = diffusion of responsibility  

→ gevalsstudie als startpunt onderzoek  
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6.2 CORRELATIE-ONDERZOEK 

 

Correlatie onderzoek → verbanden tussen de verschillende waarnemingen  

 

Variabelen → elk veranderlijk kenmerk dat kan gemeten worden  

 

Correlatie → samenhang tussen twee variabelen  

vb.: gewicht en grootte  

 

Correlatiecoëfficiënt r → getal drukt sterkte verband uit, voorspellen variabele op basis van andere  

 

Positieve correlatie: 1 

vb.: punten & studeren (hoe meer studeren, hoe  

meer punten) 

 

Nulcorrelatie: 0 

vb.: gewicht en IQ  

 

Negatieve correlatie: -1 

vb.: # sigaretten en levensverwachting (meer van  

het ene, is minder van het anderen) 

 

Effectgroottes → sterkte verbanden vergelijken met elkaar 

vb.: sterkte therapie meten  

 

Onderscheid correlatie & causaliteit !!! 

• A → B of B → A 

• C → A en B  

• A → B en B → A 

 

Anti-vaccinatie beweging  

• correlatie vaccinatie en autisme?  oorzakelijk verband  

→ rijker geworden = vaccineren & ziekenzorg verbeterd = meer diagnoses  

• grote gevolgen: tienduizenden doden door opduiken oude ziektes  

 

6.3 EXPERIMENTEEL ONDERZOEK  

 

= oorzakelijke verbanden blootleggen door het actief manipuleren van variabelen en hun effect en al de rest 

constant houden  

vb.: verandering aanbrengen in A, effect B? = A → B 

 

Bystander effect 

• case study → onderwerp experimenteel onderzoek  

• oorzaak: aanwezigheid anderen?  

• actief manipuleren van variabele waarvan je denkt dat het de factor is (aanwezigheid anderen) & al de 

rest constant (even hard om hulp vragen) 

 

Confound !!! → de setting is niet constant  

 

vb.: videogames & agressie? 

• vragenlijst onderzoek: correlatie 

• experiment: quiz met vriendin en elektroshock geven bij fout antwoord, twee condities (agressief spel 

en zorgend spel) = videogames creëren effect op agressie  

 

Vijf fasen in experimenteel onderzoek: 

1. Voor het experiment 

• Literatuurstudie 

vb.: effect gevonden bij jongens 

• Theorie 

vb.: idem bij meisjes?  
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2. Hypotheseformulering 

= voorspelling op basis van een theorie die in een experiment getoetst wordt  

• verificatie: vb. meer elektroshocks geven bij conditie één (agressief spel) 

• falsificatie: herzien theorie  

3. In experiment gieten (beschrijving studie gegeven: welke var. + oorzakelijk verband?) 

• onafhankelijke variabelen !!! → wat wordt gemanipuleerd?  

vb.: soort videogame 

• afhankelijke variabelen !!! → meten van het effect van manipulatie, gedrag waarin je geïnteresseerd 

bent  

vb.: # keren max elektroshock  

• controlevariabelen !!! → wat je constant houdt (anders confound) 

→ effect = f(manipulatie) (vermijden confounds)  correlationeel  

vb.: duur videogame, geslacht 

4. Data verzamelen en analyseren  

• tellen, meten = statisch significant?  

5. Evaluren hypothese en terugkoppeling theorie  

• verificatie  falsificatie  

 

Voordelen Nadelen  

Causaliteit en controle manipulatie soms niet mogelijk 
→ invloed andere variabelen statistisch schatten 

vb.: # kinderen en geluk 

Repliceerbaarheid en betrouwbaarheid  

 

Elke studie: punten van kritiek  

 

Interne validiteit → zijn de oorzaak-gevolg relaties gerechtvaardigd: storende variabelen, confounds 

= experimenten scoren goed 

 

Externe validiteit → repliceerbaar, betrouwbaar, generaliseerbaarheid, ecologische validiteit 

= experimenten scoren slecht  

 

Veldexperiment → combinatie  

vb.: in instelling meisjes naar roman en agressieve film laten kijken  

 

Convergerende evidentie → spanningsveld interne validiteit en externe validiteit, studie in labo en studie in 

realiteit = correlatie, alle evidentie komt samen (convergeert) en wijst in dezelfde richting = verband  

 

Meta-analyse → alle artikels/onderzoek over een bepaald onderwerp samengevat, staat meestal bovenaan op 

Web of Science 

 

6.4 ETHIEK  

 

Vroeger: kennis <> schade proefpersonen, dieren  

Nu: ethische commissies  
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H3: GEWAARWORDING 
 

Gewaarwording → interactie met de wereld: input v/d zintuigen, verzamelen informatie door receptoren en 

transfer naar de hersenen = bottom-up 

• opname stimulatie omgeving  

• elektrische & chemische signalen in de hersenen  

• beelden, klanken, geuren, smaken  

vb.: noten  

 

Waarneming → verwerken van deze informatie tot een zinvolle ervaring = top-down  

• interpretatie/begrip van fragmentarische gewaarwording → zinvolle voorstelling v/d omgeving  

vb.: melodie  

 

Zintuigen interageren met elkaar 

vb.: wat we horen beïnvloedt wat we zien en wat we zien beïnvloedt wat we horen  

→ interacties tussen  soorten perceptuele verwerking  

 

McGurk 

• enkel beeld (visueel): ga 

• enkel geluid (auditief): ba 

• beeld en geluid (multimodaal): da 

= brein laat zich beïnvloeden door modaliteiten (gehoor, zicht, tast, …) = niet onafhankelijk  

 

Gestaltpsychologie: 

       

 

→ gewaarwording: zwarte vlekken & waarneming: meisje 

      → je kan het meisje niet meer ontzien, gewaarwording zal  

nooit meer hetzelfde zijn  

= onderscheid gewaarwording & waarneming 

 

 

 

       

 

 

Pijlen  

      → lijnstukken zijn even lang, maar lijkt niet zo 

      = twee keer dezelfde gewaarwording, andere waarneming 

 

      Idem driehoek, avocado & cirkels 

      → gewaarwording  waarneming  

 

 

 

 

5 klassieke zintuigen → Aristoteles 

• zicht, gehoor, reukzin, smaakzin, tastzin 

 

Ward: 10 zintuigen, voorwaarden: elk zintuig eigen receptoren + apart hersengebieden (→ jeuk?) 

  

Fysische processen → organen informatietransfer → verwerking sensorisch informatie in de hersenen  

 

1. ZICHT 

1.1 FYSICA VAN HET LICHT 
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Licht = elektromagnetische stralingen  

→ snelle trillingen (oscillaties) van elektrisch geladen materiaal, zich voortbewegend in lichtgolven, met een 

bepaalde golflengte (= afstand tussen twee pieken, in nm) 

 

Zichtbare spectrum: 400-700 nm → hoe vaak deeltje trillen impact op wat je ziet (kleur) 

vb.: X-stralen, ultraviolet, radiogolven, … niet zichtbaar 

= klein spectrum, meest aanwezig, evolutionair interessant 

 

Lichtintensiteit → hoeveelheid fotonen per tijdseenheid (hangt af v/d sterkte v/d lichtbron) 

1. reflectie = fotonen worden teruggekaatst  

2. transparant = foton gaat door het oppervlak heen – refractie  

3. absorptie: foton geabsorbeerd → opname energie vb.: zwart t-shirt absorbeert meer = warmer in de 

zomer dan wit 

 

Bron: 

• zon: rechtstreeks & reflectie 

• zelf aangemaakt 

• druk op de ogen ‘sterretjes zien’ (niet fysisch) 

• elektrische stimulatie cortex (niet fysisch) vb.: om blinden te laten zien  

• migraine (niet fysisch) 

 

1.2 HET OOG: BIOLOGIE  

 

Invallende lichtgolven focussen op de retina 

→ licht van een voorwerp komt uit alle richtingen 

 

Cornea → het transparante 

buitengedeelte aan de voorkant v/d ogen  

 

Kamervocht → de vloeistof die zich 

tussen de cornea en de lens bevindt 

 

Pupil → een opening in de iris 

 

Iris → gepigmenteerde structuur die de 

ogen hun bruine, groene of blauwe keur 

geeft 

 

Lens → is elastisch, ciliaire spieren zorgen 

voor accommodatie (lens meer of minder 

uitrekken: bol vs. plat) 

 

Retina → deeltje oog achteraan waar visuele sensoren zitten (= camera’s), alle stralen komen op eenzelfde 

punt op de retina terecht, het beeld is ondersteboven en in spiegelbeeld, de hersenen moeten dit corrigeren  

• prisma shift  

• samen > 250m receptoren  

• fysische energie → receptoren → chemische reactie → elektrisch signaal = transductie  

• 7m kegeltjes (kleur) 

→ concentratie het hoogst op fovea 

• 120m staafjes (zien in het donker) 

→ concentratie het hoogst parafoveaal  

 

1.3 VAN DE OGEN NAAR DE HERSENEN  

 

Retina 3 lagen  

1. visuele receptoren: kegeltjes & staafjes 

2. horizontale cellen: bipolaire cellen & amacriene cellen  

3. ganglioncellen: infoverwerking  
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→ 127m receptoren per oog naar 1m signalen = immense impact → minder dan 1% van wat we zien 

komt tot de hersenen = groot stuk van wat we zien komt vanuit de hersenen  

vb.: idee heel auditorium zien → randen & bewegingen vooral belangrijk en dus doorgestuurd  

 

Oogzenuw → gevormd door de axonen van de ganglioncellen  

Blinde vlek → elk oog heeft een plaats waar er geen receptoren zijn → andere oog compenseert blinde vlek, 

maar één oog sluiten? = hersenen vullen ontbrekende informatie aan  

 

Scotoma → door oogschaden steeds meet blinde vlekken, in begin niet opmerken door hersenen die 

ontbrekende informatie opvullen vb.: tegen stoel lopen en niet gezien hebben  

 

Chiasma → informatie van twee ogen komt bijeen  

in het chiasma opticum  

 

Contralaterale projectie → wat we zien links komt  

in rechterhersenhelft terecht en omgekeerd 

• ontdekt: split-brain patiënten: corpus callosum 

doorgesneden → bepalen dominantie (vb.: taal) 

vb.: rechterhelft ziet potlood maar kan niet tegen 

linker zeggen dat het daar zit = woord niet zien  

 

Visuele cortex: kenmerkdetectoren vormen begin  

objectpermanentie & oriëntatie selectief =  

reageren enkel op lijnen met een bepaalde  

hellingshoek 

 

 

 

 

Welke broers lijken het hardste op elkaar?  

• bovenste: twee linkerkanten gespiegeld  

• gezichtsherkenning gebeurt in de rechterhelft dus naar linkerkanten kijken  

 

2 verschillende visuele systemen  

• herkennen objecten  

• herkennen gezichten  

= dubbele dissociatie !!! binnen visuele systeem  

→ verschil tussen twee systemen, case study: het ene kan werken terwijl het andere niet meer werkt  

 

Prosopagnosie → het visuele systeem voor het herkennen van gezichten is beschadigd, waardoor je wel 

gezichten kan gewaarworden, maar niet meer kan waarnemen, m.a.w. je kan geen gezichten herkennen  

 

Objectagnosie → het visuele systeem voor het herkennen van objecten is beschadigd, waardoor je wel objecten 

kan gewaarworden, maar niet waarnemen, m.a.w. je kan geen objecten herkennen  

→ compensatie door semantische kennis  

 

Illusie: normale gezicht worden monsters als naar kruisjes kijkt 

• komt in de parafovea i.p.v. fovea = verkeerde plek in de hersenen 

 

Bijziendheid → brandpunt stralen komen 

te vroeg en dus niet op de retina, 

waardoor er een probleem is om 

voorwerpen op een verre afstand te zien, 

maar niet dichtbij 

Oplossing: concave lens  

 

Verziendheid → brandpunt stralen komt 

achter het oog en niet op de retina, 

waardoor er een probleem is om 

voorwerpen dichtbij te zien, niet ver af 

Oplossing: convexe lens  
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→ ogen gaat achteruit met de leeftijd      

 

Presbyopie → rond 40 jaar verziend worden door de ouderdom  

 

Astigmatisme → sommige oriëntaties onscherp, oplossing: correctie bril/laser 

 

1.4 HELDERHEID EN LICHTHEIDSPERCEPTIE 

 

Twee eigenschappen  

• intensiteit (helderheid) 

• golflengte (kleur) 

= waarneming licht 

 

Helderheid en lichtheidsperceptie 

• hoeveel fotonen  

• direct of door reflectie 

• constant houden  

→ pupil 

vb.: te veel licht = pupil kleiner maken  

→ staafjes (zwak licht) vs. kegeltjes (sterk) = licht-en duisternisadaptatie  

vb.: uit een tunnel rijden, hoe langer in het donker is hoe beter beginnen zien = wisselen van 

kegeltjes naar staafjes 

• lichtheid = relatieve helderheid (bijna perfect  absolute) 

 

 

 

 

 

 

 → gepercipieerde lichtheid = f (helderheid omgeving) = gelijktijdig contrast 

 → lichtheid voorwerp bij verschillende belichting = lichtheidsconstantie  

 

1.5 KLEURPERCEPTIE 

 

Golflengte van elektromagnetische golven = tint = kleurperceptie 

vb.: 300 nm = groen, 700 nm = rood  

 

Newton ontdekt: wit = alle kleuren  

→ prisma: breking  voor verschillende kleuren 

 

Young: trichromatische theorie → alle tinten door intensiteit van 3 primaire kleuren te variëren  

= blauw, rood en groen 

 

19e eeuw: mensen 3 soorten kegeltjes die verschillend reageren op verschillende golflengte (kort, midden, 

lang) → kleurperceptie = relatieve activiteitsniveau van 3 soorten kegeltjes  

 

Kleurconstantie en contrast  lichtheidsconstantie 

vb.: buiten blauw vs. binnen (geel-wit) = constante vergelijking van kleuren met elkaar  
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Kleurendeficiëntie 

• 8% mannen vs. 2% vrouwen  

• recessief gen X-chromosoom, veroudering, (suiker)ziekte 

• meestal niet volledig (groen- of roodgevoelige kegeltjes) 

• gecorreleerd met lichtheid → compenseren bij perceptie 

• vaak niet geweten: relativiteit t.a.v. verbaal label  

→ Ishihara test  

 

2. GEHOOR 

2.1 FYSICA VAN HET GELUID 

 

Trillingen → lucht samenpersen en doorgeven  

= enkel mogelijk in lucht (anders zijn er geen deeltje die je kan samenpersen en doorgeven) 

 

 

Sinusgolf 

• amplitude: platte (zachte) of hoge  

(luide) golven, verschillende hoogte- 

diepte geluidsgolf  

= geluidssterkte (dB) 

• frequentie: n cycli, hoe snel op en 

neer gaan  

= tijdseenheid (Hz) 

→ min 20 en max 20 000 Hz: er zijn 

golven buiten ons bereik  

2.2 HET OOR: BIOLOGIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Trillingen (buitenoor) → geluid laat trommelvlies bewegen → trommelvlies zet drie  

gehoorbeentjes in werking) = bewegen zoals een machine → vloeistof (slakkenhuis) →  

mechanische plooiing haarcellen → haardjes detecteren hoeveel en in welke frequentie die  

vloeistof beweegt → elektrische impuls naar oorzenuw → verbonden met primaire auditieve cortex  

 

Feedbacklus: hersenen → oor = interessant signaal isoleren in achtergrondgeruis) 

 

2.3 TOONSTERKTE, TOONHOOGTE EN KLANKKLEUR  

 

Toonsterkte: amplitude  → buiging trommelvlies  → vloeistof slakkenhuis  

• n vurende haarcellen  

• snelheid van vuren  
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Toonhoogte: frequentie 

• positiebepaling maximale vloeistofbeweging op basiliaire membraan  

(hoog – kort – dichter bij ovale venster) = hoe vaak golfje op en neer gaat  

• snelheid van vuren (Hz)  

= interacties tussen sterkte en hoogte  

 

Hoge toon: golfje heel snel = vloeistof heel snel en haardjes heel snel bewegen  

Lage toon: golfje heel traag = vloeistof en haardjes diep in het slakkenhuis (golf kan dieper gaan) 

 

Frequentie vuren haarcellen beperkt (1000 Hz) 

→ salvoprincipe = haarcellen werken samen (anders nooit  

20 000 Hz horen) = hersenen halen info uit verschillende  

haarcellen en combineren tot perceptie van geluid  

 

 

 

 

 

 

Klankkleur 

• tonen zijn niet zuiver (één amplitude & frequentie)  

• patroon van de grondtoon samen met de boventoon bepaalt de klankkleur  

 

Auditieve lokalisatie = op basis van klein verschil tussen beide oren  

1. intensiteit: verschil in geluidssterkte tussen linker en rechteroor 

2. aankomsttijd: vroeger in het ene oor dan in het anderen 

= hersenen berekening = weten waar geluid vandaan komt  

vb.: vleermuizen, blinde man ook systeem echolokalisatie ontwikkelt  

 

2.4 GEHOORVERLIES & BEHANDELING  

 

1. Conductiedoofheid: slijtage gehoorbeentjes → hoorapparaat 

2. Intense blootstelling 

• tijdelijke drempelverschuiving (haarcellen leggen zich tijdelijk plat) 

• permante: schade haarcellen (leggen zich plat/scheuren af) = sensorineurale doofheid  

 → soms na 1 blootstelling  

 → probleem info-overdracht naar oorzenuw: hoorapparaat geen effect, want geen signaal naar de  

hersenen = cochleair implantaat → apparaat aansluiten op de cortex, werkt goed bij jonge kinderen 

3. Aangeboren 

4. Tinnitus: continue pieptoon, haarcel beetje afgekraakt en zendt voortdurende signaal uit naar de hersenen 

= niet te behandelen  

 

3. REUK 

 

Niet goed ontwikkeld ( dieren): weinig oefening (ons voedsel is al veilig), leren mogelijk  

• in de neus aantal receptoren die chemische stoffen in de lucht detecteren (verschillende moleculen) 

• wisselen neusgaten terwijl we ruiken  

• cortex (zit dicht bij de neus) 

 

Geuren identificeren en detecteren  

• vrouwen > mannen  

• jong > oud 

• ochtend > avond  

→ we zijn er heel slecht in, slechts 100 geuren en 70% accuraat  

 

Geuradaptatie → receptoren sturen enkel signaal naar de hersenen wanneer er iets veranderd, daarna niet 

meer ruiken  

 

Blinden: geen betere detectie ( tast, woordherkenning), wel betere identificatie 
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Kakosmie → slechte geur  

 

Feromonen → geuren die paargedrag beïnvloeden  

• vooral bij dieren: evolutionair voordeel (paren met zo veel mogelijk verschillende genen) 

• mensen: voorkeur geuren niet aangeboren: associatief leren 

 

4. SMAAK 

 

Minder ontwikkelt dan bij dieren 

• sommige dieren smaakpapillen op het lichaam  

 

Aristoteles: 7 soorten smaak vs. werkelijkheid: 4 soorten (zout, zoet, bitter en zuur) 

 

Complexe smaak → niet soms basis deeltjes = 5 receptoren en vroege interactie 

vb.: vergelijking kleuren (rood, groen en blauw) 

 

Receptoren in smaakknoppen (2000-10 000)  

• tong 2/3, verhemelte en keel  

• elke knop 50-150 smaakreceptoren: levensduur 10 dagen  

• blinde vlek: geen receptoren, kan je niet proeven  

• pikant = sensatie afstervende receptoren  

• aangevuld met sensaties textuur, temperatuur, pijn, …  

• receptoren verplaatst over de tong (niet op bepaalde plaatsen zoals men vroeger dacht) 

• 5e smaak umami? vet?  

 

Deprivatie reuk → minder ruiken is minder proeven  

 

Adaptatie → wat we eerst aten heeft invloed op wat we daarna zullen proeven (combinaties eten) 

 

Smaakvoorkeuren: zoet (evolutionair) vs. zuur/bitter 

 

Cultuur: 

• Chinezen: katten/honden, wij: oesters, paardenbiefstuk (Britten in shock) 

• tot 2 jaar alles luster, daarna neofobisch → bang voor nieuwe smaken, 10 blootstellingen nodig  

 

5. TASTZIN 

 

Drie doelen  

1. herkenning voorwerpen  

2. sociale relaties 

3. feedback tijdens motoriek  

 

Vier soorten receptoren  

1. snelle veranderingen op precieze plaatsen  

vb.: vingertoppen 

2. langdurige veranderingen op precieze plaats  

vb.: klein voorwerp lange tijd, steentje in schoenen 

3. snelle drukveranderingen op groot oppervlak  

vb.: hand schouder (evolutionair belang) 

4. lang grote oppervlak  

vb.: bewegingen, lang zitten op stoel en pijn maar niet goed weten waar 

 

Adaptatie → detectie verandering vb.: ring voel je na een tijdje niet meer zitten  

 

Interactie met andere gewaarwordingen vb.: dode hand effect (voel je iets niet, wat je verwacht te voelen) 

 

Tastzin buiten lichaam 

• natuurlijk vb.: pen  

• inductie vb.: prothesen  dode hand  
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• fantoomledematen → geamputeerde ledemaat, maar zenuw zit nog wel aan uiteinde en die stuurt nog 

steeds elektrische impulsen naar de hersenen, waardoor mensen het gevoel krijgen dat ze een bepaald 

lichaamsdeel nog steeds hebben, ook al is het fysiek niet meer aanwezig  

= geen gewaarwording, toch waarneming  

→ neurale plasticiteit: hersengebieden nemen functies van anderen over  

vb.: gezicht aanraken en in (geamputeerd) hand voelen  

 

Temperatuur 

• warmbloedig (evolutionair) 

• apart koud en warm 

• snelle veranderingen (metaal vs. hout) 

• adaptie vb.: proefje met 2 potten (temp. gelijk), hand in koud/warm water = gevoel warmer/kouder 

 

5.1 PIJN 

 

Pijn → detectie potentiële weefselbeschadiging = nociceptie 

• tong bijten  

• houding veranderen  

• verbranden  

 

Receptoren → vrije zenuwuiteinden (dendrieten van neuronen) in huid en lichaam (organen), 2 soorten: 

• snel en precieze lokalisatie → reflexen 

• traag en diffuus signaal  

 

Niet puur bottom-up 

• geen pijn na ernstige verwondingen (levensbedreiging) 

• compensatie door aangename stimulatie elders vb.: kindje vallen, er eens over wrijven  

• placebo-effect 

• verhoogde gevoeligheid eerder beschadigde zones 

• fantoompijn 60% 

• zeer grote individuele verschillen  

 

Melzack & Wall: poortcontroletheorie 

• mate waarin mensen pijn ervaren is functie v/d pijn die aanwezig is en hoe ze nadenken over die pijn  

• pijn ervaring + pijnmodulatie: pijn → neuronale poort → hogere hersencentra  

vb.: eerste drie puntje ‘niet puur Bottom-up’ 

 

Pijn  endorfines, morfine  

 

Chronische pijn → > 6 maand en niet te wijten aan kwaadaardige ziekte = 20% 

Taken psycholoog 

• aandacht voor pijn  

• piekeren  

• vermijdingsgedrag pijn   

• zekerder omtrent doelstellingen in leven onafhankelijk pijn  

• gevolgen beperken door compenserend, alternatief gedrag  

• aanvaarding  

 

Thermal grill illusion  

→ zwamworstjes: 20 °C en 40 °C 

→ brein kan niet met koud en warm tegelijk om (aparte receptoren) = pijn 

 

6. KINESTHESIE & EVENWICHTSGEVOEL 

 

Kinesthesie → positie & bewegingen ledematen, lichaam vb.: slapende voet 

 

Evenwichtsgevoel → balans, info evenwichtszintuigen 

• beweging vloeistof semicirculaire kanalen + kinesthetische feedback → cerebellum  

• interactie visueel → wagenziek  
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7. PSYCHOFYSICA !!! 

 

Psychofysica → wetenschap die bestudeert fysische wijzigingen in omgeving (fysische stimulus) en welk 

psychologisch effect dat heeft (psychische ervaring) = studie v/d gewaarwording  

 

 

Absolute drempel → de hoeveelheid fysische stimulatie die nodig is zodat je  

hem zou opmerken  

vb.: in woestijn, hoe licht moet een lampje zijn zodat je hem kan zien?  

• detecteerbare intensiteit 

• gradueel niet absoluut 

vb.: één keer 1 dB wel horen, anderen keer weer niet  

 

    Ruis → soms elektrisch signaal zonder dat er iets is door spontaan vuren  

• signal-noise: heb ik nu iets gehoord?  

• false alarms: toch niks gehoord 

 

Zicht Een kaarslicht in een donkere, heldere nacht gezien op een afstand van 50 km 

Gehoor Het getikt van een uurwerk op een afstand van 5 m 

Smaakzin Een koffielepel suiker in 7,5 l water 

Reuk  Een druppel parfum binnen de ruimte van een appartement met 5 kamers 

Tastzin De vleugel van een vlieg die op je wang valt op een afstand van 1 cm 

 

→ niet zo absoluut als doet vermoeden = gevoelig aan adaptatie 

vb.: heel de week geen zoet gegeten = zoet makkelijker proeven  

 

    Interactie andere zintuigen  

    → 2 puntsmethode: differentiële sensitiviteit 

→ hoe nauwkeuriger men voelt, beïnvloed door wat je ziet 

    vb.: prikje bij de dokter  

     

     

 

 

 

 

Niet lineair !!! 

• als er nog niet veel is, grote 

veranderingen voelen vs.  

als er al veel is, amper voelen 

Psychologen dB schaal aangepast !!! 

• veel meer fysische energie nodig om gevoel te hebben dat iets luider staat → “maar 10 dB” = 

duizenden amplitudes erbij  

 

Relatie fysische stimulatie en psychologische respons niet lineair !!! 

 

 

 

 

 

 

Differentiële drempel → kleinste waarneembaar verschil, het kleinste waarde verschil dat er is tussen 2 prikkels  

• JND = just noticeable difference  

vb.: als 100 lampen branden, hoeveel aansteken voor gevoel dat het lichter wordt?  

 

Wet van Weber → JND is verschillend bij verschillende intensiteit  

vb.: zakje 20 kg en 22 kg = voelen vs. zak 200 en 202 kg = niet voelen 

• mensen gevoelig voor verhouding tussen stimuli 

• toepassing:  

→ geneeskunde (werken zintuigen minder goed door bepaald medicijn?)  

→ marketing (mensen gevoelig aan relatieve drempels, hoeveel ten opzichte van wat er al is) 
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Weberfractie → verhouding JND en intensiteit bij verschillende zintuigen,  

gebruikt om te berekenen wat ons gevoeligste zintuig is   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. CROSSMODALE INTEGRATIE: INTERACTIE TUSSEN DE ZINTUIGEN  

 

Zintuigen interageren  

• McGurk effect 

• lipbewegingen tijdens luisteren → betere herkenning 

 

Compensaties (oefening) 

• blinden: tastzin (braille) 

• doven: betere visuele perceptie beweging periferie 

• echolokalisatie  

 

Neuronale plasticiteit  

• blinden: visuele cortex tijdens braille 

• doven: auditieve cortex tijdens beweging  

 

Synesthesie (1%) → hersengebieden meestal afgelijnde functies, maar verstoring neuronale pruning 

opgetreden  

vb.: cijfer zien en gewaarwording van keur  
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H4: WAARNEMING  
1. VAN ZINTUIGELIJKE GEWAARWORDING NAAR WAARNEMING  

 

Gewaarwording  waarneming  

• dubbele dissociatie: prosopagnosie en visuele agnosie  

• visuele agnosie → niet herkennen, wel gewaarworden vb.: object kunnen teken (inbeelden) maar 

daarna niet meer herkennen wat getekend  

• artificiële intelligentie → gewaarwording ok  waarneming  

 

Gewaarwording → opname stimuli uit omgeving en vertaling in zenuwimpulsen die door de hersenen kunnen 

verwerkt worden  

 

Waarneming → interpreteren en begrijpen van de gewaarwording  

• actief proces 

• visuele signaal is beperkt/onvolledig en veranderend (brein creëert groot deel v/d visuele wereld) 

1. blinde vlek → wordt aangevuld 

2. fixaties (naar iets kijken) & saccades (naar iets anders willen kijken = sprong maken) → geen 

signaal naar hersenen tijdens sprongetjes = 4s tot 40 ms ‘blind’ 

3. knipperen (500 ms) → merk je niet  

4. retina 2D → zien in 3D  

5. enkel fovea scherp zien → toch indruk alles scherp zien  

 6. vorm niet constant – positie  

 

Streven naar perceptuele constantie 

→ gelijkblijvende voorwerpen (grootte, vorm, lichtheid, kleur) = veranderend retinaal beeld  

• proximale stimulus → het geheel aan fysische energie dat onze receptoren stimuleert 

• distale stimulus → het voorwerp dat de fysische energie produceert 

vb.: deur, proximale stimulus (retina) kan helemaal anders zijn afhankelijk van positie, hersenen moeten van 

proximale stimulus raden welk object (distale stimulus) ze zien in de wereld  

 

Palmer: waarneming → heuristisch interpretatieproces 

→ proximale stimulus omvormen tot distale, gebruik makend van semantische kennis ( = kennis die je al hebt 

over de wereld) 

→ proximale stimulus + aannames = meest waarschijnlijke distale stimulus 

• aannames = probabilistisch proces: → bij fouten: illusies = inzicht in achterliggend proces, vooral 

interesse in gevallen waar waarneming  werkelijkheid  

 

Beach footprint illusion 

→ = dezelfde voetafdruk (aan andere kant voet gaan staan) 

 

Balken  

→ linker en middelste balk = dezelfde balk  

→ proximale stimulus (ondergeschikt aan waarneming) 

     

    Vierkant A en B & schaduw cilinder 

    → A en B dezelfde kleur (vergelijken steeds met omgeving) 

 

 

   Raster van Hermann 

   → ontstaat vroeg na gewaarwording: 127m naar 1m in ganglioncellen (compressie) 

   → laterale inhibitie (groter voor helderdere stimuli): omgeving meer wit op  

kruispunten = meer inhibitie kruispunten = minder heldere waarneming  

→ inhibitie kleiner in de fovea = weg bij fixatie  
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Waarneming: bottom-up  top-down  

• bottom-up: receptoren → hersencentra herkenning en classificatie 

• top-down: kenniscentra → vroege stadia verwerking (waarneming efficiënter maken) 

 

2. VAN DE RETINA NAAR DE HERSENEN  

 

Marr: objectherkenning, 3 stappen !!! 

1. primaire schets 

2. perceptuele organisatie 

3. patroon-en objectherkenning  

 

2.1 PRIMAIRE SCHETS !!! 

 

Proximale stimulus (object reflecteert licht in de retina) 

→ vuren axonen in 2 oogzenuwen (ontvangen minder dan 1%) 

= schematische weergaven wordt doorgestuurd naar de hersenen 

 

Compressie → overgang helderheid (randen) 

• drempel helderheidsverschil 

• oriëntatie v/d randen  

• belangrijke helderheidsovergangen  toevallige  

→ hersenen bouwen beeld v/d primaire schets terug op door middel van top-down informatie  

= wat we werkelijk zien = 90% opgebouwd uit het brein 

 

2.2 PERCEPTUELE ORGANISATIE !!! 

 

Welke randen horen bij een voorwerp?  

 

2 principes: 

1. perceptuele groepering  

2. figuur-achtergrondscheiding 

2.2.1 PERCEPTUELE GROEPERING 
= wat hoort bij elkaar?  

 

Hoe? 

• gelijkheid 

• nabijheid 

• geslotenheid 

• goede voortzetting  

• vroegere ervaring (dalmatiër foto) 

2.2.2 FIGUUR-ACHTERGRONDSCHEIDING 
= wat is de voorgrond en wat is de achtergrond?  

vb.: de rubin vaas 

 

• omsingeling  

• grootte (klein aparte figuur ) 

• symmetrie 

• locatie (onderaan = achtergrond) 

• textuur (detail ) 

• vorm (smaller onderaan) 

• vertrouwdheid  

 

Captcha (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart 
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2.3 PATROON-EN OBJECTHERKENNING !!! 

 

Perceptuele organisatie → 2,5D schets 

• bevat vooral info zichtbare oppervlak (viewer-centered) 

→ representatie v/d distale stimulus die voorwerpgericht is, onafhankelijk van gezichtspunt kijker  

= vereist herkenning 

 

Patroonherkenning → koppelen van kijkergericht beeld aan een voorstelling in het geheugen → 

voorwerpgericht beeld  
 

2 principes: 

1. template-matching → voor alle objecten die we kennen prototypische templates = vergelijking maken 

van templates met uitkomst perceptuele organisatie  

vb.: lettertypes  

problemen: soms maar deel zichtbaar & variatie tussen stimuli  

2. kenmerkenherkenning → regels typische kenmerken van zaken opslaan = zoeken naar kenmerken 

(feature) 

vb.: T = 2 lijnen, bovenaan gekruist 

 

Marr: principes: herkenning door reeks verbonden cilinders met bepaalde lengte & breedte in 

computerprogramma gestoken = 1e computermodel basisobjecten herkennen  

 

Biederman: cilinders → geons  

• n geons  → herkenning  

 
 

 

 

 

Voorwerpherkenning op basis van templatematching & kenmerkenherkenning 

→ 3D voorwerpgericht beeld 

• aanvullen ontbrekende info 

• distale stimulus  proximale stimulus  

 

Evolutionair: functie → categorisatie  

 

3. DE PERCEPTIE VERBETEREN DOOR DE INFORMATIEOPNAME TE 

STUREN: TOP-DOWN  

 

Bottom-up  top-down 

• ogen projecteren & neuronale verbindingen naar visuele cortex = evenveel leunen op ogen als op 

hersenen = tweerichtingsverkeer (van buiten naar hersenen en van hersenen naar buiten) 

 

Kenniscentra → gewaarwording  

• niet primaire schets 

• perceptuele organisatie: perceptuele groepering & figuur-achtergrondscheiding  

• patroonherkenning  

 

3.1 EVIDENTIE VOOR TOP-DOWNINVLOEDEN  

 

1. waarneming: iets afwezig in proximale stimulus  

2. perceptie geheel sneller dan de som v/d delen  

3. contexteffecten op interpretatie (= stimuli) 

4. omkeerbare figuren = bottom-up  waarneming  

5. subjectieve contouren: niet puur top-down, interactie met  

Bottom-up (aanvullen retinale blinde vlek) 
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6. woordsuperioriteitseffect  

→ woord laten zien op computerscherm (flash), vraag: heb je letter d gezien?  

→ bestaand woord: 83% juist & niet-woord/letter: 70% 

= toevallig begin woord gezien, uit context & kennis woord afleiden dat er een letter d is  

7. geheel-deel superioriteitseffect voor andere stimuli  

= gebruiken geheel om details te herkennen  

8. invloed vertrouwdheid gezichtspunt 

= brein info aanvullen a.d.h.v. hoe wij gewoon zijn om naar 

zaken te kijken  

 

De Graef: invloed omgeving op herkenning voorwerpen 

vb.: stofzuiger moeilijker te herkennen in garage 

= oogexperiment  

• vooral bij latere fixaties: top-down neemt tijd  

 

 

3.2 IAM 

 

Herkenning visuele stimuli (letters/woorden) + betekenis 

→ computers laten lezen = waarnemingsprobleem, dus principes waarneming mens in computer stoppen  

→ pas als je begrijpt hoe het menselijk brein het doen, kan je het in een computerprogramma verwerken  

• kenmerkdetectors Marr 

• groeperingsprincipe verbondenheid voor letters 

• tussenlaag voor letters (positie-specifiek)  

→ figuur-achtergrondscheiding niet voor woord als geheel 

• facilitatie  inhibitie 

• graduele activatie – leercycli 

• laterale inhibitie  oog  

• bottom up  

• top down  

vb.: woordsuperioriteitseffect, zinscontext  

 

 

4. WAARNEMING VAN DIEPTE EN BEWEGING  

4.1 DE WAARNEMING VAN DIEPTE 

= van evolutionair belang  

 

Retina  

• 2D (platte structuur) 

• geen info in lichtstaal over diepte/afstand  

→ 3D berekenen  

• binoculaire diepteaanwijzingen → beide ogen  

• monoculaire diepteaanwijzingen → met één oog 

4.1.1 BINOCULAIRE DIEPTEAANWIJZINGEN  
 

Binoculaire dispariteit → het verschil van enigszins verschillende informatie over dezelfde voorwerpen in de 

buitenwereld dat elke retina ontvangt 
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• ogen paar cm verwijderd van elkaar → ontvangen verschillende info over voorwerpen (vb.: vinger) 

• hoe verder, hoe minder verschillend → berekenen afstand = f(dispariteit) 

• hersenen: 2 monoculaire beelden (2D & 1 dominant) → combineren tot één 3D/ stereoscopisch beeld  

 

Strabisme → afwijking, scheelzien, ogen kijken niet naar zelfde punt en krijgen dus verschillende info binnen 

waardoor de hersenen maar gebruikt maakt van één oog en het andere beeld negeert  

• oplossing: onderdrukken niet-dominante oog ( = lui oog) → tijdelijk bedekken (plakker) 

 

Oogconvergentie: samentrekking spieren door hersenen  

→ hersenen gebruiken deze info om diepte te berekenen  

 

 

 

 

 

4.1.2 MONOCULAIRE DIEPTEAANWIJZINGEN  
 

Ook met 1 oog dicht → 3D? = monoculaire diepteaanwijzingen  

 

Grootte van het retinale beeld  

→ hoe dichter, hoe groter & hoe verder, hoe kleiner  

 

 

 

 

 

 

Structuurgradiënt 

→ binnen bepaalde hoek 

• ver: meer zien, meer detail 

• dicht: minder zien  

vb.: boven en onderaan aula  

 

Lineair perspectief 

→ als punten lijken samen te komen, interpreteren we dat punt als verder verwijdert dan andere punten  

vb.: klein wit vlekje, toch interpreteren als een gewone man  

 

Interpositie -overlapping  

→ als het ene het andere overlapt, interpreteren we het als dichterbij 

 

Bewegingsparallax 

→ snelheid waarmee zaken voor onze ogen bewegen  

vb.: in trein zitten: paaltjes schuiven snel voorbij (dicht), huizen achtergrond schuiven trager voorbij (ver) 

 

 

Illusies dieptezicht: 

Lineair perspectief + textuurgradiënt  

• drie cilinders zijn even groot 

• blauw overschatten door lineair perspectief  

en textuurgradiënt (omgekeerd wit vlekje) 

 

Ponzo 

• eenvoudige lijnen, sterke neiging 3D  

interpretatie  

 

Müller-Lyer 

• even lang, maar linkerhoek ervaren als dichtbij en rechter als veraf = lijnstuk opblazen  
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Kamer van Ames = monoculair  

• vervormde kamer 

• illusie dat mensen groeien en krimpen   

 

Maanillusie  

• maan staat niet dichter bij de aarde 

• maan laag op de horizon = brein geleerd  

zaken dicht bij horizon zijn ver verwijderd 

→ zoals bij wit vlekje = werkelijke grote opblazen  

 

Draak: 2D → 3D 

 

4.2 DE WAARNEMING VAN BEWEGING  

 

Beweging kijker ( retinaal beeld) – stilstaande voorwerpen 

• correctie irrelevante bewegingen, signalen oogspieren en evenwichtsorgaan → stabiele distale 

stimulus 

• Gibson: ecologische perceptie (relatie tot de wereld): retinaal beeld wijzigen = doen we bewust om zo 

veel mogelijk verschillende info te krijgen over een object  

= beweging dient om waarneming te ondersteunen  

vb.: afstand schatten door snelheid verandering retinaal beeld 

 

Stilstaande kijker – bewegende voorwerpen  

• evolutionair 

• Savelsbergh et al.: mensen in een donkere kamer een fluoballetje vangen  

= retinaal beeld wordt kleiner, idee bal nog verder verwijdert, bal komt tegen ons aan  

vb.: meer ongelukken met kleine auto’s 

→ hoe kleiner = overschatting afstand 

→ fout kleiner dan gedacht = niet enkel grootte, maar compensatie door binoculaire dispariteit  

• fout groter bij kinderen  

 

Grote capaciteit tot waarneming van biologische beweging  

• enkele stipjes bewegen = we zien man die wandelt 

• evolutionair nut  

 

Groeperingsprincipe van het gemeenschappelijk lot !!! 

→ dingen die samen bewegen, interpreteren we als hetzelfde object  

 

Ungerleider & Mishkin – 2 verschillende banen (parallel) 

• visuele info komt binnen achteraan hersenen (primaire visuele cortex) 

• Wat baan: naar temporale lob = alles wat te maken heeft met herkenning van wat we zien  

Waar baan: naar pariëtale lob = hersenen berekenen waar het begint, mentale kaart  

van de 3D ruimte waarin men zich beweegt 

= beide processen gebeuren gelijktijdig 

→ dubbele dissociatie 

 

Patiënten 

1. weten waar, maar niet wat  

2. weten wat maar niet waar  

 

Visuele agnosie – case study 

• intacte temporale baan, maar  

ziet niet wanneer voorwerpen bewegen  

• 4 foto’s van een trein = interpreteren wij als een  

bewegende trein 

• kleine visuele mechanismen die elk een deel van de visuele info verwerken, als het één deel was zou 

het veel langer duren  
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Bewegingsillusies:  

 

Apparente beweging → door snelle opvolging beelden interpreteren we stilstaande beelden  

als bewegend = phi fenomeen vb.: tv, neon reclames (tekst dat beweegt op een bord) 

 

Geïnduceerde beweging → door een verkeerde interpretatie van beweging in achtergrond 

 

Watervalillusie  

• idee dat het water naar boven ‘kruipt’ → creëren beweging: water valt naar beneden = hersengebied 

constant stimuleren 

• plots stilstaand beeld = neuronen blijven doen wat ze eerst deden maar doordat het nu een stilstaand 

beeld is, lijkt het alsof het water naar boven gaat 

 

5. WAARNEMING EN ACTIE 

 

vroeger: waarneming  actie 

nu: constante interactie – drie onderzoekslijnen  

 

5.1 RIZZOLATTI: SPIEGELNEURONEN MOTORISCHE CORTEX !!! 

 

Neuronen acties = neuronen waarneming acties 

(= neuronen die actief worden wanneer we zelf iets doen, zijn dezelfde neuronen die actief worden wanneer we 

kijken naar anderen die iets doen) 

• onderzoek: kijken naar hersenactiviteit apen (nootje eten) 

• replicaties acties anderen (vb.: spraak, geeuwen) 

• verklaring imitatie: waarneming → actie 

• al vanaf 2 weken! 

• verklaring autisme? → spiegelneuronen geen activiteit = moeilijk met zichzelf verplaatsen in anderen  

= belangrijk nieuw onderzoeksdomein  

 

5.2 IMPLICIETE ACTIVERING VAN RESPONSEN (DEHAENE)  

 

Hommel: theorie van gebeurteniscodering: geheugen = waarneming + acties  

• heel kort visuele stimuli op computerscherm (getal-woord) 

• congruente beurt: beide stimuli zelfde reactie (groter dan 5) 

• incongruente beurt: beide stimuli vereisen niet dezelfde reactie 

→ sneller op congruente beurten  

→ mensen zien een flash, waarneming gaat niet, maar toch sneller reageren? = waarneming niet compleet, 

toch onmiddellijke actie = waarneming triggert onmiddellijke actie  

 

 

 

5.3 DE GRIJPBEWEGING  

 

• alleen mensen/primaten  
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• > 6-9 maand 

• meten hoe ver duim en wijsvinger opendoen 

• groot schijfje = eerst wijsvinger en duim te veel opendoen 

• klein schijfje = minder wijd opendoen  

= interactie waarneming en actie 

= illusies? = veel minder in actie dan in waarneming! 

 

Perceptie-actietheorie – Milner & Goodale  

• waarneming voor herkenning  waarneming voor actie 

• wat baan  waar baan  

• dubbele dissociatie: visuele agnosie  intact grijpen  

 

6. HOE BELANGRIJK IS LEREN BIJ DE WAARNEMING? 

 

Nature vs. nurture?  

 

4 onderzoekslijnen: 

1. blinden studies 

2. studies visuele vervorming 

3. studies perceptie bij neonaten  

4. studies perceptueel leren bij volwassenen  

 

6.1 BLINDEN  

 

Case studies: nurture  nature? 

→ enkel afwijking oog, niet hersenen = operatief herstel 

• weinig details, geen onderscheid simpele vormen  

• wel detectie, fixatie, scannen en volgend bij beweging  

• geen visuele herkenning ( tast) 

• zeer lange training, niet altijd succes 

 

MM (2003) – ongeval chemicaliën 

• L oog blind, R oog aan de cornea schade 

• stamceltransplantatie → herstel R oog 

• onderscheid eenvoudige figuren en kleuren  

• goed zicht lage spatiale frequentie  

• 2 j later systematisch getest  

• 3 j na operatie 

→ enkel wandelen met stok (snel) 

→ moeite onderscheiden schaduw – object 

→ geen gezichtsherkenning  

 

Waarneming  

• nurture: is aangeleerd, vooral herkenning en snelle reacties 

• kritische periode: moet vroeg in het leven gebeuren, daarna kan je het niet meer leren) 

• nature: eenvoudige perceptie (kleur, grootte, helderheid) 

 

6.2 VISUELE VERVORMING 

 

Visuele vervorming intacte proefpersonen: Stratton  

• spiegelbeeld & ondersteboven  

• 8 dagen = volledige aanpassing (prismabril) 

Palmer: geen aanpassen waarneming, maar beweging? 

• 8 dagen prismabril, maar niet zelf mogen bewegen 

• aanpassing werkt nog steeds, verliep net iets moeilijker  

Held: actieve exploratie → belang lichaamsbeweging  

• nurture  

• interactie waarneming – actie  
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6.3 PERCEPTIE BIJ NEONATEN  

 

Neonaten: nog geen nurture 

 

Blooming, buzzing confusion (James) 

• gewaarwording, geen waarneming  

 

Recenter  

• 30 cm: goed zien op die afstand, onderscheiden stimuli (voeding: moederborst!) 

• 12-21d: imitatie gezichtsuitdrukkingen = heel snel geleerd 

 

Pasgeborenen  

• zien randen & overgang helderheid (= primaire schets), alles er na  

aangeleerd  

• 1-3d: globale stimulusconfiguraties – voorkeur gezichten (aangeboren) 

 

Dieptezicht  

• Gibson & Walk: visuele klip 

• 6 maanden voor het zien van diepte (dachten ze oorspronkelijk 

• 2 maanden: verhoogde hartslag  

• habituatie techniek: kubussen in verschillende oriëntaties getoond, keken minder lang  

naar de kubussen die gedraaid waren: kubus retinale grootte (1,5d) 

→ bepaalde aspecten diepteperceptie nature, rest leerproces  

 

Spelke: pasgeborenen leren groeperingsprincipes vanuit principe van het gemeenschappelijk lot 

• stimuli groeperen op basis van = beweging → afleiden andere groeperingsprincipes 

 

Moeilijk om nature en nurture te scheiden  

vb.: voorkeur stem moeder 2-3d (fopspeen paradigma): prefoetaal nurture, geen nature  

 

6.4 PERCEPTUEEL LEREN BIJ VOLWASSENEN  

 

Ook bij volwassenen perceptueel leren  

• diagnose röntgenfoto’s 

→ top-down (kennis) 

→ bottom-up: grotere gevoeligheid zwart-wit 

• hoe? 

→ meer aandacht belangrijke kenmerken  

→ specifieke receptoren voor bepaalde stimuli: kenmerkendetectie → templates 

→ training: groter verschil zien tussen te onderscheiden stimuli 

• kritische periode: voor bepaalde vaardigheden (vb.: blindenonderzoek) 

 

= waarneming is aangeleerd 
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H6: CONDITIONERING EN LEREN  
 

Hogere orde cognitieve functies: taal, denken & leren 

 

Leren → relatief permanente wijziging in gedrag en kennis ten gevolge van eerdere ervaringen  

• mens = een lerend wezen  

vb.: peuter 18-23 maanden: 6 woorden per dag 

 

Menselijk leren = principes als dieren → diermodel 

→ experimentele methode: constant houden  

• ervaring  

• genetische achtergrond 

• motivatie 

→ ethische bezwaren vs. belang (vb.: behandelen angststoornissen) 

→ theoretisch en toegepast belang (vb.: farmaceutica) 

→ typisch menselijk: ook leren door communicatie 

 

1. KLASSIEKE CONDITIONERING  

 

Zeer eenvoudig mechanisme (is that all there is?)  breed toepasbaar 

 

1.1 PAVLOV 

 

Ivan Pavlov → “Pavloviaanse” conditionering  

• nobelprijs fysiologie & geneeskunde: oorspronkelijk onderzoek naar de spijsvertering  

• methode 

→ natuurwetenschappelijke aanpak: gecontroleerde omgeving  

→ afhankelijke variabele (respons): speekselafscheiding  

→ toevallige ontdekking: bel + voedsel = permanente gedragswijziging: speeksel bij bel i.p.v. 

voedsel = leren! 

• focus spijsvertering = de psychische reflex 

Klassieke 

conditionering: 

NS + OS → OR leidt tot 

CS → CR ( OR)  

!!! (termen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 KENMERKEN VAN KLASSIEKE CONDITIONERING  

1.2.1 VERWERVING  

= proces waardoor CS → CR 

• meerdere associaties CS en OS noodzakelijk  

• aantal beurten afhankelijk v/d duur en intensiteit OS en OR  

vb.: auto-ongeval  
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Grafiek 

• lucht (OS) & knipperen (OR) 

• belletje en dan lucht blazen, meerdere beurten nodig om ze te laten  

knipperen wanneer ze het belletje horen vb.: 1e beurt = 10% 

 

Leren  geheugen  

• onderscheid impliciet-expliciet geheugen  

• verschil tussen amnesiepatiënten: knipperen ook, weten enkel niet meer dat ze geconditioneerd zijn  

• je kan leren zonder een bewuste herinnering  

1.2.2 EXTINCTIE 
= uitdoving  

• als CS zonder OS → CR  

vb.: behandeling fobieën  

• niet vergeten!  

→ tijdelijk spontaan herstel 

→ zeer snelle nieuwe verwering CS → CR 

→ je kan een conditionering vervangen door een andere  

conditionering, maar wat we ooit geleerd hebben blijft bestaan  

vb.: vliegangst 

= nieuwe relatie onderdrukt CS → CR 

1.2.3 STIMULUSGENERALISATIE 

= als CS → CR dan CS’ → CR 

= soort generalisatie  

• evolutionair belangrijk: preventie gevaar 

• niet absoluut: stimulusdiscriminatie: als CS’ niet laten volgen door OS en OR: extinctie 

vb.: toepassing spinfobie: bepaalde spinsoorten CS wel laten volgen door OS → OR (vb.: elektrische 

shock), andere CS’ niet  

 

 

Behavioristen: leren = nieuwe S-R verbindingen creëren  

→ 1e toepassing klassieke conditionering op mensen  

 

Watson: Little Albert 

• angst geconditioneerd voor ratten en daarna alle witte dieren d.m.v. hard geluid 

 

1.3 PROBLEMEN MET DE BEHAVIORISTISCHE INTERPRETATIE  

 

Black box: enkel geïnteresseerd in S-R associaties 

 

BF Skinner 

• ging hier heel ver in, nam aap in huis 

• overtuigd dat een aap zich als zijn dochter zou gaan gedragen (experiment mislukte) 

 

Contiguïteit → als twee stimuli dicht bij elkaar in tijd plaatsvinden, leren we het verband 

• smaakaversie? (iets eten, ziek worden, daarna nooit meer willen eten)  

= lang, associatie? = schending contiguïteit (wat met alle zaken die je er tussen hebt gedaan?) 

• zelfs als misselijkheid (OR) niet te wijten is aan voedsel  

vb.: dierproeven zoet water en andere OS (radioactieve stof) 

 

Garcia en Koelling !!! 

→ aangeleerde smaakaversie: niet alle CS-CR combinaties zijn even conditioneerbaar 

• zoet water & fuifwater (vinden ze even leuk) 

• conditie 1: radioactief bestraald (= ziek worden) → minder van zoet water drinken  

• conditie 2: na drinken elektroshocks geven → minder van fuifwater drinken  
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= interactie-effect 

= OR ziekte → aversie smaak  OR pijn → aversie geluid/visueel  

        = probleem in klinische setting  

        vb.: kanker, ziek worden door chemo,  

maar door biologische predispositie  

attribueren aan eten = smaakaversie  

voor bijna alles  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kamin: blokkering  

           = volgt contiguïteit niet 

 

 

 

 

 

→ blokkering ook bij leren van hogere-orde associaties: leren lezen bij leesmoeilijkheden moeilijker in 

associatie met foto  

• foto (CS), uitspraak (CR), woordbeeld (nieuws CS, wordt geblokkeerd) 

 

1.4 HET COGNITIEF ALTERNATIEF 

 

Conditionering > blinde associatie tussen contigue stimuli → actief proces 

 

Leren van CS → CR relatie (black box)  

 leren CS-OS relatie: S-S theorie klassieke conditionering  

 

 

        = S-R (behaviorisme) 

 

 

= S-S (cognitieve psychologie) 

CS activeert beeld (mentale 

representatie) van OS 

S-R 

vb.: hond kwijlt door het verband tussen belletje en brokken  

 

S-S 

vb.: als hond kwijlt is het omdat ze geleerd heeft dat het belletje vooraf gaat en ze verwacht brokken waardoor 

ze begint te kwijlen  

→ conditionering = f(voorspellende waarde CS voor OS) 

• efficiëntie contiguïteit: goede voorspellende waarde  

• leren  als CS en OS nieuwe stimuli zijn  

rat leert trager licht → shock, als licht en shock eerst onafhankelijk voorkomen  

• leren  als relatie overeenstemt met verwachting en erfelijke aanleg → verklaring biologische 

predisposities  

• leren  als OS belangrijk is vb.: hevige pijn  

• leren  als betrouwbare voorspeller reeds bestaat → verklaring blokkering 
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→ associatie tussen CS en niet-observeerbare entiteit 

→ associatie tussen niet-observeerbare entiteit en CR 

 

Huidige psychologie: mentale representaties, verwachtingen, voorspellingen, neurale netwerken (hersenen) 

 

1.5 KLASSIEKE CONDITIONERING BIJ MENSEN  

 

= ook bij denkende wezens (niet enkel bij dieren) 

 

Tv (NS) en versnaperingen (OS) = OR 

→ tv CS met digestieve CR: zin om te snoepen  

 

Voorkeuren geconditioneerd 

• voedsel 

• muziek (puberteit → associatie sterke emoties) 

 

Smaakaversie bij chemotherapie aangeleerd → ijs als CS 

 

Reclame!!! 

• bepaalde stimulus (OS) koppelen aan product (NS), hopen op dezelfde reactie te krijgen bij (OS) 

 

Plaud & Martini  

• associatie spaarpot foto (NS) & naaktfoto’s (OS) 

• spaarpot (CS) → seksuele opwinding (CR) 

 

Niet enkel voor leren associaties met stimuli die een ongeconditioneerde reactie uitlokken (vb.: reflexen), 

maar ook voor associatief leren van gebeurtenissen (associaties alle stimuli, niet enkel die met OR) 

 

Toepassing (cognitieve) gedragstherapie 

• menselijk gedrag bepaald door vroegere ervaringen  

→ correctie door conditionering  

 

Leren verbanden is mogelijk via conditionering maar niet noodzakelijk: communicatie (taal) 

 dieren  

→ potentieel therapieën fobieën (maar: extinctie beter) 

• Mc Nally: CS (slang) → shock & CS (spin), geen shock dan: verbaal: spin wordt CS 

• resultaat: CS (spin) → shock/angst  

 

Toepassing politiek: 

 

2. OPERANTE CONDITIONERING  

 

Klassieke conditionering → leren samenhang gebeurtenissen omgeving zonder eigen controle 

 

 

 

Operante/instrumentele conditionering → gedragsverandering door leren samenhang gedrag en consequenties  
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2.1 THORNDIKE EN SKINNER 

 

Thorndike – wet van het effect 

→ voldoening gevende responsen zullen vaker, sneller en efficiënter uitgevoerd worden dan 

onbevredigende gevolgen  

→ leren = gedrag + gevolgen  

vb.: puzzelkooi: dier in gecontroleerde omgeving, konden op knopjes en  

hendeltjes drukken  

 

Skinner 

→ afhankelijke variabele: n operante respons: gedrag met effect op 

omgeving  

→ gedrag = f(omgevingsverandering) 

• bekrachtiging: verandering die gedrag  

a) positieve bekrachtiging: toedienen aangename stimulus 

b) negatieve bekrachtiging: wegnemen negatieve stimulus 

• straf: verandering die gedrag  

a) positieve straf: toedienen negatieve stimulus  

b) negatieve straf: wegnemen aangename stimulus  

→ meer gecontroleerde omgeving: Skinnerbox 

 

Operante conditionering duif (Skinner) 

→ heel lang geprobeerd aan te tonen dat je complex gedrag kan aanleren vb.: gebruiken van werktuigen 

→ volledig nurture standpunt, vb.: depressie uit de hand gelopen bekrachtigingsproces  

 

 

2.2 BEKRACHTIGING  

 

Positieve bekrachtiger → kans voorgaand gedrag toeneemt door toediening positieve stimulus 

 

Negatieve bekrachtiger → kans voorgaand gedrag toeneemt door wegnamen negatieve stimulus 

 

 

Primaire (ongeconditioneerde) bekrachtigers → zijn inherent bekrachtigend, voldoen aan basisbehoeften  

vb.: voedsel  

 

Secundaire (geconditioneerde) bekrachtiger → zijn indirect bekrachtigend door associatie met primaire  

vb.: geld werkt niet bij peuters 

 

 

Continue bekrachtiging → na elk gedrag belonen, niet noodzakelijk voor conditionering vb.: drankautomaat 

 

Intermittente/partiële bekrachtiging → herhaling gedrag noodzakelijk, soms beloond vb.: studeren  

 

Bekrachtigingsschema’s = hoe vaak? 
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2.2.1 RATIOSCHEMA’S 
 

Bekrachtiging = f (n gedrag) → gedrag bekrachtigen in functie aantal keer gedrag gesteld  

 

SFR → schema vaste (fixed) ratio 

vb.: loon vakantie werk boer, 5 euro per kg tomaten  

 

SVR → schema variabele ratio: toeval met vast M 

vb.: gokautomaten, je weet niet wanneer beloning komt  

 

Efficiëntie 

→ SFR: postbekrachtigingspauze (even stoppen na beloning), want je weet dat je de 1e keren niet 

beloond zal worden  

→ SVR: net beloond, dus direct verder gaan = gedrag vaker stellen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 INTERVALSCHEMA’S  
 

Bekrachtiging = f (tijd + gedrag) 

• bekrachtiging na 1e respons na het interval  

 

SFI → schema vast (fixed) interval  

vb.: zakgeld  

• tussenliggende responsen irrelevant, toch SFI-schelp (geen effect op beloning, idee tijdsinterval) 

 

SVI → schema variabel interval: interval toeval met vast M 

vb.: kind dat snoep vraagt  

 

Efficiëntie  

 

2.3 STRAF  

 

 dagelijkse betekenis, wel gedrag  

 

Positieve straf → kans voorgaand gedrag dalen door toediening onaangename stimulus  
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Negatieve straf → kans voorgaand gedrag dalen door wegnamen aangename stimulus  

 

Effectiviteit 

• straf dreiging vaak even effectief 

vb.: “wacht maar tot papa thuiskomt”, ook in labo: CS even effectieve straf  

• dikwijls niet effectief, vooral positieve straf 

vb.: wraakgevoelens, criminelen  

 

Factoren die effectiviteit beïnvloeden:  

1. Intensiteit 

• onaangenamer – gedrag  

• herhaling – efficiëntie  → escalatie 

vb.: steeds strenger straffen voor zelfde effect = problematische opvoedingssituaties  

2. Uitstel 

• verband wordt geleerd 

• niet onmiddellijk = efficiëntie  → rechtssysteem! 

3. Consistentie 

• negatieve bekrachtiging gedrag bij uitblijven straf 

vb.: ouders reageren niet op een stout kind 

vb.: kleine winkeldieven = negatieve bekrachtiging (beloning negatief gedrag doordat straf uitblijft) 

4. Associatie met positieve bekrachtiging 

• compensatie na straf (feel good hug) 

• berisping = aandacht 

5. Ontsnappingsgedrag: wegnemen aversieve stimulatie = bijproduct straf 

• werkt negatief bekrachtigend: straf wordt weggenomen  

vb.: snooze 

6. Vermijdingsgedrag of – leren  

• herhaald ontsnappingsgedrag  

vb.: weglopen van presentatie → sociale angst 

• pendelkooi: vermijdingsleren (avoidance learning) 

→ klassieke conditionering: NS (signaal) + OS (shock) leidt tot OR 

= signaal wordt CS dat leidt tot CR (angst) 

→ operante conditionering: ontsnappingsgedrag leidt tot negatieve bekrachtiging (wegnemen 

v/d angst/CR) = vermijdingsleren  

= reëel ‘gevaar’ wordt vermeden, nooit meer ervaren = nooit confrontatie met irrationele karakter (vb.: sociale 

angst, fobieën) 

 

Systematische desensitisatie  

• systematisch blootstellen aan stimulus die ze willen vermijden in cognitieve gedragstherapie, waardoor 

het brein nieuwe verbindingen maakt en leert dat de stimulus ongevaarlijk is  

vb.: vaak bij fobieën, angststoornissen  

 

Effectieve straf = relatief intens, meteen, consistent, niet geassocieerd met positieve bekrachtiging & mag 

niet leiden tot ontsnappings- of vermijdingsgedrag  

 

Straf in het dagelijkse leven:  

• straf-ontvanger: agressie, apathie, sociale relatie  

• straf-gever: vaak niet objectief, meer geëmotioneerd 

= straf vaak niet efficiënt, neveneffecten, gevaar op escalatie  

 

Aanbevelingen  

• negatieve straf > positieve straf: escalatie , vooral bij goede relatie 

vb.: time-outs 

• straf altijd gepaard met bekrachtiging gewenst gedrag  

• ongewenst gedrag vermijden door vooraf bekrachtiging gewenst gedrag, zo niet extinctie  

vb.: slaapritueel baby’s  

 

2.6 VERWERVING VAN EXTINCTIE !!! 

 

Verwerving bij operante conditionering vereist # herhalingen = f (aantal variabelen) 
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→ biologische predisposities = mate waarin de operante respons overeenkomt met natuurlijke aanleg 

• vb.: rat: shock vermijden door wegspringen  hendel drukken  

gevaar: fight, flight, freeze 

• Breland: wasbeer niet te conditioneren met spaarpot 

• duiven niet te conditioneren dat niet prikken = voedsel  

( autoshaping) 

 

Extinctie: gedrag  als bekrachtiging uitblijft 

→ differentiële bekrachtiging: als je wilt dat bepaald gedrag uitdooft, meest efficiënt om positief gedrag te 

belonen = extinctie  door bekrachtiging verschillend gedrag vb.: misdadigers  

→ weerstand extinctie = f (bekrachtigingsschema) 

• continu schema < partieel schema (= vast < variabel) 

vb.: geld in defecte drankautomaat < gokmachine  

→ duurt langer eer een verschil gemerkt wordt (continu: 1e beurt) 

→ doorzetten ondanks frustratie ontbrekende bekrachtiger 

→ geleerd dat na veel gedragingen soms bekrachtiger volgt 

→ doorzettingsvermogen kinderen  na partiële bekrachtiging  

 

 

→ om iets aan te leren, in het begin continu belonen & daarna overstappen naar variabele want is minder 

vatbaar voor uitdoving 

 

2.7 HET BELANG VAN DE CONTEXT 

 

Stimuluscontrole → bekrachtiging enkel van toepassing in context waarin geleerd  

vb.: begroeting met vrienden vs. begroeting op sollicitatie gesprek  

vb.: patiënt met fobie leert in een praktijk dat vb.: kippen ongevaarlijk zijn, maar hoe in de realiteit? 

 

Vereist 

• stimulusdiscriminatie 

experiment: duif verschil tussen blauw en rood aanleren  

S1 + R → B én S1 + S2 + R  B leidt tot S1 + R → B en S2 + R  B 

(blauw lampje en pikken = voedsel & blauw, rood en pikken = geen voedsel) 

→ toepassing perceptuele discriminatiemogelijkheden S1-S2 dieren  

• stimulusgeneralisatie: toepassing nieuwe situaties  

vb.: met patiënt naar buiten gaan  

 

      = contextafhankelijkheid extinctie 
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2.8 WAT WORDT BIJ OPERANTE CONDITIONERING GELEERD?  

 

       Leren S-R relatie 

       → behavioristen: R-G niet mogelijk, want G is er  

nog niet, associatie S-R wordt geleerd (belang 

stimuluscontrole) 

 

Leren S-G relatie 

→ rat gretig of bang van Skinnerbox 

→ bekrachtigingen/straffen omvatten OS en OR, 

context wordt CS 

 

 

Intuïtie: R wordt gesteld met G als doel  

vb.: studeren omdat je weet dat je beloning gaat krijgen  

= bevestigd door onderzoek Colwill & Rescorla  

 behavioristen: studeren door verband tussen stimulus/woonkamer en respons/huiswerk 

 

Colwill & Rescorla !!! 

Fase 1: Skinnerbox 1 

• hendel = voedsel 

• ketting = suikerwater 

Wat geleerd? SR of SG?  

Fase 2: andere kooi 

• misselijk maken (radioactieve straling) na voedsel of suikerwater = smaakaversie  

Fase 3: minder hendel of ketting responsen in Skinnerbox 1 afhankelijk van fase 2 

• ratten die voedsel aten = minder eten & ratten die water dronken = minder drinken  
• S-G onmogelijk, want aanleren gebeurde in een andere kooi  
• S-R onmogelijk, want conditionering in Skinnerbox 1 niet gewijzigd  

→ S(skinnerbox1) – R(hendel-voedsel/ketting-suiker) niet gewijzigd 

→ S(skinnerbox1) – G(misselijkheid) onmogelijk want S(andere kooi) – G(misselijkheid) 

= R-G relatie geleerd: ze verwachte voedsel/suiker en misselijkheid G bij hendel/ketting respons  
= cognitieve factoren (mentale representaties) bij operante conditionering  
 
Aandacht voor nieuwe fenomenen, die jaren genegeerd zijn in de leerpsychologie 

1. aangeleerde hulpeloosheid 
2. latent leren  

2.8.1 AANGELEERDE HULPELOOSHEID 
 

Seligman: pendelkooi: ontsnappingsgedrag initieel inefficiënt  
→ in begin kunnen honden ontsnappen aan shocken, daarna krijgen ze een shock ondanks dat ze van 

kant veranderen  
→ honden blijven gewoon staan (janken), zelfs al wordt ontsnappen mogelijk  

 

Aangeleerde hulpeloosheid → algemene verwachting geen controle te hebben over omgeving d.m.v. gedrag na 

blootstelling aan onvermijdbare situaties 
• R-G link 
• depressie (aantal keer ongeluk, goed bedoelde gedragingen met negatieve gevolgen = beslissen niks 

meer doen), onwil om te solliciteren, negatieve spiraal bij werkloosheid, …  

2.8.2 LATENT LEREN  
 
       Cognitieve kaart 
       a) behaviorisme: doolhof, bij elke splitsing de  

juiste respons voor bekrachtiging (voedsel) 
 

b) Tolman: inzicht in lay-out doolhof: pad 2 en 3  
nooit bekrachtigd tijdens leerfase! 
(liet ratten perongeluk in de nacht rondlopen) 
= leren zonder beloningen  
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Tolman & Honzik  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Blauwe lijn: geen bekrachtiging, worden een beetje beter 
Rode lijn: wel beloond = worden goed in de weg = klassiek vb bekrachtiging  
Groene lijn: pas vanaf 11e dag beloning, eerste 10 dagen gelijk aan blauwe lijn, maar dan 11e dag plots even 
goed als ratten die heel de tijd beloond zijn geweest  
= je kan latent leren ook al word je er niet voor beloond & daling kan je alleen verklaren als je aanneemt dat 
ratten de eerste 10 dagen de weg leren  
 
 behavioristen: eerste dagen: geen S(splitsing) – R(gedrag dat leidt tot voedsel) dus geen leren 

= latent leren cognitieve kaart (mentale representatie) doolhof 
= leren > S-R + S-G + R-G: associaties tussen mentale representaties gebeurtenissen  
 

Morris water maze 

• rat leert naar waar te zwemmen om niet te verdrinken  

• twee condities: zichtbaar platform & onzichtbaar platform  

• toepassing: farmaceutische industrie (vb.: haloperidol) 

• B = normaal = medicijn is oké 

• C = effect op leren 

• hippocampus letsel = geen effect op zichtbaar platform & wel effect (C) op onzichtbaar platform  

= geheugen/leren! 

 

3. OBSERVEREND LEREN  

 

Spiegelneuronen: niet enkel leren door eigen ervaring, ramachandran “you watch it, you learn it”  

= leren door observatie i.p.v. evolutie 

 

Albert Bandura: observerend (of sociaal) leren  

• imitatie 

→ gedrag dat bekrachtigd wordt bij model 

→ status van het model: ouders, grote broer, … 

• mechanisme 

→ stimulusversterking: stimulus waar model mee omgaat wordt belangrijker en aantrekkelijker 

→ doelversterking: verhoogde motivatie om hetzelfde doel te bereiken als model  

• bestudeerde vooral angst en agressie 

 

3.1 ANGST EN AGRESSIE 

3.1.1 ANGST 
 

Gerull & Rapee: moeder angst voor rubber slang of spin = idem kinderen 

 

Biologische predisposities 

• jongen apen: observerend leren angst van volwassen aap (verkleed) voor slang of bloem 

= enkel angst voor slang overgenomen  
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3.1.2 AGRESSIE  
 

Bandura – bobo doll experiment  

• geen agressief gedrag in controlegroep 

• ook als andere speelvormen mogelijk waren  

• sterker als model bekrachtigd werd dan bij straf = plaatsvervangend  

• verklaring waarom ouders die zelf mishandelt zijn, hun kinderen mishandelen  

 

3.2 CULTURELE VERSCHILLEN  

 

Verschillende culturen vertonen en appreciëren verschillende gedragingen  

→ observerend leren  

→ grondslag invloed sociaal-culturele factoren op gedrag  

vb.: onderzoek Hofstede: Nederlanders extraverter dan Belgen  

 

Smaakvoorkeuren cultureel bepaald  

vb.: mieren, spinnen  

• klassieke conditionering vb.: gezellige momenten  

• observerend leren vb.: chimpansees & pepers, enkel als verzorger het doet  

 

 

ook bij alcohol → verklaart hoog verbruik studenten t.a.v. lager opgeleiden  

 

    Man-vrouw rollen: traditionele rolverdeling ondanks opvoeding bij  

schoolgaande kleuters (tv, peers) 

 

Culturele verschillen vb.: belang collectief vs. individu overgeleverd via  

observerend leren  

 

 

 

 

4. CASE: CONDITIONERING ZONDER BEWUSTZIJN  

 

Leren zonder bewustzijn?  

vb.: bewegen in bed  baby (valt er uit zonder hekjes) 

vb.: experiment prof Baard: aula stil wanneer hij links staat en lawaai wanneer hij rechts staat = staat op den 

duur enkel links 

 

Squire 

• declaratief geheugen: bewuste herinnering feiten/gebeurtenissen  

• niet-declaratief geheugen: vb. vaardigheden  

• klassieke conditionering bij amnesiepatiënten  

= impliciet leren: verandering in gedrag/kennis zonder bewuste herinnering 

 

Destrebecqz & Cleeremans  

• getallenreeks van 96 getallen onthouden en zo snel mogelijk knoppen  

indrukken = te veel geheugen (max 7) 

• mensen werden toch geleidelijk sneller = impliciet leren  

• 13e beurt ander patroon = terug trager 
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Conclusies 

• onbewuste conditionering mogelijk, maar zeer beperkt 

• enkel elementaire verbanden en gedragingen, zo niet: bewustzijn 

• onbewuste nooit mogelijk als bewuste niet mogelijk is 

vb.: biologische predispositie 

• onbewust = beperkte, primitieve vorm van bewuste conditionering 

 

5. NEURONAAL LEREN  

 

Associatief leren – neuronaal equivalent: 

• hebbian learning → neuronen die samen actief worden, zullen een verbinding maken 

• long-term potentiation → synaptische efficiëntie  bij co-occurrence van activatie = als vaak 

geactiveerd zal efficiëntie tussen hersencellen stijgen  

vb.: naam en gezicht  

• NMDA → chemische stof dat proces bouwen verbindingen immens versnelt = enige smartdrug dat 

bestaat 

• simulaties: neurale netwerken  

 

Fysieke, biologische neuronale verandering ten gevolge van leren: casestudy lezen  

• verbinden klanken met letters 

• scan voor kunnen lezen en erna = nieuwe verbindingen gemaakt  
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H7: ONTHOUDEN EN VERGETEN  
 

Situering cursus: informatie opnemen (gewaarwording), interpreteren (waarneming), selecteren (aandacht), 

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

 

1. ACHTERGROND  

1.1 RUBIN & SCHULKIND (1997) 

 

→ 73 jarigen herinnering laten generen d.m.v. bij target woorden (vb.: woede)  

 

1. Recentheidseffect: 43% is minder dan 10 j oud = zaken die lang geleden zijn, zitten  

verder in het geheugen 

 

2. Geen voor 3 j = kinderamnesie, leren heel veel maar geen persoonlijke herinneringen  

 

3. Reminiscentiebult: 10-30 > 30-60 = meer herinneringen over de fleur van je leven  

= het ene geheugen spoor belangrijker dan het anderen (= belangrijke periode dus  

grotere impact op herinnering: studeren, trouwen, huis, werken)  

 

Ophalen  vergeten (verschil blauw = vertel een oude herinnering & rode lijn = vertel een  

herinnering): pas ophalen/herinneren wanneer iemand het ons vraagt  

 

 

1.2 EBBINGHAUS  

 

Begin psychologie 1855 (1e studie geheugen = voor 1e labo Wundt) 

 

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

Procedure: spantaak: herinnering CVC (= groep van letters) 

• onmiddellijk: max 7 eenheden  

• 17x (iets zien) = 12 eenheden  

• 44x = 24 eenheden 

Tijd  → herinnering  

Geen herinnering  vergeten  

• besparingsmethode (‘savings’: hoeveel %  

minder beurten om zelfde resultaat te bekomen  

= minder dan bij vb.: serie 1x zien) 

→ herhaald leren → minder beurten nodig  

voor dezelfde prestatie, zelfs als initiële herinnering 0 is  

Vergeetcurve: vergeten = f(tijd)  

= in begin snel dalen en daarna afzwakken  

= vb.: na 20 min, slecht 60% herinneren & na een maand, slechts 20% = anders voor betekenisvol materiaal 

(vb.: cursus psychologie) 

 

Meeter et al.: geheugen nieuwsfeiten internet surfers = typische Ebbinghaus vergeetcurve  

 

1.3 WILLIAM JAMES: VERSCHILLENDE GEHEUGENSYSTEMEN  

 

1. primaire geheugen (KTG/WG) → kort bijhouden van gedachten en ervaringen, stream of 

consciousness (= max 7) 

 

2. secundaire geheugen (LTG) → geheugen voor vroegere gebeurtenissen en ervaringen, capaciteit 

oneindig  
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o niet-declaratief (impliciet/procedureel) geheugen → onbewuste vaardigheden die tot uiting 

komen in gedrag en moeilijk onder woorden kunnen brengen  

▪ motorisch (vb.: piano, fietsen) 

▪ alle geheugen fenomenen zonder bewustzijn (vb.: perceptueel leren, priming, 

impliciete conditionering) 

o declaratief (expliciet) geheugen → bewuste herinnering van feiten en gebeurtenissen die men 

kan verwoorden 

▪ episodisch: zelf meegemaakte gebeurtenissen (autobiografisch) = dit systeem dat 

niet werkt voor kinderen onder 3 jaar  

▪ semantisch: feiten en kennis over de wereld, onafhankelijk van plaats en tijd van 

verwerving  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Case study: semantische dementie 

= evidentie episodisch en semantisch geheugen  

• Ivor enkel semantisch geheugen aangetast = kennis over de wereld kwijt, maar kan vb.: nog wel 

voetballen (niet-declaratief geheugen) en vertellen over vroegere herinneringen (episodisch geheugen) 

• verschil objectagnosie: Ivor is kennis echt kwijt, en zou vb. een borstel niet kennen tekenen vs. 

iemand met objectagnosie zou dat wel kunnen, aangezien hij de kennis niet kwijt is, maar enkel niet 

meer kan waarnemen  

 

Herinneren: 3 stappen  

1. Verwerving (codering): initiële leren, eerst in geheugen stoppen  

vb.: dossier wordt nooit opgeslagen in archief 

 

2. Bewaren: vereist neuronale veranderingen die het mogelijk maken om informatie vast te leggen  

= geheugenspoor 

 computer (statisch), mensen: dynamisch proces, herinneringen kunnen veranderen/beïnvloed worden  

• tijdelijk vastleggen in hippocampus 

• integratie in corticale netwerken (overgang gebeurd ’s nachts) 

vb.: dossier verloren gegaan in archief 

 

3. Oproepen: vergeten = probleem oproepen = savings  

vb.: dossier kan niet teruggevonden worden in archief 

 

2. ATKINSON & SHIFFRIN  

 

          = vooral model 

declaratief geheugen  

(procedureel later  

ontdekt) 
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2.1 DE SENSORISCHE GEHEUGENS 

 

Sensorisch geheugen  

• apart voor elk zintuig 

• veel info  zeer korte tijd: brein houdt tijdelijk alle info voor verdere verwerking/interpretatie bij  

2.1.1 ICONISCH GEHEUGEN  
 

= zicht 

 

Sperling: snel vervagend sensorische opslagsysteem 

• conditie 1: 12 letters in flash van 50 ms 

• welke letters getoond? = meestal 4 items opsommen  

= iconische geheugenspoor vervaagt terwijl we letters aan het  

opsommen zijn  

• conditie 2: bieptoon voor elke rij (hoog-midden-laag) = foutloos 

= letters worden even vastgehouden in een snel vervagend sensorisch  

opslagsysteem, waarin de beelden binnen een seconde vervallen  

 

2.1.2 ECHOÏSCH GEHEUGEN 
 

Darwin et al.  Sperling taak: meerdere luidsprekers 

• auditieve info iets langer (2 a 4 sec) bewaart ( iconisch: 1 sec) 

• verklaring: auditieve informatie verdwijnt  

vb.: in een gesprek kan je niet ‘terugluisteren’ 

 

2.2 HET KORTETERMIJNGEHEUGEN  

 

KTG → houdt de info vast waar we ons van bewust zijn  

• beperkte capaciteit 

→ Miller: spantaak = chunks  

• fragiele code 

→ Brown en Peterson: 3 woorden moeten onthouden, suppressie  

herhaling (door achterwaarts tellen) = 12 sec quasi volledig verval  

 

KTG: aap vs. mens  

• apen beter KTG dan mensen  

• experiment: flash getallen en dan in juiste volgorde vakjes aanduiden  

 

2.3 HET LANGETERMIJNGEHEUGEN  

 

LTG 

• onbeperkte capaciteit 

• verval trager (uren/dagen ipv seconden) 

• herhaling (rehearsal) = KTG → LTG  

 

Glanzer & Cunitz: seriële positiecurve !!! 

        → 15 lettergrepen  

        Voorrangseffect → herhalen 1e  

lettergrepen voor zichzelf en gaan dus 

naar het LTG 

Recentheidseffect → laatste lettergrepen  

zitten nog in het KTG  

= geen andere mechanisme (achteruit 

tellen = recentheidseffect verdwijnt) 
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3. VERDERE ONTWIKKELINGEN  

 

Atkinson & Shiffrin: 3 belangrijke ontwikkelingen/veranderingen  

 

3.1 KTG → WG 

 

Baddeley & Hitch  

• passief 7-slot KTG met herhalingsproces kan alledaagse cognitieve taken (rekenen, redeneren, 

tekstbegrip) niet verklaren = WG  

 

 

 

Centrale verwerker: achtergrond kennis is nodig, dus info moet steeds tot LTG betrokken worden  

 

Dubbeltaakmethodiek (vb.: eenvoudige sommen laten maken: LTG) 

• blauw: belast fonologische lus 

• groen: (tikken in random ritme) belast centrale verwerker  

• rood: geen dubbeltaak 

= gebeurd niet in de fonologische lus, maar in de centrale verwerker 

 

Neurale representatie  

→ gebieden voor taken zitten over de hersenen 

verspreid  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 WG = ONDERDEEL LTG? 

 

Atkinson: geen verklaring voor uitblijven effect complexiteit op capaciteit KTG 

→ 7 letters, woorden, cijfers, namen  

Span: non-woorden < woorden  

→ individuele elementen samenvoegen tot grotere gehelen = chunking 

Cowan: KTG: 4 representaties die al door het LTG herkend zijn = verklaring meer woorden dan non-woorden 

→ impliceert sensorisch → LTG → KTG (top-down waarneming)  Atkinson & Shiffrin  

→ KTG taken: stimulus-afhankelijk neurale activatie 

→ nauwe interactie KTG-LTG  Atkinson & Shiffrin  

Ruckin et al.: KTG/WG = bewuste, geactiveerde deel van het LTG?  

 Baddeley: meer dan activeren informatie, ook manipulatie-verwerking (LTG: stabiel-passief) 
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Atkinson & Shiffrin: KTG → LTG: herhaling, maar: 

 herhaling niet enige en soms minder efficiënt 

+ geen visie op organisatie LTG, niet enkel toevoegen  

 

3.3 NEURALE NETWERKEN  

 

= computermodel dat werking hersenen stimuleert door grote hoeveelheid knopen (neuronen) met elkaar te 

laten communiceren  

vb.: IAM  

• info gerepresenteerd a.d.h.v. gewichten van connecties tussen knopen (inhibitorisch vs. excitatorisch) 

• neuraal: synaptisch connecties  

Hebb: “neurons that fire together, wire together” → biologische plausibiliteit  

 

       → simulatie leerproces én representatie  

resultaat  

 

Probleem: volgorde van leren: eerst  

makkelijke 

→ catastrofale interferentie = iets  

nieuws leren en alles van voordien 

vergeten 

 

 werking hersenen: stabiel  

o traag leren  

o niet makkelijk vergeten  

 

Oplossing:   

→ 2 netwerken, info 1 → 2 geleidelijk + oude info ook  

→ biologisch validiteit?  

→ neuropsychologie: 2 stappen KTG-LTG: hippocampus → integratie bestaande netwerken (slaap) 

 

Geheugen → opslag v/d verbindingen tussen de neuronen  

 

→ overdracht WG-LTG complex (incl. frontale activiteit bij verwerving en ophaling) 

 

Individuele verschillen WG 

• Jacobs: correlatie span & schoolresultaten  

• Danemen & Carpenter: leesspan & intelligentie 

• verband analytische intelligentie (5 chunks vs. 3 chunks) 

• trainingseffecten, enkel taak specifiek → aangeboren  

• internet: brein onthoud efficiënter manieren om info te vinden (= eerder opslaan waar dan wat) 

 

Herinneren = 

1. verwerven  

2. bewaren  

3. oproepen  

 

4. INFORMATIE VERWEVEN  

 

Verwerving : hercoderen en organiseren zodat reconstructie mogelijk wordt met kennis uit LTG 

vb.: 1 4 9 1 6 2 5 3 6 4 9 6 4 8 1 vs. 1 4 9 16 25 36 49 64 81 

 

3 soorten representaties:  

1. verbale code → arbitraire symbolische representaties 

vb.: hoofdstad Parijs, naam lief, …  

2. sensorische code → zintuigelijke aspecten  

vb.: beeldcode, huis, gezicht lief 
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3. motorische code/vaardigheden  

vb.: fietsen, piano spelen  

o moeilijk te verbaliseren en verbaal over te dragen  

o onbewuste verwerving  

o verwerving beïnvloedbaar door sensorische codes vb.: atleten  

 

Tweevoudige codering – dual coding theory Paivio: verwerving optimaliseren  

→ concreetheidseffect herinnering = kans herinneren groter door op meerde manieren in geheugen te 

steken (beeld- en verbale code) 

     

Experiment 1: 

• concrete woorden en abstracte woorden  

(vb.: rechtvaardigheid) = concreetheidseffect  

Experiment 2: 

• herinnering associaties woordparen  bij 

verbeelding v/d associatie  

• “een olifant zit op een witte bal”  

• rood = beeld van de totale scène gevormd 

• blauwe = beeld van dier en voorwerp apart 

gevormd 

• ook combinaties motorische en beeldcodes 

= enactment effect  

 

Info organiseren: verwerving optimaliseren  

• Sharps et al.  

o woordenlijst blokken  

o dubbel zo veel  

onthouden door te  

categoriseren i.p.v.  

door elkaar leren  

• Chase & Simon:  

o 5 schaakexperten > novicen enkel indien schikking = regels 

= efficiënte organisatietechniek voor eigen specialiteit  

 

Theorie v/d verwerkingsniveau’s 

→ herinnering = f(niveau stimulusverwerking tijdens perceptie) 

• geheugen = bijproduct perceptie  

• Craik & Tulving 

o woorden op scherm, verschillende taken,  

daarna zeggen woord al gezien ja/nee 

o rood: vraag over letters 

o blauw: vraag over klanken  

o groen: vroeg over betekenis  

= beter verwerken door meer met bezig zijn  

(van 40% naar 90%)  

 

Genereereffect 

vb.: samenvatting 

 

Geheugensteuntjes:  

• 2 kenmerken: 

o goede codeertechniek → sterk geheugenspoor 

o efficiënte oproepsaanwijzingen  

• methode der loci 

vb.: ober die veel drankjes moet onthouden: cola op oprit, water voordeur, thee op de gang, … 

• kapstokwoorden: woorden i.p.v. plaatsen  

vb.: een-steen, twee-zee, drie-knie, vier-ier 

• acroniemen (kofschip) 

• zinvol materiaal: OSLORO: aanvankelijk trager, maar betere herinnering  

o overzie, stel vragen, lees, overdenk, reciteren, overhoor  
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Opslag vs. ophalen: jeugdherinneringen  

• belangrijk filmpje!!! 

• nog herinneringen van kinderjaren, maar kunnen we niet bij = opgeslagen, maar niet kunnen ophalen  

• alles wat we leren nieuwe verbinding tussen hersenencellen  

 

5. OPSLAAN EN BEWAREN  

 

Passief – minst dynamische → organisatie LTG verklaart verwervings-en oproepingseffecten  

 

LTG  

1. gedistribueerde representaties (neuronaal – binnen hersengebieden) 

2. inhoudgebaseerde organisatie  

 

5.1 GEDISTRIBUEERDE REPRESENTATIES 

 

Herinnering = conglomeraat van woorden, ideeën, waarnemingen, motorische codes, gevoelens  

→ hersenscan LTG (= herinneringen ophalen): wijd verspreide activatie = “gedistribueerd” over de hersenen 

 computer enkel harde schijf  

→ hippocampus: verschillende hersengebieden verbinden met elkaar  

o kennis gerepresenteerd in neurale connecties 

o geen kennis in enkele connectie tussen 2 neuronen: 

→ neuronaal vuren is probabilistisch proces → groepen/netwerken neuronen (1 → 1  

zou niet werken) 

→ beter bestand tegen schade (hersencellen groeien niet terug) → gradueel kennis 

verliezen i.p.v. alles of niets (tenzij dementie): gracieuze degradatie  

→ generalisatie nieuwe stimuli (brein moet tegen variaties kunnen)  

vb.: lezen non-woorden, herkenning persoon  

 

5.2 INHOUDGEBASEERDE ORGANISATIE 

 

Adresgebaseerde → organisatie herinnering oproepen op basis van adres (A-Z = één adres)  

vb.: archief bib, encyclopedie, harddisk  

• beperkt aantal ingangen tot het adres 

vb.: je kent de schrijver niet, maar wel de  

inhoud van het boek  

• eenmaal gevonden kan info altijd 

gewoon gelezen worden  

 

 

 

 menselijke geheugen:  

inhoudgebaseerde organisatie/neurale netwerken – McClelland 

• kenmerk = knoop (meerdere neuronen) 

• geheugenspoor = activatie tussen twee knopen  

• centrale persoonsknopen: integreren de verschillende  

inhouden ( hippocampus)  

• inhibitorische (juiste) vs. excitatorische (onderdrukte) 

verbindingen  

• elk kenmerk kan geactiveerd worden door verschillende input 

• kans activeren informatieknoop  indien veel verbindingen  

vb.: geheugensteuntjes 

• activatie informatieknoop  als activatie aanwijzingen   

vb.: effect hint   

• effectiviteit aanwijzing  met uniciteit vb.: goeie hint  

• herinnering = associatieve zoektocht 

• soms activatie ontbrekende/verkeerde informatie ( TOT, namen, déjà-vu) 
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6. OPROEPEN  

 

Herinnering = f(verwerving, bewaren, én oproepen) 

• gaat niet verloren = oproepingsprobleem  

• vragen om zaken op te roepen = herinnering  

 

Tulving: oproepingsaanwijzingen  

• = effect geheugensteuntjes 

• 48 woorden moeten onthouden (encodering = voor iedereen) 

• 2 condities: oproepen zonder of mét categorienamen gegeven  

• herinnering zonder: 19 vs. herinnering met gegeven categorienamen: 36 

= effect oproepen, het zat in het geheugen, enkel goede aanwijzing nodig  

 

Wagenaar 

• 6 jaar dagboek bijgehouden (2400 episodes) 

= Ebbinghaus vergeetcurve  

• wie, wat, waar, wanneer aanwijzingen  

• na 5 jaar minder dan 20% gebeurtenissen herinneren  

• wat > waar > wie > wanneer 

• combinatie cues > enkele  

(= effect oproepaanwijzingen, hoe meer, hoe beter)  

 

Kan iets überhaupt vergeten worden of kan het niet opgeroepen worden? 

→ niet te beantwoorden, hoe bestaan bewijzen van iets wat je niet kunt aantonen?  

→ reconstructie i.p.v. echte herinnering bij te intense aanwijzingen (infra) 

vb.: psychoanalyse  

 

Elizabeth Loftus: valse herinneringen  

• experiment: mensen gefolterd (leger), “wie heeft je ondervraagt?”, desinformatie vb.: “had hij lang 

haar?” = duiden man met lang haar aan, ook al was het een kale man  

• associatieve zoektocht: alle kenmerken die je aanreikt zullen gebruikt worden in de zoektocht naar de 

herinnering 

• herinneringen vaak verkeerd 

• idem. justitie ooggetuigen  

 

Experiment: klasfoto bij tank gefotoshopt, daarna mensen over herinnering bevraagt 

• geloven in het bestaande v/d herinnering + verzinnen informatie er bij  

• herinneringen: reconstructies + kneedbaar  

 

Nieuwe onderzoeksvraag: Wat beïnvloedt oproepen en hoe correct zijn herinneringen?  

 

6.1 OPROEPEN = F(INTERFERENTIE) 

 

Verval = fysiologische veranderingen in het geheugenspoor v/d ervaring die het uitwissen  

→ ruimte voor nieuwe ervaringen  

→ vooral verklaring KTG/WG  LTG 

o waarom verschillend verval voor verschillende gebeurtenissen bij dezelfde ouderdom? 

o sommige herinneringen vervallen niet bij ouderdom 

o verval is vaak schijn oproepaanwijzingen (als fysiologisch proces = hints geen invloed) 

o verval = f(tussenliggende gebeurtenissen) i.p.v. f(tijd) 

 

Experiment 1:  

• woordenlijsten blokken (wakker blijven/slapen) 

• geen puur biologisch proces want dan zou 8u in beide 

condities 8u blijven  

• kritiek: hippocampus werkt overnacht meer  
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Experiment 2: 

• kakkerlakken conditioneren met shocks en biepjes  

• vastlijmen en niet laten slapen = alle biepjes herinneren  

→ als niks doen, blijft herinnering intact 

= we vergeten in LTG door interferentie (nieuwe info die er bijkomt) 

      verval 

 

 

 

Proactieve interferentie 

 

 

 

 

 

 

 

      → herinnering bijna 50% beter 

      → proactieve interferentie verkleint door ander  

      materiaal  

 

• experimentele groep: blokt examen A en B  

• controlegroep: enkel B  

= controlegroep zal het beter doen dan experimentele groep 

= iets leren, maakt je herinnering slechter 

→ vergeten = verval (encodering – KTG/WG) + interferentie (oproepen – LTG) 

 

Retroactie interferentie  

 

 

 

 

 

 

 

• experimentele groep: A en B 

• controlegroep: enkel A 

= controlegroep zal beter scoren  

= wat je ervaar geleerd hebt, vergeet je een beetje wanneer je iets nieuw leert  

 

Mate interferentie afhankelijk van soort materiaal 

→ groter wanneer vb.: 1e algemene en 2e sociale (verbindingen vechten) 

→ 20-30% hoger rendement door betere interferentie (vb.: bio na algemene) 

 

Het toetseffect – Roediger & Karpicke (2006) 

• conditie 1: 2x 7 min studuren  

• conditie 2: 1x 7 min studeren + toets  

= direct er na slechter, daarna (ook al half zo lang  

gestudeerd) veel minder verval  

 

McDaniel et al. (2011): toetsen traint oproepen  

(rest: verwerven/bewaren) 
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Werking: toetsen vermindert interferentie (Potts & Shanks, 2012) 

      

 retroactieve interferentie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 OPROEPEN = F(DISTINCTIE) 

 

McClelland: inhoudgebaseerde organisatie: 

effectiviteit aanwijzing  met uniciteit = distinctie (verschil/onderscheid) 

 

→ Isolatie-effect herinnering  indien distinct van gelijktijdige gebeurtenissen (sterke oproepaanwijzing) 

        = reden beter herinneren wat je met  

oudjaar deed  vorige zaterdag  

 

 

 

 

 

 

Flitslicht-herinneringen = flashbulb memories  

• waar was u tijdens 9/11? = impact distinctie  

• psychologen tijdens 9/11 mensen bevraagd & later opnieuw opgezocht 

• niet noodzakelijk betere herinnering, wel levendiger → sterke activatie emotionele code – amygdala  

• LTG: resultaat van opslag een week na 9/11 = typische Ebbinghaus vergeetcurve  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. HERINNERING IS EEN RECONSTRUCTIE 

7.1 ORGANISATIESCHEMA’S  

 

= moeilijk proces 

vb.: dagelijkse herinneringen: wat staat er op een briefje van 20 euro?  

 

Autobiografisch geheugen  

• 40 herinneringen opschrijven  

• 6 maand later: herinneringen terug voorschotelen  

• echt of verzonnen herinneringen?  

→ zeer onbetrouwbaar (cf. Loftus)  
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Bartlett – organisatieschema’s 

→ herinneringen worden gestuurd door schema’s = algemene georganiseerde voorstellingen over de structuur 

v/d wereld, mensen, gebeurtenissen en acties  

o herinnering  bovennatuurlijke elementen indianenverhaal (gebruiken kennis wereld om verhaal 

logisch te maken) 

o onnauwkeurigheden doorvertelde verhalen → roddels 

o schemata rol bij begrijpen → worden ook geëncodeerd  

vb.: vriend basket → groot 

vb.: weten wat op nieuwjaar is gebeurd door schema van wat die dag gebeurd  

( kinderamnesie: hebben cognitieve schema’s nog niet)  

 

Geheugentaak: woorden die neuronen rond woord naald activeren  

• = denken dat we het woord naald ook gezien hebben (krijgt een beetje energie) = valse herinnering 

• associaties tussen gebeurtenissen worden mee geëncodeerd (cfr. Loftus: supra) 

 

7.2 OOGGETUIGENVERKLARINGEN  

 

Geheugen constructief bij opslag en herinnering → beïnvloeden door suggestie 

 

Loftus & Palmer 

• film auto-ongeval  

• “Hoe snel reed de auto?” → “smakten” = 62 > “raakten” = 51 

• week later: “glas gebroken?” → smakten = 32 > raakten = 14  

= woordkeuze invloed op inschatting  

 

Loftus & Palmer  

• ooggetuigen: labo & realiteit (VS)  

 

 

 

 

 

 

 

 

recht: meest overtuigende bewijs 

→ onbetrouwbaar en vatbaar voor suggestie (waarschijnlijk door retroactieve interferentie)  

 

7.3 RECONSTRUCTIE EN VERDRONGEN HERINNERINGEN  

 

Frequent seksueel misbruik kinderen  

• 20-30 gevallen per jaar 

• klein aantal op basis van ‘teruggevonden’ herinneringen  

 

Geheugenonderzoek  

• volledig vergeten van traumatische ervaringen zeldzaam, neiging om continu in geheugen op te 

duiken, wel: verarmd, weinig herinneringen 

• herinneringen worden vaak teruggevonden in suggestieve contexten (vb.: psychotherapieën met 

hypnose) 

→ focus cliënt, maar waakzaamheid realiteitsgehalte – gerechtelijke gevolgen  

 

Loftus: valse herinnering winkelcentrum  

 

8. AMNESIE EN IMPLICIET GEHEUGEN  

 

Amnesie → geheel of gedeeltelijk geheugenverlies  
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8.1 TYPES VAN AMNESIE 

 

Anterograde amnesie → uren erna niet meer herinneren vb.: ongeval 

 

Retrograde amnesie → alles ervoor niet meer kunnen herinneren  

vb.: alcohol 

• vaak geassocieerd 

• meestal kort & afgebakend  

• ook zonder trauma (fysiek letsel): Alzheimer of HIV-dementie 

 

Kinderamnesie  

• iedereen, 3-4 jaar 

• dieren: geconditioneerd jonge ratten snelle extinctie 

• nog geen schemata → minder reconstructie mogelijk 

• vooral episodisch  semantisch  

 

Syndroom Korsakoff (anterograde amnesie) 

• chronisch alcholisme – vitamine B1 tekort 

• spreken & redeneren normaal 

• herhalen vb.: verhalen  

• moeite met teksten lezen (vergeten) 

 

Functionele amnesie: mentale oorzaak (zelden) 

  

Organische amnesie = specifieke schade hersenen  

→ hippocampus: HM 

o man met epilepsie (= hersencellen zonder enige aanleiding allemaal actief worden)  

o hippocampus verwijdert = meest gedocumenteerde case in de psychologie  

o problemen recente gebeurtenissen, huidige leeftijd, data, gezichten, … 

o kan vraagstukken oplossen → dissociatie andere cognitieve functies  

o repetitie tv en kruiswoorden & problemen met reclameblokken  

o recente foto van zichzelf = denken dat het zijn vader is 

o herhaalde maaltijden  

o constant gevoel ‘ontwaken uit een droom’ 

 

Clive Wearing (schade aan hippocampus) 

• geheugen van 20-30 sec 

• telkens het gevoel wakker worden uit een droom  

 

8.2 ONTDEKKING VAN HET IMPLICIET GEHEUGEN  

 

HM 

• Milner: intact leren van motorische vaardigheden (visuo-motorische spiegelbeeld tracking-taak) zonder 

herinnering aan de training  

→ procedurele geheugen  episodisch geheugen 

vb.: Clive kan nog steeds nieuwe piano stukken leren  

 

Andere patiënten repetitie effecten in aanvultaken zonder bewustzijn van repetitie 

→ semantische geheugen  episodisch geheugen  

→ evidentie verschillende geheugensystemen (impliciet  expliciet) 

→ geheugen zonder KTG (onbewust) 
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H8: TAAL 
 

 

 

 

 

     2 hemisferen = 2 hersenhelften  

→ alles wat we doen heel brein nodig 

     uitzondering: taal = linkse hemisfeer (door evolutie) 

o rechtshandig = 95%  

o linkshandig = 85%  

 

JW: door epilepsie doorgesneden, beide hemisferen gescheiden =  

asymmetrie  

 

 

1. SPREKEN  

 

Verwerving taal  

o cognitieve (leren, geheugen) en sociale interactie mogelijk 

o 2-3 jaar: taal relatief goed gebruiken  

o 5 jaar: grammaticaregels 

o taal zeer complex vb.: leren 2e taal  

o taal vereist verschillende vaardigheden  

 

1.1 VAN BRABBELEN NAAR ZINNEN  

 

Verschillende culturen: op dezelfde leeftijd & dezelfde ontwikkelingsstadia  

= biologisch systeem dat snel invloeden van de omgeving op pikt  

 

Voorlopers van taal: 

o 4 dagen: voorkeur eigen taal (Mehler)  

o pre-linguïstische taalontwikkeling: 5 stadia 

 

o eerst klinkers, dan medeklinkers (m, p) → vereisen grotere spiercontrole 

o 6 maanden: brabbelen  

o 8 maanden: merkbare invloed omgevingstaal in spraak  

 

Eerste woordjes: 

o snelheid: grote interindividuele verschillen  

• 18 maanden: 50 woorden (10/37 proefpersonen) & 19m: 18/37 & 24m: 27/37  

o vooral zelfstandige naamwoorden, maar niet enkel (2/3) 

o sensorimotorische kennis (= wat vertrouwd is) vb.: auto, mama, papa, poes, opa, bah  

 

Telegrafische spraak: 

o 18-24m: woordcombinaties van 2-3 woorden tot korte zinnen  

o enkel inhoudswoorden, geen functiewoorden vb.: auto i.p.v. de auto  

o telegrafische spraak, twee regels:  

1. betekenis door woordvolgorde (o + ww +lv + plaats) vb.: schoen stoel vs. schoen papa 

2. betekenis door klemtoon/intonatie vb. Robbe kamer vs. Robbe kamer  

 auditief visueel 

begrip verstaan lezen 

productie spreken Schrijven  



54 

 

Verdere ontwikkelingen: 

o 21m: 200 woorden  

o 6j: 8000-14000 woorden (= 3000-4000 per jaar)  

o langere zinnen die betekenis preciezer omschrijven: grammaticaregels  

• 2-5j: ww vervoegingen  

• meervouden  

• functiewoorden  

• woordvolgorde 

o 5-9j: quasi volledige grammatica  

 

1.2 VAN PREVERBALE BOODSCHAP NAAR SPRAAKKLANKEN 

 

Verschillende stadia spraakproces – spraakproductiemodel van Levelt: !!! 

Preverbale boodschap → het idee dat 

men wil uitdrukken  

 

Concepten → abstracte representaties v/d 

elementen in het idee 

vb.: barst of kras & glas of wijnglas?  

 

Lemmata → abstracte representaties van 

woorden die grammaticale info bevatten, 

maar niet de uitspraak  

 

Lexemen of woordvormen → bevat info 

over de fonemen  

 

Fonemen → klank die verschil in 

betekenis impliceert  

vb.: rap vs. lap (geen verschil in chinees)  

 

Lettergrepen bepalen → fonemen 

verspringen van lettergreep/woord = 

hergroepering (pauze tussen letters komt 

niet overeen met spatie tussen woorden) 

vb.: er is een barst in het glas = e risen 

bars tinnet glas 

Activatie articulatorische codes → contexteffecten  

vb. er is een = /z/ (s niet altijd hetzelfde uitgesproken) 

 

Spraakmonitor → systeem dat continu monitort wat we zeggen, ook voor uitspraak  

vb.: ik heb die … euh … dat boek nog niet gelezen  

vb.: stotteren = overactieve monitor (fout, begin opnieuw, …) → iets andere laten doen (vb.: zingen, andere 

taal spreken) = minder stotteren  

 

1.3 KENMERKEN VAN DE NORMALE SPRAAK 

 

Spreeksnelheid  

o 4.6 lettergrepen per seconde 

o regionale verschillen  

vb.: 4.2 Vlaanderen, 5 Nederland, 4.4 Oost-Vlaanderen, 4.1 Limburg  

o 170 woorden per minuut 

o Selectie uit ongeveer 50 000 woorden  

o 16 000 woorden per dag (man = vrouw)  

 

Haperingen, euh  

o preverbale boodschap of concept niet snel genoeg geactiveerd, euh = pauze zodat brein weer mee kan  

o tip of the tong → wel lemma maar geen lexeem (je geraakt enkel niet bij de uitspraak) 

= meer bij tweetaligen door aanwezigheid van meer lexemen  

o verwerkingsmoeilijkheid → zorgt voor beter begrip moeilijke passage ( afgelezen speech) 
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Spreekfouten  

o verkeerd woord = preverbale boodschap niet in juist concept vertaald of lemma 

o klanken twee woorden met elkaar verward = fout toewijzen fonemen aan lettergrepen  

= bestaande woorden  

1. duplicatie: hooghoek 

2. omissie: achtig procent  

3. verwisseling: slipje van de tuier oplichten i.p.v. tipje van de sluier oplichten  

 

1.4 AFASIE  

 

Hersenbloeding vaak in linker hemisfeer → probleem met taalverwerking = afasie  

= vaak gedeeltelijk, spontaan herstel  

 

WERNICKE AFASIE 

o posterieur letsel (achteraan) 

o probleem spraakbegrip vb.: toon blauw vierkant 

 objectagnosie (zie begrijpen het wel) 

o inhoudsloze output 

o vloeiende, grammaticale maar nonsensicale productie 

• normaal ritme, intonatie, klankvorming, geen ommissies 

• woordsla 

• parafasieën  

→ semantisch vb.: kat kruipt in wortel (i.p.v. boom) 

→ fonemisch vb.: kat kruipt in de room 

→ neologismen (woorden die niet bestaan) met respect voor klankregels 

o geen ziektebesef ( Broca) 

 

 

 

BROCA AFASIE 

o anterieur/frontaal letsel (vooraan) 

o probleem met spraakproductie = moeizame, trage, gebrekkige  

articulatie (geen motorisch probleem, uitsluiten = kaars uitblazen) 

o telegrafische spraak: geen functiewoorden  

• inhoudswoorden  

• geen functiewoorden  

• geen vervoegingen  

o begrip relatief intact  

o gedeeltelijk herstel: 20-50% terug  

 

2. LUISTEREN EN LEZEN  

2.1 GESPROKEN TAAL BEGRIJPEN  

 

→ uit spraaksignaal betekenis afleiden  

 

1e probleem: woordsegmentatie 

o systeem mag niet gevoelig zijn voor pauzes  

o Cutler: alle mogelijke inputs activeren (vb.: er ris is z’n een ba bar bars bart ar tin in het glas las) en 

daaruit selectie maken  

• concurrentie van woorden met dezelfde input vb. bar of barst  

• klemtoon: begin van woord (Nederlands) 

• bepaalde foneemsequenties vaak woordgrens (/n/-/b/) 

• kandidaten uitsluiten omdat restfractie geen woord is (/y/-/las/) 

• top-down context (betekenis, grammaticale restricties) 

vb.: er staat een koe in de … (= voorspelling op basis van context)  

→ statistical learning system - neuraal netwerk  
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Neuraal netwerk – model van spraakherkenning  

o uitspraak neemt toe  visuele woordherkenning  

o beginklank activeer cohort (vb.: /er/ - /een/) 

o desambiguatie bij tweede foneem (/r/) 

o /ris/ geen woordbegin → /i/ is nieuw woordbegin  

o activatie nieuw cohort /i/ → disambiguatie bij /ise/  

o enzovoort 

 

2.2 LEZEN  

 

Verschillend van verstaan:  

o sneller (300 woorden per minuut vs. spreken/verstaan 170 per minuut) 

o duidelijke woord segmentatie, spaties 

o hele woord ineens 

o stimulus blijft aanwezig  

 

Leessnelheid: 

o individuele verschillen = afhankelijk IQ 

o complexiteit, zinsbouw 

o leesdoel (vb.: snellezen) 

 

Oogbewegingsstudies:  

o fixaties: 3-4 sec stilstaan  

o saccades: sprongetjes, 4-12 letters (20-40 ms – virtueel blind) 

o skipping: korte & voorspelbare woorden overslaan  

o regressies: terugkeren  

 

Inner voice/innerlijke stem (tijdens lezen) 

o niet enkel visuele code, ook auditieve code = om info tijdelijk in WG te houden, integratie woorden in 

de zinnen op basis van auditieve code 

o evidentie 

• tongue twisters (ogen vertragen)  

• niet hoorbare fouten worden niet opgemerkt tijdens lezen vb.: dt fouten  

• evolutionair logisch: spreken en luisteren doen we al veel langer, slecht 1000j stillezen 

→ scriptio continua: geen spaties in het begin  

→ luidop lezen (beginnende lezers)  

 

2.3 DYSLEXIE 

 

8% mist basisvaardigheden lezen 

28% enkel meest noodzakelijke 

 

Zwakke leesvaardigheden  

o zwak algemeen taalbegrip, correlatie intelligentie 

o 3.6% onafhankelijk van intelligentie = dyslexie  

 

Criteria 

o achterstand lezen/schrijven (10% slechtste) 

o exclusiecriterium sensorisch, intelligentie, …  

o hardnekkig ondanks therapie 

 

Genetische component: 40-60% meer kans na ouders 

 

Verschillende oorzaken:  

o moeilijkheid om gesproken woord op te delen in reeks fonemen → zwak fonologisch bewustzijn (niet 

goed zien welke klanken samen een woord vormen) 

vb.: foneem detectie taak: welke woorden beginnen met dezelfde klank? 

• probleem bij ‘verklanken’ woorden  

• vooral intransparante talen  

→ wave vs. have, bury vs. jury, though vs. although 
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→ vb.: Engels: 7-10% dyslexie = hoger dan in andere landen + na 1j: slechts 40% 

lezen  Duits, Italiaans, Nederlands (eren vs. erin) 

• compensatie/preventie door fonologische spelletjes vb.: Winnie de Koe  

 

3. ANDERE TAALVORMEN  

3.1 GEBAREN TAAL 

 

Taal = symbolisch systeem → klank = bijproduct  

 

Gebaren bij gesproken taal: betekenis ondersteunen vb.: telefoon 

 

Gebarentaal  

o geen iconische taal 

o verschillende dialecten vb.: ASL  

o eerst politiek ontmoedigd (voorkeur liplezen) → volwaardige taal 

• semantiek: handconfiguratie + plaats 

• syntax: syntactisch indexeren in de ruimte  

• spontane ontwikkeling grammatica – Senghas  

 

 

 

 

  

  

 

 

• = karakteristieken  

→ nature 

→ inherent aan communicatie: nurture  

• = hersengebieden (Emmorey), afasie kan gebarentaal, maar syntax probleem = bewijs 

dezelfde processen  

 

3.2 MEERTALIGHEID 

 

50% v/d mensen is tweetalig  

→ basiskenmerk: meerdere woorden, dezelfde betekenis, hetzelfde visueel beeld  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kroll & Stewart 

o graduele semantische overlap tussen talen  

o asymmetrisch  

→ 2e taal verbindingen lexicon-semantisch systeem zwak 

→ 2e taal is vertaling 1e taal  

 

Dijkstra: herkenning homografen (zelfde geschreven, andere betekenis vb.: room, big) trager 

2talig IAM (BIA): woorden uit beide talen worden actief tijdens 2e taal lezen 

 

Duyck et al.: eyetracking, kortere fixatietijden voor cognaten (film, paradijs) in een zin bij het  

lezen in 2e taal & Van Assche et al.: én 1e taal  

= één systeem en geen 2 verschillende  
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4. DIEREN  

 

Confound onvermogen spraak (Gua)? → taal als symbolisch systeem 

 

Washoe (champansee): ASL 

o 7m: 4 gebaren  

o 5j: 160 tekens (idem kind 2j) 

o generalisatie: zwaan: watervogel  

Rico (hond): 200 speelgoedjes (2-3j) 

Kanzi (bonobo): 50 symbolen, 800 combinaties (observerend leren) 

→ interpretatieprobleem onderzoeker  

 

Conclusies: 

o meer dan verwacht, maar toch zeer beperkt  training  

o taal of doorgedreven conditionering? symbolisch inzicht?  

→ spreken over niet aanwezige voorwerpen  

→ bij horen activeren we verspreidende betekenis representaties 

→ beperkt aantal symbolen = oneindig aantal boodschappen ( imitaties)  

o grammatica? 

o veel minder gelateraliseerd (gebruiken beide hersenhelfte) = kwalitatief onderscheid?  

→ lokalisatie = symmetrisch bij dieren  

→ hoe weten waar taal zit? stroompje op hersenen tijdens operatie en terwijl praten 
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H9: DENKEN  
 

Denken = hogere orde proces (aandacht, geheugen, taal), typisch menselijk 

o cognitief proces (= informatieverwerking) 

o manipulatie van cognitieve representaties 

o begrijpen van de wereld 

o flexibiliteit = gedrag aanpassen aan situatie ( Neanderthaler)  

 

Eigenlijk niet goed in redeneren & beslissingen nemen 

→ vaak irrationeel, maar wel voorspelbaar  

 

1. PROBLEMEN OPLOSSEN  

 

Hoe lossen wij problemen op?  

= probleem → mogelijkheden → oplossing  

 

Probleemruimte = doolhof 

1. beginpunt = probleem 

2. verschillende paden = mogelijkheden  

3. eindpunt = oplossing  

 

Expert vs. leek 

→ experten veel oplossingen in geheugen (schema’s) die ze meteen kunnen oproepen  

 

Drie strategieën: opeenvolging van acties 

1. algoritmen  

2. heuristieken  

3. analogieën 

 

1.1 ALGORITMEN 

 

= reeks van operaties die oplossing garanderen, bij correcte toepassing van algoritme altijd juiste oplossing  

vb.: kubus  

o gestructureerd probleem  

o vb.: _ o _ _ _ o _ _ _ j _   vogel  

o mogelijke algoritmen 

→ alle mogelijke lettercombinaties genereren en kijken welke vogel voorstelt 

→ lijst van vogels opstellen en kijken welke overeenkomt met letters 

 

Gestructureerd probleem → oplossingen bestaat en staat vast, eindtoestand (doel) is duidelijk  

vb.: Toren van Hanoi: begintoestand A op C krijgen, telkens 1 blok verplaatsen en nooit grote op kleine blok 

 

 

 

 

 

 

Ondergestructureerd probleem → eindtoestand onduidelijk, vooruitgang niet vergelijken met doel  

vb.: negenstippenprobleem = thinking outside the box, meer creativiteit  

 

Beperkingen: 

o enkel bij volledig gestructureerde problemen efficiënt  

o niet altijd meest voor de hand liggende oplossing  

vb.: een brief en pen kosten samen €1.10, de pen kost €1 meer dan de brief, hoeveel kost de brief? 

= 5 cent  

o omslachtig en veel herhalingen (zoeken naar kortere sluipwegen, strategieën) 

vb.: kruiswoordraadsel 
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1.2 HEURISTIEKEN  

 

= informele, intuïtieve en speculatieve (mentale) oplossingsstrategieën  

vb.: IT’ers zal niet volledig computer gaan onderzoeken bij probleem, maar gericht enkele componenten 

checken  

o garandeert meestal (maar niet altijd) oplossing  

o sneller en ook voor ondergestructureerde problemen  

o elke taak heeft eigen heuristiek  

vb.: schaken 

o meer ervaring met taak = betere kennis van heuristieken  

o experts vinden sneller oplossingen, ook bij ondergestructureerde problemen  

o werken van eind- naar begintoestand 

vb. verrassingsfeestje organiseren: eerst bepalen waar feestje zal plaatsvinden en hoe je genodigden 

en persoon zelf er krijgt zonder dat die iets merkt  

vb.: wekker zetten  

o trail and error  

vb.: dokter die ziekte probeert te determineren door a.d.h.v. symptomen bepaalde medicatie toe te 

dienen  

 

Algemeen toepasbare heuristieken: 

Subdoelanalyse → complex probleem opdelen in kleinere en overzichtelijkere vragen 

vb.: gebroeders Wright testen eerst aparte vliegtuigcomponenten  

Middel-doelanalyse → tussendoelen  

vb.: alledaagse problemen, zoals lekkend toilet  

 

Heuristieken kunnen falen = overstappen naar algoritme 

vb.: je bent je portefeuille kwijt, je kijkt eerst op alle plaatsen waar ze normaal kan liggen (= heuristiek), niet 

gevonden dus je zoekt systematisch op alle plaatsen waar je bent geweest (= algoritme) 

 

1.3 ANALOGIEËN  

 

= zoeken naar soortgelijk probleem  

o interessant wanneer analoge probleem al oplossing heeft 

vb.: computer zit vast = aan/uit zetten, fototoestel zit vast = idem  

o expertise = valkuil → zodanig gewend probleem te benaderen = automatisch ze oplossen = mentale 

rigiditeit = andere oplossingen niet zien  

 

Gick & Holyoak: 

Veronderstel dat je een arts bent die geconfronteerd wordt met een 
patiënt die een kwaadaardige tumor in de maag heeft. Het is 

onmogelijk de patiënt te opereren, maar als de tumor niet wordt 

vernietigd, zal de patiënt sterven. Er bestaat een straling die de tumor 

kan vernietigen, maar alleen als de stralen de tumor met een 
voldoende hoge intensiteit kunnen bereiken. Helaas is de intensiteit 

hiervoor zo hoog, dat de stralen ook het gezonde weefsel waar ze door 

moeten, vernietigen. Bij lagere intensiteiten zijn de stralen schadeloos 

voor gezond weefsel, maar hebben ze geen impact op de tumor. 
Welke procedure zou kunnen worden gevolgd om de tumor met de 

stralen te vernietigen zonder tegelijkertijd het gezonde weefsel aan te 

tasten? 

 

= bestralen vanuit verschillende hoeken  

Een klein land werd vanuit een fort geregeerd door een dictator. Het 
fort lag in het midden van het land, omgeven door boerderijen en 

dorpen. Veel wegen leidden vanuit het land naar het fort. Een 

opstandige generaal wou het fort innemen. Hij wist dat een aanval 

enkel succes kon hebben indien hij het fort met zijn volledige leger 
aanviel. Hij verzamelde zijn leger aan het begin van de hoofdweg en 

was klaar voor de aanval, toen hij te horen kreeg dat de dictator op 

alle wegen mijnen had gelegd. Deze mijnen waren zo afgesteld dat 

kleine groepjes mensen er over konden lopen, maar een volledig leger 
zou zoveel gewicht op de straat leggen dat die zou ontploffen en het 

leger vernietigen, samen met grote delen van de dorpen. Het leek 

daarom onmogelijk om het fort aan te vallen met een groot leger. 

Toen kreeg de generaal een lumineuze inval: in plaats van met zijn 

volledige leger over één straat te marcheren, verdeelde hij het in 
kleine groepjes en verspreidde die over de verschillende straten die 

naar het fort leidden. Toen iedereen klaar was, gaf hij het signaal en 

elk groepje marcheerde op hetzelfde moment naar het fort, waardoor 

iedereen gelijktijdig aankwam. Op die manier kon de generaal het fort 
innemen en de dictator gevangen nemen. 

→ met expliciete verwijzing analogie: 75% loste tumorprobleem wel op na verhaal fort 

→ zonder expliciete verwijzing analogie: 30% loste tumorprobleem wel op na verhaal fort  

 

één v/d 8 bollen is zwaarder, welk? Je mag 2x wegen  

oplossing: 3 ballen van elk groepjes nemen  

weegschaal uit balans = 1 op tafel en 2 wegen  

weegschaal in balans = 1 v/d twee ballen op tafel  
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1.4 INSTELLINGEN EN FUNCTIONELE GEFIXEERDHEID 

 

Instelling → herhaaldelijk zelfde heuristiek gebruiken kan leiden tot rigide verwachtingspatroon.  

o kan juiste oplossing vinden bemoeilijken  

 

vb.: proef van Luchins  

 

 

 

 

 

 

→ altijd B-A-2C, behalve bij 6 

→ groep die alles moet oplossen trager bij 6 (A-C) 

 

Functionele gefixeerdheid → vastzitten aan conventionele gebruik van voorwerp. 

vb.: wijnfles opendoen zonder opener  

 

Experts vs. leken (novicen) 

o experts scoren minder goed 

o experts minder geneigd creatieve oplossing te zoeken  

 

vb.: proef van Duncker 

→ testen hoe functioneel gefixeerd  

→ kaars moet rechtop aan de muur worden bevestigd zodat er geen kaarsvet op de grond kan druipen  

→ oplossing: bakje met spijker tegen de muur en kaars er in zetten  

 

→ doel: twee touwen vasthouden  

→ tang aan touw hangen  

 

 

 

 

 

 

1.5 INZICHT  

 

Inzicht → het plots vinden van een oplossing  

 

Twee soorten problemen: 

1. Incrementele → stap-voor-stapbenadering van einddoel vb.: rebus 

 

2. Discontinue → initieel vooruitgang, daarna impasse (wachten, opgeven), dan grote inspanning om 

oplossing te bereiken (lukt niet altijd)  

o ‘aha-erlebnis’ = abrupt inzicht  

o vb.: aap met dozen stapelen om banaan in de lucht te pakken 

  

 

 

 

 

 

  = typisch patroon: springen, dingen gooien, frustratie, nadenken, aha-erlebnis  

 

Informatieprocessen bij inzichtelijk leren  

o bij problemen waar verkeerd oplossingspad aannemelijk lijkt 

o probleemruimte: sterke neiging pad kiezen dat in impasse resulteert 

vb.: lelieprobleem (na elke dag lelie verdubbelt in gracht rond kasteel, na 100 dagen vol, hoe hoeveel 

dagen half vol? = 99) 

vb.: dertienstippenprobleem  
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Instellingen-doorbreken:  

o incubatie-effect → probleem even aan kant schuiven en daarna oplossing vinden (losmaken van initiële 

instelling)  

vb.: kettingprobleem: in totaal 15 cent, ring openen = 2 cent, ring sluiten = 3 cent  

→ 35 min aan probleem: 38% oplossing 

→ 13 min aan probleem + 3.5u verstrooiing + 22 min aan probleem: 81% oplossing 

= in pauze/incubatieperiode herorganiseren hersenen   

o brainstormen → ideeën wild weg spuien in groep, daarna kijken of iets bruikbaar is   

• belangrijk eerst individueel nadenken, dan pas in groep  

o motivatie → belangrijk bij oplossen van zowel incrementele als inzichtsproblemen 

vb.: toelatingsexamen   

o aanwijzingen uit omgeving → associaties  

vb.: verre associatietaak van Moss et al.  

→ ‘hoofd’, ‘boek’, ‘dag’ (schoolhoofd, schoolboek, schooldag) 

→ lexicale decisie (reeks letters en beslissen of (on)bestaand woord) 

→ als woord in ongerelateerde taak = makkelijker vinden/vaker opgelost 

→ priming: gaat sneller door pre-activatie van bepaalde woorden vb.: boek automatische 

verbinding met school  

 

1.6 MENTALE MODELLEN  

 

Mentale modellen → worden gebruikt om problemen op te lossen. 

o = kennis v/d wereld naïve theorieën georganiseerd → beïnvloeden ons in oplossen van problemen  

o geheel van intuïties, kennis en overtuigingen over bepaald onderwerp 

o schema + voorstelling hoe wereld in elkaar zit (kennis van procedures)  

= abstracte representatie van werkelijkheid in LTG 

vb.: dokterspraktijk: witte jas, bureau, … 

 

Verkeerd mentaal beeld 

vb.: werking thermostaat 

→ verkeerd beeld: hoe hoger thermostaat, hoe harder verwarming brandt, hoe sneller opwarmen 

→ correct beeld; boiler brandt altijd even hard en blijft branden tot gewenste temperatuur is bereikt 

 

Kennisillusies → indruk meer te weten over werking van dingen dan het geval is.  

1. illusie van interpretatiediepte → denken fenomenen beter te begrijpen dan zo is 

vb.: beschrijf in detail hoe een rits werkt  

2. abstracte kennis → weten hoe iets eruit ziet waarvoor het dient, verwarren met concrete kennis 

 

Receptenkennis → weten hoe je iets moet gebruiken, maar niet hoe het functioneert 

= veel van onze kennis 

vb.: auto, computer, fietsslot 

 

Experten vs. leken: mentale modellen van experten benaderen realiteit beter, experten passen modellen 

constant aan op basis van systematische observatie en manipulatie en leren van kennis eerdere experts 

vb.: chirurg, fysicus  

 

2. REDENEREN  

 

Deductief → op basis van premissen conclusies trekken = van algemene kennis voorspelling doen voor 

specifieke gebeurtenis  

Vb.: alle mensen zijn sterfelijk, ik ben een mens, dus ik ben sterfelijk  

 

Inductief → vanuit specifieke gebeurtenis algemene conclusies trekken.  
 

2.1 DEDUCTIEF REDENEREN  

 

= belangrijk om voorspellingen te maken 

o vaak niet op basis van logica (we maken veel redeneerfouten), dacht men vroeger van wel  
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Logicisme → logica vormt basis van alle informatieverwerking  

o leidde tot ontwikkeling computerprogramma’s 

 

Drie grote vormen: 

1. Syllogisme (= voorwaardelijk redeneren) 

2. Categorisch redeneren  

3. Lineair redeneren  

 

1. SYLLOGISME  
→ drie regels, waarvan twee premissen zijn en laatste een besluit  

vb.: voorwaardelijk syllogisme 

 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  

 

2. CATEGORISCH REDENEREN  
o alle A’s zijn B’s 

o geen enkele A is een B 

o sommige A’s zijn B’s 

o sommige A’s zijn geen B’s 

vb.: categorisch syllogisme 

 1. Alle Fransen zijn chauvinistisch.  

 2. Alle chauvinisten zijn zelfingenomen.  

 3. Dus, alle Fransen zijn zelfingenomen.  

= geldig als (1) en (2) altijd waar zijn 

 

3. LINEAIR REDENEREN  
→ hoe verhouden elementen in reeks zich t.o.v. elkaar 

vb.: lineair syllogisme  

 1. Jules is groter dan Jinte 

 2. Jinte is kleiner dan Imke 

 3. Dus, Jules is groter dan Imke  

 

Moeilijker: 

→ men gaat er vanuit dat als de premisse en de conclusie waar is, dat de logica (middenin) valide is  

= niet noodzakelijk zo 

vb.:  1. Als het heeft geregend, is de straat nat.  

 2. De straat is nat. 

 3. Het heeft geregend.  

 = FOUT 

vb.:  1. Sommige werkloze wonen in een kansarme buurt. 

 2. Sommige mensen die in een kansarme buurt wonen stelen. 

 3. Sommige werkloze stelen. 

 = FOUT  

 

Syllogisme juist beoordeeld? 

1. type syllogisme 

2. scholing en intelligentie 

3. geloofwaardigheid, beïnvloed door inhoud  

 

vb.  1. Als de brandweer blust, is de straat nat.  

 2. De straat is nat.  

 3. De brandweer heeft geblust. 

 

→ elk van de drie factoren voor juiste beoordeling gaat in tegen het idee dat mensen redeneren volgens regels 

van de logica 

o soort en inhoud syllogisme zou geen invloed mogen hebben  

o kunnen enkel slimme mensen die naar school zijn geweest rationeel denken?  
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Hoe redeneren mensen dan?  

Mentale modellen (Johnson-Laird et al.) = voorstellingen  

o redeneren op basis van beelden, niet van regels 

o oorzaak redeneerfouten: geen mentaal beeld hebben gevormd van alle toestanden die volgens 

premissen mogelijk zijn  

o toepassing model: 

1. Als het heeft geregend, is de straat nat.  

2. De straat is nat.  

3. Dus, het heeft geregend.  

 

Niet alle modellen worden gegenereerd: 

o aannemelijke premissen: tevreden met eerste  

beeld dat wordt opgeroepen  

o werkgeheugen: moeilijkere informatie meer belastend, dus minder geneigd alle modellen uit werken  

o abstracte (inhoudsloze) vs. concrete informatie  

vb.: “Als A dan B. Niet B dus niet A.” (= minder fouten, want geforceerd formeel oplossen en geen 

externe invloeden) vs. “Als het regent is de straat nat. De straat is niet nat, dus het regent niet.” 

 

Theorie van twee systemen:  

1. Associatief leren (intuïtief) → automatisch en snel redeneren op basis van verbanden/ervaring 

vb.: redeneren op basis van verband tussen woorden in syllogisme en niet op basis van logische regels  

2. Gecontroleerd proces → op basis van logische regels, intelligentie en scholing belangrijk 

 

Problemen met syllogismen  

o andere interpretatie van vraag  

Vb.: gewone “als” vs. biconditionele “als” (= als en slechts als) 

“De straat is nat, dus het regent” = geldig syllogisme bij biconditionele “als” 

o betekenis woordenschat kan uitkomst veranderen  

 

Mensen redeneren niet altijd volgens regels logica 

o regels logica stemmen niet altijd overeen met betekenis die zij aan woordenschat geven  

o ze baseren zich in grote mate op inhoud syllogisme en geloofwaardigheid besluit 

o ze maken gebruik van intuïtieve mentale representaties  

 

2.2 INDUCTIEF REDENEREN 

 

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  

 

Drie probleemtypes:  

1. classificatie → gemeenschappelijke eigenschappen identificeren  

vb.: stoel, bed, tafel → meubelen  

2. reeksen voortzetten  

vb.: 2, 3, 5, 9, 17, 33 → formule: (laatste getal x 2) - 1 

3. analogieën  

vb.: klein staat tot graat zoals wit staat tot … (zwart) 

 

Intelligentie !!! 

o taken inductief redeneren maken veelal deel uit van intelligentietests 

o dagelijks leven: wereld ordenen, probleem mensen maken veel fouten tegen het inductief redeneren  

a. generalisaties maken vb.: zwarte zwaan → falsificatie beter dan verificatie  

b. correlaties detecteren  

c. oorzaak-gevolgrelatie zoeken  

 

Confirmatieneiging (bias) → meer gewicht hechten aan evidentie die overtuiging bevestigt dan evidentie die 

overtuiging in twijfel trekt.  

 

Proeven van Watson  

→ regel raden voor getallenreeks: 2, 4, 6 (inductief redeneren) 

= vragen stellen d.m.v. andere driecijferreeksen te geven & vragen die idee bevestigen 
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Confirmatieneiging in dagelijks leven  

vb.: sollicitatiegesprek: ongestructureerd gesprek kan leiden tot vragen die initiële indruk (positief of negatief) 

van interviewer bevestigen.  

 

Illusoire correlatie → niet alle verbanden gevonden op basis van inductief redeneren bestaan  

vb.: gaming en serial killers → bias gevoed door media 

 

3. BESLISSINGEN NEMEN  

 

Doel van denken: conclusies trekken en beslissingen nemen  

→ we nemen dagelijks beslissingen (grote en kleine) 

 

Dilemma: 

a) kyoto: vliegtuig + hotel 

b) osaka: hotel 

c) osaka: vliegtuig + hotel  

= allemaal t.w.v. 1000 euro  

→ meeste kiezen C, hoewel geen verschil tussen A en C 

→ als optie B (= decoi) er niet tussen, keuze tussen A en C evenredig verdeeld = irrationele beslissing  

 

3.1 HET SIGNAALDETECTIEMODEL  

 

Signaaldetectiemodel → veel beslissingen zijn zo duidelijk dat we er niet bij stil staan.  

vb.: hete koffie over je hand gegoten = hand onder koud water houden  

 

1e studies naar beslissingen nemen, geïnspireerd door:  

Psychofysisch onderzoek: waarnemen van signalen vb.: hoor je de toon of niet?  

 

Toepassing in dagelijks leven 

vb.: radioloog moet beslissen of diagnose kanker is  

1. hit → stimulus aanwezig (vb.: kanker) en diagnose 

2. misser → stimulus aanwezig en geen diagnose 

3. vals alarm → stimulus niet aanwezig en diagnose  

4. correcte verwerping → stimulus niet aanwezig en geen diagnose  

→ vroegtijdige behandeling verhoogt overlevingskansen = radioloog verschuift antwoordcriterium en maakt 

liever vals alarm dan misser  

 

Afhankelijk van: 

o antwoordcriterium: bereidheid ‘ja’ te zeggen bij twijfel  

vb.: “ja, ik hoor de toon” → bij gehoortest sollicitatie meer geneigd als je de job graag wil  

vb.: aanslag in publiek gebouw, beslissen al dan niet extra beveiliging vs. paraplu meenemen = ander 

antwoordcriterium  

o gevoeligheid: hoe duidelijker signaal, hoe makkelijker beslissingen genomen worden, mogelijkheid 

stimulus van achtergrondruis te onderscheiden  

vb.: sterke toon = meer kans op ja 

vb.: heel duidelijk kanker gezwel  

 

3.2 FACTOREN DIE DE PERCEPTIE VAN HET SIGNAAL BEÏNVLOEDEN  

 

Subjectief verwachte nut  

= voor iedereen verschillend vb.: paraplu meenemen voor sommigen belangrijker (haar) 

o alle voor- en nadelen keuze afwegen  

vb.: Wat zijn de voordelen van niet naar de les gaan? Wat zijn de nadelen?  

o waarde van keuze bepalen  

vb.: Hoe belangrijk is het in die les te zitten? Hoe erg is et als ik er niet ben?  

o 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?  
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In de jaren 70 werd duidelijk: 

o mensen wegen zelden rationeel voor-en nadelen van keuzes af (Tversky & Kahneman) 

→ axioma’s ontwikkelt over hoe mensen beslissingen nemen  

vb.: liever A dan B, liever B dan C = liever A dan C 

→ wetmatigheden in irrationele beslissingen ontwikkelt  

= gedragseconomie & 1e psycholoog nobelprijs voor de economie  

o gebruiken heuristieken i.p.v. algoritmen: eenvoudige strategieën om waarde alternatieven te 

berekenen  

o suboptimale beslissingen: heuristieken kunnen perceptie van keuze vertekenen  

 

Beschikbaarheidsheuristiek → beperken tot gegevens die snelst uit geheugen kunnen worden gehaald.  

vb.: veel mensen zijn tegen alcoholcontroles, omdat ze zich makkelijk feestjes kunnen inbeelden waar ze zelf 

graag drinken, maar wanneer een naaste slachtoffer wordt van een dronken chauffeur kan die niet zwaar 

genoeg worden gestraft.  

vb.: recent brug ingestort, hoewel oorspronkelijk gewoon overrijden, nu nadenken om andere weg te nemen  

o kan worden gemanipuleerd → vraag anders formuleren = bepaald antwoord waarschijnlijker 

vb.: peiling kiesintentie: vreest u niet dat de pensioenen onbetaalbaar zullen worden?  

o afhankelijk van aandacht massamedia 

vb.: gevaar vliegtuigrampen (overschat) vs. gevaar ongeval in eigen huis (onderschat) 

 

Tegenwoordig groter onveiligheidsgevoel → gevoed door media  

o media richt aandacht herhaaldelijk op schokkende evenementen: kijker/luisteraar krijgt indruk 

toename in geweld  

o media richt aandacht op kwetsbare slachtoffers: makkelijk mee te identificeren, verhoogt 

kwetsbaarheidsgevoel 

 

Representativiteitsheuristiek → neiging homogeniteit binnen categorie overschatten 

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 met de volgorde J J J J J J?  

 → veel kleiner dan 72?  

→ gemengde samenstelling lijkt representatiever, maar telkens ½ kans op jongen/meisje, kans = 1/64 

 

Dwaling van de gokker → misvatting dat alternatieven in toevalsproces constant afwisselen  

vb.: gokker na veel verliezen denken dat het tij zal keren & kans volgende keer winnen per verlies groter wordt 

 

Beoordelen van mensen en situaties: enkel letten op wat representatief is voor bepaalde groep of situatie, 

andere informatie over het hoofd zien  

vb.: “De neef van Dr. Swinkels is een geval apart. Hij heeft een ongewone smaak voor films en kunst, hij is getrouwd met een 

actrice en heeft tatoeëringen op verschillende plaatsen van zijn lichaam. In zijn vrije tijd volgt hij yogalessen en verzamelt hij 

oude elpees. Hij is een hartelijke en enigszins onbesuisde persoon. Welk beroep denk je dat hij uitoefent?” 

→ a) landbouwer b) bibliothecaris c) trapezeacrobaat d) chirurg e) ambtenaar 

→ kans is groter chirurg of ambtenaar met deze kenmerken vinden (er zijn maar weinig trapezeacrobaten) 

 

Verkeerd interpreteren van statistieken  

vb.: in medische wereld, waar farmaceutica gooien met statistieken  

“in VS zijn de overlevingskansen bij diagnose prostaatkanker na vijf jaar 82% & in VK 44%” 

→ maar, in VS kijken naar antigeen (vroegtijdige opsporing), in VK naar symptomen (veel later) + in VS ook 

vaak vals alarm, maar toch onnodige therapie → betere statistiek = kijken naar sterftegevallen per jaar  

 

3.3 FACTOREN DIE EEN ROL SPELEN BIJ HET ANTWOORDCRITERIUM  

 

Vooral bepaald door gevolgen van beslissingen  

o positief gevolg → genomen op basis van minder sterke evidentie vb.: iemand aannemen  

o negatief gevolg → sterkere evidentie is nodig vb.: iemand ontslaan  

 

Beschikbare info (beschikbaarheidsheuristike) 

vb.: gevangenen vervroegd vrijlaten? → onwaarschijnlijk als er net incident is  

geweest met gevangene, waarschijnlijker na programma over onschuldig vastzitten  

 

Risicogedrag = groepseffect: meer risico nemen in groep  

vb.: oranje of rood licht negeren in computerspel (Gardner & Steinberg)  
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Formuleringseffect (framing effect) → effect door gevolgen verwoord in termen van winst of verlies (Tversky & 

Kahneman) 

 

vb.: “stel je voor dat de VS zich voorbereidt op een ongewone ziekte, waarvan verwacht wordt dat ze 600 

mensen zal doden, er zijn twee programma’s om de ziekte te bestrijden”:  

a) 200 mensen gereden  

b) 1 kans op 3 dat alle 600 mensen gered worden en 2 kansen op 3 dat niemand gered wordt 

c) 400 mensen sterven  

d) 1 kans op 3 dat niemand sterft en 2 kansen op 3 dat alle 600 mensen sterven  

 

Percipiëren andere basistoestand (responscriterium) 

o Winstformulering → geen risico nemen  

vb.: programma A en B 

o Verliesformulering → wel risico nemen, “wie niet waagt, niet wint” 

vb.: programma C en D 

 

3.4 EMOTIONELE VERTEKENING  

 

Niet alle beslissingen zijn rationeel! 

 

Beslissingen op basis van emotie, voornamelijk onder stress (Janis & Mann) 

o huidig gedrag voortzetten, nieuwe info negeren  

o actieplan aanvaarden zonder nadenken  

o verantwoordelijkheid uitstellen of afschuiven  

o impulsief meest belovende oplossing kiezen  

 

Effect van de gemaakte kosten → voortzetten waar je tijd/energie/geld hebt ingestoken.  

vb.: “Je hebt €100 gegeven aan een ticket om te skiën in Kirchberg. Een paar weken later koop je een ticket van €50 om te 

skiën in Ischgl. Je verwacht meer plezier te hebben in Ischgl en kijkt er erg naar uit. Je komt erachter dat beide uitstapjes in 

hetzelfde weekend vallen. Het is al te laat om je tickets te ruilen of te verkopen. Je kunt maar één van de twee tickets 

gebruiken. Wat doe je?” (Arskes & Blumer) 

vb.: je gaat naar een concert met tickets t.w.v. €80 en je geraakt ze kwijt = geen nieuwe kopen vs. tickets 

daar nog kopen en onderweg geld kwijt geraken in totaal t.w.v. €160 = daar nog wel kopen  

 

Gepercipieerde verliezen zo klein mogelijk houden  

vb.: geld blijven investeren in projecten die verlies maken 

 

Gemotiveerde scepsis → minde kritisch over gewenste en hyperkritisch over ongewenste informatie.  

vb.: aan welke universiteit zijn studenten het meest tevreden? 

 

 

 

 

 

→ absoluut of proportioneel kijken afhankelijk van op welke universiteit je zit  

→ studenten universiteit A meer kans juiste redenering te gebruiken, want eigen universiteit (meer kritisch) 

 

3.5 HELPT SLAPEN BIJ HET NEMEN VAN BESLISSINGEN?  

 

Bewuste beslissingen → alternatieven afwegen (subjectief verwachte nut) = enkel voor eenvoudige problemen, 

systeem snel overbelast  

 

Onbewuste beslissingen → gelijkenis met automatisch associatief leren, grote verwerkingscapaciteit, creatiever 

 

Belangrijke beslissing? Slaap er een nachtje over! (Dijksterhuis et al.) 

= positieve invloed slaap op maken van onbewuste beslissingen (door transfer naar neocortex tijdens de slaap) 

o kracht onbewust denken: probleem op achtergrond kunnen verwerken → betere beslissingen  

o onbewuste denkprocessen tijdens slaap actief 

o maar, effect toch niet zo sterk (Strick et al.) 

o niet na trauma slapen! = net niet vergeten, wel slaapdeprivatie (vermindering) positieve invloed PTS 



68 

 

3.6 BESLISSINGEN EVALUEREN: ‘IK HEB HET ALTIJD GEWETEN’  

 

Hindsight bias → bij evalueren beslissingen, “ik heb het altijd al geweten” 

o gebeurtenissen uit het verleden lijken eenvoudiger, begrijpelijker en voorspelbaarder 

o neiging verkeerde beslissing aan onkunde beslisser toeschrijven  

o maakt lessen trekken uit fouten in het verleden minder waarschijnlijk  

 

“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) 

 

Hindsight bias blijft, ook al ben je je ervan bewust  

o experts vertonen wel minder grote vertekening  

o gebeurtenissen uit verleden vertekenen in richting die zelfbeeld ten goede komt 

vb.: ontslagen werknemers zeiden dat herstructurering niet voorspelbaar was, niet ontslagen 

werknemers zeiden van wel  

 

Beslissingen nemen: → beslissingen niet absoluut, maar relatief! 

o irrationeel maar voorspelbaar 

o gedragseconomie → mensen moeten kunnen vergelijken, kunnen moeilijk denken in absolute termen 

vb.: a) krant enkel online €60 (16%) b) krant op papier €125 (0%) c) krant online en op papier €125 

(84%) → optie b (decoi) weg = a) 68% en c) 32% 

o Nudging → psychologie gebruiken om mensen richting goed gedrag te sturen vb.: Efteling  

→ nudging units: ethiek, wat zijn goede beslissingen?  

 

4. IN HOEVERRE WORDT HET DENKEN BEÏNVLOED DOOR TAAL?  

 

B. Whorf: “Taal speelt cruciale rol bij denken” 

→ logisch dat denken taal stuurt, maar taal stuurt ook denken  

 

Orwell: fictie totalitair regime waarin controle over mensen door taal vb.: ‘vrijheid’ niet meer mogen gebruiken  

 

Linguïstisch determinisme → denken wordt volledig door taal bepaald 

Linguïstische relativiteit → taal heeft invloed op denken 

 

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?  

 

Kleurnamen volgen zelfde hiërarchie in alle talen (Berlin & Kay) 

o 2: zwart en wit  

o 3: + rood 

o 6: + geel, groen, blauw 

o 7: + bruin  

o 11: + paars, roze, oranje, grijs  

 

Linguïstische relativiteit 

o kleurperceptie gebaseerd op fysiologie perceptuele systeem en niet op woorden (Heider) 

→ Dani (Papoea Nieuw-Guinea) hebben maar twee kleur-woorden, maar konden beter kleuren 

onthouden die Amerikanen als best mogelijke geel, groen, rood en blauw omschreven. Andere 

tinten waren moeilijker. = Dani waren gevoeliger voor primaire kleuren  

o kinderen leren moeilijk kleurwoorden: stemt niet overeen met idee dat kleurnamen aansluiten bij 

aangeboren perceptueel systeem   

o resultaten Heider niet repliceerbaar (Roberson) 

→ Berinmo (Papoea) met 5 kleurnamen: één woord voor groen en blauw (nol), twee woorden 

voor geel (nol = dichtbij groen, wor = kleur vallende bladeren)  

→ Britten zagen goed onderscheid bij grenstinten tussen groen en blauw, maar niet bij nol en 

wor & Berinmo vertoonden tegenovergesteld patroon  
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o invloed van taal op hoe kleuren worden gepercipieerd en onthouden  

o maar, taal is niet enige invloed (Berlin & Kay) 

o geen evidentie voor linguïstisch determinisme  

 

Experiment: tekeningen onthouden & daarna natekenen  

→ tekening ander label  

→ tekeningen vervormen in functie label dat ze gekregen hebben  

 

“De dokter kwam de operatiekamer binnen en hij waste zijn handen”  

→ bij “zij” = oogbewegingen  

 

 

 

 

4.2 TAAL, TIJD EN RUIMTE 

 

Ruimtemetafoor voor tijd 

o Engels, Nederlands: toekomst ligt voor en verleden achter ons = horizontaal  

o Mandarijns: verleden ligt boven en toekomst ligt onder ons = verticaal  

“Komt juni vroeger dan augustus?” 

→ Engelse sprekers beslissen sneller dat juni vroeger komt als ze eerst prentje zien waarbij  

ze beslissen dat de zwarte worm zich voor de witte worm bevindt dan wanneer ze beslissen  

dat de zwarte stip zich boven de witte stip bevindt. Bij Mandarijns sprekende was invloed  

omgekeerd. (Boroditsky) 

 

 

 

 

 

Effect van taal op ruimtelijke perceptie (Levinson) 

o Nederlands: relatieve formulering (vb.: boom staat links van struik) 

o Tzeltal: absolute formulering (vb.: boom staat ten noorden van struik) 

“Welk van vier is hetzelfde als vorige plaatje?” 

o Nederlands: relatieve oplossing (grote stip boven kleine) 

o Tzeltal: abstracte oplossing (absolute plaats grote stip t.o.v. kleine stip = ten noorden) 

 

4.3 TAAL EN SOCIALE COGNITIE 

 

Tweetaligheid en persoonlijkheidsperceptie (Hoffman et al.) 

o Engels: “artistiek type” = briljant, humeurig, impulsief, onbetrouwbaar 

o 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 

 

Woordkeuze beïnvloed attitude (minder erg doen lijken) 

o negatieve mededeling zo acceptabel mogelijk formuleren vb.: ontslagen = reorganisaties 

o schuld bij ander leggen vb.: na slecht examen: bezorgde vriend = zeur, prof = zak met slechte cursus  

 

Thibodeau & Boroditsky: tekst over stad Hoe oplossen?  

conditie 1: misdaad is een wild beest dat de stad kapot maakt 

conditie 2: misdaad is een virus dat de stad kapot maakt 

a) gevangen nemen, bedwingen, straffen = vooral conditie 1 

b) diagnosticeren, behandelen, uitbreiding = vooral conditie 2  

→ manipulatie woordkeuze ‘beest’ of ‘virus’ fungeerde als metafoor 

→ denken is niet onafhankelijk van taal, maar ook niet afhankelijk 

→ taal kan denken beïnvloeden, maar er is geen linguïstisch determinisme  
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H10: MOTIVATIE EN EMOTIE 
1. WAT IS EMOTIE?  

 

Emoties invloed op gedrag 

o dingen die goed voelen → motivatie gedrag  

vb.: jaar werken voor 2 weken zon, naar de les gaan voor een diploma  

o motivatie effect op gedrag door wat er tussen zit: emoties  

 

 

 

 

 

 

Emoties evolutionair nuttig  

vb.: angst, weglopen van gevaarlijke stimuli = meer kans om te overleven, dus mens geëvolueerd naar 

emotioneel wezen  

o huidige maatschappelijke visie: negatieve visie, zwak, irrationeel, emoties als ‘stoorzender’ 

vb.: liefdesverdriet niet tonen op het werk  

 

Emoties continu aanwezig  

o  gedachten  

 

Emoties brede impact 

o denken, lichamelijk, …  

vb.: depressie = gewichtsafnamen/toenamen  

vb.: emoties invloed op metabole processen  

 

Emotie → een reactie op een stimulus die bestaat uit een fysiologische opwinding en gepaard gaat met een 

evaluatie van de stimulus (cognitief), een gezichtsuitdrukking en een subjectieve ervaring. !!!  

 

1.1 DE LICHAMELIJKE COMPONENTEN VAN EMOTIES 

 

Emoties heviger dan gedachten  

o altijd gepaard met lichamelijke veranderingen  denken  

 

Nature – nurture? (→ nature)  

1. Darwin: “The expression of the emotions in man and animals” 

o expressie emoties resultaat evolutie = biologisch iets in de hersenen 

o mensen en dieren: we kunnen emoties van dieren af leiden = grote gelijkenissen met de onze  

o cross-culturele similariteit  

2. Behaviorisme: 20e eeuw tegenreactie  

o blank slate, extreem nurture standpunt  

o sociaal-darwinisme (vb.: eugenetica bij nazi’s) kwam op → verzet van antropologen: culturele 

relativiteit van emotionele uitdrukking als tegenreactie/allergie, gevolg = ontkenning biologie in 

onderzoek emoties  

3. Paul Ekman 

o gezichtsuitdrukkingen om vooruitgang therapie te meten → veronderstelt similariteit  

o gesprek Birdwhistell (nurture) → had verrassend weinig evidentie = start eigen onderzoek  

o reizen → iedereen herkent 6 basisemoties  
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o kritiek: geleerd via massamedia  

→ lachen blind geboren kinderen  

→ onderzoek primitieve stammen: South Fore stam (Nieuw-Guinea) 

o 6 universele, primaire emoties !!! 

1) blijheid 

→ glimlach authentiek of niet = rondere ogen, kringen rond ogen 

→ baby’s 10m: fake lach bij naderen vreemde  

2) walging  

3) verrassing  

4) droefheid 

5) woede 

6) angst  

 

Wel culturele uitingsregels! 

o experiment film US en Japen 

o manipulatie aanwezigheid van proefleider: in Japan enkel emoties tonen wanneer ze alleen zijn 

 

Niet enkel universele productie, ook herkenning  

o invloed etnische groep: beter herkennen emoties als iemand is van de eigen etnische groep 

o leeftijd (ouderen minder goed in herkenning angst en woede) 

o ziekten invloed vb.: depressie, autisme, schizofrenie, Alzheimer 

o geslacht 

 

Geslachtsverschillen: niet groot  

Vrouwen  

o betere herkenning emotie op gezicht 

o laten emoties meer blijken  

o zelf-rapportering van intensere ervaring dan  

mannen  

Vrouwen meer uiting (gezichtsuitdrukking) 

o sociale aanvaarding (3j vrouwen > mannen) 

Mannen meer fysiologische reactie 

o onderdrukking uiting negatieve emoties  

→ fysiologische reactie  (oorzaak pathologie?) 

o onderdrukking uiting positieve emoties  

→ fysiologische reactie en emotie  

 

Resultaten onderzoek:  

1) vrouwen expressiever gezicht  

2) weinig tot geen verschillen in rapporteren 

3) galvanische huidreactie (elektrische geleiding die men meet op de huid: fysiologische opwinding = 

hartslag omhoog = meer zweet)  

→ verdriet en blijheid hetzelfde 

→ mannen meer angst en woede & vrouwen meer walging  

→ mannen sterkere interne beleving & vrouwen expressievere beleving  

 

Gezichtsfeedback 

o gezichten geven weer hoe we ons voelen, maar ook impact op hoe we ons er na voelen  

o mood inductie (simulatie blijheid/droefheid) → daarna herinneringen laten generen (vb.: over boom), 

mood inductie heeft effect op inhoud herinneringen  

o stimulatie gezichtsspieren → ratings cartoons  

o studie met stift tussen tanden: foutief  

o graad verlamming correlatie geluk: belemmering lach betere predictor dan algemene graad van 

verlamming  

o mensen voelen zich blijer bij beoordeling van dezelfde gezichten (imitatie, spiegelneuronen) 

 

Gezichtsuitdrukkingen kunnen geveinsd worden  

→ ook andere lichamelijke manifestatie van emotie: fysiologische opwinding (arousal) 

 

Twee zenuwstelsels: 

Parasympatische zenuwstelsel → ontspanning, rust 
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Sympathisch zenuwstelsel → stress, emoties = kunnen meten hoe emotioneel iemand is door lichamelijke 

uitingen te meten = fysiologische arousal  

o hartslag 

o bloeddruk 

o inhibitie speekselklieren (droge mond) 

o zweetsecreties 

 

Leugendetector 

o meting fysiologische reactie emotie, niet leugen  

o true positives (detectie): 85% 

o false alarms: 40% (= door stress) → niet bruikbaar in rechtszaal  

o psychopaten: sympathisch zenuwstelsel  & false alarm bij brave mensen want freaken bij vragen  

 

Guilty knowledge test 

o foto’s tonen van wapens, als onschuldig geen toegenomen fysiologische arousal bij foto wapen 

waarmee het gebeurd is  

o iets beter: 75% detectie, 7% false alarms 

o enkel indicatie initiële screening, geen bewijs 

 

1.2 BEWUSTE, SUBJECTIEVE ERVARING  

 

Neuronale activiteit emotie specifiek 

o amygdala: angst, bedreiging  

o niet enkel angst, ook actief bij mannen die naar naakte vrouwen kijken of sociale media verslaafde 

pubers die naar eigen instagram kijken  

 

Schacter & Singer: tweefactorentheorie 

o stimulus + interpretatie fysiologische reactie (fysiologisch patroon niet emotie specifiek) 

o fase 1: blije/droevige woorden lezen en onderstrepen  

o fase 2: lichamelijke activiteit of niet (loopband) 

o fase 3: interactie: foto’s medestudenten: hoe aantrekkelijk?  

→ effect onderstrepen enkel na lichamelijk activiteit  

→ enkel effect lichamelijke activiteit als positieve gemoedgesteldheid (onderstrepen blije woorden) 

 vb.: vaker verliefdheid op fuif dan in de les  

o fysiologisch patroon beweging → attributie emotie 

 

Inductie emoties door drugs  

o zelfde fysiologie, maar verschillende ervaring emotie 

o 2 personen krijgen amfetamines = blij worden  

o 2 krijgen zogezegd placebo (in werkelijkheid ook amfetamines) = angstig worden  

→ interpretatie van fysiologische opwinding speelt een grote rol = rol cognitieve beoordeling  

 

Emotie zonder fysiologische opwinding 

o patiënten met letsel ruggengraat (sympathisch zenuwstelsel afgesneden) 

= verminderde meer geen verdwijning ervaring emoties vb.: angst 

→ emoties niet enkel lichamelijk, ook andere factoren spelen een rol → cognitie  

 

1.3 EVALUATIE VAN DE STIMULUS 

 

3 theorieën emoties: !!! 

= lange discussie binnen de psychologie  

 

JAMES-LANGE THEORIE 
= stimulus → lichamelijke reactie → ervaring emotie 

o geen emotie zonder fysiologische opwinding/reactie 

o problemen: 

→ fysiologische reactie niet specifiek 

→ fysiologische reactie 1-2 sec vertraagd 

→ fysiologische reactie leidt niet steeds tot emotie vb.: inspuiten adrenaline  
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CANNON-BARD 
= stimulus → lichamelijke reactie & hersenen (ervaring emotie) gelijktijdig, 2 routes  

 

LAZARUS: THEORIE VAN DE COGNITIEVE BEOORDELING  
= stimulus → cognitieve beoordeling van de situatie → lichamelijke reactie & hersenen (ervaring emotie) 

gelijktijdig  

o evidentie: fysiologische reactie omlaag als weten dat de film fictie is = rol cognitieve beoordeling  

 

Onbewuste processen bij stimulusbeoordeling  

Effect cognitie = niet noodzakelijk bewust  

Zajonc: onbewuste route perceptie emoties  

o cartoons raten en vooraf blij/boos gezicht laten zien = geen effect 

o 4 ms flashen gezicht = wel effect = cognitie die onbewust snel verwerkt wordt  

o activatie amygdala (subcorticale route) vanuit evolutionair bedreigende stimuli  

(nature) → emotie primeert op cognitie  

 

2 routes! 

1. Prosopagnosie: galvanische huidreactie vertrouwde gezichten 

→ emotionele verwerking gezichten in takt, maar cognitieve deel niet  

(kunnen gezichten niet meer herkennen) 

2. Capgraswaan (schizofrenie)  

→ bewuste herkenning gezichten intact, maar emotionele route niet  

(gevoel dat iedereen een vreemde is)  

→ lesie emotionele herkenningsroute (dubbelganger) geen galvanische huidreactie  

= reden paranoïde worden  

 

2. EMOTIE EN COGNITIE 

2.1 INVLOED VAN COGNITIE OP EMOTIE 

 

Denken heeft invloed op hoe we ons voelen (anders psychologen weinig effect met therapie) 

Amygdala: onbewuste, evolutionair belangrijke & duidelijke emoties vb.: angst, walging  

Cortex: emoties die ingewikkelde en cognitieve verwerking vereisen vb.: spijt, ontgoocheling  

 

Evolutionair interessante emoties soms beter niet volgen → primaire emoties onder controle houden via cortex  

o altruïstisch gedrag vb.: reddingswerkers 

o sociaal-culturele context vb.: werkcontext emoties omlaag 

o wanneer situatie grondig veranderd is vb.: voedsel  

 

Gross: hoe automatische emoties regelen d.m.v. cognities = 2 traits !!! 

1. onderdrukking: gedragsmatige reacties omlaag na uitlokkende stimulus 

2. reappraisal/herbeoordeling: betekenis van de stimulus veranderen of focussen bepaald aspect vb.: 

relativering  

o Emotion Regulation Questionnaire → vragenlijst, sommige mensen frequent gebruik maken van 

onderdrukking/herbeoordeling  

→ onderdrukking: minder positieve emoties en evenveel/meer negatieve emoties 

→ reappraisal: meer positieve en minder negatieve emoties = gezondere manier om met 

emoties om te gaan  

+ je kan mensen er van overtuigen dat iets positief is/anders leren nadenken over negatieve 

gebeurtenissen = goed voor mentaal welbevinden  

 

Cognitie soms ook versterkend effect vb.: nadenken → kwader  

 

Post-traumatische stressstoornis (PTSS) 

o trauma & automatische reactie 
o cortex controleert irrationele angsten 
o als angst extreem sterk = activiteit in amygdala zodanig actief, dat cognitie er niet meer in slaagt om 

emotie te onderdrukken  
vb.: bus = activatie amygdala (geweer), cortex controleert niet, cognitieve controle emoties weg  

o constant leven op de rand van angst  bij ons zegt cortex dat het vb.: maar een bus is  
o hippocampus: kleiner geworden → voortdurend in angst leven veranderd de hersenstructuur  
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2.2 INVLOED VAN EMOTIE OP COGNITIE 

 

Emoties ook impact op denken  

o evidentie: herinneringen laten generen = in functie van emoties 

 

MacLeod: aandacht voor emotiecongruente stimuli  

o mensen reageren sneller op bolletjes als  

het op een negatief woord staat dan op  

een neutraal woord 

o onze aandacht wordt naar negatieve  

info getrokken  

 

Everaert et al.: depressieve mensen effect groter 

o oogbewegingen: kijken langer naar negatieve woorden  

 

Interpretatie neutrale stimuli (gezichten)  

o als zelf blij = interpreteren als blij & als zelf verdrietig interpreteren als verdrietig  

 

Perceptie: beter na angstig gezicht (75 ms) 

o staat naar links of rechts?  

o accurater antwoord door meer scherp staan wanneer angstig  

 

Geheugen  

o woorden blokken 

o primacy & recency effect 

o manipulatie: middelste woord lijst: neutraal, positief of negatief 

o manipulatie: woord groen of rood 

o emotionele woorden beter onthouden = effect emotie op cognitie (cognitie beter voor emotioneel 

geladen info) 

o interactie kleur 

→ positieve woorden: beter onthouden in het groen dan in het rood 

→ negatieve woorden: beter onthouden in het rood dan in het groen   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. DE NEUROLOGIE VAN EMOTIES 

 

3 grote hersenniveau’s → interageren vb.: een gedachten kan een emotie triggeren  

1. hersenstam 

o helemaal binnenin, basale functies, evolutionair oudste deel (eerst gekregen) 

o levert alle primaire functies vb.: hartslag, seksualiteit  

o sommige dieren enkel hersenstam vb.: kreeften  

2. limbische systeem 

o lokalisatie emoties (amygdala) 

o sommige dieren vb.: honden en katten  

3. cortex 

o zit rond limisch systeem 

o typisch menselijk (en mensapen)  

o intelligentie  
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3.1 ZIJN EMOTIES GELOKALISEERD OF WORDEN ZE GECONSTRUEERD?  

 

Lindquist: emoties zijn constructies van deelprocessen  

o verschillende emoties = verschillende gebieden  

o geel: angst (amygdala) 

o bruin: woede (orbitofrontaal) 

o blauw: droefheid (ACC) 

o groen: walging (insula) 

 

Hamann: dezelfde gebieden, maar in verschillende mate actief  

 

 

3.2 GEBIEDEN IN DE CORTEX DIE EMOTIES VERBINDEN MET HET DENKEN  

 

Neuronale representatie van emoties: limbisch systeem & cortex !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het limbisch systeem 

1. Amygdala  

o Le Doux: hersengebied dat zenuwbundels ontvangt van 2 routes:  

a) over cortex, uit primaire sensorische gebieden (om amygdala onder controle te houden) 

b) rechtstreeks uit thalamus (James-Lange), nog voor de primaire sensorische gebieden dus nog 

voordat de cortex actief wordt (onbewust, dus niet makkelijk te stoppen) 

→ capgraswaan: normale route cortex en amygdala  

→ prosopagnosie: normale route thalamus en amygdale  

o info-overdracht naar hypothalamus → reactie sympathisch zenuwstelsel  

o bilaterale lesie amygdala: 

→ geen verwerking/herkenning emotionele stimuli (angst) 

→ geen leren schrikreactie door klassieke conditionering (wél bewust leren) 

→ toenaderingsgevoelens omlaag en vertrouwen onbekenden  

2. Hippocampus 

o leggen van verbanden tussen emoties en context  

vb.: aversie, toenadering Skinnerbox 

3. Gyrus cinguli 

o tussenschakel cortex (cognitie) en limbisch systeem (emotie) 

o lessie ACC: apathie, emotionele labiliteit, persoonlijkheidsveranderingen  

 

Corticaal 

= vooral voor complexe emoties (vb.: spijt, ontgoocheling) gericht op doelen LT 

= nauwe neuronale interacties limbisch systeem 
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1. Orbitofrontale cortex 

o adequaat reageren op complexe beloningen en straffen 

→ keuzes die slecht aflopen, niet leren uit mislukkingen  

→ niet emotioneel genoeg reageren op groot verlies → gokken  

→ cognitieve inertie bij veranderende winstkansen  

→ geen onderdrukking impulsieve reacties in functie van lange termijn (vb.: sociale context) 

2. Dorsolaterale prefrontale cortex (DLPFC) 

o gevoelens integreren binnen nagestreefde doelstellingen  

→ lesie links: depressieve stemming  

→ lesie rechts: manie, ongepaste opgewektheid  

3. Pariëtale cortex 

o perceptie, begrijpen en onthouden emotioneel belangrijke informatie 

→ interpretatie cues vb.: fronsen wenkbrauwen  

→ emotionele toon spreken vb.: depressief is op een andere toon spreken  

→ timing sociale interventies, schade = bepaalde zaken op het verkeerde moment vragen  

 

Voorspellen van emoties 

Dan Gilbert: stumbling on happiness 

o affective forecasting error → mensen doen meestal niet wat hen gelukkig maakt + zijn slecht in 

voorspellen wat gelukkig maakt  

vb.: na drie jaar gelukkiger als verlamd dan als lotto gewonnen 

o = synthesizing happiness  

→ overschatting gemiddelde emotie door herinnering extremen  

→ teveel focus op gebeurtenis, negeren context 

→ teveel focus op positieve aspecten gebeurtenis 

→ denken alleen aan moment zelf, negeren aanpassing  

o experiment: ordenen zaken die je mee naar huis wilt nemen, lichte voorkeur voor 3, wanneer terug 

komen sterke voorkeur voor 3 en minder sterke voorkeur voor degene waarvoor je oorspronkelijke 

tussen twijfelde, ook bij amnesie patiënten zo  

 

4. WAT IS MOTIVATIE?  

 

Honger, seks, prestatiemotivatie: specifieke voorbeelden motivatie = meest bestudeerd in literatuur 

 

Emoties: zich goed voelen & motivatie: waarom we bepaald gedrag stellen 

→ gedrag stellen omdat we ons goed willen voelen 

 

Gedrag, waarom? → motivatie 

1. richting (welk gedrag stel je?) 

2. intensiteit (meer gemotiveerd, meer doen)      gedrag 

3. volharding (hoe lang hoe je het vol?) 

 

Soorten motivatie:  

Beïnvloeding richting gedrag, 2 manieren: 

1. motivaties duwen gedrag als gevolg van behoeften  

= in de mens zelf  

2. motivaties trekken gedrag in bepaalde richting door doelen die aantrekken of afstoten  

= buiten de mens  

 

4.1 MOTIVATIE EN BEHOEFTEN  

 

Innerlijke verlangen → sturen gedrag  

= motivatie komt voort uit behoeften binnen het individu (honger, dorst, temperatuur) 

o homeostase: in stand houden van evenwichtstoestand = optimale toestand  

 

Drifttheorie (Hull): lichamelijke behoefte → drift (psychologische toestand) → gedrag dat drift   

= werkt bekrachtigend waardoor volgende keer weer doen  

Instincttheorie: gedrag is functie van instincten, onvrijwillig gedrag met genetische basis (aangeboren 

behoeften) 
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Motivatietheorie gebaseerd op behoeften vooral geschikt voor verklaren biologische motivatie  

o ook voor psychische functioneren: opwindingstheorie (arousal) 

→ functioneren volgens U: niet te hoog en niet te laag 

vb.: festival geweest (hoge arousal), dag erna blij om thuis ze blijven (lage arousal) 

→ te laag: exploratiegedrag 

→ te hoog: werk stress = onthaasting  

→ individuele verschillen voor optimale arousal vb.: thrill seekers  

→ complexe taken: optimale arousal niveau laag & makkelijke taken: optimale arousal  

niveau hoog vb.: studeren (geen muziek) vs. vakantiejob (luide muziek) 

 

Maslow  

= strikt progressief rangorde! 

 

Kritiek: 

o Fossett: miljardair op alle niveau’s voldoen, maar ging door de woestijn trekken   

o behoefte kunnen toe nemen bij vervulling vb.: eten  

o zelfdestructief gedrag? vb.: drugs  

o individuele verschillen  

o toekomstverwachtingen vb.: nu naar de les gaan voor later werk te hebben  

 

4.2 MOTIVATIE EN DOELEN  

 

Behoeften onvoldoende als verklaring gedrag  

o verklaring instandhouding stabiele situatie, geen ontplooiing, geen creativiteit  

o zelfdestructief gedrag vb.: drugs, homeostase?  

o motivatie = functie van de huidige toestand → toekomstverwachtingen? sociale beïnvloeding?  

 

Doel → cognitieve representatie van gewenste of ongewenste eindtoestand die het gedrag stuurt  

o gedrag dat afstand tussen huidige toestand en doel verkleint is aangenaam, dus het doel trekt het 

gedrag  

→ functie van de waarde van een bepaald doel  

→ functie van verwachting om het doel te bereiken  

vb.: iemand kan het waardevol vinden om een diploma te halen, maar als overtuigd dat dit onmogelijk is, ook 

geen inspanning doen (omgekeerd ook mogelijk: wel kunnen, maar niet waardevol vinden) 

 

Intrinsieke motivatie → voldoening in activiteit zelf 

Extrinsieke motivatie → motivatie komt voort uit bereiken ander doel  

o gedrag willen beïnvloeden, weten hoe het gedrag gemotiveerd is 

o gevolgen sturen gedrag, afstemmen op doelen  

vb.: iemand die werk graag doet geen extra loon, maar opleidingen als incentive  

o verschuiving motivatie extern naar intern mogelijk  

 

Toekomstperspectief: 

o tijdsafstand doelen: KT vs. LT 

o korte termijn doelen kunnen onderdeel zijn van lange termijn doel  

o gevolgen sturen gedrag, afstemmen op doelen  

 

Doelen: 

o intern: studeren: leerstof vak beheersen (KT) → dokter worden (LT) 

o extern: bonus (KT) → perspectief promotie (LT) 

 

Waarde doelen  

o functie sociaal-culturele goedkeuring  

vb.: roken pubers zelfs indien ongezond, auto 

 

Doelgebaseerde motivatietheorie: goal-setting (Locke) 

o motivatie = gevolg aantrekkingskracht doel 

o hoe hoger het doel, hoe hoger de prestatie vb.: president willen worden en in parlement eindigen 

o prestatie = functie opgenomen engagement om doel te bereiken 

→ aanvaarding realistisch doel (anders niet inspannen) 
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Toepassing arbeidscontext 

o goal net iets hoger dan huidige prestatie (ook niet te hoog: geen aanvaarding) 

o betrokkenheid goal-setting 

vb.: kind verplichten om 80% te halen vs. samen bespreken doel  

o gevoel beloning bij halen doel  

 

Behoeften vs. doelen:  

o én-én verhaal, functie soort motivatie 

o behoeften: honger (homeostase), seks 

o doelen: prestatiemotivatie  

 

4.3 CONFLICTERENDE MOTIVATIES 

 

Hofmann 

o 75% van de tijd verlangen  

o 47% conflict 

vb.: slapen en studeren  

o 58% toegeven  

 

 

Uitstelgedrag 

o 90% studenten ooit 

o 1/3 problematisch  

 

 

Zelfcontrole → controle KT verlangens voor realisatie LT doelen  

= belangrijk bij bereiken van doelen  

o Marshmallow test 

o functie van consistentie nakomen beloftes ouders 

= leren dat gedrag nu, gevolgen heeft voor later  

o determinanten: 

→ individuele verschillen (vragenlijsten) 

→ egodepletie: mate zelfcontrole eindig 

vb.: heel de blok studeren  

→ motivatie (overtuiging eigen impact) 

→ overtuiging vrije wil/wilskracht 

experiment: egodepletietaken: telefoonnummers onthouden & wilskracht: tekst alles wat je wil kan vs. invloed 

is beperkt  

 

5. HONGER 

5.1 BIOLOGISCHE SIGNALEN VOOR HONGER EN VERZADIGING  

 

Evenwicht: te veel en te weinig vermijden  

Biologische signalen honger: verzadiging  

KT LT 

suikergehalte (glucose) bloed → te laag  

= zin in eten met suiker 
experiment: effect insuline ratten  

vetreserve → leptine bloed → minder honger 

= bij ratten, pil bij mensen enkel effect als overgewicht 
gevolg leptinedeficiëntie  

cholecytokinine (CCK) blokkering receptoren, 
waardoor eetlust verdwijnt → geen goede diëet 

pil want enkel effect KT (stoppen eten), geen 
magerte (beginnen daarna weer opnieuw) 

Hersenmechanismen: hypothalamus (dierlijk brein: 
weinig controle cortex) 

1. lesie lateraal (LH): hongercentrum, minder 
algemene alertheid, dus ook voor honger 

2. lesie ventromediaal (VMH): 
verzadigingscentrum, geen tragere verzadiging, 
meer maaltijden, insuline omhoog  

proeven, kauwen vb.: baxter 20 chemische signalen, toch 10 kg 20-50j 

vulling maag (stuurt signaal naar hersenen) andere dan biologische factoren: cognitief, sociaal-
cultureel 

effect variatie = evolutionair: 40% meer eten bij 
variatie, 60% kcal 
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5.2 COGNITIEVE EN SOCIAAL-CULTURELE INVLOEDEN  

 

Honger vooral bestudeerd door behoeftetheorieën 

=  beïnvloeding van biologie, cognitieve processen en socio-cultureel 

 

Eten = functie van perceptie (cognitieve) omgeving (sociaal-culturele invloeden) 

o aanbod (presentatie) toegenomen vb.: overgewicht Westerse wereld  

o dieet: eten = functie cognitie i.p.v. functie biologische signalen  

experiment: mensen op dieet ijs laten eten  

→ eten minder ijs dan mensen die niet op dieet zijn  

→ manipulatie: in wachtzaal milkshake aangeboden  

→ als aangenomen: meer ijs eten (eens zondigen, alle remmen los, geen zelfcontrole meer) 

o gewoontes, tijdstippen vb.: tv → vermijden honger 

o angst, depressie, eenzaamheid: negatieve emoties → honger  

o sociaal eten: dagboekstudie: meer en geen functie verstreken tijd 

o cultuur: grootte porties & snelheid eten vb.: VS 

o Rozin: voedselvoorkeuren aangeleerd 

 

6. SEKS 

 

Evolutionair vreemd gedrag 

o Veel tijd & energie zoeken partner 

o Geslachtsgemeenschap = verhoogde kwetsbaarheid 

o Verspreiding ziektes, virussen  

o Frustratie, agressie, … 

 

Asexuele genetische overdracht?  

o geen genetische diversiteit → grotere kans aanpassing omstandigheden = vooral biologische motivatie 

o cognitieve & sociaal-culturele invloeden 

 

6.1 HORMONEN EN SEKSUEEL GEDRAG  

 

Geslachtshormonen  

o oestrogeen & progesteron: in concentratie x10 dan het andere geslacht (maar allebei aanwezig) 

o vruchtbare periode ook hoogste niveau geslachtshormonen, hogere interesse (andere) seksuele 

partners 

o dieren seksueel gedrag na castratie en toediening testosteron 

o mensen toediening testosteron vooral effect bij lage niveau’s  

 

Effect hormonen buiten seksuele domein 

o geslachtsverschillen: klein & effect cognitie slechts op 2 domeinen:  

1. ruimtelijke vaardigheden en mentale rotatie 

2. verbal fluency 

 

 

 

 

 

 

= invloed seksuele geaardheid = invloed menstruatie op prestatie vrouwen (hormonen) 

 

6.2 SOCIAAL-CULTURELE FACTOREN  

 

Vragenlijsten, interviews → representativiteit & sociale wenselijkheid 

 

Kinsey rapport (mei 68)  

o 1ste seksuologie studie naar hoe en hoe vaak mensen seks hadden (werd ontslagen) 

o Voorhuwelijkse gemeenschap: 90%-50% 
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Vlaanderen: 50% 17-18 jaar maagd (minder studenten) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frequentie seks: laatste 6 maanden 

o jonge vrouwen meer seks 

o volwassen leeftijd  

omgekeerd 

 

Masturbatie (6m): 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 HOMOSEKSUALITEIT EN BISEKSUALITEIT  

 

Grote invloed vraagstelling: “ben je …” = weinig vs. ooit seksueel contact gehad = veel  

o verschil tussen gevoelens en gedrag  

o verschil tussen gevoelens en tijdsperiode  

 

Altijd bestaan, reactie cultuur verschillend 

o Grieken: normaal (ook kindermisbruik) 

o Westerse wereld = zo goed als aanvaard 

o vooroordelen: oorzaak frequentere psychopathologie?  

 

Nature - nurture homoseksualiteit 

       Nature 

       → genetisch (X-chromosoom?) 50%! 

       → hormoonspiegel in de baarmoeder 

       → structuur hypothalamus: homo mannen  

ongeveer gelijk aan die van vrouwen  

        

    Nurture 

    → geen 100% 

    → sociaal-culturele invloeden?  

    → n broers  meer kans homoseksueel 

= opvoeding? diversiteitsmechanisme moeder? 

 

    = nature en niet geuit door sociale druk  

Biseksualiteit: vaker bij vrouwen  

 

Genitale bloedtoevoer erotische film 

o mannen: 2 vrouwen  

o homo mannen: 2 mannen  

o vrouwen: wel effect, niet van oriëntatie acteurs  

→ seksualiteit minder specifiek  

 

Rieger et al.: biseksuele mannen vertonen toch preferentie (vaker grotere voorkeur fragmenten 2 mannen) 

 

Neurotransmitters & liefde: correlatie oxytocine en liefde (stijgen: meer liefde/verbondenheid, dalen: verdriet, 

geen liefde)  
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7. PRESTATIEMOTIVATIE 

7.1 DE VERSCHILLENDE COMPONENTEN VAN PRESTATIEMOTIVATIE  

 

Prestatiemotivatie → de motivatie om iets te verwezenlijken  

 

Verschillende componenten 

Prestatiemotivatie op basis van behoeften (McClelland) 

o prestaties = resultaat emotioneel conflict tussen streven naar succes en vermijden van mislukking  

o prestaties = resultaat conflict stabiele traits  

1. prestatiedrang: behoefte iets te verwezenlijken (individuele verschillen) 

2. faalangst  

= onafhankelijk van elkaar, lage correlatie tussen beide: soms samen en sterk 

→ te veel van het ene = mogelijk bepaald gedrag niet stellen  

o problemen: 

→ prestratiedrang/faalangst: afhankelijk waarde doelen of kost mislukking en verwachting 

succes 

→ McClelland: enkel intrinsieke motivatie voor zelf gestelde doelen, wat met extrinsieke 

motivatie? vb.: loon 

o op basis van doelen: prestatiemotivatie functie van: 

1. taakmotivatie (prestatiedrang, intrinsieke motivatie) 

2. egodoelen  

• positieve egodoelen → positie prestatieniveau t.o.v. anderen, excelleren, competitie 

• negatieve egodoelen → vermijdingsgedrag (faalangst), niet willen afgaan   

= te lage doelen, of te hoge 

= self-handicapping  

vb.: gaan voor 8/20 en eindigen met 14/20 of proberen op alles 18/20 te halen  

 

Prestatiemotivatie & school 

o via vragenlijst achterhalen: negatieve egodoelen, positieve egodoelen of taakmotivatie  

o hoe hoger score, hoe meer slaagkans  

 

7.2 PRESTATIEMOTIVATIE WORDT GELEERD 

 

Nature – nurture? → case: academisch success 

o behoefte- en doelgerichte visies op prestatiemotivatie → behoeften (en doelen) niet aangeboren, maar 

belangrijke mate  aangeleerd  

o evidentie: 

→ stimulatie thuis: 70% schoolproblemen, score prestatiemotivatie ouders bij low-median groep  

→ opvoedingsstijl:  

• controlerend: sturend, afspraken straf bij falen 

• autonomie: exploratie binnen de waarden van de ouders 

→ geen effect bij goede schoolresultaten, autonomie betere resultaten bij slechte 

resultaten (door negatieve reacties op falen) 

→ geloof van de ouders: selffulfilling prophecy (vb.: wiskunde meisjes) → als je er hard voor 

werkt, geraak je er  

 

Taakmotivatie verwerven 

o succesvol uitvoeren gedrag  

→ bekrachtiging 

→ bekrachtiging vermindert bij herhaling 

→ grotere uitdaging (successieve benadering) 

→ nieuwe uitdagingen en succesvol afronden worden geassocieerd met positieve gevoelens 

(zelfbekrachtiging) 

o via zelfregulatie (Bandura): zichzelf doelen stellen en belonen bij bereiken vb. studie = goal-setting 

theory 

→ tastbare doelen + beloning bij uitvoeren  

→ expliciete KT doelen vb.: blokken i.p.v. best doen  

→ realistische doelen  

→ rekening houdend met omstandigheden, vooral LT vb.: studeren: reserves in plannen  
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Vermijden van faalangst verwerven  

o onaangename ervaringen bij mislukking  

→ associatie activiteit met negatieve ervaringen  

→ minder uitvoeren + ontsnappingsgedrag 

o niet hebben, maar vooral omgaan met mislukkingen (Dweck) 

→ egodoelen: opgeven (negatieve oordelen door anderen vermijden) 

→ taakdoelen: alternatieve strategieën  

→ attributie aan niet veranderbare eigenschap: interpretatie egodoel (nastreven positieve 

beoordeling anderen, vermijden negatief oordeel) 

→ attributie veranderlijk aspect: interpretatie taakdoel (willen taak beheersen) 

o perceptie van mislukking: catastrofale visie gevolgen mislukking (vb.: presentatie) = cognitief dus te 

behandelen  

o begrip prestatiemotivatie → toepassing eigen motivatie 

= minder kwetsbaar bij taakdoelen 

 

7.3 DE WET VAN YERKES EN DODSON  

 

Yerkes-Dodson wet 

o meer prestatie is niet altijd beter 

o meestal optimaal niveau, er boven gaan  

= zakken prestatie  

o zeer moeilijke taken: niet te gemotiveerd zijn  

= te belangrijk vinden en te goed willen doen 

 

Maladaptief perfectionisme door verminderde meeropbrengst  

o voor laatste 10% willen, veel meer inspanning nodig  

= exponentiële stijging  
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H13: PSYCHOPATHOLOGIE 
1. WAT ZIJN MENTALE STOORNISSEN?  

 

Mentale stoornis → patroon van gedachten, gevoelens en gedrag dat leidt tot persoonlijk lijden en een 

significante daling in het sociale en arbeidsgerelateerde functioneren.  

 

Psychopathologie → wetenschap van de aard, totstandkoming, behandeling en preventie van mentale 

stoornissen (psycho = geest & pathos = ziekte)  

= interdisciplinair (psychologie, farmacologie, psychiatrie, neurowetenschappen, …) 

 

1.1 CRITERIA OM MENTALE STOORNISSEN TE DEFINIËREN  

 

Exclusieve criteria quasi onmogelijk 

vb.: liefdesverdriet of depressie? 

vb.: ook bij de allerergste stoornissen, stemmen horen of optische illusie?  

 

3 niet-sluitende criteria:  

1) grote afwijking gemiddelde 

o menselijke eigenschappen volgens normaalverdeling (veel rond het gemiddelde & steeds minder 

mensen verder weg van het gemiddelde) 

o statistisch criterium: afwijking op de grens van 2,5% te kort of teveel  

 

 

 

 

 

 

2) overtreden sociale norm 

o hinderlijk, onbegrijpelijk, schadelijk gedrag  

o culturele verschillen en veranderlijk (vb.: homoseksualiteit) 

3) persoonlijk lijden  

o belemmering voor functioneren vb.: depressie  

o niet sluitend vb.: psychopaten (geen ziektebesef)  

 

1.2 FACTOREN DIE EEN ROL SPELEN BIJ MENTALE STOORNISSEN  

 

Determinanten: triade  

o aparte disciplines teveel nadruk op deelaspect 

vb.: psychologie biologie negeren  

o belang bepaald aspect is specifiek aan mentale stoornis 

 

1. BIOLOGISCHE FACTOREN  
o veel mentale stoornissen biologisch correlaat: oorzaak-gevolg, correlatie, derde factor?  

o mentale stoornissen: lichamelijke dysfuncties  

vb.: hysterie (hustera) veroorzaakt door baarmoeder en zijn kinderwens  

o afname middeleeuwen  

o toename 20e eeuw (geneesmiddelen) 

vb.: Borna Disease virus (limbisch system), stemmingsstoornissen? 

o ontdekken biologische oorzaak grote gevolgen voor behandeling 

→ epilepsie: kwade geest → exclusief-medische behandeling 

→ maagzweren: stress → bacteriële infectie (Nobelprijs) 

o erfelijkheid: depressie, aanleg verslaving, schizofrenie (nooit 100%)  

 

2. PSYCHISCHE FACTOREN  
o abnormaal gedrag komt door mentale processen  

o eind 19e eeuw: Charcot 
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→ zwak neurologisch systeem, kan leiden tot mentale toestand hysterie, wat tot lichamelijke 

symptomen kan leiden  

→ via hypnose kan je lichamelijke toestanden creëren (= verlamming) 

o Freud: veralgemening van Charcot → alle stoornissen psychische oorsprong: een psychoseksueel 

conflict in de kindertijd 

→ psychoanalyse lang dominant (hedendaagse psychiatrie) 

o humanistische benadering: praten binnen aanvaardende en ondersteunende omgeving 

o behavioristische benadering: verbetering gedrag door nieuwe leerprocessen (fobieën) 

o cognitieve benadering: irrationele en onaangepaste overtuigingen (vragenlijst) 

vb.: depressie is door de perceptie van gebeurtenissen en de impact daarvan op gedrag  

→ cognitieve neuropsychiatrie: aantasting cognitieve processen door mentale stoornis  

 

3. SOCIALE FACTOREN  
o abnormaal gedrag: afwijkend sociaal criterium  

vb.: auditieve hallucinaties (1) Grieken: stemmen goden (2) middeleeuwen: hekserij = demonologisch 

perspectief (3) nu: schizofrenie  

o antipsychiatrie (jaren 60-70) & relativisme 

= wat is normaal gedrag? wie zijn wie om dit te bepalen?  

→ Thomas Szasz: zetten zich af tegen elke geestesziekte  

vb.: hysterie was een ziekte voor vrouwen die tegen hun dominante man in gingen, als dat 

geen ziekte is maar we dachten vroeger van wel, hoe weten we dan dat vandaag vb.: autisme 

wel een ziekte is?  

→ Rosenhan: on being sane in insane places (19 dagen) 

Experiment 1:  

• 8 mensen zich laten aanmelden bij psychiatrie: ik hoor een stem die gedachten zegt, 

voor de rest normaal gedragen  

• allemaal gezonde mensen met diagnose schizofrenie  

• patiënten hadden door dat het normale mensen waren & psychiaters niet  

• uiteindelijk schizofrenie in remissie: moesten zich gedragen naar verwachtingen om 

er uit psychiatrie te geraken 

Experiment 2: 

• ‘opnieuw’ mensen sturen naar psychiatrie 

• dokters beweerde fake patiënten gevonden te hebben  

• werkelijkheid: geen enkele fake patiënt gestuurd  

o oorzaken 

→ uit context trekken verhalen: geen diagnostisch instrument  

→ self-fulfilling prophecy  

• gedrag naar verwachtingen  

• stigmatisering naasten  

• reden grotere recidive na behandeling in beter ontwikkelde maatschappij?  

o te sterk relativisme 

→ wel betere rechten patiënten psychiatrie 

→ cultuurafhankelijkheid wanen 

• koro: geestesziekte in Afrika, eigen geslachtsorgaan afsnijden uit angst dat het in uw 

lichaam zal kruipen  

• ataques de nervios: hartkloppingen, schreeuwigheid, nervositeit, flauwvallen, … 

• godsdienstige thema’s  

o kans op pathologie neemt toe 

→ socio-economische factoren  

→ sociale factoren vb.: kindermisbruik, interactie met biologie  

 

Diathese-stress model !!! = dominante denkkader psychopathologie  

Kans op pathologie: 

1. kwetsbaarheid (diathese) 

• erfelijkheid (biologie) 

• leefomstandigheden (sociaal) 

• denkstijlen (cognitie, psycho)  

2. stress veroorzaakt door gebeurtenissen en de manier waarop men reageert 

vb.: in extreme situaties iedereen (PTSS)  

→ interactie biologie, psychische factoren & socio-culturele context 

vb.: weinig biologisch belast, maar grote tegenslagen vs. weinig tegenslagen en grote biologische aanleg 

= factoren interageren met elkaar 
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1.3 MENTALE STOORNISSEN CLASSIFICEREN: DE DSM 

 

= betrouwbaarheid & validiteit 

o inzicht in (oorsprong), verloop en prognose 

o diagnose als richtlijn voor behandeling 

o behandelingen staan niet in DSM = diagnostisch instrument  

 

APA → Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders !!! 

 

DSM I en DSM II: vertrekkend vanuit theorie (pscyhoanalyse) 

 

DSM III en DSM IV 

o accurate beschrijving symptomen zonder speculatie oorzaak 

→ negatief: geestesziekte nemen toe & positief: meer inzicht  

o operationele definities, waardoor het subjectief element  

o interbeoordeelaarsbetrouwbaarheid  

 

DSM IV !!! 

5 assen – dimensies: 

1) welke klinische stoornis verstoort het leven en geeft  

aanleiding tot diagnose & behandeling  

2) stabiele, rigide interactiepatronen die functioneren en sociale  

interactie verstoren, stabiele persoonlijkheidsverschillen  

3) lichamelijke symptomen  

4) psychosociale en omgevingsgerelateerde stressfactoren (uitlokkende factoren) 

5) Global Assessment of Functioning = GAF: cijfer globale niveau functioneren, nu en gedurende voorbije 

jaar = meten: al dan niet beter worden  

 

DSM V (2013) 

= recent, DSM IV in praktijk nog gebruikt  

o DSM IV: moeilijk onderscheid as 1 en 2 → assen verdwijnen 

o graduele scoring symptomen  

→ laat toe ernst in te schatten + evolutie & niemand scoort 0 

o persoonlijkheidsstoornissen: scoring persoonlijkheidsdimensies (Big Five)  

= wederom theoretisch geladen 

o nieuwe stoornissen: binge eating, premenstrual dysphoric disorder, … 

o verdwijnen: Asperger, narcistische persoonlijkheidsstoornis, …  

 

Kritiek DSM !!! 

o medisch model, stoornis = ziekte (psychiatrische visie vs. psychologie) 

o beschrijvend, geen theoretische basis: inzicht?  

o typologie, ‘hokjes’ → niet altijd duidelijk/kwalitatief verschillen: 

grensgevallen en comorbiditeit 

o veranderlijk → relativiteit? vb.: narcisme 

o gedrag te snel pathologisch vb.: premenstrueel dysfore stoornis,  

depressieve episode van korte duur (4-13 dagen), …  

→ werkt niet perfect, maar vroeger erger systeem, blijft enorm handig en belangrijk boek  

 

2. STOORNISSEN IN DE KINDERLEEFTIJD 

 

1/3 kinderen tussen 4-18 jaar vertoont een 

stoornis volgens de DSM  

vb.: buitensporige angst tandarts, donker 

vb.: in de winkel op de grond gaan liggen wanneer 

je iets niet krijgt = afwijkend volgens DSM met 

focus op volwassenen  

 

→ slechts 3,5% voldoende ernstig voor 

professionele hulp  
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2.1 DE AUTISMESPECTRUMSTOORNIS 

 

ASS 

o diagnose vanaf 1,5 jaar! 

o 0.6% prevalentie 

o jongens x4 

o erfelijk  

 

5 kenmerken ASS:  

1 Problemen sociale interactie 
o geen effect aandacht 

o geen waardering gezichten en oogcontact 
o moeilijk delen (normaal 1 jaar) 

o theory of mind (80%) → experiment, moeilijk in iemands anders zijn hoofd kunnen plaatsen  

vb.: kies boek voor papa = boek dat zij leuk vinden (3j normaal vs. 4-5j verworven, ASS niet) 
o ontbreken van symbolisch spel vb.: rollenspel (normaal 2j) 

2 Behoefte aan structuur, herhaling, vast ritme 
o overdreven interesses 
o repetitief gedrag, woede bij onderbreking 

3 Symptomen vanaf de vroege kindertijd 

4 Ernstige beperking voor dagelijks functioneren  

5 Onafhankelijk, dikwijls (75%) geassocieerd met verstandelijke handicap op vlak van verbaal IQ 
= problemen communicatie & taal  

 

Asperger (DSM IV)/hoogfunctionerende ASS (DSM V) 

o 20% symptomen ASS, behalve verstandelijke handicap = normaal begaafde kinderen met autistische 

symptomen  

 

Kenmerken Asperger/hoogfunctionerende ASS:  

1 Ontbreken beperking taal en cognitieve vermogen  

2 Houterigheid 

3 Tragere motorische ontwikkeling, stuntelig 

4 Soms extreme feitenkennis geïsoleerd domein ( OCD) 

5 Last met figuurlijke taal, pragmatiek  

 

3. AAN EEN MIDDEL GEBONDEN STOORNIS 

 

Aan een middel gebonden stoornis → psychoactief middel = problemen gezondheid, sociaal en professioneel 

functioneren  

 

DSM V: 10 middelen  

 

3.1 STOORNIS IN ALCOHOLGEBRUIK EN ALCOHOLINTOXICATIE  

 

Meest frequent: stoornis in alcoholgebruik en -intoxicatie 

→ problematisch patroon alcoholgebruik leidend tot een klinisch significante functioneringsbeperking, 

aangetoond door minstens 2 kenmerken gedurende 12 maanden: 

1 Herhaaldelijk gebruik → mislopen verplichtingen  

2 Blijvend gebruik ondanks problemen 

3 Activiteiten worden stopgezet door gebruik 

4 Gebruik bij lichamelijk gevaar 

5 Blijvend gebruik ondanks terugkerend lichamelijk of psychisch probleem 

6 Tolerantie: meer of minder effect 

7 Ontwenningsverschijnselen en gebruik om die te vermijden  

 

Prevalentie 

o 6.7% mannen & 1.3% vrouwen afhankelijkheid 

o veel sterfgevallen en misdaden  

o slechte prognose: 1/3 sterft binnen 10 jaar  
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Oorzaken: 

o zelf-rapportering: stressreductie 

o erfelijkheid (1/3)  

vb.: reactiviteit = afhankelijkheid  

o gezinsomstandigheden (1/3) 

vb.: alcoholmisbruik door opvoeders = beschikbaarheid  

o leerprocessen (cognitie) 

• positieve bekrachtiging vb.: smaak, lichamelijk gevolgen, symbolische betekenis 

• klassieke conditionering vb.: gemoedstoestand, context 

• observerend leren vb.: meer in gezelschap  

 

Culturele verschillen  

vb.: moslims, China/joden, Ieren/Belgen/Nederlanders  

 

Andere middelen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. PSYCHOTISCHE STOORNISSEN  

4.1 SCHIZOFRENIE  

 

Bleuler: schizofrenie (gespleten geest) → incoherente mentale processen en gebrek voeling sociale realiteit  

 gespleten persoonlijkheid (→ dissociatieve identiteitsstoornis)  

 

1% bevolking  

o mannen x 1.3  

o mannen: 15-25 jaar 

o vrouwen: 25-35 jaar 

o in alle culturen = bevestiging sterke biologische component  

o 40% van alle opnames psychiatrie (ernstige aandoening, vaak ook levenslang)  

 

2 of meer symptomen die elk gedurende 1 maand een belangrijk deel van de tijd aanwezig zijn:  

1 Wanen → gehandhaafde overtuiging ondanks bewijs tegendeel 

o verkeerde identificatie vb.: Capgraswaan (73%) 
o betrekkingswaan: normale voorwerpen of gedragingen van anderen hebben bijzondere 

betekenis (63%) 
vb.: pot op de stoof is een camera van aliens  

o beïnvloedingswaan: overtuiging niet meer uit vrije wil te kunnen handelen (50%) 
o overtuiging dat gedachten uitgezonden worden (22%) 
o achtervolgingswaan  
o grootheidswaan vb.: Napoleon complex 

2 Hallucinaties → perceptuele ervaringen zonder fysische stimulus 

o stemmen (hersenscan: auditieve cortex actief)  
o overgevoeligheid externe stimulatie 
o verliezen contact met werkelijkheid  

3 Onsamenhangende spraak 
o semantische & syntactische regels oké, maar van de hak op de tak  

4 Ernstig chaotisch of katatoon gedrag → afwisseling prikkelbaarheid en onvoorspelbaar gedrag met 

passiviteit, apathie  

5 Vervlakking van affect, armoede van spraak en gedachten, of apathie  
o gezicht, stem, gevoelens  
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Positieve symptomen → bij normale mensen niet aanwezig en bij schizofrenen wel = acuut 

vb.: emotionele beroering, agitatie, wanen, hallucinaties  

o abnormale activiteit limbisch systeem 

o goede reactie op antipsychotische middelen  

 

Negatieve symptomen → bij normale mensen wel aanwezig en bij schizofrenen niet = geleidelijk  

vb.: affectvervlakking, katatoon gedrag  

o abnormale activiteit frontale lobben  

o geen goede reactie op antipsychotische middelen  

 

4.2 OORZAKEN VAN SCHIZOFRENIE 

 

BIOLOGISCHE FACTOREN:   
o erfelijke component  

→ niemand in de familie: populatierisico  

→ immense erfelijke belasting: 50%  

o werkzaamheid geneesmiddelen 

→ dopaminehypothese: te hoge concentratie  

of gevoeligheid voor dopamine  

→ regulatie = dopamine verminderen  

= positieve symptomen verdwijnen  

vb.: olanzapine, haloperidol  

→ parkinsonisme: te weinig dopamine  

= patiënten schizofrenie vertonen parkinson symptomen  

• limbisch system: emoties 

• frontale cortex: controle 

• subcorticale systemen (basale ganglia): controle beweging  

 

PSYCHISCHE FACTOREN: 
o psychoanalyse: regressie naar infantiel stadium  

o behavioristen: uit de hand gelopen bekrachtigingsproces op basis van de aandacht die gedrag trok 

o nu: omgaan met de ziekte/beperkingen vb.: hallucinaties 

 

SOCIALE FACTOREN:  
o 50%, geen 100% 

o externe stressfactor 

→ stad x2 

→ gaat vaak aan eerste acute fase vooraf 

→ druk familie invloed op herval  

o expressed emotion = dubbele kans op herval 

→ overbezorgd 

→ vals gevoel van controle bij de betrokkene 

→ vooral voor negatieve symptomen, positieve symptomen aanvaarding geen ‘controle’ 

→ culturele verschillen, verschillen in herval kansen vb.: India weinig ziektebehandeling  

o manifestatie symtomen  

→ cultuur = transculturele psychiatrie 

→ tijdskader vb.: religieus geïnspireerde wanen  

 

Addendum schizofrenie: cannabis 

o prevalentie i.p.v. 1%  

• < 15 jaar: 3-4% & < 18 jaar: 2.4% 

o leeftijd: verstoring neural pruning (niet gebruikte verbindingen tussen neuronen sterven af) 

o correlatie kwetsbaarheid en intensiteit gebruik 

o interactie biologische predispositie 

o verminderde werking antipsychotica: langere pathologie 

o cannabis psychose  

→ paar dagen, stopt bij stopzetten gebruik 

→ hallucinatie, geheugen, wanen  

→ zeldzaam 

→ vaak voorlopen schizofrenie: kip of ei? 
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5. STEMMINGSSTOORNISSEN  

 

Stemming → minder intense, chronische emotionele toestand, niet gericht op een bepaalde stimulus 

vb.: verdrietig zijn en weten waarom = gevoel vs. verdrietig zijn en niet weten waarom = stemming  

 

Stoornis → ernstige verstoringen die leiden tot buitensporige neerslachtigheid of opgetogenheid, veranderingen 

in: 

1. denken  

2. eet-en slaappatroon  

3. sociale en professionele relaties 

= verschillen in duur en ernst → soms zodanig erg = suïcidaal  

= met of zonder manische periodes 

 

5.1 BIPOLAIRE STOORNIS 

 

Bipolaire stoornis → opeenvolging van één of meerdere manische en depressieve episodes  

= manische depressie in volksmond (foutief: staat niet in de DSM) 

 

Manische episode → toestand van intense en onrealistische gevoelens van opwinding en euforie  

o verkwisting  

o gevaarlijk gedrag 

o soms neveneffect van medicatie depressie  

 

Medicatie: lithium 

 

5.2 DEPRESSIESTOORNIS 

 

Somberheid, neerslachtigheid 

o occasionele depressieve periode → soms adaptief (leren omgaan met teleurstellingen in het leven) 

o majeure depressiestoornis → interferentie met functioneren  

 

5 of meer van de volgende symptomen zijn binnen een periode van 2 weken aanwezig geweest en verschillen 

van het eerder functioneren, één van de eerste twee kenmerken moet aanwezig zijn:  

1 Depressieve stemming gedurende grootste deel van de dag, (bijna) elke dag 

2 Vermindering interesse of plezier in (bijna) alle activiteiten gedurende grootste deel van de dag, (bijna) 
elke dag 

3 Duidelijke gewichtsverandering 

4 Verandering slaappatroon 

5 Psychomotorische agitatie of remming 

6 Gevoelens van waardeloosheid, zelfverwijten of schuldgevoel 

7 Verminderd vermogen tot nadenken/concentratie, besluiteloosheid  

8 Terugkerende gedachte dood/suïcide  

 

→ symptomen emotioneel + motivationeel + cognitief  

 

Frequentie: verkoudheid van de geestesziekten  

o zich isolerende mannen (1/37 suïcide, vrouwen de helft)  

o werklozen  

o gescheiden moeders 

o studenten  

 

Negatieve correlatie leeftijd tussen generaties 

o meer depressies in deze generatie dan in andere generaties  

 

Culturele verschillen in uiting  

o Azië: maag en hoofdpijn, gevoel van droefheid 

o Europa: emotioneel  
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5.3 OORZAKEN VAN DEPRESSIE 

 

BIOLOGISCHE OORZAKEN: 
o concordantiegraad ééneiige tweelingen: 40% 

o broers/zussen: 17% 

o noradrenaline  ( manie: dopamine & noradrenaline ) 

o activiteit neuronen die reageren op serotonine (5HT) 

= SSRIs → selective serotonin reuptake inhibitor 

• serotonine kan je niet geven in pil-vorm 

• remmen heropnamen serotonine door pil dat zich zet op blokjes waardoor serotonine zich niet 

kan binden en langer in de synaptische spleet blijft  

vb.: Prozac, fluoxetine 

• vaak lichtzinnig voorgeschreven door artsen  

• niet abrupt stoppen  

• werkt direct, maar effect 2 weken verschil 

 

PSYCHISCHE OORZAKEN: 
o Freud: rouwend individu regresseert naar het orale stadium en introjecteert de verloren persoon, 

zodat hij/zij dezelfde gevoelens ervaart t.o.v. zichzelf als t.o.v. de verloren persoon  

o Leerpsychologie: Lewinsohn: verminderde positieve bekrachtiging, mensen die heel de tijd alles 

goed hebben gedaan, maar geen beloning kregen en/of wel straf   

vb.: verlies werk = vicieuze cirkel met teruggetrokkenheid  

o Beck: depressie is het gevolg van negatieve/dysfunctionele gedachten, voortkomend uit sociale 

interacties in de kindertijd/adolescentie 

• = overtuigingen veranderen, want realiteit kan je niet veranderen  

vb.: door iedereen leuk willen gevonden worden  

• maken deel uit van diathesis (soms jaren sluimerend) 

• interactie stress 

• Beck Depression Inventory (vragenlijst) 

o Seligman: aangeleerde hulpeloosheid: gevoel geen controle te hebben over de gebeurtenissen om 

zich  

• motivationele deficieten  

• cognitieve deficieten (negatieve gedachten interfereren met cognitie) 

• emotionele deficieten  

o oncontroleerbare gebeurtenissen leiden niet steeds tot depressie: attributies 

• intern/extern 

• globaal/specifiek 

• stabiel/veranderbaar 

→ interne, globale, stabiele attributie = meer kans op een depressie 

o neiging tot piekeren: focus op gevoelens en lichamelijke symptomen 

• vrouwen meer dan mannen  

• mannen: ontsnappingsgedrag vb.: op café gaan  

 

SOCIALE FACTOREN: 
o depressie als reactie op stresserende gebeurtenis: 65% ingrijpende levensverandering (6m) 

o vrouwen > mannen: 

• mishandeling, misbruik, … 

• snellere diagnose door artsen  

• 65 jaar: meer weduwen  

o hebben van een partner  

o werk (mannen < vrouwen)  

o jachtigheid maatschappij 

• positieve correlatie leeftijd binnen cohort  

• negatieve correlatie tussen leeftijdscohorten 

= generatieverschillen: meer en vroeger  
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Correlaties en causale verbanden?  

vb.: serotonine: oorzaak of gevolg?  

 

Diathese-stress model: 

o kwetsbaarheid 

→ biologische factoren (vb.: serotonine) 

→ psychische factoren (vb.: negatieve overtuigingen, attributies) 

o stress 

→ sociale problemen (vb.: scheiding) 

 

6. ANGSTSTOORNISSEN EN OBSESSIEVE-COMPULSIEVE STOORNISSEN  

 

Adaptieve angst  alledaagse activiteiten  

 

Angststoornis → ernstige en aanhoudende vorm van angst zonder realistische aanleiding.  

o ziektebesef 

o persoonlijk lijden  

o interferentie functioneren  

 

6.1 FOBIEËN  

 

Specifieke fobieën → intense angstreacties op voorwerpen/activiteiten waarbij de reactie niet in verhouding is 

tot het (in zekere zin reëel) gevaar 

o klassieke conditionering: NS → schrikreactie vb.: auto na ongeval  

o observerend leren: vooral bij biologische predisposities vb.: hoogtevrees van ouders overnemen  

o vermijdingsreactie werkt negatief bekrachtigend 

o aandacht positief bekrachtigend 

o succesvolle behandeling (psychotherapie: opnieuw conditioneren), pillen werken niet goed  

 

6.2 SOCIALE-ANGSTSTOORNIS 

 

Sociale fobie → algemene angst negatieve beoordeling en om in verlegenheid gebracht te worden in veelheid 

sociale relaties.  

= aparte categorie DSM  

= niet specifiek  

 

Ernstig: geen vermijding mogelijk 

 

6.3 VERALGEMEENDE ANGSTSTOORNIS 

 

Veralgemeende angststoornis → overmatige, chronische bezorgdheid over hele reeks 

gebeurtenissen/activiteiten, vage notie oorzaak angst 

o voortdurende spanning, zorgen 

o vaak voorkomen als perfectionistisch, verantwoordelijkheidsgevoel, catastrofaal denken   

 

6 maanden meer wel dan niet 3 van 6 symptomen: 

1 Rusteloosheid 

2 Snel vermoeid 

3 Moeite concentratie 

4 Irritatie 

5 Spierspanning 

6 Slaapstoornis 

 

6.4 PANIEKSTOORNIS 

 

Paniekstoornis → meerdere onverwachte paniekaanvallen zonder aanwijsbare oorzaak (over een periode > 1m) 



92 

 

Symptomen: 

1 Kortademigheid 

2 Hartkloppingen  

3 Zweten 

4 Bibberen 

5 Duizeligheid 

o zorgen maken over de kans op een nieuwe aanval of de gevolgen daarvan 

o onvoorspelbaar, in stresssituaties meer kans 

o anticipatorische angst en agorafobie → anticiperen op de angst en daardoor situaties waar het 

vervelend is om een paniekaanval te krijgen vermijden  

 

6.5 OBSESSIEVE-COMPULSIEVE EN GERELATEERDE STOORNISSEN  

 

Obsessieve-compulsieve stoornis (OCD) → terugkerende ongewilde en opdringerige dwanggedachten of beelden 

(obsessies). 

o dwanghandelingen (compulsies) om de dwanggedachten te neutraliseren (steeds intenser) 

o geen plezier, enkel angstreductie  

o vooral adolescentie, vroege volwassenheid 

o vuil-en smetvrees: poetsen, controleren (repetitief, rituele volgorde)  

o ziektebesef, geen controle 

o geen duidelijke visie op oorzaak 

o behandeling: blootstellen (idem fobieën), …  

 

DBS (Deep Brain Stimulation):  

o nieuwe behandeling: via sonde hersengebieden stroomstootjes geven  

o enkel als alle andere behandelingen niet werken  

o bijwerkingen: voelen zitten, 1% bloeding/infectie, depressie/manisch worden  

o nadelen: locatie OCD varieert bij patiënten, bij 70% werkt het maar weten niet goed wat we eigenlijk 

aan het doen zijn, waarom effect? 

 

7. PREOCCUPATIE MET SOMATISCHE SYMPTOMEN  

7.1 DE SOMATISCHE SYMPTOOMSTOORNIS 

 

Somatoforme stoornissen → aandoeningen waarbij klachten en handicaps ervaren worden zonder aanwijsbare 

lichamelijke oorzaak  

o moeilijk afwezigheid lichamelijk symptoom te bewijzen  

o vaak overdreven psychische reactie op ongemak  

 

Nieuwe stoornis DSM V: 

Somatisch symptoomstoornis → somatisch symptoom(en) verstoren dagelijks leven  

o excessieve gedachten, gevoelens of gedrag als reactie 

• denken  

• angst over gezondheid en symptomen  

• buitensporige tijd/energie aan symptomen of behandeling 

o niet continu maar langdurig (> 6 maanden) 

o niet geveinsd: pijn is werkelijk aanwezig  

o DSM IV: mentaal of lichamelijk  DSM V: interactionele visie (lichaam en geest staan in contact met 

elkaar)  

 

Chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) → geen lichamelijke oorzaak of nog niet detecteerbaar (aantasting 

immuunsysteem?)  

 

7.2 CONVERSIESTOORNIS 

 

Conversiestoornis → bepaald lichaamsdeel ‘werkt’ niet meer 

o kwam vaak voor tijdens WOI en WOII 

o 1/1000 

o secundaire ziektewinst = geest strategisch lichaamsdeel uitschakelen  
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8. DISSOCIATIEVE STOORNISSEN  

 

Dissociatieve stoornis → verstoring identiteitsgevoel persoon, als gevolg van coping met angst & stress 

levensproblemen die capaciteiten overstijgen  

 

8.1 DISSOCIATIEVE AMNESIE EN IDENTITEITSSTOORNIS 

 

Dissociatieve amnesie → amnesie belangrijke persoonlijke herinnering als gevolg van traumatische-

stresserende ervaringen  

o psychogeen (zonder hersenschade) 

o beperkt in tijd, volledig herstel 

o enkel voor episodisch geheugen  procedureel, semantisch, WG 

o soorten: 

1) gelokaliseerd: niets meer uit bepaalde periode 

2) selectief: sommige dingen vergeten  

3) veralgemeend: volledige levensgeschiedenis 

4) continu: niets tot punt in het verleden  

 

Dissociatieve fugue → niet enkel amnesie, ook vertrek vertrouwde omgeving en aanname nieuwe identiteit 

(meestal slechts paar dagen) 

 

Dissociatieve identiteitsstoornis → gastpersoonlijkheid + afsplitsing andere persoonlijkheid 

o tot eind 20ste eeuw: 100 gevallen 

o explosie VS en Europa (door films) 

 

Huntjes et al.: test amnesie andere persoonlijkheid 

o patiënten, controles, simulanten  

o proactieve interferentie: bij normale proefpersonen zit het geheugen al vol met informatie & bij 

patiënten exact dezelfde proactieve interferentie = niet volledig gescheiden, zelfs al wordt geen 

bewuste herinnering ervaren  

o niet perse bewust: impliciet geheugen bij amnesiepatiënten  

 

 

 

 

 

 

 

9. DE PREVALENTIE VAN MENTALE STOORNISSEN  

9.1 WAT BETEKENEN DE CIJFERS?  

 

Cijfers diagnose DSM: veel tegenstrijdigheden  

o verschillende definities vb.: misbruik = belang classificatieschema, maar toch ruimte voor interpretatie 

vb.: belangrijk deel van de tijd  

o incidentie (nieuwe gevallen) vs. prevalentie 

o tijdsperiode: 1 jaar vs. levensloop 

 

9.2 PREVALENTIE EN COMORBIDITEIT  

 

DSM III: 
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DSM IV: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

= hoog 

o niet onderkende problemen vb.: middelenmisbruik, fobieën  

o RIZIV (betalen medicatie terug) 

→ 2011: 500 miljoen dagdosis psychofarmaca (2007: 400 miljoen) 

→ per dag: 12.3% bevolking dagdosis psychofarmaca  

o exclusief niet-terugbetaalde slaap-en kalmeringsmiddelen  

o 17.7% alle geneesmiddelen kosten  

 

9.3 DE BEGINLEEFTIJD 

 

 

= culturele verschillen, vorm grafiek hetzelfde (biologische factor) 

o angststoornis: 15 jaar 

o stemmingsstoornis: 25 jaar 

o aan een middel gebonden stoornis: 20 jaar  
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H14: THERAPIEËN  
1. DE BEHANDELING VAN MENTALE STOORNISSEN 

1.1 HET ONTSTAAN VAN GESPECIALISEERDE DIENSTEN  

 

Jonge wetenschap 

o niet veel geweten: geschriften in de geschiedenis gaan vaak over sterke figuren en niet over de 

zwakken, soms wel vanuit demonologisch perspectief 

o 16e eeuw: handel, verstoten geesteszieken werden lastig = doelgerichter beleid randgroepen  

→ opsluiten in te huizen met erbarmelijke omstandigheden  

→ vastgeketend 

→ vermaak  

o eind 18e eeuw (verlichting): Pinel = verbetering omstandigheden, opvangen in ziekenhuizen, 

behandeling beperkt want wisten nog niet goed wat het was (dwangbuizen, afzonderingen, …) 

o 1950: medicamenteuze behandeling, humanere behandeling gericht op integratie 

 

1.2 THERAPEUTISCHE BENADERINGEN  

 

Biologische behandeling: geneesmiddelen → lichamelijke processen → gedrag & gevoelens 

 

Psychotherapeutische behandelingen: gesprekken, leerprincipes, emotionele expressies, wijzingen omgeving → 

gedrag & gevoelens  

 

= samen aanbieden + sociale voorzieningen (preventie, rehabilitatie, …) 

 

Collocatie → opsluiten van geesteszieken tegen de wil in  

o rechten individu  bescherming maatschappij 

o aanvraag procureur des konings 

• meestal op vraag van derden vb.: familie 

• korte inbewaringsstelling (40 dagen) 

o bekrachtiging door rechter (50%) 

• na horen alle partijen  

• uitgebreid medisch verslag 

o vaak tegenstand psychiatrische instellingen (slecht uitgangspunt therapie vb.: bij middelen misbruik) 

 

1.3 TYPES THERAPEUTEN  

 

Klinische psychologie: klinische stage, verschillende oriëntaties, pluralisme  

 

Verschillende soorten: psychologische assistent, maatschappelijk werker, psychiatrisch verpleegster/er, …  

 

Psychiaters: artsen, unieke bevoegdheid biologische behandelingen, soms beperkte kennis psychologie, 

verschillende visie belang therapie  

 

Wet van 4 april 2014: regeling van de geestelijke gezondheidszorgberoepen (Onkelinckx, Muylle)  

Wet van 10 juli 2016: Wet De Block, psycholoog als gezondheidsberoep (beroepen lopen)  

= eerste stap naar terugbetaling  

 

2. BIOLOGISCHE THERAPIEËN  

2.1 GENEESMIDDELEN THERAPIE 

 

Uitgangspunt: medische oorzaak mentale stoornis 
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Geneesmiddelen: vanaf 1950 ambulante behandeling  

o chemische stoffen → emoties, cognities & gedrag  

o meestal modulatie concentratie neurotransmitters 

o angstdempende geneesmiddelen: demping centraal zenuwstelsel  

• barbituraten: verslavend 

• benzodiazepines (valium, temesta): algemene angststoornis, verslavend 

• bètablokkers (versuffen) vb.: vliegangst 

 

Antidepressiva: minder verslavend  

o tricyclische verbindingen: remmen heropname serotonine & noradrenaline (oorspronkelijk pil tegen 

slapeloosheid) 

o MAOI (monoamine oxidase inhibitoren): niet veel meer gebruikt (oorspronkelijk pil tegen TBC) 

o SSRI: natuurlijke serotonine blijft langer in synaptische spleet aanwezig, minste bijwerkingen, minder 

geschikt voor bipolaire stoornis = lithium  

 

Antipsychotica: schizofrenie & andere psychotische stoornissen  

o dosis & middel: trail and error 

o chlorpromazine: hallucinaties  

o haloperidol (haldol): minder slaperig/suf 

• dopamine  

• parkinsonisme 

• tardieve dyskinesie: verlies controle gezichtsspieren (tics, kauwen, smakken) → stoppen  

o atypische antipsychotica wanneer de rest niet werkt: clozapine: regulatie dopamine, serotonine & 

noradrenaline, niet altijd minder bijwerkingen  

 

2.2 ELEKTROCONVULSIEVE THERAPIE 

 

ECT 

o enkel als medicatie & therapie niet werkt  

o verdoving & spierontspannend middel, bewustzijn verliezen  

o 1 sec stroom hersenen: alle neuronen activeren  

o minuut massale activiteit & convulsies 

o 5-12 behandelingen 10-30 dagen  

o vaak geheugenverlies  

= effectief bij een zware depressie 

 

Transkranaal magnetische stimulatie (TMS): links frontaal, werkzaam maar minder goed dan ECT, wel minder 

ernstige behandeling  

 

2.3 PSYCHOCHIRURGIE 

 

Psychochirurgie: irreversibele ingreep (nu: amper) 

o lobotomie: psychotici = vandaag niet meer gebruikt  

→ Moniz won Nobelprijs 

→ weg snijden vezels frontale cortex & emotionele controlecentra 

→ zeer ernstige bijwerkingen: verliezen van executieve functies (plant worden) 

o epilepsie  

→ vb.: hippocampus (HM) 

 

Psychomotorische therapie 

o integratie bewegingsactiviteiten binnen psychotherapie 

 

Lichttherapie 

o seizoensgebonden stemmingsstoornissen  

o = aangetoonde behandeling  

o melatonine  als het donker is = moe zijn  

o winter: meer depressies en ZM, algemene gemoedstoestand v/d bevolking slechter in de winter  
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2.4 DE DOELTREFFENDHEID VAN DE BIOLOGISCHE THERAPIEËN  

 

Placebo-effect → fysiologische of psychologische respons op substantie of procedure die geen werkzame 

farmacologische of therapeutische componenten bevat 

 

3 voorwaarden: (anders niet terugbetaald) 

1) placebogecontroleerd (experimenteel middel vs. identieke controle) 

2) gerandomiseerd → 2 groepen vergelijkbaar (ernst ziekte, leeftijd, geslacht, leefomstandigheden, …) 

3) dubbelblind  

 

Meten:  

o beter voelen? → effectgrootte (gestandaardiseerde vragenlijsten) 

o meten levenskwaliteit verschil voor en er na  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besluit 

o alle bovenstaande biologische therapieën effectief (niet iedereen symptoomvrij 

o altijd placebo-effect 

o verschillende behandeling → verschillend placebo-effect (therapie ongeveer 0.5, ECT 0.8) 

o uitgesteld effect 

o effectgroottes tijdens inname, wel vaak herval bij stoppen vb.: angststoornissen  

 

Verklaringen placebo-effect 

o probleem is wel reëel (placebo: ik zal behaagd worden) 

vb.: depressie, grootste placebo effect: 1.2  

o positieve correlatie: effect placebo & effect geneesmiddel  

o vaak spontaan herstel, wordt meegenomen in placebo-effect: op slechtste moment in behandeling 

gaan  

o placebo niet werkzame stof  placebo veroorzaakt fysiologische reactie (endorfine & dopamine , 

pijn/beloning) 

o psychologische factoren  
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→ klassieke conditionering: positieve emoties, geruststelling & verwachting geholpen te worden 

(endorfine & dopamine) vb.: angstoornissen  

→ cognitieve verwachting: ziekmakende cognities vb.: Seligman  

→ werkt enkel als er motivatie is te genezen  

 

→ placebo effect = processen als psychotherapie  

 

Schizofrenie: vroeger levenslange internering  

 nu: 77% behoorlijk, 27% zonder symptomen, 15% geen terugval  

o acute fase (psychose hebben) → onmiddellijk antipsychotica 

o bij afwezigheid terugval, 2 jaar onderhoudsdosis  

o normaal -0.9 effectgrootte achteruitgang cognitief functioneren  

o werkzaamheid antipsychotica op negatieve symptomen  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. PSYCHOLOGISCHE THERAPIEËN  

3.1 GEMEENSCHAPPELIJKE KENMERKEN VAN PSYCHOTHERAPIEËN 

 

Psychotherapie → problemen oplossen door op een constructieve manier ze met iemand te bespreken. 

  

1 Mensen lossen vaak problemen op door ze op een constructieve manier met anderen te bespreken, zelfs 
indien lichamelijke oorzaak 

2 Verandering percepties, reacties, verwachtingen & gedrag = langdurig en geleidelijk proces 

3 Vertrouwen therapeut → gevoel controle cliënt 

4 Soms expliciet leerproces (gedragstherapie), soms geleid gesprek gericht op ontwikkeling inzicht cliënt 

 

3.2 ETHISCHE KWESTIES BIJ PSYCHOTHERAPIE 

 

1 Wiens belang wordt gediend? cliënt-therapeut-maatschappij?  

2 Vertrouwelijkheid (groepstherapie? kind-moeder?) 

3 Eigen waarden? vb.: abortus tienermeisje 

4 Emotionele betrokkenheid cliënt 

5 Ethische code beroepsvereniging BFP → Tarasoff beslissing (mogelijke slachtoffers waarschuwen bij 

gevaar) 
o schending vertrouwelijkheid = einde therapie 
o impliceert voorspellen geweld = niet evident 
o niet: zelfmoord = zeer moeilijk te voorspellen  

 

Suïcide: 

o depressie & schizofrenie: 5% effectief, 25% poging  

o mannen 2.8% > vrouwen 1% 

o Vlaanderen > wereld 

o statistisch: niet te voorspellen  
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4. PSYCHOANALYTISCHE THERAPIEËN  

4.1 VRIJE ASSOCIATIE, DROOMANALYSE EN INTERPRETATIE VAN 

AFWEERMECHANISMEN  

 

Persoonlijkheidstheorie Freud: stoornissen 

o onbewust conflict Es tijdens psychoseksuele ontwikkeling → fixatie/regressie in één van de stadia 

o onbewust conflict → energie komt tot uiting in andere vorm 

o neurose → psychose (geen contact realiteit) 

o interpretatie therapeut (Ich), volledige ontspanning (sofa) 

 

Technieken: 

o vrije associatie 

o afweermechanismen onderkennen: Ich  Es 

• verplaatsing 

• sublimatie 

• ontkenning 

• projectie 

o droomanalyse: manifeste droominhoud  latente droominhoud 

 

Wet: strafbaar om dromen uit te leggen en hypnose uit te voeren als therapie  

 

4.2 WEERSTAND, OVERDRACHT EN CATHARSIS 

 

Conflict in bewustzijn brengen en van energie ontdoen 

o weerstand: angst voor openbaring conflict → vijandigheid therapeut 

o overdracht: emoties t.o.v. belangrijke personen worden overgedragen naar de therapeut 

o catharsis: wegvallen spanning/angst na bewustwording onderdrukking angsten, verlangens, 

herinneringen, …  

 

Stoornis = verdrongen onbewuste conflicten  

Genezing = bewustwording  

→ zeer intensief  

 

Anna O: 1ste patiënt (pudding)  

 

4.3 PSYCHOANALYSE SINDS FREUD 

 

Kan geen herstel fobieën verklaren (symptoom  conflict blijft) → sommige conflicten gedekt laten  

 

Betrouwbaarheid diagnose/therapie? prognose herstel?  

 

Interpersoonlijke psychotherapie → focus onbewuste → (probleemaspecten) intermenselijke relaties, nadruk op 

steunende aspect  

 

→ evolutie andere therapievormen  

 

Hedendaagse psychodynamische therapie: 

1 Nadruk op emoties 

2 Onderkennen pogingen ontwijken onderwerpen/probleem 

3 Terugkerende patronen gevoelens, relaties, ervaringen  

4 Aandacht voor verleden patiënt 

5 Aandacht relaties belangrijke andere 

6 Aandacht therapeutische relatie 

7 Aandacht wensen, dromen, fantasieën patiënt  
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5. HUMANISTISCHE THERAPIEËN 

 

= positieve psychologie → luisteren  

 

Stoornis → gevolg blokkade in de natuurlijke groei, door verkeerde perceptie of gebrek aan contact met eigen 

gevoelens 

 

Therapie 

o ontmoeting gelijken → groei 

o cliënten zullen uit zichzelf verbeteren als ze de kans krijgen  

o aanvaarding, ondersteuning, begrip is cruciaal 

o cliënt is verantwoordelijke voor zijn gedrag en lost zelf het probleem op 

 

2 vormen: cliëntgerichte therapie & focustherapie 

 

5.1 CLIËNTGERICHTE THERAPIEËN  

 

Carl Rogers: midden 20e eeuw  

o alternatief psychoanalyse 

o cliënt centraal ( interpretatie therapeut) 

o probleem betreft bewuste, subjectieve ervaringen cliënt ( onbewuste) 

o klemtoon hier & nu ( kindertijd) 

o gedrag, groeibehoefte ( seksuele en agressieve impulsen) 

 

Voorwaarden goede therapeutische relatie: 

1) onvoorwaardelijke positieve aanvaarding 

2) empathie (niet: doorverwijzing) 

3) authenticiteit 

 

Doel: opheffen discrepantie actuele zelf & ideale zelf 

→ in ondersteunende context van therapie loskomen van onrealistisch verwachtingen = zelfactualisatie 

 

= enorme impact/verspreiding in counseling en crisisopvangcentra  

 

5.2 FOCUSTHERAPIE  

 

Niet-directieve karakter Rogers  structurele ongelijkheid therapeutische situatie 

o groei cliënt 

o therapeut bepaalt regels, grenzen vb.: woede 

 

Evolutie niet-directief → belevingsgericht of experiëntieel, geen vrees om cliënt te sturen in richting van 

verdieping ervaringsproces.  

vb.: focustherapie: focus lichamelijke reacties 

 

6. GEDRAGSTHERAPIEËN  

 

Therapie op basis van experimenteel onderzoek = droge en rationele therapie  

 intuïties enkelingen (Freud, Roger) 

 

Eysenck & Skinner: gedragstherapie → gedragsverandering door toepassing wetten/principes leerpsychologie  

= leerproces overschrijven voor iets beter   

 

Functionele analyse → problematische gedragingen en uitlokkende factoren in kaart brengen  

vb.: wanneer krijg je precies een woedeaanval? (triggerende stimulus zoeken) 

 

Gedragstechnieken: ‘huiswerk’ als trigger gevonden: blootstellen aan situatie die het uitlokt en dan technieken 

van bij therapeut gebruiken  
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6.1 TECHNIEKEN OP BASIS VAN KLASSIEKE CONDITIONERING  

 

Toepassing 2 vormen onaangepaste emotionele reacties: 

1) buitensporige angst vb.: fobieën, OCD 

2) buitensporige attractiviteit ongepaste stimulus vb.: voyeurisme, exhibitionisme  

 

Ontstaan fobie: 

o klassieke conditionering: NS → CS vb.: vliegangst door turbulentie 

o operante conditionering: wordt negatief bekrachtigd door vermijdingsgedrag 

 

Systematische desensitisatie 

o exposure and response prevention → extinctie  

o angststoornissen: CR overrulen door nieuwe respons 

 

Relaxatietechnieken: 

(spierspanning) bij hiërarchische voorstellingen → realiteit  

 

Flooding → onmiddellijke confrontatie met de volledige CS  

= ervaring dat de gevolgen niet erg zijn vb.: OCD  

= doorlopen angsthiërarchie niet steeds cruciaal  

 

Implosietherapie → gedwongen ervaring angstreactie door inbeelding situatie, indien reële ervaring niet 

mogelijk is → angst implodeert intern  

vb.: vliegangst  

 

Aversietherapie → CS koppelen aan negatieve ervaringen (pijn, walging, …) 

vb.: behandeling alcoholverslaving (antabuse), overmatige seksuele dwang  

 

6.2 TECHNIEKEN OP BASIS VAN OPERANTE CONDITIONERING 

 

Gedrag = functie van de gevolgen → goed gedrag belonen, slecht gedrag straffen  

o token economy → puntensysteem voor normale, gewenste gedragingen (aankleden, eten) (zware 

gevallen: gesloten instellingen) 

o impliciet gebruik bij andere vormen van psychotherapie 

vb.: aandacht bij vertellen gewenst gedrag = bekrachtigend  

o straf → gevaar escalatie, nooit zonder bekrachtiging  

 

6.3 TECHNIEKEN OP BASIS VAN OBSERVEREND LEREN  

 

Modelling → succes bij anderen zien, werkt motiverend vb.: bij flooding, OCD groepstherapie  

 

7. COGNITIEVE GEDRAGSTHERAPIEËN  

 

observeerbare gedragingen → gedachten & perceptie: geest is geen black-box, maar gedrag is in functie van 

cognitie (hoe we denken) 

 

Cognitieve gedragstherapie → efficiëntere strategieën voor perceptie & interpretatie omgeving/gebeurtenissen  

 

7.1 DE RATIONEEL-EMOTIEVE THERAPIE 

 

Ellis: Rationeel-emotieve therapie → irrationeel gedrag en negatieve gevoelens ontstaan uit onrealistische 

overtuigingen, dit kan je veranderen 
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Oplossing: abc van de emoties (20-30 sessies) 

a) activating event: welke situatie lokt emotie uit? 

vb.: wanneer iemand die ik graag heb een negatieve opmerking maakt 

b) beliefs: welke opvattingen en interpretaties heeft de cliënt op dat moment?  

vb.: ik wil dat iedereen mij leuk vindt 

c) consequences: welke gevolgen hebben deze beliefs?  

vb.: je voelt je waardeloos wanneer iemand je niet leuk vindt  

d) dispute: zijn de opvattingen en interpretaties rationeel en functioneel?  

vb.: hoe realistisch is het dat je nooit kritiek krijgt?  

e) effect: welke cognitieve, emotionele en gedragsmatige gevolgen heeft verandering cognities?  

vb.: probeer in het dagelijks leven ook zo na te denken, hoe voel je je daar nu bij?  

 

→ leraarsrelatie ( Rogers) 

= hiërarchische therapie (goede en slechte gedachten) 

 

7.2 DE COGNITIEVE GEDRAGSTHERAPIE VAN BECK (CBT) 

 

Beck: depressie: dysfunctionele cognitieve schema’s 

= niet één cognitie, maar set cognities die de meeste depressieve mensen hebben (= cognitieve schema’s) 

o conclusies op basis van gevoelens i.p.v. objectieve feiten  

o onrealistisch uitvergroten van details 

o overgeneralisatie 

o negatieve gebeurtenissen intern attribueren  

o zwart-wit denken 

o kwetsbaar 

→ sociaal-afhankelijke type: overdreven belang sociale relaties 

→ prestatiegericht 

 

Therapie: overtuigingen veranderen door zelf hypothesen te toetsen in de werkelijkheid 

 Ellis RET: debat therapeut  

o huiswerk, geordend volgens moeilijkheid 

 

7.3 ANDERE COGNITIEVE TECHNIEKEN  

 

Stop techniek → mensen die vb.: woedeaanvallen hebben, in kaart proberen te brengen, laten inzien dat ze de 

grens overschrijden, stop zeggen en over iets anders laten denken  

 

Rationele herstructurering → in plaats van overmatige conclusies trekken over kleine zake, het rationeel 

benaderen en herstructureren  

vb.: uitleggen hoe catastrofaal denken pijn beweging hindert en ziekte verergert 

 

Positief denken vb.: elk nadeel heeft een voordeel 

 

Attributieveranderingen → succes intern, falen extern ( depressie) 
 

7.4 PROBLEEMSPECIFIEKE THERAPIEËN EN PROTOCOLLEN  

 

Protocol → stappenplan met richtlijnen voor behandeling specifieke problematiek  

o verschillend voor elke therapie  

vb.: psychdynamische therapie minder gestructureerd dan gedragstherapie  

 

Effectiviteitsstudies → nood aan standaardisatie (kennis overbrengen naar nieuwe generatie psychologen), ook 

in de kliniek  

 therapie als ‘unieke’ ontmoeting tussen 2 individuen 

 

Hoogduin: 86% herstel met protocol van een depressie vs. 37% 
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8. DE EFFECTIVITEIT VAN PSYCHOTHERAPIEËN  

8.1 WERKT PSYCHOTHERAPIE?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderschatting placebo-effect en overschatting therapeutisch effect  

 biologische therapieën  

o placebo niet identiek vb.: intakegesprek  

o niet dubbelblind  

 

Effectgrootte: pillen en therapie werken even goed  

 

Succes: OCD, specifieke fobieën vb.: kinderen > 3.0 

 

Herval? 

o minder bij therapie 

o oorzaak vs. symptomatisch  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Combinatie biologische en psychotherapie?  

o geen winst OCD, fobieën  

o wel winst 

→ ernstige veralgemeende angststoornis en paniekstoornis 

→ depressie: initieel psychofarmaca + later therapie (herval) 

→ schizofrenie 

 

Duur/kostprijs therapie 

o veel stoornissen: 30 sessies (idem aantal terugbetaald)  

→ meer meestal geen extra effect vb.: psychoanalyse  

→ effect 30 sessies = geneesmiddelen  

o APA: lijst placebogecontroleerde, gerandomiseerde effectiviteitsstudies: gedragstherapie, cognitieve 

therapie, interpersoonlijke psychotherapie  

o complexe problematiek 

→ effect < 3.0 1/3 → reageert niet op therapie 

→ herval 

→ meest complexe gevallen niet in effectiviteitsstudies (comorbiditeit) 

→ toegang intensere behandeling moet mogelijk zijn  
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8.2 WELKE FACTOREN BEPALEN HET SUCCES?  

 

Effectiviteitsstudies niet evident: 

o grote groepen 

o homogene pathologie 

o objectieve meting levenskwaliteit 

o statistische kennis  

o universiteiten → vooral kortdurende therapieën bestudeerd 

 

Weinig effect: 

o therapiebenaderingen geen systematisch verschil effect (behalve fobieën en OCD) 

 

Nieuwe studie bulimia nervosa: doelgericht aanpakken betere resultaten, deel toch los van probleem specifieke 

aanpak  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuijpers: 10 tallen studies depressie 

o 33% spontane verbetering  

o 50% algemene ondersteuning therapeut 

o 17% technieken specifiek gericht op stoornis 

 

Meta-analyses: geen systematische verschillen tussen therapiebenaderingen, soms verschillen klein, max. 0.2  

 

Nuancering:  

o test enkel bonafide, aanvaarde therapieën vb.: paardentherapie?  

o gemeenschappelijke kenmerken therapie vb.: aandacht 

o praktisch soms weinig verschil in therapieverloop 

o basiskennis van verschillende richtingen = impliciet afstemmen stoornis  

 

Wél effect: 

o soort stoornis  

vb.: afhankelijkheid middel, persoonlijkheidsstoornis minder goed te behandelen als specifieke fobie 

o kenmerken cliënt 

• YAVIS: YoungAttractiveVerbalIntelligentSocial 

• comorbiditeit  

o therapeut: moet klikken, eerste indruk, authenticiteit, socioculturele afkomst 

o verschil binnen benadering > tussen benadering  

o verwachtingen cliënt  

vb.: anti-autoritaire persoonlijkheden  RET  

 

 

 

 


