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HOOFDSTUK 8: TAAL 

= Specialisatie van de klinker – hemisfeer (meestal + geen volledige werverdeling tussen links en 
rechts). 

Grote diversiteit aan processen: 

Taal Auditief Visueel 

Begrip Verstaan Lezen 

Productie Spreken schrijven 

8.1 SPREKEN 

Belangrijk voor cognitieve (leren en geheugen) en sociale interactie  

• 2 – 3 jaar: relatief goed zichzelf uitdrukken (vocabulair) en aanleren van taal gaat gemakkelijk  
• Vanaf 5 jaar: gebruik van grammatica  
• Taal lijkt gemakkelijk maar is zeer complex  
• Taal vereist verschillende vaardigheden en brein heeft veel tijd nodig om te leren (>5jaar!)  
• Alle culturen sprene ongeveer op dezelfde leeftijd en hebben dezelfde ontwikkelingsstadia 

(=biologische aanleg vh brein)  
 

• Voorlopers: 
o Al vanaf 4 dagen oud verkiezen kinderen hun eigen taal 
o Pre-linguïstischetaalontwikkeling(5stadia)  

5 stadia van pre – linguïstische taalontwikkeling:  

4 dagen na de geboorte: 
voorkeur eigen taal  

 

 

 

Hoe gaan ze van het brabbelen naar zinnen vormen? 

• Pre-linguïstisch  
o Kinderen beginnen met het brabbelen van klinkers, want medeklinkers vereisen een grotere 

spiercontrole 
o Vanaf 6 maanden beginnen baby’s te brabbelen. 
o 8 maanden: merkbare invloed omgevingstaal in spraak. 
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• Eerste woordjes:  
o grote individuele verschillen  
o 2/3 van de eerste woordjes zijn zelfstandige naamwoorden, maar de rest zijn ook actiewoorden, 

bepalingen en ook vaste sociale uitdrukkingen 
o Spraak geeft sensomotorische kennis vd wereld weer, kinderen zullen eerst woorden uitspreken 

waar ze veel mee in contact komen (bv mama)  
 

• Telegrafische spraak: 
o 18-24maand: twee-woordzinnen, enkel belangrijke woorden worden gebruikt (woordcombinaties) 
o Enkel inhoudswoorden, geen functiewoorden (geen lidwoorden, voorzetsels of hulpwerkwoorden)  

à Volgorde van de woorden signaleert betekenis (bv bal stoel)  
à Betekenis wordt gesignaleerd door intonatie en klemtoon (bv Robbe kamer <-> Robbe kamer)  
 

• Verdere ontwikkeling:  
o 21 maand: woordenschat van 200 woorden 
o 6 jaar: 8000-14000 woorden (kinderen leren 6-7 nieuwe woorden per dag)  
o Kinderen beginnen langere zinnen te vormen en leren de specifieke betekenis van grammatica 

à 2-5 jaar: vervoegen van werkwoorden, meervouden, functiewoorden en respecteren 
woordvolgorde 

o Tussen 5-9 jaar: quasi-volledige grammatica. 

Spraakproces (!!!)  

VERSCHILLENDE STADIA: EXAMEN!!! 

1e fase Preverbale boodschap De idee die men wil uitdrukken 

Bv. “Er is een barst in de glas” 

2e fase  Concepten  Abstracte representaties van de elementen in de idee 

3e fase Lemmata  Abstrace representaties van woorden die grammaticale info bevatten, 
maar niet de uitspraak. 

4e fase Lexemen  Bevat info over de lemma’s en synactische functies (bijhorende 
woordvormen) 

5e fase Fonemen  Klank die aanleiding geeft tot verschil in betekenis 

(Tussen 30 – 50 in sommige taken) bv. rap & lap (lap stof) 

De R en de L zijn 2 verschillende fonemen in het Nederlands. 

In het Chineees: R en L zijn geen aparte fonemen à moeilijk uit te spreken 

6e fase Lettergrepen bepalen  Fenomenen verspringen van lettergreep/woord à hergroepering  

Bv er is een barst in het glas – e risen bas tinnet glas 
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7e fase Activatie 
articulatorische codes  

Contexteffecten helpen bij decoderen van zinnen  

Bv er is een – s wordt uitgesproken als z è onze brein zal het anders doen 
als er een ander woordje voorafgaat. 

8e fase Spraakmonitor  Corrigeren van uitspraak  

Bv ik heb die …euh… dat boek gelezen (stotteren: spraakmonitor te actie = 
teveel corrigeren)  

SPRAAKPRODUCTIEMODEL VAN PIM LEVELT ONDERSCHEIDT 3 STADIA:  

1. Voorbereiden van lexicaal concept 
2. Formulering: kiezen van fonologisch en 

grammaticaal correcte vorm 
3. Articulatie 

 

 

 

 

 

 

KENMERKEN VAN SPRAAK: 

• Indrukwekkend complex:  
o 4.6 lettergrepen/sec 
o Regionale verschillen (Limburg spreekt trager dan Antwerpen)  
o 170 woorden/min 
o We maken een selectie uit circa 50000 woorden 
o We zeggen ongeveer 16000 woorden per dag. (zowel mannen als vrouwen) 

 
• Fouten: haperingen 

o Haperingen (‘euh’):  
à Preverbale boodschap/concept wordt niet snel genoeg geactiveerd dus we produceren ‘euh’ 
zodat we terug meekunnen met spraak  
à Wel lemma maar geen lexeem: TOT, je weet welk woord je zoekt maar activatie van lexeem loopt 
moeilijker 
à Verwerkingsmoeilijkheid: beter begrip van een moeilijke passage (euh zorgt ervoor dat luisteraars 
tijd krijgen o te verwerken wat gezegd wordt)  
 

o Spreekfouten: 
à Verkeerd woord door problemen met de selectie preverbale boodschap/lemma 
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à Fout toewijzen fonemen lettergrepen 
• Duplicatie: fenomeen te actief (bv: hooghoek) 
• Omissie: klanken vergeten (bv: achtig procent ipv tachtig procent) 
• Verwisseling: klanken verwisselen (bv: slipje van de tuier – tipje van de sluier) 

Afasie: (= probleem bij spraak)  

• Afasie: letsel aan de linkerkant van de hersenen, gaat vaak gepaard met problemen met taalverwerking 

Twee soorten: 

1. Afasie van Broca 
• Anterieur/frontaal letsel (vooraan hersenen)  
• Vooral problemen met output, spraakproucite: moeizame, trage, 

gebrekkige articulatie (geen motorisch probleem) 
• Praten heel telegrafisch, gebruiken enkel inhoudswoorden en geen 

functiewoorden/vervoegingen. 
• Het begrip is relatief intact. 
• Hoog ziektebesef, veel frustratie. 
• Herstel: neurale plasticiteit (door oefening gedeeltelijk hestellen)  

 
2. Afasie van Wernicke 

• Posterieur letsel (achteraan in hersenen)  
• Vooral problemen met spraakbegrip en hun output is inhoudsloos. 
• Hebben een vloeiende, grammaticale maar nonsensicale 

productie. (ze zeggen betekenloze woorden/zinnen)  
o à Woordsla: de woorden die men wil produceren 

worden vervangen door andere. 
o à Parafasieën:  

§ Semantisch: woord vervangen door ander woord (kat kruipt in tak ipv in 
boom) 

§ Fonemisch: bepaalde klank in woord vervangen (kat kruipt in room ipv boom) 
§ Neologismen met respect voor klankregels (woorden die niks betekenen 

maar wel Nederlands klinken) 
• Geen ziektebesef. 
• Patiënten maken gebruik van nonverbale info  
• Herstel: neurale plasticiteit (door oefening gedeeltelijk herstellen)  

 
à Wernicke = moeilijk begrip en inhoudsloze spraakproductie, redelijk vloeiend  
à Broca = wel begrip, maar heel moeizaam praten en niet op woorden komen  

8.2 LUISTEREN EN LEZEN  

VERSTAAN 

• Hoe leiden we de betekenis af uit een spraaksignaal:  
o Eerste probleem: 

§ woordsegmentatie = bij een nieuwe taal heeft men moeite om woorden de 
klankenstroom te halen. 
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geluidsopname van spraak è “Er is een barst in 
het glas” uitgesproken. De pauzes zijn verkeerd. 

o Wanneer we een systeem willen ontwikkelen dat uit een spraaksignaal betekenis kan afleiden, mag 
dat systeem niet gevoelig zijn voor pauzes à we moeten woorden aan klanken toewijzen ipv pauzes 

o Cutler: “we activeren alle mogelijke inputs (er ris is z’n een ba bar bars barst ar tin in het glas las) en 
maken daaruit een selectie”. 
 

• Cutler: (trucjes vh brein om woorden af te leiden)  

o Concurrentie van woorden met dezelfde input (het is OF bar OF barst) 
o In het Nederlands ligt de klemtoon in het begin van het woord. 
o Sommige foneemsequenties komen vaak voor op de woordgrens 
o Dingen uitsluiten odat rest fractie geen woord is (bv g-las)  
o Top-down context: wat logisch klinkt zal juist zijn (grammaticale restricties, betekenis)  

 
à statistical learning system – neuraal netwerk (begrijpen dmv wat vroeger aangeleerd is)  

1. Brein krijgt onduidelijke klankenreeks binnen  
2. Woorden berekenen uit onduidelijke klankenreeks  
3. Grammaticale restricties en top-down 

 

• Neuraal netwerk – model van spraakherkenning: 

o Uitspraak neemt tijd (<-> visuele woordherkenning)  
o Beginklank van een woord activeert cohort (= zodra je een klank hoort bv e worden alle woorden 

geactiveerd die beginnen met een e, het is pas wanneer de tweede letter volgt dat er bepaalde 
woorden geëlimineerd worden) 

o Desambiguatie bij tweede foneem  
o Nieuw woordbegein detecteren (bv ‘i’) 
o Activatie nieuwe cohort ‘i’ en desambiguatie bij ‘ise’ 

 

• Soms voorspelling op basis van context 

LEZEN 

• Verschillen met verstaan:  
o Lezen gaat sneller dan verstaan  
o Bij lezen duidelijke segmentatie van woord door spaties 
o we zien het hele woord ineens  
o stimulus blijft ook aanwezig bij lezen, bij spreken verdwijnen woorden  

• Leessnelheid:  
o Kan individueel kan verschillen 
o hangt ook af van de complexiteit van de zinsbouw 
o hangt ook af van leesdoel (bv snellezen of studeren) à snellezen: we lezen aan bep snelheid maar 

ogen kunnen sneller (opnemen van info niet)  
 

• Oogbewegingsstudies: resultaten 

o Lezen =opeenvolging van stilstaande periodes (fixaties) en snelle bewegingen (saccades) 



 6 

o skipping bij korte & voorspelbare woorden 
o regressie wanneer we iets niet goed geregistreerd hebben gaan we even terug   

à (bolletje = fixatie), (streep = saccades) 

 

 

• visuele code à auditieve code  

o Inner voice evidentie: lezen niet enkel gericht op visuele code maar doet ook beroep op 
auditieve code om de informatie tijdelijk in het werkgeheugen te houden (hierdoor moeten 
we eventjes herlezen bij moeilijke woorden/zinnen zodat uitspraak begrepen wordt)  

o Empirische evidentie: tijdens proeflezen lezen mensen makkelijk over niet-hoorbare fouten 
(dt) 

o Evolutionair ook logisch: stillezen is nog maar een recente vaardigheden, vroeger lazen we 
altijd luidop.  
à Scriptio continua: alle woorden werden aan elkaar geschreven vroeger. 

DYSLEXIE (=PROBLEEM BIJ LEZEN)  

• 8% van de bevolking mist basisvaardigheden lezen 
• 28% heeft enkel de meest noodzakelijke basisvaardigheden. 
• Zwak algemeen taalbegrip ~ intelligentie 
• Bij 3,6% is de dyslexie onafhankelijk van de intelligentie. 

Criteria voor dyslexie:  

• Achterstand lezen/schrijven 
• Exclusiecriterium sensorisch, intelligentie 
• Hardnekkig ondanks therapie. 

Ook genetisch: 40-60% meer kans na ouders. 

Verschillende oorzaken:  

• Moeilijkheid om gesproken woord op te delen in reeks fonemen: zwak fonologisch bewustzijn. 
• Problemen bij verklanken van woorden, vooral bij intransparante talen (bv engels, verschillende 

klanken voor dezelfde letter)  
• Er kan een compensatie/preventie zijn door fonologische spelletjes. 
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8.3 ANDERE TAALVORMEN 

Taal = symbolisch systeem (klank is slechts een bijproduct) 

GEBARENTAAL:  

• Kan de betekenis ondersteunen 
• Verschillende dialecten in gebarentaal 
• Eerst werd gebarentaal ontmoedigd (men dacht dat het beter was om te liplezen, toch 

is het nu een volwaardige taal. 
• Semantiek: handconfiguratie + plaats  

o (=betekenis van woord hangt af van plaats waar teken wordt uitgebeeld)  
• Syntax: syntactisch indexeren in de ruimte  

o (=gebaren positioneren/vastzetten in de ruimte) 
o (bv als je wil zeggen dat de kat achter de hond zit, maak je eerst het gebaar 

van hond en dan van kat, en dan wijs je van het gebaar van kat naar de hond) 
• Spontane ontwikkeling van grammatica, gebarentaal is verfijnt  
• Karakteristieken: deel nature, deel nurture: inherent aan communicatie. 
• Emmorey: gebarentaal activeert grotendeels dezelfde hersengebieden als gesproken taal 

o à afasie ook mogelijk in gebarentaal, wel begrijpen maar eigen gebaren zijn gebrekkig  
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8.4 MEERTALIGHEID 

• 50% van de mensen is meertalig 
• Basiskenmerk: meerdere woorden met dezelfde betekenis kennen (betekenis is hetzelfde maar er zijn 

meerdere woorden verbonden met deze betekenis)  

KROLL & STEWART: MODEL VOOR TWEETALIGHEID: 

Lange tijd werd verondersteld dat tweetalige personen twee 
verschillende taalsystemen hadden die verbonden waren met een 
gemeenschappelijk semantisch systeem. 

De connecties tussen de woorden in het lexicon en de 
betekeniskenmerken in het semantisch systeem waren sterker voor de 
moedertaal dan voor de tweede taal.  

Bovendien nam men aan dat woorden in een lexicon directe connecties 
hadden met hun vertaling in het ander lexicon, omdat woorden in een 
vreemde taal veelal geleerd worden door directe associaties te leggen 
tussen deze woorden en hun vertalingen. Omdat deze associaties vooral 
belangrijk zijn voor woorden uit de nieuwe taal, vermoedde men dat de 
connecties tussen de lexicons sterker waren van de tweede taal naar de 
eerste dan andersom. 

DIJKSTRA: EVIDENTIE TEGEN HET KLASSIEKE MODEL 

Herkenning homografen: zelfde geschreven, andere betekenis (room, big) 

à Zorgt voor een tragere reactie 

Conclusie: tweetaligen zijn niet in staat hun lexicons te onderdrukken, wanneer ze woorden in een andere taal 
proberen te herkennen. Dit toont aan dat interacties tussen woordvormen uit de eerste en de tweede taal even 
sterk zijn als de interacties van woordvormen binnen een taal.  

DUYCK ET AL.: EYETRACKING:  

Kortere fixatietijden voor cognaten in een zin bij het lezen in de tweede taal. 

8.5 DIEREN? 

• Confound onvermogen spraak: taal als symbolisch systeem. 

• Champansee: op 5 jaar – 160 tekens kunnen uit elkaar houden 

• Hond: op 2 – 3 jaar – 200 speelgoedjes kunnen uit elkaar houden 

• Bonobo: 50 symbolen, 800 combinaties uit elkaar houden. 

Conclusie: Meer taal dan vermoed maar toch beperkt – kan verbeteren met training. + Is er sprake van taal of 
eerder van doorgedreven conditionering? 

 

• Grammatica? 
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HOOFDSTUK 9: DENKEN  

Denken is een coplex gedrag (cognitief proces) en we hebben het nodig voor manipulatie van cognitieve 
representaties, begrijpen vd wereld, flexibiliteit (=gedrag aanpassen aan situatie). 

Nodig om: Problemen op te lossen, redeneren, beslissingen nemen (=cognitieve processen. 

9.1 PROBLEMEN OPLOSSEN 

Hoe lossen we problemen op?  

• Beginpunt: probleem 
• Verschillende mogelijkheden om dit probleem op te lossen 
• Eindpunt: oplossing 

o à Probleemruimte: vergelijkbaar met doolhof 

Expert VS leek:  

Een expert gaat bij het oplossen van een probleem veel meer mogelijkheden zien en gaat dus ook makkelijker tot 
een oplossing komen dan een leek, een leek gaat veel meer twijfelen over welke mogelijkheid de beste is 

(vergelijkbaar met schaken: expert heeft weinig oeite, leek zal veel moeite hebben met schaken). 

Drie strategieën om tot een oplossing te komen: 

• Algoritmen  
• Heuristieken  
• Analogieën  

 

 

1.ALGORITMEN 

= Reeks operaties die een oplossing garanderen. 

• Werkt enkel bij een gestructureerd probleem = oplossing bestaat en staat vast, eindstand (doel) is 
duidelijk 
Vb gestuctureerd probleem: _ o _  _  _  o  _ _  _  j _ à  zeg welke vogel (alle mogelijke lettercobinaties 
genereren of lijst van vogels opstellen en kijken welke overeenkomst met de letters), toren van hanoi en 
rummikub 
 

• Ondergestructureerd probleem = eindtoestand onduidelijk, vooruitgang niet vergelijken met doel. 
Vb negenstippenprobleem, auto die in panne valt =onduidelijk hoe je tot oplossing komt  
à Moeilijker om hier een algoritme toe te passen 
 
 

• Correcte toepassing van algoritme à  altijd tot juiste oplossing  
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• Beperkingen van een algoritme: 
o Enkel bij volledig gestructureerde problemen 
o Niet altijd meest voor de hand liggende oplossing   (vb brief en pen)  
o Omslachtig en veel herhalingeN à dan gaat met zoeken naar kortere strategieën = afwijken van 

algoritmen 

2.HEURISTIEKEN 

= informele, intuïtieve en speculatieve oplossingsstrategieën. 

• Garandeert meestal (niet altijd) een oplossing 
 

• Sneller dan algoritme en is ook bruikbaar voor een ondergestructureerd probleem 
(bv een IT’er gaat gericht enkele componenten checken ipv hele computer)  
 

• Verfijning van heuristiek  
Elke taak heeft zijn eigen heuristiek, hoe meer ervaring je hebt met de taak, hoe hoe beter je de 
heuristieken kent -> Experts vinden dus sneller de oplossing, ook bij een ondergestructureerd probleem 
(dankzij verfijning van heuristiek)  
 

Algemeen toepasbare heuristieken: 

• Subdoelanalyse: complex probleem opdelen in kleinere en overzichtelijke vragen 

• (Bv vliegtuig maken: eerst motor ontwikkelen die schroef doet draaien, dan vleugels,..)  

• Middel-doel analyse:  tussendoelen zodat einddoel dichter komt  

• (Bv toilet lekt:, ik zoek de loodgieter in de telefoonboek , ik bel loodgieter, loodgieter herstelt het)  

• Werken van eind-naar begin toestand 

• (Bv: om 9u examen, dus om 8u 45 in Gent zijn, om 8u 15 trein pakken, om 8u thuis vertrekken à om 7u 
30 wekker zetten)  

• Trial and error: we proberen en zien wat het geeft, met vallen en opstaan 

• (bv grote sleutelbos, eerst ene sleutel proberen -> misluct dus dan andere sleutel proberen,…)  

• à niet voor elk probleem (bv dokter die elke medicatie toedient om ziekte te determineren)  

Heuristieken kunnen falen: Het kan zijn dat je begint met een heuristiek toe te passen en dat je dan overstapt 
naar een algoritme (Bv je bent je portefeuille kwijt: je kijkt eerst op alle plaatsen waar ze normaal kan liggen 
(=heuristiek) en gaat dan systematisch kijken op alle plaatsen waar je bent geweest (=algoritme)). 

3.ANALOGIEËN 

= Zoeken naar een soortgelijk probleem dat al je al eens opgelost hebt en kijken of je deze (of een soortgelijke) 
oplossing kan gebruiken voor nieuw probleem  

• Interessant wanneer dat analoog probleem wél al een oplossing heeft 
(bv nieuw probleem: covid-19, oud probleem: groep & oplossing: vaccin à dus oplossing =vaccin voor 
covid)  
 

• Onderzoek naar analogieën (Gick & Holyoak)  
Oplossen van tumorprobleem  
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o Groep 1: kreeg eerst een andere tekst te lezen waar er een soortgelijke oplossing wordt 
voorgesteld (in andere context =fort) en dan de tekst met het tumorprobleem  

o Controlegroep: kreeg enkel de tekst met tumorprobleem te lezen  

Resultaat:  

o Slechts 5-10% ziet overeenkomst  
o Met expliciete verwijzing analogie: 75% loste tumorprobleem op na verhaal fort  
o Zonder expliciete verwijzing analogie: 30% loste tumorprobleem op na verhaal fort  

FENOMENEN DIE BELANGRIJK ZIJN OM TOT OPLOSSING TE KOMEN: 

• Instelling  

• Inzicht  

• Mentale modellen  

INSTELLING  

INSTELLING: herhaaldelijk dezelfde heuristiek gebruiken -> kan dat leiden tot een rigide verwachtingspatroon en 
zorgt dat ervoor dat je niet meer verder kijkt (maakt het lastiger om oplossingen te vinden). 

(bv auto prof in panne: liet het nakijken en garagist hanteerde 3x zelfde oplossing (door rigiditeit), wanneer hij 
naar een andere garagist ging (die met nieuw denkpatroon startte) was het probleem direct opgelost). 

Kan juiste oplossing vinden bemoeilijken. Men heeft een bepaald 
einstelling en zal probleem oplossen op 1 manier ipv in andere richting te 
denken (=rigide)  à (bv Proef van Luchins -> eenzelfde denkpatroon 
gebruiken voor hele oefening) . 

 

Functionele gefixeerdheid: vastzitten aan een conventioneel gebruik van 
een voorwerp, moeilijk loskomen van bepaalde instelling -> deze instelling zal het vinden van bepaalde oplossing 
ook bemoeilijken 

 

Experts hebben hier soms last van omdat ze minder geneigd zijn om een 
creatieve oplossing te zoeken (bv Proef van Duncker: hier moet men het 
doosje zien als ondersteuning vd kaars ipv een doosje =loskomen van 
functionele gefixeerdheid). 

 

 

 

 

 

à het zien van een analogie werkt nog beter wanneer er naar verwezen wordt  
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INZICHT  

Twee soorten problemen:  

• Incrementele: stap-voor-stapbenadering van einddoel  
• Discontinue: initieel vooruitgang, daarna impasse, dan grote inspanning om oplossing te bereiken: lukt 

niet altijdn à vaak aha-Erlebnis = abrupt inzicht  

Voorbeeld incrementele problemen:  

• Rebus: stap voor stap oplossen  
 

Voorbeeld van typisch patroon om tot inzicht te komen:  

• Springen, gooien met dingen = proberen 
• Frustrtaie omdat hij niet aan de banaan kan 
• Nadenken  
• Komt tot inzicht: Aha-Erlebnis!! =bakken stapelen en banaan 

nemen 

Informatieprocessen bij inzichtelijk leren:  

• Bij problemen waar verkeerd oplossingspad aannemelijk lijkt 
• Probleemruimte: sterke neiging pad te kiezen dat in impasse resulteert 

o (bv lelieprobleem: lelies verdubbelen elke dag, laatste dag is vijver vol, wanneer was vijver 
halfvol?  

o à meeste mensen antwoorden 10 (=kiezen voor pas dat in impasse resulteert antw =19) 

Instellingen doorbreken door inzicht te stimuleren:   

o incubatie-effect =probleem even aan de kant schuiven en daarna wel tot oplossing komen 
(loskomen van initiële instelling)  

o brainstormen =ideeën wildweg delen in groep en daarna kijken of iets bruikbaar is (belanhrijk: 
eerst individueel nadenken, dan pas in groep)  

o motivatie =belangrijk bij oplossen vanzowel incrementele als inzichtsproblemen 
o aanwijzing uit omgeving =associaties zoeken en vinden  

(bv verre associatiektaak: woord zoeken dat bij 3 woorden past ‘boek’, ‘hoofd’, ‘dag’ 
à mensen vinden sneller antwoord als ze eerst lexicale decisie (= reeks (on)bestaande woorden) 
kregen te zien, door associatie met woord uit reeks =school)  
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MENTALE MODELLEN (=SCHEMA’S)  

= Een geheel van intuïties, kennis en overtuigingen over een bepaald onderwerp  

à  Schema: kennis die we hebben over de wereld, hoe iets werkt, hoe iets er uitziet,… 

• Worden gebruikt om problemen op te lossen, het zijn naïeve theorieën 
 

• Verkeerd mentaal beeld zorgt voor verkeerd oplossen van problemen 
o (Bv werking van thermostaat, men denkt als ik de thermostaat verhoog gaat het sneller warm 

zijn -> verkeerd mentaal beeld) 
• Kennisillusies =indruk meer te weten over werking van dingen dan het geval is, we denken dat we 

weten hoe bepaalde zaken werken maar dit is niet zo 
o Illusie van interpretatiediepte: denken fenomen beter te begrijpen dan zo is (bv werking rits 

-> ‘beschrijf in detail hoe een rits werkt’)  
o Abstracte kennis verwarren met concrete kennis (weten hoe iets eruit ziet, waarvoor het 

dient <-> weten hoe het in elkaar zit en het werkt) 
• Veel van onze kennis is receptenkennis: we weten hoe we iets moeten gebruiken, maar niet hoe het 

functioneert 
• Experten VS leken 

o Mentale modellen van experten benaderen realiteit beter, zij passen hun modellen constant 
aan op basis van systematische observatie en manipulatie en leren van kennis van eerdere 
experts 

9.2 REDENEREN 

Redeneren =evalueren van waarheid of waarschijnlijkheid v/e uitspraak, stelling, verklaring  

à Deductief: op basis van algemene regel specifieke gebeurtenis voorspellen  

à Inductief: vanuit een specifieke gebeurtenis een algemene conclusie trekken 

DEDUCTIEF REDENEREN 

= Van algemene kennis voorspelling doen voor specifieke gebeurtenissen, conclusies trekken op basis van 
permissen  

• Belangrijk om voorspellingen te maken -> op basis van logica? 

Logicisme: logica vormt de basis van alle informatie-verwerking (-> leidde tot onwikkeling 
computerprogramma’s) MAAR: realiteit is veel complexer dan logisch redeneren  

Drie vormen van deductief rederen:  

• Syllogisme =voorwaardelijk redeneren  

• Categorisch redeneren  

• Lineair redeneren  

Syllogisme: voorwaardelijk redeneren  

= drie regels, waarvan twee premissen zijn en de laatste een besluit  
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Maar: besluit is niet telkens correct 

Voorwaardelijk syllogisme:  

• als het heeft geregend, is de straat nat 
• Het heeft geregend 
• dus is de straat nat à geldig 

MAAR:  

• als het heeft gegend, is de straat nat 
• de straat is nat 
• dus het heeft geregend à ongeldig 

Of je het syllogisme juist beoordeeld, hangt af van:  

o type syllogisme 
o scholing/intelligentie  
o geloofwaardigheid (beïnvloed door inhoud). 

Categorisch redeneren 

= alle A’s zijn B’s. Geen enkele A is een B. Sommige A’s zijn B’s. Sommige A’s zijn geen B’s. 

categoristisch syllogisme: 

• Alle fransen zijn chauvinistisch 
• Alle chauvinisten zijn zelfingenomen 
• dus alles Fransen zijn zelfingenomen à ALLEEN geldig als zowel stelling 1 als 2 waar is. 

Lineair redeneren 

= hoe verhouden elementen in een reeks zich tov elkaar 

Lineair syllogisme : 

• Jan is groter dan Dirk 
• Dirk is kleiner dan Wim  
• dus Jan is groter dan Wim à ongeldig 

à Deze drie factoren gaan in tegen de denkwijze dat men zou redeneren volgens de regels van de logica, want 
dan zouden de soort en de inhoud van het syllogisme geen invloed mogen hebben  

Hoe rederen mensen dan? 

Redeneren op basis van mentale modellen: 

• we redeneren op basis van beelden en niet op basis van regels 
• oorzaak van redeneerfouten is dus dat men zich geen mentaal beeld heeft gevormd van alle toestanden 

die volgens premissen mogelijk zijn (scenario’s visualiseren op basis van beperkte modellen)  

niet alle modellen worden gegenereerd:  

• Aannemelijke premissen: soms zijn we tevreden met het eerste beeld dat opgeroepen wordt 
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o (bv we zeggen dat iets klopt -> eigenlijk klopt het niet)  
• Werkgeheugen: moeilijke informatie is meer belastend dus we zijn minder geneigd om alle modellen uit 

te werken  
o (bv door tijdsdruk fouten in redeneren -> werkgeheugen overbelast)  

• Abstracte inhoudloze informatie vs concrete informatie  
o (bv als p dan q, niet q dus niet p is veel moeilijker dan het voorbeeldje van als het regent is de 

straat nat) 

Theorie van twee systemen om te redeneren: 

• Associatief leren (intuïtief) automatisch en snel redeneren op basis van verbanden en ervaring 
o = psychologische basis, meer fout redeneren  

• Gecontroleerd proces: op basis van logische regels, intelligentie en scholing is belangrijk 
o = logische basis, meer correct redeneren 

Problemen van syllogismen: 

• Andere interpretatie van een vraag 
o (bv een gewone ‘als’ interpreteren als een ‘als en slechts als’) 

• Betekenis van woordenschat kan uitkomst veranderen  
o à welke interpretatie/betekenis men gebruikt leidt tot fouten in het redeneren  

 

Mensen redeneren niet altijd volgens de regels van de logica: 

• Regels vd logica stemmen niet altijd overeen met betekenis die zij aan woordenschat geven 
• ze baseren zich in grote mate op inhoud van syllogisme en geloofwaardigheid van hun besluit  
• ze maken ook gebruik van intuïtieve mentale representaties 

INDUCTIEF REDENEREN 

= Vanuit specifieke gebeurtenis algemene conclusie trekken  

Vinden van regels die elementen met elkaar in relatie brengen (bv student is beter gezind op vrijdag 
dan op maandag, dus student komt niet graag naar school  

à kan juitse conclusie zijn, maar kan ook niet =inductief redeneren) 

Drie probleemtypes: 

• Classificatie: gemeenschappelijke elementen identificeren 
• (bv stoel, bed, tafel = meubelen) 
• Reeksen voortzetten  
• (bv 2, 3, 5, 9,… -> formule: (laatste getal x 2)-1) 
• Analogieën 
• (bv klein staat tot groot, zoals wit staat tot… =zwart)  

Intelligentie:  

• Taken inductief redeneren maken veelal deel uit van intelligentietests 
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• Dagelijks leven: wereld ordenen  
o à Generalisaties maken (probleem: overgeneralisatie)  
o à Correlaties detecteren (probleem: foute correlaties)  
o à Oorzaak-gevolgrelatie zoeken (probleem: foute oorzaak-gevolg verbanden)  

 

Confirmatieneiging: meer gewicht hechten aan evidentie die overtuiging bevestigt dan evidentie die 
overtuiging in twijfel trekt (men selecteert selectief enkel info dat overtuiging bevestigd)  

Proeven van Watson: met moet de regel raden van een reeks door een andere reeks te geven en dan 
te horen of die correct/fout is (op deze manier de regel te raden) men is geneigd om te conformeren 
en een reeks te maken die gelijk is aan de regel, dus waarop ze een ja-antwoord verwachten -> maar 
het is makkelijker er een reeks te maken die niet gelijk en waar men een nee op verwacht te horen 
=makkelijker raden van reeks 

We hebben deze confirmatieneiging in dagelijks leven: (bv bij een sollicitatiegesprek kan een 
ongestructureerd interveiw ervoor zorgen dat de eerste indruk die een interviewer over de sollicitant 
heeft, bevestigd wordt -> doordat interviewer enkel vragen stelt die idee bevestigen). à oplossing 
=open, brede houding in interview  

Illusionaire correlatie: niet alle verbanden gevonden op basis van inductief redeneren bestaan. Bv. 
seriemoordenaar die gamet -> niet te snel conclusies trekken, misschien heeft het gamen geen invloed 
op geweld, maar wel de melk die hij ’s ochtends drinkt. 

Deze bias is vaak gevoed door de media. 

9.3 BESLISSINGEN NEMEN  

Doel van denken: conclusies trekken en beslissingen nemen à We nemen dagelijks grote/kleine 
beslissingen. 

VOORBEELD: €1000 -> 3 opties:  

• Optie A: Kyoto: vliegtuig + hotel *** 
• Optie B: Osaka: hotel*** 
• Optie C: Osaka vliegtuig + hotel*** 

o à optie B staat er bij als onaantrekkelijk alternatief zodat mensen optie C als 
aantrekkelijker zien)  

Signaaldetectiemodel: we nemen veel beslissingen die zo duidelijk zijn dat we er niet bij stil staan. Bv 
iemand valt van de trap -> je belt ambulance. 

Psychofysich onderzoek: waarnemen van signalen. Bv. men kreeg een koptelefoon op en moest zeggen 
of hij/zij een signaal gehoord had. 

• Er treedt signaal op -> antwoord JA =hit  
• Er treedt signaal op -> antwoord NEE =mis  
• Er treedt geen signaal op -> antwoord JA =vals alarm 
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• Er treedt geen signaal op -> antwoord NEE =correcte verwerping  

2 variabelen zijn belangrijk bij het onderzoeken:  

• Antwoordcriterium: vanaf wanneer zeg je ja, vanaf wanneer zeg je nee, wanneer men 
gespannen is om goed te presteren zal men sneller ‘JA’ antwoorden  

o bv bij een sollicitatiegesprek van een job dat men zeer graag wil, gaat men sneller ja 
zeggen wanneer ze denken een geluid te horen) 

• Gevoeligheid: mogelijkheid om de stimulus van achtergrondruis te onderscheiden, hoe 
duidelijk is het signaal  

o (bv men gaat sneller ja zeggen bij een sterkere toon)  

Toepassing dagelijkse leven:  

Bijvoorbeeld: radioloog moet beslissen op diagnose kanker is  

• diagnose kanker (hit: alarm) 
• onterechte diagnose kanker (vals alarm) 
• onterechte diagnose geen knaker (misser) 

Vroegtijdige behandeling verhoogt overlevingskansen dus radioloog maakt liever vals alarm dan 
misser)  

BEÏNVLOEDEN SIGNAAL-PERCEPTIE  

à Wat zorgt ervoor dat we bij een keuze tussen 2 zaken meer neigen naar het ene dan naar het 
andere? 

Subjectief verwachte nut: rationele beoordeling van de keuze (verschilt voor elk individu)  

• Voor-en nadelen afwegen (bv wat zijn de voordelen/nadelen van naar de les gaan?)  
• Waarde van keuze bepalen (bv hoe belangrijk is het om in de les te zitten, hoe erg is het als ik 

er niet ben?)  
• Verwachte kans van elk kenmerk berekenen (bv hoe groot is de kans dat ik slaag/faal als ik 

wel/niet naar de les ga?) 

 

In de jaren 70 wordt echt duidelijk: 

• mensen irrationeel zijn in hun beslissingen  
• toch zijn hun beslissingen voorspelbaar 
• Kahneman: nobelprijs voor het bewijzen dat mensen gebruik maken van heuristieken ipv van 

alle voor- en nadelen af te wegen (bestudeerde ook behavioural economics -> nudging: 
iemand een beetje helpen, duwtje in de rug geven)  

• Mensen gaan gebruik maken van heuristieken ipv algoritmen: eenvoudige strategieën om 
waarde van de alternatieven te berekenen. 
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• suboptimale beslissingen = niet de meest ideale beslissingen omdat heuristieken de perceptie 
van keuze vertekenen  

Beschikbaarheidsheuristiek: 

beperken tot gegevens die snelst uit geheugen kunnen worden gehaald à recent drama kan 
beslissing beïnvloeden. Bijvoorbeeld: veel mensen tegen alcoholcontroles omdat ze zich makkelijk 
feestje herinneren waar ze zelf graag drinken MAAR wanneer naaste slachtoffer was van ongeluk met 
dronken chauffeur à zware straffen voor rijden onder invloed. 

Dit kan gemanipuleerd worden door formuleren v/e vraag à denkwijze in bepaalde richting sturen (bv 
choquerende vraagstelling heeft invloed op hoe ik denk over corona). 

afhankelijk van de aandacht van de massamedia 

à Media richt de aandacht op schokkende evenementen en kwetsbare slachtoffers -> we 
identificeren ons daar makkelijk mee en krijgen een verhoogd onveiligheidsgevoel. Bijvoorbeeld: 
vliegtuigcrash krijgt enorm veel aandacht, ook al is het percentueel zeer veilig) 

tegenwoordig groter onveiligheidgevoel door media  

• media richt aandacht op schokkende evenementen: verhoogt indruk toename geweld  
• media richt aandacht op kwetbare slachtoffers: verhoogt kwetsbaarheid gevoel 

Voorbeeld manipulatie: orgaandonatie 

Bij de ene landen stond de vraag “kruis aan indien u wil doneren” à niemand kruist aan 

Bij de andere landen stond de vraag “kruis aan indien u NIET wil doneren” à  niemand kruist aan en 
we krijgen dus het omgekeerde effect 

Representativiteitsheuristiek: 

de neiging om homogeniteit binnen categorie te overschatten. Bijvoorbeeld bij kraambed vraagt 
iemand of de kans waarschijnlijker is dat MJMJJMJMMJ geboren wordt of dat JJJJJJ geboren wordt -> 
neiging om te zeggen dat eerste correct is om dit de samenleving representateerd, terwijl de kans even 
groot is =overschatten van homogeniteit  

Dwaling van de gokker: misvatting dat alternatieven in toevalsproces constant wisselen. Voorbeeld: 
gokker: denkt dat na 5 keer te verliezen, hij nu wel MOET winnen, maar dat heeft daar niks mee te 
maken -> misvatting dat alternatieven in toevalsproces constant afwisselen) 

Beoordelen van mensen en situaties: enkel letten op wa representatief is voor bepaalde groep of 
situatie, andere info over het hoofd zien (bv Patrick ontmoet een vrouw die Japans kan en heel veel 
weet over cultuur van Japan -> hij denkt dat de vrouw een lesgeefster Japan is à dit is 
onwaarschijnlijk, de kans dat ze verpleegster is, is groter dan dat ze lesgeefster Japans zou zijn -> heel 
weinig)  
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Verkeerd interpreteren van statistieken 

VOORBEELD IN DE VSA: overleving bij diagnose prostaatkanker =82%, in VK =44%  

à MAAR in VS vroegtijdige opsporing ne ook vaak vals alarm waardoor deze cijfers niet representaties 
zijn  

à Betere statistiek: kijken naar sterfgevallen per jaar)  

BEÏNVLOEDEN ANTWOORDCRITERIUM  

à Wat zorgt ervoor dat je makkelijk ja zegt? Hoe kan je het antwoordcriterium opschuiven? 

Vooral bepaald door gevolgen van beslissingen 

1. Positief gevolg: beslissing wordt genomen op basis van minder sterke evidentie (sneller JA)  
2. Negatief gevolg: er is een sterke evidentie nodig (minder snel JA)  

• (Bv bij aanwerven van mensen = positief gevolg: sneller geneigd om ja te zeggen 
• Negatief gevolg: mensen ontslaan = sterkere evidentie nodig) 

Beschikbare info (beschikbaarheidsheursitiek invloed op beslissing): (bv gevangenen vervroegd 
vrijlaten? -> onwaarschijnlijk als er net incident is geweest met gevangene, waarschijnlijker na 
programma over onschuldig vastzitten)  

Risicogedrag: In groep nemen we meer risico 

Formuleringseffect (framing affect): effect door gevolgen verwoord in termen van winst of verlies 

Voorbeeld: stel je voor dat VS zich voorbereidt op ongewone ziekte, waarvan verwacht wordt dat ze 
600 mensen zal doden. Er zijn twee programma’s om de ziekte te bestrijden  

Formulering 1  

• Programma A: 200 mensen gered (voorkeur)  
• Programma B: 1/3 kans dat alle 600 mensen gered worden en 2/3 kans dat niemand gered 

wordt 

Formulering 2:  

• Programma C: 400 mensen sterven  
• Programma D: 1/3 kans dat niemand sterft en 2/3 kans dat alle 600 mensen sterven 

(voorkeur)  
• à programma A = programma C en programma B = programma D en toch verandert de keuze 

door het formuleren vd vraag  
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Percipiëren andere basistoestand (responscriterium)  

• Winstformulering: geen risico’s nemen, voor zekerheid kiezen  
o (bv programma’s A en B -> in termen van redden)  

• Verliesformulering: wel risico nemen  
o (bv programma’s C en D -> in termen van verlies)  

 
• à bij verlies: wie niet waagt, niet wint 

EMOTIONELE VERTEKENINGEN: 

Niet alle beslissingen zijn rationeel. 

We nemen soms beslissingen op basis van emotie, voornamelijk onder stress; 

• Daardoor zetten we ons huidig gedrag verder, negeren we nieuwe info 
• We aanvaarden een actieplan zonder nadenken 
• We stellen onze verantwoordelijkheid uit of schuiven ze af 
• Impulsief kiezen we de meest belovende oplossing 

Effect van de gemaakte kosten: je zet voort waar je tijd/geld/energie hebt ingestoken 

(bv Als je €100 betaald hebt voor een weekendje maar ook een ticket gekocht hebt voor een weekend 
voor €50 waarvan je zeker bent dat het leuker gaat zijn, en ze vallen beiden op dezelfde dag, ben je 
geneigd om te kiezen voor het ticket van €100, omdat je dan zogezegd minder geld verliest) 

Gepercipieerde verliezen zo klein mogelijk houden. Hierdoor blijf je geld investeren in projecten die 
verlies maken (bv blijven investeren in bedrijf dat verlies maakt zodat het niet failliet gaat à 
emotioneel beslisse ipv rationeel beslissen). 

Gemotiveerde scepsis: je bent minder kritisch over gewenste informatie en hyperkritisch over 
ongewenste informatie 

(bv aan welke universiteit zijn studenten meest tevreden? à studenten uit universiteit A zullen meer 
juiste redenering gebruiken zodat de ongewenste info toch wordt geïnterpreteerd als gewenste 
informatie =kritischer omgaan met resultaten wanneer het ongewenst is)  
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HELPT SLAPEN BIJ HET NEMEN VAN BESLISSINGEN? 

Bewuste beslissingen: alternatieven overwegen -> helpt alleen bij eenvoudige problemen, systeem is 
snel overbelast  

Onbewuste beslissingen: gelijkenis met automatisch associatief leren: grote verwerkingscapaciteit, 
creatiever beslissen  

BELANGRIJKE BESLISSING? SLAAP ER EEN NACHTJE OVER  

Zelfs al ben je niet meer bezig met leren, is het geheugen nog altijd bezig met informatie te 
transfereren naar de hippocampus. Slaap speelt dus een immens grote rol bij het registreren van info 
& de rol van slaap op het geheugen is enorm. Wanneer we een probleem op de achtergrond kunnen 
verwerken, maken we een betere beslissing.  

à MAAR: effect is toch niet zo sterk 

Hindsight bias: bij achteraf evalueren van beslissingen: “ik heb het altijd al geweten” 

• Gebeurtenissen uit het verleden lijken eenvoudiger, begrijpelijker en gemakkelijker 
voorspelbaar 

• We hebben neiging om verkeerde beslissing toe te schrijven aan de onkunde van de beslisser, 
bij het evalueren van beslissingen 

• Gebeurtenissen uit het verleden vertekenen in richting die ons zelfbeeld ten goede komt  
• (bv ontslagen werknemers zullen zeggen dat herconstruering niet voorspelbaar was, niet-

ontslagen werknemers zullen zeggen dat het wel voorspelbaar was -> komt ten goede aan 
zelfbeeld)  

 
à Zorgt ervoor dat we minder snel lessen trekken uit fouten in het verleden 
à Zelfs al ben je ervan bewust, de hindsight bias blijft, experts vertonen wel minder grote 
vertekening 

BESLISSINGEN NEMEN 

Irrationeel maar voorspelbaar 

Wordt gebruik van gemaakt in de gedragseconomie  

VOORBEELD the economist:  

• Online abbonement = $59 à 16% kiest dit  
• Papier abbonement =$125 à 0% kiest dit  
• Online & papier abbonement =$125 à 84% kiest dit  

o à door de nutteloze optie (=onaantrekkelijk alternatief) er tussen te zetten kiezen 
mensen voor de duurste vorm omdat dit de best eoptie lijkt, MAAR wanneer 
onaantrekkelijk alternatief er niet tussen staat: 

• Online abbonement =$59 à 68% kiest dit  
• Online & papier abbonement =$125 à 32% kiest dit  
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9.4 INVLOED VAN TAAL 

Taal speelt cruciale rol bij denken  

• Linguïstisch determinisme: denken wordt volledig bepaald door taal 
• Linguïstische relativiteit: taal heeft invloed op denken 

TAAL & KLEURPERCEPTIE  

• aantal basiswoorden per taal voor kleur varieren van twee tot elf of meer 
• Onthouden we kleur op basis van woorden of op basis van perceptuele eigenschappen 

 

 

 

 

 

 

LINGUÏSTISCHE RELATIVITEIT 

Kleurperceptie is gebaseerd op fysiologie van perceptuele systemen en niet op woorden 

MAAR: kinderen leren moeilijk kleurwoorden -> dit stemt niet overeen met het idee dat kleurnamen 
aansluiten bij aangeboren perceptueel systeem 

Dus: we onthouden kleur op basis van fysiologische perceptuele systemen: het feit dat je verschillende 
woorden hebt voor kleur, heeft invloed op de perceptie van de kleur 

(bv Berinmo: vijf kleurnamen: één woord groen en blauw (=nol), twee woorden geel (‘nol’ = dichtbij 
groen, ‘wor’ =kleur vallende bladeren) -> britten zien goed onderscheid bij grenstinten, Berinmo 
vertoonden tegenovergesteld patroon)  

à onthouden en onderscheiden van kleuren niet enkel op basis van perceptueel systeem, maar taal 
heeft invloed  

Taal is niet de enige invloed 

à geen evidentie voor linguïstisch determinisme 
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Taal biedt een bepaald kader voor denken: het is moeilijk om te denken buiten het kader van taal 

Experiment:  

• proefpersonen kregen figuren te zien die ze moeste memoriseren om later over te tekenen 
• Figuren werden telkens anders benoemd: ofwel een diamant in een vierkant ofwel een gordijn 

in een raam 
• à Dit beïnvloedde de manier waarop ze de tekeningen overtekenden uit het hoofd = taal heeft 

invloed op hoe we dingen onthouden  

Experiment:  

• proefpersonen kregen de zin:  
o ‘ De dokter kwam de kamer binnen, hij zag de zieke op de grond liggen.’ 
o ‘ De dokter kwam de kamer binnen, zij zag de zieke op de grond liggen.’ 

• à Wanneer de hij vervangen werd door zij, stonden de proefpersonen er langer bij stil want 
vanuit ons eksistisch taalgebruik zou die dokter een hij moeten zijn en geen zij 

TAAL, TIJD, RUIMTE 

ruimtemetafoor voor tijd: 

• In het Engels/NL zeggen we: de toekomst ligt voor ons en het verleden ligt achter ons. 
• In het Mandarijns zeggen ze: het verleden ligt boven ons en de toekomst ligt onder ons. 

Experiment  

• Wanneer we proefpersonen de vraag stellen: “komt juli vroeger dan augustus?” 
• Antwoorden Engelse spreker hier sneller op als ze een prentje zien waar een zwarte worm zich 

voor de witte worm bevindt, en antwoorden Mandarijnse sprekers sneller wanneer ze een 
zwarte stip zien boven een witte stip. 

Effect van taal op ruimtelijke perceptie: 

In het NL maken we gebruik van een relatieve formulering: de boom staat links 
van de struik  

In het Tzeltal maken ze gebruik van een absolute formulering: de boom staat ten 
noorden van de struik 

Experiment: 

• NL proefpersonen kiezen voor de relatieve oplossing: de grote stip boven 
de kleine 

• Tzeltal proefpersonen kiezen voor de abstracte oplossing: de absolute 
plaats van de grote stip ten noorden van de kleine stip 
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TAAL EN SOCIALE COGNITIE: 

Tweetaligheid en persoonlijkheidsperceptie  

Engels: ‘artistiek type’ =briljant, humeurig, impulsief, onbetrouwbaar 

Chinees: ‘Shi Gu type’ =wereldwijs, sociaalvaardig, toegewijd  

Experiment  

• Chinees-Engels taligen kregen een tekst over een bepaald type persoonlijkheid: afhankelijk in 
welke taal ze de tekst lazen werd het steoretype geactiveerd of niet 

• à taal beïnvloedt hoe we denken over mensen, beïnvloedt beeld van stereotypering  

Woordkeuze beïnvloedt attitude:  

• negatieve mededeling zo acceptabel mogelijk formuleren: eufemismen 
o (bv ontslag = herorganisering)  
o à Dit fenomeen zien we dikwijls terugkomen in de politiek/reclame. 

• schuld bij de ander leggen 
o (bv na een slecht examen wordt de prof een zak met slechte cursus,…) 
o à bepaalde woordkeuze kan je denken beïnvloeden  

Voorbeeld tekst stad Addison:  

Tekst gaat over grote ramp, men heeft twee antwoordkeuzes na het lezen vd tekst  

• Gevangen nemen, bedwingen, straffen  
• Diagnosticeren, behandelen, uitbreiding  
• à wanneer deze ramp geformuleerd wordt als beest ->  oplossing: gevangen nemen, 

bedwingen, straffen  
• à wanneer de ramp geformuleerd wordt als virus -> oplossing: diagnostiseren, behandelen, 

uitbreiden 
• Manipulatie woordkeuze, beest/virus = metafoor 

Conclusie: 

o Denken is niet onafhankelijk van taal, maar ook niet afhankelijk 
o Taal kan beïnvloeden, maar er is geen linguïstisch determinisme 
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HOOFDSTUK 10: EMOTIE EN MOTIVATIE  

10.1 WAT IS EMOTIE?  

Emotie = reactie op een stimilus die bestaat uit een fysiologische opwinding en gepaard gaat met 
evaluatie van de stimilus (cognitief), een gezichtsuitdrukking en een subjectieve ervaring  

Een emotie wordt onderscheiden op drie aspecten:  

• Beoordeling van stimulus/situatie 
• Respons 
• Bewuste subjectieve ervaring 

EMOTIE  

Emotie is een sterke diverse van gedrag:  

Dingen die goed voelen zorgen voor motivatie van gedrag (bv 2jaar werken voor 2weken zon)  

Emotie is continu aanwezig (ó gedachten enkel aanwezig als je er aan denkt)  à emotie is dus 
heviger dan gedachten, door constante aanwezigheid en lichamelijke veranderingen  

brede impact: emoties bepalen het denken (cognitie) en beïnvloeden lichaam (biologie)  

evolutionair nuttig: zorgen voor betere overlevingslkansen (bv weglopen in angstsituatie) ó emoties 
worden soms als negatief gezien (zwak en irrationeel)  

GEZICHTSUIDRUKKING VAN EMOTIES  

Nature, Darwin: aangeboren aspect van emoties 

• Darwin: “The expression of the emotions in a man and animals”  
• Emotie = betere overlevingskansen, belangrijk in evolutie  
• Mensen en dieren hebben emotie  
• Cross – culturele similariteit, universele emoties  

 

Vorm van operante 
conditionering  

Emotie die ermee gepaard 
gaat  

Functie van emotie  

Positieve bekrachtiging  
Hoop doorgaan met gedrag  

Negatieve bekrachtiging 
Opluchting doorgaan met gedrag 

Positieve straf 
Angst  doorgaan met gedrag 

Nagatieve straf 
Teleurstelling  doorgaan met gedrag 
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Nurture, behavioristen: emoties aangeleerd  

• Kritiek op nature van Darwin behavioristen (20ste eeuw)  
• Onbeschreven blad: emoties worden aangeleerd  
• Verzet antropologen: culturele relativiteit van emotionele uitdrukkingen  

Paul Ekman: (vroeg zich af of je via gezicht de emoties kan aflezen)  

• wetenschapper die dmv gelaatsuitdrukking en micro-expressies emotie meet  
• Veronderstelt cross-culturele similariteit, want hij gaat ervan uit dat micro-expressies globaal zijn 
• Toonde wereldwijd de 6 basisemoties (blij, boos, angst, walging, verbaasdheid, verdrietig) -> 

merendeel vd mensen (wereldwijd) lazen dezelfde emoties af adhv foto’s  
o à bewijs van cross-culturele similariteit  

• Zo kon hij de emoties dus in therapie gebruiken om te bestuderen hoe patiënten zich voelen 

Ekman vs Birdwhistell  

Wetenschappelijke videntie van Birdswhistell was beperkt (beweerde dat emoties niet universeel waren), 
dus Ekman startte zelf onderzoek op naar universeel gelden van basisemoties  

Kritiek op Ekman:  

Hebben we die emoties niet aangeleerd aan de hand van massamedia.  

Tegenbewijs op kritiek:  

Blinde kinderen lachen ook als ze zich gelukkig en blij voelen. 

Onderzoek basisemoties bij primitieve stammen:  

• Zij hebben geen massamedia en zijn nog nooit in contact gekomen met Westerse cultuur  
• à de 6 fundamentele basisemoties ook bij primitieve stammen 

Conclusie:  

Emoties zijn aangeboren/universeel geldend (enkel voor 6 basisemoties blijheid, woede, verdriet, angst, 
walging, schrik)  

à 6 universele primaire emoties  

• Fake-emoties: Onderscheiden van echte blijheid en ‘fake-smile’ kan via micro-expressies (zichtbaar aan 
de ogen)  

• Baby kan vanaf 10maand een glimlach faken bij vreemde mensen  
• Culturele uitingsregels: Emotie wordt overal op dezelfde manier geuit, maar door culturele uitingsregels 

onderdrukken Jappanners hun emotie in het bijzijn van andere mensen 
• MAAR: Niet alleen universele productie, ook universele herkenning 
• Invloed ethnische groep op herkenning: beter getraind in herkenning van gezichten in eeigen etnische 

groep  
• Leeftijd: herkenning is minder goed op latere leeftijd. 
• Mensen met depressie, autisme, shizofrenie, Alzheimer herkennen ook minder goed. 
• Geslacht?  
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GESLACHTSVERSCHILLEN EMOTIES  

ONDERZOEK:  

 

Vrouwen herkennen beter emoties 
op gezicht, laten ook meer emoties 
blijken  

Vrouwen doen meer aan uiting, 
vertonen ook extremere emoties 
(door sociale aanvaarding)  

 
Zelfrapportering van intensere 
ervaringen bij vrouwen  

 

Mannen hebben meer een fysiologische reactie: ze onderdrukken negatieve emoties en daardoor is er 
een hogere fysiologische reactie. Wanneer ze de uiting van hun positieve emotie onderdrukken, zorgt 
dit voor een vermindering van de emotie, maar verkrijgen ze ook een fysiologische reactie. 

(fysiologische reactie gemeten door galvanische huidreactie =elektrische geleiding vd huid wordt 
beter als mensen zweten). 

Gezichtsfeedback:  

Moodinductie = iemand in bepaalde mood krijgen door hen op bepaalde manier te laten kijken  

Experiment:  

• mensen die gevraagd worden om emotie te faken en dan een herinnering op te roepen  
• à effect van gezichtsuitdrukking op herinnering die ze erna vertellen (faken van blije emotie 

=positieve herinnering vertellen)  

Stimulatie gezichtsspieren =emotionele ervaring van een persoon wordt door spieractiviteit in het 
gezicht versterkt of verzwakt 

Experiment: 

• Groep 1 moet stift tussen hun tanden houden en groep 2 moet stift tussen de lippen houden 
à mensen met de stift tussen de tanden (als in een glimlach) raten cartoons beter 

• à Slecht nieuws voor mensen met een verlamming aan de mondspieren, die dus wel degelijk 
minder snel glimlachen en minder snel blijheid ervaren. Ook mensen met botox hebben hier 
last van. 
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Empathie/spiegelneuronen hebben invloed op emotie: mensen voelen zich ook blijer als ze een reeks 
foto’s moeten beoordelen van mensen die glimlachen dan een reeks foto’s van mensen die verdrietig 
kijken 

Soms krijgen mensen een grotere fysiologische opwinding bij de onderdrukking van 
gezichtsuitdrukkingen (bij negatieve gevoelens). 

SYMPATHISCH ZENUWSTELSEL  

Gezichtsuitdrukkingen kunnen geveinsd (gefaked) worden à ook andere lichamelijke manifestatie van 
emotie = fysiologische opwinding, arousal 

Fysiologische opwinding in twee zenuwstelsels: 

1. Parasympatisch zenuwstelsel: bij emoties zoals ontspanning en rust 
2. Sympatisch zenuwstelsel: bij intense emoties zoals stress 

• Hartslag 
• Bloeddruk 
• Inhibitie speekselklieren (droge mond) 
• Zweetsecreties 

Leugendetector: geen detector van leugens, maar detactor van fysiologische verandering -> gebaseerd 
op emoties, op basis van galvanische huidreactie (zweet)  

• Emotie meten door lichamelijke verandering (gaat er van uit dat er stress optreedt bij een 
leugen)  

• 85% true positives: 15% liegt dus zonder detectie 
• False alarms: 40% =detective denkt dat je liegt terwijl dat niet zo is  

o Daarom controlevragen: opgepakt en verhoord worden zorgt sowieso al voor stress dus 
worden er eerst normale vrgan gesteld, dan pas schuldvragen  

o MAAR: beslissende vraag wekt ook stress op (dus niet representatief als bewijs in 
rechtzaal!)  

 

Guilty knowledge test: foto’s tonen die te maken hebben met de misdaad (bv foto van het 
moordwapen)  

à Door een galavanische huidreactie verraad je jezelf. Ontschuldigen zouden het moordwapen niet 
herkennen en dus ook geen reactie geven. 

75% detective, 7% false alarms  

OPNIEUW: niet 100% betrouwbaar (dus niet represantatief als bewijs in rechtzaal)  
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Kan men a.d.h.v. een galavanische huidreactie zien welke emotie men heeft?  

Nee, via hersenactiviteit wel: amygdale wordt bv gestimuleerd bij angst en bedreiging (maar ook bij 
mannen die naar naakte vrouwen kijken)  

Is neuronale activiteit emotiespecifiek? à Nee, er is niet één hersengebied voor één specifieke emotie 

Schachter & Singer: tweefactorentheorie 

= Theorie voor overgang vd ichamelijke reactie naar bewuste emotie-ervaring.  

Emotioneel geladen stimuli lokken fysiologische reacties uit, die door de persoon moeten 
geïnterpreteerd worden.  

Interpretatie gebeurt op basis van fysiologische respons en informatie uit de omgeving.  

à Kan zorgen voor interpretatieverwarring (omdat de fysiologische respons niet specifiek genoeg is), 
waardoor de persoon zich onterecht een bepaald emotie toeschrijft. 

Experiment:  

Men liet de ene groep positieve woorden onderstrepen, de andere groep droevige woorden. Dan moest 
50% van de populatie op en neer springen en de andere 50% stil blijven zitten. Nadien bleek dat de 
mensen die gesprongen hadden zich ook effectief blij/droevig voelden, bij de mensen die stil bleven 
zitten was er geen verschil.  

Experiment:  

Mannen kregen een video te zien van een knappe studente en moesten dan vragenlijst invullen en 
zeggen hoe aantrekkelijk ze de vrouw vonden. Dan werd gevraagd aan 1 groep om 15 seconden te 
lopen, en de andere groep om 2 min te lopen. De groep die 2 min gelopen had, vond de studente 
aantrekkelijker. (verklaring waarom men sneller verliefd wordt op een fesstje dan bv in de les) 

à fysiologisch patroon van beweging had dus invloed op de attributie van emotie. 

Inductie van emoties: (=stimulatie limbisch systeem)  

Hoe voelen mensen zich na het innemen van amfetamines zonder dat ze het weten/ als ze het wel 
weten: 

• Wel weten dat ze drugs hebben gekregen = geluk (aanvaarden van fysiologische 
veranderingen)  

• Niet weten dat ze drugs hebben gekregen = angst (ongemakkelijk bij fysiologische 
veranderingen)  

o à Hoe je je voelt hangt dus af van interpretatie (en niet enkel van biochemie). 
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Emotie zonder fysiologische opwinding:  

Patiënten met een letsel aan de ruggegraat waardoor het sympatisch zenuwstelsel is afgesneden 
hebben een verminderde ervaring van emoties (geen verdwijning) 

à Emoties zijn niet enkel lichaemlijk, ook andere factoren spelen een rol. (cognitie) 

EMOTIES: 3 THEORIEËN (EXAMEN!!)  

JAMES-LANGETHEORIE (THEORIE 1) 

Stimulus à lichamelijke reactie à ervaring van emoties  

• (bv: spin à verhoogde hatslag à ervaring angst)  

Kritiek op James-Langetheorie: (theorie kan niet kloppen)  

• Reacties van het lichaam zijn niet snel genoeg en niet gedifferentieerd genoeg om te weten of 
we van de stimulus moeten weglopen of er juist naartoe moeten gaan. ( niet specifiek genoeg) 

• Veranderingen in het sympatisch zenuwstelsel treden pas in na 1 à 2 seconden (terwijl angst 
in praktijk direct optreedt -> overlevingskansen groter)  

• Toen mensen ingespoten werden met adrenaline, merkten ze op dat er enkel lichamelijke 
veranderingen plaatsvonden zoals hartkloppingen en geen emoties  

CANNON-BARDTHEORIE: ALTERNATIEVE THEORIE (THEORIE 2)  

Stimulus à gelijktijdig lichamelijke reactie & hersenen (= ervaring van emoties )  

• (bv: spin à gelijktijdig verhoogde hartslag en ervaring angst)  

THEORIE VAN COGNITIEVE BEOORDELING: LAZARUS (THEORIE 3)  

Stimulus à cognitieve beoordeling van situatie à  lichamelijke reactie en hersenen (=ervaring van 
emoties)  

• (bv: spin à denkproces à gelijktijdig verhoogde hartslag en ervaring angst)  

Experiment:  

Wanneer mensen een film te zien krijgen die fictie is, is hun fysiologische reactie minder groot dan 
wanneer ze een film te zien krijgen die waargebeurd is 

à rol van cognitieve beoordeling, nadenken over wat je ziet heeft invloed op lichamelijke ractie en 
ervaring van emoties  
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ONBEWUSTE PROCESSEN BIJ STIMILUSBEOORDELING  

ZAJONC: ONBEWUSTE ROUTE VOOR PERCEPTIE EMOTIES 

Experiment:  

• personen kregen cartoons te zien en moesten aangeven hoe graag ze ze zagen.  
• Groep 1 kreeg vooraf een blij/verdrietig gezicht getoond gedurende 1 sec = bewust: geen effect 
• Groep 2 kreeg ook een blij/verdrietig gezien gedurende 4 honderdsten van een seconde = 

onbewust: wel effect.  

Er kan heel wat onbewuste cognitieve verwerking gebeuren voordat de amygdala geactiveerd wordt 

à Emotie primeert op cognitie (verklaring onbewuste route voor percepte eoties)  

NACCACHE:  

ook na tachistoscopische aanbieding van negatieve woorden (bv holocaust, dood -> wat dus niet 
aangeboren kan zijn) merken we een cognitieve verwerking op voor de activatie van de amygdala.  

NOG EEN BEWIJS VOOR HET FEIT DAT ER TWEE ROUTES ZIJN:  

1. Emoties met cognitie 
2. Emoties zonder cognitie 

PROSOPAGNOSIE: (ONBEWUST EMOTIONEEL GEVOEL)  

mensen met prosopagnosie wordt gevraagd foto’s te herkennen: ze kunnen ze niet herkennen maar 
vertonen wel een galvanische huidreactie.  

à onmiddellijk emotioneel effect (=onbewust), maar geen cognitief emotioneel proces (=bewust)  

CAPGRASWAAN: (GEEN OMOTIONEEL GEVOEL, MAAR WEL BEWUST)  

bewuste herkenning van gezichten is intact, maar de route van emotie zonder cognitie (onbewuste 
emotie) is beschadigd. Er volgt dus geen galvanische huidreactie.  

à cognietief emotioneel proces (=bewust), maar geen emotioneel effect (=onbewust)  
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10.2 EMOTIE EN COGNITIE  

INVLOED VAN COGNITIE OP EMOTIE 

Supra: onbewuste emoties die evolutionair belangrijk & duidelijk zijn (bv angst en walging) 

Andere emoties vereisen een ingewikkelde cognitieve verwerking (bv spijt, ontgoocheling) 

• à bewuste emoties: nadenken over verkeerde beslissinge leidt tot negatieve emoties bv spijt 

Soms beter om evolutionair interessante emoties niet te volgen.  

• Altruïstisch gedrag: nadenken kan onbewuste emoties onderdrukken 
o (bv reddingswerkers, zij mogen niet wegvluchten en bang zijn in noodsituaties)  

• sociaal-culturele context: emoties onderdrukken op ongepaste momenten 
o (bv je bent gedumpt door je lief, maar op het werk houdt je je emoties in)  

• grondige verandering vd situatie 
o (bv: niet meer juichen en springen zoals in de oertijd wanneer je voedsel koopt)  

Gross: automatisch emoties regelen dmv cognities bestaande uit 2 manieren: 

1. Onderdrukking: veranderen van gedragsmatige reacties op een uitlokkende stimulus.  
2. Reappraisal (=herbeoordeling): betekenis van stimulus veranderen of focussen op een bepaald 

aspect (bv bij relativering) 

Cognitie kan soms ook een versterkend effect hebben op emoties: door na te denken kan je nog kwader 
worden (bv overthinking)  

Case study: PTSS   

• Door continu in angst te leven verandert de structuur van de hersenen. 
• amygdala zorgt ervoor dat we klamme handen krijgen en ons hart sneller gaat kloppen 
• systeem van cognitieve controle die de automatische angstreacties vd amygdala evalueert en 

de angstreacties stil legt bij loos alarm.  
o à Bij mensen met PTSS wordt de amygdala zo sterk dat we het niet meer kunnen 

controleren. 
• emoties beïnvloeden de cognitie . 

Experiment – MacLeod: 

 
toont aan proefpersonen twee woorden 
tegelijk maar op verschillende plaatsen 
hierna stip zo snel mogelijk vinden  

 

Everaert et al: mensen met een depressie hebben meer aandacht voor negativiteit à negatieve woord 
trekt sneller de aandacht bij een depressie  
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Interpretatie van neutrale stimilu wordt beïnvloedt door emotie à depressieve mensen beoordelen 
neutrale gezichten meer als droevig  

Perceptie beter bij angstig gezicht: inductie van angst zorgt voor betere alertheid à persoon in een 
angstsituatie brengen, zorgt ervoor dat hij/zij beter kan zien (evolutionair gevolg)  

Geheugen:  

o emotionele woorden worden beter onthouden 
o kleuren van positieve woorden in het groen en negatieve woorden in het rood doet nog 

beter onthouden  

10.3 NEUROLOGIE VAN EMOTIES  

NEURONALE REPRESENTATIE VAN EMOTIES (EXAMEN)  

3 grote hersenniveau’s: 

1. Hersenstam:  
o = Evolutionair oudste systeem, gaat over de automatische functies zoals hartslag en 

ademhaling 
2. Limbisch systeem:  

o = Ligt rond de hersenstam, systeem dat emoties regelt (bij alle zoogdieren)  
3. Cortex:  

o = Ligt rond het limbisch systeem, gaat over het cognitie (typische menselijke processen)  

Interacties: hoe we denken (cortex) beïnvloedt het limbisch systeem 

LINDQUIST:  

geeft overzicht van de hersengebieden die aan de primaire emoties toegeschreven worden -> emoties 
zijn constructies van verschillende deelprocessen  

verschillende emoties in verschillende gebieden  

• Amygdala voor angst = geel 
• Orbitofrontale cortex voor woede = bruin  
• Anterior cingulate cortex voor droefheid = 

blauw 
• Insula voor walging = groen 

 

 

 

 

§ à emotionele waarde heeft dus extra 
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HAMANN: GAAT HIER TEGEN IN: 

Lindquist heeft een verouderde opvatting over de plaats van emoties in de hersenen omdat hij er te 
veel van uit gaat dat een emotie 1 specifiek gebied activeert 

à Volgens Hamann: elke emotie een netwerk van hersengebieden activeert en dat het 
activatiepatroon binnen het netwerk informatie oplevert over de emotie die ervaren wordt 

Het limbisch systeem en de cortex:  

 

 

à rood: limbisch systeem 

à Paarqs: cortex 

 

 

 

 

Limbisch systeem: 

Amygdala 

• Le Doux: amygdala speelt een centrale rol in het oproepen van emotionele reacties en 
ontvangt ze informatie uit twee routes  
o Eerste route: vanuit cortex (=primaire sensorische gebieden: primaire visuele cortex, 

primaire auditieve cortex en de somasentorische cortex) -> buwust 
o Tweede route: rechtstreeks vanuit de thalamus (=hersenstam) =tussenstation tussen de 

zintuigen en de primaire sensorische gebieden -> onbewust, niet makkelijk te stoppen  
o route van de thalamus naar de amygdala maakt het mogelijk om met snelle emotionele 

toenadering of vermijding te reageren op biologisch belangrijke stimuli. (= route waarop 
de James Lange theorie gefocust was) 

o Dit is ook de route die beschadigd is bij Capgraswaan.  
o De eerste route, die over de cortex loopt, maakt het mogelijk om op een stimulus te 

reageren op basis van een cognitieve beoordeling. Le Doux dacht dat dit de bewuste route 
is bij emoties, maar het is zeer waarschijnlijk dat deze route ook buiten het bewustzijn om 
kan functioneren. Het feit dat de amygdala informatie op een onbewust niveau ontvangt, 
verklaart waarom emoties niet gemakkelijk vrijwillig te stoppen zijn. 
 

• doet info-overdracht naar de hypothalamus (deze regelt het sympathisch zenuwstelsel). 
 

• Bilaterale lesie amygdala (=beschadiging amygdala) 

  



 35 

o Geen verwerking/herkenning emotionele stimili (angst)  
o Geen leren van schrikreactie door klassieke conditionering (wél bewust leren) 
o Moeite met toenaderingsgevoelens: normale angst valt weg, dus vertoruwen van 

vreemden  

Hippocampus 

= Legt verbanden tussen emoties en context (bv aversie of skinnerbox)  

Gyrus cinguli 

= Zorgt voor interactie/verbinding tussen limbisch systeem (emotie) en cortex (cognitie)  

Vooral anteriore cingulate cortex (ACC), vooraan in de gyrus cinguli, speelt een belangrijke rol bij het 
regelen van emoties 

à lesie van de ACC =ontstaan apathie, emotionele labiliteit en persoonlijkheidsveranderingen 

Corticaal systeem:  

= Vooral bij complexe emoties, gericht op lange termijn doelen (bv spijt, ontgoocheling)  

= Heeft nauwe neuronale interacties met het limbisch systeem. 

Orbitofrontale cortex 

= Adequaat reageren op complexe beloningen en straffen, orbitofrontale cortex ervoor dat we niet al 
onze emoties uiten door de gevolgen die dat kan opleveren op lange termijn 

Bij een lesie: 

• à keuzes maken die slecht aflopen, niet leren uit mislukkingen 
• à gokprobleem ontwikkelen: niet meer kijken naar verliezen maar focussen op occasionele 

grote winst 
• à cognitieve inertie bij veranderende winstkansen  
• à geen onderdrukking meer van impulsieve reacties (in functie van lange termijn), wanneer 

we bijvoorbeeld ons in een sociale context bevinden 

Dorsolaterale prefrontale cortex 

= Integreert gevoelens binnen de doelstellingen die men nastreeft, controlecentrum voor doelgericht 
gedrag 

• sterke communicatie tussen dit centrum en de andere emotiecentra omdat positieve en 
negatieve emoties een belangrijke rol spelen bij het kiezen van onze doelstellingen 

• Bij een lesie links volgt een depressieve stemming 
• Bij een lesie rechts volgt manie en ongepaste opgewektheid 
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Pariëtale cortex 

= Essentieel om gevoelens te begrijpen, actief bij percipiëren, begrijpen en onthouden van emotioneel 
belangrijke informatie.  

• interpretaties cues= maken van subtiele onderscheidingen (bv fronsen van wenkbrauwen) 
• emotionele toon opvangen en correcte timing bij sociale interventies. (bv weten wanneer we 

mogen lachen, wanneer het ons beurt is om te spreken,…) 
• lesie: men kan niet inschatten hoe men zich emotioneel moet aanpassen aan bapaalde 

situaties 

Voorspellen van emoties 

Dan Gilbert schreef het boek Stumbling on Happiness 

Het boek ging over synthesizing happiness. Dan Gilbert beweert dat we even gelukkig zijn wanneer we 
iets niet krijgen als wanneer we iets wel krijgen 

(bv: we denken wanneer we de lotto winnen dat we gelukkiger zullen zijn en wanneer we verlamd 
zouder geraken we ongelukkiger zouden zijn à onwaar, emotie blijft gelijk)  

Experiment: 

• Hij liet deelnemers 7 Monet-schilderijen rangschikken mooi -minst mooi vonden 
• Erna mochten ze kiezen tussen schilderij 3 en 4 om mee naar huis te nemen. Typisch gezien 

kozen ze 3 -> na 3 weken nogmaals hetzelfde doen 
• à Opvallend was dat ze 3 plots op plaats 2 zetten en 4 op plaats 6 (wat ze gekregen hadden 

vonden ze extra mooi en wat ze niet gekregen hadden vonden ze extra lelijk)  
• Zelf wanneer men dit deed bij alzheimer patiënten, werd hetzelfde resultaat verkregen. 

Affective forecasting error: 

• We overschatten de gemiddelde emotie door ons extremen te herinneren. 
• We leggen te veel focus op gebeurtenissen en negeren context. 
• We leggen te veel focus op positieve aspecten van de gebeurtenis. 
• We denken alleen aan het moment zelf en negeren elke aanpassing. 

10.4 WAT IS MOTIVATIE?  

CONCEPT  

We stellen een bepaald gedrag door een bepaalde motivatie.  

Motivatie bepaalt welk gedrag we stellen (richting), hoe hard we ons best doen (intensiteit) en hoe 
lang we dit volhouden (volharding) à richting, intensiteit en volharding vh gedrag worden bepaald 
door motivatie. 
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SOORTEN MOTIVATIE  

De richting van het gedrag kan op twee manieren beïnvloed worden: 

1. Motivaties duwen gedrag als gevolg van behoeften = behoeftetheorie 
2. Motivaties trekken het gedrag in een bepaalde richting door doelen aan te trekken of af te 

stoten = doeltheorie 

MOTIVATIE EN BEHOEFTEN 

Behoeftetheorie =innerlijk verlangen stuurt het gedrag  

Motivatie komt voort uit behoeften die vanbinnen uit het individu komen (bv honger, dorst en 
temperatuur)  

streven naar homeosthase: een lichamelijke evenwichtstoestand die individuen in stand houden (bv 
motivatie om te eten neemt toe als we honger hebben en neemt terug af als ons buikje vol zit). 

drifttheorie (Hull)  

• sluit zeer nauw aan op het principe van homeosthase 
• fysiologische deficits (zoals een tekort aan voedsel) geven aanleiding tot lichamelijke behoefte 

o à als behoeften niet bevredigd worden, resulteerde die in een drift  
o (drift =psychologische toestand die mens/dier aanzette tot daden om de drift te 

reduceren. De reductie van een drift was aangenaam en elk gedrag dat daartoe 
bedroeg, werd bekrachtigd) 

instincttheorie  

gedragingen van mens/dier worden bepaald door instincten (=onvrijwillige gedragingen die uitgelokt 
worden door een stimulus en een genetische basis hebben, aangeboren)  

Motivatietheorieën gebaseerd op behoeften zijn vooral geschikt voor het verklaren van biologische 
motivaties, maar toch ook voor het psychische functioneren: opwindingstheorie. 

Opwindingstheorie (=arousal)  

= Mensen streven volgens deze theorie naar een optimaal opwindingsniveau. Het niveau van de 
lichamelijke opwinding kan gemeten worden door bv te kijken naar hersenactiviteit, de hartslag of 
spierspanning.  

• opwinding te laag à exploratiegedrag =zoeken naar arousal  
• opwinding te hoog: (bv door werkstress) à onthaasting =eventjes rusten  
• individuele verschillen: bij sommige mensen ligt de arousal-curve laag en zijn ze dus rap 

overdonderd door prikkels. (hoog-sensitief) 
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curve van doeltheorie (= omgekeerde U-curve)  

• bij een simpele taak moet de arousal hoger zijn zodat er genoeg motivatie is om de taak uit te 
voeren (bv dozen plooien: muziek hoog en oortjes in = hoge opwinding)  

• bij een moeilijke taak mag de arousal niet te hoog zijn zodat er genoeg concentratie is (bv 
studeren: muziek uit + concentreren = lage opwinding)  

belangrijkste behoeftentheorie van Maslow 

Hij zei dat mensen gestuurd worden door behoeften, en dat er een rangorde is in de behoeften die we 
nastreven. De basis bestaat uit fysiologische behoeften (eten/drinken), pas als deze ingewilligd is, gaan 
mensen op zoek naar de volgende rij in de piramide. Een persoon wordt dus alleen gemotiveerd door 
een behoefte als aan de behoeften op lagere niveaus voldaan was 

Kritiek:  

• Niet alle mensen vervullen hun behoeften in deze volgorde (bv 
veiligheid negeren en constant op zoek gaan naar opwinding of 
blijven eten terwijl je al genoeg gegeten hebt) 

• Er zijn ook individuele verschillen in de behoeften van mensen  
o (bv bij mensen met anorexia zullen de fysiologische 

behoeften minder belangrijk zijn)  

MOTIVATIE EN DOELEN 

• Behoeften zijn onvoldoende als verklaring van gedrag: 
• Enkel een verklaring voor de instandhouding van een stabiele situatie, niet voor ontplooiing 

en voor creativiteit.  
• Geen verklaring voor zelfdestructief gedrag: waarom zouden mensen drugs nemen als we 

streven naar homeosthase? 
• Motivaties worden verondersteld voort te komen uit het huidig functioneren van een 

persoon. Dit maakte het moeilijk om motivaties te begrijpen die afhankelijk zijn van 
toekomstverwachtingen of van sociale beïnvloeding. 

Een doel = cognitieve representatie van gewenste of ongewenste eindtoestand die het gedrag stuurt  

Doeltheorie = het verkleinen vd afstand tussen huidige toestand en gewenst doel als aangenaam 
ervaren wordt en een persoon daarom dichter naar dat doel trekt 

Motiverende kracht van een doel hangt af van twee componenten:  

• de waarde die aan het doel gehecht wordt 
• de verwachting die een persoon heeft over de kans om het doel te bereiken.  

o à Hoe positiever een doel geëvalueerd wordt, hoe meer een persoon zich ertoe 
aangetrokken voelt. Hoe negatiever een doel, hoe meer men het probeert te 
vermijden.  
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Twee soorten motivatie:  

• Intrinsieke motivatie: men haalt voldoening uit de activiteit zelf (bv je studeert psychologie 
omdat je het interessant vind en er alles over wil weten) 

• Extrinsieke motivatie: motivatie komt voort uit het bereiken van een ander doel (bv ik studeer 
psychologie omdat ik psycholoog wil worden want alle psychologen rijden met een ferrari) 

o à gevolgen sturen het gedrag dus gedrag afstemmen op doelen 

Toekomstperspectief = tijdsafstand vd doelen die men nastreeft.  

• Motivatie op korte termijn: bv een student die leert om erdoor te zijn op het volgend examen 
• Motivatie op lange termijn: bv een student die studeert voor zijn job en veel geld te verdienen  

Doelen  

• Interne doelen: KT (bv studeren om leertof van een vak te beheersen) en LT (bv studeren om 
dokter te worden)  

• Externe doelen: KT (bv werken voor een bonus) en LT (bv werken voor promotie)  

Veel doelen verkrijgen hun waarde door observerend leren of door de sociale goedkeuring of 
afkeuring die ze met zich meebrengen (bv pubers beginnen te roken door de sociale aanvaarding van 
hun vrienden die ze dan krijgen, alhoewel ze weten dat het ongezond is) 

Doelgebaseerde motivatietheorie: goal-setting theory van Locke 

Drie elementen zijn belangrijk: 

• Motivatie ontstaat doordat een doel aantrekkingskracht heeft. 
• Hoe hoger het doel gesteld wordt, hoe beter de prestatie zal zijn. 
• De prestatie hangt ook af van het engagement dat men aangaat om het doel te bereiken 

 Deze theorie werd met succes toegepast om prestaties van arbeiders te verhogen:  

• doel iets hoger plaatsen dan het huidig prestatieniveau (wel realistisch) 
• arbeiders betrekken bij het bepalen van het doel (doel wordt zo een eigen opgelegde 

doelstelling) 
• arbeiders moeten zich beloond voelden na het behalen van het doel 

o à Resultaat: verhoging in prestatie. 

Behoeften en doelen zijn een én-én = f(soort motivatie)  

Behoeften en doelen sluiten elkaar niet uit + het relatieve belang van behoeften en doelen hangt af vd 
motivatie.  
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CONFLICTERENDE BEHOEFTEN/DOELEN 

Onderzoek Hoffman:  

208 proefpersoenen werden gevraagd om een smartphone bij te houden en daarop telkens wanneer 
een signaal binnenkwam, aan te geven of ze in het afgelopen tijd een verlangen ervaren hadden.  

75% gaf aan dat ze een verlzngen hadden (bv zin in eten). 

47% zat met een conflict tssn verlangen wat ze op dat moent deden (bv zin in eten, maar ik ben aan 
het studeren). 

58% geeft toe aan het verlangen  (bv zin in eten, dus ik eet). 

uitstelgedrag:  

• 90% van de studenten stelt wel eens een taak uit 
• Studenten zouden 1/3 van hun tijd verliezen aan 

uitstelgedrag 
o Uitstelgedrag kan worden begrepen vanuit de 

aanname dat de verwachte waarde van een 
activiteit exponentieel afneemt naarmate de tijd 
tot de activiteit groter is. Daardoor zal de 
motivatie wanneer de deadline nog veraf ligt, 
kleiner zijn dan wanneer de deadline dichterbij 
komt.  

Zelfcontrole:  

• Bv marshmallow test bij kinderen = testen van controle over KT-gevoelens voor het realiseren 
van LT-doelen  

• Opvoeding speelt een belangrijke rol in zelfcontrole (bv ouders die hun beloftes nakomen leren 
kinderen dat controleren van KT-gevoelens voor een LT-doel soms beter is)  

Determinanten van zelfcontrole: 

• Individuele verschillen. 
• Egodepletie= zelfcontrole is lager wanneer men al uitgeput is (bv bij te veel lastige taakjes 

daalt het zelfcontrole omdat men al uitgepus is)  
• Motivatie: zelfcontrole is hoger bij taken waarvoor men gemotiveerd is 
• Overtuiging vrije wil/wilskracht: zelfcontrole kan verhoogd worden als de persoon er van 

overtuigd is dat als je iets echt wil, dat je het kan  
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Situatie:  

groep 1: kreeg tekstje over beperkte wilskracht  

groep 2: kreeg tekstje over onbeperkte wilskracht  

bij egodepletietaken worden mensen eerst helemaal 
uitgeput door zware taken  

resultaat:  

mensen die tekst hadden gekregen over onbeperkte 
wilskracht kozen nog steeds voor LT, grotere beloning  

(behalve bij te veel egodepletietaken)  

10.5 HONGER  

evenwicht trachten te vinden bij eten: wanneer we te weinig eten, gaan we dood en wanneer we te 
veel eten, leidt dat evenzeer tot problemen 

Biologische signalen voor honger en verzadiging: (examen)  

Korte termijn: 

• Verlaging van suikergehalte in het bloed (glucose). Wanneer een rat die net gegeten heeft, 
ingespoten wordt met insuline (wat het suikergehalte in het bloed verlaagt), zal het opnieuw 
beginnen eten. 

• Vulling van de maag. 
• Proeven en kauwen: wanneer we eten door een baxter krijgen, hebben we wel minder honger 

maar zijn we ook minder bevredigd. 
• Cholecystokinine (CCK): hormoon dat er voor zorgt stoppen met eten, op korte termijn  
• Effect variatie: buiten vroeger eten we 40% meer en nemen we 60% meer kcal op. = 

evolutionair, want het is belangrijk om van alles iets te eten (meer varietie in eten zorgt voor 
voldoening)  

Lange termijn:  

• Stabiel houden van het lichaamsgewicht (individuele verschillen qua streefgewicht) 
• De leptine in het bloed informeert het lichaam over de grote van de vetreserve. Wanneer die 

groot is, vermindert het hongergevoel. 
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HERSENMECHANISMEN:  

honger- en verzadigingssignalen kunnen alleen effect hebben als ze opgepikt worden door de 
hersenen.  

Hypothalamus:   

structuur in het midden van de hersenen. Een chirurgisch 
aangebracht letsel in een kern aan de zijkant (=laterale 
hypothalamus), zorgt ervoor dat ratten heel wat minder 
gaan eten en broodmager worden. Een letsel in een kern 
in het midden (=ventromediale hypothalamus), zorgt 
ervoor dat ratten overgewicht krijgen.  

à Zowel letsels in de LH als in de VMH hadden geen 
effect op de verzadiging.  

 

 

Verder onderzoek heeft meer dan 20 chemische sginalen blootgelegd die te maken hebben met 
honger/verzadiging 

Tussen 20 en 50jaar verdikken we 10kg (-> effect door cognitieve en sociaal-culturele factoren)  

ETEN = F(PERCEPTIE EN OMGEVING) 

à hoeveel een persoon zal eten hangt af vd inwendige toestand vh lichaam, maar ook vd stimuli die 
in de omgeving aanwezig zijn en hoe de persoon die percipieert 

Redenen waarom mensen te veel eten (perceptie =cognitie)  

• aanbod en feit dat eten te verkrijgen zijn zonder grote inspanningen 
• eten aantrekkelijk en onaantrekkelijk presenteren: bij de ene groep maakt de presentatie niet 

uit en luisteren ze meer naar hun lichaam, bij de andere groep wordt er veel meer gegeten 
wanneer het eten er aantrekkelijk uitziet 

• honger en eetgedrag onder cognitieve controle:  
o (bv wanneer we twee groepen studenten uitnodigen, de enen op dieet en de anderen 

niet op dieet, om calorierijk ijs te komen proeven, en we bieden hen eerst bij het 
wachten ene milkshake aan, dan zullen de proefpersonen die niet op dieet zijn, zoals 
verwacht, minder ijs eten als ze van de milkshake gedronken hebben. Bij mensen die 
op dieet zijn zien we het omgekeerde: wanneer zij van de milkshake dronken, aten zij 
achteraf meer van het ijs. Blijkbaar was de cognitieve weerstand tegen het ijs al 
gebroken door van de milkshake te drinken, vanuit de redenering dat het dieet toch al 
verloren was en ze zich dan evengoed konden laten gaan) 

• meer eten door angst, depressie en eenzaamheid (negatieve gevoelens ontvluchten)  
• getraind om op bepaalde momenten te eten -> ook eten wanneer we geen honger hebben  
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Redenen waarom mensen te veel eten (omgeving =sociaal-culturele invloeden)  

• Sociaal: neiging om meer te eten als anderen mee-eten 
• Cultuur: grootte vd porties bepaald en de snelheid waarmee gegeten wordt =cultureel 

bepaald  

ROZIN: DE ROL VAN LEREN BIJ VOEDSELVOORKEUREN 

Baby’s zullen alles in hun mond steken, het is maar vanaf een bepaalde leeftijd dat een peuter weet 
dat bepaalde dingen niet lekker zijn -> eetgewoontes zijn dus aangeleerd =NURTRURE  

10.6 SEKS  

• Seks = evolutionair vreemd gedrag 
• Er kruipt veel tijd/energie in het zoeken naar een partner 
• We hebben tijdens de geslachtsgemeenschap een verhoogde kwetsbaarheid 
• Grote verspreiding van ziektes/virussen 
• Oorzaak van frustratie en agressie bij mannetjes 

 
• Waarom hebben we dan geen asexuele genetische overdracht?  
• Door seks creeren we een genetische diversiteit: beter aanpassing aan omstandigheden. 

(vooral biologische motivatie =voortplanting)  
• Cognitieve & sociaal-culturele invloeden 

HORMONEN EN SEKSUEEL GEDRAG  

• Geslachtshormonen: 
• Oestrogeen – progesteron (vrouwen hebben dit 10x meer dan mannen) 

o Bij de vruchtbare periode nemen we ook het hoogste niveau van geslachtshormonen 
waar, hebben we ook een hogere interesse in andere (seksuele) partners  

• Testosteron (mannen hebben dit 10x meer dan vrouwen) 
Extra testosteron heeft vanaf een bepaalde drempelwaarde geen effect meer 

Dus: hormonen hebben invloed op libido  

• Geslachtshormonen hebben ook effect op niet-seksueel gedrag: 
• Geslachtsverschillen -> ruimtelijke vaardigheden en mentale rotatie  

o à heteroseksuele mannen scoren beter dan vrouwen 
• Geslachtsverschillen -> verbal fluency 

o à vrouwen hebben betere verbale vaardigheden  
• Menstruele schommelingen hebben invloed op perfomantie vd vrouwen  

Dus: hormonen hebben invloed op cognitie  
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SOCIAAL-CULTURELE FACTOREN 

Onderzoek dmv vragenlijsten en interviews (gevaar voor representativiteit en sociale wenselijkheid)  

Kinseyrapport: eerste grote wetenschappelijke opiniepeiling à peilde naar frequentie van seks en 
masturbatie.  

90% van de mannen en 50% van de vrouwen gaf aan voorhuwelijkse gemeenschap gehad te hebben 

Vlaanderen: 50% van de 17/18 jarigen heeft al seks gehad (afhankelijk van opleidingsniveau: hoe lager 
het opleidingsniveau, hoe vroeger men seks heeft)  

Jonge vrouwen hebben meer seks dan jonge mannen  

Oudere vrouwen hebben minder seks dan mannen  

ANDERE GEAARDHEID 

Homoseksualiteit heeft altijd al bestaan enkel de reacties is tijds- cultuurgebonden  

• In Westerse wereld is het min of meer aanvaard (wel subtiele discriminatie)  
• vooroordelen liggen voor een stuk in de frequentere psychopathologie (opgenomen in DSM 

als ziekte) 

NURTURE-NATURE HOMOSEKSUALITEIT  

tweelingonderzoek (=nature)  

o monozygote (=1eiige)  tweeling: 50% kans is als de ene homo is, dat de ander dat ook is 
o dizygote (2eiige) tweeling: is die kans 20%.  

à Seksuele geaardheid is dus wel genetisch bepaald, maar de resultaten zijn MAAR 50%.  

argumenten voor nature:  

• genetisch bepaald (X-chromosoom)  
• structuren dicht bij de hypothalamus van homo mannen lijkt sterk op die van een vrouw 
• hormoonspiegel in baarmoeder zou er ook iets mee te maken hebben (wanneer een 

vrouwelijke foetus te veel blootgesteld wordt aan testosteron in de baarmoeder, zou deze 
een verhoogde kans hebben om lesbisch te worden, wanneer een mannelijke foetus te weinig 
blootgesteld wordt aan testosteron, zou deze homo worden) 

arumenten voor nurture:  

• concordantie van het tweelingonderzoek is geen 100%  
• sociaal-culture invloeden zoals opvoeding, diversiteitsmechanisme van de moeder,… 

o (bv een moeder met 5 zonen, zal haar laatste zonen mss meer als een meisje 
opvoeden)  

o à Of is het toch nature en wordt het niet geuit door sociale druk 
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Biseksualiteit komt vaker voor bij vrouwen 

Experiment: bloedtoevoer meten bij het bekijken van een erotische film 

• Mannen: effect bij 2 vrouwen 
• homo mannen: effect bij 2 mannen 
• vrouwen was er effect, maar niet op vlak van oriëntatie van acteurs  

o (seksualiteit is minder specifiek)  

Studie van Rieger:  

Toonde aan dat biseksuele mannen toch een preferentie vertonen (vaak beeld van 2 mannen) 

NEUROTRANSMITTERS & LIEFDE: OXYTOCINE 

Positieve correlatie tussen goed gevoel  en het oxytocine niveau in het bloed 

Men weet niet of oxytocine een gevolg is van verliefdheid of dat verliefdheid een gevolg is van hoge 
aanmaak oxytocine bij bepaalde persoon  

10.7 PRESTATIEMOTIVATIE  

= De motivatie om iets te verwezenlijken 

TWEE DOELTHEORIEËN 

Prestatiemotivatie op basis van behoeften. (voor het eerst uitgewerkt door McClelland) 

• = prestaties zijn resultaat van emotioneel conflict tussen het streven naar succes en vermijden 
van mislukking 

• Elke mens heeft twee stabiele, onafhankelijke persoonlijkheidskenmerken waarop men kan 
verschillen: 

o à Prestatiedrang =behoefte om iets te verwezenlijken en dit goed te doen 
o à Faalangst =angst die voortkomt uit de schaamte die men voelt bij een mislukking 
o (Lage correlatie tussen de twee: iemand met een hoge prestatiedrang kan evengoed 

een hoge faalangst hebben)  

Problemen bij deze theorie: 

• Prestatiedrang/faalangst: wat is de waarde van doelen? Wat is de kost van de mislukking en 
de verwachting van succes?  

• McClelland hield ook alleen rekening met intrinsieke motivatie voor zelfgestelde doelen, wat 
met extrinsieke motivatie? 
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Prestatiemotivatie op basis van doelen In functie van:  

Taakmotivatie (= obv intrinsieke motivatie, motivatie om bepaalde activiteit te doen) 

Egodoelen: 

à Positieve egodoelen =positie prestatieniveau tov anderen (competitie, excelleren) 

à Negatieve egodoelen =vermijdingsgedrag (sluit aan bij faalangst)  

• Kan leiden tot te lage doelen: zodat falen onmogelijk wordt  
• Kan leiden tot te hoge doelen: zodat falen logisch lijkt  
• Ook tot self-handicapping: zodat er een reden is om te zeggen dat ze falen 

o (Bv: student leert 3 weken niet, beseft dit, gaat uit de dag voor het examen, buist en 
zegt dan ja tuurlijk ik zat op café de dag voor mijn examen)  

 

1-4: negatieve 
egodoelen  

5-8  taakmotivatie  

9-12: positieve 
egodoelen 

 

 

NURTURE-NATURE  

• Prestatiemotivatie wordt aangeleerd, want behoeften en doelen worden ook aangeleerd 
Evidentie: 

• Stimulatie thuis: 70% van de schoolproblemen vinden plaats bij de low-median groep 
• Opvoedingsstijl: controlerend (sturend, afspraken, straf bij falen) of autonomie (exploratie 

binnen de waarden van de ouders) 
o = geen effect bij goede schoolresultaten, autonomie is wel beter bij slechte 

resultaten.  
• Geloof van de ouders in de kinderen heeft een invloed van hoe goed kinderen zullen 

presteren  
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HOE WORDT TAAKMOTIVATIE VERWORVEN 

Succesvol uitvoeren van gedrag: gevolg  

• à bekrachtiging. 
• à bekrachtiging vermindert bij herhaling. 
• à dus er volgt een grotere uitdaging (successieve benadering) 
• à Nieuwe uitdagingen én die succesvol afronden worden geassocieerd met positieve 

gevoelens  
• (= zelfbekrachtiging) 

Via zelfregulatie: zichzelf doelen stellen en belonen bij bereiken: goal-setting theory 

Werkt alleen bij tastbare doelen en wanneer de beloning uitgevoerd wordt (uitvoeren van belonen is 
belangrijk) 

Werkt het best bij expliciete kortetermijndoelen die realistisch zijn. 

Best ook lange termijn rekening houden met omstandigheden (bv bij het maken van een blokplanning 
ziekte inplannen). 

HOE WORDT VERMIJDEN VAN FAALANGST VERWORVEN 

Onaangename ervaringen bij mislukking: zorgt voor associatie van die activiteit met negatieve 
ervaringen, leidt tot minder uitvoeren van die taak en dus ontsnappingsgedrag. 

We moeten de mislukkingen niet hebben, maar ermee omgaan. 

• Mensen die taken uitvoeren gericht op egodoelen, gaan snel opgeven: ze willen negatieve 
oordelen van anderen vermijden 
 

• Mensen die taken uitvoeren gericht op taakdoelen, gaan op zoek gaan naar alternatieve 
strategieën 

o Attributie aan niet veranderende eigenschappen: interpretatie egodoel 
(mensenstreven positieve beoordeling van anderen na en gaan mislukking zien van “ik 
kan het niet, ik stop”)  

o Attributie aan veranderlijk aspect: interpretatie taakdoel (mensen willen de taak 
beheersen aan gaan mislukking zien als “volgende keer beter”)  

 
• Perceptie van mislukking: sommige mensen hebben een catastrofale visie over de gevolgen 

van een mogelijke mislukking (dit is puur cognitief en kan behandeld worden). à Je kan jezelf 
daarin trainen om daar verandering in te brengen, of je kan eventueel hulp inschakelen die je 
zal aanleren om op zoek te gaan naar veranderlijke attributies. 
 

• Mensen die handelen vanuit taakdoelen zijn minder kwetsbaar 
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DE WET VAN YERKES-DODSON (=MEER IS NIET ALTIJD BETER)  

Prestatie kan soms slechter zijn door te hoge prestatiemotivatie (men krijgt stress en faalangst door te 
hoge opwinding en druk)  

Bij gemakkelijke taken is wel hoge motivatie nodig, want men moet zichzelf otiveren voor de taak te 
doen  

Drang tot perfectionisme is evenzeer onderhevig aan de wet:  

• te kleine mate van perfectionisme is slecht voor de prestatie, want dan wordt er niet genoeg 
gedaan 

• te grote mate ook want dan krijgt men het werk nooit af (teveel tijd spenderen aan details)  
o à maladaptief perfectionisme =de nagestreefde perfectiegraad schaadt de prestaties 

 

 

Je moet gemotiveerd genoeg zijn om een bepaalde taak te doen, 
maar als je te gemotiveerd bent, zal het niet goed aflopen. 
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HOOFDSTUK 13: PSYCHOPATHOLOGIE  

13.1 DEFINITIE 

“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, tot standkoming, behandeling en preventie van mentale 
stoornissen (=interdisciplinair, op verschillende vlakken)” 

CRITERIA  

Uitschrijven van exclusieve criteria is quasi 
onmogelijk (zelf wanen en hallicunaties willen 
niet zeggen dat iemand automatisch 
geestesziek is). 

3 (niet-sluitende) criteria voor mentale stoornis:  

1. Grote afwijking van het gemiddelde. 
a. Volgens het statistisch criterium wordt iemand als abnormaal beschouwd wanneer 

hij/zij lager/hoger scoort dan 2 standaarddeviaties onder/boven het gemiddelde  
b. (bv tekort van bep eig à afwijkend, maar teveel van bep eig à afwijkend)  

 
2. Overtreden sociale norm 

a. Vertoning van abnormaal gedrag (hinderlijk, onbegrijpelijk, schadelijk = gedrag dat 
afwijkt van de maatschappelijke norm) 

b. Er zijn culturele verschillen en is veranderlijk  
 

3. Persoonlijk lijden 
a. Belemmering voor functioneren (bv bij depressie) 
b. Niet sluitend: psychopaten ervaren geen belemmering. è Ze leiden bv. niet als ze 

iemand vermoorden. 

INTERESSANT: tot 1973 was homoseksualiteit opgenomen in de APA (American Psychiatric 
Association) als mentale stoornis à afwijkend vd sociale norm. 
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DETERMINANTEN: TRIADE 

Gedrag en dus ook mentale stoornissen worden bepaald door 

• socioculturele context: je omgeving etc. 
• cognitie  
• biologie 

Belang bepaald aspect voor verschillende mentale stoornissen: niet elke stoornis bevat elk component 
even hard. 

Aparte disciplines leggen soms te veel nadruk op deelaspecten (vanuit 1 hoek benaderen) à multi-
pluralistische visie is belangrijk (psychiaters én sociologen én klinische stromingne,..). 

ALGEMEEN: BIOLOGISCHE FACTOREN  

Mentale stoornissen door lichamelijke dysfuncties  

bijvoorbeeld vroeger: hysterie komt van hustera = baarmoeder, mensen dachten dat hysterie 
afkomstig was vd baarmoeder à biologische oorzaak 

Afname idee in de middeleeuwen, toename van biologie 20ste eeuw:  

• ontdekking van duidelijke invloed van geneesmiddelen op verschillende stoornissen  
• men kreeg beter zicht op hoe de hersenen werkten 

o (bv. Borna Disease virus: virus aangetroffen in limbisch systeem -> bij mensen die 
zelfmoord plegen, wordt dit virus meer gevonden -> niet sluitend) 

Ontdekking van biologische oorzaak à behandeling kan gevonden worden  

• Epilepsie: vroeger =kwade geest, nu = exclusief-medische behandeling à biologisch  
• Maagzweren: vroeger = stress, nu = bacteriële infectie is à biologisch  

Meeste psychopathologieën door erfelijkheid 

Bijvoorbeeld: depressie, aanleg verslaving, shizofrenie… 

ALGEMEEN: PSYCHISCHE FACTOREN 

Abnormaal gedrag door mentale processen. 

Charcot als startpunt (vana eind 19de eeuw): 

Hij was gespecialiseerd in neurologie en had bijzondere interesse voor hysterie. Hij beargumenteerde 
zijn standpunt door hypnosie: mentale processen hebben invloed op lichaam. 

à Geest heeft dus impact op het lichaam 
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Freud maakte een veralgemening:  

Hij zei in zijn psycho-analyse dat alle stoornissen een psychische oorsprong hebben (in psychosexuele 
conflicten uit de kindertijd). Dit is echter kort door be bocht. 

Humanistische benadering:  

Mensen met een mentale stoornis zullen uit zichzelf verbeteren als ze de mogelijkheid krijgen om 
binnen een aanvaardende en ondersteunende omgeving over hun problemen praten 

Behavioristische benadering:  

Personen die mentale problemen hebben zijn geen ‘emotionele gestoorden’ of ‘geestesziekten’, maar 
cliënten met ‘gedragsprobleem’. Dit probleem kan opgelost worden door nieuwe, beter aangepaste 
gedragingen aan te leren. (vb fobieën). 

Cognitieve benadering:  

Veel abnormale gedraginen en gevoelens worden veroorzaakt of verergerd door irrationele of 
onaangepaste overtuigingen. Om gedrag of kwellende emoties te veranderen, moeten eerst de 
cognities of gedachten veranderen die aan de basis liggen van het gedrag en de emoties  

• Cognitieve neuropsychiatrie: aantasting cognitieve processen door mentale stoornis 
corrigeren  

Voorbeeld depressie  

niet zozeer gevolg van negatieve processen in de omgeving, maar wel van de manier waarop een persoon 
die gebeurtenissen percipieert en van de impact die deze percepties hebben op de gedachten van een 
persoon. Aanvullend zullen cognitieve psychologen onderzoeken op welke manier cognitieve processen 
van persoon aangetast worden door een aandoening. 

ALGEMEEN: SOCIALE FACTOREN 

Abnormaal gedrag is gedrag dat zich niet houdt aan de regels en de criteria van de maatschappij en 
daarom als abnormaal bestempeld wordt 

Bv. de visie op eenzelfde ziektebeeld doorheen de tijd: auditieve hallucinaties gehoord zou hebben 
vroeger zouden de Grieken zeggen dat het de stemmen van de goden zijn, in de middeleeuwen 
zouden ze zeggen dat dit hekserij en domonologisch perspectief is, maar vandaag de dag weten we 
dat dit shizofrenie heet. 

Ontstaan antipsychiatrie & relativisme (iedereen moet zichzelf kunnen zijn)   

• bekendste naam onder de voorstanders Thomas Szasz 
• bekend experiment psychiatrie Rosenhan  
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Thomas Szasz  

Uitte kritiek op de vele nieuwe ‘ziektes’ en stelde dat gedragingen geen ziektes kunnen zijn want dat 
er niks misloopt of niks onderzocht kan worden -> voorvechter van antipsychiatrie  

Experiment – Rosenhan (=non-believer van de psychiatrie) 

ging zelf met een paar medewerkers naar een psychiatrische instelling en vroeg aan de mensen om te 
zeggen dat ze een stem hoorde die iets zei over dof, leeg en hol. Alle mensen (die kerngezond waren) 
werden opgenomen in de psychiatrie en “behandeld”. Gemiddeld 19 dagen in de psychiatrie blijven. 
Rosenhan zelf geraakt niet buiten uit de psychiaterie voor hij probleem erkende: nadien werd hij 
vrijgelaten met shizofrenie in remissie, wat betekent dat hij nog altijd shizofreen is, maar dat de 
symptomen op het moment van ontslag niet tot uiting kwamen.  

Resultaat  

• Patiënten zelf hadden door dat het normale mensen waren, psychiaters  
• uit de context trekken van verhalen die Rosenhan vertelde zodat het coherent was met 

geestesziekte  
• Wanneer hij met die experiment naar buiten kwam, werd hij beschuldigd van bedriegen en 

misleiden. Een ziekenhuis daagde hem uit om mensen naar de psychiatrie te sturen die 
gezond waren. Na een paar maand meldden ze trots dat ze 14 fakes gevonden hadden, en 
Rosenhan onthulde dat hij niemand gestuurd had. 

psychiatrie een self-fulfilling prophecy? 

• Patiënten gedragen zich naar de verwachtingen 
• Stigmatisering door naasten 
• Reden voor grotere recidive na behandeling in een beter ontwikkelde maatschappij?  

à psychiatrie maakt mensen gek  

Te sterk relativisme  

• heeft er voor gezorgd dat patiënten in de psychiatrie nu betere rechten hebben  
• Grote cultuurafhankelijkheid van wanen: 

o à Koro – Zuid-Afrika: aandoening in Afrika waarin mannen hun geslachtsdeel 
afhakken omdat ze bang zijn en denken dat hun geslachtsdeel gaat verschrompelen 
en op reis zou gaan doorheen het lichaam  

o à Ataques de nervios – Spanje/Latijnse: hartkloppingen, schreeuwerigheid, 
flauwvallen 

o à Godsdienstige thema’s: vroeger zagen mensen die hallucineerden vaak goddelijke 
zaken, vandaag staat god/maagd maria veel minder centraal in hallucinaties. 

• Kans op ontwikkeling is groter  
o à door socio-economische factoren (bv werkloosheid zorgt voor meer kans op 

depressie)  
o à door sociale factoren (bv kindermisbruik). 
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SYNTHESE: DIATHESE-STRESS MODEL (EXAMEN)  

= Dominante denkkader binnen psychopathologie 

Kans dat iemand een mentale stoornis ontwikkelt bepaald door:  

• kwetsbaarheid (diathese) van de persoon 
o à Biologisch factoren: erfelijkheid 
o à Sociale factoren: leefomstandigheden van de persoon 
o à cognitie: denkstijlen van de persoon 

• mate van stress in omgeving  
o à Stress wordt veroorzaakt door gebeurtenissen in de omgeving en door de manier 

waarop de persoon de gebeurtenissen waarneemt en erop reageert. 

Diathese en stress interageren met elkaar en de stress waaraan je blootgesteld wordt, zal in 
competitie gaan met de kwetsbaarheid en zal bepalen of je een mentale stoornis ontwikkelt of niet. 

à interactie biologie, psychische factoren en socio-culturele context  

13.2 CLASSIFICATIE: DSM  (= BIJBEL VAN DE GEESTENZIEKTEN GENOEMD) 

Boek waarin mentale diagnosen beschreven worden zodat diagnoses gelegd kunnen worden. 

Zorgt voor betrouwbaarheid en validiteit (bv als 1 psychiater zegt dat je depressief bent, zal de andere 
psychiater dat ook zeggen en zal het ook effectief zo zijn). 

Geeft inzicht in (oorsprong,) verloop en prognose. 

Geeft een diagnose als richtlijn voor de behandeling (behandeling staat NIET in DSM)  

• (bevat geen oplossingen, enkel symptomen van ziektes)  

Gepubliceerd door APA: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder = DSM 

DSM I en II:  

• de eerste 2 boeken 
• sterk gebaseerd op psycho-analyse (vertrekken uit theorie) 

DSM III – IV:  

• Accurate beschrijving gegeven van symptomen, zonder speculatie  
• subjectieve elementen in het boek verminderden en de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid 

steeg 

Boek wordt alsmaar dikker, wat op zich goed is maar ook kan leiden tot overdiagnosticeren 

DSM 4 en 5 door elkaar moeten gebruiken in de toekomst, je moet van beide gehoord hebben. 
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GEESTESZIEKEN WORDEN BESCHREVEN ADHV 5 ASSEN IN DSM IV = EXAMEN!! 

• AS I: Welke klinische stoornis verstoort het leven en geeft aanleiding tot diagnose en 
behandeling 
 

• AS II: Stabiele, rigide interactiepatronen die functioneren en sociale interactie verstoren 
 

• AS III: Lichamelijke symptomen (=biologische component)  
 

• AS IV: Psychosociale en omgevingsgerelateerde stressfactoren (uitlokende factoren)  
 

• AS V: Global Assessment of Functioning nu en gedurende voorbije jaar (getal dat aanduidt hoe 
slecht iemand er aan toe is). 

Voorbeeld van diagnose a.d.h.v. de 5 assen:  
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2013 DSM V (= RECENTERE VERSIE)  

DSM IV: onderscheid tussen as I en as II moeilijk te onderscheiden 

Waarom is bij heet voorbeeld sommige as 1 en andere as 2? 

DSM V:  

• Verdwijnen assen à Waarom is bij heet voorbeeld 
sommige as 1 en andere as 2? 

• Graduele score van symptomen (kritiek: zorgt ervoor dat 
we allemaal wel een beetje ziek zijn) 

o Laat ons wel toe om de ernst in te schatten. 
• Scoring van persoonlijkheidsdimensies bij 

persoonlijkheidsstoornissen (5 dimensies)  
o We kunnen ze beschrijven a.d.h.v. 5 dimensies  
o Als je het op jezelf toepast, zal niemand 0 hebben. 

• Nieuwe stoornissen zoals binge eating, premenstrual 
dysporic disorder (moodwsings die vr. 
kunnen hebben voor de menstruatie werd 
beschreven als een echte stoornis),… 

• Verdwijnen van Asperger, narcistische 
persoonlijkheidsstoornis,… 

KRITIEKEN OP DSM: 

Mentale stoornissen worden benaderd vanuit het medisch model 

• mentale stoornis is een ziekte, die gediagnosticeerd moet worden en in principe medisch-
biologisch behandeld moet worden (= meer psychiatrische visie dan psychologische visie) 

Systeem is enkel beschrijvend, zonder theoretische basis voor de categorieën:  

• combinatie van symptomen, zonder duidelijk inzicht te hebben in oorzaak en samenhang van 
symptomen waarop de diagnose gebaseerd is 

Typologie: mensen worden in hokjes geplaatst:  

• Maar het is niet altijd duidelijk, ene stoornis sluit andere niet uit en wat met grensgevallen 

Veranderlijk, relativiteit:  

• Plots toevoegen en weglaten van ziektes, met immense maatschappelijke gevolgen. 

Gedrag is te snel pathologisch:  

• te snel en te veel mensen krijgen een diagnose (niemand scoort 0 op criteria)  
 

Uitgaan dat er 22 groepen zijn è niet allemaal 
kunnen opnoemen op het examen. Klinische 
psychologen zullen ze wel allemaal leren. 
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13.3 STOORNISSEN IN DE KINDERTIJD  

KINDERTIJD 

1/3 kinderen tussen 4/18j vertoont een stoornis -> 3,5% daarvan is voldoende ernstig voor 
professionele hulp, meestal lossen de problemen zichzelf op door opgroeien en opvoeden 

meest voorkomende zijn:  

• Pervasieve ontwikkelingsstoornissen 
• Taal- en leerproblemen 
• Aandacht- en impulsiteitsproblemen 
• Stemmingsproblemen 
• Eet- en lijnproblemen 
• Problemen met middelen-misbruik 

AUTISMESPECTRUMSTOORNIS  

Diagnose kan gesteld worden vanaf 1,5 jaar 

• 0,6% van de bevolking heeft ASS 
• Jongens hebben 4 keer meer kans op ASS dan meisjes 
• ASS is erfelijk, maar voortplanting gebeurt minder vaak. 

5 KENMERKEN:  

Problemen met sociale interactie 

• Geen effect van aandacht 
• Geen waardering voor gezichten en oogcontact 
• Vinden het moeilijk om te delen 
• Theory of mind (80%):  

Experiment boek “Welk boek kopen voor papa?” 

3j oud: kiest bumba boek (zouden ze zelf heel blij mee zijn)  

 4/5j oud: kinderen beseffen dat papa een ander gezichtspunt heeft dan zichzelf 

à kinderen met autsime blijven deze fout maken  

Experiment pop:  

2 poppen zijn er, 1 gaat weg en de andere pop verstopt de chocolade, dan komt de andere pop terug die 
chocolade wil 

à Normale kindjes weten dat de pop niet zal weten waar de chocolade is, ASS kindjes denken dat de pop het 
wel weet, kunnen zich niet verplaatsen in het standpunt van de pop 

• Ontbreken van synoptisch spel (rollenspel)  
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Behoefte aan structuur, herhaling, vast ritme 

• Overdreven interesses 
• Repititief gedrag, woede bij onderbreking. 

Symptomen vanaf de vroege kindertijd 

 

Ernstige berperking voor dagelijks functioneren 

 

Onafhankelijk, maar 75% van de tijd geassocieerde met een verstandelijke handicap 

• Laag verbaal IQ  zorgt voor problemen met communicatie en taal  

DSM IV: HOOGFUNCTIONERENDE ASS = ASPERGER 

Kenmerken: 

• Ontbreken beperking taal en cognitieve vermogen: hebben wel moeite met figuurlijke taal, 
pragmatiek (bv grapjes niet begrijpen)  

• Houterigheid 
• Tragere motorische ontwikkeling, stuntelig 
• Soms extreme feitenkennis op een geïsoleerd domein  

Aparte stoornis? ‘hoogfunctionerend autisme? 

• à normaal begaafde kinderen met autistische symptomen  

13.4 STOORNIS VEROORZAAKT DOOR MIDDELENISBRUIK 

STOORNIS IN ALCOHOLGEBRUIK EN ALCOHOLINTOXICATIE  

Aan middelen gebonden stoornis, psychoactief middel zorgt voor problemen gezondheid, sociaal en 
professioneel functioneren 

DSM onderscheidt 10 middelen waaraan men kan verslaafd zijn.  

meest frequente: stoornis in alcholgebruik en alcoholintoxicatie: 

• problematisch patroon van alcoholgebruik leidend tot een klinisch significante 
functioneringsbeperking, aangetoond door minstens 2 kenmerken gedurende 12 maanden: 

• Grote hoeveelheden, langere tijd dan gepland 
• Verlangen of mislukte stoppogingen 
• Veel tijd besteed aan middel 
• Sterke drang tot consumptie 
• Herhaaldelijk gebruik en daardoor mislopen van verplichtingen 
• Blijvend gebruikt ondanks problemen 
• Activiteiten worden stopgezet door gebruik 
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• Gebruik bij lichamelijk gevaar 
• Blijvend gebruik ondanks terugkerend lichamelijk of psychisch probleem 
• Tolerantie: meer/minder effect 
• Ontwenningsverschijnselen en gebruik om die te vermijden 

Prevalentie: 6,7% bij mannen en 1,3% bij vrouwen. 

Slechte prognose: 1/3 sterft binnen de 10 jaar na diagnose. 

Oorzaken:  

• Zelf-rapportering: stressreductie 
• Erfelijkheid -> hoe goed je er tegen kan (1/3) 
• Gezinsomstandigheden (1/3)  
• Leerprocessen (cognitie)  

o à Positieve bekrachtigingen: smaak, lichamelijke gevolgen, symbolische betekenis 
o à Klassieke conditionering: gemoedstoestand, context 
o à Observerend leren: meer drinken in gezelschap 

• Culturele verschillen (moslims, joden, china tov ieren belgen nl) 

13.5 PSYCHOTISCHE STOORNISSEN 

SCHIZOFRENIE  

Shifzofrenie: incoherente mentale processen en gebrek voeling met sociale realiteit.  

è !!! niet gelijk aan gespleten persoonlijkheid = disscociatieve identiteitsstoornis !!! 

1% vd bevolking  

• Ontwikkelt bij mannen 15-25j en bij vrouwen 25-35j 
• In alle culturen aanwezig  
• 40% van alle opnames in psychiatrie hebben schizofrenie  

2 OF MEERDER SYMPTOMEN DIE ELK GEDURENDE 1 MAAND EEN BELANGRIJK DEEL VAN DE 
TIJD AANWEZIG ZIJN: EXAMEN KENNEN!!!!! 

• Wanen 
• Hallucinaties 
• Onsamenhangende spraak 
• Ernstig chaotisch of katatoon gedrag 
• Vervlakking van affect, armoede van spraak en gedachten of apathie 
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Wanen: gehandhaafde overtuigingen ondanks bewijs tegendeel: 

• Verkeerde identificatie: bv men denkt dat geliefde een dubbelganger is (Capgraswaan) 
• Betrekkingswaan: normale voorwerpen of gedragingen van anderen hebben bijzondere 

betekenis: bv het is gestuurd door de koning om mij te bespioneren. 
• Beïnvloedingswaan: overtuiging niet meer uit vrije wil te kunnen handelen, lichaam is 

overgenomen  
• Overtuiging dat gedachten uitgezonden worden 
• Achtervolgingswaan 
• Grootheidswaan (Napoleon complex) 

Hallucinaties: perceptuele ervaringen zonder fysische stimulus: 

• Stemmen 
• Overgevoeligheid externe stimulatie 
• Verliezen contact met de werkelijkheid 

Onsamenhangende spraak:  

semantische en synactische regels zijn OK maar springen van de hak op de tak en inhoud is vreemd  

Chaotisch of katatoon gedrag:  

bijvoorbeeld mensen die zich op een stoel zetten en zich dan 2 dagen lang met geen vinger bewegen 
=passief Afwisseling tussen prikkelbaarheid, onvoorspelbaargedrag met passiviteit, apathie.  

Affectvervlakking  

gezicht, stem, gevoelens zijn heel aphatisch  

Positieve symptomen: (emotionele beroering, agitatie, wanen hallucinaties) acuut 

• Abnormale activiteit limbisch systeem 
• Goede reactie op antipsychotische middelen. 

Negatieve symptomen: (affectvervlakking, katatoon gedrag) geleidelijk 

• Abnormale activiteit frontale lobben 
• Geen goede reactie op antipsychotische middelen 

Oorzaken:  

• Biologische factoren: erfelijke component 
(bv Monozygote tweeling: 50% kans om ook shizofrenie te ontwikkelen)  
à Werkzaamheid geneesmiddelen: dopaminehypothese: te hoge concentratie of 
gevoeligheid van dopamine, kan gereguleerd worden met olanzapine en haloperidol 
(bijwerking: parkinson)  
Men remt dus met medicatie de dopamine. Dopamine is aanwezig in het limbisch systeem 
(emoties), in de frontale cortex (controle) en in de subcorticale systemen (controle 
beweging) 
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• Psychische factoren 
à Psychoanalyse: regressie naar infantiel stadium 
à Behavioristen: uit de hand gelopen bekrachtigingsproces op basis van de aandacht die 
gedrag trok 
à Nu: vooral mensen leren omgaan met de ziekte en de beperkingen 
 

• Sociale factoren: niet 100% erfelijk bepaald 
o externe stressfactor:  
o à komt 2x zo vaak voor in de stad 
o à gaat vaak een eerste acute fase aan vooraf (een eerste aanval) 
o à familie heeft een invloed op herval want zij doen alsof de patiënt het gedrag onder 

controle kan houden en oefenen dus druk uit op hem 
o Expressed emotion (zorgt voor dubbele kans op herval)  

• Ouders overbezorgd, leggen een vals gevoel van controle bij de betrokkene, 
vooral voor de neagtieve symptomen -> bij de positieve is er meer 
aanvaardig van geen controle.  

• Culturele verschillen bepalen hervalkansen. 
• à Sociale factoren beïnvloeden ook de wijze waarop de symptomen zich 

manifesteren. Er zijn dus verschillen in inhoud, vorm en type symptomen 
over de landen heen. 

Manifestatie van de symptomen:  

• invloed van cultuur wordt vooral bestudeerd in de transculturele psychiatrie 
• Vroeger ook religieus geïnspireerde wanen, maar nu minder en minder 

ADDENDUM SHIZOFRENIE 

Cannibis oorzaak voor schizofrenie:  

o gebruik voor 15 jaar stijgt de kans van 1% naar 3-4% i.p.v. 1% 
o gebruik voor 18 jaar stijgt de kans van 1% naar 2-4% i.p.v. 1% 

verklaring: versoring van neural pruning?  

correlatie kwetsbbaarheid en intensiteit van gebruik, maar geen causaal verband  

verminderde werking antipsychotica bij mensen die cannabis roken à langere pathologie  

cannabis psychose  

o duurt een paar dagen 
o gepaard met hallucinatie, geheugen, wanen 
o Stopt bij stopzetten van gebruik 
o Zeldzaam 
o vaak een voorloper van shizofrenie. 
o  
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13.6 STEMMINGSSTOORNISSEN 

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

(gebeurtenis kan een rol spelen bij aanleiding, maar emotionele toestand is er ook zonder 
gebeurtenis)  

“Stoornis: ernstige verstoringen die leiden tot buitensporrge neerslachtigheid of opgetogenheid, 
veranderingen in denken, eet- en slaappatroon en sociale/professionele relaties.” 

Stemmingsstoornissen hebben verschillende duur/ernst met of zonder manische periodes (bv lang en 
matig ernstig of minder lang maar heel ernstig). 

BIPOLAIRE STOORNIS 

Opeenvolging van één of meerdere manische en depressieve episodes in hetzelfde individu.  

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

• Verkwisting van geld (door verminderd verantwoordelijkheidsgevoel)  
• Gevaarlijk gedrag  
• Soms neveneffect van de medicatie van depressie 

DEPRESSIESTOORNIS 

Gepaard met somberheid, neerslachtigheid 

Soms ervaren occasionele depressieve periode, kan soms adaptief zijn (bv na het verlies van iemand, 
of na een sombere gebeurtenis). 

Wanneer de sombere periode interfereert in het functioneren, spreken we van een stoornis: majeure 
depressiestoornis.  

DSM: 5 of meer van de volgende symptomen zijn binnen een periode van 2 weken aanwezig geweest 
en verschillen van het eerdere functioneren (sociaal/arbeids) en 1 van de eerste 2 kenmerken moet 
aanwezig zijn. 

Kenmerken: 

• Depressieve stemming gedurende grootste deel van de dag, (bijna) elke dag. 
• Vermindering interesse of plezier in (bijna) alle activiteiten, gedurende het grootste deel van de 

dag, (bijna) elke dag. 
• Duidelijke gewichtsverandering (stijging of daling)  
• Verandering slaappatroon 
• Psychomotorische agitatie of remming (heel actief of juist heel apathisch)  
• Gevoelens van waardeloosheid, zelfverwijten of schuldgevoel 
• Verminderd vermogen tot nadenken/concentratie, besluiteloosheid 
• Terugkerende gedachte dood/suicide 

o à symptomen emotioneel, motivationeel en cognitief  
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‘De verkoudheid’ van de geestesziekten genoemd door de hoge frequentie van voorkomen. 
Risicogroepen: 

• Zich isolerende mannen 
• Gescheiden moeders 
• Werklozen  
• Studenten 

Negatieve correlatie tussen generaties:  

Jongere genereaties zijn vaker depressief dan oudere generaties -> wel verhoging van depressieve 
gevoelens bij de leeftijdsgroep ouder dan 75 jaar 

Verschillende culturele uiting:  

In Azië heeft men sneller een maag- en hoofdpijn gevoel van droefheid, terwijl in Europa men 
emotioneel loopt ( à in Azië minder aanvaard om emoties te uiten) 

OORZAKEN DEPRESSIESTOORNIS  

BIOLOGISCHE FACTOREN: 

• Concordantiegraad monozygote tweelingen: 40% 
• Bij broers en zussen is dat 17%. 
• De activiteit van neuronen dia via serotonine communiceren, is verstoord bij mensen met een 

depressie. 
• Hoe minder noradrenaline, hoe meer kans op depressie.  

Anti-depressiva (bv Prozac met werkzame stof fluoxetine): 

SSRI’s (= selective serotonin reuptake inhibitor) 

Prozac zorgt er voor dat de opname van serotonine geremd wordt, zodat de serotonine in de 
hersenen daar langer blijft, waardoor het een grotere werking heeft.  

• à Vaak lichtzinnig voorgeschreven door artsen. 
• à niet abrupt stoppen: moet afgebouwd worden in samenspraak met de arts, je hersenen 

zijn gewoon dat die SSRI’s aanwezig zijn  
• à duurt 2 weken voor Prozac begint te werken 

PSYCHOLOGISCHE OORZAKEN: 

Freud:  

• rouwend individu regresseert naar het orale stadium en introjecteert de verloren persoon, 
zodat hij/zij dezelfde gevoelens ervaart tov zichzelf als tov de verloren persoon 

o à Depressie is dus ingebeeld of symbolisch verlies met naar binnen gerichte agressie 
= Irrelavant 
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Leerpsychologie (behavioristen):  

Lewinsohn: depressie is het gevolg van een verminderde positieve bekrachtiging -> ontstaan vicieuze 
circel met teruggetrokkenheid  (bv wanneer men een baan verliest of weinig erkenning krijgt voor de 
baan die men doet) 

Beck:  

• Depressie is het gevolg van negatieve/dysfunctionele gedachten, voortkomen uit sociale 
interacties uit de kindertijd/adolescentie 

• à mensen zien zichzelf als inadequaat, waardeloos en hulpeloos 
• à maken deel uit van de diathese, de kwetsbaarheid van een persoon kan jarenlang 

verborgen blijven als er zich geen belangrijke stresserende factor voordoet 
• à Maakt de Beck Depression Inventory =hebben van gedachten die passen bij depressie  

Seligman: aangeleerde hulpeloosheid:  

Het gevoel geen controle te hebben over de gebeurtenissen om zich heen. (bv experiment hond die 
shocks kreeg, resulteerde in de hond die gewoon bleef staan en bleef janken. Bij mensen: telkens 
afwijzing job: stoppen met solliciteren) 

Aangeleerde hulpeloosheid leidt tot 3 tekorten: 

• à Motivationele deficieten (men onderneemt geen pogingen meer om aan de situatie iets te 
veranderen). 

• à Cognitieve deficieten (negatieve gedachten interfereren met cognitie en maken het 
moeilijk om te ontdekken hoe men opnieuw controle kan verwerven). 

• à Emotionele deficieten (men wordt passief en neerslachtig). 

Ongecontroleerde gebeurtenissen leiden niet steeds tot depressie  

à Afhankelijk van attributies (aan wat je een mislukking toeschrijft)  

• Intern (=oorzaak binnen jezelf) of extern (=oorzaak buiten jezelf)  
• Globaal (=probleem ook in andere contexten) of specifiek (=probleem enkel in deze context)  
• Stabiel (=onveranderlijk probleem) of veranderlijk  

o à interne, globale, stabiele attributie = meer kans op depressie  

Piekeren blijkt een belangrijke voorloper te zijn van depressie:  

1 van de belangrijkste redenen waarom vrouwen meer depressies hebben dan mannen is dat mannen 
meer ontsnappingsgedrag hebben. 

SOCIALE OORZAKEN: 

Depressie als reactie op stresserende gebeurtenis: 65% vd gevallen hebben in de 6 maanden voor de 
diagnose een ingrijpende levensverandering meegemaakt.  
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Vrouwen hebben vaker depressies dan mannen: 

à vaker het slachtoffer van misbruik en mishandeling 
à Artsen ook vaker geneigd om depressie te diagnosticeren bij vrouwen 

Hebben van een partner: gemiddeld mensen met partnet minder depressief  

Werk: in alle leeftijdscategoriën zijn mensen met job minder depressief dan mensen zonder job 

Jachtigheid maatschappij:  

Positieve correlatie leeftijd binnen cohort à depressie neemt toe naarmate de leeftijd stijgt  
Negatieve correlatie tussen leeftijdscohorten à jongeren vaker een depressie dan oudere generaties, 
depressie ontstaan vroeger  

Alle drie de factoren kunnen aanleiding geven tot het ontwikkelen van een stoornis. Bovendien 
beïnvloeden deze 3 groepen elkaar voortdurend 

diathese-stressmodel:  

• Kwetsbaarheid  
o à biologische factoren (serotine)  
o à psychische factoren (attributies)  

• Stress  
o à sociale problemen (gebeurtenis, bv scheiding)  

13.7 ANGSTSTOORNISSEN 

• Ernstige en aanhoudende vorm van angst zonder realistische aanleiding (bij alledaagse 
activiteiten) 
o ziektebesef is aanwezig 
o persoonlijk lijden 
o stoornis interfereert met het functioneren 

FOBIËN  

Specifieke fobiën: intense angstreactie op voorwerpen/activiteiten waarbij de reactie niet in 
verhouding is tot het (in zekere zin reëel gevaar).  à het behandelen hiervan is perfect mogelijk. 

• Klassieke conditionering kunnen neutrale stimuli een schrikreactie uitlokken als ze 
geassocieerd worden met een schrikaanjagende ervaring (bv auto-ongeval à bang van 
auto’s) 

• Observerend leren kan angst opwekken, vooral het geval wanneer er als een biologische 
predispositie bestaat. (bv mama hoogtevrees à kind ook hoogtevrees)  

• Vermijdingsreacties bij specifieke fobieën worden versterkt en misschien zelfs verworden op 
basis van bekrachtiging (bv negatieve bekrachtiging omdat men aan de gevolgen ontsnapt en 
dus geen onaangenaam gevoel heeft, een positieve bekrachtiging omdat men aandacht krijgt)  
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SOCIALE-FOBIE  

Aparte categorie in de DSM, men brengt dit niet bij de specifieke fobiën over. 

Algmene angst voor een negatieve beoordeling en om in verlegenheid gebracht te worden in veelheid 
van sociale relaties 

Ernstig want is er is geen vermijding mogelijk; je komt onvermijdelijk in contact met mensen. 

VERALGEMEENDE ANGSTSTOORNIS 

Overmatige, chronische bezorgdheid over een hele reeks gebeurtenissen/acitiviteiten, vage notie van 
de oorzaak van de angst 

Zorgt voor voortdurende spanning en zorgen.  

Langer dan 6 maand en meer wel dan niet 3 van de 6 symtomen: 

• Rusteloosheid 
• Snel vermoeid 
• Moeite concentratie 
• Irritatie 
• Spierspanning 
• Slaapstoornissen 

Vaak mensen die perfectionistisch zijn, groot verantwoordelijkheidsgevoel hebben of die sterk geneigd 
zijn tot catastrofaal denken 

PANIEKSTOORNIS 

Meerdere onverwachte paniekaanvallen zonder aanwijsbare oorzaak over een periode van meer dan 
een maand (langer dan 1maand) 

voortdurend zorgen over de kans op een nieuwe aanval of de gevolgen daarvan. 

Symptomen: 

• Kortademigheid 
• Hartkloppingen 
• Zweten 
• Bibberen 
• Duizeligheid 

Onvoorspelbaar: wel vaker in stressituaties 

Hierdoor ontwikkelt persoon vaak een anticipathorische angst en agorafobie (niet meer in grote 
ruimtes willen komen, omdat ze daar eens een paniekaanval hebben gekrgen en zich daarvoor 
schamen) 
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OBSESSIEVE-COMPULSIEVE STOORNISSEN (OCD) 

• Obsessie: terugkerende, ongewilde en opdringerige dwanggedachten of dwangbeelden (bv 
handen meer dan 50x per dag wassen uit angst voor bacteries). 

• Dwanghandelingen (compulsies) om de dwanggedachten te neutraliseren worden steeds 
intenser.  

• Geen plezier in de compulsies, enkel uitvoeren om angst te kunnen reduceren. 
• Merendeel van de stoornissen ontwikkelt tijdens adolescentie en vroege volwassenheid.  
• Meest voorkomende OCD’s hebben te maken met vuil en smetvrees  

o veel dwanghandelingen bestaan dus uit poetsen en zich wassen  
• Dwanghandelingen nemen een groot deel van de tijd in beslag en vertonen de neiging om 

zonder behandeling gaandeweg veeleisender te worden.  
• Hoog ziektebesef, maar hebben er geen controle over. 
• Men heeft nog geen duidelijke visie op een oorzaak. 

Behandeling:  

Heel slecht te behandelen, men experimenteert met de behandeling.  

1 van de behandelingen waar veel van verwacht wordt, is ontwikkeld door een Vlaamse psychiater en 
gebeurt a.d.h.v. speciefie elekrtoshocks in de hersenen (groot risico). è Er wordt een naald in de 
hersenen gebracht door de schedel. 

13.8 SOMATOFORME STOORNISSEN  

PREOCCUPATIE MET SOMATISCHE SYMPTOMEN 

DSM IV: somatoforme stoornissen: 

Aandoeningen waarbij klachten en handicaps ervaren worden, zonder aanwijsbare lichamelijke 
oorzaken. 

• probleem met deze definitie is dat het niet makkelijk is om de afwezigheid van een lichamelijk 
symptoom onomstotelijk te bewijzen 

• Vaak zijn er overdreven psychische reacties op het ongemak door de patiënt. 

DSM V: somatoforme stoornissen 

Kenmerken: 

• Somatische symptomen verstoren dagelijks leven 
• Excessieve gedachten, gevoelens of gedrag als reactie: denken/ angst over gezondheid en 

symtomen/ buitensporige tijd/ernergie aan symptomen of behandeling 
• Niet continu maar langdurig (meer dan 6 maand) 

stoornis is niet geveinsd, mensen hebben wel degelijk het idee dat er iets mis is.  

Men kan ook een angststoornis ontwikkelen voor ziekte. 
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DSM IV: duidelijk onderscheid tussen lichamelijk veroorzaakte en mentale ziektes 

Onderscheid moeilijk aan te houden wegens vele interacties tussen biologische, psychische en sociale 
factoren. 

à In DSM V wordt veel meer uitgegaan van een interactionele visie 

CVS: (chronisch vermoeidheidssyndroom):  

• geen lichamelijke oorzaak of toch nog niet detecteerbaar (misschien aantasting 
immuunsysteem?) 

• Patiënten met CVS worden ook vaak in deze categorie gestoken. 

CONVERSIESTOORNIS 

• Men is opeens niet meer in staat een bepaald lichaamsdeel te gebruiken (‘werkt’ niet meer)  
• Vooral veel gevallen tijdens WO I en WO II. 
• Prevalentie van 1/1000 
• Secundaire ziektewinst: voordelen die gebonden zijn aan de mentale stoornis doordat men 

zich aan onplezierige situaties kan ontrekken (bv niet gaan vechten in de oorlog)  

13.9 DISSOCIATIEVE STOORNISSEN 

Verstoring van het identiteitsgevoel van een persoon, ontstaat in poging om angst en stress te 
ontlopen en om levensproblemen het hoofd te bieden die de capaciteiten van de persoon overstijgen.  

DISSOCIATIEVE AMNESIE:  

Het onvermogen om zich belangrijke persoonlijke informatie te herinneren als gevolg van een 
traumatische of stresserende ervaring. 

Psychogeen geheugenverlies: niet door aanwijsbare, lichamelijke factoren aanwijsbaar 

amnesie duurt slechts een beperkte tijd en het herstel is nagenoeg volledig 

episodische geheugen ó procedueel, semantisch, WG 

Verschillende soorten amnesie: 

• Gelokaliseerd: niets meer weten uit een bepaalde periode 
• Selectief: sommige dingen vergeten 
• Veralgemeend: volledige levensgeschiedenis vergeten 
• Continu: niets tot een bepaald punt in het verleden. 
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DISSOCIATIEVE FUGUE:  

Niet enkel amnesie, ook vertrek uit vertrouwde omgeving en aanname nieuwe identiteit: mensen 
vergeten wie ze zijn, pakken de trein/bus/vliegtuig en keren dan pas terug naar zichzelf en beseffen 
van oei, er is iets gebeurd 

• meestal duurt dit maar een paar dagen <-> soms duurt het jaren en kan men niet meer terug  

DISSOCIATIEVE IDENTITEITSSTOORNIS:  

Gastpersoonlijk + afsplitsing andere persoonlijkheid = gespleten persoonlijkheid 

• zeldzaam!!  

Experiment – Huntjes:  

onderzochten of ze evidentie konden vinden voor het bestaan van twee persoonlijkheden bij 
personen met een dissociatieve stoornis. Ze baseren zich op het feit dat amnesie een belangrijk 
symptoom is van de stoornis: de ene persoonlijkheid weet niet wat de andere persoonlijkheid doet. 
Om dit te toetsen, onderzochten ze drie groepen proefpersonen op de aanwezigheid van interferentie 
in een geheugentaak. 

à lijst van 24 woorden te zien ->  zo veel mogelijk woorden opschrijven die ze zich herinnerden 

Resultaat:  

De patiënten herinnerden zich niet dat ze de lijst hadden geleerd in hun vorige persoonlijkheid, maar 
onbewust geheugen wel  

Proactieve interferentie:  

• Persoonlijkheden zijn niet volledig gescheiden, zelf als wordt geen bewuste herinnering 
ervaren  

o à niet per se bewust door impliciet geheugen bij amnesiepatiënten (ook geen 
herinnering aan conditionering)  

13.10 PREVALENTIE VAN MENTALE STOORNISSEN 

FACTOREN DIE EEN INVLOED HEBBEN OP CIJFERS: 

Welke definitie van stoornis werd gehanteerd?  

Hoe strenger de definitie, hoe minder gevallen. Hierdoor zien we ook het belang van een algmeen 
aanvaard classificatieschema zoals de DSM, zodat de verschillende studies het eens zijn over welke 
criteria gehanteerd moeten worden 

Rekening houden met 2 factoren:  

• In sommige gevallen wijkt de definitie van de DSM enigszins af van wat de meeste mensen 
over een stoornis menen te weten 
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• De criteria in de DSM laten ruimte voor interpretatie, die door de onderzoekes ingevuld moet 
worden (=subjectief)  

Gaat het on incidentie of prevalentie? 

Incidentie: ‘hoeveel procent nieuwe gevallen zijn er in de bevolking’ 

Prevalentie: ‘hoeveel procent gevallen zijn er in de bevolking’ à De incidentie zal uiteraard lager 
liggen dan de prevalentie. 

Over welke periode werd de prevalentie berekend? à Hoe langer de tijdsspanne, hoe hoger de 
prevalentie wordt. 

CIJFERS 

21% van de mannen en 28% van de vrouwen zal in zijn leven een mentale stoornis ontwikkelen.de 
28,1% is waarschijnlijk niet van 1 enkele studie, maar van verschillende. 

Alle stemmingsstoornissen 

• Mannen: 9,5% 
• Vrouwen: 18,2% 

Alle angststoornissen  

• Mannen: 9,5% 
• Vrouwen: 17,5% 

Alle aan alcoholgebonden stoornissen !!! 

• Mannen: 9,3% 
• Vrouwen: 1,4% 

Depressieve stoornis  

• Mannen: 8,9% 
• Vrouwen: 16,5%  

Milde depressie  

• Mannen: 2,6%  
• Vrouwen: 5,6% 

Veralgemeende angststoornis  

• Mannen: 2,0%  
• Vrouwen: 3,6% 
• à Wanneer we de som maken komt dit niet overeen, omdat sommige mensen meerdere 

stoornissen tegelijk ontwikkelen =comorbiteit 

WAARSCHIJNLIJK EEN VAN DE BELANGRIJKSTE STUDIES 
VOLGENS DE PROF!!!! è DE EERSTE 6 KUNNEN SITUEREN 
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GENEESMIDDELENVERBRUIK 

Volgens het RIZIV werd in 2011 ongeveer 500 miljoen dagdosissen psychofarmaca voorgeschreven. 
12,3% van de bevolking nam dus dagelijks een dosis psychofarmaca. 

Dit cijfer is exclusief de niet-terugbetaalde slaap en kalmeringsmiddelen. In totaal ging het om 17,7% 
van de geneesmiddelenkosten.  

AANVANGSLEEFTIJD 

Angststoornis: 50% kreeg dit op 15 jaar  

Stemmingsstoornis: 50% kreeg dit op 26 jaar  

Middelen gebonden stoornis: 50% kreeg dit op 21 jaar 

à Cultuur heeft geen grote impact op de ontwikkeling, de soort stoornis wel 
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HOOFDSTUK 14: PSYCHOTHERAPIEËN  

14.1 BEHANDELING VAN MENTALE STOORNISSE: GESCHIEDENIS  

GESCHIEDENIS  

Begin: niet veel geweten over een behandeling, men ging uit van een demonologisch perspectief 
(mensen zijn aangetast door geesten en heksen) 

Vanaf 16e eeuw: begin eerste “behandeling” 

• in erbarmelijke omstandigheden opgesloten 
• vastgeketend 
• ten toon gesteld voor vermaak. 

Eind 18e eeuw: Pinel verbeterde het systeem, mensen werden nog altijd opgesloten, maar in betere 
omstandigheden (bv dwangbuizen, afzonderingen =nog steeds beperkte behandeling)  

1950: eerste echte behandeling a.d.h.v. medicatie & gebruik van een humanere behandeling gericht 
op integratie -> eerste inzicht op impact van medicatie op mentale stoornis (biologie)  

THERAPEUTISCHE BEHANDELINGEN (TWEE GROTE GROEPEN): 

Biologische behandelingen 

= Fysiologische of biochemische visie op mentale problemen: om de gevoelens of gedragingen van 
een patiënt te veranderen, moeten lichamelijke processen veranderd worden, door middel van 
geneesmiddelen. 

Psychotherapeutische behandelingen 

= Behandelingen waarbij men de gevoelens, gedachten en de gedragingen van een cliënt probeert te 
veranderen door middel van gesprekken, het toepassen van leerprincipes en het gebruik van 
emotionele expressies aangevuld met het aanbrengen van veranderingen in de sociale omgeving.  

à samen aangeboden, in combinatie met sociale voorzieningen (bv preventie, rehabilitatie)  

Collocatie  

= Procureur kan beslissen om iemand op te sluiten zonder proces gedurende 40 dagen, dit meestal op 
vraag van derden en na aanvraag bij procureur des konings. Daarna bekrachtigd door rechter, die dit 
doet na het horen van alle partijen en na een uitgebreid medisch verslag -> in 50% van de gevallen 
leidt dit effectief tot colloquatie 

à Vaak tegenstand vanuit psychiatrishce instellingen: collocatie is geen goed uitgangspant voor 
therapie + als persoon zelf niet akkoord is, is behandeling meestal onsuccesvol  
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VERSCHILLENDE THERAPEUTEN BINNEN INSTELLING 

Psychologisch assistent, maatschappelijk werker, psychiatrisch verpleegster 

Psychiater 

= Medicus, arts die een aanvullende opleiding psychiatrie heeft gevolgd 

• enigen die wettelijke bevoegdheden hebben om biologische behandelingen, zoals 
geneesmiddelen en elektroshocks, voor te schrijven. (in de VS kunnen psychologen wel al 
psychofarmaca voorschrijven) 

• soms beperkte kennis van psychologie 
• Psychologen en psychiaters werken vaak samen, elk vanuit eigen specialiteit 

Klinisch psycholoog 

= Universitair diploma in de psychologie  

• studie 4/5jaar -> bachelor + master met een klinische stage onder professionele begeleiding 
• meeste klinische psychologen volgen twee- tot vierjarige post-universitaire therapieopleiding 

in bepaalde richting 
• ondertussen ook bescherming gekomen voor de titel ‘psycholoog’ 

o à wet van 4 april 2014 -> enkel psychiaters en psychologen mogen psychotherapie 
geven  

o à wet van 10 juli 2016 -> psycholoog als gezondheidszorgberoep  
o à terugbetalingen = discussie tssn Block en psychologen (nu beperkt aantal sessies 

terugbetaald)   

Psychotherapeut is niet beschermd (geen diploma). 

14.2 BIOLOGISCHE THERAPIEBENADERINGEN 

à Uitgangspunt is de medische oorzaak van een mentale stoornis.  

Vanaf 1950 ambulante behandeling = geneesmiddelen die gunstige invloed hadden op symptomen 
van mentale stoornissen (chemische stoffen beïnvloeden emoties, gedrag en cognities)  

Veel van deze psychofarmaca werden bij toeval ontdekt, toen men ze voor andere aandoeningen 
uitprobeerde en ze interessante bijwerkingen bleken te hebben  = ontdekken via ‘trial en error’ 

Meestal modulatie van neurotransmitters  

ANGSTSTOORNISSEN BEHANDELEN MET PILLEN 

à Deze pillen dempen het centrale zenuwstelsel en downen mensen. 

Barbituraten: erg verslavend en mensen vertonen ernstige ontwenningsverschijnselen.  
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Benzodiapines (bv Valium, Temesta, Xanax): vooral gebruikt voor een veralgemeende angststoornis, 
omdat ze rechtstreeks inwerken op de angst en dit gevoel zodanig onderdrukken dat gedragingen die 
voordien vermeden werden, opnieuw gesteld kunnen worden. Werken ook verslavend en gaan 
gepaard met onthoudingsverschijnselen. 

Bètablokkers: dit middel wordt gewoonlijk gebruikt tegen een hoge bloeddruk en ter voorkoming van 
hartkrampen of migraine, maar vermindert ook hartkloppingen, zweten en beven en wordt daarom 
voorgeschreven aan mensen met vliegangst. 

Antidepressiva: minder verslavend dan angstremmers 

DEPRESSIE BEHANDELEN MET PILLEN (=ANTIDEPRESSIVA)  

Tricyclische verbindingen: remmen zowel de heropname van serotonine als van noradrenaline af. 
Oorspronkelijk als slaapmiddel, maar in plaats van slaap te bevorderen, bleek het de stemming van 
patiënten te verbeteren en hen energieker te maken. 

MAOI =mono amine oxtase inhibitoren: oorsponkelijk om TBC te behandelen, hebben een verhoogde 
kans op bijwerkingen dus nu tegenwoordig niet veel meer gebruikt. 

SSRI’s = selective serotonine reuptake inhibitors: minste bijwerkingen, hebben dus eerste keuze bij een 
behandeling. (bv Prozac, Seroxat) à  verhogen aanwezigheid van serotonine in de synaptische spleet 
omdat ze de heropname van deze neurotransmitter onderdrukken.  

• à Minder geschikt om een bipolaire stoornis mee te behandelen, hiervoor wordt vaak lithium 
gebruikt. 

ANTIPSYCHOTICA GEBRUIKT BIJ BEHANDELING VAN SHIZOFRENIE EN ANDERE 
PSYCHOLOGISCHE STOORNISSEN 

à dosis en welk middel gebruiken = individuele verschillen, men moet bij iedereen ‘trial and error’ 
hanteren  

Chloorpromazine: vermindert de wanen en hallucinaties, maar slaperig als bijeffect  

Haloperidol: patiënten werden er minder slaperig en suf van 

• vermindering van dopaminegerealteerde activiteit in de hersenen 
• parkinsonachtige symptomen door daling dopaminegehalte  
• verliezen vaak controle over gezichtsspieren (=tardieve dyskinesie), zorgt voor tics 
• à Soms moet men door de tics stoppen met de pil 
• Helpt ook tegen hallucinaties.  

Atypische antipsychotica (clozapine): regluren dopamine, serotine en noradrenaline (niet altijd minder 
bijwerkingen)  
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ELEKTROCONVULSIEVE THERAPIE (ECT) 

= Het toedienen van elekrische stroomstoten in de hersenen 

• Toedienen verdoving en spierontspanner 
• hersenen 1 sec onder stroom zetten à  gedurende 1 minuut massale activiteit en convulsies 
• Wanneer men 5/12 behandelingen doet in 10-30 dagen, zorgt dit voor een effect op zware 

depressie 

Nadeel: maand van behandelingen geheugenverlies à heel ingrijpende therapie, enkel bij zware 
depressie. 

TMS: TRANSCRANIAAL MAGNETISCHE STIMULATIE 

= Magnetische spoel die een magnetisch veld opwekt  

• Magnetisch veld schakelt elektrische stroomgolfjes uit in de hersenen 
• TMS in linker frontale cortex -> minder depressief (men weet niet waarom)  

o Minder effectief dan ECT 
o Wordt ook gebruikt tegen OCT 

PSYCHOCHIRURGIE 

= Hersenweefsel wegsnijden 

Frontale lobotomie werd weggesneden: vezels van de frontale cortex en emotionele controlecentra 
(limbisch systeem) -> zeer ernstige bijwerkingen 

Praktisch niet meer gebruikt, soms wel nog gebruikt bij een lichamelijke aandoening zoals epilepsie 

PSYCHOMOTORISCHE EN LICHTTHERAPIE 

Psychomotorische therapie: mensen die sporten, voelen zich vaak beter -> integratie 
bewegingsactiviteiten binnen psychotherapie 

Lichttherapie: door minder licht is er een grotere aanmaak van melatonine, waardoor mensen zich 
slaperiger voelen en derpressiever worden -> effect op stemming van mensen 

• = Seizoensgebonden stemmingsstoornissen  
• Oplossing: licht ’s nachts laat aanstaan -> mensen voelen zich beter 

14.3 DOELTREFFENDHEID BIOLOGISCHE THERAPIEBENADERINGEN 

PLACEBO  

Placebo-effect: fysiologische of psychologische respons op substantie of procedure die geen 
werkzame farmacologische of therapeutische componenten (puur psychologisch)  
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3 voorwaarden voor men een medicijn op de markt mag brengen: 

• Placebo-gecontroleerd (= experimenteel middel vs identieke controle)  
• Studie dmv gerandomiseerde toewijzing: 2 groepen vergelijkbaar (in ernst ziekte, leeftijd, 

geslacht, leeftijdsomstandigheden) 
• Dubbelblind: noch patiënt noch arts weet welk pilletje gegeven is 
• à of mensen zich beter voelen wordt gemeten met effectgrootte (gestandaardiseerde 

vragenlijsten)  

Als onderzoeker (psycholoog) moet je nagaan wat de meest gepaste therapie is voor een persoon, dus 
wetenschappelijke literatuur raadplegen is van groot belang!! (Web of Science)  

Men meet de levenskwaliteitverschillen voor en na het toedienen van het medicijn:  

 

Effectgrootte = 0,5 

à correlatie van 0,24 

à medicijn is bruikbaar  

à 70% voelt zich iets beter, slechts enkele patiënten voelen duidelijke verbetering  

Effectgrootte =1 

à correlatie van 0,45 

à medicijn is effectief  

à 84% voelt zich iets beter, ca de helft vd patiënten voelen duidelijke betering  

à cijfers vanbuiten kennen!!  

à HEEL BELANGRIJK!!  
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DOELTREFFENDHEID ANTIDEPRESSIVA  

Eerste twee weken van het gebruiken van Prozac à effect Prozac en placebo-effect is hetzelfde 

Na 8 weken voelden de mensen die Prozac 
namen zich statistisch gezien beter dan de 
mensen die placebo nemen. 

Placeboeffect is veel groter dan het effect dat 
je krijg van Prozac zelf. 

¾ van het effect van medicamenten is 
placeboeffect, ¼ van de pil zelf à Samengeteld 
is dat dus 1 en is er genoeg effectgrootte 

 

BELANGRIJKSTE TABEL VAN DE CURSUS! (aanvullen met notities syllabus)      

Depressie: 0,9 
 
= 1,2: goede behandeling 
voor depressie als je 
depressie zal behandelen 
met prozac 
 
ECT  na falen – effect 0,8 
(groter dan andere 
therapieën) = alleen 
toepassen als al de rest 
niet werkt 

 

Besluit:  

Alle bovenstaande biologische therapieën zijn effectief. Dit betekent niet dat iedereen na de therapieën 
symptoomvrij is.  

Er is altijd een placebo-effect: dit is niet erg, maar om een middel op de markt te brengen moet je 
beter doen.  

Verschillende behandelingen hebben een verschillend placebo-effect (werkzame stof therapie ca 0,5 – 
ECT 0,8). 

Uitgesteld effect van therapieën, therapie werkt soms maar na een tijdje  

Effectgroottes worden gemeten tijdens inname, doch is er vaak herval bij stoppen à therapie zorgt 
niet voor een oorzakelijke oplossing . 

ongelijk ca. 
0,5 
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Verklaring placeboeffect  

Gewoon het idee dat je een pil neemt zorgt voor een fysiologische reactie (bv toename van dopamine 
of endorfine) -> er is dus wel degelijk een effect omdat hersenen stofjes aanmaken bij innemen vd pil  

Wanneer spontaan herstel samenvalt met placebo pil innemen, linken mensen het beter gevoel aan 
placebo. Het beter voelen is niet altijd gelinkt aan placebo. 

Er ontstaat enkel een placeboeffect wanneer men wil genezen. Het feit dat we placebo inneemt, zorgt 
ervoor dat ons lichaam endorfine en dopamine creëren. 

Psychologische factoren: 

• Klassieke conditionering: medische handelingen zijn geassocieerd met positieve emoties en 
geruststelling + de verwachting geholpen te worden. Deze twee zaken worden automatisch 
opgeroepen door de behandelingscontext en neutraliseren de negatieve gevoelens van verdriet 
en hulpeloosheid. 

• Cognitieve verwachting dat het beter zal gaan: dit helpt om de ziekmakende cognities bij 
stemmingstoornissen te overheersen. 

• Werkt enkel wanneer er motivatie is om te genezen. 

Effect behandelingen bij shizofrenie 

Vroeger: mensen met shizofrenie levenslang geïnterneerd 

Nu: 77% behoorlijk functioneren (27% zonder symptomen, 15% zonder terugval van psychoses) 

• Bij acute fase moet er zo snel mogelijk terug antipsychotica genomen worden 
• Bij afwezigheid van een terugval moet gedurende 2 jaar een onderhoudsdosis genomen 

worde 
• Normaal - 0,9 effectgrootte op cognitieve achteruitgang. è we nemen de pillen en het heeft 

wel een effect op de shizofrenie, maar het zorgt er ook voor dat het het leren, denken etc 
achteruit gaat. 
 

Werkzaamheid antipsychotica op negatieve symotomen: 

Positieve: dingen die shizofrenen wel, 
maar andere mensen niet hebben 
zoals bv stemmen horen. 

Negatieve:  Afwezigheid v. symptomen 
die de andere wel hebben. 
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14.4 PSYCHOLOGISCHE THERAPIEBENADERINGEN 

GEMEENSCHAPPELIJKE KENMERKEN VAN THERAPIEËN 

Mensen lossen vaak problemen op door ze op een constructieve manier met anderen te bespreken 
(zelfs indien lichamelijke oorzaak) à sociale steun heeft een positief effect  

Verandering percepties, reacties, verwachtingen en gedrag is een langdurig en geleidelijk proces 

Het vertrouwen die de therapeut hen geeft, zorgt voor een gevoel van vertrouwen bij de cliënt, ze 
hebben terug controle over gedachten  

Soms expliciet leerproces, soms geleid gesprek gericht op ontwikkeling van inzicht cliënt.  

ETHISCHE KWESTIES 

Wiens waarden worden weerspiegeld in de verandering: die van de cliënt, die van de therapeut of die 
van de maatschappij?  

• Vertrouwelijkheid à groepstherapie? Kind-moeder? 
• Eigen waarden van de therapeut à abortus van tienermeisje, als ze zegt dat ze abortus zal 

plegen zonder iemand anders dat weet 
• Emotionele betrokkenheid cliënt à mensen die hun diepste geheimen komen vertellen ,als 

een cliënt geslagen wordt, haal je die dan bij u huis? 

Ethische code beroepsvereniging: Tarasoff beslissing.  

• (bv Student is op campus, gaat bij de campuspsycholoog, zegt dat hij stemmen hoort die hem 
zeggen zijn lief te vermoorden. Psycholoog laat student coloqueren, wordt weer vrijgelaten en 
vermoordt dan zijn lief)  

• Moet je mogelijke slachtoffers waarschuwen bij gevaar?  
• Een schending van vertrouwen leidt sowieso tot het einde van therapie 
• Impliceert de mogelijkheid tot voorspellen van geweld: niet evident (Niet bij zelfmoord)  
• à het is moeilijk/bijna onmogelijk te voorspellen of de situatie problematisch is of niet  

=subjectieve inschatting van de situatie  

SUÏCIDE 

Enorm moeilijk te voorspellen, zelfs na analyse van gesprekken. 

Depressie en schizofrenie: 5% pleegt effectief zelfmoord, 25% doet een poging  

Vlaanderen: 1/37 mannen, 1/100 vrouwen sterft door zelfmoord (cijfer dubbel zo hoog als het 
wereldgemiddelde)  
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PSYCHOTHERAPIE  

Verschillende benaderingen  

• Psychoanalyse  
• Humanistische benadering  
• Gedragstherapie  
• Cognitieve therapie  
• Groepstherapieën  

14.5 PSYCHOANALYSE  

PSYCHO-ANALYTISCHE THERAPIEËN (FREUD) 

Stoornissen door middel van persoonlijkheidstheorie Freud  

• Menselijke stoornissen zijn het gevolg van een onbewsut conflict in het Es tijdens de 
psychosexuele ontwikkeling, wanneer fixatie en regressie tot stand komt. 

• onbewuste conflict dat de basis vormt van de mentale stoornis, geeft energie af dat een 
utiweg zoekt -> energie komt onder vermomming tot uiting, maar kan geïnterpreteerd 
worden door een therapeut.  

• Om zicht te krijgen op het probleem, is het belangrijk dat de patiënt zich ontspant en vrijuit 
over zijn/haar gedachten praat. De ontspanning is nodig om het Ich minder alert te maken, 
zodat flarden uit het onbewuste naar boven kunnen komen.  

Samenvatting:  

• Onbewust conflict (tijdens psychoseksuele ontwikkeling – Es) -> neurose/psychose  
• = mentale stoornis  
• Behandeling: ich uitschakeling door sofa =ontspannen en vertellen  

Technieken:  

• Vrije associatie: alles vertellen wat in de patiënt opkomt. 
• Afweermechanismen onderkennen: volgens Freud gebruikt het Ich afweermechanismen om 

zichzelf te vrijwaren van de angstaanjagende gedachten uit het Es.  
o à verplaatsing (een onaanvaardbare impuls wordt op een veilige manier tot uiting 

gebracht)  
o à sublimatie (gefrustreerde seksuele energie wordt in een andere creatieve activiteit 

omgezet) 
o àontkenning (het niet aanvaarden van een negatieve impuls)  
o à projectie (het toeschrijven van een eigen impuls aan iemand anders).  

• Droomanalyse: analyseren van enerzijds manifeste droominhoud (wat de patiënt zich van de 
droom herinnert) en latente droominhoud (waar de droom werkelijk over gaat en die door de 
therapeut moet geïnterpreteerd worden). 

Strafwetboek: droomanalyse, hypnose à oplichting en strafbaar!   
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Psycholoog zal dus het conflict in het bewustzijn brengen en van de energie ontdoen. 

Hierbij spelen drie processen een rol: 

• Weerstand: de angst voor de openbaring van het conflict zorgt voor vijandigheid tov de 
therapeut 

• Overdracht: emoties tov belangrijke personen worden overgedragen naar de therapeut 
• Catharsis: wegvallen van spanning/angst na de bewustwording van het onderdrukken van 

angsten, verlangens en herinneringen 

Stoornis is dus verdrongen, onbewuste conflicten en de genezing daarvan is de  bewustwording. 

= zeer intensief proces (langdurig)  à Eerste patiënt: Anna O. 

PSYCHOANALYSE NA FREUD 

Psychoanalyse kan geen herstel van fobieën verklaren: laat sommige conflicten gedekt.  

betrouwbaarheid tussen diagnose en therapie? Wat is de prognose van herstel? 

Interpersoonlijke psychotherapie: legt de focus op het onbewuste, op de probleemaspecten van 
intermenselijke relaties: nadruk op steunende aspect. 

KENMERKEN HEDENDAAGSE PSYCHODYNAMISCHE THERAPIE 

• Nadruk op emoties 
• Onderkennen pogingen ontwijken onderwerpen/problemen 
• Terugkerende patronene gevoelens, relaties, ervaringen 
• Aandacht voor verleden patiënt 
• Aandacht relaties belangrijke anderen 
• Aandacht therapeutische realtie 
• Aandacht wensen, dromen, fantasieën patiënt. 

14.6 HUMANISTISCHE THERAPIEËN 

Gaan uit van het feit dat mensen in probleemsituaties vaak niemand vinden die echt wil luisteren en 
hen probeert te begrijpen. Een stoornis is het gevolg van een blokkade in de natuurlijke groei (door 
verkeerde perceptie of gebrek aan contact met eigen gevoelens). 

Therapie bestaat uit: 

• Ontmoeting van gelijken: geen behandeling tussen zieke en expert.  
• Cliënten zullen uit zichzelf verbeteren als ze de kans krijgen. 
• Aanvaarding, ondersteuning en begrip zijn cruciaal.  
• De cliënt is verantwoordelijk voor zijn gedrag en lost zelf het probleem op. 
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CLIËNTGERICHTE THERAPIE: 

Carl Rogers (midden 20e E) is grondlegger -> therapie als alternatief voor psychoanalyse 

Kenmerken: 

• De cliënt staat centraal en niet de alwetende en interpreterende therapeut. Daarom spreekt 
Rogers van een cliënt ipv een patiënt.  

• Het probleem betreft de bewuste, subjectieve ervaringen van de cliënt en niet een onbewust 
conflict. 

• De klemtoon ligt op moeilijkheden in het hier en nu en niet op de kindertijd. 
• Het gedrag van mensen wordt bepaald door een aangeboren behoefte om te groeien en niet 

door seksuele of agressieve impulsen. 

Voorwaarden voor een goede therapeutische relatie: 

• Onvoorwaardelijke positieve aanvaarding 
• Empathie (ookal is het denkpatroon vd cliënt wreed)  
• Authenticiteit (=jezelf zijn, zoals je zou omgaan met vrienden)  

Doel: 

opheffen discrepantie tussen het actuele zelf en het ideale zelf van de cliënt. Door de niet-evaluatieve 
en niet-bedreigende context van de therapie kunnen ce cliënten loskomen van de onrealistische 
verwachtingen die ze van zichzelf hebben of die ze bij anderen percipiëren. 

à enorme impact gehad en is waarschijn de meest gebruikte methode bij cousneling en 
crisisopvangcentra. 

FOCUSTHERAPIE 

= Patiënten leren om met gedrag en gevoel om te gaan  

rolverdeling en een structurele ongelijkheid  

• contact eenzijdig & gericht is op het groeiproces van de cliënt  
• therapeut neemt de leiding, bepaalt vormgeving, regels en grenzen van de therapiesituatie 

o ó niet-directieve karakter van Rogers 

belevingsgerichte en experiëntiele therpaie, waarin er geen vrees is om de cliënt te sturen in de 
richting van verdieping in het ervaringsproces  

Bij focustherapie is er bv een focus op lichamelijke relaties. 
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14.7 GEDRAGSTHERAPIE 

= Vorm van psychotherapie die het gedrag van een cliënt probeert te veranderen door de wetten en 
de principes van de leertheorie toe te passen.  

Therapie vertrekt vanuit experimenteel onderzoek naar de gedragingen en cognitieve processen van 
de mens (ó intuïties enkelen)  

Eysenck en Skinner, gedragstherapie = gedragsverandering door toepassing wetten/principes vd 
leerpsychologie  

Therapie zal beginnen met functionele analyse waarbij problematische gedraginen en uitlokkende 
factoren in kaart gebracht worden.  

Typisch voor gedragstherapie is ook dat de cliënt huiswerk krijgt, waarbij de technieken die in de 
therapie besproken werden, thuis verder geoefend worden. 

TECHNIEKEN KLASSIEKE CONDITIONERING 

• Toepassing 2 vormen onaangepaste emotionele reacties: 
• Buitensporige angst (fobieën, OCD) 
• Buitensporige attractiviteit ongepaste stimulus (voyeurisme, exhibitionisme) 

Ontstaan fobie:  

• Klassieke conditionering: een NS die een CS wordt (bv vliegangst – turbulentie) 
• Operante conditionering: negatieve bekrachtiging door vermijdingsgedrag 

à Systematische desensitisatie: bij deze techniek leert het individu een positieve respons te 
geven bij een stimulus die angst uitlokt. Omdat de positieve respons onverenigbaar is met de 
angst, zal tegenconditionering plaatsvinden, waarbij de geconditioneerde angstrespons 
overheerst wordt door de nieuwe geconditioneerde respons. (heel voorzichtig opbouwen)  

Angststoornis: CR overrulen door een nieuwe respons (bv fobie konijn -> snoep toedienen en konijn 
dichter bij laten komen -> associëren met goed)  

Relaxatietechnieken bij hiërarchische voorstellingen (spierspanning controleren)  

à Zodra de stimulushiërarchie opgesteld is en de relaxatietechnieken geleerd zijn, begint de de cliënt 
met zich een beeld te vormen van de minst bedreigende items van de lijst.  

 

 

à systematische destensitisatie 
wordt geleidelijk aan, in stapjes 
gedaan (opbouwen van minst tot 
meest bedreigend)  



 83 

Doorlopen van de angsthiërarchie is niet steeds cruciaal:  

• flooding: patiënt onmiddellijk geconfronteerd met de volledige CS. Ervaring leert ons dat de 
gevolgen niet erg zijn (indrukwekkend). Bv. als een cliënt een fobie heeft van hoogte, hen 
direct ergens brengen waar er hoogte aanwezig is.  

implosietherapie: angst implodeert intern door inbeelding van stimulatie, ervaring van angstreactie 
door een inbeelding van de stimuatie dwingt de patiënt dus de angstreacties herhaaldelijk te ervaren 
zonder enig letsel op te lopen 

Aversietherapie: CS gekoppeld aan negatieve ervaringen (Bv bij een behandeling van een 
alcoholverslaving werken met antabuse: een middel dat ervoor zorgt dat na het drinken van alcohol, je 
supermisselijk en ziek wordt)  

TECHNIEKEN OP BASIS VAN OPERANTE CONDITIONERING 

Gedrag = f(gevolgen) (gedrag wordt gehanteert in functie van gevolgen) 

Token economy: patiënten beloond voor normale, gewenste gedragingen 

Impliciet gebruik operante conditionering wordt vaak onbewust door psychologen gebruikt, vaak 
reageren psychologen bemoedigend wanneer patiënten vertellen dat ze onafhankelijk gehandeld 
hebben en doen ze dit niet wanneer zij afhankelijk/defensief gereageerd hebben -> bekrachtigend  

Straf: gevaar voor escalatie, nooit zonder bekrachtiging  

TECHNIEKEN OP BASIS VAN OBSERVEREND LEREN  

Modelling: techniek waarbij cliënten gepast gedrag leren door naar personen te kijken die het juiste 
gedrag vertonen (bv bij flooding, OCD, groepstherapie)  

14.8 COGNITIEVE GEDRAGSTHERAPIE 

Onderzoek in psychologie verschoof van observeerbare gedragingen naar de onderliggende 
verwerkingsmechanismen -> meer andacht voor gedachten en percepties van de cliënt (blackbox)  

Cognitieve gedragstherapie  

• ter discussie stellen en vervangen van slecht aangepaste overtuigingen die patënten hebben 
• Cognitieve gedragstherapeuten spannen zich in om patiënten efficiëntere strategiëen aan te 

leren voor perceptie en interpretatie van de omgeving/gebeurtenissen 
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Rationeel-emotieve therapie. 

• Ontwikkeld door Albert Ellis 
• therapie gaat uit van de veronderstelling 

dat veel mensen onrealistische en 
perfectionistische overtuigingen 
hebben, die hen ertoe aanzetten om 
irrationeel gedrag te stellen en hen vaak 
een gevoel van mislukking geven.  
 

De oplossing hiervoor is het abc van de emoties: 

A.  aActivating event: welke situatie lokt de emotie uit? 
B. Beliefs: welke opvattingen en interpretaties heeft de cliënt op dat moment? 
C. Consequences: welke gevolgen hebben deze beliefs? 
D. Dispute: zijn de opvattingen en interpretaies rationeel en functioneel? 
E. Effect: welke cognitieve, emotionele en gedragsmatige gevolgen heeft de verandering van 

cognities? 

à therapeut helpt de cliënt om irrationele overtuigingen te identificeren en rationele alternatieven te 
genereren, cliënt zal ook huiswerk krijgen om op een andere manier naar de realiteit te kijken 

COGNITIEVE THEORIE  

Ontwikkeld door Aaron Beck. 

Basisredenering: depressie = dysfunctionele cognitieve schema’s  

Factoren die bijdragen tot de dominantie van ziekmakende schema’s die zorgen voor een negatieve 
spiraal zijn: 

• Neiging om conclusies te trekken op basis van de gevoelens die men heeft en niet de 
objectieve feiten. 

• Het onrealistisch uitvergroten van een (negatief) detail. 
• Overgeneralisatie  
• Negatieve gebeurtenissen intern attribueren 
• Zwart-wit denken 
• Kwetsbaar (sociaal afhankelijke of prestatiegerichte types) 

Therapie: de cliënten veranderen hun overtuigingen niet op basis van een debat met de therapeut, 
maar ze worden aangemoedigd om zelf informatie over hun overtuigingen in te winnen. Samen met de 
therapeut identificeren ze hun eigen overtuigingen en verwachtingen en formuleren ze hypothesen die 
in de werkelijkheid getoetst kunnen worden.  
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ANDERE COGNITIEVE TECHNIEKEN 

Stop-techniek: het herkennen van een negatieve spiraal en die op tijd stopzetten 

Rationele herstructurering: bv uitleggen hoe catastrofaal denken de cliënt belet om op een 
constructieve manier om te gaan met tegenslagen kritiek, of sociale signalen 

Positief denken: mensen leren positief te denken door een training in zelfinstructie è positieve 
denken in elke situatie 

Attributieveranderingen: normaal attribueren we succes intern en falen extern, bij depressie keert dit 
om (als het goed gaat door zichzelf, als het slecht gaat door iemand anders). 

PROTOCOLLEN 

Stappenplan met richtlijnen voor behandelingen van een specifieke problematiek. 

Effectiviteitstudies tonen een nood aan standaardisatie aan, ook in de kliniek ó  therapie als ‘unieke’ 
ontmoeting tssn 2 individuen  

Studie van Hoogduin toont aan dat 86% herstelt van depressie  

14.9 DOELTREFFENDHEID VAN PSYCHOTHERAPIE 

 

 

gezien dat de 
doeltreffendheid 
uitgedrukken wordt 
in effectgroottes. 
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Onderschatting placebo effect en dus overschatting van therapeutisch effect tov biologische 
therapieën. 

• Placebocondities zijn minder sterk bij psychotherapieën dan bij geneesmiddelen therapie 
• Bovendien is de persoon die de cliënten moet beoordelen, zelden helemaal blind voor de 

conditie waarin de persoon zich bevindt. Op deze manier kunnen we bij psychotherapieën iets 
lagere placebo-effecten verwachten dan bij 
farmacotherapieën 

Fobiën zijn zeer goed te behandelen bv. tandartsfobie, 
spinnenfobie etc.  

Bij een effectgrootte boven de 1 bv OCD kan even goed behandeld worden met psychotherapie è 
kijken naar tabel bovenaan waar dit nummertje ongeveer ligt. 

Grafiek: Toont dat de psychotherapie even goed werkt als antidepresiva.  

Herval?  

• cognitieve therapie: 69% vd patiënten functioneerde na een jaar nog steeds goed 
• geneesmiddelentherapie en daarna placebopil: 24% vd patiënten functioneerde nog goed  

o à Grotere kans op herval dus zonder psychotherapie.  

Combinatie van biologische en psychotherapie zorgt voor winst bij ernstig veralgemeende 
angstoornissen en paniekstoornissen, bij depressie werkt initieel psychofarmaca en nadien therapie 
(kleinste kans op herval) en bij schizofrenie.  

Geen winst bij OCD of fobieën. 

Duur/kostprijs: 

• Enkel werkzame therapieën worden terugbetaald (APA: lijst placebogecontroleerde, 
gerandomiseerde effectiviteitsstudies à gedragstherapie, cognitieve therapie, 
interpersoonlijke therapie)  

• Veel stoornissen worden behandeld met 30 sessies.  
• Meer dan 30 sessies heeft meestal geen extra effect (in tegenstelling wat de psychoanalyse 

beweerde) 
• effect van 30 studies is ongeveer hetzelfde als dat van geneesmiddelen.  
• Complexe problematiek: 

o Effect ver onder 3,0 & ongeveer 1/3 heeft geen effect  
o Herval is mogelijk 
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o Meest complexe gevallen zijn niet meegerekend in effectiviteitsstudies 
o Toegang intensere behandeling moet mogelijk zijn!! 

DOELTREFFENDHEID VAN PSYCHOTHERAPIE: DETERMINANTEN VOOR SUCCES  

Goede effectiviteitsstudie is niet evident  

• Groep moet groot genoeg zijn 
• Homogene pathologie is nodig, mensen moeten hetzelfde probleem hebben  
• Objectieve metingen vd levenskwaliteit zijn nodig  
• Statische kennis moet gropot genoieg zijn -> meestal in/door universiteiten kortdurende 

therpaieën bestudeerd  

Factor die weinig verschil maakt:  

therapiebenaderingen hebben geen systematisch effect. (behalve bij fobieën en OCD) 

Toch:  

studie Poulsen -> ontdekt dat bij boulimia nervose een doelgerichte aanpak betere resultaten bereikt 
werden, al blijft een belangrijk deel van het therapeutisch effect los te staan van de 
probleemspecifieke aanpak.  

Cuijpers zelfde conclusie voor depressis -> 10 tallen studies depressie:  

o 33% van het therapeutische effect voor depressie te danken is aan spontane verbetering 
in de loop der tijd en aan placebo-effect 

o 50% aan algemene ondersteuning door de therapeut  
o 17% aan technieken specifiek gericht op het aanpakken van de stoornis 

Meta-analyses zijn belangrijk om te bekijken wat de beste aanpak is!  

 
 
 
Welke aanpak werkt nu 
tegen welke stoornis? 
 
Zijn samenvattingen van 
verschillende studies 
heen. 
 
à De resulataat van die 
verschillende studies 
worden dan hier getoont. 
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Opmerking - nuancering:  

• Studies beperkten zich tot bonafide therapieën (= therapieën waarvan een grote groep 
psychotherapeuten gelooft dat ze heilzaam zijn, die gebaseerd zijn op een coherente 
psychologische theorie, een zo goed mogelijke wetenschappelijke basis hebben en gegeven 
worden door officieel opgeleide therapeuten). 
 

• Gemeenschappelijke kenmerken therapie (bv aandacht) 
 

• Praktisch is er soms weinig verschil in het therapieverloop. 
 

• Basiskennis van verschillende richtingen vd therapeuten, maar deze worden afgestemt op een 
specifieke stoornis  

Wat heeft wel effect: 

• Soort stoornis (afhankelijkheid middel, persoonlijkheidsstoornis tov specifieke fobie) 

Kenmerken van een client  

• YoungAttractiveVerbalIntellegintSocial is makkelijker te behandelen 
• Comorbiditeit (=meerdere stoornissen) is moeilijker te bahendelen 

Klikken met de therapeut door eerste indruk of socio-culturele achtergond  

• Elke therapeut heeft eigen kwaliteiten 

Verwachtingen van de cliënt 

 

 

à Bewust zijn dat er onderzoek gedaan wordt 
naar de werkzame factoren in een therapie, 
sommige factoren zorgen voor een 
grotere/kleinere effectgrootte van de therapie. 

 

 

 

 

 


