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Samenvatting Algemene Psychologie  
Deze samenvatting bevat de slides, eigen notities & boek. Inhoudstabel op laatste pag. 

Hoofdstuk 1: Wat is psychologie 

Definitie  
 = Een wetenschap waarbij menselijk gedrag wordt bestudeerd. Deze gedragsevidentie wordt 
gebruikt om de interne processen te begrijpen die aan dat proces ten grondslag liggen 

→ Gedrag begrijpen door op een systematische manier te observeren 

Ontwikkelingen pre-psychologie 

Rede, intuïtie en geloof 

Filosofie in het Oude Griekenland 
Eerste geschriften over het functioneren van de mens: 

• Plato: Onderscheid lichaam  geest → ware kennis haal je uit introspectie (observatie 

minder belangrijk) 

o Onderscheid: ware, onzichtbare & onveranderlijke wereld zichtbare, veranderlijke 

wereld (zichtbare wereld = onvolmaakte afspiegeling van de ware wereld) 

o Ziel komt uit ware wereld en leeft tijdelijk in lichaam → ware kennis haal je uit je ziel 

• Aristoteles: Ware kennis haal je uit axioma’s (vanzelfsprekende waarheden over wereld) 

o Hecht iets meer belang aan observatie 

o Axioma’s worden herkend door ziel als intuïtief correct = “demonstratie” 

 

• De katholieke kerk: God = waarheid → geschriften van kerkvaders = meest betrouwbare info 

o Vertalen schriften van Plato en Aristoteles naar kerkelijke leer 

▪ Demonstraties → Goddelijke ingevingen 

▪ Ware, onveranderlijke wereld → Hemel 

Conclusie: Ware kennis werd gedacht bekomen te worden door introspectie, nadenken, goddelijke 

ingevingen… 

De wetenschappelijke revolutie 

Nieuwe manier van denken (16-17 eeuw) 
• Ware kennis gebaseerd op systematische observaties en actief ingrijpen in wereld. 

o Niet uit bestuderen van oude filosofen 

De copernicaanse revolutie 
• Ontstaan door ontdekking dat kalender achter liep 

• Copernicus (1543): aarde draait rond zon (niet zon rond aarde) 

o Galilei (1632): Stelling ondersteunen met nieuwe observaties (data & experimenten) 

• Copernicaanse revolutie = het inzicht dat de aarde niet het centrum was van het heelal 
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Start van 2 culturen: alfa  beta 
Klassieke humanistische cultuur (alfa) 

• Bestuderen en uitbreiden van bestaande cultuur en kunst 

Natuurwetenschappelijke cultuur (beta) 
• Volledige samenleving heringericht op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten 

o Snel ontdekt dat niet iedereen even gedetailleerd kan waarnemen en meten 

→ eerste natuurwetenschappelijke studies over menselijk functioneren 

Toepassing wetenschappelijke methode op menselijk functioneren 

De persoonlijke fout 
• Natuurwetenschappers kwamen er achter dat niet iedereen op dezelfde manier en niet even 

accuraat waarnam = persoonlijke fout 

• Sommige mensen → meer tijd nodig om info te verwerken → accurate meetapparatuur 

uitvinden 

Neurale transmissie  
• Von Helmholtz: neurale transmissie = 100km/h 

o Snelheid zenuwimpulsen doorheen zenuwvezels gemeten 

Pioniers uit de lage landen 

Quelet!: normaalverdeling vd individuele verschillen (1ste PhD Gent) 

Plateau: kleurperceptie, psychofysica 

Donders!: mentale chronometrie 
• Mentale processen niet observeerbaar → infoverwerkingstijd wel observeerbaar 

• Mentale chronometrie: techniek waarbij men psychologische processen in de 

informatieverwerking tracht te achterhalen door de tijd die men nodig heeft bij opdrachten 

te meten → subtractiemethode 

• Conclusie:  

o Stimulusdiscriminatie vergt 46ms 

o Responsselectie vergt 42ms 

De evolutietheorie 
• Darwin: The origins of species (1859) 

o Natuurlijke selectie; survival of the fittest 

o Mensen voortgekomen uit dieren → mens bestuderen als dieren 

Onstaan v/d psychologie 

Ontwikkelingen binnen de filosofie 

Descartes: mechanische visie op wereld 
• Platonisch dualisme: lichaam/geest gescheiden (lichaam geen invloed op geest) 

o Descartes (17e eeuw) 

▪ Mechanische visie:  
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• Universum en lichaam als (wiskundige) machine 

• Deterministische, wiskundige en natuurwetten waaraan lichaam 

onderworpen was 

→ Lichaam (niet ziel!) kon dus wetenschappelijk bestudeerd worden 

Empirisme ipv rationalisme 
• Empirisme: kennis is aangeleerd ( nativisme) 

o Kennis in ziel is niet aangeboren maar aangeleerd door zintuiglijke ervaringen en 

associaties van ideeën = tabula rasa/blank slate (Locke) 

• Associationisme: hogere orde kennis = associaties van eenvoudigere ideeën 

Beginjaren van de psychologie 

Wilhelm Wundt: fysiologische psychologie 
• Wundt – Leipzig, 1879: eerste ‘psycholoog’ 

o Noemde zichzelf fysiologisch psycholoog 

o Zijn definitie: Psych = combinatie van “introspectie” & wetenschappelijke methode 

▪ Onderscheid introspectie: Sofa science  eenvoudige kwantificeerbare antw 

▪ Experimentele introspectie met kwantificeerbare antw = enige toelaatbare 

vorm van introspectie 

Gestaltpsychologie 20eeuw  
• Onderscheid: Bewuste waarneming  stimulus v elementen 

o Waarneming = gehelen (gestalten) 

▪ Bestaat uit verschillende onafhankelijke sensaties 

• Vb. Je hoort geen aparte noten maar een melodie 

• Vb. Wat je waarneemt bij illusies =/= gewaarwording 

o Theoretische impact = beperkt: hersenen kunnen slechts 1 interpretatie tegelijk 

maken 

o Bottom-up & top-down 

Toegepaste psychologie 
• Eerste Franse labo in Sorbonne 

• Binet → 1ste IQ test 

Behaviorisme 
Behaviorisme = Een stroming binnen de  met het standpunt dat enkel observeerbaar, meetbaar 

gedrag het onderwerp kan vormen van psychologisch onderzoek & theorievorming. Mentale 

processen worden niet bestudeerd. 

• Kennis uit directe observaties  

• Repliceerbaar → operationele definities 

o Vb. Operationele definitie ‘Wat is honger’ 

• S-blackbox-R psychologie 

o Skinner: “mentale processen bestaan niet” 

• Onderscheid onafhankelijke  afhankelijke variabelen 
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Psychoanalyse 
• Freud 

o Bewustzijn/gedrag = resultaat van onbewuste driften 

o Psychopathologie: afkomstig uit trauma’s kindertijd 

▪ Oplossing psychopathologie: onderbewuste trauma’s naar oppervlakte 

(bewuste) brengen 

• Droominterpretatie, vrijassociatie 

o Hermeneutische onderzoeksmethode = interpreteren en begrijpen van verleden = 

introspectie  

▪ = sofa science 

Conclusie 
• Psychologie bestond uit verschillende onderzoeksscholen met verschillende methoden 

• Hedendaags: Psychologie gebruikt natuurwetenschappelijke onderzoeksmethoden 

o Systematische observatie 

o Empirie 

o Toetsing 

Hedendaagse Psychologie 

Het belang v/d biologie 
• Wederzijdse invloeden: lichaam – geest 

• Centraal Zenuwstelsel CZS (hersenen, ruggenmerg) → invloeden op gedrag 

o Gelokaliseerde letsels leiden tot specifieke pathologie: Vb. Broca afasie  

o Algemene stoornissen: Alzheimer, ondervoeding 

o Psychische pathologie: Chemische invloeden (serotonine – depressie) 

• Erfelijkheid: IQ, persoonlijkheid, motoriek, seksuele geaardheid.. 

• Evolutie: aangeboren kenmerken (vb. inprenting, lachen..) 

• Buiten hersenen: hormonen, honger, dorst, seksuele driften, pijn 

→ Wetenschap v samenhang biologie & psyche: cognitieve neurowetenschap of neuropsychologie 

Belang v cognitieve processen 
• Gedrag wordt beïnvloed door ervaringen (top-down effecten) 

• Cognitieve kaart 

Belang van sociaal-culturele context 

• Milgram: sociaal netwerk: door 6 stappen kunnen we eender wie bereiken  

• Sterke intragroepsbeïnvloeding door socioculturele ≠  

• Hofstede: culturen → 5 ≠ dimensies  
o Individualisme, macht, onzekerheid, masculiniteit, oriëntatie  

• Sociocultureel  biologisch: nature/nurture ? 

 

Biopsychosociale model: 

Interactie: 

 Nature & Nurture 
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Onderzoeksmethoden in de psychologie  

Fasen in het onderzoeksproces 
1. Onderzoeksvraag opstellen: duidelijk en gedetailleerd 

a. Beste onderzoeksvragen formuleren indien men een theorie heeft 

b. Theorie = samenhangend geheel van ideeën als verklaring v/e fenomeen 

2. Literatuurstudie: bestaand wetenschappelijk onderzoek over onderwerp lezen 

a. Kijken wat al over het onderwerp onderzocht is en valkuilen van andere 

onderzoekers ontdekken 

b. WoS – Web of Science 

i. Subjectiviteit beperken  

c. Voorspellen en verklaren 

i. Voorspelling, beschrijving en verklaring voor samenhang gegevens 

3. Keuze variabelen & procedure (=operationalisering) 

4. Doelgroep selecteren 

a. Repliceerbaarheid? 

b. Keuze onderzoekstechniek 

i. Beschrijvend onderzoek 

ii. Correlationeel onderzoek 

iii. Experimenteel onderzoek 

c. Correlatie: verbanden zoeken tussen variabelen 

5. Data analyseren 

a. Verbanden proberen begrijpen 

b. Hypothesen opstellen 

c. Data vergelijken met soortgelijke data 

Beschrijvend onderzoek 
Beschrijvend onderzoek = Verzamelen van ecologisch valide, betrouwbare en correcte informatie 

over een onderwerp 

Naturalistisch onderzoek 
• Systematische observatie van gedrag in een natuurlijke context 

o Hoe vaak, wanneer, en welk gedrag wordt gesteld? 

• Voordelen: 

o Natuurlijke context ipv labo context 

o Startpunt voor meer gericht onderzoek 

• Nadelen: 

o Keuze van scoringscriteria = subjectief 

▪ Welke categorieën? Wat is ‘stout gedrag 

o Complexe data 

o Reactieve gedragingen = aanwezigheid onderzoeker heeft invloed op het gedrag 

▪ Oplossing: spiegelglas, camera’s.. 
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Vragenlijsten  
• Vragenlijsten: vragen stellen aan mensen met ervaring met het onderwerp  

• Voordelen 

o Ev. Ter aanvulling van observatie 

o Vragen op schalen (bv 7p Likert) 

o Snel, gemakkelijk, grootschalig onderzoek  

• Nadelen 

o Subjectiviteit categorieën  

o Sociale wenselijkheid 

▪ Mensen antwoorden naargelang ze denken wat sociaal wenselijk is 

Interviews 
• Interviews: open, mondelinge vragen in interactie met bevraagde 

o Gestructureerde interviews: Iedereen dezelfde vragen stellen 

o Ongestructureerde interviews: Gerichte, persoonlijke vragen stellen; doorvragen 

• Voordelen 

o Gedetailleerder dan vragenlijst – ‘doorvragen’ 

o Identificatie variabelen bij nieuwe onderwerpen 

• Nadelen 

o Moeilijk generaliseerbaar, sampling bias 

o Sociale wenselijkheid – geen anonimiteit 

o Vergelijkbaarheid data – moeilijk bij ongestructureerde interviews 

▪ Door groot aantal verschillende vragen 

Opiniepeilingen ‘polls’ 
• Opiniepeilingen: Korte inventaris van opinies van grote, representatieve steekproef die 

gebruikt worden om conclusies te trekken over volledige populatie 

• Voordelen 

o Kort & snel 

o Generaliseerbare data 

• Nadelen 

o Sociale wenselijkheid 

o Nonrespons bias: wanneer bepaalde groepen besluiten niet mee te doen aan het 

onderzoek voor een bepaalde reden → groep die wél besluit mee te doen niet 

representatief 

▪ Bv. “Survey: uw mening over jongeren en overmatige porno consumptie?” 

• Jongeren zien de titel en denken mss dat er niks mis mee is, en 

vinden de survey onnozel en beantwoorden het niet 

• Karen’s zien de titel en denken meteen “ja, schandalig” en vullen 

heel de survey meteen in waarin ze hun sterke mening erover laten 

blijken 

→ Enkel boze Karen’s antwoorden, leidt tot misleidende resultaten 

o Representativiteit?  
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▪ Via gsm? Internet? Postbus? → Niet representatief vr mensen zonder gsm, 

internet, vast adres..  

Psychologische tests 
• Psychologische tests: meten & kwantificeren v/ menselijke eigenschappen en vaardigheden 

o Gestandaardiseerde tests: IQ, persoonlijkheidstest 

Archiefdata 
• Archiefdata: analyseren bestaande datasets 

o Vb. Klassengrootte en diocesane proeven relatie tussen zoeken 

Gevalstudies 
• Casestudy: intensief, gedetailleerd onderzoek over één persoon/gebeurtenis met als doel 

algemeen geldende principes te vinden 

• Nadelen 

o Vaak slecht generaliseerbaar 

• Toepassingen 

o Neuropsychologie (patiënt HM) 

o Freud: vanillepudding case – Lucy R 

o Kitty Genovese: Bystander effect – diffusion of responsibility 

▪ Gevalstudie als startpunt odnerzoek 

Correlatieonderzoek 
• Correlatieonderzoek: verbanden tussen verschillende waarnemingen zoeken 

o Samenhang tussen 2 of meerdere variabelen = correlatie 

o Correlatie =/= causatie! (spurieuze correlaties) 

• Correlatiecoëfficient r 

 

Experimenteel onderzoek 
Verschil met correlatieonderzoek 

• Zelfde onderwerp maar: 

• Actief manipuleren variabelen en hun effect 

• Al de rest constant houden (confounds vermijden = andere variabele dan de onafhankelijke 

var die ook het effect kunnen beïnvloeden)  

o Zelfde groep, zelfde leeftijd, zelfde geslacht 

• Voordelen: 

o Causaliteit en controle verzekerd 
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o Repliceerbaar en betrouwbaar 

• Nadelen: 

o Manipulatie soms niet mogelijk 

o Invloeden van andere variabelen 

5 belangrijke fasen van experimenteel onderzoek: 
1. Voor het experiment: 

a. Literatuurstudie: vb. eerder gevonden bij jongens  
b. Theorie: vb. zien van geweld → beschikbaarheid agressie (= priming) 

2. Hypotheseformulering: Voorspelling op basis v/e theorie die in een experiment wordt 
getoetst 
a. Verificatie: bv.; hogere scores voor ‘street fighter’   
b. Falsificatie: herzien theorie  
c. Vereist beter begrip van fenomeen dan achteraf verklaren 

3.  In experiment ‘gieten’: 
a. Onafhankelijke variabelen: Wat wordt gemanipuleerd? 

i. Voorbeeld; Het soort video game 
b. Afhankelijke variabelen: Meten v/h effect v/d manipulatie 

i. Voorbeeld; Aantal keren maximumstraf (voor agressie)  
c. Controlevariabelen: Wat je constant houdt (confounds vermijden) 

i. Voorbeeld; Duur van de videogame 
4. Data verzamelen en analyseren:  

a. Tellen, meten 
b. Is het ≠ statistisch significant?   

5. Evalueren hypothese en terugkoppeling theorie: 
a. Falsificatie: verkeerde hypothese OF slechte operationalisering  

Is wetenschap altijd juist? 
• Interne validiteit:  

o Zijn de oorzaak/gevolg relaties gerechtvaardigd?  → Ja: intern valide 
o Zijn er geen storende variabelen, confounds ? → Nee: Intern valide  

• Externe validiteit: 
o Zijn de results repliceerbaar – betrouwbaar → Ja: extern valide 
o Generaliseerbaarheid  
o Ecologische validiteit? → Soms tegenstrijdig  
o ➔ Testen in een veldexperiment (natuurlijke situatie) 

• Spanningsveld interne validiteit  externe validiteit 
o Hoe meer men probeert om de interne validiteit hoog te houden, hoe meer het 

experiment op een artificieel experiment zal lijken (en dus een lage externe validiteit 
hebben) 

→ Op basis v/ meta-analyses (resultaten van meerdere, eerder uitgevoerde onderzoeken analyseren 
& vergelijken) goede en foute theorieën ontdekken 

Hoofdstuk 3: Gewaarwording 
• Gewaarwording = het opnemen van de aparte stimuli 

o Vb. Opname van alle aparte noten in melodie 

• Waarneming = het interpreteren van deze stimuli en het bekomen tot een geheel 

o Vb. Melodie horen spelen (alle aparte noten samen) 

• Aristoteles en zijn ‘5 klassieke zintuigen’ 
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o Zicht 

o Gehoor 

o Reuk 

o Smaak 

o Tast 

• Hedendaags: 10 zintuigen 

o Pijngewaarwording 

o Temperatuurgewaarwording 

o Evenwichtsgevoel (vestibulair zintuig) 

o Kinesethesie (positie en beweging van spieren) 

o Interoceptie (interne sensaties zoals honger, hartslag, blaas) 

• Jeuk 11de zintuig? 

• Fysische processen → organen informatietransfer → verwerking sensorische informatie i/d 
hersenen  

Het zicht 

Fysica van het licht 
• Licht = elektromagnetische straling 

• Snelle trillingen (oscillaties) van elektrisch geladen materiaal, zich voortbewegend in golven, 

met een bepaalde golflengte 

• Zichtbare spectrum: 400-700nm  

• Lichtintensiteit: hoeveelheid fotonen per tijdseenheid: 

o Reflectie (foton kan worden gereflecteerd) 

o Transparant (foton kan door vw heen gaan bv glas) 

o Refractie (‘breken van licht’ = stralen veranderen van richting als van medium 

veranderen) 

• Bron: 

o Zon – rechtstreeks of reflectie 

o Zelf aangemaakt 

o Druk op ogen ‘vlekken zien’ 

o Elektrische stimulatie hersenen 

o Migraine ‘vlekken zien’ 

Het oog & gezichtsbanen   

Route van de stimuli → retina 

1. Cornea (= transparant) = hoornvlies 
2. Kamervocht (tussen cornea & lens)  
3. Pupil (opening in iris)  
4. Lens  

a. Accommodatie: ciliaire spier regelt lens dikte afhankelijk vd afstand vh voorwerp  
b. Voorwerpen dichtbij: lens boller; voorwerp ver weg: lens platter 

5. Glasachtig lichaam  
6. Retina  
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a. Prisma shift: Onze hersenen draaien alles wat we zien om (spiegelbeeld & 
ondersteboven) 

Route stimuli: ogen → hersenen 
• Retina = dun weefsel laagje achterkant oogbol 

• Retina bevat receptoren 

o Transductie: proces waarbij receptorcel fysische energie omzet in elektrische 

signalen 

• Retina 3 lagen: 

o Visuele receptoren (kegeltjes en staafjes) 

▪ Kegeltjes: perceptie van kleur; vereist hoge licht intensiteit vr activatie 

• Concentratie hoogst: Fovea (centrale deel vd retina) 

▪ Staafjes: zien beweging; lage licht intensiteit vereist; nachtzicht 

• Concentratie hoogst: buiten fovea (afwezig in fovea) 

 

o Horizontale cellen 

▪ Bipolaire cellen 

▪ Amacriene cellen 

o Ganglioncellen: infoverwerking 

(127mil → 1mil signalen 

comprimeerd)  

• Axonen ganglioncellen vormen oogzenuw 

o Oogzenuw verlaat oog door 1 gat 

▪ =Blinde vlek 

• Blinde vlek & soctocomen (delen van 

retina die niet meerfunctioneren) 

o Compensatie door andere oog 

 

 

 

 

Route stimuli: oogzenuw → hersenen 
1. Chiasma opticum 

o contralaterale projectie 

2. Optische banen → corpus genicalatum laterale 

3. Primaire visuele cortex:  

o kenmerkdetectoren = oriëntatieselectief  

o (reageren alleen op lijnen met bepaalde hellingshoek) 

 

 

 

p. 10 
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Problemen bij het scherp zien 
• Hypermetropie: verziendheid → problemen met zien van dichtbij zijnde voorwerpen 

• Myopie: bijziendheid → problemen met zien van verre voorwerpen 

• Presbyopie: verziendheid dat verslechterd naarmate je ouder wordt 

o Kan niet dichtbij scherpzien 

• Astigmatisme: sommige oriëntaties onscherp zien 

Helderheid en lichtheidsperceptie 

De helderheid van licht 
• Helderheid wordt bepaald door intensiteit van licht 

o Hoe intenser, hoe helderder 

o Hoe meer fotonen, hoe intenser 

• Direct of door reflectie 

o Hoe minder fotonen gereflecteerd → hoe donkerder 

• Helderheid constant houden 

o Pupil groter/kleiner 

o Staafjes gebruiken bij zwak licht 

o Kegeltjes gebruiken bij sterk licht 

o = licht- en duisternisadaptatie 

De lichtheid van voorwerpen 
• Gelijktijdig contrast: gepercipieerde lichtheid afhankelijk van helderheid v/d omringende 

voorwerpen  

• Lichtheidsconstantie: lichtheid voorwerp blijft gelijk bij ≠ belichting  
o Voorbeeld; wit hemd wordt niet plots zwart bij zwak licht 

Kleurperceptie  
• Kleurperceptie = afhankelijk v/d golflengte → Bepaalt de tint (rood, blauw,…)  

o Newton: wit = alle kleuren samen  
o Young: alle tinten door intensiteit van 3 primaire kleuren (RGB) 

▪ = Trichromatische theorie   
▪ Kleurperceptie = relatieve activiteitsniveau van 3 soorten kegeltjes 

• Korte, midden, lange golflengte kegeltjes  

• Kleurendefficiëntie = Niet goed kleuren kunnen onderscheiden  
o Mannen > vrouwen → oorsprong in recessief gen X-chromosoom  

▪ (of ziekte, ouderdom → niet altijd genetische basis)   
o ≠ volledig: focus op groen- & roodgevoelige kegeltjes  
o Compenseren met lichtheid  
o Vaak zelf niet geweten → gangbare naam aanleren voor wat zij zien  

▪ Testen met Isihara test  

• Kleurconstantie: streven om kleuren als gelijk te blijven zien ondanks verschillen in de belichtin 
 

• Chromatische adaptatie - noemt men het verschijnsel, dat het oog zijn onderscheidingsvermogen 

verliest voor gekleurd licht bij langdurige inwerking hiervan (➝ Adaptatie van het oog). 
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Het gehoor 

Fysica van het geluid 
• Trillingen: lucht samenpersen & doorgeven door medium 

• Sinusgolf (= regelmatige golfjes)  

• Amplitude: verschillen tussen hoogte en diepte in de geluidsgolf 
o Bepaald toonsterkte 

• Frequentie: verschillen cycli/tijdseenheid  → Frequentiemaat = Hz  
o Bepaald toonhoogte 

 

Delen van het oor (foto’s below) 

Buitenoor 
1. Oorschelp: vangt geluid op 

2. Gehoorgang: leidt geluid van oorschelp naar trommelvlies 

3. Trommelvlies: geluidsgolven doen trommelvlies trillen, vlies verbonden met gehoorbeentjes 

Middenoor: gehoorbeentjes (MIS) werken als versterker van geluidsignaal 
4. Hamer (Malleus): Slaat op aambeeld 

5. Aambeeld (Incus): Aambeeld verbonden met stijgbeugel 

6. Stijgbeugel (Stapes): Voet van stijgbeugel vibreert tegen ovale venster 

Binnenoor 
7. Ovale venster: is een opening in het slakkenhuis, in ovale venster zit een vlies 

8. Slakkenhuis (cochlea): Vloeistof in slakkenhuis vibreert door trillingen van vlies in venster 

a. Basilaire membraan: Bevat haarcellen die worden platgedrukt (mechanische 

plooiing) door de golven in vloeistof van slakkenhuis 

i. Belangrijkste zachte membraan in slakkenhuis 

9. Gehoorzenuw: Zet mechanische plooiing van haarcellen om in neuronale impulsen → brein 

10. Primaire auditieve cortex: Aankomen neuronale impulsen vanaf gehoorzenuw 

a. Feedbackloop: hersenen → oor (belangrijk signaal isoleren van achtergrondgeruis) 

i. Vb. Cocktail party effect 
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Perceptie van toonsterkte & toonhoogte  

Toonsterkte (amplitude) 
• Hoe hoger de amplitude, hoe sterker afbuiging v/h trommelvlies → sterkere amplificatie 

door gehoorbeentjes → grotere golven slakkenhuis → meer en iets sneller haarcellen vuren 

Toonhoogte (frequentie) 
1. Vloeistofbeweging (loopt over de basilaire membraan) bereikt maximum en vermindert snel 

a. Tonen met een hoger frequentie produceren kortere golven  

b. → Bereiken maximum dichter bij ovale venster  

2. Snelheid van vuren  

a. Interacties tussen sterkte en hoogte!  

b. Frequentie vuren haarcellen beperkt: maximum 1000Hz  

c. Salvoprincipe vangt dit op: de cellen werken samen om vele Hz te horen 

Auditieve lokalisatie: op basis van kleine verschillen tussen bij de oren 
• Intensiteit: als geluid luider is in rechtse oor, is de bron rechts 

o Vb. : Bv tijger staat rechts van je → geluid zal sterker, intenser zijn in rechter oor 

(meer trilling in rechtse oor) → hersenen weten dat het geluid van rechts komt 

 

• Aankomsttijd: als geluid eerder in rechtse oor aankomt, is de bron rechts 

Gehoorverlies en behandeling ervan 
• Conductiedoofheid = slijtage gehoorbeentjes  Hoorapparaat als ‘oplossing’ 

• Schade door blootstelling aan te luid geluid 

o Sensorineurale doofheid = schade aan haarcellen: weinig/geen signalen naar 

gehoorzenuw gebracht 

▪ Soms tijdelijke drempelverschuiving 

▪ Behandeling: Cochleair implantaat (vr jonge kids vr betere taalverwerving) 

o Tinitus = ongecontroleerd vuren van de oorzenuw 

Reukzin 
• Niet goed ontwikkeld door weinig oefening 

o Weinig receptoren 

o Weinig hersengebied aan toegewezen 

Geuren detecteren & identificeren 

• Vrouwen > mannen, jong > oud, ochtend > avond 

• Geuradaptatie: we merken geuren niet meer op als we er een tijdje aan blootgesteld zijn  

• Slechts 100 geuren identificeren, 70% accuraat 

• Blinden: 
o Geen betere detectie   

▪ Weinig verbindingen bulbus olfactorius – visuele cortex 

▪  rast, woordherkenning  
o Betere identificatie  

• Voorkeur geuren niet aangeboren – associatief leren  
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o Ook foetaal: vruchtwater v/d moeder krijgt voorkeur  
o Maakt duidelijk waarom baby’s geen afkeer hebben van uitwerpselen  

• Kakosmie: constant een slechte geur gewaarworden 

• Feromonen: geuren die paargedrag beïnvloeden 
o Vooral dieren → opposites attract - genetische immuniteit → evolutionair voordeel 

▪ Leidt tot een grotere verscheidenheid aan genen en hogere 
overlevingskansen 

o Mensen: voorkeur voor geuren niet aangeboren maar aangeleerd! Waarom vind je 

een parfum lekker? Aangeleerd → Attractief persoon heeft bepaald parfum op → 

geur wordt als lekker beschouwd 

Smaakzin 
• Aristoteles dacht dat er 7 basissmaken waren → 19e eeuw conclusie 4 smaken (zout, zoet, 

bitter, zuur) → nu = 5 receptoren (5de smaak? Umami?)  

• Er is een blinde vlek op tong 

• Receptoren gelijk over hele tong verspreid 

• Voorkeur ligt bij zoet (evolutionair) t.o.v. zuur/bitter 

-> Maar wat bij andere smaken? Waarom is kreeft lekkerder dan kip? → kreeft = fancy 

(=aangeleerd) 

• 2jarige baby’s neofobisch  nieuwe smaken worden niet meer geapprecieerd (jonger dan 2 

→ na 10 blootstellingen kan je alles laten lusten (zelfs zure citroenen bv.) 

Tastzin 

Druk en temperatuur 

• Onze tastzin registreert drukveranderingen op de huid → 3 doelen: 
o Herkenning voorwerp: een zaklamp zoeken in de donker  
o Sociale relaties: een hand geven  
o Feedback tijdens motoriek: hoe hard mogen we druk uitoefenen op het voorwerp?   

• 4 soorten receptoren: 
o Snelle veranderingen op precieze plaatsen (vingertoppen) → fijne motoriek  

▪ Bv.: Bij het bedienen van een toetsenbord 
o Langdurige veranderingen op precieze plaats (klein voorwerp, lange tijd)  

▪ Bv.: Bij het schrijven 
o Snelle drukveranderingen op grote oppervlakte  

▪ Bv.: Wanneer iemand een hand op je schouder legt 
o Langdurige veranderingen op grote oppervlakte (bewegingen) 

▪ Bv.: Geeft informatie wanneer je gaat zitten en weer rechtstaan 

• Adaptatie → detectie veranderingen 
o Bv.: Een nieuwe halsketting of horloge voelt in het begin vreemd aan, maar na enkele 

dagen merk je het niet meer.  

• Interactie met andere gewaarwordingen (visueel: het dode hand effect)  

• Tastzin buiten lichaam 
o Natuurlijk: pen tijdens schrijven 

o Inductie: prothesen, zie bv nephand synchroon strelen: het gedachte lichaam  
dode hand  
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o Fantoompijn, fantoomledematen = het gevoel hebben dat je geamputeerde 
ledemaat er nog is. Fantoompijn is het gevoel van pijn hebben in een ledemaat dat 
niet meer bestaat.  

o → Geamputeerde hand → zenuwbanen die vroeger verbonden waren met vingers 
bestaan nog steeds in overgebleven deel van de arm → aanraking op stompje kan 
die zenuw prikkelen wat gevoel geeft dat de er gedrukt wordt op vingers of hand 
terwijl deze niet meer bestaat. 
 
 

• Temperatuur:  
o Warmbloedig – evolutionair  
o Aparte receptoren voor te koud en te warm 
o Vooral gevoelig voor snelle veranderingen   

▪ Verklaart waarom metaal kouder aanvoelt dan een stuk hout van dezelfde 
temperatuur 

Pijn 
• Nociceptie = voelen van pijn 

• Pijnreceptoren zijn vrije zenuwuiteinden in huid én lichaam en werken niet via een chemisch 

signaal 

• Niet puur bottom-up: niet pure biologie (pijn in lichaam -> signaal -> hersenen) 

o -Ernstige verwondingen → je brein voelt pas pijn wanneer je uit de 

levensbedreigende situatie bent 

o -Compensatie door aangename stimulatie → kinderen aaien op voorhoofd bij pijn 

(focus weg halen van pijn) 

o -Placebo-effect (denken dat het beter wordt → gevoel dat het beter wordt) 

o -Verhoogde gevoeligheid eerdere beschadigde zones (brein waarschuwt voor 

aanraking terug geheelde gebieden door eerder trauma, top-down dus) 

o -Grote individuele verschillen bij mensen 

• Pijnmodulatie - poorttheorie: aanleren aan mensen (hersenen) om “ervaren” pijn te 

verminderen 

Kinesthesie  en evenwichtsgevoel 

• Kinesthesie = informeert ons over de positie en beweging van onze ledematen  
o Stelt ons in staat te reageren wanneer we struikelen of uitglijden 
o Wanneer dit niet meer werkt (tijdelijk) → slapende voet  

• Evenwichtsgevoel: om in balans te blijven 
o Info evenwichtszintuigen (beweging vloeistof semicirculaire kanalen) + 

kinesthetische feedback  
o Interactie met visuele informatie → reisziekte  

Psychofysica Examen! 
• Psychofysica is de wetenschap die meten hoe fysische stimuli overeenkomen met psychische 

ervaring 

• Bepalen van absolute en differentiële drempels  

• Absolute drempel: laagste waarde die een persoon kan detecteren 
o Detecteerbare intensiteit  
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o Gradueel, niet absoluut  

• Ruis in zenuwbanen door spontaan vuren  
o Signal-noise beslissing met false alarms en misses  
o Bv.: Donkergrijze waas in een donkere kamer  

• Absolute drempels:  

 
• Drempels verschillen adaptatie 

• Drempels afhankelijk van zintuigen 
o Verschillen rug-hand → differentiële sensitiviteit  
o Arm zichtbaar: 42 → 35  

▪ don’t look at the needle!  

•  Relatie fysische stimulatie – psychologische respons NIET lineair  
o Drukke snelweg zorgt voor 10x meer energie in je oren dan luide muziek, maar de 

psychologische respons/waarneming zegt dat we een snelweg maar dubbel zo veel 
ervaren, terwijl de snelweg eigenlijk 10x zo veel energie emitteert. 

• Wet van Weber: Kleinste waarneembare verschillen (delta I) is een functie van I 
→ In een kamer met 2 lampen merk je het verschil zeer goed als er 1 extra wordt aangedaan 
→ in een kamer met 20 lampen merk je het amper als er 1 extra lamp wordt aangedaan 

• Weberfractie toont aan hoe gevoelig onze zintuigen zijn. 

• Differentiële drempel: kleinste waardeverschil dat er moet zijn tussen de prikkels zodat dit 
verschil kan waargenomen worden = Just noticeable difference (JND)  

 

Crossmodale integratie 

• Zintuigen interageren: 
o McGurk effect: we nemen beter waar wanneer we info uit meerdere zintuigen 

tegelijk halen 
o Lipbewegingen tijdens luisteren → Betere herkenning  

• Compensaties: 
o Blinden: tastzin  
o Doven: betere visuele perceptie beweging periferie  
o ‘Batman’: echolokalisatie 

• Neuronale plasticiteit: 
o Blinden visuele cortex tijdens braille  
o Doven: auditieve cortex tijdens beweging  
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• -Synesthesie = foutieve verbindingen in hersenen → leidt tot gemixte zintuigen (Vb. cijfers 

associëren met kleuren, kleuren met geuren etc.) 

o Fout bij Neural pruning: verwijderen van onnodige hersenverbindingen na geboorte 

 → Bij sommige mensen worden deze niet verbindingen niet goed afgebroken → (Bv 

kleuren associëren met getallen. “3 = geel” en “5 is groen” 

Hoofdstuk 4: Waarneming 
 

Waarneming = het interpreteren en begrijpen van de gewaarwording 

→In dit hoofdstuk enkel focus op visuele waarneming 

• Visuele agnosie: verzamelterm 

o Perfect zicht (gewaarwording) 

o Fout bij waarneming 

o Objectagnosie 

▪ Wel gezichtsherkenning 

▪ Geen objectherkenning (waarneming) 

• Case study kevin: compensatie semantische kennis ( kennis over 

begrippen, betekenis, feiten) 

• Objecten herkennen door voelen 

• Kon objecten tekenen door kennis maar daarna niet meer herkennen 

o Prosopagnosie: 

▪ Wel objectherkenning 

▪ Geen gezichtsherkenning (waarneming) 

• Dubbele associatie: dubbele dissociatie gaat het om het aantonen van twee (min of meer) 

onafhankelijke cognitieve processen waarvan men aanvankelijk dacht dat het om een 

samenhangend proces ging. 

o Dubbele associatie bij prosopagnosie & objectagnosie 

▪ Bewijs dat er 2 systemen zijn voor het herkennen van objecten en het 

herkennen van gezichten 

Waarneming is een actief proces 

Waarneming omvat meer dan alleen het registreren v/d gewaarwording. 
Visuele signaal is beperkt/onvolledig en veranderend 

1. Blinde vlek in retina → brein ‘vult in’  

2. Saccades (oogbewegingen)  

a. We bewegen ogen 4/sec → tot 40ms ‘blind’ (geen info door onscherp beeld, denk 

bewegen cameralens) 

i. Kijken (& dus ook lezen) is niet gradueel, maar met kleine sprongetjes 

3. Knipperen  

a. 0.5sec/500ms blind 

4. Beelden op retina zijn 2D → 3D beeld gevormd door hersenen (info niet in lichtstraal) 
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5. Enkel beeld op fovea scherp → hersenen geven indruk van volledig scherp beeld 

6. Vorm voorwerpen zijn niet constant (denk aan deur: andere “aanzicht” als hij (half)open 

staat/dicht is) 

Streven naar perceptuele constantie: 
Perceptuele constantie: waarneming van voorwerpen blijft constant ondanks continue 

veranderingen in retinale beeld. (grootte, vorm, lichtheid, kleur) 

o Wit T-shirt wordt niet grijs in schaduw 

o Deur die opendraait blijft rechthoekig 

 

• De Proximale stimulus is het geheel van fysische energie dat onze receptoren stimuleert 

o Bv. Lichtgolven dat onze retina’s bereikt, geluidsgolven op trommelvlies 

▪ Proximaal = dichtbij 

• De Distale stimulus = het voorwerp dat de fysische energie (dus de prox. Stim.) produceert 

o Bv. Kijken nr gezicht → gezicht = distale stim. ; Luisteren nr muziek → box = 

dis. Stim. 

Palmer: waarneming als heuristisch interpretatieproces 
• Palmer zegt: waarneming = heuristisch interpretatieproces (heuristisch = systematisch probleemoplossend) 

o Visuele systeem vormt proximale stimulus om tot distale stimulus, gebruik makend 

van semantische kennis (proximale stimulus + aannames = meest waarschijnlijke 

distale stimulus) 

o Probabilistisch proces → klopt niet altijd (zie: illusies) 

Illusies 
• Visuele systeem werkt goed → moeilijk achterhalen hoe het resultaat bereikt werd. 

o → veel aandacht aan de gevallen waarbij het fout gaat (waarneming is niet hetzelfde 

als de werkelijkheid) → Verkeerde perceptie = visuele illusies 

Illusies beelden het heuristisch interpretatieproces goed uit. Zie onderstaande illusie.  

Hersenen interpreteren gewaarwording op basis van 2 veronderstellingen 

1. Objecten zijn zelden plat 

2. Licht valt in vanaf boven  

→ je ziet 2D stippen als 3D object 
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Waarneming: bottom-up & top-down 
• Bottom-up: zintuiglijke receptoren → hersencentra: herkenning en  classificatie 

• Top-down: hersenen → vroege stadia verwerking: zintuigen sturen  (waarneming efficiënter 

maken) 

3-stappen objectherkenning: Marr (vaak examenvraag) 
1. Primaire schets 

2. Perceptuele organisatie 

3. Patroon-en objectherkenning 

Fase 1: Primaire Schets  
• Randen detecteren en oriënteren: 

o Helderheidsdrempels detecteren 

o Belangrijke helderheidsovergangen met toevallige onderscheiden 

▪ (bv. gele kleur tussen stippen in vacht van jachtluipaard is geen dor gras, ook 

al heeft het dezelfde kleur)  

 

 

 

Fase 2: Perceptuele organisatie 
Welke randen van de primaire schets horen bij elkaar? Welke randen zijn samen één voorwerp? 

Perceptuele organisatie = het proces waarbij verschillende randen uit het retinale beeld 

gestructureerd worden in grotere gehele die in een bepaalde relatie tot elkaar staan. 

1. Perceptuele groepering (1e stap in percep. Org.) 

Gebeurt volgens 4 principes (zie figuur): 

a. Gelijkheid 

i. Gelijksoortige elementen meer kans om gegroepeerd te worden dan 

ongelijke elementen 

b. Nabijheid 

i. Elementen die dicht bij elkaar liggen hebben meer kans om bij elkaar 

gegroepeerd te worden 

c. Geslotenheid  

i. Elementen die deel uit lijken te maken v/e gesloten voorwerp hebben meer 

kans om gegroepeerd te worden (zelfs als we zelf stukjes contour moeten 

aanvullen) 

d. Goede voortzetting 

i. Elementen die in elkaars verlengde liggen worden vaker als eenzelfde geheel 

aanschouwd 

OOK: Vroegere ervaring speelt rol in groepering 

 



  Tristan Hulsbosch 
            AJ 2020-2021 

 

 
21 

 

2. Figuur-achtergrondscheiding (2e stap) 

Gebeurt volgens enkele principes: 

a. Omsingeling 

i. Gebied volledig omsingeld door ander gebied? → omsingelde gebied vaker 

als figuur gezien (denk vaas met gezichten) 

b. Grootte 

i. Klein gebied → vaker gezien als figuur dan groot gebied 

c. Symmetrie 

i. Symmetrische gebieden hebben meer kans om een figuur te zijn 

d. Locatie 

i. Gebieden onder aan de figuur → meer kans om als achtergrond gezien te 

worden 

e. Textuur 

i. Gebieden met veel detail → vaker gezien als figuur 

f. Vorm 

i. Gebieden die onderaan smaller zijn dan boven → vaker gezien als figuur 

g. Vertrouwdheid 

i. Gebieden die lijken op een vertrouwd object → vaker gezien als figuur 

 

3. Perceptuele organisatie leidt tot een niet-volledig-3D-beeld “2.5D” schets: 

a. Bevat vooral info over zichtbare opp. (kijkergerichte beeld) 

b. Beeld bevat dus niet meer info dan momenteel zichtbaar is (voorwerpen nog geen 

achterkant of volume) 

Om de ontbrekende info aan te vullen, dus om een beeld dat voorwerpgericht 

is te bekrijgen → herkenning vereist (komt met patroon- en objectherkenning 

in 3de fase) 

Fase 3: Patroon- en objectherkenning 
• De patroon- en objectherkenningsfase vult de ontbrekende info aan, en zet het beeld om van 

kijkergericht → voorwerpgericht 

o Voorwerpgericht: bevat alle ontbrekende info en is uiteindelijk hoe we een beeld 

zien 

• “Om een object te herkennen en de bijhorende info te activeren, moet het kijkergerichte 

beeld aan een voorstelling in het geheugen gekoppeld worden. = patroonherkenning 

• 2 principes bij patroon herkenning 

1. Template-matching 

o Reeks templates/sjablonen vergeleken met de figuur (die geïsoleerd werd tijdens de 

perceptuele organisatie) 

o Figuur overeenstemming met template? → voorwerp herkend 

▪ Nadelen:  

• 1. Figuur soms maar deels zichtbaar;  

• 2. Uiterlijk v/ voorwerp kan variëren <captcha 
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2. Kenmerkenherkenning 

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

o Biederman: objecten kunnen beschreven worden door 36 basis-vormen (geons) 

Perceptie verbeteren door informatieopname te sturen: top-down 
processen 
Waar top-down processen? 

• Niet bij primaire schets  

• Wel bij perceptuele organisatie  

o Perceptuele groepering & figuur-achtergrondscheiding → beïnvloed door geheugen 

• Wel bij patroonherkenning  

o Figuren ‘scannen’ met mentale templates voor herkenning te zoeken 

Evidentie voor top-downinvloeden 
• Aantonen door illusies 

o Iets waarnemen dat niet in de proximale stimulus gegeven is 

o Waarneming van geheel sneller dan waarneming v/d aparte onderdelen 

Belang van de context voor interpretatie van stimuluspatroon 
• Contexteffecten op interpretatie 

• Omkeerbare figuren 

o Meerdere dingen zien in dezelfde figuur 

o  = top-down want gewaarwording blijft gelijk  

• Subjectieve contouren 

o Silhouetten zien zonder dat er randen zijn  

• Geheel-deel superioriteitseffect vr andere stimuli 

o De Graef: We herkennen zaken sneller als ze in een vertrouwde context zitten 

o Vb. Grasmaaier in garage vs grasmaaier in living <- minder snel herkennen 

• Woordsuperioriteitseffect 

o Experiment:  

▪ Woord conditie: Men toont mensen woordjes gedurende 50ms en dan moet 

men zeggen of een letter in het woord stond of niet  

• Vb. Stimulus: “WORD”; Heb je letter “D” gezien? (83% correct).  

▪ Niet-woord conditie: men toont dezelfde letters maar in een niet-woord 

• Vb. Stimulus: “RWDO”; Heb je letter “D” gezien? (70% correct).  

▪ Letter conditie: men toont enkel letter 

• Vb. Stimulus: “D”; Heb je letter “D” gezien? (70% correct).  

IAM: Interactive Activation Model (McClelland & Rumelhart) 
examenvraag 
Het model voor de herkenning van 4 letter woorden veronderstelt dat de perceptuele organisatie 

plaatsvindt op basis van het groeperingsprincipe van de verbondenheid. Dit principe stelt dat 

elementen uit het visuele veld die met elkaar verbonden zijn, een grotere kans hebben om 

gegroepeerd te worden. Het principe van de verbondenheid maakt mogelijk om de individuele 
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letters te onderscheiden omdat iedere letter bestaat uit lijnen die aan elkaar hangen. Het IAM is een 

gradueel leerproces dat meerdere cycli ondergaat. 

“Models of word Recognition” – Qiao Ying Chong op Youtube!! Nog zeker eens kijken. 

*Facilitatie = versterking/bekrachtigen 

Basis assumpties over het IAM 

- Er zijn géén feedback connecties (hoger niveau --> lager niveau) die onderdrukkend werken! 

- Er een géén feedback van letter detectoren naar kenmerk detectoren 

Waaruit bestaan de niveau’s: 

- Kenmerk detectoren: (Lijkt op Marr’s) 

o Herkennen van de visuele kenmerken/vormen van letters 

o Alle letters bestaan uit meerdere vormen samengevoegd 

o Detectie van aanwezigheid en afwezigheid van kenmerken 

o Activeren overeenstemmende letter detectors. Onderdrukken niet 

overeenstemmende letter detectors. !!!! 

- Letter detectoren: 

o Detector voor iedere letter 

▪ +Tussenlaag voor positie 

• 4 sets van dezelfde letter, elke eenheid op een andere positie 

• A1, A2, A3, A4 <-- Appel activeert dan A1 

o 26x 4 sets (( 4 sets voor iedere letter in het alfabet (=26)) 

o Activeren overeenstemmende woord detectors. Onderdrukken niet-

overeenstemmende woord detectors. !!!! 

- Woord detectoren 

o Één woord detector voor élk woord  

o Woord-naar-letter-activatie: “meest juiste” combinaties activeren de 

overeenkomende letter detectoren meer = feedbackloop doorheen de cycli (top-

down) 

Hoe werken de verschillende niveau’s samen: 

1. Perceptie gebeurd op meerdere niveaus 

a. (Visuele) Kenmerk detectoren 

i. Kenmerk detectoren activeren elke letter waarin hun kenmerk voor komt 

ii. Activeren overeenstemmende letter detectoren. 

iii. Onderdrukken niet-overeenstemmende letter detectoren 

iv. Verticale streep “|” activeert bv: T, L, K, I, M,N,E, B.. 

b. Letter detectoren 

i. Activatie T kan door horizontale streep of verticale streep (of beide) <-- 

meest geactiveerd als beide overeenkomen 

ii. Letter detectoren wachten niet tot de juiste letters en lettervolgorde 

bepaald is: 
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1.  Activeren meteen alle woord detectoren die hun letters bevatten 

2. Onderdrukken alle niet-overeenstemmende woord detectoren 

c. Woord detectoren  

i. 1 woord detector voor ieder woord 

ii. Wanneer meerdere letter detectoren, dezelfde woord detector activeren, 

wordt deze meer geactiveerd/gestimuleerd dan andere; bv. Het woord is 

WORD: de woord detector vr BORD (3 overeenstemmende letters) zal méér 

geactiveerd worden dan KNORT (2 overeenstemmende letters). De méést 

geactiveerde woord detectoren onderdrukken nu de minder geactiveerde 

woord detectoren (vernauwing herkenningsproces). D.m.v. meerdere cycli 

kan het computerproces zo de woorden”pool” steeds kleiner maken.  tot 

zover enkel bottom-up/beneden. Top-down proces: Wanneer een 

woorddetector geactiveerd wordt, stuurt die activatie terug naar alle 

letterdetectors die overeenkomen. Daardoor nemen deze in kracht toe en 

wordt herkenning versneld. + Woorddetectors kunnen ook vanuit 

verwachtingen op basis van voordien gelezen tekst geactiveerd worden. Bv. 

“Hij belde aan, maar niemand deed open. Daarom klopte hij nog eens op de 

…” = Zinscontext 

IAModel geeft aanleiding tot Woordsuperioriteitseffect dat perfect overeenkomt met dat van 

Reicher-wheeler.  

  

→ Woord detectors 

 

 

→ Letter detectors 

 

→Kenmerk detectors 
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➔ 4 sets van iedere letter op 

positie 

 

 

 

j 

m 

 Eigen versterking/inhibitie + feedback naar letter level 

 

 

 Eigen versterking/inhibitie + versterking/inhibitie word level 

 

 

 Eigen versterking/inhibitie + versterking/inhibitie letter level 

 

 

 activatie  feature level 
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Waarneming van diepte en beweging 

Waarneming van diepte 
Hoe kunnen we de wereld in 3d waarneming wanneer de retina een platte structuur is die de inslag 

van fotonen registreert afhankelijk van hoogte en breedte, maar niet van diepte? 

Vr het berekenen van diepte gebruiken we 2 diepteaanwijzingen: binoculaire en monoculaire 

Binoculaire diepteaanwijzingen (aanwijzingen uit twee ogen) 

1. Binoculaire dispariteit is het verschil tussen de hoeken waaronder het licht van een object bij 

een waarneming in beide ogen valt. (zie figuur) 

a. Hersenen combineren 2 monoculaire beelden tot één 3D beeld (= stereoscopisch 

beeld) 

i. !! Hersenen berekenen diepte door te kijken hoe ver de ogen gedraaid zijn 

(de hoek). --> hersenen 

ii. Hoe verder het voorwerp, hoe minder verschil er is tussen info die beide 

ogen binnenkrijgen over voorwerp 

1. Het dominante oog weegt zwaarder door hierbij

 
 

b. Strabisme/scheelzien (=bij kinderen: ogen focussen niet op hetzelfde punt)  

hersenen krijgen 2 beelden binnen door verschillende focus, dus nu kunnen de 

hersenen dit niet fusioneren, leidt tot het negeren van het beeld van het zwakke/luie 

oog door de hersenen waardoor dit beeld niet meer gebruikt wordt en het oog 

alsmaar luier wordt.  

i. → Behandeling strabisme = tijdelijke bedekking van het goede oog zodat het 

luie oog goed leert focussen 

→Maar ook met 1 oog dicht is er een 3D beeld 

 → Wijst op monoculaire diepteaanwijzing 
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Monoculaire diepteaanwijzingen  

2. Monoculaire diepteaanwijzingen 

a. Grootte v/h retinale beeld 

i. Hoe groter het beeld op retina, hoe dichterbij hersenen denken dat object is. 

(Er worden meer cellen geprikkeld op onze retina door objecten die 

dichterbij zijn omdat deze groter zijn → brein denkt dat kleine objecten 

verder af zijn) 

b. Textuurgradiënt (dichtheid vd weefselstructuur) 

i. Hoe dichter elementen bij elkaar staan, hoe verder hersenen denken dat het 

is.  

c. Lineair perspectief (het samenkomen van lijnen op punt horizon) 

i. Lijnen die samenkomen op een punt achter horizon in de verte, wekken een 

indruk van diepte op 

d. Interpositie of overlapping 

i. Een voorwerp dat zich op een ander voorwerp belemmert, wordt als 

dichterbij gezien 

e. Bewegingsparallax (enkel als kijker beweegt) 

i. Dichtbij zijnde objecten veranderen sneller in visueel beeld, dan objecten 

verderop. (Denk trein; paaltjes vlak langs spoor bewegen snel, maar bomen 

in de achtergrond lijken trager te verschuiven)  

Illusies op basis van dieptezicht 
Illusie op basis van lineair perspectief en textuurgradiënt 

 

• Hersenen nemen waar dat achterste cilinder groter is dan de eerste terwijl dit niet is  

o Komt door lineair perspectief (lijnen in “hal” komen samen) en textuur gradiënt 

(blokjes in “hal” staan dichter bij elkaar dan vooraan)  

o Hersenen denken dat er voor de hoeveelheid waargenomen lichtstralen in de verte, 

er een correctie moet gemaakt worden omdat dit in realiteit groter moet zijn dan het 

kleine aantal lichtstralen dat binnenkomt. 
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Ponzo illusie – gebaseerd op lineair perspectief 

 

• Achterste lijntje lijkt langer dan onderste lijntje, terwijl dit niet is. 

o  Door samenkomende lijnen (lineair perspectief) gaan de hersenen de grootte van 

het achterste object “bijwerken” om groter te zijn om een accuratere waarneming 

IRL te bekomen, maar dit klopt nu niet. 

Müller-Lyer illusie – gebaseerd op lineair perspectief 
 

 

 

 

Lijntje bij pijl die nr buiten wijst lijkt kleiner te zijn dan bij de 

pijl die naar binnen wijst terwil dit niet is.  

        Lijkt groter  Lijkt Kleiner 

Verklaring op basis van lineair perspectief: De lijnen in het midden van deze tekening zijn de lijnen 

van de Müller-Lyerstimulus. In de tekening links lijkt de hoek tussen de twee muren verder van ons 

verwijderd te zijn dan de hoek in de tekening rechts. Daarom berekenen onze hersenen dat de 

muren links ‘in werkelijkheid’ hoger zijn dan de muren rechts. 

Kamer van Ames en maanillusie 

 

Tekstboek top-down effect: Hersenen weten dat plafond altijd evenhoog is en gelijk is, en hersenen 

gaan er dus van uit in deze kamer dat dat hier ook zo is, terwijl er het plafond eigenlijk wél daalt. Dit 

effect krijg je enkel als je maar met één oog kijkt. (dus geen binoculaire dispariteit mogelijk) 

 

 

 



  Tristan Hulsbosch 
            AJ 2020-2021 

 

 
29 

 

Maanillusie: maan aan de horizon lijkt groter dan maan hoog in de lucht. 

Omdat maan laag op de horizon ligt, interpreteren de 

hersenen de maan als “ver weg” en wordt weinig lichtinval als 

groter waargenomen als correctie van de hersenen. (zelfde 

principe als blauwe cilinder, vorige slides) 

Ook kan de maan vergeleken worden met huizen, bomen, 

bergen als ze laag aan de horizon staat. 

 

De waarneming van beweging 
• Berekening van beweging 

o Hersenen hebben manier nodig door continu veranderd beeld (door bewegend 

hoofd bv tijdens praten of kijken) om te bepalen of dat de beweging komt door de 

waarnemer zelf en niet omdat het beeld op en neer springt. 

▪ Vb. Bewegingen met ogen of hoofd resulteert niet in een beeld waarbij de 

buitenwereld beweegt of schud 

• Correctie gebeurt in hersenen door signalen van oogspieren en 

evenwichtsorgaan 

Informatie uit bewegingen van de kijker 
• Gibson: ecologische perceptietheorie = “Een waarnemer die beweegt, verandert het retinale 

beeld op manieren die interessant zijn om informatie uit op te pikken.” 

o Gibson: Er is interactie tussen de waarnemer en de waargenomene. Door deze 

beweging verandert het retinale beeld zodat de kijker meer info uit het beeld kan 

halen dan als het beeld zou stilstaan.  

▪ Bv. Bewegings parallax stelt ons in staat om diepte inzicht te krijgen door 

beweging 

o Gibson breid dit uit: Voorwerpen worden groter als we ernaartoe gaan.  

▪ Deze vergroting – en de snelheid van de vergroting – stelt ons in staat de 

afstand tot het voorwerp in te schatten. 

Informatie uit bewegingen van stimulus 
• Voorwerpen worden groter als zij naar jou komen  snelheid inschatten 

• Savelsberg et al. : Fluoballetje experiment 

1. Ze brachten mensen in donkere kamer,  

2. daarna gooien ze balletje met lampje in naar mensen,  

3. tijdens dat ze het gooien laten ze wat lucht uit het balletje en wordt het dus in de 

beweging kleiner en meten ze hoeveel ze mis grijpen om het te vangen.  

▪ Mensen vangen nu vaak te laat naar het balletje omdat door verkleining van 

het balletje de hersenen het balletje verder weg inschatten.  fout kleiner 

dan gedacht.  

• Als je balletje kleiner maakt met 50% gaan mensen niet 50% minder 

accuraat worden 
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• Hersenen kijken dus niet enkel naar grootte, maar compenseren door binoculaire dispariteit 

• Kinderen maken grotere fouten dan volwassenen 

• Volwassen hersenen hebben dus geleerd om deze inschatting te maken 

 

Bewegen van levende wezens (biologische beweging) 
• Zolang er visuele info binnenkomt die beweegt & die samen bewegen → hersenen nemen 

één levend geheel waar (nodig voor evolutie, levende wezens zijn belangrijker om goed waar 

te nemen dan bewegende takken aan een boom) 

o Onderhevig aan een sterk groeperingsprincipe 

o Wanneer een deel van het visuele veld los v/d rest in een bepaalde richting beweegt 

→ neiging om dit deel als afzonderlijke groep waar te nemen 

▪ = Groeperingsprincipe van het gemeenschappelijke lot (Wertheimer) 

Evidentie:bestaan 2 verschillende banen in het visuele systeem EXAMEN 
 

 Ungerleider & Mishkin: ontdekken 2 verschillende banen (parallel) 

Er bestaan twee verschillende visuele zenuwbanen die vertrekken vanuit de primaire visuele cortex 

(hierin komt visuele info van oogzenuw uit) in de occipitale lob (achteraan hersenen):  

1. Temporelebaan of wat-baan: berekend wat wordt aangeboden  

a. Vanuit primaire visuele cortex, gaat naar voren, naar onderste deel vd temporale lob 

b. Binnen wat-baan, nog 2 aparte systemen: 

i. Objectherkenning 

1. Schade -> objectagnosie (voorwerpen & kleur) 

ii. Gezichtsherkenning 

1. Schade -> prosopagnosie (gezicht) 

 

2. Pariëtele baan of waar-baan: berekend waar de stimuli zich bevinden 

a. Vanuit primaire visuele cortex, gaat nr boven, naar de pariëtele lob 

i. Bevinden van 3D-kaart vd ruimte waarin men zich bevindt 

ii. Voorwerpen/personen lokaliseren in de ruimte + beweging sturen 

1. Schade -> moeite beweging waar te nemen 

• Ontdekking door dubbele associatie: 

o Patient 1: Waar-baan werkt nog wel (kan beweging waarnemen); wat-baan werkt 

niet (kan geen objecten of gezichten herkennen) 

o Patient 2: Waar-baan werkt niet (kan geen beweging waarnemen); wat-baan werkt 

wel (kan wel objecten/gezichten herkennen) 

▪ Case study: Mevrouw LM (sad vrouwtje) 

• Ziet ‘snap shots’ om de zoveel tijd, ziet niet vloeiend of iets beweegt 

• Vergelijking: lage FPS 

• Wereld = overweldigend wanneer veel dingen beweging 
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Bewegingsillusies 
• Apparente beweging door snelle opvolging van beelden (phi fenomeen) 

o LEDS op reclamebord 1 vr 1 aan en uit van links en rechts = we zien een lampje dat 

heen en weer slingerd, en niet de aparte lampjes die aan en uit gaan. 

▪ Vb. Reclameborden, TV’s 

• Geïnduceerde beweging  

o Beweging fout waarnemen door beweging van voorwerp in achtergrond 

o Vb. In stilstaande trein het gevoel te hebben dat je beweegt omdat trein naast je 

vertrekt 

• Watervalillusie 

o Na staren waterval -> gevoel dat water omhoog gaat 

o “motion after effect” 

Waarneming en actie 
• Vroeger werd waarneming en actie als 2 aparte onderzoekslijnen beschouwd 

• NU: constante interacties tussen de twee: 3 onderzoekslijnen: 

o Spiegelneuronen: Rizzolatti (gedetailleerder uitgelegd onder de 3 lijnen) 

▪ Neuronen die acties uitvoeren = neuronen die acties waarnemen 

• Staan in voor imitatie gedrag 

• Herkennen van emoties 

• Vanaf 2 weken oud! Baby’s die gezichten na doen 

▪ Autisme? 

• Theorie: Bij autistische mensen zijn spiegelneuronen defect 

waardoor problemen met inlevingsvermogen andere mensen 

(empathie) 

 

o Impliciet activeren van responsen: Dehaene  

▪ Mensen zijn trager om te reageren bij de Incongruente conditie, dan bij de 

congruente conditie 

• maar die snelle flitsen aan info (43ms) kan je niet echt zien, maar je 

hebt ze dus toch al bewerkt zonder dat je het door hebt 

▪ Hommel: theorie van gebeurteniscodering 

• Geheugen = waarnemen + acties 
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o Perceptie beïnvloedt de acties die mensen uitvoeren 

o De acties beïnvloeden ook de manier waarop de wereld 

wordt waargenomen  

o De grijpbeweging experiment 

▪ Alleen bij mensen/primaten 

▪ Tijd nodig om ontwikkelen = 6-9 maanden 

▪ Variabelen bij belang: 

• Afstand tussen duim/wijsvinger  

• Moment waarop hand begint te bewegen 

• Snelheid v/d handbeweging 

Conclusie: Illusies hebben véél minder effect op actie, dan op waarneming 

 → Milner en Goodale: perceptie-actietheorie 

→ Illusie ontstaat in de wat-baan (herkenning 

→ Waar-baan wordt gebruikt voor sturen van actie en wordt niet misleid 

door illusies 

Spiegelneuronen zeer belangrijk (1 vd belangrijkste ontdekkingen in recente psychologie)  

Rizzolatti: apen onderzoek 

Apen liepen rond met sondes en onderzoeker neemt een nootje om zelf op te eten → sonde werd 
actief toen aap de onderzoeker een nootje zag pakken → hersencel werd actief toen aap zelf iets 
deed en die cellen werden ook actief toen de aap zag dat de onderzoeker hetzelfde deed 

→ Men denkt dat deze ‘spiegelneuronen’ als basis liggen voor het gedrag “imiteren” bv 
hoe baby’s mensen nadoen, lachen etc. 

→ Spiegelneuronen staan ook instaat voor het herkennen van emoties 
(empathie) 

→ Hypothese suggereert dat spiegelneuronen defect zijn bij autistische mensen 
waardoor ze problemen hebben met empathie te voelen 

→ Stelling van ramachandran: door spiegelneuronen is de mens zo snel geëvolueerd 

Waarneming en leren 
• Waarneming: Nature vs Nurture? 

o 4 onderzoekslijnen: 

▪ Blinden studies 

▪ Studies visuele verorming 

▪ Studies perceptie bij neonaten 

▪ Studies perceptueel leren bij volwassenen 
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Blinden studies 
• Blind geboren mensen krijgen via operatie hun zicht 

o Zien weinig details; geen onderscheid tussen simpele vormen 

o Moeite met voorwerpen detecteren, fixeren en volgen bij beweging 

o Geen visuele herkenning: ook niet bij vw die ze via tast kunnen herkennen 

o Soms na lange, intensieve  training -> beter zicht (niet altijd succesvol) 

▪ Wijzen op belang van ervaring (nurture) bij waarneming 

Case study: MM 
• 2003: MM - ongeval chemicaliën (3jaar leeftijd) 

o 43 jaar: stamceltransplantatie → herstel oog 

o onderscheid eenvoudige figuren en kleuren 

o goed zicht lage spatiale frequentie 

o Man niet vatbaar voor illusies (waarneming werkt niet zoals normaal) 

• 3 jaar na operatie: 
o Enkel wandelen met stok (kon visueel beeld niet volgen – te snel, overweldigend) 
o Moeite onderscheiden schaduw – object 
o Geen gezichtsherkenning – zelfs niet zijn vrouw die hij constant zag 

• Perceptuele deprivatie proeven bij dieren (ogen afplakken) 
o Onderscheid in grootte, kleur en helderheid = nature 
o Herkenning objecten & reactiesnelheid op beeld = nurture 

• Kritische periode bij jonge kinderen 

Studie: visuele vervorming 
• Stratton experiment: intacte proefpersonen -> spiegelbeeld lenzen (wereld op kop zetten) 

o Na 8 dagen ondersteboven leven → volledige aanpassing, kon zelfs fietsen  

▪ Nurture want aanpassing is aangeleerd 

• Verder onderzoek: Palmer 

o Niet alle aanpassingen zijn visueel, Stratton leerde ook zijn beweging aanpassen 

o Wereld zag er nooit “normaal” uit, persoon leerde enkel beweging aanpassen om te 

navigeren 

▪ Bril afzetten → wereld heel snel weer normaal 

• Held: Actieve exploratie met spiegelbril leidt tot sneller aanpassingen dan passieve exploratie 

o Lichaamsbewegingen helpen bij aanpassen! 

o Interactie tussen waarneming & actie! 

Studie waarneming bij neonaten (pasgeborenen) 
• Neonaten: nog geen nurture  

• James noemt wereld een “blooming, buzzing, confusion” voor baby’s 

o Vroeger dacht men dat baby’s wel kunnen gewaarworden maar niet kunnen 

waarnemen → blijkt niet waar te zijn; capaciteit baby’s onderschat 

o Recenter:  

▪ Op 30 cm stimuli onderscheiden (voedingsafstand) 

▪ 12-21dagen: imitatie gezichtsuitdrukkingen 
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Pasgeborenen: 

• Focussen op randen & helderheidsovergangen (primaire schets) 

• 1-3d: voorkeur stimuli die op gezichten lijken 

o Aangeboren (nature) 

Dieptezicht: 

• Gibson en Walk: Visuele klip (met die put, glazen plaat) 

-6m = baby’s komen niet (kunnen dus beseffen dat ze in een put vallen als ze aan komen kruipen) 

-2m: hartslag daalt maar baby komt WEL (verschil hartslag duidt aan dat ze toch het verschil zagen, 
maar nog niet slim genoeg om te beseffen dat het gevaarlijk is want komen toch) 

• Habituatietechniek: op 1,5 dag oud 

• Kubus tonen voor 40 sec → niet meer geïnteresseerd 

• Kubus gedraaid tonen → nog steeds niet interessant  

• Dit suggereert dat de baby realiseert dat dit dezelfde kubus is en dus 
diepteperceptie heeft 

Wijst op diepteperceptie = ook/meer nature 

• Moeilijkheid om nature en nurture te scheiden 
o Vb. voorkeur stem moeder op 2-3d (fopspeen zuig experiment) 

▪ Prefoetaal → nurture! 

Onderzoek bij volwassenen 
Onderzoek bij radiologen: 

-Radiologen zijn beter bij het detecteren van afwijkingen op röntgenfoto’s (grotendeels top-down, 

maar ook deels bottom-up) 

 →Volwassenen kunnen nog waarneming leren 

 → Radiologen krijgen na verloop van tijd cellen die beter kleurverschillen detecteren op de 

röntgenfoto’s = bottom-up (deels biologisch) 

 → Radiologen leren in opleiding waar op te letten (= belangrijkste reden) = top-down  

Hoofdstuk 6: Conditioneren en Leren 

Klassieke conditionering  

• Ivan Pavlov: Pavloviaanse conditionering: 
o 1904: nobelprijs fysiologie & geneeskunde: spijsvertering  
o Methode: 

▪ Natuurwetenschappelijke aanpak: gecontroleerde omgeving  
▪ Afhankelijke variabele (respons): speekselafscheiding  
▪ Toevallige ontdekking: bel + voedsel → permanente gedragswijziging: 
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• Speeksel bij bel ipv voeding → leren 

 

 
 

 

 

Verwerving 
= proces waardoor de CS de CR produceert, dus waarbij herhaaldelijk de stimuli worden samen 

gegeven tot het conditioneren gebeurt is. 

• Duur van verwervingsfase = afhankelijk van intensiteit OS en OR 

o Bij traumatische gebeurtenissen is 1x soms al genoeg 

▪ Auto lokt na 1x al angst op na auto ongeluk 

Extinctie en spontaan herstel 
• Als CS een tijdje zonder OS wordt aangeboden → CR niet meer opdagen (onderdrukt, niet 

afgeleerd → snel weer opnieuw te conditioneren) 

o Toch kan de CR na een tijdje weer spontaan terugkeren, ook al werd de OS niet meer 

aangeboden. De terugkeer van de CR wordt ‘spontaan herstel’ genoemd. In dit geval zal 

de CR wel zwakker zijn dan voorheen. Soms zijn er verschillende uitdovingspogingen 

nodig om de CR voorgoed te laten verdwijnen. 

▪ Behandeling fobieën → nieuwe associatie maken om vorige te onderdrukken

 

Stimulusgeneralisatie en -discriminatie 
• Generalisatie = stimulus die lijkt op de OS zal de CR ook opwekken.  

o Bv. Little Albert bang van wit konijn → bang van witte baard van kerstman 

• Discriminatie = bang zijn voor alle witte pluizige dingen, maar na een aantal ontmoetingen leer je 

dat een wit hondje geen gevaar is (CS wordt niet gevolgd door OS en OR) → niet meer bang zijn 

voor dit wit hondje 

o Aanleerbaar! 

o Toepassing: spinnenfobie 

▪ Paar keer gevaarlijke spinnen koppelen aan elektroshocks → aanleren om aan 

stimulusgeneralisatie te doen = bang zijn voor enkel gevaarlijke spinnen, en niet de 

gewone huisspinnen 
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Problemen met behavioristische interpretatie 

Volgens behavioristen:  
• Leren = S-R associaties maken (tussenin blackbox) 

• Ervan overtuigd dat continguïteit cruciaal voor klassiek conditioneren 

o Continguïteit: CS enkele seconden vóór OS aanbieden (kort na elkaar) 

Continguïteit van CS en OS niet altijd nodig 
• Smaakaversie: 

o Zelfs na UREN tussen CS en OS → nog steeds geconditioneerd 

o Zelfs als OR (misselijkheid) niet veroorzaakt is door OS (voedsel) maar door andere 

OS (radioactieve straling) → geconditioneerd 

Niet alle stimuli = even gemakkelijk conditioneerbaar 
Garcia & Koelling: Aangeleerde smaakaversie (exp. Ratten helder-lawaai-zoet water): examenvraag! 

1. Conditie 1: lichtgevende, lawaaierige drinkbuis met zoetwater → misselijk dr straling (ziek) 

a. Ratten in kooi met zoet water → drinken niks 

b. Kooi met lichtgevende, lawaaierige drinkbuis → dronken evenveel als voor 

conditionering 

2. Conditie 2: lichtgevende, lawaaierige drinkbuis met zoet water → elektrische shock (pijn) 

a. Ratten in kooi met zoet water → drinken evenveel als voor conditionering 

b. Ratten in kooi met lichtgevende, lawaaierige drinkbuis → drinken niks 

 

 

• CONCLUSIE: Niet alle CS-CR combinaties (stimuli) zijn even conditioneerbaar 

o Biologische predispositie vr sommige associaties sneller te maken 

▪ Voedsel veel waarschijnlijker oorzaak van misselijkheid dan visuele en 

auditieve prikkels 

▪ Omgevingsfactoren veel waarschijnlijker oorzaak van pijn dan smaak 

(voedsel) 

 

 

 

 

 

Vervolg onderzoek: niet alle stim zijn even conditioneerbaar 

• Baby’s zijn moeilijker te conditioneren om bad eentjes eng te vinden dan ratten 

• Apen zijn moeilijker te conditioneren om bloemen eng te vinden dan slangen 
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Blokkering 

• Amin: Blokkering = De aanwezigheid van een CS die de OS voorspelt, verhindert de 
conditionering van een andere stimuli. 

• De blokkeringsgroep is niet bang van het licht omdat men al het verband tussen geluid-shock op 

voorhand heeft geleerd 

o Het brein heeft al een betrouwbare voorspeller voor ‘pijn’ namelijk geluid 

 

 

 

 

• Blokkering ook probleem bij leren van hogere-orde associaties: 

o Leren lezen is moeilijker in associatie met foto 

▪ Foto v ‘boek’ → uitspraak “boek” 

▪ Woord “boek” + foto “boek” → verhinderd leerproces om bij het woord ook tot 

de uitspraak “boek” te komen 

Het Cognitieve alternatief van behavioristisch klassiek conditioneren 
• Conditioneren = actief proces (geen blinde associatie tussen contigue stimuli)

 
• S-R connectie vd behavioristen ontkracht → S-S connectie tussen de geconditioneerde stimulus 

CS en de ongeconditioneerde stimulus OS 

 

• S-S Theorie van klassiek conditioneren (HUIDIGE THEORIE) 

o De CS lokt de CR niet automatisch uit, klassiek conditioneren gaat over het voorspellen 

en verwachten van de OS (voedsel) op basis van de CS (belletje). 

▪  De CS lokt beeld uit van OS. Door herhaaldelijk samen aanbieden van 

belletje(CS) en voedsel (OS), wordt in hersenen beeld v voedsel geactiveerd door 

het horen van het belletje. 

o Dit kan enkel wanneer CS een goede voorspeller is van de OS. 

▪ Evolutionair significant: voorspellen van gevaar op basis van CS 

 

 

Geen conditionering 

S-S theorie 

S-R theorie 

CS activeert beeld (mentale 

representatie) van OS  

= Black box 
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Voorspellingen en verklaringen op basis van de S-S Theorie 
S-S Theorie: 

• Klassiek Conditioneren (KC) enkel optreden als CS goede voorspeller is van OS. 

o KC gaat gemakkelijker als CS en OS nieuwe stimuli zijn 

▪ Vb. 1: Rat wordt geplaatst in nieuwe kooi → licht flits word vanaf eerste keer 

gevolgd door shock → associatie lichtflits en shock snel gemaakt (nieuwe 

stimuli) 

▪ Vb. 2: Rat wordt geplaatst in nieuwe kooi → fase 1: licht flitsen en shocks 

onafhankelijk; fase 2: licht flitsen gevolgd door shocks → duurt veel langer 

voor rat relatie tussen de 2 bestaande stimuli ontdekt in fase 2 

o Verwerving sneller als associatie overeenstemt met het verwachtingspatroon vh 

dier (basis v erfelijkheid) 

▪ Verklaart biologische dispositie 

o Verwerving sneller naarmate belangrijkheid v OS toeneemt 

▪ Belangrijker om te weten wat hevige pijn veroorzaakt dan wat licht jeuk 

veroorzaakt 

o Geen conditionering van  nieuwe stimulus wnr er al een betrouwbare voorspeller is 

(blokkeringseffect) 

▪ Enkel de best betrouwbare stimulus voor het voorspellen van OS werkt 

Klassiek conditioneren bij mensen 
• Vroeger dacht men dat KC enkel beperkt was tot reflexen en enkel bij dieren was 

• Nu denkt men dat niet meer 

o TV en snackzin. TV (NS) → zin in chips (TV (CS) activeert beeld van chips (OS) die 

digestieve CR oproept) 

o Muziek voorkeur geconditioneerd tijdens puberteit (associatie sterke emoties: 

positieve en negatieve) 

▪ Mensen blijven hele leven houden van muziek tijdens adolescentie (+- 14-24 

jaar) 

o Aangeleerde smaakaversie chemotherapie → softijs gebruiken als CS om andere 

gerechten niet te conditioneren 

o KC in reclame: product koppelen aan OS (mooie mannen/vrouwen, lachende baby’s) 

▪ (Plaud & Martini): associatie spaarpot foto (NS) + naaktfotos (OS)  spaarpot  

▪ (CS) → sexuele opwinding (CR) 

o toepassing (cognitieve) gedragstherapie: 

▪ menselijk gedrag bepaald door vroegere ervaringen 

▪ → correctie door conditionering 

o leren verbanden is mogelijk via conditionering maar niet noodzakelijk (taal/verbaal) 

▪ Mc Nally: CS (slang) → shock en CS (spin) → shock   

▪ dan: verbaal verteld: spin wordt nu de slang (CS!) 

▪ resultaat: CS (spin) → shock/angst 

• Dieren leren enkel door ervaringen en niet door taal 
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Operante conditionering 
• klassieke conditionering: leren samenhang gebeurtenissen omgeving zonder eigen controle 

 

Operante of instrumentele conditionering: gedragsverandering bekomen door leren van 
de samenhang tussen gedrag en consequenties (bekrachtigers en straffen) 

Thorndike 
• Wet van het effect: voldoening gevende responsen  zullen vaker, sneller en efficiënter 

uitgevoerd worden dan  onbevredigende gevolgen (e.g. puzzelkooi) 

Skinner 
De afhankelijke variabele Skinner exp. : aantal operante responsen 

• Operante respons: gedrag dat gevolgd wordt door een effect op de omgeving 

→ Operante responsen zijn ofwel bekrachtigers ofwel straffen 

Bekrachtigers 
Bekrachtigen: verandering in omgeving die leidt tot meer kans op herhaling van het voorafgaande 

gedrag 

• Positieve bekrachtiging: een aangename stimulus wordt toegediend 

o Bv. Krijgen van ijsje na studeren 

• Negatieve bekrachtiging: een onaangename stimulus wordt weggenomen 

o Bv. Mama stopt met zagen na studeren  

 

• Primaire of ongeconditioneerde bekrachtiger: komen tegemoet aan basisbehoeften = 

inherent bekrachtigend 

o Vb. Voedsel 

• Secundaire of geconditioneerde bekrachtiger: associatie met basisbehoeften = indirect 

bekrachtigend 

o Vb. Geld kan je basisbehoeften mee voldoen (eten kopen)  

o Niet inherent: peuters vinden geld niet interessant 

 

Bekrachtigingsschema’s 

• Continue bekrachtiging: na élk respons komt bekrachtiging 

o Komt weinig voor irl 

• Partiële of intermittente bekrachtiging: niet elk respons wordt bekrachtigd 

o Bv. Studeren beloond enkel na behalen van goede punten 
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Ratioschema’s  

1. Vast (fixed) ratioschema (SFR): bekrachtiger wordt toegediend per vast aantal responsen 

a. Vb. SFR 10 = om de 10 responsen komt bekrachtiger 

b. Efficiëntie: Inefficient door post-bekrachtigingspauze 

2. Variabel ratioschema (SVR): aantal responsen varieert voordat een bekrachtiger wordt 

toegediend. 

a. Vb.  SVR 15 = bekrachtiger wordt gemiddeld om de 15 responsen toegediend, maar 

werkelijke aantal varieert sterk (bv tussen de 1-30) 

b. Efficiëntie: Efficiënt Hoog!  (denk verslaving v/ gokken) 

→ Ratioschema’s leiden tot hoog aantal responsen. Bij vaste schema’s is er telkens een korte 

rustpauze (=post-bekrachtigingspauze) na het toedienen van bekrachtiger, bij variabele schema’s is 

er geen pauze. 

 

 

Intervalschema 

1. Vast (fixed) interval (SFI): de éérste respons na een vast tijdsinterval wordt bekrachtigd. 

a. Vb. SFI 1-min = Eérste respons na 1 min wordt bekrachtigd; de volgende 

bekrachtiging wordt aan de éérst volgende respons gegeven als weer 1 min 

gepasseerd is. 

i. Zuinigste respons = 1 reactie per gepasseerde minuut 

ii. Nutteloze gedragingen trachten vermeden te worden 

1. Naarmate het tijdsinterval dichter bij komt, zullen meer responsen 

worden gesteld (resulteert in SFI-schelp responspatroon) 

a. Vb. Naarmate je trein bijna aankomt op het station, zal je 

meer de tijd checken. 

 

2. Variabel interval (SVI): de éérste response na een variabel tijdsinterval (van beurt-tot-beurt 

verschillend) wordt bekrachtigd 

a. De variabele tijdsintervallen worden per toeval bepaald 

b. Vb. SVI 1-min: de bekrachtiger zal gemiddeld gezien na 1 minuut bekrachtigd worden 

maar precieze tijdsintervallen verschillen keer tot keer (dus bv 3min, 5min, 1min) 

i. SVI bekomt een traag, continu responspatroon 

Straffen 
Straffen: verandering in omgeving die leidt tot minder kans op herhaling van voorafgaande gedrag 

• Positieve straf: het toedienen van een onaangename stimulus 

o Bv. Slaan, gemene woorden, strafwerk geven 

• Negatieve straf: het wegnemen van een aangename stimulus 

o Bv. Geen TV/PC meer; geen aandacht meer (= time-out; 1min per levensjaar) 

Efficiëntie grafiek: → 

Efficiëntie grafiek: → 
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Snelle samenvatting 

 

Positieve en negatieve bekrachtiging/straf 

Dreigen met straf 
• Dreigen met straf is = even effectief als straffen 

Ineffectieve straf 

Positieve straffen 
• Positieve straffen niet zo effectief: tijdelijke gedragsonderdrukking, daarna herhaling met 

minder gevoeligheid van straf 

Intensiteit vd straf 
• Hoe intenser de straf, hoe effectiever 

• Herhaling van straf → vermindering effectiviteit 

o Leidt tot escalatie van straf → straffen uiteindelijk buiten proportie voor het gedrag 

Probleem vd uitgestelde straf 
• Hoe langer de periode tussen gedrag – straf; hoe minder effectief 

• Straffen moeten direct na het gedrag worden gegeven (bij dieren binnen 10sec) → anders 

geen enkel nut 

o Probleem rechtssysteem: Soms duurt het 3 jaar tot dader een straf krijgt 

Consistentie vd straf 
• Ieder ongewenst gedrag moet consistent gestraft worden 

o Vb. jongetje slaat zus 10x maar krijgt geen straf, hij doet het nog een 11de keer en nu 

flippen ouders uit 

▪ Slecht want iedere keer dat je niet straf wordt het gedrag negatief 

bekrachtigd omdat ze geen straf krijgen 

Associatie straf met positieve bekrachtiger 
• Compensatie na straf (extra aandacht geven, knuffel geven, niet meer boos tegen praten) 

kan leiden tot positieve bekrachtiging van gedrag 

• Straf = aandacht <-- sommige kinderen krijgen geen aandacht en zoeken dit dan dmv slecht 

gedrag want dit leidt tot aandacht (straf) 
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Bijproduct straf: onstsnappingsgedrag 
• Ontsnappingsgedrag = wegnemen van aversieve stimulus 

• Werkt negatief bekrachtigend: straf wordt weggenomen (Snoozen!) 

• Herhaald ontsnappingsgedrag → vermijdingsleren of vermijdingsgedrag 

Effectieve straffen 
1. Relatief intens 

2. Meteen na gedrag 

3. Consistent 

4. Niet geassocieerd met positieve bekrachtiging 

5. Mag niet leiden tot ontsnappings- of vermijdingsgedrag 

Nadelen van straffen 
• straf-ontvanger: agressie, apathie, sociale relatie verslechterd met straf-gever 

• straf-gever: vaak niet objectief, maar geëmotioneerd 

→ straf vaak niet efficiënt, neveneffecten, gevaar op escalatie 

Aanbeveling als je toch wilt straffen 
• Gebruik negatieve straf (time-out) > positieve : minder escalatie , vooral bij  goede relatie 

(aanwezigheid + stimuli) 

• Straf altijd gepaard met bekrachtiging gewenst gedrag 

• Ongewenst gedrag vermijden door vooraf bekrachtiging gewenst  gedrag - zoniet: extinctie 

(bv slaapritueel baby’s) 

• Niet enkel ongewenst gedrag straffen, maar ook positief gedrag bekrachtigen! 

o Bv baby die savonds huilt in bed → niet gaan kijken als de baby huilt maar wél eens 

gaan kijken als hij wel rustig in bed ligt 

Vermijdingsdrag of -leren 
• Vermijdingsgedrag = handelen om een aversieve stimulus te vermijden 

o Bv.: Als je op he strand loopt, komt er zand in je schoenen. Aanvankelijk zal je het 

zand om de zoveel tijd uit je schoenen doen (= ontsnappingsgedrag: de aversieve 

stimulus wordt wel nog toegediend), maar na een tijd zal je de aversieve stimulus 

ontlopen door dichter bij de zee te lopen of je schoenen uit te doen.  

o Bv.: Wekker: sommige mensen worden wakker nog voor hun wekker afgaat, zodat ze 

op de knop kunnen drukken voor hij lawaai maakt.  

• De pendelkooi: 
o Een kooi met 2 compartimenten met ertussen een wand met een opening in 
o De rat wordt aan 1 kant gezet, er wordt een signaal gegeven (bv.: een lichtflits) en 

dan volgt een schok via de vloer waar de rat zich bevindt. 
o Wanneer de rat door de opening naar de andere ruimte springt, ontsnapt het aan de 

schok 
▪ = Ontsnappingsgedrag 

o Na een aantal keer zal de rat vermijdingsgedrag tonen door al naar de andere ruimte 
te springen wanneer het signaal gegeven wordt, in plaats van als de schok al gegeven 
wordt  
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• Aangeleerde hulpeloosheid 
o Seligman: pendelkooi experiment: 

▪ 1: hond altijd een shock geven ongeacht welk deel van kooi (geen 

ontsnapping) 

▪ 2: hond krijgt shock maar kan nu wel ontsnappen maar probeert dit nu niet 

eens meer (aangeleerde hulpeloosheid) 

 

o Aangeleerde hulpeloosheid: Algemene verwachting geen controle te hebben over 

omgeving dmv gedrag na blootstelling aan onvermijdbare situaties 

▪ R-G link 

▪ Depressie, negatieve spiraal bij werkloosheid… 

 

• Tweefactorentheorie: 
o Klassieke conditionering: 

▪ NS (signaal) + OS (schok) → OR (angst)  

▪ Signaal wordt CS dat leidt tot CR  

o Operante conditionering: 

▪ Ontsnappingsgedrag → negatieve bekrachtiging (wegnemen angst; 

vermijdingsleren)  

o Reëel ‘gevaar’ wordt vermeden & nooit meer ervaren → nooit confrontatie met 

irrationele karakter 

▪ Vb. Sociale angst bij presentaties → vermijden presentaties → nooit 

aanleren dat presentaties niet gevaarlijk zijn  geen confrontatie 

• Systematische desensitisatie (vrouw met veren) 

o = het ongevoelig maken voor een geconditioneerde stimulus (exposure therapy) 

o Cliënt blootstellen aan angstopwekkende stimulus → patiënt leert dat er niks ergs 

gebeurd → vroege connectie met stimulus en angst/gevaar wordt overschreven 

Verwerving bij operante conditionering 
• Verwerving vereiste een aantal herhalingen van het gedrag 

Temporele contiguïteit 
• Verwerving vlugger bij bekrachtiger vlak na gedrag (hoe meer tijd ertussen, hoe trager) 

• Verwerving vlugger bij continue bekrachtiging 

▪ Zodra gedrag verworven is → schakelen nr partiële bekrachtigingsschema’s 

Biologische predisposities 
• Verwervingssnelheid hangt samen met mate waarin operante repons aansluit bij natuurlijke 

gedrag van dier. Sommige gedrag makkelijker aan te leren dan andere. 

o Rat leren shock vermijden dr wegspringen <> leren shock vermijden dr druk op 

hendel  

▪ Aanleren wegspringen: gemakkelijk; Aanleren hendel: extreem moeilijk 

▪ Respons gaat tegen instinctieve handelingen in (fight, flight, freeze bij ratten) 
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o Duif aanleren om pikken = voedsel <> niet-pikken = voedsel 

▪ Leren: Pikken=voedsel → gemakkelijk (pikken is natuurlijk gedrag, vormt 

zichzelf = autoshaping/zelfvorming) 

▪ Leren: niet-pikken = voedsel → niet conditioneerbaar 

o Breland: Wasbeer niet te conditioneren om geld te sparen ipv meteen voedsel te 

‘kopen’ 

 

Extinctie bij operante conditionering 

Extinctie 
• Operante respons (gedrag) verzwakt en uiteindelijk verdwijnt als bekrachtiging uitblijft 

• Differentiële bekrachtiging =  Snelste extinctie:  

o Extinctie van gedrag + 

o Ander gedrag bekrachtigen 

→ Misdadigers niet enkel straffen om slecht gedrag te onderdrukken maar tegelijk 

ook bv. Een beroep leren in gevangenis (= meest efficiënt) 

 

Weerstand tegen extinctie 
Weerstand tegen extinctie is afhankelijk van hoe het gedrag is aangeleerd. 

• Via continue schema’s: Snelle extinctie (1x uitblijven bekrachtigers is soms genoeg) 

 

• Via partiële schema’s: Trage extinctie  

o Duurt langer vooraleer gemerkt wordt dat bekrachtiging uitblijft 

o Doorzetten ondanks frustratie ontbrekende bekrachtiger (hoop dat ie komt) 

o Geleerd dat soms na veel respons pas bekrachtiger komt 

Beste manier gedrag aanleren bij kinderen: 

1. Aanwerving door continue bekrachtiging (snellere aanwerving) 

2. Vanaf aangeworven → schakelen naar partieel schema (betere weerstand tegen extinctie) 

Korte samenvatting 
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Het belang van context 
• Stimuluscontrole: link gedrag-bekrachtiger enkel gelegd in de context waarin het geleerd 

werd 

o Bv. Honden leren in huis A dat ze niet in de living mogen plassen, maar in huis B doen 

ze dat toch omdat de context anders is. 

• Ook extinctie valt onder stimuluscontrole: afgeleerd gedrag in 1 context wordt niet in alle 

contexten afgeleerd 

o Duif werd in groene kooi afgeleerd om op hendel te pikken voor voedsel 

o Verplaatst naar blauwe kooi → duif pikt opnieuw op hendel 

Stimulusdiscriminatie en discriminatietraining 
• Stimulusdiscriminatie: het leren onderscheiden van stimuli die gepaard gaan met 

bekrachtiging of straf  

o Verwijst nr feit dat er anders gereageerd zal worden in aanwezigheid van 

verschillende stimuli 

o Manier om bij dieren perceptie te onderzoeken: 

▪ Kunnen duiven kleur zien onderzoek? 

▪ In groene kooi S1 pikken op hendel = zaadje 

▪ In groen/rode kooi S1+S2 pikken op hendel =/= zaadje 

• Duif weet uiteindelijk dat ze alleen in groene kooi mag pikken op 

hendel voor zaadjes 

Stimulusgeneralisatie 
• Stimulusgeneralisatie: geleerde dingen toepassen op nieuwe (gelijkaardige) situaties 

Wat wordt er geleerd bij operante conditionering? 
• Leren van  S-R-relatie 

o Relatie tussen stimuli in de context (S) en de respons (R) 

o De context lokt de respons automatisch uit 

▪ Vb. De schoolomgeving lokt automatisch studiegedrag uit bij studenten 

▪ Stelling verdedigd door behavioristen, contra-intuïtief  

• Leren van S-G-relatie 

o Niet enkel S-R, maar ook relatie tussen stimuluscontext (S) en gevolg (G) 

o Stimuluscontext wordt na tijd geconditioneerde stimulus aan gevolg G 

▪ Vb. Studenten studeren omdat schoolomgeving spontaan faalangst oproept 

▪ Ondersteund door behavioristen 

 

• Leren van R-G-relatie 

o Relatie tussen respons (R) en gevolg (G) – verklaard veel gedrag 

o Respons wordt gesteld om een gevolg van het respons te bekomen 

▪ Vb. Studeren omdat je psycholoog wilt worden en niet omdat 

stimuluscontext je spontaan faalangst aanjoeg  

▪ Behavioristen: gingen ervanuit dat dit niet kon (geen interne processen) 
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o Ondersteund door onderzoek van Colwill & Rescorla (examen wss) 

▪ conclusie: R-G relatie geleerd: ratten verwachtten voedsel/suiker en 

misselijkheid (G) bij hendel/ketting respons 

 

Uitleg Colwill & Rescorla volgende pag 

 

Colwill & Rescorla: R-G-relatie bij ratten 

• Fase 1: Skinnerbox I 
o Hendel → voedsel 
o Ketting → suikerwater  

• Fase 2:  
o Misselijk maken na het voedsel of suikerwater 

• Fase 3: minder hendel of ketting responsen (afhankelijk van fase 2)  
→ S (skinnerbox) – R (hendel-voedsel/ketting-suiker) niet gewijzigd, 
→ S (skinnerbox) – G (misselijk) onmogelijk want S (kooi) – G (misselijk) <- misselijkheid 
werd in andere kooi toegediend, niet inskinnerbox 
 

• ➔ Conclusie: R-G-relatie geleerd: ze verwachten voedsel/suiker en misselijkheid bij 
hendel/ketting respons. Ze deden dus geen R om G te voorkomen. 

Latent leren 
• Latent leren: leervorm waarbij een dier ervaringen opdoet in een omgeving zonder op dat 

moment gekoppeld is aan bekrachtigers of straffen. 

o Latent leren kan een bv een cognitieve kaart opleveren (Tolman) 

▪ Tolman kon niet verklaren dat rat de weg wist bij blokkade, want behavioristen 

gingen er vanuit dat gedrag enkel werd aangeleerd bij beloning (en die nacht dat de 

ratten in het doolhof zaten waren er geen beloningen maar ze hadden wel de weg 

geleerd) 

• Leren is meer dan verbanden leren tussen S-R en G 

o Morris water maze: 

 

 

Een Hippocampus letsel: 

Géén effect bij zichtbaar platform! 

Wél effect bij onzichtbaar platform: 

geheugen/leren! 

Farma-industrie gebruikt (bv haloperidol) 
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Observerend leren  
 

We leren niet enkel door eigen ervaringen – Ramachandran: “You watch it, you learn it.” We leren 

ook dmv spiegelneuronen → leren door observatie ipv evolutie 

• Observerend leren of sociaal leren: Albert Bandura 

Welk gedrag wordt geïmiteerd?  
• Gedrag dat bekrachtigd wordt bij rolmodel 

o Vb. Mensen houden van Harry Styles omdat hij zichzelf is (authenticiteit en zelfzekerheid) 

o Vb. Harry krijgt ijsje wanneer hij “alsjeblieft” zegt → zelf ook “alsjeblieft” zeggen 

• Status van het model: ouders, beroemdheid 

o Vb. Harry Styles is welbekende zanger met veel invloed, fame en geld 

Hoe helpt observeren om een taak te leren? 
• Stimulusversterking: stimulus waar rolmodel mee omgaat wordt belangrijker en 

aantrekkelijker voor observeerder 

o Vb. Harry Styles draagt vaak Gucci → interesse in Gucci stijgt en wordt belangrijker 

voor je (stimulusversterking) 

• Doelversterking: verhoogde motivatie om hetzelfde doel te bereiken als rolmodel 

o Vb. Het verlangen om ook Gucci te dragen stijgt (doelversterking) 

Vooral angst en agressie bestudeerd (Bandura) 

Angst 
• Angst (vb. ouders hoogtevrees → kinderen hoogtevrees) 

o Gerull & Rapee: moeder angst voor rubbere slang → kids ook (angstreactie gezien) 

• Biologische predisposities 

o Jonge apen: observeerd angst v/ volwassenen aap voor slang of bloem: enkel angst 

vr slang overgenomen 

Agressie 
• Agressie: bobo doll experiment (Bandura) 

o Kinderen zien hoe ouders een pop schoppen, slaan, ermee gooien,… nadien zagen ze 

hoe de ouders beloond/gestraft werd voor het gedrag -> bij beloning vertoonden ze 

zelf veel sneller ook agressief gedrag tegenover de pop. 

Culturele verschillen 
• Verschillende culturen vertonen & appreciëren verschillende gedragingen 

• Interactie tussen observerend leren en sociaal-culturele factoren 

o Vormt de grondslag vd invloed die deze factoren hebben op menselijk gedrag 

• Smaakvoorkeuren  = cultureel bepaald (vb. hond & spinnen eten) 

o Klassiek conditioneren (associëren met gezellige momenten aan tafel) 

o Observerend leren (rolmodellen doen het) 

▪ Chimps hete pepers eten: ze eten het enkel als de relatie met verzorger zeer 

goed is 
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Culturele rolverdeling 
• Kinderen die zich leren gedragen volgens traditionele rolverdeling ondanks ouders die hen 

zonder gendervooroordelen op voeden 

o Geleerd op school: leerkrachten, van leeftijd genoten 

o Geleerd op TV: series en films → vaak traditionele man-vrouw verdeling 

Bewust en onbewust leren 
• Ingewikkelde vormen van leren werkt niet tijdens het onbewust zijn (bv slaap) 

o Bv. Je kan geen cursus psychologie leren door het af te spelen in slaap (spijtig genoeg) 

• Simpele vormen van leren werkt wel tijdens het onbewust zijn  

o Bv. Je leert hoe ver je heen en weer kan rollen tijdens slaap eer je uit bed valt 

• Onbewust sturen van gedrag kan wél: Professor met baard experiment 

 

• Squire: klassiek conditioneren bij amnesiepatiënten  

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

o Mensen geconditioneerd met lucht + belletje zodat belletje CS wordt en CR 

(knipperen) uitlokt 

▪ Amnesiepatiënten geen herinnering aan conditionering, zijn wél 

geconditioneerd 

▪ Amnesiepatiënten: intact niet-declaratief geheugen (vaardigheden); kapot 

declaratief (bewuste herinneringen, feiten, kennis) geheugen 

• Conclusies:  
o ‘Conditionering’?  
o Onbewuste conditionering mogelijk, maar zeer beperkt 
o Enkel elementaire verbanden en gedragingen (zo niet: bewustzijn) 
o Onbewuste nooit mogelijk als bewuste niet mogelijk is 

▪ Bv.: Door biologische predisposities  
o Onbewust = beperkte, primitieve vorm van bewuste conditionering  

Associatief leren: neuronaal equivalent: Belangrijk!! 

• Hebbian learning → neuronen die samen vuren, maken een connectie/verbinding  
o “neurons that fire togheter, wire togheter”  

• Long-term potentiation: synaptische efficiëntie stijgt (snelheid waarmee neuronen elkaar 
activeren) bij co-occurence van activatie  
o Hoe meer je iets oefent, hoe meer je het leert 
o Connectie tussen neuronen worden efficiënter en sterker 
o = onderliggend fenomeen van leren 

• Simulaties: neurale netwerken 
o Computer virtueel “hersencellen” geven zoals bij mensen  

▪ Dezelfde input en leerregels geven 
▪ Zelfde aantal neuronen als mensen  

o Verbinding tussen hersencellen verandert als je iets bijleert 

o Er is een zoektocht naar chemische stof die het hebbian learning versnelt . NMDA is een 
stof die de synaptische efficiënte versnelt/sneller de verbindingen vormt en dus het leren 
versnelt. 
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Hoofdstuk 7: Onthouden en Vergeten 

Achtergrond  
Geheugen = in de hersenen opgeslagen ervaringen die gedrag kunnen beïnvloeden 

Reminiscentiebult: Rubin & Schulkind 

Onderzoek bij 73 jarigen (Rubin & Schulkind 1997) 
Onderzoekers geven 73jarigen random woorden (bv. Woede, boek, trein) en vragen daarna om iets 
te vertellen dat iets te maken hebben met dit woord. 
 

Bekomen 3 belangrijke bevindingen  
 

• Recentheidseffect:  
o Als je aan mensen vraagt iets te vertellen over een bepaald woord, zullen ze vooral 

dingen vertellen die niet zo lang geleden zijn. 27% herinneringen minder dan 1 jaar 
oud; 43% waren minder dan tien jaar oud. 
 

• Kinderamnesie: geheugen verlies voor een periode voor 3 jarige leeftijd (universeel) 
o Geheugensysteem waar je persoonlijke herinneringen op slaat werkt niet voor 3 jaar 

oud 

o Eerdere herinnering? → zelf gemaakt (bv door foto’s) 
 

• Reminiscentiebult  
o Mensen herinneren zich meer uit de periode van 10-30 jaar oud dan van de periode 

30-60 jaar oud (drukke, spannende periode van je leven, veel nieuwe ervaringen etc.) 
o Tijd is dus niet de enige factor die bepaald hoe goed we dingen kunnen herinneren 

o !! Als je mensen vrije herinneringen laat vertellen zullen ze eerder iets vertellen dat 
recent gebeurt is (recentheidseffect) maar als je ze specifiek vraagt iets te vertellen 
over vroeger (bv, vertel eens over je eerste week unief) dan halen ze de 
herinneringen terug op. Compleet vergeten gebeurd bijna nooit, alle dingen laten 
een spoor achter in de hersenen. Niet kunnen ophalen =/= vergeten van 
herinneringen 

Bevindingen van Ebbinghaus 
• Ebbinghaus auteur ‘Uber das Gedachtnis’ 

o Hoeveel en hoe snel vergeten we? 

o Betekent vergeten compleet verlies? 

• Procecure: spantaak: mensen reeksen lettergrepen aanbieden CVC (bv ‘DAJ’ = nonwoord) 

o Procedure: spantaak: herinnering CVC’s (DAJ etc) 

▪ Typische maximum performance bij 1x zien CVC’s = 7 eenheden onthouden 

▪ 17x CVC rijen herhalen = 12 eenheden onthouden 

▪ 44x CVC rijen herhalen = 24 eenheden onthouden 

• Belangrijkste bevinding Ebbinghaus: Hij testte mensen nadien (20min, 40min, 1u, 2u later 

etc.) 

o Vergeetcurve: Naarmate de tijd toeneemt, daalt de herinnering  

• Vergeten in functie vd tijd=negatieve correlatie tijd/besparing 
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“Oke dus naarmate tijd toeneemt daalt de herinnering MAAR hoeveel heb je dan nog wél 
onthouden?” 

→ Wanneer mensen een volgende keer iets opnieuw leren hebben ze minder beurten nodig 
om dezelfde prestatie te behalen 

→ Savings of besparingsmethode: hetgeen dat je nog onthoudt na het leren (Zelfs van het 
gene dat je niet meer kan ophalen blijven er restanten in de hersenen over van deze 
informatie) 

→ 40% van wat je leert verlies je binnen de 20 minuten (resterend . 
→ aantal 60%) = sterke afname in eerste uur 

→ 1u later hebben ze nog 40% onthouden (60% kwijt na een uur) 
→ Na 9u hebben ze minder dan 40% onthouden 

→ Na 31 dagen heb je nog 20% onthouden 

 

→ Conclusie: 
→ Je vergeet zeer veel de eerste uren na leren 

→ Daarna gaat het vergeten zeer traag 

→ OPNIEUW leren van dezelfde leerstof veel sneller opnieuw leren 

 

Geheugen en de verschillende geheugensystemen 
 

 

 

 

 

 

 

 

William James (Principles of Psychology – 1890): Belangrijk schema! Examen! 

 

• Primaire geheugen / kortetermijngeheugen / werkgeheugen (KTG/WG) 
o Kort Bijhouden van gedachten en ervaringen = Stream of Consciousness 

 
• Secundaire geheugen / langetermijngeheugen 

o Geheugen voor vroegere gebeurtenissen en ervaringen  
o Opslag op lange termmijn 

▪ Niet-declaratief geheugen: onbewuste vaardigheden (motorische skills) 
▪ Declaratief geheugen: Feiten en gebeurtenissen 

• Episodisch geheugen: autobiografisch geheugen 

• Semantisch geheugen: feiten en kennis over wereld 

 
 
 
Secundaire geheugen LTG: 
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1. Niet-delcaratief (impliciet/procedureel) geheugen: 

a. Onbewuste vaardigheden opslaan die tot uiting komen in gedrag/ alle dingen die je 
onbewust hebt onthouden/opgeslagen 

b. Bv. Motorische vaardigheden (fietsen, autorijden, pinnekes steken) = motorische 
kennis is opgeslagen in hersenen  

i. Dingen die je onthoudt/in de vinger hebt maar moeilijk kan uitleggen 
 

2. Declaratief (expliciet) geheugen: 
a. Opslag van feiten en gebeurtenissen die men kan verwoorden 

i. Episodisch geheugen: elke gebeurtenis die we ons kunnen geheugen die we 
van ons eigen of naaste hun leven kunnen herinneren (autobiografisch 
geheugen) – werkt pas vanaf 3 jaar 

ii. Semantisch geheugen: Feiten en kennis over de wereld, onafhankelijk van 
plaats en tijd van verwerving – werkt vóór drie jaar !Onbeperkte capaciteit! 

1. Bv. Taalkennis, een kat ziet er zo uit, wat is een boom, wat is een 
auto 

3. Dubbele associatie: episodisch  semantisch geheugen twee aparte systemen  
a. Patiënt 1: Kan gebeurtenissen herinneren; GEEN semantische kennis 

i. Weet wat er op zijn 18e verjaardag is gebeurd; weet niet wat verschil 
koe/kat is 

b. Patiënt 2: Vergeet gebeurtenissen/geen herinneringen; WEL semantische 
kennis 

i. Wat niet meer wat op 18e Bday is gebeurd; weet WEL wat verschil 
koe/kat is 

Herinneren: 3 stappen 
1. Eerst info verwerven 

2. Daarna info bewaren in hersenen: biologische, neuronale veranderingen = geheugenspoor 
a. Eérst tijdelijk vastleggen in Hippocampus 

b. Daarna integratie in corticale netwerken (‘s nachts vastgelegd in de cortex 
opgeslagen) 

3. Oproepen van info:  
a. Soms kan je informatie niet ophalen ook al “zitten ze wel in de hersenen” (savings vb 

hiervan) 

Model van Atkinson & Shiffrin 
Model van Atkinson en Shiffrin (eerste model van geheugen) 
Input omgeving → ( sensorische geheugens → ( kortetermijngeheugen → langetermijngeheugen 
 

= model vooral declaratief geheugen want niet-declaratief geheugen pas later ontdekt 
 

 

 

 



  Tristan Hulsbosch 
            AJ 2020-2021 

 

 
52 

 

Sensorisch geheugen 
• Ieder zintuig heeft apart sensorisch geheugen – zeer korte tijd info bijhouden voor verdere 

verwerking/interpretatie 

Iconisch geheugen (zicht) 
• Sperling experiment (EXAMEN!) 

o Sperling toonde participanten een paneel van 12 letters gedurende 50ms (meestal 
niet gezien – wel gng vr cognitieve verwerking) 

o “Welke letters heb je gezien?” 

▪  Als je mensen 1 seconde na het zien van het paneel vraag t wat ze gezien 
hebben kunnen ze 4 letters opnoemen = je kan 4 dingen langer dan een 
seconde onthouden 

▪ Als je mensen binnen de seconde vraagt wat ze gezien hebben op eender 
welke rij, konden ze de volledige rij opnoemen. = alle 12 letters waren 
opgeslagen in het visuele geheugen maar enkel 1 seconde 

 

→ Conclusie: Gedurende één seconde onthoudt men alles van wat ze gezien hebben, is al de info nog 

in het iconische geheugen, MAAR na 1seconde blijft er nog maar 40% over. 

Echoïsche geheugen (auditief):  
• Sperling taak: nu met meerdere speakers 

o Info wordt 2-4 seconden behouden in het echoische geheugen 

▪ Iets langer dan iconische geheugen dus (logisch want geluid blijft meestal 

minder lang dan visuele stimuli) 

Kortetermijngeheugen KTG 
• KTG: houdt info vast waar we ons van bewust zijn 

o Heeft beperkte capaciteit 

o Miller: Spantaak: 7 letters onthouden (CVC) 

→ 7 “chunks” (= betekenisvolle eenheden)  

▪ Je kan 7 letters onthouden, of 7 woorden. → als je 7 betekenisvolle woorden 

onthoud kan je bv 40 letters onthouden ipv 7 letters als je ze in letters zou 

geven ipv woorden 

▪ Je kan zo dus je KTG geheugen significant verhogen als je bv. een 

betekenisvolle zin maakt van 7 random letters. 

• Fragiele code:  

o Brown & Peterson: experiment articulatorische supressie (suppressie van herhalen 

van woorden) 

o Vraagt aan mensen om achterwaarts te tellen 

o “Onthoud 3 woorden; Bloem, boek, rek. Tel nu af van 20 naar 1.” Na 18 seconden 

achterwaarts tellen zijn ze alle 3 de woorden vergeten.  

o Als je de woorden niet in je hoofd kan herhalen, is het binnen de 18 seconden 

volledig weg. 

→ maximum 18 seconden onthouden mits geen herhaling 
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Langetermijngeheugen LTG 
• LTG: 

o Onbeperkte capaciteit 

o Verval van informatie veel trager (uren/dagen ipv seconden) 

o Om van KTG → LTG (= vereist veel herhaling/rehearsal) 

 

• Glanzer & Cunitz: Seriële Positiecurve dat aantoont dat herhaling  “key” is vr KTG -> LTG 

o Mensen 15 lettergrepen laten vanbuiten leren 

o Blauwe lijn: meteen lijst opzeggen -> eerste items het beste herinnerd, laatste 

3tal ken je ook nog 

▪  (Hoe komt dit? De eerste lettergrepen ga je nog proberen herhalen 

vooraleer je de andere op zegt: Lim, lim pon, lim pon tan, lim pon tan tri, 

… keg, dow” <- op gegeven moment te veel om nog heel het rijtje 

opzeggen en vanaf dan stopt de herhaling) 

o Rode lijn en groene lijn: herhaling blokkeren door achterwaarts tellen → 

slechtere herinnering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verdere ontwikkelingen geheugentheorie 
Atksinon & Shiffrin model lang behouden, daarna 3 belangrijke ontwikkelingen/veranderingen 

gevonden waar we ons begrijpen over het geheugen hebben aangepast/bijgeschaafd 

1. KTG wordt WG  (kortetermijngeheugen wordt werkgeheugen) 
• Baddeley & Hitch:  

o Passief 7-slot KTG met herhalingsproces kans alledaagse cognitieve taken (luisteren en 

begrijpen, rekenen, redeneren) NIET verklaren → ontwikkeling nieuw model “werkgeheugen” 

 

d 
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WG; 

Fonologische lus: 2 systemen (zelfde als attkinson’s model) 

1. Fonologische opslagplaats : (opslag verbale info: woorden, spraak, getallen) 
2. Articulatorisch herhalingsproces: (herhalingssysteem om te onthouden) 

Baddeley en Hitch voegen nog een proces toe: Visuospatiaal schetsblad en Centrale verwerker 

Visuospatiaal schetsblad 

1. Visuele opslagplaats : (opslag: visuele en ruimtelijke informatie, ‘waar?’) 
2. Innerlijke schrijver: (herhalingssysteem) 

a. Snel bolletje laten flitsen: waar stond het bolletje? → onthouden met visuospatiaal 
schetsblad 

Centrale verwerker (coördinatie) 

Houdt zich bezig met de aandacht verdelen tussen taken. “Beslissen van: nu ga ik die info verwerken, 
nu ga ik me daar op focussen.” = Interface met het LTG volgens Baddeley & Hitch 

→ “Bo Ma Wo” kan je efficiënter/sneller herinneren door het te koppelen aan informatie die al 
in het LTG zit “bomaworst” en dat gebeurd dan via de centrale verwerker 

Experiment Baddeley en Hitch: 

→ Dubbeltaakmethodiek:  
o Rekensom oplossen en meten hoe snel die wordt opgelost (1050ms) 
o Rekensom oplossen en ondertussen “de de de de de” zeggen <- articulatorische 

herhalingsproces blokkeren (1050ms) = geen articulatorisch herhalingsproces niet 
nodig voor oplossen rekensommen 

o Rekensom oplossen terwijl je in een onregelmatig ritme op de bureau moet tikken 
(heeft aandacht nodig) (1250ms) = Rekensommen worden opgelost via centrale 
verwerker 

2.  Nauwe interacties tussen WG en LTG 
Hersenscans → Werkgeheugen bevind zich in verschillende hersengebieden 

→ Is WG dan niet gwn deel van LTG? 

• Atkinson: Geen verklaring voor dat complexiteit geen effect heeft op capaciteit van KTG 

o 7 chunks: letters, woorden, cijfers, namen  

o Maar: nonwoorden onthoudt je minder goed dan echte woorden 

➢ Individuele elementen samenvoegen tot grotere, betekenisvolle gehelen 

(=chunking) 

• Cowan zegt: KTG = 4 elementen brute info 

o Brute capaciteit van KTG is eerder 4 dan 7 

o 7 behalen door info te linken aan gekende info (chunking) = wisselwerking LTG 

Impliceert dan gekende seriele-informatieflow model: Sensorisch -> KTG -> LTG (bottom-up)= fout 

→ Werkt ook TOP-DOWN:        Sensorisch -> LTG -> KTG = nauwe interactie KTG<>LTG  =/= 

model van Atkinson en Shiffrin 
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Ruckin= KTG/WG = bewuste, geactiveerde deel van LTG  

 Baddeley: meer dan activeren informatie, ook  manipulatie-verwerking  

3. Neurale Netwerken 
• Neurale netwerken: zijn pc modellen dat werking hersenen simuleert door grote 

hoeveelheid neuronen te laten communiceren (vb. IAM) 

 - Neuraal: Synaptische connecties (Hebb: neurons that fire together, wire together) = 

neurale netwerken zijn biologisch plausibel en geven goed weer hoe informatie in onze hersenen zit 

en werkt 

Probleem neurale netwerken: 

• Catastrofale interferentie = wanneer het neurale netwerk iets nieuws leerde, vergat het al 

het vorige wat het geleerd had 

o Zo werken hersenen niet: hersenen leren traag, maar eens het geleerd is wordt 

het moeilijk vergeten 

• 2 “netwerken” : het proces van KTG → LTG gebeurd in 2 stappen 

1. Als wij dingen leren slaan we dat heel snel op in hippocampus,  

2. maar de integratie in de cortex gebeurd heel geleidelijk en SNACHTS 

(hippocampus integreert tijdens slaap de informatie over de bestaande 

synaptische netwerken) 

Individuele verschillen in WG 
• Jacobs 1887 individuele verschillen: Sterke correlatie tussen resultaten op spantaaktest en 

schoolresultaten 

• Danemen & carpenter: Meer capaciteit correleert sterk met hogere intelligentie 

• Kan je geheugen trainen: JA, met trucs kan je op een bepaalde taak beter geheugen 

onthouden. 

1. MAAR trainingseffect ENKEL  specifieke taak, generaliseerd niet naar andere functies 

• Worden we dommer door internet (minder info onthouden omdat alles beschikbaar is)? 

➔ Neen, geheugencapaciteit ligt aan biologische aanleg 

• →Maar, de wetenschap dat je kennis kan opzoeken op smartphone, leidt tot het fenomeen 

dat we eerder onthouden waar we de kennis kunnen terug vinden dan de kennis zelf 

onthouden. <- hogere efficiëntie 

Informatie verwerven 
• Verwerving gaat sneller als je de cijfers hercodeert en organiseert zodat link mogelijk wordt 

met kennis uit LTG 

• 3 soort representaties: 

1. Verbale code: arbitraire symbolische representaties 

2. Sensorische code:  zintuiglijke aspecten (beeld van je huis) 

3. Motorische code: vaardigheden (fietsen, piano spelen-) 

▪ Moeilijk te verbaliseren en verbaal over te dragen; onbewuste & 

beïnvloedbare verwerving 



  Tristan Hulsbosch 
            AJ 2020-2021 

 

 
56 

 

Dual coding/ tweevoudige codering (Paivio) 
• Informatie onthoud je beter, hoe meer codes je er aan linkt 

o Woorden waar je een visuele voorstelling bij kan voorstellen (bv. “kat”) onthoud je 

50% beter dan woorden waarbij je géén visuele voorstelling bij hebt (bv. “semantisch 

geheugen”)  

o = Concreetheidseffect: herinnering (beeld- en verbale code) 

• Studie: Als je verbanden tussen info legt onthoud je dit beter 

 

• Enactment effect: combinatie visuele- en motorische codes 

o Kijken + zelf doen = beter onthouden (je kan kijken naar dansleerkracht, maar als je 

het zelf ook uitvoert onthoud je het beter) 

 

• Verwerving optimaliseren door info te organiseren (basis: tweevoudige codering) 

o Sharps: Info door elkaar geven (hond, mes, mier, lepel, bord, paard) 

o Info gestructureerd geven (hond, mier, paard, mes, lepel, bord) (bestek eerst, dieren 

later) → beter onthouden 

Theorie van het verwerkingsniveau 
= beter onthouden hoe dieper je over iets nadenkt → geheugen is bijproduct van perceptie 

Craik & Tulving: BEER Experiment 

Men laat 3 groepen condities een woordenlijst zien bv ‘beer’. Daarna wordt een grote woordenlijst 

gegeven, en moeten ze aanduiden welke woorden ze herinneren van de test? 

• Conditie 1: “Klik op knop als het woord in hoofdletters is geschreven.” = Vraag over de 

letters.    (groep herkent 42% vd woorden) 

• Conditie 2: “Klik op knop als het woord rijmt met ‘Meer’.” Vraag over klanken van woord.                                                     

(groep herkent 65% vd woorden) 

• Conditie 3: “Druk op knop 1 als het dier is, en druk op knop 2 als het geen dier is.” Vraag 

over betekenis van woord.     (groep herkent 90% vd woorden) 

→ Hoe dieper je over iets nadenkt, hoe beter je het onthoud. 

• Genereereffect = Het zelf maken van iets laat een dieper geheugenspoor achter (zelf maken 

van samenvatting) 

Geheugensteuntjes: 

• Goede codeertechniek → geheugenspoor 

→ Methode der Loci (gebruikt door veel obers): geheugenspoor creëren door goed 

gekende locaties gebruiken als visuele voorstelling. “Ik zet fristi op kastje, cola op de 

trap, water op de tafel” 

→ Kapstokwoorden: een-steen, twee-zee, drie-knie “1 Cola staat op de steen, 2 Fanta’s 

in de zee…” 

→ Acroniemen (kofschip) 

• Efficiënte oproep technieken 
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Informatie opslaan en bewaren 
• Herinneringen zijn gedistribueerde representaties binnen de hersenen (verschillende 

gebieden activeren tegelijk op hersenscans bij herinneringen) 

o Verbonden aan hippocampus (‘hub’ die activatie van alle verschillende nodige 

gebieden coördineert) 

Gedistribueerde representaties 

Binnen de hersenen 
• Herinneringen = samen-klontering van: 

o Woorden, ideeën, waarnemingen, gevoelens, motorische codes 

o Hersenscans LTG: wijd verspreide activatie 

 

• Kennis in neurale connecties 

• Geen kennis zit in één enkele connectie  

o Beter bestand tegen schade – gradueel verlies ipv alles tegelijk verliezen (=gracieuze 

degradatie) 

o Generalisatie nr gelijkaardige stimuli  

▪ Bv. Sterretjes op voorhoofd van vriend → niet exacte, gewende beeld, en als 

dit niet voor generalisatie vatbaar zou zijn, zouden die sterretjes op gezicht 

ervoor zorgen dat de connecties die met de kennis van deze vriend te maken 

hebben niet activeren → vriend niet herkennen (zie foto) 

 

• Neuraal vuren = probabilistisch proces 

o neuronen werken niet perfect, activeert niet 100% vd tijd tijdens de juiste 

moment/op de juiste prikkels 

o daarom activeren veel groepen neuronen (veel verbindingen tussen verschillende 

gebieden), ipv één enkele connectie (anders zou je bv toevallig die ene connectie 

dooddrinken waarmee je je vriend herkend door een glaasje wijn) 

Inhoudsgebaseerde  Adresgebaseerde organisatie van info 
 

• Encyclopedieën werken via adresgebaseerde organisatie 

o Beperkt aantal ingangen tot adres 

o Eens gevonden, altijd terug te vinden 

 

• Menselijke geheugen: inhoudsgebaseerde organisatie 

o Maakt info toegankelijker 

• Verschillende ingangen tot info 

o Soms heb je kennis nodig waarvan je het ‘adres’ niet kent 
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• Neurale netwerken (probabilistisch model van McLelland model) (gelijkaardig aan IAM) 

• Voorbeeld; Sam, 21 jaar, vrijgezel, middelbaar onderwijs, dealer 

o Kenmerken = Knopen 

▪ “21 jaar” 

o Knopen zitten in bepaalde ‘categorieën’ 

▪ “Leeftijd” , “Haarkleur”, “opleidingsniveau” 

o Centrale persoonsknopen = tussenstop tussen verbindingen van verschillende 

knopen (hippocampus vervult rol) 

▪ Iedere persoon heeft eigen persoonsknoop die zijn kenmerken connecteert 

▪ “knoop: 21 jaar” → centrale persoonsknoop → “Knoop: Sam” 

o Geheugenspoor = activatie tussen twee of meerdere knopen 

o Inhibitorische verbindingen: onderdrukken van andere (tegengestelde)  knopen 

▪ “Knoop: vrijgezel” geactiveerd → onderdrukken van “knoop: relatie & 

getrouwd” 

o Excitatorische verbindingen: versterken v activatie andere knopen 

▪ “Knoop leeftijd: 21 jaar” + “knoop vrijgezel” + “knoop: middelbaar” versterkt 

activatie van “Knoop: Sam”  

 

Kenmerken van inhoudsgebaseerde organisatie info ophalen: 

• Elk kenmerk kan geactiveerd worden door verschillende imput  

o (zijn auto, haarkleur, oogkleur, opleidingsniveau is allemaal een poort naar info over 

dezelfde persoon) 

• Kans dat je de juiste knoop activeert, stijgt naarmate hoeveelheid verbindingen 

o  (20er = 1 verbindingen, nog extra info daarna “vrijgezel” = nog een verbinding actief 

= meer activering die info knoop <- sneller info ophalen) 

• Effectiviteit aanwijzing hoger naarmate de specificiteit aanwijzing  

o Hoe minder knopen een aanwijzing activeert, hoe effectiever deze is op het activeren 

van de juiste knoop 

• Soms activatie ontbrekende/verkeerde info (oproepen is associatieve zoektocht) 

o Tip of the tongue 

o Deja-vu 
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Als er genoeg puzzelstukjes op hetzelfde moment actief zijn als op een ander moment, gaan dan 

weer samen activeren en roepen herinnering op van vorige ervaring ook al is dit nieuwe situatie = 

gevoel van deja-vu. 

Informatie oproepen 
• Oproepingsprobleem: herinnering wel opgeslagen maar niet meer bij/op komen 

o Als je dan een oproepingsaanwijzingen (geheugensteuntjes/hints) krijgt, kan je plots 

de herinnering weer aan 

o Iets herinneren hangt niet enkel af van: “Is het verworven?” en “Is het bewaard?” 

maar ook van “Kan je het oproepen?” 

o Onderzoek: Focussen op iets kunnen herinneren bijna even belangrijk als de moeite 

die je in het memoriseren hebt gestoken (active recall methode) 

Tulving: oproepingsaanwijzingen (effect geheugensteuntjes) 

• Mensen moeten 48 woorden uit 24 categorieën blokken (encodering = dus hetzelfde vr 

iedereen) (bv 2 fruiten, 2 voetbalclubs, 2 automerken) 

o Conditie 1 zonder geheugensteun: zeg nu eens die 48 woorden → 19 woorden 

herinneren 

o Conditie 2 met geheugensteun: geef die 48 woorden + categorieën “Wat waren de 

fruiten? Wat waren de voetbalclubs?” → 36 woorden herinneren 

• Conclusie: met geheugensteuntjes kan je veel meer herinneren. 

o Er is een onderscheid tussen iets vergeten, en iets niet kunnen oproepen 

Wagenaar: 

• 6j dagboek – 2400 episodes opgeschreven 

o Telkens “wie, wat, waar en wanneer aanwijzingen erbij geschreven” 

• Na 1 jaar checkte hij wat hij nog kon herinneren 

o Met 1 gegeven aanwijzing: 20% kon hij herinneren 

o Met 2 aanwijzingen: 40% herinneren 

o Met 3 aanwijzingen: 50% herinneren 

• Conclusie: Hoe meer aanwijzingen, hoe meer je kan herinneren! 

Elizabeth Loftus: het creëren van valse herinneringen 

• Tijdens oproepingsproces → stukjes info suggereren  

• Kleine suggestie volstaat → herinnering wordt onbewust aangepast 

o Men denkt dat dit écht is gebeurd, terwijl het niet is 

• Valse herinneringen: gevaarlijk voor gerecht 

o Ooggetuigen vaak niet betrouwbaar (stressvolle situatie, suggestieve 

ondervragingen..) 

• Psychoanalyse → proberen reconstrueren van ervaring, kan beïnvloed worden door 

suggesties van therapeut 
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Interferentie bij het oproepen 
• Verval: fysiologische verandering die het geheugenspoor van bepaalde herinnering 

uitwissen → ruimte voor nieuwe herinnering 

Interferentie met andere informatie:  

• Verval is goede verklaring vr verlies van informatie in KTG NIET in LTG: 

o Vergeten in LTG heeft niets te maken met verval 

o We vergeten dingen die even lang geleden zijn in verschillende maten (geen 

biologisch proces dus) 

▪ Bv. Wat deed je vorig jaar 1 januari vs 4 januari? → waarschijnlijk herinner je 

1 januari beter want nieuwjaar 

• Sommige dingen vervallen nooit met de ouderdom (= dus geen biologisch vervalproces) 

o Verval is vaak schijn, je kan het niet herinneren TOT iemand je oproepaanwijzingen 

geven die alles laten terug komen 

• Interferentie heeft vaak meer te maken met de tussenliggende gebeurtenissen en niet zo 

zeer de tussenliggende tijd 

o Jenkins & Dallenbach: Tijd maakt weinig uit – vooral wat er tussen gebeurd heeft 

effect (in dit geval slaap = meer onthouden)  

o Minami & Dallenbach: Kakkerlakken herinneren dingen beter wanneer er geen 

nieuwe informatie ondertussen is bijgekomen (wanneer er ondertussen niks meer 

gebeurd is, onthoudt je het vorige veel beter) 

• Interferentie = vergeten in het lange termijn geheugen (VERVAL IN LTG BESTAAT NIET) 

o Interferentie heeft meer te maken met de competitie van andere informatie  dan 

met de omstreken tijd 

Proactieve vs Retroactieve interferentie (Examen!!!) 
Proactieve interferentie 

• Iets wat je éérst leert, interfereert wat je erna leert (komt niet super vaak voor) 

• Voorbeeld: 

o Student 1: Blokt vak A -> blokt vak B -> examen  B = slechtere punten dan student 2 

o Student 2:                      -> blokt vak B -> examen B = betere punten dan student 1 

Retroacteive interferentie 

• Iets wat je later leert, interfereert met wat je eerder hebt geleerd (komt veel vaker voor) 

o Student 1: Blokt vak A -> Blokt vak B -> Examen A = slechtere punten dan student 2 

o Student 2: Blokt vak A ->                      -> Examen  A = Betere punten dan student 1 
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Als je interferentie bij studeren zo klein mogelijk wilt houden: elke dag een ander vak leren ipv 6 

dagen hetzelfde (kijk grafiek hierboven) → Naarmate de informatie meer verschilt, hoe meer je 

er van zal onthouden 

Het toetseffect 
Roediger & Karpicke: het toetseffect 

• Groep 1: studeert dubbel zo lang dan groep 2  

• Groep 2: Studeert helft vd tijd en spendeert andere helft aan het toetsen, oproepen (active 

recall) van de leerstof 

→ Na één week: groep 2 (active recall ) scoort beter 

Moraal van het verhaal: active recall/oproepen van info even belangrijk voor herinneren als het 

studeren van de info 

 

Distinctie als hulp bij het herinneren 
• McLelland: inhoudsgebaseerde organisatie 

o Effectiviteit v aanwijzing stijgt met specificiteit = distinctie 

→ Isolatie-effect: herinnering is accurater indien het distinct is van andere gelijktijdige 

gebeurtenissen (leidt tot veel oproepaanwijzingen) 

 

Flitslicht-herinnering (911, aanslag parijs/zaventem) 

• Bij herinneringen v belangrijke gebeurtenis, gevoel dat ze deze perfect accuraat kunnen 
herinneren 

➔ vals gevoel, flitslicht herinneringen zijn niet accurater dan andere 
herinneringen 

➔ niet betere herinnering, wel levendigere herinnering (je roept niet alleen de 
gebeurtenis op, maar ook de emoties eraan gekoppeld omdat die mee 
gecreëerd is) 
→ sterke activatie emotionele code in amygdala 
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Herinnering is reconstructief 
Bartlett: organisatieschema’s: hoe komt het dat onze herinneringen zo feilbaar zijn 

• Ons brein weet de normale gang van zaken voor allerlei verschillende situaties  

o (je weet bv hoe een verjaardag bij oma werkt: eerst hapjes en champagne, daarna 
naar restaurant etc.) 

• herinneringen worden gestuurd door schema’s = algemene georganiseerde  voorstellingen 
over de structuur van de wereld, mensen, gebeurtenissen en  acties 

o Baby’s weten al deze dingen niet, en kan daarom kan je niets herinneren voor 3j 

• Evidentie voor barlett’s organisatieschema’s in herinneringen 

o Mensen verhalen laten door vertellen (door rij mensen)  

o Logische verhalen doorvertellen aan andere mensen “Ongeval auto, hersenbloeding, 
ambulance gebeld, ziekenhuis” 

▪ Als men bovennatuurlijke elementen in verhaal steekt 

▪ Nadien vergeten men de bovennatuurlijke elementen (bv de ambulance 
komt aangevlogen) omdat ons “schema” voor accidenten geen 
bovennatuurlijke elementen bevatten 

▪ Conclusie: je gebruikt je gekende schema’s en codeert deze mee in 
herinneringen 

• Bij valse herinneringen: assocaties tussen gebeurtenissen worden mee geëncodeerd  

Ooggetuigenverklaringen 
• Geheugen constructief bij opslag en herinnering → beïnvloeden door suggestie 

• In het recht = ooggetuigen het meest overtuigende bewijs 

o Onderzoek zegt dat ooggetuigen notoir onbetrouwbaar (vooral wanneer 
ooggetuigen zich in distress bevinden en dus al sws niet accuraat waarnemen)  

• Loftus & Palmer 
o Filmpje auto-ongeval 
o Hoe snel reed de auto?  

▪ ‘crashten (klinkt sneller) =62kmh’ > ‘raakten (klinkt minder snel) 51kmh’ 

• Men dacht dat de tragere auto die “crashte” sneller ging 
o 1 Week later: Heb je ook gebroken glas gezien? 

▪ Bij ‘Crashten’ werd er meer foutief “ja” geantwoord dan bij ‘raakten’  

Reconstructie en verdrongen herinneringen 
• Daadwerkelijk vergeten van trauma komt bijna nooit voor 

o Mensen met trauma’s zijn juist constant bezig met trauma (gedachten, flashbacks..) 

o Wordt niet verdrongen 

• Plotse revelaties van ‘terug gevonden’ herinneringen 

o Héél vaak teweeg gebracht in suggestieve contexten 

▪ Vb. Psychotherapie met hypnose 

▪ (Hypnose leidt NIET tot betere herinneringen!!) 
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Amnesie 
• Amnesie = geheel of gedeeltelijk geheugenverlies 

o Anterograde amnesie: geheugenverlies van hetgeen dat na het ongeval gebeurd is 
o Retrograde amnesie: geheugenverlies van hetgeen dat voor het ongeval gebeurd is 
o Vaak beide samen bij ongeval 
o Meestal kort en afgebakend in de tijd (bij ongevallen) 
o Amnesie kan ook zonder ongeval: Alzheimer of HIV-dementie 

• Iedereen kinderamnesie 3-4j (schema’s nog niet ontwikkeld) 
o Semantisch geheugen werkt wel (kinderen voor 3 jaar kunnen katten en paarden 

onderscheiden) 
o Tast vooral episodisch geheugen aan (geen herinneringen meer) 

• Chronisch alcoholisme leidt tot Vitamine B1 tekort 
o Spreken normaal en redeneren normaal 
o Herhalen (e.g.telkens hetzelfde verhaal) 
o Moeite met teksten lezen (vergeten wat er stond vooraleer ze tekst finishen) 

• Functionele amnesie (amnesie met mentale oorzaak zonder gevonden biologische oorzaak) 
o Extreem! Zeldzaam 
o Organische/biologische amnesie = véél frequenter → door hersentrauma (schade) 

• HM – meest gedocumenteerde patient 
o Hippocampus verwijderd om epilepsie tegen te gaan 

Ontdekking van Impliciete geheugen 
• Het impliciete geheugen of niet-declaratief geheugen is een vorm van het 

langetermijngeheugen waarbij er niet direct sprake is van bewuste beleving van of toegang 

tot opgeslagen kennis. 

• HM: 
o Milner: 

▪ Intact leren van motorische vaardigheden (visuo-motorische spiegelbeeld tracking 
taak) 

▪ Zonder herinneringen aan de training 
▪ Procedurele geheugen ≠ episodisch geheugen  

• Andere patiënten repetitie effecten in aanvultaken (Bv.: Storm)  
o Zonder bewustzijn van repetitie  
o Semantische geheugen ≠ episodisch geheugen 

• Evidentie ≠ geheugensystemen (impliciet  expliciet?) 

• Impliciete/niet-declaratief geheugen = zonder KTG ( onbewust)  

Hoofdstuk 8: Taal 
• De linkerhemisfeer is duidelijk gespecialiseerd in taal 

o Bij meeste mensen 

o Bij 95% van rechtshandige mensen, enkel bij 15% linkshandige mensen zit taal in 

rechtste 

• Bij zo goed als al onze taken zijn onze beide hersenhemisferen  betrokken 

o Enkel bij perceptie: debat dat het vooral rechts zou zitten 

o EN taal, grotendeels vooral links 
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Spreken 

• Belangrijk vr cognitie (leren, geheugen) en sociale interactie 

• Relatief goed: 2-3j  

• Grammatica: 5j  

• Zeer complex!  
o Andere taal leren is zeer moeilijk! 

• Taal vereist meerdere vaardigheden  

Van brabbelen naar zinnen 
• Spraak aanwerven = universeel 

o Zelfde leeftijd en ontwikkelingsstadia 

o Wijst op grote nature invloed 

• Vanaf 4d: baby’s voorkeur eigen taal (Mehler) – baby’s herkennen componenten, 

regelmatigheden eigen taal 

• 0-18 maanden: pre-linguïstische taalontwikkeling: 5 stadia 

o Kennen tabel 

• Klinkers komen eerst – medeklinkers vereisen grotere spiercontrole (makkelijkste ‘p, m’) 

• Brabbelen vanaf 6 maanden, vanaf 8 maand kan je taal horen waarin baby brabbelt 

Eerste woordjes 
• Grote individuele verschillen op snelheid! 

o 50woorden: 10/37 op 18 m; 18/37 op 19m; 27/37 op 24m 

• Vooral zelfstandige naamwoorden, niet enkel tho: “spraak geeft sensorimotorische kennis 

van de wereld weer; wel wat zit er in de wereld van baby’s? -> eerste woordjes” 

Telegrafische spraak 
• 18-24m: woordcombinaties 2-3 woorden  

• Het zijn enkel inhoudswoorden, geen functiewoorden vb. “Poes boos.” ipv “De poes is boos.” 

o Daarom heet het telegrafische spraak 

• Ze kennen juiste woordvolgorde 

o Vb. “Bal stoel.” als in “De bal ligt onder de stoel.” -> ze weten dat ‘Bal’ eerder dan 

‘stoel’ moet komen 

• Ze kunnen ook betekenis van zinnen aanpassen door de intonatie/klemtoon aan te passen 

Verdere taalontwikkelingen 
• 21 maand: 200 woorden 

• 6jaar: 8000-14000 woorden (3-4k/y) 

o Langere zinnen 

• Begin van grammatica! 2-5j 

o WW vervoegen 

o Meervouden 

o Functiewoorden 

o Precieze woordvolgorde 

• Quasi volledige gramm 5-9jaar 
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Van preverbale boodschap naar spraakklanken EXAMEN!! 
Verschillende stadia in spraakproces: 

1. Preverbale boodschap: activatie van idee die men wilt uitdrukken (activatie in 

neurale netwerken dat kennis over barsten bevat) 

2. Concepten: vervolgens abstracte representaties van de elementen van het iets dat je 

wilt uitdrukken 

3. Lemma’s: het woordje is gevonden in het “woordenboek” maar de uitspraak is nog 

niet geactiveerd 

4. Lexemen of woordvormen: bevat informatie over activatie van de fonemen wordt 

beschikbaar < in deze fase worden de klanken beschikbaar  

5. Fonemen (30-50 per taal): klank die betekenisverschil impliceert (lap vs rap, R en L 

zijn verschillende fonemen want creëert verschillende betekenis) 

6. Lettergrepen bepalen: fonemen (klanken) verspringen soms van lettergreep → 

klanken worden gehergroepeerd 

a. Vb. “Er is een barst in het glas – e risen bars tinnet glas” 

b. Gevolg: je produceert iets wat niet overeenkomt met de afzonderlijke 

woorden zoals ze in een taal bestaan 

c. → als je taal wilt begrijpen, moet je dus herkennen/kunnen om de juiste 

klanken aan het juiste woord toe te voegen 

7. Volgende fase berekent Articulatorische codes en dan krijg je contexteffecten  

a. Vb. “Er is een” -> “Er izz een” 

8. Spraakmonitor systeem dat bijhoudt wat je aan het zeggen bent en checkt of dat 

wat je aan het zeggen bent overeenkomt met wat je wilt zeggen – typisch ook actief 

voordat je al iets gezegd hebt  

a. “Ik heb die… euh.. Dat boek nog niet gelezen” 

b. Stotteren – men denkt dat dit te maken heeft met een overdreven actieve 

spraakmonitor – taal wordt te vaak onderbroken terwijl dit niet hoeft 

i. Experiment: als je mensen minder hersencapaciteit geeft om te 

spreken gaan ze minder stotteren (spraakmonitor kan minder actief 

zijn omdat die hersencapaciteit nodig is voor andere taak) 

9. Articulatorische bewegingen: mond bewegingen die leiden tot geluidsgolven die 

leiden tot woorden 
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• Zeer complex systeem  weinig moeite ervaren met 

spreken – indrukwekkend 

 

 

 

 
 

Kenmerken van spraak 

Snelheid van spreken 
• Gemiddelde Nederlandse spreeksnelheid: 4,6 

lettergrepen/seconden 

o Regionale verschillen! Nederland 5/s, Vlaming gemiddeld 4,2, Limburger 4,1/s) 

o = 170 woorden/minuut 

o Vocabulair 50K woorden 

o 16K woorden per dag (man en vrouw) 

Spreekfouten 
• Haperingen ‘euhh’ 

o Onderzoek toont aan dat de preverbale boodschap of concept wordt niet snel 

genoeg geactiveerd, als je niet kan volgen met de ideeën die je verbaal wilt 

uitdrukken 

o Brein gooit er een “euhh” tussen gooien om het brein een kans te geven om terug 

mee te zijn in de spraakprocessen 

▪ Gebeurd vaak: Wel lemma geactiveerd maar niet lexeem; activatie van 

lexeem verloopt moeilijker en daarom heb je het gevoel dat iets op het 

puntje van je tong ligt 

▪ “Het puntje van je tong ligt TOT” (2 taligen hebben dit vaker) 

▪ Oplossen TOT: aan iets anders denken 

• Verwerkingsmoeilijkheid: als mensen moeilijke concepten proberen uit te leggen, worden 

er “euhms” toegevoegd zodat de toehoorden tijd hebben om de complexe materie te 

verwerken 

 

• Spreekfouten 

o Verkeerd woord <- verkeerde selectie preverbale boodschap (tak ipv boom) of 

verkeerde selectie lemma 

• Fout toewijzen fonemen aan lettergrepen (gebeurd met bestaande woorden) 

o Duplicatie: hooghoek ipv ooghoek 

o Omissie: achtig procent ipv tachtig procent 

o Verwisseling: klanken te vroeg of foute moment geactiveerd: Haddeley & Bitch  ipv 

Baddeley & Hitch 
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Afasie 
• Grondig fout gaan bij taalproductie = afasie 

o Vaak letsel in linkerhemisfeer (vaak bloedingen/trauma) 

o Vaak gedeeltelijk, spontaan herstel 

o 2 meest voorkomende vormen van afasie:  

▪ Broca afasie: hersenletsel voor sulcus centralis  

▪ Wernicke afasie: hersenletsel achter sulcus centralis 

 

 

Wernicke Afasie 
• Letsel aan achterkant v hersenen (posterieur) 

• Probleem met spraakbegrip – probleem met begrijpen van taal (bv. Weten niet wat ze 

moeten doen bij “Toon mij het blauwe vierkant”) 

o Kan vloeiende, grammaticale taal produceren, maar output (de zinnen) is 

betekenisloos/ nonsensicale zinnen = ook wel woordsla genoemd 

o Normaal ritme, intonatie, klankvorming, geen omissies 

 

• Parafasieën: betekenis verdwijnt uit reeks woorden omdat men verkeerde woorden gebruikt  

o Semantisch: wnr men een woord vervangt door betekenis gerelateerd woord (ik doe 

de melk in de pan ipv boter in de pan) 

o Fonemisch: een bepaalde klank gaan vervangen (ik doe de moter in de pan – ik doe 

de boter in de pan) 

o Neologismen met respect voor klankregels: Eigen woorden uitvinden, maar de 

klankregels in de taal worden gerespecteerd (non-woorden die wél nederlands 

klinken) 

• Geen ziektebesef (bij Broca wel) 

• Neuronale plasticiteit: andere hersendelen proberen taalfunctie over te nemen van 

beschadigde deel 

o Deel van functie terug → niet zo goed want niet gespecialiseerd hersendeel 

• Patienten compenseren dmv andere communicatiemiddelen  

o Bv.  Geef patient briefje dat zegt koop sinaasappelsap en een foto van een sapje met 

appelsien er op< patient weet niet wat het woord sinaasappel betekent, maar kan 

wel sinaasappelsap kopen omdat hij de appelsien wel herkend en kan dus naar het 

brik zoeken met een appelsien afbeelding 
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Broca afasie 
• Anterieur/frontaal letsel (vooraan in hersenen) 

• Spraak/taalbegrip relatief intact 

• Problemen met spraakproductie – moeizame, trage, gebrekkige articulatie 

o Geen motorisch probleem 

o Men weet wat men wilt zeggen, maar heeft het gevoel dat “het er niet uit komt” 

• Telegrafische spraak:  

o Enkel belangrijkste woorden (inhoudswoorden) 

o Geen functie woorden 

o Geen ww vervoegingen 

• Logopedische hulp → kleine verbetering in spraakproductie 

Luisteren en lezen: begrip  

Verstaan van auditieve taal  
Hoe uit spraaksignaal betekenis afleiden 

Probleem 1: woordsegmentatie 

→ Systeem mag niet gevoelig zijn voor pauzes 

• Juiste klanken toewijzen aan juiste woord  

→ Cutler: alle mogelijke woorden die overeen komen met die input worden geactiveerd (= 

cohorten), pas daarna zal ons brein de juiste woorden die in dat signaal verborgen zitten 

activeren 

• HOE doen hersenen dat? 

→ Hersenen maken berekende gok; 1st concurrentie tussen woorden met dezelfde input;  

→ Klemtoon: in Nederlands begin van woord wordt beklemtoont → info dat brein gebruikt om 

te kijken waar nieuw woord begint (klemtoon ?   

→ Er bestaan geen Nederlandse woorden waarbij een N gevolgd wordt door een B 

→ Kandidaten uitsluiten:  

→ Betekenis die opgebouwd wordt uit voorgaande woorden top-down context 

• Conclusie: Brein krijgt onduidelijke klankenreeks binnen → berekenen welke woorden via top-down 

processen, context & grammaticale restricties vd taal → gebeurd via statistical learning system 

(neuraal netwerk) 

• Statistiscal learning system – neuraal netwerk  

• Neuraal netwerk – model van spraakherkenning: 

→ Uitspraak neemt tijd  visuele woordherkenning 
→ Beginklank activeert cohort (Bv.: /er/ - /een/) 
→ Desambiguatie bij 2e foneem  

• Soms voorspelling op basis van context (Bv.: Er staat een koe in de…) 

 
 

 



  Tristan Hulsbosch 
            AJ 2020-2021 

 

 
69 

 

Lezen 
Belangrijke verschillen met auditief verstaan: 

• Sneller (300 woorden per min ipv 170 in sprekend begrijpen) 

• Duidelijke woord segmentatie: (spaties) je weet meteen wat de aparte woorden zijn 

• Hele woord tegelijk en ineens weergeven  

• Stimulus blijft aanwezig  

• Leessnelheid afhankelijk van: 

o Individuele verschillen 

o Complexiteit tekst en zinsbouw = trager 

o Leesdoel: begrijpend lezen of snellezen? (snellezen → minder informatie verwerkt)  

 

• Oogbeweging studies (laat mensen teksten lezen en apparaat meet waar ogen op fixeren op 

de tekst 

o Fixaties: 3 a 4x per seconde (stilstaan op bepaalde plek). Brein heeft plus min 200ms 

om info uit woord te halen, kan niet sneller. 

o Saccades: typisch 4 a 12 letters sprongen (duurt 20-40ms = virtueel blind) 

o Skipping: korte & voorspelbare woorden worden overgeslagen (“en” “in”) 

o Regressies: oogbewegingen kunnen ook terug in de tekst gaan als men niet 

begrepen heeft wat er staat 

Sterke evidentie: visuele codes altijd omgezet in auditieve codes (in WG): 

• Integratie (begrijpen) van woord in de zin gebeurt voornamelijk op basis van auditieve codes 

“verklanking” in hoofd= 

• Verklanking = inner voice 

o Tongue twisters → moeilijk uitspreek baar -> ogen pauzeren zodat inner voice tijd 

heeft om mee te kunnen volgen 

o Niet hoorbare fouten worden niet opgemerkt tijdens lezen (dt fouten) 

o Evolutionair logisch (hoe komt het dat we verklanking/inner voice doen?) 

▪ Stillezen bestaat nog maar 1000j , hiervoor altijd hardop lezen < skill die nog 

maar recent nodig is dus brein heeft nog geen systeem om ook echt stil te 

lezen zonder inner voice terwijl dit eigenlijk wel sneller zou zijn 

▪ Spaties werden vroeger niet gebruikt 

• Luidop lezen – beginnende lezers leren lezen door hardop te lezen 

Dyslexie 
• DYSLEXIE (3,6% vd bevolking) = zwakke leesvaardigheden ondanks er sprake is van normale 

intelligentie. Criteria: 

o Grote achterstand lezen/schrijven. Situeert zich bij 10% slechtste lezers/schrijvers 

(op vlak v vaardigheden) 

o Niet veroorzaakt door lage intelligentie of sensorische beperkingen 

o Blijft voortdoen ondanks therapie 

o Genetische component: 40-60% meer kans als een of beide ouders dyslextisch is 

(nature) 
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• Zwakke leesvaardigheden algemeen: 

o Gerelateerd aan zwak algemeen taalbegrip en correlatie lagere intelligentie 

o 28% vd bevolking heeft enkel meest noodzakelijke leesvaardigheden 

(laaggeletterdheid) 

o 8% mensen mist de basisvaardigheden om te lezen 

Verschillende oorzaken dyslexie:  

• Zwak fonologisch bewustzijn (getest bij kinderen via foneem detectietaak: welke woorden 

beginnen met gelijkaardige klank) 

• = moeilijkheid om gesproken woord op te delen in reeks fonemen 

• Probleem bij “verklanken” woorden 

• Meer lees moeilijkheden bij intransparante talen (veel verschillende uitspraken voor zelfde 

letters) 

o Engels: wave vs have, bury vs jury, tough vs although 

o UK: 7-10% dyslectisch ipv 3,6% bij ons 

Andere taalvormen 

Gebarentaal 
• Taal = symbolisch systeem: klanken puur toevallig bijproduct. Taal is “verzonnen”, ooit is er 

beslist dat een ‘stoel’ een ‘stoel’ is, maar had evengoed een tafel kunnen zijn. 

• Gebarentaal: 

o Er zijn dialecten in gebarentaal ASL =/= BEL of NED 

o Eerst politiek ontmoedigd: men vond dat doven zich moesten richten op liplezen 

o Gebaren taal is volwaardige taal 

▪ Semantiek (betekenis van woord): afhankelijk van welk gebaar gemaakt 

wordt EN de plaats 

▪ Syntax: bv signaal “bijt” gaat vanaf hond naar kat = hond beet de kat 

• Gebaar “bijt” gaat vanaf kat naar hond” = kat beet hond 

Meertaligheid 

• 50% tweetalig → niet alleen in goed ontwikkelde landen!  

• Basiskenmerk: meerdere woorden = betekenis  

• 3 representationele niveau’s: 
o Semantisch: betekenis  
o Orthografisch lexicon (mentaal woordenboek) 
o Fonologisch lexicon  

• Kroll & Stewart: 
o Graduele semantische overlap tussen talen  
o Assymmetrisch 

▪ L2 verbindingen lexicon-semantisch systeem zwak 
▪ L2-L1 ‘vertaling’  

• Dijkstra: herkenning homografen (schrijfwijze in ≠ talen) trager  
o → Beide talen zijn steeds actief in de hersenen 
o Bv.: Room (=Engels: kamer of Nederlands: room), big (=ENG: groot of NED: big) 
o 2 talig IAM (BIA): woorden uit beide talen worden actief tijdens L2 lezen  
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• Duyck et al.:  
o Eyetracking: kortere fixatietijden voor cognaten (film, paradijs) in een zin bij het 

lezen in L2 & L1 

Dieren en taal? 
• Washoe chimpansee: Asl aangeleerd 

o 7m training: kent 4 gebaren 

o 5 jaar training: kent 160 gebaren  

• Hond Rico: naam kennen van 200 speelgoedjes (gelijk aan 2-3 jarig kind) 

• Kanzi bonobo: 50 symbolen, 800 combinaties 

• Taal bij dieren veel minder gelateraliseerd ! → onderscheid mensenhersens eerder een 

kwalitatief onderscheid en niet kwantitatief 

Conclusie: dieren kunnen wel taal leren maar het is beperkt en niet te vergelijken met mensen. 

 

Lokalisatie van taal 
Lokalistatie taal? (filmpje) 

Patient wakker maken tijdens hersen operatie → vraagt hem om te spreken tijdens zijn hersenen 

open ligt → elektrische stroom geven terwijl de personen spreken om te zien welke hersendelen ze 

niet mogen verwijderen om de spraak niet aan te tasten 

Conclusie: Veel individuele variantie tussen de taallocaties  

 

 

 Hoofdstuk 9: Denken 
Denken = een cognitief proces, waarbij we gebruiken maken van het manipuleren van cognitieve 
representaties om de wereld beter te begrijpen. Ons ‘denken’ geeft ons grote flexibiliteit om ons 
snel aan te passen aan nieuwe situaties. 

• Denken is nodig om: Problemen op te lossen, redeneren, beslissingen nemen 

Problemen oplossen 
We lossen een probleem op wanneer we een hindernis moeten overkomen om een gewenst doel te 

bereiken.  

• Experten 

o Lossen sneller probleem op 

o Veel oplossingen in geheugen die ze meteen kunnen oproepen 

o Vb. Garagist weet oplossing voor autoprobleem sneller dan psycholoog; psycholoog 

weet oplossingen voor gedragsproblemen sneller dan garagist 

• Leken 

o Nieuw bij probleem -> trager oplossing vinden 



  Tristan Hulsbosch 
            AJ 2020-2021 

 

 
72 

 

3 strategieën voor oplossen probleem: 

Algoritmen 
= reeks van operaties die oplossing garanderen (vereist vaak herhaaldelijke toepassing v eenvoudige 

operatie) 

→ Enkel bij gestructureerd probleem  (= einddoel moet duidelijk zijn, oplossing bestaat & staat 

vast) 

→ Juist toepassen leidt altijd tot oplossing 

o Bv. Wiskundige formules, oplossen rubik’s cube  

• Gestructureerd 

o Einddoel = duidelijk; oplossing bestaat & staat vast 

o Vb. Wiskundig probleem → oplossing bekomen door formule toe te passen 

• Ondergestructureerd 

o Einddoel =/= duidelijk; vooruitgang moeilijk te herkennen & men is niet zeker wat 

het oplossingspad is en of het bestaat 

o Vb. Mentaal probleem in psychotherapie → onduidelijk einddoel, geen enkel 

verzekerd pad tot oplossing 

o Vb. negenstippenprobleem 

Beperkingen van algoritmen 
• Enkel nuttig bij volledig gestructureerde problemen 

• Niet altijd de meest voor de hand liggende oplossing  

• Omslachtig en veel herhalingen  

o → zoeken naar kortere sluipwegen, strategieën 

Heuristieken 
= informele, intuïtieve en speculatieve oplossingsstrategieën 

→ Garandeert meestal (niet altijd) oplossing 

→ Aangeleerd want sneller dan volledig overlopen van alle mogelijke oorzaken (algoritmen) 

→ Sneller en ook nuttig bij ondergestructureerde problemen 

o IT’er gaat bij probleem eerst de meest voorkomende oorzaken (componenten) 

checken ipv structureel heel de computer onderzoeken 

• Elke taak heeft eigen heuristiek 

• Meer ervaring met taak → betere kennis heuristieken 

• Experts vinden sneller oplossing ook bij ondergestructureerde problemen 

Algemeen bruikbare heuristieken 
• Subdoelanalyse: complex probleem opdelen in kleinere overzichtelijkere vragen 

o Bv. “Help je loopt voor alle 6 vakken kei ver achter en de blok begint binnen een 

maand” → deel het ene grote probleem (heel ver achterlopen voor alles) op in 

kleinere problemen (bekijk hoe ver je voor ieder vak apart achterloopt) zo kan je 

makkelijker beginnen aan het probleem 

• Middel-doelanalyse: oplosser gebruikt & stelt kleine tussenstapjes (tussendoelen)  die de 

afstand tot de oplossing telkens kleiner maken 
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o Alledaagse problemen 

o Bv. “Ik ga eerst de achterstand voor algemene bijwerken; daarna de achterstand 

voor sociale; daarna voor statistiek en dan ben ik bijgewerkt” 

• Werken van eind- naar begintoestand 

o Bv. Organiseren verassingsfeestje: eerst locatie bepalen, daarna de rest 

• Trial & Error  

o Soms enige mogelijkheid om tot oplossing te komen 

o Soms niet mogelijk 

▪ Bv. Een dokter kan niet random medicatie voorschrijven tot hij er een 

ontdekt die helpt met symptomen van de patiënt 

• Heuristieken kunnen falen → overstap naar algoritme 

o Bv. je bent je portefeuille kwijt - je kijkt eerst op alle plaatsen waar ze normaal kan 

liggen (heuristiek) - je zoekt systematisch op alle plaatsen waar je bent geweest 

(algoritme) 

Analogieën 
= zoeken naar soortgelijk problem 

• interessant wnr analoog probleem al oplossing heeft of wnr analoge probleem eenvoudiger 

is 

• Tumorprobleem: 75% juist met expliciete verwijzing analogie; 30% juist zonder expliciete  

Instelling 
= herhaaldelijk zeflde heuristiek gebruiken kan leiden tot regide (hardnekkige) 

verwachtingspatronen 

→ bemoeilijkt vinden van juiste oplossing 

• Prof van Luchins 

o Mensen die eerste 5 problemen niet moesten oplossen kwamen sneller tot oplossing 

van de 6de dan mensen die de eerste 5 wel moesten oplossen  

Functionele gefixeerdheid 
= vastzitten aan conventionele gebruik van voorwerp 

• Experts vs leken 

o Leken scoren beter 

o Experts minder geneigd nr creatieve oplossingen te zoeken 

• Proef van Duncker: bevestig kaars aan muur zodat geen kaarsvet op de grond kan druipen (je 

krijgt een doosje vol duimspijkers, een doosje lucifers en een kaars) 

o Doosje dient niet enkel als opslag voor duimspijkers maar kan ook dienen als 

ondersteuning voor kaars aan muur (maak doosje vast aan muur, plaats kaars in 

doosje) 
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Inzicht 
2 soorten inzicht: 

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

2. Discontinue: Initiële vooruitgang, daarna impasse, daarna grote inspanning om oplossing te 

bereiken (lukt niet altijd) 

o ‘Aha-erlebnis’ = afstand nemen van probleem om nadenken dat leidt tot “aha” 

moment en oplossing 

Informatieprocessen bij inzichtelijk leren 
• Informatieprocessen bij inzichtelijk leren: 

o Inzichtelijk leren vooral gebruik bij problemen waar verkeerd oplossingspad 

aannemelijk lijkt 

o Probleemruimte: sterke neiging pad kiezen dat in impasse leidt  

▪ Bv.: Negenstippenprobleem  

Manieren om instellingen te doorbreken 
• Incubatie-effect: Afstand nemen van probleem en daarna oplossing vinden  

o Losmaken van initiële instelling  

o Bv.: Kettingprobleem 

• Brainstormen: Ideeën terplekke gooien in groep, daarna kijken of iets bruikbaar is  

o Belangrijk! Eerst individueel denken, dan pas in groep  

• Motivatie: Belangrijk bij oplossen van zowel incrementele als inzicht problemen  

• Aanwijzing uit de omgeving: Associaties 

o Bv.: Verre associatietaak  

o Lexicale decisie: woorden gehoord → vaker oplossen probleem door associatie 

Mentale modellen of schema’s  
= Naïve theorieën 

• → Geheel van intuïties, kennis en overtuigingen over onderwerp (schema’s) 

• Schema + voorstelling hoe werend in elkaar zit  

• Verkeerd mentaal beeld: 

o Bv.: Werking thermostaat  

o Verkeerd beeld: hoe hoger de thermostaat, hoe harder de verwarming brandt 

o Correct beeld: boiler brandt altijd even hard en blijft branden tot gewenste 

temperatuur is bereikt.  

• Kernillusies: indruk meer te weten over werking van dingen dan geval is  

o Illusie van interpretatiediepte: Denken fenomenen beter te begrijpen dan zo is 

▪ Bv.: “Beschrijf in details hoe een rits werkt.” 

o Abstracte kennis: Weten hoe iets eruit ziet, waarvoor het dient  verwarren met 

concrete kennis 

o Veel van onze kennis = receptenkennis: weten hoe je iets moet gebruiken, maar niet 

hoe het functioneert  

▪ Bv.: Statistiek: formule gebruiken, maar niet weten hoe het precies moet 

werken 



  Tristan Hulsbosch 
            AJ 2020-2021 

 

 
75 

 

o Experts vs leken: mentale modellen van experts benaderen realiteit beter.  

▪ Experten passen modellen constant aan op basis van systematische 

observatie en manipulatie & leren van kennis eerdere experts 

▪ Bv.: Chirurg, fysicus 

Redeneren 

• Deductief = Op basis van aannames conclusies trekken.  
o = Van algemene kennis voorspelling doen voor specifieke gebeurtenissen.  

• Inductief = Vanuit specifieke gebeurtenis algemene conclusies trekken.  

Deductief redeneren  

• Belangrijk om voorspellingen te maken 

• Logicisme: Logica vormt basis van alle informatieverwerking → Leidde tot ontwikkeling 
computerprogramma’s  

• 3 grote vormen: 
o Voorwaardelijk redeneren = syllogisme 
o Categorisch redeneren 
o Lineair redeneren 

• Syllogisme = 3 regels waarvan de eerste 2 premissen/aannames zijn en de laatste een besluit 

o Voorwaardelijk syllogisme: 

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

2. Het heeft geregend. 

3. Dus, de straat is nat. 

▪ Geldig als (1) en (2) waar zijn! 

• Categorisch redeneren: 

o Alle A’s zijn B’s 

o Geen enkele A is een B 

o Sommige A’s zijn B’s 

o Sommige A’s zijn geen B’s 

• Syllogisme gebaseerd op categorisch redeneren 

1. Alle Fransen zijn chauvinistisch. 

2. Alle chauvinisten zijn zelfingenomen. 

3. Dus, alle Fransen zijn zelfingenomen. 

• Lineair redeneren: hoe verhouden elementen in een reeks zich tov elkaar 

o Lineair syllogisme 

▪ Jan is groter dan Dirk. 

▪ Dirk is kleiner dan Wim. 

▪ Dus, Jan is groter dan Wim. (klopt niet altijd) 

• Syllogisme juist beoordeeld? → Factoren die bepalen in welke mate syllogisme juist wordt 
beoordeeld: 

o Type syllogisme (→ sommige moeilijker dan anderen) 
o Scholing & intelligentie  
o Geloofwaardigheid, beïnvloed door inhoud 
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• Elk v/d 3 factoren voor juiste beoordeling gaat in tegen idee dat mensen redeneren volgens 
regels logica: 

o Soort & inhoud syllogisme zou geen invloed mogen hebben 
o Kunnen enkel slimme mensen die naar school zijn geweest rationeel denken?  

• Hoe redeneren mensen dan? 

o Mentale modellen (Johnson-Laird et al. 1992) 

▪ Redeneren op basis van beelden, niet van regels 

▪ Oorzaak redeneerfouten: geen mentaal beeld hebben gevormd van alle 

toestanden die volgens premissen mogelijk zijn 

o Niet alle modellen worden gegenereerd 
▪ Aannemelijke premissen: tevreden met 1e beeld dat wordt opgeroepen 

• Bv.: ‘de straat is nat’ → door de regen, is 1e dat in ons opkomt 
▪ Werkgeheugen: moeilijkere informatie meer belastend, dus minder geneigd 

alle modellen uit te werken  
▪ Abstracte (inhoudsloze) vs concrete informatie  

• Bv.: ‘als p dan q. Niet q, dus p.’ vs ‘als het regent is de straat nat. De 
straat is niet nat, dus het regent niet’  

• Theorie van 2 systemen: 
o Associatief leren (intuïtief): Automatisch en snel redeneren op basis van 

verband/ervaring 
▪ Bv.: Redeneren op basis van verband tussen woorden in syllogisme en niet op 

basis van logische regels 
o Gecontroleerd proces: Op basis van logische regels; intelligentie en scholing 

belangrijk 
▪ Vereist meer cognitieve middelen  

Problemen met syllogismen 

• Andere interpretatie van vraag  
o Bv.: Gewone ‘als’ vs biconditionele ‘als’ (= als en enkel als)  

▪ De straat is nat, dus het regent  
▪ Geldig als het een biconditionele als is  

• Betekenis woordenschat kan uitkomst veranderen 

• Mensen redeneren niet altijd volgens regels logica: 
o Regels logica stemmen niet altijd overeen met betekenis die zij aan woordenschat 

geven  

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

o Ze maken gebruik van intuïtieve mentale representaties 
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Inductief redeneren 

• Basis wetenschappelijk onderzoek  

• Vinden van regels die elementen met elkaar in relatie brengen 

• Bv.: Medestudent is steeds beter gezind op vrijdag dan maandag, dus die komt niet graag 
naar school.  

o Kan juiste conclusie zijn, maar ook niet  

• 3 probleemtypes: 
o Classificatie: Gemeenschappelijke eigenschappen identificeren 

▪ Bv.: Stoel, bed, tafel → meubelen 
o Reeksen voortzetten:  

▪ Bv.: 2,3,5,9,17,33 → formule: (laatste getal x2) -1 
o Analogieën: 

▪ Bv.: Klein staat tot groot, zoals wit staat tot… (zwart)  

• Intelligentie: 
o Taken inductief redeneren maken veelal deel uit van intelligentietests 
o Dagelijks leven: wereld ordenen 

▪ Generalisaties maken:  

• Bv.: Eendjes Mathys 

• Bv.: Aids enkel bij homo’s  
▪ Correlaties detecteren: 

• Bv.: Verband roken en sterven aan longkanker → Geen causale 
conclusie maken  

▪ Oorzaak-gevolgrelatie zoeken: 

• Bv.: Geweld plegen  geweld zien op tv 

• Confirmatievertekening: Meer gewicht hechten aan evidentie die overtuiging bevestigt dan 
evidentie die overtuiging in twijfel trekt  

o Bv.: Op zoek naar witte zwanen (standaard) en niet naar zwarte (uitzondering)  

• Proeven van Watson: 
o Regel raden voor getallenreeks: 2,4,6 (inductief redeneren)  

▪ Vragen stellen dmv andere driecijferreeksen te geven 
▪ Kennen jullie de regel? 
▪ Vragen die de regel bevestigen  

• Confirmatieneiging in dagelijks leven: 
o Bv.: Sollicitatiegesprek: ongestructureerd gesprek kan leiden tot vragen die initiële 

indruk (positief of negatief) van interviewer versterken  
▪ Niet objectief → Dus we moeten met gestructureerde vragen werken!  

• Illusoire correlatie: Niet alle verbanden gevonden op basis van inductief redeneren bestaan! 
o We maken vaak correlaties die er in werkelijkheid niet zijn  
o Bv.: Fraude & politiek 
o Bv.: Melk is gezond, want het is een bron van calcium  

▪ Ja, maar: koemelk bevat ook nog andere stoffen  
o Bv.: Gaming & serial killers  
o Bias gevoed door media → zonder wetenschappelijk onderzoek/bewijs! 

• Bv.: Reclame ‘drink melk voor later’ 
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Beslissingen nemen 

• Doel van denken: conclusies trekken en beslissingen nemen 

• Dagelijkse beslissingen nemen: grote en kleine  

Signaaldetectiemodel 

• Signaaldetectiemodel: veel beslissingen zijn zo duidelijk dat we er niet bij stil staan  
o Bv.: Hete koffie over je hand gegoten → Hand onder koud water houden 

• Psychofysisch onderzoek: waarnemen van signalen  
o Bv.: Hoor je de toon of niet? → Grijze zone?  

• Antwoordcriterium: bereidheid ‘ja’ te zeggen bij twijfel 
o Bv.: ‘ja ik hoor de toon.’ → bij gehoortest sollicitatie meer geneigd als je de job graag 

wilt.  

• Gevoeligheid: mogelijkheid stimulus van achtergrondruis te onderscheiden  
o Bv.: Sterkere toon → meer kans op ‘ja’  

• Toepassing in dagelijks leven: 
o Bv.: Radioloog moet beslissen of diagnose kanker is  

▪ Diagnose kanker (alarm) 
▪ Onterechte diagnose kanker (vals alarm) → minder erg 
▪ Onterechte diagnose geen kanker (misser)  

o Vroegtijdige behandeling verhoogt overlevingskansen?  
▪ Radioloog verschuift antwoordcriterium en maakt liever vals alarm dan 

misser 

Factoren die de perceptie v/h signaal beïnvloeden 

Subjectieve verwachte nut 
• Alle voor- en nadelen keuze afwegen  

o Bv.: Wat zijn de voordelen van niet naar de les te gaan? Wat zijn de nadelen?  

• Waarde van keuze bepalen 

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

• Verwachte kans van elk kenmerk berekenen 

o Bv.: Hoe groot is de kans dat ik slaag als ik naar de les ga? Hoe groot is de kans dat ik 

faal als ik niet ga?  

• Mensen wegen zelden rationeel voor- en nadelen van keuzes af 

• Gebruik heuristieken ipv algoritmen: eenvoudige strategieën om waarde alternatieven te 

berekenen 

• Suboptimale beslissingen: heuristieken kunnen perceptie van keuze vertekenen  
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Beschikbaarheidsheuristiek 

• Beschikbaarheidsheuristiek: Beperken tot gegevens die het snelst uit geheugen kan worden 
gehaald 

o Bv.: Veel mensen zijn tegen alcoholcontroles, omdat ze zich makkelijk een feestje 
kunnen inbeelden waar ze zelf graag drinken. Maar, wanneer naaste slachtoffer 
wordt van dronken chauffeur, kan die niet zwaar genoeg gestraft worden.  

o Kan worden beïnvloed → vraag anders formuleren = bepaald antwoord 
waarschijnlijker 
▪ Bv.: Peiling kiesintentie: “vreest u niet dat pensioenen onbetaalbaar gaan 

worden?”  
o Afhankelijk van aandacht massamedia  

▪ Bv.: Gevaar vliegtuigrampen (overschat) vs gevaar ongeval in eigen huis 
(onderschat)  

▪ Tegenwoordig groter onveiligheidgevoel → gevoed door media 

• Media richten aandacht herhaaldelijk op schokkende evenementen: 
kijker/luisteraar krijgt indruk toename in geweld 

• Media richten aandacht op kwetsbare slachtoffers: makkelijk mee te 
identificeren, verhoogt kwetsbaarheid gevoel 

Representativiteitsheuristiek  

• Representativiteitsheuristiek: Neiging homogeniteit binnen categorie te overschatten 
o Bv.: In een stad heeft men een lijst aangelegd van alle gezinnen met 6 kinderen. In 72 

van deze gezinnen was de volgorde van de kinderen M J M J J M. Hoeveel gezinnen 
waren er, denk je, met de volgorde J J J J J J?  
▪ Veel kleiner dan 72? Gemengde samenstelling lijkt representatiever.  
▪ MAAR, telkens ½ kans op J of M, dus kan is 1/64  

Voorbeelden v denkfouten op basis van representativiteitsheuristiek 

• Dwaling van de gokker: Misvatting dat alternatieven in toevalsproces constant afwisselen  
o Bv.: Gokker zal na veel verliezen denken dat tij zal keren en dat kans volgende keer te 

winnen per verlies groter wordt  

• Beoordelen van mensen en situaties: Enkel letten op wat representatief is voor bepaalde 
groep of situatie, andere informatie over het hoofd zien  

• Verkeerd interpreteren van statistieken 
o Bv.: In medische wereld waar farmaceutica gooien met statistieken.  

▪ “In VS zijn de overlevingskansen bij diagnose prostaatkanker na 5 jaar 82%, 
in VK 44%” 

▪ MAAR: in VS kijken naar antigeen (vroegtijdige opsporing), in VK naar 
symptomen (veel later) + in VS ook vaak vals alarm, maar toch onnodig 
therapie. 

▪ Betere statistiek: kijken naar sterftegevallen per jaar  
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Factoren die een rol spelen bij het antwoordcriterium  

- Vooral bepaald door gevolgen van beslissingen 
o Positief gevolg: Genomen op basis van minder sterke evidentie → Makkelijker nemen 
o Negatief gevolg: Sterkere evidentie is nodig → Conservatief 

- Beschikbare info (beschikbaarheidsheuristiek)  
o Bv.: Gevangenen vervroegd vrijlaten? → onwaarschijnlijk als er net incident is geweest met 

gevangene, waarschijnlijker na programma over onschuldig vastzitten.  
- Risicogedrag 

o Bv.: Oranje of rood licht negeren in computerspel 
o Groepseffect: meer risico nemen in groep (meeste: jong en in groep)  

- Formuleringseffect (framing effect): Effect door gevolgen verwoord in termen van wist of verlies  
o Bv.: “Stel je voor dat de VS zich voorbereidt op een ongewone Aziatische ziekte, waarvan 

verwacht wordt dat ze 600 mensen zal doden. Er zijn 2 programma’s om de ziekte te 
bestrijden:  

▪ A: 200 mensen gered  C: 400 mensen sterven 
▪ B: 1/3 kans dat alle 600 mensen gered worden en 2/3 dat niemand gered wordt  

•  D: 1/3 kans dat niemand sterft en 2/3 dat alle 600 mensen sterven  
o Percipiëren andere basistoestand (responscriterium): 

▪ Winstformulering: geen risico nemen (programma A en B)  
▪ Verliesformulering: wel risico nemen (programma C en D)  
▪ Bij verlies: wie niet waagt, niet wint  

Emotionele vertekeningen  

Emotionele beslissingen  

- Niet alle beslissingen zijn rationeel  
- Beslissingen op basis van emotie, vnl onder stress (Bv.: Als je wordt bedrogen)  
- Huidig gedrag voortzetten, nieuwe informatie negeren 
- Actieplan aanvaarden zonder nadenken 
- Impulsief meest belovende oplossing kiezen  

Blijven voortdoen ook al gaat het van kwaad naar erger 

- Effect van de gemaakte kosten: Voortzetten waar je tijd/energie/geld hebt ingestoken. 
o Bv.: Je hebt €100 gegeven aan een ticket om te skiën in Kirchberg. Een paar weken later 

koop je een ticket van €50 om te skiën in Ischgl. Je verwacht meer plezier te hebben in 
Ischgl en kijkt er erg naar uit. Je komt erachter dat beide uitstapjes in hetzelfde weekend 
vallen. Het is al te laat om je tickets te ruilen of te verkopen. Je kunt maar 1 van de 2 tickets 
gebruiken. Wat doe je?  

o Minder mensen kiezen om naar Ischgl te gaan, omdat Kirchberg meer kostte.  
- Gepercipieerde verliezen zo klein mogelijk houden 

o Bv.: Geld blijven investeren in projecten die verlies maken 
- Gemotiveerde scepsis: Minder kritisch over gewenste en hyperkritisch over ongewenste 

informatie 
o Bv.: Aan welke universiteit zijn studenten het meest tevreden?  

▪ Proportioneel bekijken! Mensen die er niets mee te maken hebben: oppervlakkig 
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Helpt slapen bij het nemen van beslissingen?  

- Bewuste beslissingen: alternatieven afwegen (subjectief verwachte nut) → enkel voor 
eenvoudige problemen, systeem snel overbelast  

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

- Slaap helpt bij (bijna) alles → Bv.: Bij PTSS: slaapdeprivatie zorgt voor vermindering van effecten!  
- Belangrijke beslissing? Slaap er een nachtje over 

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

o Onbewuste denkprocessen tijdens slaap actief  
o Maar: effect toch niet zo sterk  

Hindsight bias  

- Hindsight bias: “Ik heb het altijd geweten”, “ik heb het toch gezegd” 
- Gebeurtenissen uit verleden lijken eenvoudiger, begrijpelijker en voorspelbaarder 
- Neiging om verkeerde beslissing aan onkunde beslisser toeschrijven  
- Nadeel:  

o Hindsight bias maakt lessen trekken uit fouten in het verleden minder waarschijnlijk! 
- Blijft, ook al ben je je ervan bewust 

o Experts tonen wel minder grote vertekening  
o Gebeurtenissen uit verleden vertekenen in richting die zelfbeeld ten goede komt 

▪ Bv.: Ontslagen werknemers zeiden dat herstructurering niet voorspelbaar was, niet 
ontslagen werknemers zeiden van wel.  

Invloed van taal  

- Linguïstisch determinisme: Denken wordt volledig door taal bepaald 

- Linguïstische relativiteit: Taal heeft invloed op denken  

Taal en kleurperceptie  

- Aantal basiswoorden per taal voor kleur varieert van 2 tot 11 of meer  

- Kleur onthouden op basis van woorden of perceptuele eigenschappen?  

- Kleurnamen volgens hiërarchie in alle talen 

o 2: zwart en wit  

o 3: +rood 

o 6: +geel, groen, blauw 

o 7: +bruin  

o 11: +paars, roze, oranje, grijs  

Linguïstische relativiteit  

- Kleurperceptie gebaseerd op fysiologie perceptuele systeem en niet op woorden 

- Kinderen leren moeilijk kleurwoorden:  

o Stemt niet overeen met idee dat kleurnamen aansluiten bij aangeboren perceptueel 

systeem 

- Invloed van taal op hoe kleuren worden gepercipieerd en onthouden  
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- Maar: taal is niet enige invloed 

- → Geen evidentie voor linguïstisch determinisme 

Taal, tijd, ruimte  

- Ruimtemetafoor voor tijd  

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

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

- Effect van taal op ruimtelijke perceptie 

o Nederlands: relatieve formulering 

▪ Bv.: ‘boom staat links van de struik’ 

o Tzeltal: abstracte formulering 

▪ Bv.: ‘boom staat ten noorden van de struik’  

Taal en sociale cognitie  

- Tweetaligheid en persoonlijkheidsperceptie 

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

o Chinees: ‘Shi Gy type’ = wereldwijs, sociaalvaardig, toegewijd  

o Chinees-Engels tweetaligen lazen zelfde tekst, maar sommige over ‘artistiek type’ en 

sommige over ‘Shi Gu type’ in Engels of Chinees 

▪ Participanten die over ‘artistiek type’ in Engels lazen en over ‘Shi Gy type’ in Chinees, 

hadden meer valse herinneringen voor trekken van toepassing op stereotype (die 

niet in tekst voorkwamen)  

▪ Afhankelijk van taal waarin tweetaligen lazen, werd stereotype wel of niet 

geactiveerd  

- Woordkeuze beïnvloedt attitude 

o Negatieve mededeling zo acceptabel mogelijk maken 

▪ Bv.: ‘ontslagen’ = ‘reorganisaties’, ‘belasting’ = ‘solidariteitsbijdrage’, ‘oorlog’ = 

‘preventieve aanval’,…  

- Denken ≠ onafhankelijk van taal, maar ook niet afhankelijk 

- Taal kan denken beïnvloeden, maar er is geen linguïstisch determinisme!  
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Hoofdstuk 10: Emotie & Motivatie  

Wat is emotie 
Een emotie is een reactie op een stimulus die bestaat uit een fysiologische opwinding en gepaard 
gaat met een evaluatie van de stimulus (cognitief), een gezichtsuitdrukking en een subjectieve 
ervaring.  

 

• Dingen die goed voelen sturen gedrag (vb. jaar werken voor 2 weken zon) 

• Evolutionair nuttig  wordt negatief gezien door maatschappij 

• Gedachten zijn eerder gefocust  emoties continu aanwezig 

• Emoties zijn heviger dan gedachten → zorgen voor lichamelijke veranderingen (gedachten 

niet) 

Gezichtsuitdrukking van emoties  
• Darwin 

o Ziet veel gelijkaardige emoties bij dieren en mens 

o Ziet dat emoties gelijkaardig geuit worden cross-cultureel 

• 20e eeuw tegenreactie: nurture 

o Behaviorisme: blank slate (alles is aangeleerd) 

o Sociaal-darwinisme (bv. eugenetica) → verzet antropologen: focussen juist op de 

culturele relativiteit van emotionele uitdrukkingen 

o Paul Ekman: gezichtsuitdrukkingen meten om voortgang therapie te zien → 

veronderstelt similariteit bij mensen 

• 6 universele, primaire emoties: 

o Blijheid 

o Walging 

o Verrassing 

o Droefheid 

o Woede 

o Angst 

• Deze 6 emoties zijn universeel; de uiting ervan kan variëren door culturele verschillen 

(nurture).  

• Herkenning van emoties: 

o Beter bij eigen etnische groep 

o Oudere mensen slechter in herkennen (vooral angst & woede) 

o Ziekte: depressie, autisme, schizofrenie, Alzheimer 

o Geslacht:  

▪ Vrouwen: beter in herkennen subtiele emoties – emoties meer blijken – 

rapporteren intensere ervaring emoties  

▪ Mannen: niet per definitie minder emotioneel (sociale verwachtingen) 
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Geslachtsverschillen bij emoties 
• Galvanische huidreactie: mannen vertonen een grotere fysiologische ervaring van angst en 

woede terwijl ze dit niet lieten blijken 

• Vrouwen meer uiting van emoties dan mannen 

o Sociale aanvaarding lager bij mannen 

• Mannen meer fysiologische reactie 

o Onderdrukking  uiting van negatieve emoties leidt tot sterkere fysiologische reactie 

(oorzaak hogere vatbaarheid pathologie?) 

o Onderdrukking uiting positieve emoties leidt tot daling in fysiologische reactie van 

positieve emoties 

Hypothese vd Gezichtsfeedback 
= emotionele ervaring van persoon door spieractiviteit in gezicht versterkt of verzwakt. 

• Mood inductie (simulatie blijheid/droefheid) → effect op inhoud herinnering  

o Vb. “Doe vier minuten alsof je blij bent” daarna “Geef een herinnering betrekkende 

woord X” → herinnering is meer positief/blij dan mensen die negatief moesten 

acteren 

• Stimulatie gezichtspieren: stift in mond stimuleert ofwel glimlach ofwel droevig kijken → 

achteraf cartoon eerder positief of negatief beoordeling afhankelijk of ze positief/negatieve 

spierpositie moesten aannemen 

o Recente replicatiestudie: niet repliceerbare gegevens → betrouwbaarheid 

experiment niet hoog 

 

• Gezichtsfeedback – versterkende effecten 

o Mood inductie (simulatie blijheid/droefheid) 

o Stimulatie gezichtsspieren 

o Verlamming: belemmering v lach = betere predictor voor psychologisch welzijn dan 

algemene graad van verlamming 

o Imitatie (spiegelneuronen): mensen voelen zich blijer bij beoordeling van lachende 

gezichten 

• Onderdrukken v gezichtsuitdrukkingen → hogere fysiologische opwinding (neg. gevoelens) 

Het sympathische zenuwstelsel 
• Gezichtsuitdrukkingen kunnen niet gefaket worden 

• Andere lichamelijke manifestatie v emotie: fysiologische opwinding (arousal) 

• Sympathische zenuwstelsel: stress, emoties 

o Hartslag 

o Boeddruk 

o Inhibitie speekselklieren (droge mond) 

o Zweetscretie 
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Leugendetector 
Leugendetector (detector van fysiologische reactie die optreedt als mensen emotioneel zijn) 

• True positives: 85%. (leugens worden juist gedetecteerd) 

o Psychopaten: sympathisch zenuwstelsel werkt veel slechter → kunnen liegen zonder 

fysiologische reactie (leugendetector kan dus geen leugens detecteren bij 

psychopaten) 

• False alarms: 40%: als je mensen zenuwachtig maakt ook al zijn ze onschuldig detecteert 

machine dit als leugen 

o Niet bruikbaar in rechtszaal volgens psychologie 40% aangeven dat onschuldig 

persoon aan het liegen is 

• Leugendetector omzeilen: Bij controle vragen emotioneel worden! → baseline van 

fysiologische reactie stijgt dus zal de fysiologische reactie van leugen zal niet meer abnormaal 

lijken 

 

• Betere test: Guilty knowledge test 

o 75% detectie  

o 7% false alarms 

o Serie van wapens laten zien → hogere fysiologische reactie op het moordwapen 

 

• Amygdala 

o Meest emotionele hersengebied 

o Heel actief bij angst en bedreiging 

o Ook actief bij mannen die naar naakte vrouwen kijken → niet emotie specifiek dus 

Tweefactorentheorie: stimulus + interpretatie fysiologische reactie (Schacter & Singer) 
 

Schacter & Singer: experiment tweefactorentheorie (fysiologische reactie niet emotie specifiek) 

• Fase 1: blije OF droevige woorden onderstrepen 

• Fase 2: Lichamelijke activiteit OF niet 

• Fase 3: interactie: overeenstemming met voordien onderstreepte woorden enkel na fysieke 

activiteit 

o Fysiologische reactie werd  aangewezen aan de emotie (droevig of blij) (= fout 

geïnterpreteerd) 

o Fysiologische reactie foutief geattribueerd aan emotie ipv aan fysieke activiteit 

▪ Vb. Aantrekkelijkheid medestudenten hoger bij fuif dan in les (fysiologische 

verandering van alcohol en beweging (dansen) wordt foutief toegewezen 

aan de emotie opgewekt door andere persoon) 
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Inductie emoties door drugs 

• Aangetoond dat men drugs effect hebben op limbisch systeem maar cognitie heeft impact op 

interpretatie van de fysiologische toestand 

o Mensen die wisten dat ze drugs kregen werden blij van de fysiologische opwekking 

o Mensen die niet wisten dat ze de drugs kregen werden niet blij/geagiteerd/gestrest 

door de fysiologische opwekking 

 

• Patiënt zonder fysiologische opwinding? (ruggengraat letsel = sympatisch ZS afgesneden) 

o Verminderde maar geen verdwijnen van ervaring v emoties 

→ Emoties zijn niet enkel fysiologische veranderingen; cognitie speelt ook rol 

Emoties: 3 theorieën 
Er was lange tijd discussie over emoties binnen de psychologie 

• James-Lange theorie (eerste theorie) (outdated) 

o Stimulus → fysiologische reactie → ervaring emotie 

o “Geen emotie mogelijk zonder fysiologische opwinding” 

• Problemen theorie: 

o Fysiologische reactie is niet specifiek (heeft interpretatie nodig) 

o Fysiologische reactie is 1/2s vertraagd 

o Fysiologische reactie leidt niet steeds tot emotie (vb. inspuiten adrenaline) 

• Cannon-Bard’s theorie (tweede theorie) (outdated) 

o Stimulus → lichamelijke reactie & ervaring emotie (hersenen) tegelijk 

• Lazarus: Theorie van de cognitieve beoordeling (hedendaagse theorie) 

o Stimulus → cognitieve beoordeling vd situatie → lichamelijke reactie & ervaring 

emotie (hersenen) gelijktijdig 

• Minder fysiologische opwinding bij films omdat het fictie is (= cognitie) 

Onbewuste processen bij stimulusbeoordeling 
Moet het effect van cognitie noodzakelijk bewust zijn? 

• Zajonc: onbewuste route bij de perceptie van emoties  

o Mensen 2 sec boze OF blije gezichten tonen 

▪ Beoordeling cartoon gelijk onafhankelijk de gezichtsuitdrukkingen 

o Mensen slechts 4 ms boze OF blije gezichten tonen 

▪ Beoordeling cartoon positiever bij ‘zien’ van blije gezichten en andersom  

• 4ms is te kort om bewust iets te verwerken 

• Activatie amygdala (subcorticale route) vanuit evolutionair bedreigende stimuli (=nature: 

gezichten) → emotie primeert op cognitie 

o Volgens zajonc kon je zonder bewuste cognitie een emotionele toestand creëren 

 

• Kritiek op zajonc: Naccache: zelfde bekomen als zajonc  

o Na tachistoscopischeaanbieding (snelle flits)van negatief geladen woord (negatief 

geladen door culturele factoren bv. Holocaust) → kan niet aangeboren zijn→ 

cognitieve verwerking primeert op  activatie amygdala 
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2 routes: emotionele (onbewuste) herkenningsroute  bewuste herkenning 
• prosopagnosie: galvanische huidreactie bij vertrouwde gezichten (ook al herkennen ze deze 

niet) 

o Bewuste herkenning = kapot 

o Er is dus een onderbewuste (subcorticale) link 

 

• Capgraswaan: bij schizofrenie 

o Bewuste herkenning gezichten = intact 

o emotionele herkenningsroute beschadigd → bekende gezichten “geven niet 

hetzelfde gevoel” = geen galvanische huidreactie → (‘dubbelganger’ gevoel) 

Invloed van cognitie op emotie 
• Supra: onbewust: evolutionair belangrijke & duidelijke emoties 

o Bv.: Angst, walging  

• Andere: vereisen ingewikkelde cognitieve verwerking 

o Bv.: Spijt, ontgoocheling  

• Soms beter evolutionair interessante emoties niet te volgen  

o Altruïstisch gedrag (Bv.: Reddingwerkers) 

o Sociaal-culturele context (Bv.: Werkcontext emoties )  

o Wanneer situatie grondig veranderd is (Bv.: Voedsel)  

• Primaire emoties: rechtstreeks opgeroepen door externe stimuli 

o pijn, schrik, paniek, angst 

• Secundaire emoties: ‘hogere orde emoties’  

o berouw, hoop, nostalgie, vernederingen, optimisme  

• Gross: hoe automatische emoties regelen dmv cognities: 2 traits  

o Onderdrukking: gedragsmatige reactie daalt na uitlokkende stimulus 

o Betekenis van stimulus veranderen of focussen op bepaald aspect (relativering): 

reappraisal 

▪ Mensen die goed zijn in reappraisal ervaringen negatieve situaties als minder 

negatief 

• Vb. “Gedumpt door partner.. Maar nu heb ik wel meer tijd om met 

vrienden leuke dingen te doen) 

• Bv.: Relativering  

→ Ervaren meer positieve, minder negatieve emoties  

• Cognitie soms ook versterkend efffect 

o Bv.: Nadenken → kwader  

 

• Case-study: PTSS – wegvallen van cognitieve controle over emoties 

o Normale regulatie van angst werkt niet meer (bv. Wij zijn niet meer bang van luid 

geluid van bussen door cognitie) 

o PTSS patiënten: controle systeem (cognitieve controle van emoties) kan de 

angstreactie van de amygdala niet meer onderdrukken wat leidt tot immense angst 

op ongevaarlijke situaties  (bv. Luide bus) 
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Invloed van emotie op cognitie 
• MacLeod: aandacht voor emotiecongruente stimuli 

o Mensen met negatieve emoties (depressie) hebben meer aandacht voor negatieve 

dingen 

• Everaert: depressie: mensen focussen met oogbewegingen langer op negatieve woorden in 

tekst 

• Interpretatie neutrale stimuli (gezichten) → depressieve mensen interpreteren neutrale 

gezichten vaker als droeviger dan ze echt zijn 

• Perceptie: beter in moeilijke perceptuele taken na angstige emoties (zicht verscherpt na 

angst) 

• Emotie heeft impact op geheugen 

o Emotionele info wordt beter herinnerd dan andere informatie 

o Als negatieve info in het rood wordt afgedrukt zal dit ook beter worden herinnerd 

dan als dit negatieve woord in het groen wordt afgedrukt (en andersom) 

Neuronale representaties van emoties 
• 3 grote hersenniveau’s 

o Hersenstam: alle automatische basis functies voor het overleven (hartritme, 

ademhaling..) 

o Limbische systeem (alle zoogdieren): emoties in gerepresenteerd 

o Cortex (uniek menselijk): alles wat typisch menselijk is - nadenken, geheugen, 

intelligentie 

Vroeger dacht men:  

• Lindquist: emoties zijn constructies van deel processen : verschillende emoties zijn in 

verschillende hersengebieden 

o geel – angst  (amygdala) 
o bruin – woede 
o (orbitofrontaal) 
o blauw – droefheid  (ACC) 
o groen – walging 
o (insula)  

• Onderzoek Hamann = het gaat over dezelfde gebieden, maar binnen dat gebied net andere 

lokalisatie en in verschillende mate activatie 

Hedendaagse theorie: neuronale representatie van emoties verdeeld onder 6 gebieden EXAMEN! 

• Amygdala:  

o Le Doux: ontvangt info uit 2 routes 

▪ Over cortex uit primaire sensorische gebieden 

▪ Rechtstreeks uit thalamus (james-lange) nog voor de primaire sensorsiche 

gebieden (onbewust, niet makkelijk te stoppen) (kapot? -> capgrasswaan) 

• Infooverdracht naar hypothalamus → reactie sympathisch zenuwstelsel (stressreacties, 

galvanische huidreactie) 
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• Onderzoek naar bilaterale lesie (lesie = schade) amygdala: 

o Geen verwerking/herkenning emotionele stimuli (angst blijft uit) 

o Geen leren schrikreactie door klassiek conditioneren (wel bij bewust leren) 

o Toenaderingsgevoelens dalen leidt tot vertrouwen van onbekenden 

 

• Hippocampus: leggen van verbanden tussen emoties en context  

o Ratten schokken geven in kooi → rat bang door kooi (dat verband wordt gelegd door 

hippocampus) 

 

• Gyrus cinguli: tussenschakel cortex (cognitie) en limbisch systeem (emotie) 

o Lesie bij ACC: leidt tot apathie, emotioneel labiel (wisselende stemmingen), 

persoonlijkheidsveranderingen 

 

• Orbitofrontale cortex: adequaat reageren op complexe beloningen en straffen: 

o Schade: leidt tot maken van keuzes die slecht aflopen, niet leren uit mislukkingen 

o Gokken 

o Cognitieve inertie bij veranderende winstkansen 

o Geen onderdrukking impulsieve reacties in functie van lange termijn (bv sociale 

context – baas uitschelden) 

• Dorsolaterale prefrontale cortex DLPFC: gevoelens integreren binnen nagestreefde 

doelstelling 

o Lesie links: depressieve stemming – links nodig om gelukkig te zijn 

o Lesie rechts: manische stemming (opgewektheid) – rechts nodig om niet overdreven 

gelukkig/opgewekt te zijn 

 

• Pariëtale cortex: perceptie, begrijpen en onthouden emotioneel belangrijke info 

o Interpretatie cues (vb fronsen wenkbrauwen) 

o Emotionele toon spreken 

o Timing van sociale interventies : ongepaste dingen doen bij sociaal context (lachen bij 

begrafenis) – nodig voor begrijpen van sociale context dus 

Voorspellen van emoties 

• Dan Gilbert: stumbling on happiness 

• Affective forecasting error: beide richtingen →Mensen kunnen eigen gevoelens moeilijk 
inschatten 

o Overschatting gemiddelde emoties door herinnering extremen 
o Teveel focus op gebeurtenis, negeren context 
o Teveel focus op positieve aspecten gebeurtenis 
o Denken alleen aan moment zelf, negeren aanpassing 
o Bv.: Als je rijk bent, denk je alleen aan shoppen en niet aan het feit dat je kan 

bestolen worden.  
o Bv.: Als je verlamd bent, denk je alleen aan het feit dat je in bed moet blijven en niet 

aan het feit dat je je echte vrienden leert kennen.  

• Synthetic happiness: Je hersenen zorgen ervoor dat je weer gelukkig wordt, ook als je iets 
niet krijgt/verlamd wordt/… (iets waar je geen controle over krijgt!)  
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Wat is motivatie? 

• Motivatie beïnvloedt: 
o De richting van het gedrag  

▪ Bv.: Waarom les ipv OVP?  
o Intensiteit van het gedrag  

▪ Bv.: Hoe lang ga ik naar de les  
o Volharding van het gedrag 

▪ Bv.: Hoe lang houd ik het vol om naar de les te komen?  

• 2 theorieën 

o Behoeften: motivatie duwt gedrag als gevolg van behoeften 

o Doelen: motivatie trekt gedrag in richting door doelen die aantrekken of afstoten 

Behoeften-theorieën en motivatie 
• Behoefte: innerlijk verlangen dat gedrag stuurt (honger, dorst) 

o Homeostase: het in stand houden van een evenwichtstoestand 

▪ Drifttheorie (Hull): Lichamelijke behoefte leidt tot een drift (psychologische 

toestand) en deze leiden tot een gedrag dat de drift afneemt (gedrag werkt 

bekrachtigend) 

▪ Instincttheorie: gedrag in functie van instincten = onvrijwillig gedrag met 

genetische basis  

• Opwindingstheorie (arousal): ook voor psychologische behoeften kan je via de 

‘homeostatische invalshoek’ bekijken 

o Vb. op het werk:  

o Te lage arousal: exploratiegedrag 

o Te veel arousal: voelt zich gestresseerd → onthaasting 

o Individuele verschillen: thrill seekers zoeken high-stress jobs 

• Bij simpele taken → beste prestatie bij hoge arousal (bv. Bij dozen plooien vakantie job → 

radio hard aan) 

• Bij complexe taken → lage arousal (bv. Bij studeren van statistiek → radio uit) 

Behoeften hiërarchie van Maslow 
• Fysiologische behoeften 

o Eten, drinken, zuurstof, etc.  

• Veiligheidsbehoeften 

o Behoefte aan veiligheid zoals onderdak, financiële stabiliteit 

• Sociale behoeften/behoefte aan liefde 

o Liefde, ergens bij horen, vrienden.. 

• Erkenning en waardering 

o Zelfwaardering: eigen individu zijn, vrijheid, onafhankelijkheid 

o Waardering door anderen: sociale status, respect, aanvaarding 

• Zelfverwezenlijking 

o Verlangen om meer en meer te worden wie je in aanleg al bent. Volledige 

ontplooiing.  
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Problemen met de theorie: 

• Thrill seekers die al aan ‘zelfactualisatie’ zit brengen hun veiligheid nog steeds in gevaar  

• Soms stijgt behoefte van gedrag bij vervulling van het gedrag (lekker eten kan behoefte om 

nog meer te eten veroorzaken) 

• Sommige mensen plaatsen behoefte aan zelfactualisatie boven andere lagere behoeften  

o Bv. Kunstenaars spenderen al hun geld aan verf en materiaal zodat ze zich kunnen 

uiten in kunst; hierbij negeren ze soms fatsoenlijk eten etc. 

• Zelfdestructief gedrag niet verklaren (drugs) 

• Plots ontslag nemen (stabiele situatie vernietigen) om op wereldreis te gaan (zelfactualisatie) 

• Maslow stelt motivatie in functie van huidige toestand maar veel gedrag wordt gemotiveerd 

door toekomstverwachtingen en sociale beïnvloeding 

o Wij studeren nu voor over 5 jaar psycholoog te worden 

Doel-theorieën en motivatie 
• Hedendaags: verlaten van behoeftentheorieën → doeltheorieën 

• Doel: cognitieve representatie van gewenste of  ongewenste eindtoestand die het gedrag 

stuurt 

• Motivatie hangt af van 

o De waarde die je hecht aan het doel 

o De verwachting die je hebt in functie van de haalbaarheid van het doel 

• Intrinsieke motivatie: engageren in activiteit omwille de activiteit zelf 

o Vb. Ik studeer psychologie omdat ik het interessant vind 

• Extrinsieke motivatie: engageren in activiteit omwille van een extern doel 

o Vb. Ik studeer geneeskunde omdat ik later veel geld wil verdienen 

→ Wil je gedrag beïnvloeden? dan moet je gevolgen veranderen op basis van motivatie v 

persoon 

• Toekomstperspectief: mensen hebben doelen op KT en op LT 

o Gedrag beïnvloeden door gevolgen te veranderen afgestemd op of de motivatie op 

KT is of op LT 

• Doelen: 

o Intern: studeren – leerstof van vak beheersen (KT) OF psycholoog worden (LT) 

o Extern: salarisbonus ieder jaar (KT) OF promotie over aantal jaren (LT) 

• Waarde doelen: waarde van doelen in functie van socio-culturele goedkeuring 

o Vb. Roken bij pubers in groep waar iedereen rookt; studeren in groep waar 

academisch succes hooggeplaatst wordt 

• Doelgebaseerde motivatietheorie: goal-setting (Locke) 

o Motivatie = gevolg van aantrekkingskracht vh doel 

o Hoe hoger het doel, hoe hoger de prestatie (niet oneindig!) 

o Opgenomen engagement om doel te bereiken -> aanvaarding vh doel 

• Toepassing arbeidscontext: 

o Goal net iets hoger dan huidige prestatie 

o Mensen betrekken bij goal-setting 

o Gevoel v beloning bij halen behalen doel 
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• Behoeften vs doelen: én – én-verhaal : verschillende dingen gaan gepaard met verschillende 

motievatievormen 

o Behoeften: honger (homeostase), seks 

o Doelen: prestatiemotivatie  

Conflicterende behoeften/doelen 
Hofmann: “heb je het laatste uur iets verlangd wat je niet kon hebben?” 

• 75% vd tijd hadden ze een verlangen 

• 47% vd tijd conflicteerde deze verlanging met wat ze momenteel deed 

• 58% gaf men toe aan de verlanging  

o Vb. Keek toch snel even op FB tijdens het werk 

• Uitstelgedrag: 

o 90% vd studenten soms 

o 1/3 vd studenten → problematisch uitstelgedrag 

• Zelfcontrole: 
o = onderdrukken v KT verlangens voor realisatie LT doelen 

▪ Bv.: Niet elke week naar OVP gaan om goede examens te hebben 
o Marshmellow test  
o Functie van consistentie nakomen beloftes ouders 

▪ Opvoeding = belangrijk! 
o Determinanten: 

▪ Individuele verschillen  
▪ Egodepletie → mate waarin je al inzet hebt moeten doen  

• Bv.: Als je al 3 weken in je blok zit, is zelfcontrole lager 
▪ Motivatie hoe graag wil je iets  
▪ Overtuiging vrije wil/wilskracht 

• Sterke overtuiging = sterke zelfcontrole  
o Mentale uitputting: minder wilskracht & zelfcontrole  

Honger 
Honger: evenwicht behouden (homeostatisch principe) 

• Biologische signalen: honger regulatie – verzadiging EXAMENVRAAG! 

o KT-systeem: 

▪ Suikergehalte in bloed → eten 

▪ Vulling maag: gevuld → weinig eetgedrag 

▪ Proeven & kauwen: kunstmatige voeding (bv. In ziekenhuis) met alle 

voedingsstoffen leiden nog steeds tot blijvend hongergevoel 

▪ Cholecystokinine CKK: als mensen honger hebben dan verandert de 

concentratie van deze stof in de hersenen: meer eten → meer CKK → 

stoppen met eten op KT (niet op LT) 

▪ Effect variatie (evolutionair): gevarieerd eten heeft evolutionair nut (alle 

vitaminen krijgen) – als men telkens hetzelfde eet, eet men later 40% meer 
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o LT-systeem: stabiel houden lichaamsgewicht (streefgewicht / individuele verschillen) 

▪ Vetreserve → scheid leptine af in bloed → minder honger 

• Hoe meer vetreserve, hoe meer leptine afscheiding  

• Bij mensen leptine inspuiten: enkel effect als overgewicht gevolg was 

van leptinedeficiëntie  

• Hersenmechanismen 

o Hypothalamus 

▪ Lesie lateraal (LH)  

• Minder algemene alertheid (minder alertheid voor honger → minder 

eten) 

▪ Lesie ventromediaal (VMH) 

• Geen tragere verzadiging (niet meer eten), meer maaltijden!, meer 

insuline aanmaak -> meer eten 

• 20 chemische signalen, toch 10kg bijkomen tussen 20-50j = vooral cognitieve, sociale en 

culturele factoren 

• Eten is verhouding van perceptie (cognitieve factoren) en omgeving (socio-culturele 

factoren) 

o Aanbod (presentatie) = factor van overgewicht in Westerse wereld 

o Dieet: eten = gedreven door cognitie niet biologie 

▪ Eten stijgt bij wegvallen van cognitieve weerstand 

o Gewoontes (bv snacks bij tv)  

o Angst, depressie, eenzaamheid: negatieve emoties → invloed op honger 

o Sociaal eten 

o Cultuur: grotere porties (leidt tot meer eten) & snelheid eten (VS voedsel binnen 15 

op restaurant) 

o Voedselvoorkeuren: hond in china vs europa 

Seks 
• Evolutionair vreemd gedrag 

o Veel tijd & energie in zoeken partner 

o Geslachtsgemeenschap → kwetsbare activiteit (in dierenrijk) 

o Verspreiding ziektes, virussen 

o Frustratie, agressie (mannetjes) 

• Waarom geen aseksuele genetische overdracht? 

o Genetische diversiteit leidt tot beter aanpassingsvermogen 

o Vooral biologische motivatie 

o Enkele cognitieve en socio-culturele invloeden 

Geslachtshormonen 
o oestrogeen - progesteron (vrouw x 10 meer dan man) 

▪ vruchtbare periode ook hoogste niveau  geslachtshormonen, hogere 

interesse seksuele partners 

o testosteron (man x 10meer dan vrouw) 

• mensen: toediening vooral effect bij lage niveaus anders niet echt 
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Effect hormonen buiten seksuele domein 
• Geslachtsverschillen: (Geslachtsgemiddelde IQ = gelijk) 

o Ruimtelijke vaardigheden 

▪ Mentale rotatietaken: hetero mannen wat beter dan hetero vrouwen  

o Verbale vaardigheden 

▪ Synoniemen genereren: hetero vrouwen beter dan hetero mannen  

o Menstruele schommelingen bij vrouwen 

Socio-culturele factoren 
• Vooral onderzoek via vragenlijsten, interviews 

o Representativiteit? Sociale wenselijkheid? 

• (Alfred) Kinsey Rapport (1968) 

o Frequentie seks? Verscheidenheid seks? 

o Voorhuwelijkse gemeenschap: 90% mannen-50% vrouwen 

▪ In Vlaanderen? 50% van 17-18 jarigen al seks gehad 

▪ Hoe hoger je opgeleid bent, hoe trager men is met het hebben van seks 

▪ Jonge vrouwen vaker seks dan jonge mannen 

▪ Oudere mannen vaker seks dan oudere vrouwen 

▪ Mannen masturberen meer dan vrouwen 

Andere geaardheden 
• Homoseksualiteit, biseksualiteit = altijd bestaan  

• Westerse wereld ongeveer “aanvaarding” 

• Frequentere psychopathologie door vooroordelen en discriminatie 

Sterke evidentie voor nature-oorzaak van homoseksualiteit 

• Naarmate de genetische verwantschap stijgt van broer of zus van iemand die gay is → meer 

kans om broer/zus ook gay te zijn 

• Nature: 

o Genetisch 

o Hormoonspiegel in de baarmoeder 

o Structuur hypothalamus: gay mannen lijkt meer op hetero vrouw 

Nurture invloeden? Nogal onduidelijk/weinig evidentie 

• Diversiteitsmechanisme baarmoeder? 

• Meerdere broers -> jongste more likely to be gay 

• Toch nature en niet geuit door sociale druk? Onderzoekscijfers liggen ongetwijfeld hoger 

door sociale wenselijkheid in vragenlijsten 
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Biseksualiteit 

• Biseksualiteit: vaker bij vrouwen 

• Genitale bloedtoevoer erotische film: 

o Heteromannen: bij 2 vrouwen 

o Homomannen: bij2 mannen 

o Vrouwen: wel effect, niet van oriëntatie acteurs 

→Seksualiteit minder specifiek 

• Biseksuele mannen vertonen vaker preferentie voor mannen ipv vrouwen 

Prestatiemotivatie  
= de motivatie om iets te verwezelijken 

• Prestatiemotivatie op basis van behoeften: 

• Prestaties = resultaat emotioneel conflict tussen streven naar succes en vermijden van 
mislukking 

o Prestaties = resultaat conflict stabiele traits  
▪ Prestatiedrang: behoefte iets te verwezenlijken (individuele ≠)  
▪ Faalangst  

o Problemen:  

▪ Prestatiedrang/faalangst  waarde doelen, of kost mislukking en verwachting 
succes 

▪ McClelland: enkel intrinsieke motivatie voor zelf gestelde doelen, wat met 
extrinsieke motivatie? (Bv.: Loon?) 

• Prestatiemotivatie op basis van doelen: 

• Taakmotivatie: (prestatiedrang, intrinsieke motivatie) 

• Egodoelen: 

o Negatieve egodoelen: sluit aan bij faalangst; vermijden dat men af gaat 

▪ Te lage doelen/verwachtingen stellen of veel te hoge (doel 18/20 in de 

wetenschap dat dat bijna onmogelijk is en dus niet verbazend dat het niet 

lukte want “ja dat ging toch bijna niet eigenlijk”) 

▪ Self-handicapping  

o Positieve egodoelen: positie prestatieniveau vergelijken met anderen 

▪ Excelleren tov anderen 

▪ Winnen in competitie tov anderen 

Nurture evidentie: prestatiemotivatie wordt GELEERD 

• Behoefte- en doelgerichte visies op prestatiemotivatie  
o Behoeften (en doelen) niet aangeboren, maar belangrijke mate geleerd 

• Evidentie: 
o Stimulatie thuis: 70% schoolproblemen bij low-median groep 
o Opvoedingsstijl: 

▪ Controlerend: sturend, afspraken, straf bij falen  
▪ Autonomie: exploratie binnen de waarden van de ouders 
→ Géén effect bij goede schoolresultaten; autonomie betere resultaten bij slechte 
resultaten (door negatieve reacties op falen bij controlerend)  

o Geloof van de ouders – selffulfilling prophecy  
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Verwerving taakmotivatie 

• Via Zelfregulatie (Bandura): zichzelf doelen stellen en belonen bij bereiken: goal-setting 
theory 

o Tastbare doelen + beloning uitvoeren! 

▪ Bv.: Ik ga 2u/dag extra leren  Ik ga meer leren 
o Expliciete kortetermijnsdoelen  

▪ Bv.: 2 hoofdstukken blokken vandaag  mijn best doen vandaag  
o Realistische doelen  
o Rekening houdend met omstandigheden (vooral LT) 

▪ Bv.: Computer kapot, cursus kwijt,…  

Verwerving van het vermijden van faalangst 

• Onaangename ervaringen bij mislukking  
o Associatie activiteit met negatieve ervaringen 
o Minder uitvoeren + ontsnappingsgedrag 

• Niet hebben, maar vooral omgaan met mislukkingen 
o Egodoelen: opgeven (negatieve oordelen door anderen vermijden)  
o Taakdoelen: alternatieve strategieën  

 
o Attributie aan niet veranderbare eigenschap → interpretatie egodoel  

▪ Nastreven positieve beoordeling anderen, vermijden negatieve beoordeling 
o Attributie aan veranderlijk aspect → interpretatie taakdoel 

▪ Willen taak beheersen  
 

• Perceptie van mislukking → catastrofale visie (vb. 1 buis = einde vd wereld) 
o Gevolgen van mislukking → cognitief (te behandelen)  

• Begrip prestatiemotivatie → toepassing eigen motivatie  
o Minder kwetsbaar bij taakdoelen  

Prestatiemotivatie – te veel niet altijd goed 
• Meer is niet altijd beter: Yerkes-Dodson wet  

o Onderzoek aangetoond: meestal optimaal niveau van bepaald concept -> als je 

hierboven gaat zakt de prestatie  

o Grote motivatie beter maar interageert met moelijkheid taak -> bij zeer moeilijke 

taken mag men niet te gemotiveerd zijn want zo is taak teveel waard en wil men te 

goed doen waardoor prestatie afneemt  

 

• Maladaptief perfectionisme door verminderde meeropbrengst  

o Als je bepaald vak voor 60% wil begrijpen -> zoveel inspanning  

o Als je volledige boek vanbuiten wilt kennen stijgt moeite exponentieel  

o Als taak zodanig belangrijk is zorgt dit ervoor dat prestatiemotivatie niet altijd leidt tot 

hogere prestatie 
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Hoofdstuk 12: Psychopathologie 

Wat zijn mentale stoornissen? 
Mentale stoornis = patroon van gedachten, gevoelens en gedrag dat leidt tot persoonlijk lijden en 
een significante daling in het sociale en arbeidsgerelateerde functioneren. 

 

Psychopathologie: interdisciplinaire wetenschap die de aard, totstandkoming, behandeling & 
preventie van mentale stoornissen bestudeerd. (psychologie, psychiatrie, farmacologie, neurowet) 

• Als een persoon onder iets lijdt, maar normale functionering → meestal niet geschouwd als 

pathologie 

3 criteria om stoornissen te definiëren  
• Exclusieve criteria → onmogelijk (veel individuele variatie, subjectiviteit..) maar 3 belangrijke 

pijlers, elk niet-sluitend 

1. Grote afwijking van het gemiddelde 

a. Statistisch: de 2 uiterste 2.5% in normale verdeling 

i. Bv. 2.5% minst & meest ongelukkigen 

2. Overtreden van een sociale norm 

a. Hinderlijk, onbegrijpelijk of schadelijk gedrag voor de samenleving 

b. Subjectief & cultureel afhankelijk & veranderlijk criterium 

i. Homoseksualiteit als ‘stoornis’ in DSM tot 1973 

3. Persoonlijke lijden 

a. Belemmering voor functioneren 

b. Persoonlijke negatieve ervaring door het gedrag/gedachten 

i. Bv. 10.000 treintjes verzamelen = groot afwijkend & overtreedt sociale 

norm → als persoon dit zelf fijn vindt = geen stoornis 

ii. Bv. Psychopaten lijden zelf niet onder hun stoornis én toch is het een 

stoornis (denk seriemoordenaars) 

Determinanten triade 
• Psychologie: beschouwd mentale stoornissen via biologische, socioculturele & cognitieve 

context 

• Aparte disciplines: soms te veel nadruk op hun deelaspect 

o Psychiatrie: Focust te sterk op biologie 

o Sociologie: Focus te sterk op socioculturele context 

o Sommige klinische stromingen: Focussen te veel op psyche (cognitie) 

• Bij sommige mentale stoornissen weegt het ene deelaspect al zwaarder door dan het andere 

Factoren die rol spelen bij mentale stoornissen 

Biologische factoren 
• Oud-griekenland: Mentale stoornissen begint bij lichamelijke functies 

o Bv. “Enkel vrouwen kunnen hysterisch worden want dat komt door de baarmoeder” 

• Middeleuwen: afname biologische visie 

• 20e eeuw: toename biologische visie (geneesmiddelen) 
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• Ontdekken van biologische oorzaak van ‘mentale stoornis’ en behandeling met medicijnen→ 

niet langer als mentale stoornis beschouwen 

o Epilepsie: vroeger ‘kwade geest’ → nu exclusief medische behandeling 

o Maagzweer: vroeger ‘veroorzaakt door stress’ → nu ‘ontdekking bacteriële infectie’ 

• Erfelijkheid is factor bij psychopathologie 

o Aanleg voor depressie, verslaving, schizofrenie 

Psychische factoren 
• Verkeerd lopende mentale processen aan basis van mentale stoornissen 

o Vanaf eind 19e eeuw: Charcot (neuroloog)= startpunt 

▪ “Zwak neurologisch systeem → hysterie → lichamelijke symptomen mee 

brengen” 

▪ Extra vb: Verlamming veroorzaken door hypnose 

o Freud: veralgemening Charcot: alle stoornissen hebben psychische oorsprong (in 

psychoseksuele conflicten uit kindertijd) 

▪ Psychoanalyse: lang dominant als denkkader (nu niet meer in psychologie) 

MAAR psychoanalyse nog wel populair bij (vaak oudere) psychiaters 

 

• humanistische benadering: praten binnen aanvaardende  en ondersteunende omgeving 

• behavioristische benadering: verbetering gedrag door  nieuwe leerprocessen (fobieën!) 

• cognitieve benadering: irrationele en onaangepaste  overtuigingen (e.g. depressie: perceptie 

gebeurtenissen  en impact daarvan op gedrag) 

o cognitieve neuropsychiatrie: cognitieve processen aangetast door stoornissen (vb. 

depressie en concentratievermogen) 

o Cognitieve therapieën: vaak cognitieve denkprocessen in vraag stelling en proberen 

‘overschrijven’ naar gezonder proces 

Sociale factoren 
• Abnormaal gedrag: afwijkend sociaal criterium (veranderlijk door tijd) 

o Vb. Auditieve hallucinaties: Stemmen goden (grieken), hekserij (middeleeuwen- 

demonologisch perspectief), schizofrenie (nu) 

• Antipsychiatrie & relativisme ’60-’70: “Het gedrag is nooit abnormaal; het is de maatschappij 

die beslist dan dit niet normaal is. Maatschappij hoort niet te bepalen hoe mensen zich 

moeten gedragen en degene die zich niet zo gedragen ‘ziek’ noemen” 

o Thomas Szasz: extreme antipsychiatrische visie “Een kind met ADHD aanschrijven = 

stigmatiseren =/= diagnostiseren”& “Abnormaal gedrag bestaat niet” 

o Kritiek op Szasz: Hij heeft een punt maar hij vergeet dat kinderen met erge ADHD 

wel degelijk kunnen lijden onder hun aandoening 

o Rosenhan: Experiment: on being sane in insane places – gemiddeld 19d opgenomen! 

‘schizofrenie in remissie’  

o Gezonde mensen naar psychiaters sturen en zeggen dat ze zich mentaal onwel 

voelden maar anders volledig normaal gedrag vertonen → gemiddeld 19d 

opgenomen 
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o Patienten in de ziekenhuizen hadden beter door dat ze nep patienten waren dan de 

psychiaters 

o Verhalen uit psychotherapie uit context trekken 

→ Psychiatrie = self-fulfilling prophecy 

• Antipsychiatirische visie te sterk relativistisch (er bestaat wel dedelijk schadelijk ‘abnormaal’ 

gedrag; zelfmoord, seriemoord) 

o Belangrijk geweest voor betere rechten vr psychiatrische patienten 

o En inzicht voor cultuurafhankelijkheid van wanen 

▪ Koro waan in Afrika (mannen denken dat hun geslachtsdeel in hun lichaam 

schade gaat aanrichten en amputeren penis) 

▪ Ataques de nervios: vrouwen bij stress hartkloppingen nervositeit, 

flauwvallen en schreeuwigheid 

▪ Godsdienstige thema’s dalen in psychiatrie (godsdienst minder cultureel 

belangrijk) 

• Psychopathologie 

o Verhoogde maten bij mensen met ongunstige socio-economische status en sociale 

factoren (bv kindermisbruik) 

o Interactie biologie! Biologische kwetsbaarheid + sociale factor = grootste 

kwetsbaarheid 

Het Diathese stressmodel 
• = het dominante denkkader in psychopathologie 

o Factoren triade te lang als afzonderlijk beschouwd → nu interactie 

• Kans op pathologie: 2 factoren 

o Diathese (kwetsbaarheid) 

▪ Erfelijkheid (bio) 

▪ Leefomstandigheden (sociocultureel) 

▪ Denkstijlen (cognitie-psycho) 

o Stress door gebeurtenissen en manier hoe men hierop reageert 

▪ Hogere diathese → meer stress weerstaan (vice versa) 

• BV. Lage diathese + extreme stress → toch pathologieontwikkeling 
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Classieficatie v stoornissen: DSM 
• Diagnostic and Statistical Manual of Mental Discorders – American Psychiatric Association 

o Inzicht in oorspong, verloop en prognose 

o Diagnose stelling als richtlijn voor behandeling (behandeling niet in DSM) 

DSM I-II: vertrekkend vanuit theorie (psychoanalytisch denkkader) 
• Weinig interbeoordelaarsvaliditeit  

• Niet wetenschappelijk 

• Werd gebruikt tijdens anti-psychiatrie movement 

DSM III-IV: verandering door anti-psychiatrie movement  
• Psychoanalytisch dankkader geschrapt 

• Theoretische oorzaak pathologie geschrapt 

• Meer objectieve benadering: accurate lijst van symptomen 

• Operationele definities (daling subjectiviteit) 

• Intebeoordelaarsvaliditeit stijgt 

DSM IV: how it works EXAMEN!! 
• Stoornissen beschreven op 5 assen/dementies: 

o as 1: welke klinische stoornis verstoort het leven en geeft  aanleiding tot diagnose & 

behandeling (> 100) (primaire klinische diagnose) 

o as 2: stabiele, rigide interactiepatronen die functioneren en  sociale interactie 

verstoren (secundaire persoonlijkheidsstoornis diagnose) 

o as 3: lichamelijke symptomen (biologische component) 

o as 4: psychosociale en omgeving gerelateerde  stressfactoren (uitlokkende factoren) 

o as 5: Global Assessment of Functioning nu en gedurende voorbije jaar (patiënten 

opvolgen & kijken of behandeling werkt) 

• Kritiek op DSM IV: Moeilijk onderscheid as 1 & 2 

DSM V: how it works (goed kennen) 
• Assen verdwijnen 

• Graduele scoring symptomen (in DSM IV had je het of had je het niet) 

o Laat toe ernst in te schatten + evolutie over tijd 

o Niemand scoort 0 

• Persoonlijkheidsstoornissen: scoring op persoonlijkheidsdimensies (Big 5) 

• Nieuwe stoornissen: binge eating, Premenstrual  dysphoric disorder, ... (permenstrueel 

dysfoor syndroom staat vermeld als ‘niet ernstige mentale stoornis’ – 

vrouwenrechtactivisten ophef want dit is normaal biologisch proces en dus geen abnormaal 

gedrag/stoornis) 

• Verdwijnen: Asperger, narcistische pers. stoornis, ... (diagnoses bestaan niet meer/andere 

benaming/classificatie) 

• DSM V = beste systeem wat we hebben maar niet perfect. Het is ook noodzakelijk om zo 

objectief mogelijk te diagnosticeren.  

 



  Tristan Hulsbosch 
            AJ 2020-2021 

 

 
101 

 

Kritiek op DSM 
• Medisch model: stoornis = ziekte + medische-bio behandeling (psychiatrische visie 

•  Psychologische visie, psyche en socioculturele invloeden niet/weinig in acht genomen) 

• Beschrijvend, geen theoretische basis –  diagnose aanschrijven op basis van checklijst zonder 

duidelijk inzicht over oorzaak en samenhang ervan - “waarom is de man depressief?”   

• Typologie – ‘hokjes’ steken → Geeft indruk dat er duidelijke kwalitatieve grenzen zijn tss 

stoornissen terwijl dit niet is ( veel grensgevallen, comorbiditeit (vaak als ze mensen een 

stoornis hebben, hebben ze ook anderen)) 

• Veranderlijk en subjectief → relativiteit (bv. Narcisme wordt in Amerika ineens niet meer 

pathologisch geschouwd) 

• Bedrag te snel pathologisch (premenstrueel dysfore  stoornis?, depressieve episode van 

korte duur 4!-13  dagen, …) 

Stoornissen in de kindertijd 
• 1/3 kinderen tss 4-18j vertoont stoornis 

o Kan niet ernstig zijn: vb. buitensporige angst tandarts 

o 3.5% voldoende ernstig vr professionele hulp 

Autismespectrumstoornis (ASS) 
• diagnose vanaf 1.5j! 

• 0.6% prevalentie 

• jongens x4 

• Hoge mate erfelijk 

5 kenmerken: 

1. Zwakke sociale communicatie en interactie 

a. Te weinig rekening houden met tot wie men spreekt 

b. Genieten niet van sociale aandacht, oogcontact en gezichten 

c. Problemen non-verbale communicatie 

d. Problemen ontwikkelen, onderhouden en begrepen sociale relaties 

e. Moeilijk delen 

f. Geen ‘Theory of Mind’/empathie – vermogen om je iemand anders plaats te 

zetten 

i. Experiment: boek uitkiezen voor papa (3j vs. 4-5j.) 

g. Geen symbolisch spel (=stok kan toverstaf worden) 

2. Repetitieve patronen en gedragingen, interesses en activiteiten 

a. Behoefte structuur, herhaling, rituelen & vast ritme 

b. Houden van repetitieve, eenvoudige handelingen  

c. Verstoring van vast schema/ritme → woede en/of angst  

3. Symptomen aanwezig sinds vroege kindertijd 

4. Symptomen vormen ernstige beperking voor dagelijks functioneren 

5. Symptomen kunnen niet beter uitgelegd worden door intellectuele handicap of 

ontwikkelingsachterstand 
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• Intelligentie: Onafhankelijk, maar dikwijls (75%) geassocieerd met verstandelijke handicap 

(specifiek in verbale domein) (verbaal IQ vaak lager dan visueel ruimtelijk IQ) 

o Problemen communicatie & taal (20%: geen spraak) 

o Hoogfunctionerende ASS (of asperger’s dsm4): geen talige achterstand -  goede 

medewerkers bv. Wetenschappelijk onderzoek (extreme kennis & fascinatie over 

onderwerp) 

Hoogfunctionerende ASS (asperger in DSM-IV) 

• kenmerken 

o Normaal IQ & geen taalachterstand 

▪ Wel last met figuurlijke taal, pragmatiek → ongepaste dingen zeggen, 

moeilijkheid grappen begrijpen 

o houterigheid 

▪ tragere motorische ontwikkeling, stuntelig 

o soms extreme feitenkennis geïsoleerd domein (gelijkaardig aan OCD) 

→ normaal begaafde kinderen met autistische symptomen  (0.2%) 

Aan middel gebonden stoornissen 
= psychoactief middel leidt tot problemen voor functioneren (gezondheid, sociaal, professioneel) 

• DSM-V: 10 middelen 

Stoornis in alcoholgebruik en alcoholintoxicatie 
• Meest frequente: Stoornis in alcoholgebruik en alcoholintoxicatie = problematisch patroon 

alcoholgebruik leidende tot een klinisch significante functioneringsbeperking, aangetoond 

door minstens 2 kenmerken gedurende 12 maanden aanwezig:  

o Grote hoeveelheden, langere tijd dan gepland 

o Verlangen of mislukte stoppogingen 

o Veel tijd besteed aan middel 

o Sterke drang tot consumptie 

o Herhaaldelijk gebruik ® mislopen verplichtingen 

o Blijvend gebruik ondanks problemen 

o Activiteiten worden stopgezet door gebruik 

o Gebruik bij lichamelijk gevaar 

o Blijvend gebruik ondanks terugkerend lichamelijk  of psychisch probleem 

o Tolerantie: meer of minder effect 

o Ontwenningsverschijnselen en gebruik om die te  vermijden 

• prevalentie 

o 6.7% (mannen) en 1.3% (vrouwen) afhankelijkheid 

o Gelinkt aan veel sterfgevallen, misdaden 

o slechte prognose (1/3 sterft binnen 10j) 
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Oorzaken alcoholmisbruik: 

o zelf-rapportering: stressreductie 

o erfelijkheid (1/3) (e.g. reactiviteit → afhankelijkheid stijgt < als je biologische 

tolerantie hebt stijgt afhankelijkheid) 

o gezinsomstandigheden (1/3) 

▪ (e.g. alcoholmisbruik dr opvoeders - beschikbaarheid) 

o leerprocessen (cognitie): 

▪ positieve bekrachtiging (smaak, lichamelijke gevolgen, symbolische  

betekenis) 

▪ klassieke conditionering ~ gemoedstoestand, context 

▪ observerend leren: meer in gezelschap 

▪ cultureleverschillen (moslim - china/joden - ieren/belgen/ned) 

Psychotische stoornissen 
• Bleuler: schizo-frenie (gespleten geest): incoherente mentale processen en gebrek voeling 

met sociale realiteit 

o Verschillend met gespleten persoonlijkheid! = dissociatieve  identiteitsstoornis 

• 1% bevolking 

o mannen x 1.3 meer (15-25j 25-35j vrouwen) 

o in alle culturen 

o 40% van alle opnames gesloten psychiatrie zijn schizofrenen 

Schizofrenie 
• Schizofrenie: incoherente mentale processen en gebrek voeling met sociale realiteit 

• 2 of meer symptomen die elk gedurende 1 maand een  belangrijk deel van de tijd aanwezig 

zijn EXAMEN!! 

o Wanen; 

o Hallucinaties; 

o Onsamenhanged spreken en denken; 

o Ernstig chaotisch of catatoon gedrag; 

o Vervlakking van affect  

• Wanen: gehandhaafde overtuiging ondanks bewijs tegendeel 

o verkeerde identificatie (73%) (e.g. Capgraswaan) 

o betrekkingswaan (63%!): normale voorwerpen of normale gedragingen van anderen 

hebben bijzondere betekenis (Bv. Nieuwslezer tikt iedere avond met zijn pen op 

tafel = overtuigd dat dit geheim bericht is) 

o beïnvloedingswaan (50%): overtuiging niet meer uit  vrije wil te kunnen handelen  

o overtuiging dat gedachten uitgezonden worden (22%) 

o achtervolgingswaan: overtuiging dat er een samenzwering tegen deze persoon 

bestaat 

o grootheidswaan: overtuigd een belangrijk persoon te zijn (bv. Goddelijke opdracht, 

uitverkorene) 

• Hallucinaties: perceptuele ervaringen zonder fysische stimulus 
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o Stemmen (meestal auditieve hallucinaties) 

o overgevoeligheid externe stimulatie 

o verliezen contact met werkelijkheid 

• Onsamenhangende spraak: (e.g. p. 602): semantische & syntactische regels=OK, maar van 

de hak op de tak 

• Ernstig chaotisch of katatoon (= extreme apathie) gedrag: afwisselende prikkelbaarheid – 

onvoorspelbaar gedrag met passiviteit/apathie 

• Affectvervlakking: algemene ervaring van gevoelens minder intens 

o Gezichtsuitdrukkingen & stem kracht 

o Gevoelens  

 

• Positieve symptomen: er wordt iets aan normale functioneren toegevoegd (emotionele 

beroering, agitatie, wanen,  hallucinaties): treden acuut/abrupt op 

o =niet aanwezig in normale mensen en wel bij schizofrenen 

o abnormale activiteit limbisch systeem 

o goede reactie op antipsychotische middelen 

• Negatieve symptomen: er ontbreekt iets bij het normale functioneren (affectvervlakking , 

katatoon gedrag): treden geleidelijk op 

o =symptomen die bij normale mensen wel aanwezig zijn en bij schizofrenen 

verminderd 

o abnormale activiteit frontale lobben 

o slechte reactie op anti-psychotische middelen 

Oorzaken schizofrenie: 
• biologische factoren: 

o erfelijke component 

o werkzaamheid geneesmiddelen - dopaminehypothese:  te hoge concentratie of 

gevoeligheid (→ regulatie, e.g.  olanzapine, haloperidol [te hoge dosis leidt tot trillen 

zoals parkinsonpatienten parkinsonisme]) 

▪ limbisch systeem: emoties 

▪ frontale cortex: controle 

▪ subcorticale systemen (basale ganglia): controle beweging 

o vooral voor effectief positieve symptomen 

• psychische factoren: stellen niet zo veel voor 

o psychoanalyse: “regressie naar infantiel stadium” 

o behavioristen: uit de hand gelopen  bekrachtigingsproces op basis van de aandacht 

die  gedrag trok 

o nu: mensen leren omgaan met de ziekte/beperkingen (e.g.  hallucinaties) 

• sociale factoren 

o – 50%, geen 100% concordantie 

o externe stressfactor (overstimulatie brein) 

▪ stad x 2 meer voorkomen dan op platteland 

▪ gaat vaak aan eerste acute fase vooraf 

▪ invloed op herval → druk familie 
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• Herval verdubbelt in samenleving waarin mentale gezondheidszorg beter ontwikkelt is dan 

bij onontwikkelde landen 

o expressed emotion =  mate waarin kritiek, vijandigheid of emotionele 

overbetrokkenheid wordt geuit naar een patiënt. →  (dubbele kans op herval!) 

▪ overbezorgd 

▪ vals gevoel van controle bij de betrokkene → men doet alsoef de negatieve 

factoren te bepalen zijn door de patient terwijl dit eigenlijk oncontroleerbaar 

is 

• “...ik zeg tegen hem: zit stil, je maakt me gek. Heen en  weer, heen en 

weer. haal eens diep adem en  ontspan je...” 

• vooral voor de negatieve symptomen (positieve symptomen: 

aanvaarding geen ‘controle’) 

▪ cultureleverschillen bij herval kansen 

• manifestatie  van   symptomen is verschillend  

o Afhankelijk v cultuur → transculturele psychiatrie 

o Afhankelijk v tijdskader (e.g. religieus geïnspireerde wanen daalt hedendaags) 

Link met cannabis en schizofrenie 
• Cannabis gebruik jonger dan 15j. → prevalentie schizofrenie 3-4% ipv 1% -  

• Gebruik< 18j. prevalentie 2.4% ipv 1% 

o leeftijd? verstoring neural pruning? 

• correlatie kwetsbaarheid & intensiteit gebruik 

• interactie biologische predispositie 

• verminderde werking antipsychotica → langere pathologie 

o Niet te maken met natuurlijke dopamine deficiëntie 

o Te maken met processen die verstoord zijn door de cannabis 

• cannabis psychose: 

o paar dagen 

o hallucinatie, geheugen, wanen 

o stopt bij stopzetten gebruik 

o zeldzaam 
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Stemmingstoornissen 
Stemming: minder intense, chronische emotionele toestand, niet gericht op een bepaalde stimulus. 

 
Stoornis: ernstige verstoringen die leiden tot buitensporige neerslachtigheid of opgetogenheid. 

• Stemmingsstoornissen brengen veranderingen in: 

o Denken; eet & slaappatroon & sociale en professionele relaties 

• Verschillen in duur & ernst  

• 1ste vraag psychodiagnosticus: “Mét of zonder manische periodes?) 

Bipolaire stoornis 
• = opeenvolging één of meerdere manische en depressieve episodes bij eenzelfde individu. 

• manische episode: toestand van intense en  onrealistische gevoelens van opwinding en 

euforie 

o Verkwisting (veel te veel geld uitgeven in manie) 

o gevaarlijk gedrag (fysieke risico’s nemen) 

o soms neveneffect van medicatie depressie 

• Manische periode gewoonlijk gevolgd door een depressieve periode 

Depressiestoornis 
• = periode van somberheid & neerslachtigheid 

o Soms adaptief (achteraf gezien positief ervaren door wat men eruit geleerd heeft) 

• Interfereert het met normaal functioneren? → Majeure Depressiestoornis  

Majeure depressiestoornis (Major Depressive Disorder) 
• DSM: minstens 5 symptomen binnen periode van 2weken aanwezig geweest en wijzen op 

een verandering ten opzichte van eerdere functioneren. Eén vd eerste 2 MOET ook: 

1. depressieve stemming gedurende grootste deel van de dag,  (bijna) elke dag 

2. vermindering interesse of plezier in (bijna) alle activiteiten  gedurende grootste deel 

van de dag, (bijna) elke dag 

3. duidelijke gewichtsverandering 

4. verandering slaappatroon 

5. psychomotorische agitatie of remming 

6. gevoelens van waardeloosheid, zelfverwijten of schuldgevoel 

7. verminderd vermogen tot nadenken/concentratie,  besluiteloosheid 

8. terugkerende gedachten aan dood/suïcide 

• → symptomen emotioneel + motivationeel + cognitief 

o ↑zichzelf isolerende mannen (eenzame mannen) 

o ↑Vaker bij werklozen 

o ↑gescheiden moeders 

o ↑Studenten (stress, werkdruk, eenzaamheid..) 

• negatieve correlatie leeftijd (tss generaties) (maar:  crisismomenten) 

• Bij oudere mensen minder depressie dan bij jongere mensen (tss generaties) 

• cultureleverschillen uiting 

o (Azië: maag-, hoofdpijn gevoel van droefheid  Eur: emotioneel) 
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Depressiestoornis: oorzaken 

Biologische factoren: depressie 
• Concordantiegraad ééneiige 2lingen: 40% 

o Broers/zussen: 17% 

• Noradrenaline daalt bij depressie (manie: dopamine & noradrenaline stijgt) 

• Activiteit neuronen die reageren op serotonine verlaagd (depressieve mensen hebben te 

weinig serotonine) 

o → SSRIs (selective serotonin reuptake inhbitor) (SSRIs zorgen ervoor dat serotonine 

in hersenen langer in hersenen blijven en langer hun werk doen) 

o e.g. Prozac - fluoxetine 

▪ » vaak lichtzinnig voorgeschreven door artsen! 

▪ » niet abrupt stoppen! 

▪ » 2 weken verschil? Als je mensen prozac geeft zie je de concentratie van 

serotonine bijna onmiddellijk te veranderend maar klinisch effect op gevoel 

laat 2 weken op zich wachten 

Psychische factoren: depressie 
• 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 depressie = ingebeeld of symbolisch verlies met naar  binnen gerichte agressie 

• leerpsychologie: Lewinsohn: verminderde positieve bekrachtiging (e.g. bij verlies werk) 

(vicieuze cirkel  met teruggetrokkenheid) 

• Beck: depressie = gevolg negatieve/dysfunctionele  gedachten, voortkomend uit sociale 

interacties  kindertijd/adolescentie 

o maken deel uit van diathesis - soms jaren sluimerend 

o interactie stress: negatieve cognitie/gedachten + stress = hoge kans depressie 

▪ Cognitieve processen in psychotherapie veranderen om weerbaarheid te 

verhogen tegen depressie 

o Beck Depression Inventory – belangrijkste depressie vragenlijst 

• Seligman: aangeleerde hulpeloosheid: gevoel geen controle te hebben over de 

gebeurtenissen om zich heen 

o motivationele deficieten 

o cognitieve deficieten (negatieve gedachten interferen met cognitie) 

o emotionele deficieten 

o oncontroleerbare gebeurtenissen leiden niet steeds tot  depressie? 

▪ waarom? → attributies 

• » intern/extern 

• » globaal/specifiek 

• » stabiel/veranderbaar 

▪ → interne, globale, stabiele attributie: kans depressie stijgt 

o Neigen tot piekeren (focus op gevoelens en lichamelijke  symptomen): vaker bij 

vrouwen Mannen vaker doen aan ontsnappingsgedrag (vaker alcoholverslaving 

mannen) 
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Sociale factoren: depressie 
• Depressie als reactie op stresserende gebeurtenis: 65%  ingrijpende levensverandering (na 

6m) 

• Vrouwen vaker depressief dan mannen: 

o mishandeling, misbruik vaker bij vrouwen etc. 

o snellere diagnose door artsen bij vrouwen?! (bij mannen “verman je?”) 

• Hebben van een partner 

o Ernst Depressieve klachten  

▪ Ernstiger bij vrouwen 

▪ Gehuwden vs gescheiden: gescheiden mensen gemiddeld ongelukkiger ook 

al hebben nieuwe partner 

▪ Vrouwen in oudere leeftijd vaker depressief omdat vrouwen langer leven 

dan hun man 

• Werk : werkloze menen voelen zich slechter dan werkzame mensen; vooral bij jonge mannen  

• Binnen een generatie: hoe ouder men wordt hoe meer kans dat men depressief wordt = 

positieve correlatie leeftijd binnen cohort 

• jachtigheid maatschappij: 

o positieve correlatie leeftijd binnen cohortµ 

▪ Binnen generatie heeft men meer kans om depressief te worden naarmate 

men ouder wordt 

o negatieve correlatie tussen leeftijdscohorten 

▪ Tussen generaties: jonge generatie meer depressie dan oudere generatie 

• Generatieverschillen bij prevalentie: meer en vroeger bij jongere generaties 

• correlaties - causale verbanden? 

o (e.g. serotonine: oorzaak - gevolg? < niet duidelijk causaal verband) 

→ diathese-stress model: 

• kwetsbaarheid 

o biologische factoren (e.g. serotonine) 

o psychische factoren (e.g. negatieve overtuigingen, 

o attributies) 

• stress 

o sociale problemen (e.g. scheiding) 
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Angststoornissen & Obsessieve-compulsieve stoornissen 
• adaptieve angst = normale angst 

Angststoornis: ernstige en aanhoudende vorm van angst zonder realistische aanleiding. 

 

o ziektebesef 

o persoonlijk lijden 

o interferentie functioneren 

Specifieke fobieën 
• specifieke fobieën: intense angstreacties op  voorwerpen/activiteiten waarbij de reactie niet 

in  verhouding is tot het (in zekere zin reëel) gevaar 

o klassieke conditionering: NS → schrikreactie  (e.g. auto na ongeval) 

o observerend leren (vooral bij biologische predisposities (biologisch logische reden), 

e.g. hoogtevrees) 

o vermijdingsreactie werkt negatief bekrachtigend → angst blijft bestaan zonder hulp 

o (aandacht positief bekrachtigend) 

→ succesvolle behandeling! Dmv conditionering 

Sociale-Angststoornis (Social Anxiety Disorder) 
• Aparte categorie in DSM 

• Niet specifiek - algemene angst negatieve beoordeling  en om in verlegenheid gebracht te 

worden in veelheid  sociale relaties 

• Ernstig: geen vermijding mogelijk 

Veralgemeende Angststoornis (General Anxiety Disorder) 
• overmatige, chronische bezorgdheid over hele reeks  gebeurtenissen/activiteiten, vage notie 

oorzaak angst 

• voortdurende spanning & zorgen 

• 6m meer wel dan niet 3 van 6 symptomen: 

o rusteloosheid 

o snel vermoeid 

o moeite concentratie 

o irritatie 

o spierspanning 

o slaapstoornissen 

• Typisch vr deze mensen: perfectionistisch, verantwoordelijkheidsgevoel, catastrofaal denken 
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Paniekstoornis 
• = meerdere onverwachte paniekaanvallen zonder aanwijsbare oorzaak (over een periode > 

1m) & zorgen maken over de kans op een nieuwe aanval of de gevolgen daarvan (vicieuze 

cirkel) 

 

• Symptomen: 

o kortademigheid 

o hartkloppingen 

o zweten 

o bibberen 

o duizeligheid 

• Onvoorspelbaar wnr ze komen (ontstaat door vaak langdurige stresssituaties → 

anticipatorische angst en  agorafobie=agnst om vertrouwde en veilige omgeving te verlaten) 

Obsessieve-compulsieve stoornissen (OCD) 
• terugkerende, ongewilde en opdringerige dwanggedachten of -  beelden (obsessies). 

• dwanghandelingen (compulsies) om de dwanggedachten te  neutraliseren (steeds intenser) 

• geen plezier uit halen, enkel angstreductie  

• vooral adolescentie - vroege volwassenheid 

• vuil- en smetvrees 

o poetsen 

o controleren (repetitief - rituele volgorde) 

• Ziektebesef maar geen controle 

• Geen duidelijke visie op oorzaak → moeilijkheid behandeling 

Preoccupatie met somatische symptomen 
• = Psychische moeilijkheden die zich uiten als een medisch probleem. 

• Tot DSM-IV: “Somatoforme stoornissen” = aandoeningen waarbij klachten en handicaps 

ervaren worden zonder aanwijsbare lichamelijke oorzaak 

o Moeilijk afwezigheid lichamelijk symptoom te bewijzen 

o Vaak over dreven psychische reactie op ongemak 

• DSM-V: Somatische symptoom stoornis: 

o Somatisch symptoom(en) verstoren dagelijks leven 

o Excessieve gedachten, gevoelens of gedrag als reactie: 

▪ Denken 

▪ Angst over gezondheid en symptomen 

▪ Buitensporige tijd/energie aan symptomen/behandeling 

o Niet continu maar langdurig (langer dan 6m) 

o Wordt niet ‘alsof’ gedaan 

• Bij specifiek doel: angststoornis voor ziekte (overtuigd dat men een ziekte heeft) 

• DSM-V: interactionele visie tussen lichaam en mentale context 

 



  Tristan Hulsbosch 
            AJ 2020-2021 

 

 
111 

 

Conversiestoornis 
• Stoornis waarbij men plots niet meer instaat is om lichaamsdeel tegebruiken. 

• Vooral in oorlogscontext 

o Secundaire ziektewinst: ziekte → niet meer moeten vechten in oorlog 

Dissociatieve stoornissen 
• verstoring identiteitsgevoel persoon – copingmechanisme voor angst & stress  

levensproblemen die zo groot zijn dat ze capaciteiten overstijgen 

Dissociatieve amnesie  
• = belangrijke persoonlijke informatie wordt vergeten als gevolg van traumatische ervaring 

o Psychologisch veroorzaakt 

o Beperkt in tijd – uiteindelijk volledig herstel 

o Beperkt tot episodisch geheugen  

o Soorten: 

1. gelokaliseerd: niets meer uit bepaalde periode kunnen herinneren 

2. selectief: sommige dingen vergeten 

3. veralgemeend: volledige levensgeschiedenis vergeten 

4. continu: niets tot punt in het verleden 

Dissociatieve fugue 
• niet enkel amnesie, ook vertrek  vertrouwde omgeving en aanname nieuwe identiteit 

(meestal  slechts paar dagen) – men vertrekt omgeving en neemt nieuwe identiteit aan 

Dissociatieve identiteitsstoornis 
• Gastpersoonlijkheid +  afsplitsing andere persoonlijkheid 

• tot eind 20e eeuw: 100 gevallen → explosie VS en EU (door aandacht in media?) 

• Huntjes et al.: test amnesie andere persoonlijkheid 

o ‘patiënten’ 

o controles 

o ‘simulanten’ 

▪ → proactieve interferentie: niet volledig gescheiden,  zelfs al wordt geen 

bewuste herinnering ervaren 

▪ → niet per se bewust (niet perse onbestaande stoornis) → impliciet 

geheugen bij  amnesiepatiënten 

Prevalentie (voorkomen) 
• cijfers diagnose DSM – veel variatie en tegenstrijdigheden. Hoe komt dat? 

o Subjectiviteit definitie (e.g. misbruik) 

o belang classificatieschema! (toch ruimte voor  interpretatie, e.g. belangrijk deel van 

de tijd) 

o incidentie (nieuwe gevallen) vs. Prevalentie (incidentie altijd kleiner dan prevalentie) 

o tijdsperiode: 1j vs. levensloop  

• hoog! 

o niet onderkende problemen (e.g. middelenmisbruik, fobieën) 
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o RIZIV: 

o 2011: 500 miljoen dagdosis psychofarmaca (2007: 400m) 

o per dag 12.3% bevolking dagdosis psychofarmaca 

o exclusief niet-terugbetaalde slaap- en kalmeringsmiddelen! 

o 17.7% alle geneesmiddelen kosten 

• Angststoornissen: typisch 15 jaar oud  

• Middel gebonden stoornissen: studententijd 

• Stemmingsstoornissen: typisch rond 27 jaar 
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Hoofdstuk 14: Therapieën 

De behandeling van mentale stoornissen 
• Pre-16e eeuw: Niet veel geweten over hoe er met mentale stoornissen werd omgegaan  

• Sinds 16e eeuw: handel leidt tot een beleid van randgroepen 

o Mensen met mentale stoornis: 

o Slechte omstandigheden in ‘gekken huizen’ 

o Vastgeketend 

o Vermaak voor anderen (psychoses tentoonstellen in circus) 

• Sinds 18e eeuw: Pindel: verbetering omstandigheden in mentale instituten  

o Behandeling stoornissen nog steeds beperkt (dwangbuizen, afzonderingen) 

• 1950: 

o Medicamenteuze behandelingen 

o Humanere behandeling gericht op herintegratie in samenleving 

• Hedendaags: 

o Biologische behandeling: geneesmiddelen beïnvloeden lichamelijke processen en 

deze veranderen gedrag & gevoelens 

o Psychotherapeutische behandelingen: d.m.v. gesprekken, kennis leerprincipes, 

emotionele expressies, omgeving wijzigen → beïnvloeden gedrag & gevoelens 

• Collocatie: opsluiten van individu tegen zijn wil in 

1. Rechten van individu afnemen ten voordele van de maatschappij 

a. Vaak zonder dat er al feiten zijn gebeurd 

2. Aanvraag bij procureur des konings 

a. Meestal door aanvraag van derden (vb familie) 

b. Beslist voor korte inbewaringstelling (max 40d) 

3. Bekrachtiging door rechter (gebeurd 50% van de gevallen) 

a. Na horen alle partijen en evidentie + opstellen uitgebreid medisch verslag 

o Psychiatrische instellingen niet blij mee: slecht uitgangspunt voor therapie  

Types van therapeuten 
• Psychiaters 

o = medische arts → unieke bevoegdheid voor biologische behandeling 

o (Soms) beperkte psychologische kennis  

o Hechten (vaak) te weinig belang aan psychotherapie (ten nadele van patiënt) 

o Samenwerking klinisch psychologen: psychologische visie  medische visie 

• Klinisch Psychologen 

o Verschillende oriëntaties – pluralistische kaders 

o 5 jaar unief + (vaak) 3-4 jaar postacademische opleiding psychotherapie 

o 2014 – Wet: Uitoefening geestelijke gezondheidsberoepen beperkt tot mensen met 

opleiding 

o 2016 – Wet De Block: Psycholoog = officieel gezondheidsberoep + enkel universitair 

opgeleiden mogen psychotherapie geven  

o Terugbetaling psychotherapie niet erg goed in BE 
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• Non-universitaire medewerkers: 

o Psychologisch assistent; maatschappelijk werker; psychiatrisch verpleegkundige 

Biologische therapieën 
1. Uitganspunt: mentale stoornissen hebben medische oorzaak  

Geneesmiddelen therapie 
2. Geneesmiddelen: vanaf 1950 ambulante behandeling (out-patient) 

o Chemische stoffen → invloed op emoties, cognitie & gedrag 

o Meestal modulatie v concentratie neurotransmitters 

Meds voor angststoornissen: dempen CZS 
1. Barbituraten 

a. Vroeger gebruikt - verslavend 

2. Benzodiazepines  

a. Valium, temesta, xanax 

b. Algemene angststoornis - verslavend 

3. Bètablokkers 

a. Verminderd hartkloppingen, zweten, trillen → gebruik specifieke angst (bv. 

vliegangst of plankenkoorts) 

4. Antidepressiva 

a.  1e poging bij angststoornissen 

Meds voor stemmingstoornissen 
1. Antidepressiva 

a. Tricyclische verbindingen: remmen de heropname van serotonine & noradrenaline 

(eerst voor slapeloosheid gebruikt) 

b. MAOI: niet veel gebruikt (eerst voor TBC gebruikt) 

c. SSRI: selective serotonin reuptake inhibitor 

i. Minste bijwerkingen 

ii. Minder geschrikt voor bipolaire stoornis → lithium geschikt 

Meds voor psychotische stoornissen 
1. Antipsychotica – schizofrenie & andere psychotische stoornissen 

a. Dosis & middel: heel afhankelijk persoonlijke verschillen → trial-and-error 

b. Chloorpromazine: Hallucinaties verminderen maar dempt heel het brein 

c. Haloperidol (haldol): minder slaperig/sufheid 

i. Dopamine daalt 

ii. Parkinsonisme (door daling dopamine) 

iii. Tardieve dyskinesie: verlies controle gezichtspieren (tics, kauwen, smakken) 

→ te erg? Stopzetten meds 

iv. Belgische uitvinding 

2. Atypische antipsychotica 

a.  Clozapine: regulatie dopamine, serotonine & noradrenaline 

i. Toegediend als rest niet werkt 

ii. Niet altijd minder bijwerkingen 
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Andere biologische therapieën 
1. Electroconvulsieve therapie (ECT) 

o Verdoving + spierontspannend middel 

o 1 sec stroom op hersenen 

o Minuut massale hersenactiviteit & convulsies ! (epileptische aanval) 

o 5-12 behandelingen binnen 10-30 dagen → effectief bij zware depressie 

o Effectief bij zware depressie (last resort middel) 

o Bijwerkingen: geheugenverlies tijdens die periode (heel zeldzaam permanente 

geheugenverlies) 

 

2. TMS (transcraniale magnetische stimulatie) 

o Magnetisch veld verstoort werking van hersenen 

o In links frontale gebied → effect op gemoedstoestand 

o Weinig bijwerkingen (wel minder effectief dan ECT) 

3. Psychochirurgie – irreversibel (nu: amper gedaan) 

o Lobotomie – psychotici (Moniz – Nobelprijs 1949) 

▪ Vezels frontale cortex & emotionele controlecentra wegsnijden 

▪ Zeer ernstige bijwerking (executieve functies: intelligent gedrag – plannen, 

volgorde, organiseren – aangepast) → niet meer toegepast 

▪ Epilepsie – vb hippocampus wegsnijden (H.M.) 

4. Psychomotorische therapie 

o Integratie bewegingsactiviteiten binnen psychotherapie 

5. Lichttherapie 

o Seizoensgebonden stemmingsstoornissen (melatonine daalt door weinig licht -> 

moeheid & stemmingsdaling) 

o Lange blootstelling aan licht 

Doeltreffendheid van biologische therapieën 
 

Middelspecifieke effect vs het placebo-effect 
• Placebo-effect: fysiologische of psychologische respons op  substantie of procedure die geen 

werkzame farmacologische of  therapeutische componenten bevat 

 

• 3 voorwaarden: 

1. Placebogecontroleerd (experimenteel middel vs. Identieke controlemiddel zonder 

stof) 

2. Gerandomiseerde test groepen: wel 2 vergelijkbare groepen (ernst ziekte, leeftijd, 

geslacht, leefomstandigheden..)  

3. Dubbelblind:  zowel de patiënt als de onderzoeker mogen niet weten welke patiënt 

in welke groep zit 

• Meting nodig om effectgrootte te meten (gestandaardiseerde vragenlijsten) 
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Effectgrootte van de therapie VAN BUITEN KENNEN!! 
• Effectgrootte: hoe effectief is de therapievorm 

 

EFFECTGROOTTE                  INTERPRETATIE DUIDELIJKHEID 

-0 50% lagere levenskwaliteit na kuur 
 

 

0 Geen verandering levenskwaliteit 
 

 

R= 0.24                0.5 
 
BRUIKBAAR 

70% beter, 30% slechter Kleiner veranderingen; enkele 
patiënten duidelijke verbetering 
 

1 84% beter, 16% slechter 50% duidelijke verbetering 
 

R=0.45                    2 
 
EFFECTIEF 

98% beter, 2% slechter Meerderheid duidelijk beter; 
behoorlijk % symptoomvrij  
 

3 99.9% beter Bijna alle patiënten symptoomvrij 
 

 Effectgrootte tot. – effectgrootte placebo = effect middel 

 

 

     Placebo-effect (effectgrootte >1) 

 

          Effect geneesmiddel 
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Effectgrootte van biologische therapieën voor angst- en stemmingsstoornissen KENNEN!!! 
 

Stoornis Effectgrootte 
therapie 

Effectgrootte 
placebo 

Angststoornissen (psychofarmaca) 
 
Sociale angststoornis +0.9 +0.3 

Algemene agnststoornis +1 +0.7 

Paniekstoornis +1.2 +0.8 

OCD +1.2 +0.4 

Stemmingsstoornissen (psychofarmaca) 
 

Bipolaire stoornis +1.2 +0.7 

Depressiestoornis +1.2 +0.9 

Stemmingsstoornissen (lichttherapie) 
 

Depressiestoornis +0.8 +0.4 

Stemmingsstoornissen (psychomotorische therapie) 
 

Depressiestoornis +0.8 +0.4 

ECT na falen rest bij depressie - effect 0.8! (> andere  therapieën) 

Besluit doeltreffendheid biologische therapieën 
• Bovenstaande biologische therapieën werken  

• Altijd een placebo-effect 

• Verschillende behandelingen leiden tot verschillende placebo-effecten 

• Uitgesteld klinisch effect  

• Effectgroottes tijdens behandeling zelf → vaak herval bij stoppen van inname medicijnen  

o Pillen = symptoomgericht 

o Oorzaak van de symptomen wordt niet behandeld 

Doeltreffendheid biologische therapie bij SCHIZOFRENIE? 
→ Schizofrenie:  

o Vroeger: levenlange internering 

o Nu: 77% behoorlijk helpen (27% geen symptomen) (15% geen terugval) 

o Bij acute fase → onmiddellijk antipsychotica 

o Bij afwezigheid terugval 2j → overschakelen onderhoudsdosis 

o Normaal -0,9 effectgrootte → achteruitgang cognitief functioneren 

o Werkzaamheid antipsychotica op negatieve symptomen niet erg goed 

 

 

 

 Verschil effectgrootte 

therapie & placebo = gemiddeld 

0.5 
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Verklaringen placebo-effect 

• Verklaringen:  

• Probleem niet reëel?  

• Placebo niet-werkzame stof – spontaan herstel  

 Placebo veroorzaakt fysiologische reactie 

▪ Endorfine & dopamine  - pijn/beloning  

• Psychologische factoren: 
▪ Klassieke conditionering: positieve emoties met pillen 

•  –> geruststelling & verwachting geholpen te worden (endorfine-
dopamine) (angststoornissen)  

▪ Cognitieve verwachting → ziekmakende cognities verbeteren (bv. Bij angst- 
of depressiestoornis) 

▪ Werkt enkel indien motivatie om te genezen (ook bij echte middel) 
→ Placebo-effect: zelfde processen als psychotherapie  

Psychologische therapieën 

Gemeenschappelijke kenmerken van psychotherapieën 
• Mensen lossen vaak problemen op door ze op een constructieve manier met andere te 

bespreken (zelfs indien lichamelijk oorzaak) – sociale steun heeft positief effect 

• Verandering percepties, reacties, verwachtingen & gedrag is een langdurig en geleidelijk 

proces 

• Nadeel dat het lang duurt → lange duratie = hoge kosten zonder terugbetaling 

• Vertrouwen therapeut = belangrijk → om gevoel van controle aan patiënt te geven over 

stoornis 

• Soms expliciet leerproces (gedragstherapie), soms geleidgesprek gericht op ontwikkeling van 

inzicht van cliënt op stoornis 

Ethische kwesties bij psychotherapie 
• Wiens belang wordt gediend? Cliënt-therapeut-maatschappij?  

• Vertrouwelijkheid verzekeren (moeder-kind? Groepstherapie? In rechtszaak?) 

• Eigen waarden? (bv. Abortus?) 

• Emotionele betrokkenheid cliënt?  

• Ethische code van beroepsvereniging →  Tarasoff beslissing = plicht mogelijk slachtoffers 

verwittigen bij gevaar 

o Schending vertrouwelijkheid → einde therapie 

o Impliceert voorspellen geweld → niet evident 

o Niet objectief voorspelbaar: zelfmoord  

Suïcide 
• Depressie & Schizofrenie: ¼ onderneemt zelfmoord poging & 1/20 pleegt zelfmoord 

• In vlaanderen: 2,8% mannen sterft door zelfmoord (1/36 mannen) > 1% vrouwen sterft door 

zelfmoord 

• Zelfmoord bij mannen: Piek in midlife & 80-90 jarigen 

• Zelfmoord bij vrouwen: Vrouwen meer consistent doorheen her leven  
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Psychoanalytische therapieën 

Klassieke psychoanalyse – Freud 
•  Ontwikkeling stoornissen = reflectie van persoonlijkheidsstoornis 

o Persoonlijkheid valt uit in Es, Ich & Uberich subsystemen 

o Stoornis komt voort uit onbewust conflict in Es tijdens psychoseksuele ontwikkelen 

wat leidt tot regressie in een vorig stadium 

o Onbewust conflict leidt tot de uiting van energie in andere vorm (in symptomen) 

▪ Milde symptomen = neurose 

▪ Zware symptomen = Psychose (compleet geen contact met realiteit) 

• Psychoanalyse: “Ich” uitschakelen, patiënt volledig ontspannen ook fysiek (rusten op sofa) 

• Technieken: 

o Vrije associatie (vrij vertellen van patiënt) 

o Interpretatie v afweermechanismen: Ich gebruikt afweermechanismen voor enge 

gedachten uit Es 

▪ Verplaatsing: Onaanvaardbare impuls op veilig manier tot uiting gebracht 

• Bv. Vrouw wordt lastig gevallen op werk door baas en maakt thuis 

ruzie met haar man. 

▪ Sublimatie: probleem op andere manier uiten 

• Bv. Geweld → Boksen; Lust → erotisch schilderen 

▪ Ontkenning: Ontkennen van negatieve impuls   

• Bv. Ontkennen van negatief kenmerk die anderen je toeschrijven 

▪ Projectie: Toeschrijven van eigen impuls aan iemand anders 

• Bv. Zaken projecteren op therapeut 

o Droomanalyse (volgens Freud Dé manier om onderbewuste te zien): manifeste 

droominhoud  latente droominhoud  

o Therapeut via manifeste droominhoud (werkelijke inhoud) de latente droominhoud 

(hetgeen dat zich afspeelt in het onderbewuste) interpreteren en boven brengen 

• Conflict in bewustzijn brengen energie ontdoen in verschillende vormen op volgorde 

1. Weerstand: angst voor openbaring van conflict → vijandigheid tov therapeut 

2. Overdracht: emoties tov belangrijke personen overgedragen naar therapeut (haat nr 

vader → therapeut; verliefd op oom → therapeut) 

3. Catharsis: wegvallen van spanning & angst na bewustwording v onderdrukking 

angsten, verlangens, herinneringen = genezing 

• Quick recap: 

o Stoornis = gevolg van verdrongen & onbewuste conflicten 

o Genezing = bewustwording van deze conflicten 

o Zeer itensief 
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Psychoanalyse na Freud 
• Verdringingen & conflicten niet meer gehanteerd in de psychologie 

• Theorie kan niet verklaren: 

o PTSS problemen constant in ‘mind’ → zou moeten leiden tot verdringing en uiting op 

andere manier volgens  theorie 

o Mensen genezen van fobie door blootstelling  

• Betrouwbaarheid diagnose? 

o Verschillende therapeuten = verschillende diagnose 

o Weinig prognose voor herstel 

• Psychoanalyse = relatief negatief mensbeeld 

Hedendaags: 

• Interpersoonlijke psychotherapie/psychodynamische therapie: focus onbewuste 

achterwegen gelaten → focus op probleemaspecten bij intermenselijke relaties met nadruk 

op steunende aspect 

→ Dus oude theorie geëvolueerd naar andere therapievormen 

Hedendaagse psychodynamische therapie 
• Nadruk op emoties 

• Opsporen pogingen van ontwijken vh probleem 

• Terugkerende patronen in gevoelens en relaties & ervaringen 

• Aandacht voor het verleden van patiënt 

• Aandacht vr relaties van belangrijke anderen 

• Aandacht therapeut-patiënt relatie 

• Aandacht voor wensen, dromen & fantasieën patiënt 

Humanistische therapievormen 
• Positieve psychologie –  focus op luisteren nr client  & positief mensbeeld 

• Stoornis = gevolg blokkade in de natuurlijke groei (door verkeerde perceptie of gebrek aan 

contact met eigen gevoelens) 

→ opheffen van blokkade leidt tot genezing 

• Therapie: 

o Cliënten zullen uit zichzelf verbeteren in dien ze de kans krijgen 

o Ontmoeten van gelijken leidt tot groei (“Goeie vriend zijn voor client”) 

o Patiënten → cliënten  noemen 

o Aanvaarding, ondersteuning & begrip voor cliënt = cruciaal 

o Cliënt is zelf verantwoordelijk voor zijn gedrag en lost het zelf op 
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Cliëntgerichte therapie – Carl Rogers 
• Ca. 1950 → alternatief voor psychoanalyse 

o Client staat centraal en niet de interpretatie vd therapeut 

▪ Therapeut = steun vd client 

• Probleem = bewuste, subjectieve ervaring v client  

• Nadruk op hier & nu (ipv kindertijd bij psychoanalyse) 

• Gedrag volgt een groeibehoefte in tegenstelling tot de seksuele en agressieve impulsen vd 

psychoanalyse 

o Groei van client volgt bijna onvermijdelijk wanneer er een adequaat climaat voor 

wordt gecreëerd  

 

• 3 voorwaarden vr goede therapeutische relatie: KENNEN!!! 

1. Onvoorwaardelijke positieve aanvaarding  

▪ Therapeut kan oneens zijn met gedrag, maar accepteert de persoon 

2. Empathie hebben voor client  

▪ Niet mogelijk? Doorverwijzen (Bv. bij vrouwen mishandelaar) 

3. Authenticiteit van therapeut  

▪ Overeenkomst bij wat therapeut zegt & denkt/voelt 

 

• Doel: opheffen discrepantie actuele zelf - ideale zelf:  in ondersteunende context van 

therapie loskomen van onrealistische verwachtingen → zelfactualisatie 

• Enorme impact & veel gebruikt in counseling en crisisopvangcentra 

Focustherapie 
• Niet-directieve karakter Rogers  structurele ongelijkheid bij therapeutische situatie 

o Focus op groei cliënt 

o Therapeut bepaalt regels grenzen (e.g. woede) 

o Evolutie van niet-directief → belevingsgericht of  experiëntieel: geen vrees om cliënt 

te sturen in  richting van verdieping ervaringsproces 

• e.g. focustherapie: focus lichamelijke reacties 

Gedragstherapie 
= Therapievorm die gedrag probeert te veranderen door principes en wetten van de leertheorie. 

• Therapie volgt experimenteel onderzoek  

o Niet op intuïties van enkelen  

• Eysenck & Skinner: gedragstherapie 

o gedragsverandering door toepassing wetten/principes  leerpsychologie 

• Functionele analyse: problematische gedragingen en  uitlokkende factoren in kaart brengen 

• Mensen met mentale stoornis hebben foute gedragingen ‘aangeleerd’ 

• ‘huiswerk’ geven- gedragstechnieken 
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Technieken op basis v Klassieke Conditionering 
• Toepassing 2 vormen onaangepaste emotionele reacties 

o Buitensporige angst (fobieën & OCD) 

o Buitensporige attractiviteit ongepaste stimulus (voyeurisme,  exhibitionisme) 

• Ontstaan fobie: 

o Klassieke conditionering: NS → CS (e.g. vliegangst - turbulentie) 

o Operante conditionering: wordt negatief bekrachtigd door  vermijdingsgedrag 

• Systematische desensitisatie 

• → exposure and response prevention → extinctie 

o angststoornissen: CR overrulen door nieuwe respons 

▪ e.g. fobie konijn → snoep toedienen wnr konijn steeds dichter komt 

▪ Of relaxatietechnieken (spierspanning) bij hiërarchische  voorstellingen → 

realiteit 

• Flooding therapy 

o doorloopen angsthiërarchie niet steeds cruciaal → flooding:  onmiddellijke 

confrontatie met de volledige CS → ervaring dat gevolgen niet erg zijn  

▪ (e.g. hoogtevrees persoon naar top-level Eiffel toren brengen) 

• Implosietherapie  

o Gedwongen ervaring angstreactie door inbeelding situatie (indien reële ervaring niet 

mogelijk is, e.g.  vliegangst) → angst implodeert intern 

▪ Als je angst kan opwekken via inbeelding is dit ook effectief 

• Aversietherapie 

o (positieve) CS koppelen aan negatieve ervaringen (pijn,  walging, ...) 

▪ Bv. behandeling alcoholverslaving: pil (antabuse) die je misselijk maakt als je 

alcohol drinkt + alcohol (operante) 

▪ Bv. overmatige seksuele dwang: blootstelling aan porno + electroshocks 

(klassieke) 

• Operante conditionering 

o Gedrag = f(gevolgen) 

▪ Vb. token economy: puntensysteem voor normale, gewenste gedragingen 

(aankleden, eten) - zware gevallen 

o Impliciet gebruik andere vormen psychotherapie (e.g.  aandacht bij vertellen 

gewenst gedrag → bekrachtigend) 

o Straf? → gevaar escalatie! nooit zonder bekrachtiging in therapeutische context 

gebruiken 

• Observerend leren: modelling 

o Bv. Therapeut zal flooding voordoen om te laten zien dat er niets ergs zal gebeuren 

o (e.g. bij flooding, OCD, groepstherapie) 
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Cognitieve gedragstherapie (CBT) 
• Psychologie: observeerbare gedragingen → gedachten &  perceptie 

o maar gedrag = f(cognitie) 

• →cognitieve gedragstherapie: efficiëntere strategieën  voor perceptie & interpretatie 

omgeving/gebeurtenissen 

Rationeel-emotieve therapie (RET) – Albert Ellis 
• Rationeel-emotieve therapie (Ellis): irrationeel gedrag en  negatieve gevoelens ontstaan uit 

onrealistische  overtuigingen 

o Vb. Iemand wilt door iedereen geliefd worden → overtuiging in brengen die doet 

realiseren dat niet iedereen je kan of moet liefhebben 

• oplossing: abc van de emoties (Allis) 

o Activating event: 

▪  welke situatie lokt emotie uit? 

o Beliefs: 

▪  welke opvattingen en interpretaties heeft de  cliënt op dat moment? 

o Consequences:  

▪ welke gevolgen hebben deze beliefs? 

o Dispute: 

▪  zijn de opvattingen en interpretaties rationeel en functioneel? 

o Effect:  

▪ welke cognitieve, emotionele en gedragsmatige  gevolgen heeft verandering 

cognities? 

→ Leraarsrelatie  Rogers’ Cliëntgerichte therapie 

Albert Ellis: “The past not crucial in a persons life, the past affects him a good 
deal but he affects him much more than the past does, because no matter what 
he’s learned during his childhood development, the only reason why this affects 
him today is because he is still reennacting these learned perspectives and thus 

he can also learn new & healthier perspectives and ideas.” 

• Beck: depressie = dysfunctionele cognitieve schema’s en overtuigingen 

- Conclusies op basis van gevoelens ipv objectieve feiten 

- Onrealistisch uitvergroten van details 

- Over generalisatie (negatieve opmerking op taak → ik ben zelf ook waardeloos) 

- Negatieve gebeurtenissen intern attribueren  

- Zwart-wit denken (extreem denken) 

- Kwetsbaar 

o Sociaal-afhankelijke type: overdreven belang sociale relaties 

o Prestatiegericht 

• Therapie: overtuigingen veranderen door zelf (client) hypothesen te toetsen in de 

werkelijkheid  ipv door debat met therapeut als leraar bij RET (Ellis) 

o Vb. “Ik kan niet gelukkig zijn alleen” → Ga alleen op reis en kijk of je écht niet alleen 

gelukkig kan zijn 
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• huiswerk, geordend volgens moeilijkheid 

Andere cognitieve technieken 

‘Stop’ techniek 
• Veel cliënten problemen met ‘Stop’ zeggen → aanleren 

o Bv. Destructieve gedachtenpatroon herkennen en stoppen voor ze zijn begonnen 

Rationele herstructurering 
• Problematische gedachten en attitudes op een rationele manier helpen structureren  

o Bv. “Catastrofaal denken zal automatisch tot negatieve gevoelens leiden, zelfs als er 

nog niets negatiefs gebeurd is en belemmert je om rationeel te denken.” 

Positief denken 
• Cliënt het positieve in negatieve situaties doen inzien 

o “Elk nadeel heeft een voordeel” 

Attributieveranderingen 
• Succes intern leren attribueren & falen extern attribueren 

Protocollen 
= Stappenplan met richtlijnen voor behandeling van een specifieke problematiek  

• Protocol = ‘beste behandeling’ die dusver bekend is voor die problematiek 

o Best niet te ver afwijken 

• Effectiviteitsstudies → nood standaardisatie → ook in kliniek 

• Kritiek:  “therapie als ‘unieke’ ontmoeting tss 2 individuen” 

• Hoogduin (2008): 86% herstel depressie bij gebruik protocollen vs. 37% herstel bij geen gebruik  

Effectiviteit van psychotherapie 
• Onderschatting placebo-effect (en dus overschatting therapeutisch  effect)  biologische 

therapieën 

o Men kan moeilijk “fake therapie” geven als placebo want men zal dit herkennen als 

het nergens over gaat 

o Placebo niet identiek (vb. intakegesprek ipv echte therapie) 

o Niet dubbelblind 

• Effectgrootte is gelijk bij biologische therapie en psychotherapie (bv bij depressie en OCD) 

Hoe zit het op lange termijn? Hoeveel kent geen terugval? (hoe lager de lijn hoe slechter) 

o Placebo werkt goed in begin; na 1j → 80% hervallen 

o Anti-depressiva na 1j → 50% hervallen 

o Psychotherapie na 1j → 70% genezen! maar 30% hervallen 

▪ → Aanpak oorzaken en denkpatronen ipv enkel symptomen  

• Duur therapeutish effect = veel langer/permanent dan biologische behandeling omdat het de 

oorzaak vd problematiek aan pakt 

o Zolang enkel biologisch (symptomatisch) behandeld wordt = kans op herval groot 
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Combinatie biologische + psychotherapie? 
• geen winst bij OCD, fobieën 

• wel winst: 

o ernstige veralgemeende angststoornis en paniekstoornis 

o depressie: initieel psychofarmaca + later therapie (herval vermijden) 

o Schizofrenie ook: medicatie voor symptomen & therapie voor leren om gaan met 

therapie 

• Bij veel stoornissen: 30 (in NL) sessies = meestal genoeg  

o (Terugbetaling alleen bij gekende, bewezen-effectieve therapieën (APA: lijst 

placebogecontroleerde, gerandomiseerde  effectiviteitsstudies gedragstherapie, 

cognitieve therapie,  interpersoonlijke psychotherapie)) 

• Meer sessies?: meestal geen extra effect (e.g. psychoanalyse) 

o Effect 30 sessies ongeveer gelijk aan effect v geneesmiddelen 

• Bij Complexe problematiek 

o Effect ver < 3.0 - ca. 1/3 reageert niet 

o Herval 

o Meest complexe gevallen niet in effectiviteitsstudies (comorbiditeit) 

o Toegang intensere behandeling moet mogelijk zijn! 

Welke factoren bepalen het succes? 
• Efectiviteitsstudie van psychotherapie niet evident: 

o Grote groepen nodig 

o Homogene pathologie 

o Objectieve metingen levenskwaliteit nodig 

o Statistische kennis nodig→ gebeurt bij universiteiten → vooral kortdurende 

therapieën bestudeerd (niet altijd goede representatie) 

• Weinig verschil: 

o Therapiebenaderingen geen systematisch verschil bij effect  (behalve fobieën &OCD) 

• Nieuwe studie bulimia nervosa 

o Doelgericht aanpakken toch wat betere resultaten 

o Maar grootste deel vh effect staat toch los van probleem specifieke aanpak 

• Cuijpers: 10 tallen studies depressie 

o 33% spontane verbetering 

o 50% verbeterd door algemene ondersteuning therapeut 

o 17% door technieken specifiek gericht op stoornis 

• Meta-analyses nodig door therapeuten om beste zorg te selecteren 

Nuancering: 

•  Therapie vorm maakt niet zo veel verschil MAAR enkel bij wetenschappelijke therapieën 

o Enkel bonafide, aanvaarde therapieën gebruiken (paardentherapie!? -> hij (Prof. 

Duyk) zal je komen halen ‘s nachts) 

• Weinig verschil komt door gemeenschappelijke kenmerken therapieën (e.g. aandacht) 

• Ook: praktisch soms weinig verschil in therapieverloop 

• Basiskennis over verschillende richtingen → impliciet afstemmen stoornis 
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• wél effect: 

o Soort stoornis (afhankelijkheid middel,  persoonlijkheidsstoornissen minder goed, 

wel goed behandelen: specifieke fobie) 

o Cliënt 

▪ Young-Attractive-Verbal-Intelligent-Social YAVIS → makkelijker te 

behandelen → comorbiditeit daalt 

o Therapeut (‘klikken’, ‘eerste indruk’, ‘authenticiteit’, = socio-culturele afkomst) 

(verschillen binnen benadering > tussen  benadering) 

o Verwachtingen cliënt (e.g. anti-autoritaire persoonlijkheden RET) 

Het examen (2020-2021) 
40 MC, geen giscorrectie, hogere cesuur (25/40 om te slagen), ALTIJD GOKKEN!!! 

 

 

FIN :) Good luck! 

 

 

 

(inhoudsopgave hier onder) 
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