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Begrippenlijst algemene psychologie 
Aangeleerde hulpeloosheid Algemene verwachting geen controle te hebben over 

omgeving d.m.v. gedrag na blootstelling aan 
onvermijdbare situatie. 

Absolute drempel Hoe sterk een stimulus moet zijn om waargenomen te 
kunnen worden.  

Achromatisch licht Wit, grijs en zwart. Dit verkrijg je wanneer alle 
lichtgolven in het zichtbare spectrum eenzelfde 
intensiteit hebben.  

Adresgebaseerde organisatie Herinnering oproepen op basis van adres bv. in 
register kijken van encyclopedie. 

Afasie Problemen met taalverwerking, ontstaat bijna altijd 
ten gevolge van een letsel in de linker hemisfeer. 

Affective forecasting error Mensen zijn slecht in het voorspellen van hoe 
gelukkig ze zullen zijn in een bepaalde situatie. 

Affectvervlakking Men ziet op het gezicht en in de stem zeer weinig 
gevoelens.  

Afhankelijke variabele Aspecten van een experiment die een onderzoeker 
constant wil houden. 

Alfa wetenschappen Humanistische wetenschappen bv. sociologie, 
psychologie, filosofie, … 

Algoritme Reeks van operaties die een oplossing garanderen. 

Amnesie Geheel of gedeeltelijk geheugenverlies 

Amplitude Het verschil tussen de hoogte en de diepte van een 
golf, die fysisch overeenstemmen met het hoogste en 
het laagste drukniveau van de golf. Uitgedrukt in 
decibels.  

Analogie Zoeken naar soortgelijke problemen. Interessant 
wanneer analoog probleem als oplossing heeft. 

Angststoornis Ernstige en aanhoudende vorm van angst zonder 
realistische aanleiding. 

Anterograde amnesie Je herinnert je niet meer wat erna gebeurd is.  

Apparente beweging We nemen beweging waar die er niet is door snelle 
opvolging van beelden bv. stop motion  
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Articulatorische suppressie Verbaal bezig houden in je hoofd bv. omgekeerd 
tellen 

Associationisme Hogere orde kennis uit associaties van eenvoudigere 
ideeën. (Als iets tegelijk ervaren wordt dan hebben ze 
veel kans om mentaal met elkaar geassocieerd te 
worden).  

Astigmatisme Onscherpe oriëntaties van bepaalde lijnen.  

Ataques de nervios Hartkloppingen, schreeuwigheid, nervositeit, ... 
alleen in Latijn-Amerika.  

Auditieve lokalisatie Weten waar de klank vandaan komt.  

Aversietherapie CS koppelen aan negatieve ervaringen (pijn, …) 

Behaviorisme De overtuiging dat onderzoek enkel bestaat uit 
observeerbaar, meetbaar gedrag. 

Behoefte Innerlijk verlangen dat gedrag stuurt. 

Beïnvloedingswaan De overtuiging niet meer uit vrije wil te kunnen 
handelen. 

Bekrachtiging Verandering waardoor het gedrag toeneemt. 

Bekrachtigingsschema’s Soorten verbanden tussen het gedrag en de 
bekrachtiging, verschillende contingenties. 

Beschikbaarheidsheuristiek Beperken tot gegevens die snelst uit geheugen 
kunnen worden gehaald. 

Beschrijvend onderzoek Het verzamelen van ecologische valide / betrouwbare 
/ correcte info over een onderwerp. 

Bèta wetenschappen Exacte wetenschappen bv. fysica, wiskunde, … 

Betrekkingswaan  Normale voorwerpen of gedragingen hebben 
bijzondere betekenis. 

Bewegingsparallax Komt voor bij een kijker die beweegt. Ontstaat 
doordat bij de beweging van de kijker de beelden van 
dichtbij gelegen voorwerpen sneller over het visuele 
veld schuiven dan beelden van verafgelegen 
voorwerpen.  

Binnenoor Omvat het ovaal venster en het slakkenhuis met 
basilaire membraan.  

Binoculaire dispariteit Elke retina ontvangt verschillende informatie over 
dezelfde voorwerpen. 
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Bipolaire stoornis Een opeenvolging van 1 of meerdere manische en 
depressieve episodes in hetzelfde individu. 

Blinde vlek Een deel van het visuele veld dat niet waargenomen 
wordt; dit wordt gecompenseerd door het andere oog. 
Stuk zonder kegeltjes & staafjes.  

Bottom-up De informatiestroom van de receptoren aan de basis 
naar de hogere hersencentra (die verantwoordelijk 
zijn voor het herkennen en classificeren van 
voorwerpen. 

Brainstormen Ideeën wildweg spuien in groep, daarna kijken of iets 
bruikbaar is. Belangrijk om eerst individueel na te 
denken en dan pas in groep. 

Broca afasie Hebben een moeizame spraakproductie, maar hun 
begrip is relatief intact. 

Buitenoor Omvat de oorschelp en gehoorgang.  

Cannon-Bard theorie Na de stimulus krijgt je een fysiologische reactie, 
maar de ervaring van emoties in de hersenen gebeurt 
gelijktijdig. 

Capraswaan Waanidee dat mensen in de directe omgeving van de 
patiënt, zijn vervangen door dubbelgangers. 

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

Catastrofale interferentie Het leren van nieuwe informatie in een neuraal 
netwerk schrijft de bestaande informatie over. 

Catharsis Wegvallen van spanning/angst na bewustwording 
van de onderdrukking 

Chaotisch of katatoon gedrag Afwisseling van prikkelbaarheid en onvoorspelbaar 
gedrag met passiviteit en apathie. 

Chronische pijn Pijn die langer dan 6 maanden duurt en niet te wijten 
is aan een kwaadaardige ziekte.  

Chunks Betekenisvolle eenheden.  

Cochleaire implantaat Een soort prothese die artificieel horen toelaat. Het 
wordt chirurgisch in het oor van de patiënt geplaatst 
en ontvangt geluidsgolven via een microfoon op het 
buitenoor. 

Cognaten Woorden die in de 2 talen hetzelfde geschreven 
worden, hetzelfde betekenen en ongeveer hetzelfde 
uitgesproken worden (film, paradijs) in een zin bij 
het lezen in de 2de taal. 
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Cognitieve dissonantie Als mensen niet tevreden zijn met een situatie en er 
niets aan kunnen veranderen zullen ze hun opinie 
over die situatie bijstellen. Als je niets aan de situatie 
kunt veranderen, verander je je denkwijze. 

Cohortmodel  ° Cutler, het brein activeert alle mogelijk woorden 
(cohort) die overeenkomen met de input, erna zal het 
brein de juiste woorden activeren die in dat signaal 
verborgen zitten. 

Collocatie Individu opsluiten tegen de wil.  

Conductiedoofheid Het afslijten van de gehoorbeentjes waardoor geluid 
niet goed wordt doorgegeven = ouderdomsdoofheid.  

Confirmatieneiging Meer gewicht hechten aan evidentie die overtuiging 
bevestigt dan evidentie die overtuiging in twijfel trekt 
bv. eensgezinden volgen op twitter en denken dat 
iedereen dus die menign heeft.  

Contiguïteit  Mensen leren verbanden als twee dingen samen 
voorkomen. Als je CS paar seconden toont voor OS 
zullen mensen het verband leren.  

Contra-laterale projectie Wat zich links bevindt, gaan we rechts verwerken 

Convergerende evidentie Elke belangrijke vraag vraagt een veelheid van 
studies. Als die resultaten met elkaar convergeren, 
weten onderzoekers dat ze op de goede weg zijn. 

Copernicaanse revolutie Inzicht dat de aarde niet het centrum is van het 
heelal.  

Cornea Hoornvlies, het transprante buitengedeelte aan de 
voorkant van de ogen.  

Correlatiecoëfficiënt  Verwijst naar de mate waarin 2 variabelen met elkaar 
samenhangen. 

Crossmodale integratie Het fenomeen dat een combinatie van informatie uit 
twee of meerdere zintuigen in allerlei situaties tot 
betere prestaties leidt. 

Declaratief geheugen (expliciet) Bewuste herinnering die men kan verwoorden. 

Deductief redeneren Op basis van premissen conclusies trekken = van 
algemene kennis voorspelling doen voor specifieke 
gebeurtenis. 

Denken Een cognitief proces waarbij we cognitieve 
representaties in de hersenen manipuleren. Door het 
denken proberen we de wereld te begrijpen. 
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Depressie Chronische gevoelens van somberheid en 
neerslachtigheid. Aangetoond bij 5 of meer 
symptomen zijn binnen een periode van 2 weken 
aanwezig geweest en verschillen van het eerdere 
functioneren. 

Diermodel Dieren gebruiken om te achterhalen hoe het werkt bij 
mensen (hoge biologische plausibiliteit).  

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

Discontinue problemen Initieel vooruitgang, daarna impasse, dan grote 
inspanning om oplossing te bereiken (lukt niet altijd) 

Dissociatieve amnesie Amnesie van een belangrijke persoonlijk herinnering 
als gevolg van traumatische-stresserende ervaring. 

Dissociatieve fugue Niet enkel amnesie, ook vertrek van de vertrouwde 
omgeving en aanname van een nieuwe identiteit 
(meestal slechts een paar dagen). 

Dissociatieve identiteitsstoornis Sprake van een gastpersoonlijkheid en afsplitsing van 
andere persoonlijkheid. 

Dissociatieve stoornis Een verstoring van het identiteitsgevoel van een 
persoon als middel om op te gaan met 
levensproblemen die capaciteiten overstijgen bv. 
angst en stress. 

Distale stimulus Het voorwerp in de buitenwereld dat de fysische 
energie (en dus ook de proximale stimulus) 
produceert. Het object dat overeen komt met de 
proximale stimulus.  

Distinctie Als een herinnering uniek is, heb je maar 1 ingang in 
het associatief netwerk die maar tot 1 plaats 
(herinnering) kan leiden. 

Doel Een cognitieve representatie van gewenste of 
ongewenste eindtoestand die het gedrag stuurt. 

Doelversterking  Verhoogde motivatie om hetzelfde doel te bereiken 
als het model  

Drifttheorie ° Hull, lichamelijke behoefte leiden tot driften 
(psychologische toestanden) en dat leidt tot gedrag 
dat de drift doet dalen (bekrachtiging). 
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DSM Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders, boek waarin mentale stoornissen 
beschreven worden, met als doel een diagnose 
stellen. Een behandeling staat niet in de DSM zelf 
beschreven, enkel de beschrijving van de stoornis. 

Dual coding theory Verwerving optimaliseren door tweevoudige 
codering. 

Dualisme De overtuiging dat mensen bestaan uit twee 
onafhankelijke elementen: een lichaam en een geest.  

Dwaling van de gokker De misvatting dat alternatieven in toevalsproces 
constant afwisselen bv. gokker zal na veel verliezen 
denken dat tij zal keren en dat kans volgende keer te 
winner per verlies groter wordt 

Echoïsch geheugen Geheugen voor het auditief systeem.  

Ecologische perceptie Kijkers zijn constant in beweging en exploreren hun 
omgeving door er actief mee om te gaan.  

Een golf (zicht) Een opeenvolging van pieken & dalen. 

Effect van de gemaakte kosten Voortzetten waar je tijd/energie/geld hebt ingestoken 

Egodepletie Het uitgeput geraken van het ego – als je scherp staat 
kan je je beter beheersen. 

Emotie Een reactie op een stimulus die bestaat uit een 
fysiologische opwindingen gepaard gaat met een (1) 
evaluatie van de stimulus (cognitief), (2) een 
gezichtsuitdrukking en (3) een subjectieve ervaring. 

Enactment effect Combinatie motorisch en beeldcodes, herinnering 
van handelingen is beter indien ze zelf uitgevoerd 
zijn bv. dansje voordoen en later nadoen, ze 
herinneren het beter als ze het nagedaan hebben. 

Episodisch geheugen Zelf meegemaakte gebeurtenissen (autobiografisch) 

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

Evolutiepsychologie De visie dat een groot deel van het menselijk gedrag 
kan begrepen worden vanuit de evolutieleer.  

Experimenteel onderzoek Onderzoek waarbij de onderzoekers actief ingrijpen, 
ze manipuleren 1 of meerdere variabele(n) en kijken 
of dit effect heeft op de andere variabelen.  
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Expressed emotion Overbezorgd gevoel van familie, er is een vals gevoel 
van controle bij de betrokkene. Men doet alsof 
betrokkene er iets aan kan doen. 

Externe validiteit Verwijst naar de veralgemeenbaarheid van de 
onderzoeksresultaten buiten de gebruikte 
onderzoekssetting. 

Extinctie Als je de CS aanbiedt zonder OS zal de CR uitdoven.  

Extrinsieke motivatie De motivatie komt voort uit het bereiken van ander 
doel bv. studeren om rijk te worden. 

Falsificatie De theorie wordt ontkracht en herzien.  

Feromonen  Geuren die paargedrag beïnvloeden. 

Figuur-achtergrondscheiding Onderscheid maken tussen een figuur en een 
achtergrond. (perceptuele organisatie) 

Fixatie Stilstaan bij een woord (3 à 4 keer per seconde) 

Flashbulb memories Herinneringen die accurater lijken omdat ze gaan 
over een belangrijke gebeurtenis bv. 9/11. 

Flooding Onmiddellijke confrontatie met de volledige CS. Zo 
hebben ze de ervaring dat de gevolgen niet erg zijn. 

Fobieën Intense angstreacties op voorwerpen of activiteiten 
waarbij de reactie niet in verhouding is tot het (in 
zekere zin reëel) gevaar. 

Foneem Een klank die een betekenisverschil impliceert, er 
zijn er tussen 30 en 50.  

Formuleringseffect Effect door gevolgen verwoord in termen van winst 
of verlies (Tversky & Kahneman, 1981). 

Fotonen Een verschijningsvorm van elektromagnetische 
straling, energiepakketjes.  

Fovea Dun weefselblaadje aan de achterkant van de oogbol. 
Bevat ongeveer 127 miljoen lichtgevoelige 
receptoren.  

Fragiele code als je wat je moet onthouden niet in je hoofd kan 
herhalen, ben je het 18 seconden later vergeten. 

Frequentie Het aantal cycli dat de golf binnen een tijdseenheid 
doorloopt.  

Functionele amnesie Geheugenverlies zonder dat er een biologische 
oorzaak is (zeer zeldzaam). 
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Functionele analyse Problematische gedragingen en uitlokkende factoren 
in kaart brengen. 

Functionele gefixeerdheid Vastzitten aan het conventionele gebruik van een 
voorwerp. 

Gebarentaal visueel-manuele taal, waarin begrippen en 
handelingen d.m.v. gebaren worden weergegeven. 

Gedragstherapie Gedragsverandering door toepassing van wetten en 
principes uit de leerpsychologie.  

Geheugen In de hersenen opgeslagen ervaringen die gedrag 
kunnen beïnvloeden (° Ebbinghaus boek 1855). 

Gehoorbeentjes Malleus (hamer), incus (aambeeld) en stapes 
(stijgbeeld).  

Geïnduceerde beweging De beweging van een voorwerp wordt verkeerd 
gepercipieerd door een beweging in de achtergrond.   

Gemotiveerde scepsis Minder kritisch over gewenste en hyperkritisch over 
ongewenste informatie bv. “Aan welke universiteit 
zijn studenten meest tevreden?” 

Genereereffect Effect waarmee je herinnering kunt boosten door zelf 
iets te ‘maken’ over die informatie bv. samenvatting 
maken van een vak. 

Geon 36 basisvormen geformuleerd door Biederman.  

Gestructureerd algoritme De oplossing bestaat en staat vast, eindtoestand of 
doel is duidelijk.  

Gestructureerd interview Interview waarbij de onderzoeker een lijst heeft van 
vragen die in een bepaalde volgorde aan bod komen.  

Geuradaptatie We krijgen een signaal bij een verandering van geur 
wat er voor zorgt dat we vervolgens gaan wennen aan 
dat geur. Deze adaptie is vollediger dan bij de andere 
zintuigen. 

Gevalstudie Een intensief, gedetaileerd onderzoek over één 
persoon of één gebeurtenis, in de hoop principes te 
vinden die gelden voor het fenomeen in het 
algemeen. 

Gewaarwording Omvat de opname van stimulatie uit de omgeving en 
het vertalen van deze stimulatie in elektrochemische 
neuronale signalen die naar de hersenen gestuurd 
kunnen worden en daar omgezet worden in beelden, 
klanken, smaken, … 
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Gezichtsfeedback De gedachte dat een emotionele gelaatsuitdrukking 
de stemming kan bepalen. 

Goal-setting Motivatie is het gevolg van de aantrekkingskracht 
van een doel. 

Goal-setting theory ° Bandura, zichzelf doelen stellen en belonen bij het 
bereiken. 

Golflengte De afstand tussen 2 pieken.  

Gracieuze degradatie Als neuronen afsterven gaat onze kennis achteruit, 
maar dit gebeurt gradueel en niet plots in één keer bv. 
kinderen niet meer herkennen bij dementie gaat 
geleidelijk. 

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

Groeperingsprincipe van het gemeenschappelijke 
lot 

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

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

Hallucinaties Perceptuele ervaringen zonder een fysische stimulus. 

Hebbian learning Als hersencellen actief worden en een andere tegelijk 
ook, zullen die elkaar beginnen activeren en er 
ontstaat een verbinding tussen beide. Neuronen die 
samen vuren, krijgen een connectie. 

Hermeneutiek Niet hameren op het belang van 
natuurwetenschappelijke methode voor psychologie, 
maar eerder een onderzoeksmethode die aansloot bij 
de traditionele, filosofische cultuur.  

Hertz De meest gebruikte frequentiemaat voor een toon, 
gedefinieerd als het aantal cycli per seconde (20 – 
20.000 Hz bij de mens).  

Heuristieken Informele, intuïtieve en speculatieve 
oplossingsstrategieën. 

Hindsight bias Gebeurtenissen uit verleden lijken eenvoudiger, 
begrijpelijker en voorspelbaarder. 
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Homeostase Het in stand houden van een evenwichtstoestand. 

Homograaf Woord dat in beide talen hetzelfde geschreven is, 
maar een andere betekenis heeft bv. room (ENG - 
NL) 

Hypermetropie Verziend, ver zie je goed maar dicht zie je slecht. 

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

Iconisch geheugen Geheugen voor het visueel systeem.  

Illusie van interpretatiediepte Denken dat fenomeen beter te begrijpen dan we 
eigenlijk doen bv. beschrijf in detail hoe een rits 
werkt 

Illusoire correlatie Niet alle verbanden gevonden op basis van inductief 
redeneren bestaan bv. Gaming en serial killers. Bias 
worden gevoed door media  

Impliciet leren Veranderingen in gedrag/kennis zonder bewuste 
herinnering. 

Implosietherapie Gedwongen ervaring van de angstreactie door 
inbeelden van de situatie, vaak indien de reëele 
ervaring niet mogelijk is bv. vliegangst en zo 
implodeert de angst intern. 

Incrementele problemen Stap-voor-stapbenadering van einddoel, geen inzicht 
nodig bv. rebus 

Incubatie-effect Probleem even aan kant schuiven en daarna 
oplossing vinden (losmaken initiële instelling) 

Inductief redeneren Vanuit specifieke gebeurtenis algemene conclusies 
trekken. Het vinden van regels die elementen met 
elkaar in relatie brengen. 

Inhoudsgebaseerde organisatie Herinnering oproepen doordat groepjes neuronen 
(knopen) actief worden bij bepaalde kenmerken. 

Inner voice Verklanking, integratie van woorden in de zin 
gebeuren op basis van auditieve codes. 

Instelling Herhaaldelijk dezelfde heuristiek gebruiken kan 
leiden tot rigide verwachtingspatroon. Dit kan een 
juiste oplossing vinden bemoeilijken. 

Instincttheorie Gedrag is in functie van instincten, we hebben 
aangeboren behoeften en dat leidt tot motivatie om 
gedrag te stellen die aan die behoeften voldoet bv. 
voedsel, seks, ... 
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Interferentie We herinneren ons sommige dingen niet meer, omdat 
er in tussentijd andere dingen gebeurd zijn die 
interfereren met de oude informatie. 

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

Interpersoonlijke psychotherapie De idee van intermenselijke relaties komt op de 
voorgrond, vooral het steunende effect doorheen de 
theorie speelt een belangrijke rol. 

Interpositie of overlapping Een voorwerp dat het zicht op een ander voorwerp 
belemmert, wordt als dichterbij gezien. 

Intransparante talen talen waarin het niet het geval is dat elke letter leidt 
tot dezelfde klank 

Intrinsieke motivatie De voldoening ligt in de activiteit zelf bv. studeren 
omdat je richting interessant vindt. 

Isolatie-effect Herinnering is beter als andere gelijktijdige 
gebeurtenissen meer distinct (onderscheiden) zijn. 

James-Lange theorie Na de stimulus krijgt je een fysiologische reactie, en 
daarna krijg je de ervaring van emoties in de 
hersenen. Emotie is de vertaling van een 
fysiologische reactie en zonder zijn er geen emoties. 

Kakosmie Het constant gewaarworden van een slechte geur.  

Kamer van Ames Ames bouwde een kamer die bij kijkers de indruk 
wekt dat iemand die in de kamer rondloopt, in het 
midden van de kamer een normale grootte heeft, 
links in een dwerg verandert en rechts in een reus.  

Kamervocht De vloeistof tussen de cornea en de lens.  

Kegeltjes Lichtgevoelige cellen waarmee het netvlies bedekt is 
en die het beste werken in fel licht. 

Kenmerkenherkenning De veronderstelling dat ons visuele systeem 
voorwerpen kan herkennen op basis van 
karakteristieke kenmerken. (principe van 
patroonherkenning) 

Kennisillusie De indruk hebben dat je meer weet over de werking 
van dingen dan werkelijk het geval is. 

Kinesthesie Informeert ons over de positie en de bewegingen van 
onze ledematen via receptoren in de spieren, pezen 
en gewrichten en stelt ons in staat om te reageren als 
we struikelen of uitglijden. 
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Klassieke conditionering Het leren van een samenhang tussen gebeurtenissen 
omgeving zonder eigen controle.  

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

Kleurdeficiëntie Kleurenblindheid  

Kleurperceptie Relatief activiteitsniveau van de 3 soorten kegeltjes. 
De blauwgevoelige kegeltjes zullen ook reageren bij 
groenachtig licht en omgekeerd. Men kan dus niet 
spreken van enkel blauwe kegeltjes en omgekeerd. 

Koro Lijder vreest dat geslachtsdeel zal krimpen, alleen in 
Afrika. 

Latent leren Dingen leren zonder dat we beloond worden, 
informatie opslaan in hersenen.  

Laterale inhibitie Door de activatie van de ene zenuwcel, wordt de 
werking van de nabije, andere zenuwcel onderdrukt.  

Lazarus theorie (theorie van de cognitieve 
beoordeling) 

Na de stimulus krijgt je een fysiologische reactie en 
emotie in de hersenen, maar vooraf gebeurt er nog 
cognitieve beoordeling. 

Lens Zorgt voor accommodatie in het oog.  

Leren (Relatief) permanente wijziging in gedrag en kennis 
ten gevolge van eerdere ervaringen. 

Licht- en duisteradaptie De hersenen beslissen om over te schakelen van 
kegeltjes naar staafjes. Dit duurt een paar 
milliseconden waardoor we even blind zijn. Dus de 
aanpassingen van de ogen aan het licht en duisternis. 

Lichtheid Relatieve helderheid van een voorwerp ten opzichte 
van de omringende voorwerpen.  

Lichtheidsconstantie Het feit dan de lichtheid van een voorwerp gelijk 
blijft bij verschillende belichtingen.  

Lineair perspectief Zodra een aantal lijnen in een punt achter de horizon 
lijken samen te komen, wordt een sterke indruk van 
diepte gewerkt, zoals te zien.  

Lineair redeneren Hoe verhouden elementen in reeks zich t.o.v. elkaar  

Long-term potentiation Als 2 cellen samen actief worden, zal er na verloop 
van tijd minder activatie nodig zijn in de ene cel om 
de andere te activeren. 
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Maanillusie De maan wordt boven de horizon verder 
gepercipieerd dan de maan hoog in de lucht.  

Manische periode Een toestand van intense en onrealistische gevoelens 
van opwinding en euforie 

McGurk effect Lipbeweging tijdens het luisteren zorgt voor een 
betere herkenning. 

Mechanische visie De overtuiging dat het lichaam een machine is en 
wordt bestudeerd in wetten die je met formules kunt 
beschrijven.  

Meertaligheid om een bepaalde betekenis uit te drukken heb je 
verschillende woordvormen. 

Mentaal model of schema Geheel van intuïties, kennis en overtuigingen over 
een bepaald onderwerp. 

Mentale chronometrie Techniek waarbij men de psychologische processen 
in informatieverwekking probeert te achterhalen door 
te kijken naar de tijd di mensen nodig hebben om 
allerhande taken uit te voeren. 

Mentale stoornis Een patroon van gedachten, gevoelens en gedrag dat 
leidt tot persoonlijk lijden en een significante daling 
in het sociale en arbeidsgerelateerde functioneren 

Middel-doelanalyse Eerst je tussendoelen oplossen bv. lekkend toilet 

Middenoor Omvat de gehoorbeentjes en het trommelvlies.  

Modelling Het model staan bv. bij flooding, OCD, 
groepstherapie, ... 

Monoculaire diepteaawijzing Ook met 1 oog kunnen we diepte inschatten.  

Mood inductie Mensen in een bepaalde gemoedstoestand brengen.  

Motivatie Waarom we gedrag stellen. Het bepaalt de richting, 
intensiteit en volharding van ons gedrag. 

Motivatietheorie Mensen hebben 5 soorten behoeften waarvoor de 
homeostase moet vervuld worden, als dat niet zo is 
zullen mensen dit proberen te bereiken. 

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

Myopie Bijziend, dicht zie je goed maar ver zie je slecht.  

Nativisme De overtuiging dat mens aangeboren kennis heeft.  
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Naturalistische observatie Gedrag wordt systematisch geobserveerd in een 
natuurlijke context.  

Negatieve symptomen Symptomen die normale mensen hebben, maar 
schizofrenen verminderd. Deze komen geleidelijk. 

Neural pruning Eerder (overbodige) gevormde synaptische 
verbindingen worden weer ongedaan gemaakt. 

Neurale netwerk Netwerk dat de werking van de hersenen stimuleert 
door een grote hoeveelheid knopen (neuronen) met 
elkaar te laten communiceren. 

Niet-declaratief geheugen (impliciet) Onbewuste vaardigheden die tot uiting komen in 
gedrag 

Objectagnosie Mensen die geen voorwerpen kunnen herkennen.  

Observerend leren ° Albert Bandura, we leren niet enkel door eigen 
ervaringen en evolutie, maar ook door observatie van 
onze rolmodellen.  

Obsessieve-compulsieve stoornis (OCD) Het hebben van terugkerende, ongewilde en 
opdringerige dwanggedachten of dwangbeelden 
(obsessies). Dit leidt tot dwanghandelingen 
(compulsies) om de dwanggedachten te neutraliseren. 

Onafhankelijke variabele Variabele die een onderzoeker meet als deel van het 
experiment. 

Onbewuste conditionering Beperkte, primitieve vorm van bewuste 
conditionering. 

Ondergestructureerd algoritme Eindtoestand is onduidelijk, vooruitgang moeilijk te 
vergelijken met doel bv. panne 

Ongestructureerd interview Interview waarbij de vragen inhaken op wat de 
deelnemer zegt.  

Onsamenhangende spraak Spraak waarbij de semantische en syntactische regels 
zijn normaal, maar er wordt van de hak op de tak 
gesprongen. 

Ontsnappingsgedrag Gedrag stellen om de straf te vermijden, wegnemen 
van de aversieve stimulatie. 

Operante conditionering Gedragsverandering door het leren van een 
samenhang tussen gedrag en consequenties. 

Operationeren van variabelen De onderzoeker zet de afhankelijke en de 
onafhankelijke variabelen om in concrete en 
meetbare handelingen. 
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Opiniepeiling Een inventaris van de opinies bij een representatieve 
steekproef van de bevolking, op basis waarvan men 
conclusies trekt over de hele populatie. 

Oproepingsprobleem  Informatie zit soms diep in de hersenen verscholen en 
soms heb je extra informatie nodig om erbij te 
geraken. 

Optisch chiasma Gekruiste verbinding tussen de optische zenuwen, 
gelokaliseerd onder de basis van de hersenen.  

Opwindingstheorie  Het streven naar een optimaal opwindingsniveau 
(arousal). 

Organisatieshcema’s Herinneringen worden gestuurd door schema’s.  

Organische amnesie Geheugenverlies door specifieke schade aan de 
hersenen bv. schade aan de hippocampus. 

Overdracht Emoties tegenover belangrijke personen bij stoornis 
worden overgedragen naar therapeut 

Parafasie Verkeerde woorden gebruiken, waardoor de 
betekenis verloren gaat  

Pariëtele baan De baan die info geeft over waar de stimuli zich 
bevinden, gaat naar boven naar de pariëtale lob, waar 
een mentale kaart bijgehouden wordt van de 3D 
ruimte waarin de waarnemer zich beweegt. 

Patroonherkenning Om een object te herkennen en de bijhorende 
informatie te activeren, moet het kijkergerichte beeld 
aan een voorstelling in het geheugen gekoppeld 
worden. 

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

Perceptuele constantie Gelijkblijvende voorwerpen qua grootte, vorm, 
lichtheid & kleur ongeacht het veranderend retinaal 
beeld.  

Perceptuele groepering Het samenvoegen van elementen uit de primaire 
schets. (perceptuele organisatie) 

Perceptuele organisatie Het proces waarbij de verschillende randen uit het 
retinale beeld gestructureerd worden in grotere 
gehelen die in een bepaalde relatie tot elkaar staan.  
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Pijn Nociceptie, detectie van potentiële 
weefselbeschadiging.  

Placebo-effect Er is evidentie dat een plek op het lichaam die ooit 
veel pijn heeft gehad heeft, gemakkelijk aanleiding 
geeft tot hernieuwde pijnervaringen. Zelfs wanneer 
het weefsel weer intact is.  

Placebo-effect  Fysiologische of psychologische respons op 
substantie of procedure die geen werkzame 
farmacologische of therapeutische componenten 
bevat. 

Planning-controlemodel De planning van een beweging hangt af van de 
perceptie (de ‘wat’ – baan) en de doelen van het 
individu. 

Ponzo-illusie Als je 2 horizontale lijnen hebt die even lang zijn 
tussen 2 schuine lijnen plaatst die naar elkaar toe 
lopen, lijkt het alsof de ene lijn langer is dan de 
andere.  

Poortcontroletheorie  Zowel pijnervaring als pijnmodulatie is belangrijk. 
Soms is het beter om niet automatisch op de pijn te 
reageren, maar toch nog even met onze bezigheden 
door te gaan.  

Positieve symptomen Symptomen die er normaal niet zouden mogen zijn, 
maar er wel zijn. Deze treden acuut op.  

Presbyopie Verziend worden ten gevolge van de leeftijd.  

Prestatie Het resultaat van een emotioneel conflict tussen 
streven naar succes en vermijden van mislukking. 

Prestatiemotivatie De motivatie om iets te verwezenlijken bv. in studie. 

Primair geheugen (KTG of WG) Kortbijhouden van gedachten en ervaringen ~ stream 
of consciousness. 

Primaire schets Het beeld dat effectief doorgestuurd wordt naar de 
hersenen.  

Prosopagnosie Mensen die gezichtsblind zijn, ze hebben een 
normale gewaardwording maar dat volstaat niet om 
herkenning te hebben.  

Prosopagnosie Geen gezichten kunnen herkennen, ze hebben wel 
een galvanische huidreactie bij vertrouwde gezichten 

Protocol Stappenplan met richtlijnen voor de behandeling van 
een specifieke problematiek. 
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Proximale stimulus Het geheel van fysische energie dat onze sensorische 
receptoren stimuleert. Wat op het oog geprojecteerd 
wordt.  

Psychofysica De tak binnen de pscyhologie die de gevoligheid van 
de zintugien bestudeert.  

Psychofysisch onderzoek Waarnemen van signalen bv. Hoor je de toon of niet?  

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

Psychopathologie Stoornissen hebben een psychische oorzaak die 
teruggaat op traumatische periodes in de vroege 
kindertijd. Men heeft verborgen processen van 
vroeger nooit kunnen verwerken. 

Psychopathologie De wetenschap van de aard, totstandkoming, 
behandeling en preventie van mentale stoornissen. 

Pupil Opening van de iris, een gepigmenteerde structuur 
die de ogen hun kleur geeft.  

Rationalisme De overtuiging dat ware kennis gebaseerd is op rede.  

Rationeel-emotieve therapie Irrationeel gedrag en negatieve gevoelens ontstaan uit 
onrealistische overtuigingen. 

Reactieve gedragingen Wanneer de aanwezigheid van de onderzoeker 
invloed heeft op het geobserveerde gedrag.  

Reappraisal De betekenis van stimulus veranderen of focussen op 
een bepaald aspect bv. als je gedumpt bent focussen 
op positieve vooruitzichten. 

Recentheidseffect  Betere herinnering van laatste items, verdwijnt bij 
articulatorische suppressie.  

Receptenkennis Weten hoe je iets moet gebruiken, maar niet hoe het 
functioneert. 

Recognition by components theory  Gaat uit van de veronderstelling dat cilinders niet de 
enige componenten zijn op basis waarvan mensen 
voorwerpen herkennen. 

Regressie Teruggaan in de tekst 

Representativiteitsheuristiek De neiging om de homogeniteit binnen categorie 
overschatten. 

Retina Transductie 
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Retrogade amnesie Je herinnert je niet meer wat vooraf gebeurd is.  

S-S theorie Er is associatie tussen CS en niet-observeerbare 
entiteit, en tussen niet-observeerbare entiteit en CR. 

Saccade Sprongetjes tussen fixaties van 4 à 12 letters (20 – 40 
ms virtueel blind) 

Salvoprincipe Terwijl de ene cel herstelt van het vuren, vuurt een 
andere haarcel en zo wisselen ze elkaar voortdurend 
af. 

Scèneperceptie Mensen moeten veel langer zoeken naar een bepaald 
voorwerp als het aangeboden is buiten de context 
waar het normaal voorkomt.  

Schema’s Algemene georganiseerde voorstellingen over de 
structuur van de wereld, mensen, gebeurtenissen en 
acties. We creëren onze herinneringen in functie van 
wat er logisch lijkt in ‘normale’ situaties. 

Schizofrenie Gespleten geest, stoornis waarbij er sprake is van 
incoherente mentale processen en gebrek aan voeling 
van sociale realiteit. Aangetoond door twee of meer 
symptomen die elk gedurende 1 maand een 
belangrijk deel van de tijd aanwezig zijn (!) 

Secundair geheugen (LTG) Geheugen voor vroegere gebeurtenissen en 
ervaringen. 

Self-handicappering Zichzelf een handicap opleggen als excuus als het 
mis loopt. 

Semantisch geheugen Kennis over de wereld, onafhankelijk van plaats en 
tijd van verwerving 

Sensineurale doofheid Doofheid ofwel door dat het middenoor niet meer 
goed functioneert, ofwel door dat er permanente 
schade opgelopen is aan de haarcellen in het 
binnenoor.  

Signaaldetectiemodel Veel beslissingen zijn zo duidelijk dat we er niet bij 
stil staan bv. hete koffie over je hand gegoten → 
hand onder koud water houden  

Skipping Korte en voorspelbare woorden 

Sociale angststoornis Algemene angst van negatieve beoordeling en om in 
verlegenheid gebracht te worden in een veelheid van 
sociale relaties. 

Somatoforme stoornissen Aandoeningen waarbij klachten en handicaps ervaren 
worden zonder aanwijsbare lichamelijke oorzaak. 
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Spantaak Taak waarin men mensen reeksen lettergrepen (CVC) 
na elkaar aanbiedt bv. DAJ en kijkt hoeveel mensen 
kunnen onthouden. 

Spiegelneuron Een neuron dat niet alleen vuurt als je een handeling 
uitvoert, maar ook je iemand die handeling ziet 
uitvoeren.  

Split-brain patiënten Patiënten waarvan de corpus callosum (= hersenbalk, 
stuk waar hersenhelften verbonden zijn) is 
beschadigd, of is er gewoon niet. 

Staafjes Lichtgevoelige cellen waarmee het netvlies is bedekt 
die erg lichtgevoelig zijn en de lichtintensiteit kunnen 
detecteren, maar ze kunnen geen kleuren 
onderscheiden. 

Stemming Een minder intense, chronische emotionele toestand, 
niet gericht op een bepaalde stimulus. 

Stemmingsstoornis Ernstige verstoringen in de stemming die leiden tot 
buitensporige neerslachtigheid of opgetogenheid. Er 
is verandering in denken, eet- en slaappatroon en in 
sociale en professionele relaties. 

Stimuluscontrole De link tussen gedrag en bekrachtiging wordt enkel 
geleerd in een bepaalde context bv. hond plast thuis 
niet meer in de zetel, maar in een ander huis wel.  

Stimulusdiscriminatie Geen absolute generalisatie, onderscheid blijven 
maken bv. niet bang voor hond  

Stimulusgeneralisatie Als CS à CR, dan leidt CR’ (ander soort belletje) 
ook tot CR.  

Stimulusversterking Stimulus waar model mee omgaat wordt belangrijker 
en aantrekkelijker bv. roken  

Stoornis in alcoholgebruik en -intoxicatie Problematisch patroon van alcoholgebruik, leidend 
tot een klinisch significante functioneringsbeperking, 
aangetoond door minstens 2 kenmerken gedurende 
12 maanden. 

Strabisme Oogafwijking waarbij de ogen niet in dezelfde 
richting kijken. Een lui oog.  

Straf Verandering waardoor het gedrag afneemt (andere 
betekenis dan dagelijks leven). 

Subdoelanalyse Een complex probleem kan je opdelen in kleinere en 
overzichtelijkere vragen bv. eerst aparte 
vliegtuigcomponenten testen, erna volledig 
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Syllogisme Drie regels, waarvan twee premissen zijn en de 
laatste een besluit. 

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

Synthetic happiness Mensen zijn vaak blij met iets dat ze krijgen, enkel 
omdat ze het gekregen hebben. Hetgeen wat ze 
eigenlijk leuker vonden, vinden ze plots minder leuk. 

Systematische desensitisatie Het stap-voor-stap ongevoelig maken voor een 
geconditioneerde stimulus, cirkel van 
vermijdingsgedrag doorbreken door iemand bloot te 
stellen aan stimulus en de angst ervoor zo afleren. 

Systematische desensitisatie  Persoon blootstellen aan stimulus en zo ongevoelig 
maken = extinctie. 

Tarasoff beslissing Mogelijke slachtoffers waarschuwen bij gevaar 

Telegrafische spraak Spreken met een combinatie van woorden, maar 
alleen de inhoudswoorden worden gebruikt en geen 
functiewoorden (lidwoorden, voegwoorden, ...). 

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

Templates Voorstellingen van voorwerpen die in het geheugen 
opgeslagen zijn. 

Temporele baan De baan die info geeft over wat aangeboden wordt, 
gaat naar voren, naar het onderste deel van de 
temporale lob en is gespecialiseerd in het herkennen 
van voorwerpen. 

Textuurgradiënt Als de elementen van een landschap kleiner worden 
en dichter op elkaar staan, dan lijkt het alsof dat deel 
van het landschap verder gelegen is.  

Theorie van de verwerkingsniveau’s Als je iets goed wil onthouden moet je erover 
nadenken. 

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



 21 

Tinnitus Ooraandoening waarbij mensen constant geluiden 
horen die niet van buiten komen (bv. suizen, zoemen, 
sissen, fluiten, gerinkel, …) 

Toetseffect Je herinnert iets beter door het herhaaldelijk op te 
halen dan door het gewoon te studeren. 

Token economy Punten verdienen voor normale, gewenste gedragen 
(aankleden, eten) als bekrachtiging. 

Toonhoogte Bepaald door de golflengte, hoe laaf of hoog een toon 
is.  

Toonsterkte Bepaald door de amplitude, hoe luid of stil een toon 
is.  

Top-down De informatiestroom van de hogere kenniscentra naar 
de vroegere stadia van de verwerking. Zo kunnen we 
de zoektocht naar sensorische info in de omgeving 
sturen & onze waarneming efficiënter maken.  

Transductie Lichtgevoelige receptoren zetten lichtenergie om in 
elektrochemische signalen voor het zenuwstelsel.  

Trichromatische theorie Theorie van Thomas Young die stelt dat alle kleuren 
tot stand komen op basis van de 3 primaire kleuren. 

Tweefactorentheorie De gewaarwording van een emoties is niet puur het 
aflezen van een fysiologische reactie, er zit ook een 
cognitieve component (interpretatie) in. 

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

Veldexperiment Onderzoekers proberen controle aan te brengen in 
een natuurlijke situatie & daarna bepaalde factoren te 
variëren om te zien hoe die het gedrag beïnvloeden. 

Vemrijdingsgedrag of -leren Herhaald ontsnappingsgedrag bv. sociale angst 
spreken voor groep. 

Veralgemeende angststoornis Overmatige, chronische bezorgdheid over hele reeks 
gebeurtenissen of activiteiten, vage notie over 
oorzaak van de angst.  

Verificatie De theorie wordt bevestigd.  

Verval  Fysiologische veranderingen in het geheugenspoor 
van de ervaring die het uitwissen, ruimte voor nieuwe 
ervaringen. 

Verwerving Het proces van een aantal herhalingen van het 
fenomeen waardoor CS verandert in CR.  
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Verzadiging De verzadiging van een kleur hangt af van de 
hoeveelheid achromatisch licht die bij het 
chromatische licht gemengd is. 

Visuele agnosie Dingen wel nog zien, maar niet kunnen herkennen of 
benoemen.  

Visuele illusies We hebben verkeerde percepties wanneer de 
aannames niet kloppen. 

Voorrangseffect Je onthoudt de eerste items beter, want die zitten 
ondertussen in het LTG.  

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

Waarneming Het organiseren, interpreteren en begrijpen van 
gewaardwordingen. Een zinvolle voorstelling van de 
omgeving.  

Wanen Gehandhaafde overtuiging ondanks bewijs van het 
tegendeel. 

Waterval-illusie Beweging die we waarnemen door het feit dat 
kenmerkdetectors voor beweging in het visuele 
systeem na veelvuldig vuren uitgeput geraken. 

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

Weerstand Mensen hebben angst voor de openbaring van het 
conflict, zorgt voor vijandigheid 

Wernicke afasie Hebben een vloeiende, grammaticale 
spraakproductie, maar een probleem met begrijpen. 

Wet van het effect Voldoening gevende responsen zullen vaker, sneller 
en efficiënter uitgevoerd worden dan onbevredigende 
gevolgen. 

Wet van Weber Als fysische impulsen toenemen met constante 
verhoudingen, dan nemen de gewaarwordingen toe 
met constante verschillen 

Wetenschappelijke revolutie 16de – 17de eeuw in Europa: idee ware kennis 
gebaseerd op systematische observaties en actief 
ingrijpen in de wereld.  
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Woordsegmentatie  Het afleiden van de klanken die bij elkaar horen en 
woorden vormen, dit heeft te maken met de 
groepering van fonemen; woordgrenzen (pauzes) 
aanbrengen in de continue stroom van klanken. 

Woordsuperioriteitseffect Een woord kan helpen bij het herkennen van letters.  

Zelfcontrole De mate waarin men korte termijn verlangens kan 
weerstaan voor de realisatie van lange termijn doelen 
bv. Marshmallow test. 

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

 


