
Woordenlijst Functieleer 
Hoofdstuk 9: lezen en spraakperceptie 

Universele grammatica Reeks symbolen die we universeel met elkaar hebben afgesproken om op een gestructureerde wijze te 
gebruiken met als doel te communiceren.  

Pidgin Languages Onderzoek naar bewijs voor aangeboren en universele grammatica. Ze brachten mensen uit 
verschillende taalgebieden bij elkaar en vonden dat ze een simplistische vorm van taal ontwikkelden, die 
later kan uitgroeien tot een volwaardige taal met complexe grammatica. 

Gen FOXP2 Gen die instaat voor taalontwikkeling. Mutatie van dit gen zorgt voor spraakproblemen, moeite met 
begrijpen van taal en slecht articuleren (fijne motoriek). 

Worfian Hypothesis (= linguistic relativity) De relatieve eigenschappen van taal bepalen ons denken. Vb. Inuït of 
kleuronderscheid blauw-paars. 

Lexicale beslissingstaak Beslissen of een letterreeks al dan niet een bestaand woord is om te weten te komen hoe (non-)woorden 
worden verwerkt. 

Benoemingstaak Het zo snel mogelijk hardop noemen van en gedrukt woord om de effecten van woordlengte en 
frequentie op verwerking van een woord te onderzoeken. 

Orthografie Spelling 

Semantiek Betekenis van een woord. 

Syntax Grammaticale structuur in een zin. 

Hogere-orde integratie van 
discourse 

De wijze waarop individuele woorden een logisch verband met elkaar vormen. 

Zwak fonologisch model Fonologische verwerking van visuele woorden is langzaam en niet essentieel voor woordherkenning. De 
fonologie speelt hier een rol maar is niet allesbepalend. 

Sterk fonologisch model Fonologische codering zal altijd snel en automatisch plaatsvinden bij visuele presentatie van een woord, 
zelfs wanneer het een negatief effect op taakprestatie heeft. 

Homofonen Woorden met 1 uitspraak maar met 2 verschillende spelwijzen/betekenis (rose, rows). Evidentie voor 
sterk fonologisch model: proefpersonen verwarren homofonen en verwerken ze trager door 
fonologische codering. 

Fonologische buurt Een groep woorden die slechts 1 foneem van elkaar verschillen (gate, mate, bait). Woorden met 
meerdere buren worden sneller geactiveerd. Gelijkmatigheid van woorden beïnvloedt verwerking.  

Gemaskerde fonologische 
priming 

We verwerken een woord sneller als het geprimed wordt door een fonologisch identiek non-woord dan 
door een fonologisch niet-identiek non-woord (klip  clip). Dit zelfs wanneer de primes worden 
gemaskeerd en kort genoeg aangeboden worden (onbewust). Evidentie voor sterk fonologisch model: 
fonologische verwerking is snel en automatisch. 

Non-woord Lettercombinaties die geen bestaand woord vormen 

Pseudowoord Non-woord die wel uit te spreken is maar geen betekenis heeft 



Patiënt PS Hij kan woorden niet correct uitspreken, maar begreep de betekenis van woorden wel. Evidentie tegen 
sterk fonologisch model: klank is niet noodzakelijk.  

Fonologische dyslexie Moeilijkheden met fonologische verwerking, maar intacte vaardigheid om bekende woorden te lezen. 

Stroop effect Woordbetekenis/woordherkenning wordt automatisch aangesproken, zelfs wanneer proefpersonen 
proberen deze niet te verwerken. 

Twee-stadiumproces Het is niet eerst een letter herkennen en dan het woord, het gebeurt in interactie 

Woordsuperioriteitseffect Korte presentatie van een letterreeks, gevolgd door een masker. Beslissen welke van 2 letters op een 
bepaalde positie werd gepresenteerd. Taakprestatie is beter wanneer de letterreeks rond de centrale 
letter een woord vormt, vergeleken met een willekeurige reeks. Woordsuperioriteitseffect is het effect 
dat je een letter sneller kunt identificeren in een woord dan in een non-woord. Woordinformatie 
faciliteert de identificatie van letters. De informatiestroom lijkt in dit geval eerder omgekeerd, van 
complex naar elementair, te lopen. 

Interactief activatie model Connectionistisch verwerkingssysteem op visuele woordherkenning 

- kenmerken niveau: detectie van een kenmerk leidt tot activatie van alle letters die dit kenmerk gemeen 
hebben. Andere letters worden geïnhibeerd.  

- letter niveau: na activatie van een letter worden alle woordeenheden geactiveerd waar deze letter op 
de juiste positie staat. Andere woorden worden geïnhibeerd. 

- woord niveau: geactiveerde woordeenheden versterken de activatie van de eenheden op letterniveau, 
voor de letters die een woord vormen (top down proces die woordsuperioriteitseffect kan verklaren). 

Dual-route cascademodel Processen betrokken bij het lezen van woorden en non-woorden verschillen van elkaar, zwak fonologisch 
model, non-lexicale en lexicale (werkt sneller, voor visueel gepresenteerde woorden) routes, trapsgewijs 
(cascade) model 

1e route: Grafeem-foneem 
conversie route 

Non-lexicale route die spelling (grafemen) converteert naar geluid (fonemen) en gebruik maakt van 
uitspraakregels 

Oppervlakte dyslexie  
(route 1) 

Patiënt KT: problemen met hardop lezen van onregelmatige woorden. Onregelmatige woorden worden 
uitgesproken op een manier die voldoet aan de normaal geldende regels (dit komt door regularisatie). 

Patiënt MP: moeite met toegang tot lexicale route, betere taakprestatie op hoogfrequente 
onregelmatige woorden. 

Oppervlaktedyslexie komt vaker voor bij patiënten met semantische dementie. 

2e route: lexicale route = 
lexicon + semantisch 
systeem 

Representaties van bekende woorden zijn opgeslagen in een orthografisch input lexicon, men maakt 
geen gebruik van regels. Geluidspatroon wordt gegenereerd in het fonologisch output lexicon. 

Fonologische dyslexie 
(route 2) 

Probleem met hardop lezen van onbekende woorden en non-woorden. Ook last met spelling. 

Patiënt RB: kon slechts 10% van de non-woorden lezen 

Patiënt WB: kon geen letters uitspreken maar wel woorden 

Patiënt IB en MO: intacte fonologische taakprestatie – rijmtaak 

3e route: alleen lexicon Info gaat rechtstreeks van input naar outputlexicon (semantisch systeem buiten beschouwing) 

Diepe dyslexie Problemen met onbekende woorden & semantische problemen (boot i.p.v. schip) (route 1 & 2) 



Triangle model Gedistribueerde connectionistische benadering: bij lezen worden verschillende processen flexibel ingezet 
 woordgeluiden, woordspelling, woordbetekenis (fonologie, orthografie en semantiek) 

Consistentie bepaalt hoe gemakkelijk we woorden lezen. 

Onregelmatigheden worden opgelost via coöperatieve en competitieve interacties. 

Ballistisch Eenmaal saccades in gang gezet zijn, kan de richting niet meer veranderd worden. 

Perceptuele spanne Het effectieve blikveld omvat 3-4 letters links van fixatie en tot maximaal 15 letters rechts van de fixatie. 

Spillover effect Fixatietijd op een woord is langer wanneer het voorafgegaan werd door ene zeldzaam woord. 

E-Z Reader Model Eerst familiariteitscheck, tweede stadium van lexicale toegang (semantiek en fonologie  
woordbetekenis), aandacht verplaatsen naar volgende woord. 

Proces gaat sneller bij voorspelbare en frequente woorden. Bij hoogfrequente woorden is er meer tijd 
voor semantische verwerking 

Perceptuele fenomenen Lexicale identificatieshift (Ganong effect): Ambigue spraaksignalen interpreteren als match met lexicon 
en/of context. We hebben de neiging om woorden die we horen te interpreteren als woorden die 
consistent zijn met een bestaand woord (top-down). 

Fonemisch restauratie-effect: Ingebouwd correctie mechanisme, automatisch opvullen ontbrekende 
akoestische klanken. (the *eels of the bus  we horen wheels 

Contexteffecten: concurrent beperkend, concurrent neutraal, ongerelateerd neutraal en target neutraal 

Categorische perceptie: Spraakstimuli die een tussenvorm van 2 fonemen zijn, worden gewoonlijk 
gecategoriseerd als de 1 of de andere, met een abrupte grens (l en r voor chinezen). 

Spectogram Analyse van een spraaksignaal in functie van de tijd (dikke banden zijn formanten: 1 foneem bestaat uit 
een combinatie van formanten, een wijziging in een formant kan resulteren in het horen van andere 
klanken. 

Co-articulatie Het onderscheiden van overlappende, naastliggende articulaties (we spreken sneller dan we kunnen). 
Articulatie van een klank kan worden beïnvloed door de klanken die eraan vooraf gaan of er op volgen. 

Gedegradeerde spraak Minder verstaanbare spraak door omgevingsruis 

McGurk effect Video zegt /ba/, spreker zegt /ga/, wij denken dat hij /da/ zegt door te liplezen (bottom-up) 

 Motortheorie Luisteraars bootsen articulatorische bewegingen van spreker na. Het motorsignaal geeft veel minder 
inconsistente informatie over spraak dan akoestische informatie. Veel individuen met een beperkte 
spraakproductie hebben toch een redelijke spraakherkenningsprestatie. Bij patiënten met problemen in 
Mirror Neuron System zijn er spraakperceptieproblemen, bij patiënten met Broca’s afasie niet. 

Trace model Er zijn individuele verwerkingseenheden op 3 verschillende niveaus (woorden – fonemen – kenmerken). 
Knopen kunnen elkaar beïnvloeden afhankelijk van de activatieniveaus van alle mogelijke kandidaten. 

Cohort model Initiële woord cohort: woorden die conformeren aan de vroege delen van een geluidssequentie zullen 
actief worden. Het punt van uniekheid is het punt waar er nog slechts 1 woord consistent blijft met het 
akoestische signaal. Hoe meer info je krijgt, hoe sneller dit punt bereikt wordt. Het gereviseerde model 
kan relevante data beter verklaren. 

Pure woord doofheid Selectieve beperking in fonemische verwerking, verwerken geen taalinfo. Intact gehoor, spraakproductie, 
lees- en schrijfvaardigheid en sommigen hebben normale perceptie van niet-verbale geluiden. 

 dubbele dissociatie: patiënt met selectieve beperking in de waarneming van muziek en prosodie. 



Auditieve analyse systeem Systeem betrokken bij vroege verwerking: onderscheiden tussen (niet-)taalstimuli, voorbereiding op 
verdere verwerking 

Route 1: semantisch systeem 

Route 2: herkent bekende woorden en slaat gesproeken vormen van woorden op 

Route 3: akoestische naar fonologische conversie (gehoord woord zelf uitspreken) 

Woordbetekenisdoofheid Enkel route 2 (van 3 route raamwerk) intact: problemen met niet-bekende woorden en non-woorden. Ze 
zijn niet meer in staat om hun lexicon aan te spreken. 

Transcorticale sensorische 
afasie 

Enkel route 3 intact, slecht leesbegrip, verminderd auditief begrip 

Diepe dyfasie Alle routes verstoord of algemeen fonologische beperking, semantische fouten, moeilijkheden met 
herhalen van abstracte woorden en non-woorden. 

Lemma woord in de vorm waarin het traditioneel in een woordenboek wordt opgenomen 

Prosodie leer van het gebruik van woorden en lettergrepen in (dichterlijke) taaluitingen 

Allofoon een alternatieve vorm die een foneem in een bepaalde fonologische context aanneemt 

Inflexie buiging of verandering van toon, overgang in eenen anderen toon 

  

Hoofdstuk 10: Taalbegrip 

Prosodische cues Aanwijzingen voor de zinsstructuur en bedoelde betekenis via de toonhoogte/ritme/intonatie/ 
beklemtoning/timing van de spreker. Leestekens vormen de belangrijkste aanwijzingen voor zinstructuur 
in teksten. Prosodische cues kunnen helpen om ambiguïteiten op te lossen. 

Het tuinpad model Bij het ontleden van een zin wordt ene eenvoudige syntactische structuur gekozen, gebruikmaken van 
twee principes: /a/ minimal attachment: zo weinig mogelijk knopen produceren en /b/ late closure: 
nieuw gelezen woorden worden gekoppeld aan de huidige frase indien dit grammaticaal toegestaan is 

Semantische dementie Patiënt DM: ernstige stoornis in de info over structuur en betekenis van woorden, geen toegang meer tot 
semantische info, verlies aan kennis over woordbetekenis. Consistent met garden-path model: intacte 
performantie op syntactische beoordelingsstaken (semantiek hebben we niet nodig om een zin te 
analyseren). 

Beperking gebaseerde 
(constraint-based) model  

Alle relevante informatie gebruiken om een zinstructuur te bepalen. Grammatica, informatie over een 
woord, ambiguïteit en interpretaties (gebaseerd op eerdere ervaring, waarschijnlijkheid en frequentie) 
helpen om een zin te ontleden. 

Onbeperkte racemodel Combinatie van 2 bovenste modellen. Alle informatiebronnen worden gebruikt om een syntactische 
structuur te identificeren. Enkel als er nieuwe informatie komt die de initiële syntactische structuur 
ontkracht, dan wordt die verworpen en komt er een heranalyseproces. 

Lezers kunnen sneller ambigue zinnen verwerken omdat beide syntactische structuren mogelijk zijn 
hierdoor komt de noodzaak om te heranalyseren te vervallen. 

Goed-genoeg 
representaties 

Zinnen interpreteren we op basis van wat we nodig hebben en de taakvereisten. Heuristieken worden 
gebruikt om de taak te vereenvoudigen (noun-verb-noun) 



N400 ERP Golf Indicatie voor mismatch tussen de betekenis van een woord en zijn context/semantiek. Het brein 
reageert sterk op een semantische mismatch. 

Pragmatiek Studie van relaties tussen communicatietekens en de personen die deze tekens gebruiken. Pragmatiek 
houdt zich bezig met letterlijke en figuurlijke betekenissen van elkaar te onderscheiden. 

Figuratieve taal  Taal die niet bedoeld is om letterlijk genomen te worden. 

Metafoor Een woord of frase die op figuurlijke wijze gebruikt wordt. 

Standaard pragmatisch 
model 

3 stadia: de letterlijke betekenis wordt geactiveerd. De lezer of luisteraar besluit of de letterlijke 
betekenis zinvol is in de gegeven context. Indien dit niet het geval is zal de lezer of luisteraar een niet-
letterlijke betekenis zoeken die wel zinnig is in de gegeven context. 

Coöperatief principe Sprekers en luisteraars werken samen om te komen tot een wederzijdse verstaanbaarheid. Dit gebeurt 
door zich te baseren op gedeelde kennis en overtuigingen. Het is belangrijker om de bedoeling van de 
spreker te achterhalen, dan dat wat hij letterlijk zegt. Anders komt er miscommunicatie. 

Egocentrische heuristiek Op gemeenschappelijke grond blijven kost veel moeite, daarom neemt de luisteraar het eigen 
perspectief als mogelijk referentiekader en negeert hij dat van de spreker. 

Capaciteitstheorie Er bestaan individuele verschillen in werkgeheugencapaciteit. Individuen met hoge 
werkgeheugencapaciteit presteren beter op taalbegripstaken en zijn minder vaak afgedwaald. Mensen 
met hoge selectiviteit zijn beter in staat irrelevante informatie te negeren. 

leesspanne Het aantal zinnen waarvan het eindwoord kan herinnerd worden als er allemaal zinnen achter elkaar 
gegeven worden. 

Operatiespanne Er worden juiste en foute rekensommen gegeven die ze moeten beantwoorden met ja/nee en 
daarachter staat er nog een woord. Operatiespanne is het aantal items waarvan ze zich de eindwoorden 
herinneren.  

Inferentie Conclusie, gevolgtrekking 

Logische inferentie: afhankelijk van de betekenis van woorden 

Overbruggende inferentie: vaststellen van de coherentie tussen het huidige deel van de tekst en het 
voorgaande 

Uitgebreide inferentie: dient om de tekst te verfraaien of om er details aan toe te voegen. 

Constructionistische 
benadering 

Mentaal model van situatie creëren door actieve betrokkenheid en uitgebreide inferenties, afhankelijk 
van het doel van de lezer (moet ik de tekst gewoon lezen of moet ik die presenteren?). Dit is geschikt 
tijdens lezen voor plezier of kennisverwerving op een relatief laag tempo. 

Minimalisme hypothese Sommige inferenties zijn automatisch (voor lokale coherentie en door informatie die gemakkelijk 
beschikbaar is, dus expliciet in de tekst staat), anderen zijn strategische inferenties en die worden 
gevormd ten gevolge van het doel van de lezer. Dit is geschikt bij snellezen, gebrek aan globale 
coherentie in de tekst en als de lezer weinig achtergrondkennis heeft. 

Anafoor resolutie De herhaling van een woord of woordgroep aan het begin van opeenvolgende zinnen dat verwijst naar 
een in de tekst aanwezig antecedent (Els verkoopt haar grasmaaier aan John, en dan gaf hij haar zijn 
geld).  Personen met hoge werkgeheugencapaciteit zijn beter in staat om meerdere interpretaties van 
een voornaamwoord op te merken. Als er sterke invloed is van de context, zijn de meerdere 
interpretaties niet nodig. 

 



Schema’s Kennis over de wereld, gebeurtenissen, mensen en acties  verwachtingen 

Scripts: kennis over gebeurtenissen en consequenties 

Frames: kennisstructuren gerelateerd aan een specifieke aspect van de wereld, vaste structurele info en 
aanknopingspunten voor variabele informatie 

Theorie van Bartlett Rationalisatiefouten worden gemaakt oor schema’s toe te passen, omdat de herinnering aan preciese 
details verloren is gegaan, maar de herinnering van schematische informatie niet. Rationalisatiefouten 
zouden moeten toenemen naarmate het retentie-interval toeneemt 

Rationalisatiefouten Fouten ten gevolge van de culturele verwachting van de verteller 

Levelling fouten Het weglaten van onbekende details 

Sharpening fouten Het benadrukken van specifieke details om het verhaal op te leuken 

Constructie-integratie 
model 

We maken interne representaties op uit een aantal proposities.  Situationele representatie wordt het 
beste onthouden, oppervlakterepresentatie het slechtste 

 

Hoofdstuk 11: Taalproductie 

Preformulatie Verminderen van verwerkingskosten door het produceren van eerder gebruikte frases 
(standaardformuleringen) 

Onderspecificatie Gebruik van gesimplificeerde expressies waarin de volledige betekenis niet expliciet in uitgedrukt is. 

Frase een aantal woorden die een begrip uitdrukken, vaak een zinsdeel, soms een hele zin taalkunde 

Griceaanse stelregels Communicatie: Coöperatief (samenwerken), kwantiteitstelregel (enkel wat noodzakelijk is), 
kwaliteitstelregel (waarheid), relatiestelregel (relevante info), gemanierdheidsstelregel (zo verstaanbaar 
mogelijk) 

Gemeenschappelijke grond Gemeenschappelijke opvattingen, verwachtingen en kennis 

Initieel ontwerpmodel Spraak wordt gepland op basis van de kennis van de luisteraar 

Monitor- en 
aanpassingsmodel 

Spraakplannen worden aangepast om rekening te houden met de kennis van de luisteraar (wordt 
meestal gebruikt) 

Interactief uitlijningsmodel Strategieën om elkaar ook nog te kunnen verstaan onder tijdsdruk. 
diverse automatische processen veroorloven de relatief moeiteloze verwerking van de 
gemeenschappelijke grond (sprekers kopiëren frasering als prime, sprekers maken gebruik van ideeën 
van de andere persoon, sprekers gebruiken syntactische priming) 

Discours markers Woorden en frases die niet direct bijdragen aan de inhoud van uitingen (well, you know, oh). Wordt 
vooral gebruikt in spontane spraak en ze hebben als doel om te helpen met focus of verandering in 
onderwerp. Ze bagatelliseren interpersoonlijke problemen 

Woordwisselingsfouten Suggereert het vooruitplannen van uitingen, 2 woorden omwisselen 

Spoonerismen Initiële letters van 2 woorden verwisselen 

Semantische substituties Correcte woord verwisseld met een met een vergelijkbare betekenis uit dezelfde vormklasse 



Freudian slips Onthullen van de spreker zijn werkelijke verlangens, vaak seksueel van aard 

Morfeem 
verwisselingsfouten 

Verbuigingen of achtervoegsels blijven op hun positie maar worden aan het verkeerde woord gekoppeld, 
suggereert dat woordstam en de plaatsing van verbuigingen deels onafhankelijk zijn. 

Morfeem = kleinst mogelijke deel van een woord met een eigen betekenis 

Numerovereenkomstfouten Enkelvoudige werkwoorden worden foutief gebruikt met meervoudige werkwordsvervoeging, suggereert 
een gebrek aan verwerkingscapaciteit 

Foutdetectie Perceptual loop: naar zichzelf luisteren mismatch detecteren tussen eigen uitspraak en intentie 
(perceptueel)  er is hier tegenbewijs voor geleverd 

Conflict-based error detection: verschillende uitspraakvormen zijn gelijktijdig actief (motorisch) 

S-weight Vermogen om semantische fouten te vermijden tijdens spraak 

P-weight Vermogen om fonologische fouten te vermijden tijdens spraak 

Spreading-activatie theorie Deze theorie verklaart het spraakproces aan de hand van een diffuus netwerksysteem.  

Een representatie wordt gevormd op ieder van 4 niveaus: semantisch, syntactisch, morfologisch 
(morfemen), fonologisch (fonemen) 

Knopen worden geactiveerd en ze verspreiden energie naar gerelateerde knopen. Nadat een item 
geselecteerd is zal de activatie reduceren tot nul om te voorkomen dat het herhaaldelijk geselecteerd 
wordt. 

Mixed-error effect Wanneer een incorrect woord zowel semantisch als fonetisch gerelateerd is aan het correcte woord. 

Lexicale biaseffect Het lexicon is betrokken, dus we hebben neiging om daaruit te selecteren. Fouten zouden echte woorden 
moeten bevatten in plaats van non-woorden. 

Anticipatoire spraakfout Geluiden worden te vroeg uitgesproken 

Perseveratoire spraakfout Geluiden of woorden worden later uitgesproken dan zou moeten, neemt af door oefenening 

WEAVER ++ Woordvorm Encodering door Activatie en VERificatie 

Hoeveel tijd hebben we nodig om een bepaalde uitspraak te kunnen voorbereiden? 

Feed-forward activation-spreading network: 1 richting en een hoger niveau kan een lager niveau 
beïnvloeden, maar niet omgekeerd. 

3 hoofdniveaus waar activatie op plaatsvindt en waarover woordproductie zich verplaatst 

- lexicaal niveau, lemma niveau (juiste volgorde van productie) en morfeem & fonologisch niveau en die 3 
zijn onderverdeeld in 6 lagere niveaus 

Lemma Abstracte woordrepresentatie 

Tip of the tongue Semantische verwerking succesvol, maar fonologische verwerking niet 

Non-fluent aphasics Problemen met woordvolgorde, betekenis grotendeels intact, agrammatisme, vergelijkbaar met Broca 

Fluent aphasics Problemen met woordbetekenissen, sequentiëring grotendeels intact, jargon afasie & anomie 

Anomie (fluent) Beperkte vaardigheid om objecten te benoemen, vergelijkbaar met Wernickes afasie 



Benoemingsfouten zouden qua betekenis vergelijkbaar moeten zijn met die van het correcte woord 
(stadium van lemmaselectie) 

Jargon afasie (fluent) Ernstige problemen met begrip, redelijk grammaticaal correct, neologismen (verzonnen woorden), ze 
kunnen de woorden niet vinden die ze willen uitspreken 

Agrammatisme (non-fluent) Korte zinnen met inhoudswoorden, maar geen functiewoorden en woordeindes, geassocieerd met 
Broca’s afasie 

Sleutelprocessen schrijven Planningsproces, zingeneratieproces (schrijfplan omzetten in schrijven), revisieproces (evaluatie) 

Gerichte retrospectie Geeft inzicht in bovenstaande processen 

Kennis-vertelstrategie Simpelweg alles wat gekend is over een onderwerp opschrijven 

Kennis-transformatie 
strategie 

Hoofdpunten kiezen en maakt gebruik van  

- retorische probleemruimte: problemen gerelateerd aan bereiken van taakdoelen 

- inhoudsprobleemruimte: problemen gerelateerd aan inhoud die je moet aanpakken 

Kennis-creëren Schrijfexperts richten zich op de behoefte van de lezer en stellen een interpretatie voor 

Kenniseffect Neiging om te veronderstellen dat andere mensen onze eigen kennis delen (te veel jargon gebruiken) 

Kellogg’s driestadiummodel Kennisverwerving (eigen perspectief) – kennisvervorming (eigen perspectief en structuur tekst) – kennis-
creëren (eigen perspectief en die van de lezen en structuur tekst) 

Procedurele facilitatie Na iedere zin worden schrijvers gevraagd om wat ze geschreven hebben te evalueren op relevantie, 
herhaling, ontbrekende details en duidelijkheid aan de lezer 

Kellogg’s working memory 
theorie 

Alle belangrijke schrijfprocessen zijn afhankelijk van de capaciteit van de ‘central executive’ van het 
werkgeheugen. De beperkte capaciteit betekent dat een toename in moeilijkheid zou betekenen dat de 
schrijfkwaliteit hieronder te leiden heeft. 

Dysexecutief syndroom Moeite om ideeën te organiseren en te ordenen in een schrijfplan (dysexecutieve agrafie) 

Twee-route model Goldberg en Rapp   2 routes tussen het horen van een woord en het spellen hiervan (lexicale en non-
lexicale route) die afhankelijk zijn van elkaar 

Vergelijkbaar met dualroute cascademodel voor lezen 

Fonologische dysgrafie Geen probleem met spellen van bekende woorden, wel probleem met spellen van onbekende woorden 
en non-woorden, moeite met rijmtaken (door beschadiging van non-lexicale route) 

Oppervlaktedysgrafie Foutieve spelling die klinkt als het relevante woord, accurater in spellen van regelmatige dan 
onregelmatige woorden (beschadiging aan lexicale route) 

Diepe dysgrafie Schade aan verbinding tussen semantische systeem en het orthografische output lexicon7 

 

Hoofdstuk 12: Probleemoplossing en expertise 

Kennisrijke problemen Feitenkennis te kort (komt vooral voor bij onderzoek op gebied van expertise) 

Kennisarme problemen Geen specifieke achtergrondkennis nodig, vooral inzicht en creatief toepassen van bepaalde regels 
(komt vooral voor bij traditioneel onderzoek) 



Goed gedefinieerd probleem Gestructureerd, initiële toestand – mogelijke strategieën – doel/oplossing zijn gedefinieerd, optimale 
strategie, 1 antwoord 

Monty hall probleem 3 gesloten deuren, 1 auto – 2 geiten, als je altijd van keuze verandert heb je 2/3 kans prijs 

Trial-and-error leren Thorndike: nadruk op reproductief denken, hergebruik van vroegere ervaringen, arbitrair (willekeurig) 

Gestaltpsychologen Tegen arbitraire aard van Thorndike’s taken, meer complex productief denken, innovatieve 
herstructurering van het probleem 

Penduleprobleem Er hangen 2 touwen aan plafond, je kan maar aan 1 touw. De oplossing kan gevonden worden doordat 
de proefleider per ongeluk interacteert met het touw 

Incubatie Het probleem een tijdje negeren en onbewust blijven doorwerken aan een oplossing, sterker incubatie-
effect bij problemen met meerdere oplossing, faciliteert het zoeken naar kennis, grotere effecten 
wanneer er een lange voorbereidingstijd voor de incubatieperiode zit, irrelevante info (controle-
informatie) wordt vergeten tijdens de incubatieperiode 

Remote Associates Test 
(RAT) 

Zoek een woord die de volgende woorden met elkaar verbindt… 

Onder interferentiecondities met misleidend woord lieten proefpersonen een incubatie-effect zien 

Representationele 
veranderingstheorie 

Gestalt-gebaseerde theorie met volgende aannames: Mentale representatie, relevante kennis uit LTG, 
ophaling is gebaseerd op verspreide activatie, impasse 

Impasse Het probleem slaagt er niet in om de noodzakelijke operaties of acties op te halen, je loopt vast op de 
uiterlijke kenmerken van een probleem. Deze impasse kan doorbroken worden wanneer de 
representatie van het probleem verandert door elaboratie (nieuwe info), verlaging van beperkingen 
(constraint relaxation) of hercodering. 

Inzicht vindt plaats wanneer de impasse doorbroken kan worden en de opgehaalde kennis en operaties 
voldoende blijken om het probleem op te lossen (verandering probleemrepresentatie). 

Verminkte dambord 
probleem 

Je moet een andere eigenschap van het probleem in rekening brengen om te beredeneren waarom het 
niet mogelijk is om het probleem op te lossen. 

Functionele fixatie Falen in het vinden van en oplossing omdat we op basis van eerdere ervaringen maar een beperkt 
aantal gebruiksmogelijkheden aan een object toekenden. We zijn sterk geprimed om bij bepaalde 
voorwerpen die bepaalde handeling uit te voeren. (Maier’s pendulum probleem en Dunkers 
kaarsprobleem) 

Gemanipuleerde eerdere 
ervaringen 

Mensen neigen ernaar om een veel geoefende strategie op problemen toe te passen, zelfs wanneer 
deze niet gepast is (Einstellung – mentale set). 

General problem solver Computerprogramma ontworpen om goed-gedefinieerde problemen op te lossen 

Probleemruimte Initiële staat van het probleem (beginsituatie) – doelstaat (oplossing) – mogelijke mentale operaties 

Toren van Hanoi probleem Een grotere steen mag nooit boven een kleinere steen liggen, de ringen moeten verplaatst worden 

Heuristieken Vuistregels om een probleem op te lossen 

Algoritmes Methodes of procedures om een probleem op te lossen 

Means-end analyse Merk het verschil op tussen de huidige staat van het probleem en de doelstaat, vorm een subdoel en 
selecteer mentale operatie die het bereiken van het subdoel toestaat 



Vooruitgangsmonitoring 
heuristiek 

Mensen passen een heuristiek toe om te beslissen of ze een strategie moeten verlaten of niet en om te 
weten of ze iets moeten vooruitplannen om tot een oplossing te komen. 

Waterpottenprobleem Proefpersonen planden nauwelijks vooruit, indien ze nadrukken geïnstrueerd werden dit wel te doen, 
hadden ze minder stappen nodig in de oplossing 

Negenstippenprobleem Je registreert niet dat je de lijn tot buiten het raster mag trekken 

Prefrontaalschors Staat in voor probleemoplossing 

ACT-R Theorie Adaptive Control of Thought – Rational: 7 onafhankelijke modules, waarvan 4 relevant voor 
probleemoplossing 

- retrieval module: ophaalmodule, toegang tot relevante info 

- imaginal module: veranderen en doorzien van probleem representaties 

- goal module: wat wil je bereiken en hoe ga je dit doen? (intenties en informatieverwerking) 

- procedural module: als… dan…-regels, bepaalt de actie om het doel te behalen 

Analogisch 
probleemoplossen 

Wanneer mensen niet direct relevante kennis over een probleem hebben, dan proberen ze indirect, 
door middel van analogie, kennis toe te passen. 

Oppervlakkige 
overeenkomst 

De verschillende problemen kennen slechts irrelevante gedetailleerde overeenkomsten (bv. groen) 

Structurele overeenkomst De verschillende problemen kennen dezelfde causale relaties tussen de hoofdcomponenten. Hun 
onderliggende structuur komt overeen 

Procedurele overeenkomst De verschillende problemen kennen dezelfde procedures die het oplossingsprincipe omzetten naar 
concrete acties. 

Stralingsprobleem Analogie helpt bij het oplossen van een probleem 

Nabije transfer Je probeert een probleem op te lossen om vervolgens in staat te zijn om analoge problemen op te 
lossen. 

Verre transfer Positieve transfer naar een niet-gelijkaardige context (analogie vinden – analogie zijn juiste 
overeenkomst vinden – bij de gevonden overeenkomst moeten we een gepaste strategie vinden) 

Working memory theorie Bewijs dat oppervlakkige, structurele en procedurele overeenkomsten allemaal belangrijk zijn. De aard 
en de doelen van de taak beïnvloeden het denken. Het werkgeheugen is in hoge mate betrokken, 
evenals inhibitoire processen 

Chunking theorie Schaakexpertise: gedetailleerde informatie over schaakposities worden opgeslagen in het LTG en 
opgebroken in ongeveer 7 chunks 

Sjabloon theorie (template) Schaakexpertise: frequent gebruikte chunks ontwikkelen zich tot complexere en flexibele sjablonen, 
bestaande uit een kern (vaste info opgeslagen in chunks die kan uitgebreid worden – flexibel) en slots 
die de variabele info bevatten. 

Focaal zoeken, 
expliciet/analytisch 
redeneren 

Expliciet/analytisch redeneren 

Relatief langzaam, opzettelijk, bewust, analytisch, regels, medische beginners 



Algemene indruk, 
impliciet/niet-analytisch 
redeneren 

Impliciet/niet-analytisch redeneren 

Automatisch, onbewust, globaal, essentie, medische experts (visuele specialisaties), beslissing checken 
aan de hand van expliciete redenering 

Opzettelijk oefenen Voorwaarden: moeilijkheidsgraad, feedback, kansen om taak te herhalen, mogelijkheid om fouten te 
corrigeren  verbetert de uiteindelijke prestatie en versnelt de processen. Aangeboren talenten 
zouden niet uit moeten maken. 

Gelimiteerde capaciteit van werkgeheugen reduceren door relevante info in het LTG op te slaan volgens 
betekenisvolle encodering en ontwikkeling van een ophaalstructuur. 

 

Hoofdstuk 13: Beoordeling en beslissing 

Theorema van Bayes Het is noodzakelijk om de relatieve waarschijnlijkheid van gebeurtenissen (waarheidsratio P) (prior 
odds) vast te stellen voordat dataverzameling kan beginnen. Op het moment dat je een idee hebt kan je 
naar de data kijken en je eigen idee bijstellen. Je gaat kijken of de verzamelde data overeenkomt met de 
vooropgestelde waarschijnlijkheid. 

Taxiprobleem Onderzoek naar beoordelingsvermogen: proefpersonen moeten de waarschijnlijkheid berekenen dat de 
ongelukstaxi blauw was. Hierbij moeten ze rekening houden dat er maar 15% blauwe taxi’s zijn en 85% 
groene en dat er 80% betrouwbaarheid is. 41% is de waarschijnlijkheid dat de taxi blauw was. Dit is veel 
lager dan die 80% indien we geen rekening hielden met de basisverhouding (basisratio) van het 
voorkomen van groene of blauwe taxi’s. Proefpersonen rapporteerden dat de waarschijnlijkheid 80% 
was. 

Basis-ratio informatie De relatieve frequentie waarmee een gebeurtenis kan plaatsvinden of waarmee een bepaalde attribuut 
aanwezig is in de populatie. 

Representativiteitsheuristiek Gebeurtenissen die representatief of typisch zijn voor een bepaald klasse krijgen een hoge 
waarschijnlijkheid toegekend (stereotypen). 

Conjunctiedwaling (linda 
problem) 

Het foutieve geloof dat de conjunctie of combinatie van twee gebeurtenissen waarschijnlijker is dan de 
twee gebeurtenissen in afzondering. 

De kans dat Linda een bankmedewerkster is is hoger dan de kans dat ze een feministische 
bankmedewerkster is. 

Beschikbaarheidsheuristiek Schatting van de frequentie van gebeurtenissen afhankelijk van het gemak waarmee relevante info uit 
het LTG kan worden gehaald 

- beschikbaarheid om te herinneren: beoordeling van de frequentie dmv het tellen van de gevallen die 
je je kan herinneren 

- fluency mechanisme: beoordeling door te beslissen hoe gemakkelijk het zou zijn om je relevante 
gebeurtenissen te herinneren zonder ze werkelijk op te halen 

Causale kennis Stelt mensen in staat succesvolle beoordelingen te geven over de echte wereld. Dit soort kennis wordt 
dus niet opgeleverd door labosituaties. 

Ondersteuningstheorie Een gegeven gebeurtenis zal meer of minder waarschijnlijk lijken afhankelijk van hoe het beschreven 
wordt. Een expliciete beschrijving zorgt dat de saillantie/opvallendheid en dus ook de subjectieve 
waarschijnlijkheid (ze denken dat het meer zal voorkomen) toeneemt en het zorgt ook dat mensen met 
een geheugenbeperking zich meer relevante informatie herinneren. 

Snelle en zuinige heuristiek Heuristiek die snelle verwerking van relatief weinig informatie vereist (zie volgende 2) 



Neem-de-beste heuristiek Zoek aanwijzingen met hoge validiteit, stop na het vinden van een onderscheidende aanwijzing, kies een 
uitkomst 

Herkenningsheuristiek Wanneer er slechts 1 item herkend wordt, veronderstel dan dat het herkende item een hoge waarde 
heeft op basis van ieder willekeurig criterium (niet gebruikt wanneer er toegang is tot inconsistente 
informatie). Tijdsdruk verhoogt het vertrouwen op de herkenningsheuristiek. 

Natuurlijke frequentie 
hypothese 

Natuurlijke bemonstering/sampling: omgeving in kleine concrete eenheden gaan tellen  gemakkelijk 
om frequentie (absoluut aantal) van verschillende soorten gebeurtenissen te bepalen en moeilijk om om 
te gaan met fracties en percentages. Taakprestatie zou moeten verbeteren wanneer problemen gebruik 
maken van natuurlijke objectieve frequenties i.p.v. probabiliteit, maar natuurlijke problemen maken 
normaal geen gebruik van natuurlijke frequenties. 

De mens is niet goed in staat om interne of mentale proporties te representeren 

Biased sampling Waarschijnlijkheid van borstkanker met basis ratio 1%  7,8% 

Dual-process modellen 2 verschillende verwerkingsstromen: 

- systeem 1: intuïtief, automatisch, onmiddellijk, heuristieken  meest gebruikt 

- systeem 2: analytisch, gecontroleerd, bewust, regels, serieel, cognitief belastend, flexibel  voordeel 

Utiliteitstheorie Bepaal de verwachte utiliteit (waarschijnlijkheid van de uitkomst) en maximaliseren de utiliteit door de 
optie te kiezen met de hoogste verwacht utiliteit. 

Richt zich op hoe mensen beslissingen zouden moeten maken, te weinig nadruk op hoe mensen ze 
werkelijk maken. in de werkelijkheid worden beslissingen beïnvloed door vele andere factoren. 

Prospect theorie Mensen zijn gevoeliger voor potentiële verliezen dan potentiële winsten (verliesaversie). Mensen 
neigen ertoe zeldzame gebeurtenis te veel gewicht te geven en hoogstwaarschijnlijke gebeurtenissen te 
weinig gewicht te geven.  

Mensen met lage eigenwaarde hebben het moeilijk om risicovolle beslissingen te nemen (verliesaversie) 

2 effecten: verzonken-kosten effect en framing effect 

Verzonken-kosten effect Een grotere tendens om door te gaan met een bepaalde inspanning wanneer eenmaal een investering in 
geld, moeite of tijd gedaan is. Nog sterker effect als ppn denken dat ze verantwoordelijk gesteld zullen 
worden gehouden. 

Framing effect  Beslissingen worden beïnvloed door irrelevante aspecten van de situatie als wat er op het spel staat 
werkelijke waarde heeft voor de beslisser (geassocieerd met angst) 

Deterministisch 2/3 zal overleven (wordt meest gekozen als men beslissingen moet nemen over onbekenden) 

Probabilistisch 1/3 kans dat iedereen overleeft, 2/3 kans dat iedereen sterf. Bij deze benadering willen mensen iet 
verantwoordelijk zijn voor wie al dan niet sterft 

Neuro-economie Het gebruik van neurowetenschappelijk onderzoek om informatie te verkrijgen over 
beslissingsprocessen in een economische situatie. Hersenactivatiepatronen kunnen verborgen 
keuzegedrag en/of voorkeuren reflecteren (meer dan gedragsobservaties) 

Impact bias Mensen overschatten de intensiteit en duur van de negatieve emotionele reacties op verlies 

Frenologie Leer volgens welke men uit de vorm van de schedel het bezit van bepaalde eigenschappen zou kunnen 
afleiden. 1 hersengebied kan meerdere functies ondersteunen.  



Omissievoorkeur Mensen verkiezen gebrek aan actie boven handelen – verwachte spijt (keuze tussen wel en niet 
handelen. Vb. vaccineren? 

Status quo voorkeur Mensen herhalen een initiële keuze over een reeks beslissingssituaties, ondanks een verandering in 
voorkeur 

Rationeel-emotioneel model Mensen maken keuzes om negatieve emoties te reduceren. 

Beslissingsvermijden 3 stadia: antecedenten – beslissing vermijden – emotionele uitkomsten 

Sociaal-functionalistische 
benadering 

Je kan een beslissing nemen die consequenties heeft voor anderen waardoor we onze beslissing moeten 
verdedigen en rechtvaardigen. De uitkomst van je beslissing is niet belangrijk, maar el hoe je het gaat 
rechtvaardigen. 

Complexe besluitvoering Beslissing met voor- en nadelen  weloverwogen afweging maken van wat belangrijk is en wat niet 

Meervoudige 
attributentheorie 

Identificeer de attributen die relevant zijn voor de beslissing. Daarna besluit je hoe de attributen 
gewogen dienen te worden. Dan bereken je de totale utiliteit (je kiest de beste). 

Assumptie: iemands oordeel over de winst zou stabiel moeten blijven  dit is niet zo 

Ongebonden rationaliteit Alle relevante informatie wordt gebruikt bij een beslissing. We selecteren de ideale keuze uit alle info 
(optimizatie), maar we slagen er vaak niet in om te bepalen of een keuze optimaal is.  

Gebonden rationaliteit Rekening houden met informatiekosten (hoe moeilijk is de info toegankelijk?), beperkte aandacht en 
geheugenbeperkingen.  

- satificing: kies de eerste optie die aan je minimumvereisten voldoet 

- maximisers (perfectionisten): ervaren meer zelf-schuld en spijt 

Elimininatie-door-aspecten 
theorie 

Deze theorie veronderstelt dat beslissers opties elimineren door relevante aspecten 1 voor 1 te 
beschouwen. Dit proces wordt herhaald tot 1 optie overblijft (vergelijkbaar met gebonden rationaliteit). 
De optie die geselecteerd wordt, varieert als functie van de volgorde waarin opties in beschouwing 
worden genomen. 

Selective exposure Als we een beslissing maken, hebben we vooraf al een keuze gemaakt. Vaak zijn we op zoek naar 
bevestiging en verdieping van onze keuzes. 

Naturalistische 
beslissingsprocessen 

Bij beslissingsprocessen volgen we 5 stadia waarvan de volgorde flexibel is. Doelen stellen, plan maken, 
informatie verzamelen, de beslissing structureren, finale selectie maken. 

Unconcious thought theory Bewuste gedachten: beperkte capaciteit, suboptimale weging, regels, vooral voor simpele beslissingen 

Onbewuste gedachten: grotere capaciteit, natuurlijke weging van relatief belang van relevante 
attributen, vooral bij complexe beslissingen 

Prestatie zou moeten verbeteren na onbewuste ruminatie. Afleiding is gunstig om irrelevante details te 
kunnen vergeten.  

File drawer effect/ 
publicatiebias 

Publicatiebias is de vertekening die ontstaat als bij wetenschappelijk onderzoek de positieve resultaten 
wel, maar negatieve of onduidelijke resultaten niet gepubliceerd worden. 

 

Hoofdstuk 14: Redeneren en Hypothesetesten 

Inductief redeneren Algemene conclusie maken door premissen die gaan over specifieke gevallen te generaliseren 



Deductief redeneren We trekken vanuit een algemeen geldend principe een specifieke conclusie (logica) 

Confirmatie Poging om bewijs te vinden wat de juistheid van je hypothese zal bevestigen 

Confirmatie bias Als we een bepaalde overtuiging hebben, dan zoeken we vooral info die overeenstemt met die 
bevindingen 

Positief testen Genereert een voorspelling die overeenkomt met een bepaalde hypothese (slechts bevestigend 
wanneer je gelooft dat de hypothese juist is). Is enkel zinvol als je op zoek bent naar een situatie die 
zegt dat de hypothese NIET juist is. 

Falsificatie Poging om hypotheses te falsifiëren door middel van experimenten, op zoek gaan naar tegenbewijs, 
verklaring zoeken voor discrepante bevindingen waardoor je je theorie moet aanpassen. 

2-4-6 taak Mensen vertoonden confirmatievoorkeur en slaagden er niet in falsificatie te gebruiken. Prestaties 
verbeteren als proefpersonen aangemoedigd worden om disconfirmatiestrategie te gebruiken en ook 
als de proefleiders vertellen dat er 2 regels zijn (hierbij neemt de effectiviteit van positief toetsen toe). 

Conditioneel redeneren Kan bestaan uit logische operatoren (als… dan…, of, en, als en slechts als) of proposities (kan slechts 1 
van de 2 waarden hebben – waar/niet waar) 

Inferenties in conditioneel 
redeneren 

Als het regent (A) dan wordt Emma nat (B) 

- modus ponens: als A dan B  A  dus B 

- modus tollens: als A dan B  niet B  dus niet A 

- bevestiging van de consequenties:  als A dan B  B  dus A (klopt niet, foute gevolgtrekking) 

- ontkenning van het antecedent: als A dan B  niet A  dus niet B (klopt niet, foute gevolgtrekking) 

Bij een toename van het aantal tegenvoorbeelden zijn mensen minder geneigd om conditionele 
inferenties te accepteren ongeacht ze waar zijn of niet. 

Contexteffecten We worden in hoge mate beïnvloed door contextuele informatie die irrelevant is voor logische 
redeneringen en toegevoegde argumenten 

Wason selectietaak 4 kaarten: R / G / 2 / 7  als er een Rop de ene kant van de kaart staat, dan staat er op de andere kaart 
een 2. Welke kaarten moet je omdraaien?  R (modus ponens: regel verifiëren) en 7 (modus tollens: 
tegenbewijs zoeken, er mag geen R op staan) 

Als je R en 2 omdraait, heb je je laten vangen aan de matchingvoorkeur 

Matching voorkeur Neiging om kaarten te selecteren die overeenkomen met de items die in de regel genoemd worden, 
ongeacht de relevantie (Wason selectietaak) 

Sociale contract theorie Ontworpen om te verklaren waarom deontische regels helpen. Een deontische regel geeft aan waar 
bepaalde verdachte situaties kunnen optreden. Mensen bezitten regels die onze vaardigheid 
maximaliseren om doelen te bereiken in sociale situaties. Mensen zouden vooral goed moeten 
presteren wanneer de nadruk ligt op het ontkrachten van de regel. Deontische regels resulteren in een 
betere prestatie. 

Relevantietheorie  Mensen evalueren simpelweg de relevantie die ieder van de 4 kaarten heeft voor de regel. Ze 
beredeneren het Wason probleem niet. 

Syllogisme 2 premissen (statements), gevolgd door een logische conclusie. 

Vb. alle kinderen zijn gehoorzaam + alle meisjes zijn kinderen  alle meisjes zijn gehoorzaam. 



Syllogistische fouten Geloofwaardigheidsvoorkeur en base-rate effect 

Geloofwaardigheidsvoorkeur Neiging om ongeldige conclusies te accepteren wanneer ze geloofwaardig zijn en conclusies te 
verweren wanneer ze ongeloofwaardig zijn. 

Geloofwaardigheidsvoorkeur neemt af wanneer instructies expliciet het logische redeneren 
benadrukken en als tijd niet gelimiteerd is, wat het gebruik van analytische processen doet toenemen. 

Base-rate effect Syllogistische redeneervaardigheid kan worden beïnvloed door de geschatte waarschijnlijkheid van de 
juistheid ervan 

Mentale modellen Geconstrueerd als je een beeld krijgt, zoeken naar tegenvoorbeelden, als je die niet vindt wordt de 
conclusie verondersteld waar te zijn, gebruik van beperkte werkgeheugencapaciteit, waarheidsprincipe 

Waarheidsprincipe Men moet efficiënt omgaan met de info door keuzes te maken. mensen minimaliseren de belasting van 
hun werkgeheugen door modellen te construeren die alleen representeren wat wel waar is en niet wat 
niet waar is. Dit kan worden tegengegaan door hen expliciet instructie te geven. Door het 
waarheidsprincipe te hanteren negeert men foutieve mogelijkheden. 

Illusoire problemen Een illusoire conditie houdt zich vast aan het waarheidsprincipe, je maakt pas een representatie van iets 
als je weet dat het waar is. 

Probabilistische benadering Alledaagse rationaliteit is veel meer gefundeerd op onzekerheid dan op redeneren, probabiliteit is 
daardoor waarschijnlijk een beter startpunt om menselijk redeneren te beschrijven dan de logica. 

Heuristische-analytische 
theorie 

Duale systeem theorieën 

Systeem 1 (heuristisch proces): snel, parallel, automatisch 

Systeem 2 (analytisch proces): langzaam, serieel, bewust, regel, beperkte capaciteit, gelinkt aan 
intelligentie 

Singulariteitsprincipe Er wordt slechts 1 mentaal model tegelijk in beschouwing genomen. Dit kan resulteren in het maken 
van fouten. Als er aanleiding is om meerdere mentale modellen te genereren, gaan we dit van nature 
niet doen. 

Relevantieprincipe De meest relevante mentale modellen zijn gebaseerd op bestaande kennis en de huidige context wordt 
in beschouwing genomen. 

Satisfactieprincipe Het huidige mentale model wordt geëvalueerd door het analytische systeem en geaccepteerd wanneer 
het adequaat is. Van nature stoppen we met het genereren van alternatieven vanaf het moment dat we 
denken dat er een acceptabele optie is gevonden. 

Serieel proces We gaan pas over op het volgende principe als het huidige niet meer toepasselijk is. 

Informeel redeneren Nooit een cirkelredenering, inhoud/semantiek, loslaten van het idee dat iets waar of niet waar is, 
probabilistisch, conclusies afhankelijk van de sterkte van dat argument (overtuigingskracht van de 
persoon die het argument aanvoert, aard van nieuw relevant bewijs en de evidentie) 

Formele logica/deductief 
redeneren 

Cirkellogica valide in formele logica, maar niet overtuigend in de werkelijkheid. Inhoud van een 
argument is niet belangrijk. Iemands vaardigheid om dwalingen in informele redeneringen te 
detecteren correleerde niet met deductieve redeneervaardigheid. 

Informele dwalingen Fallacy/drogredenen (bij formeel redeneren wordt hier geen rekening mee gehouden) 

Normatieve systeem 
probleem 

Proefpersoon kan ander propositioneel kennissysteem gebruiken dan proefleider (qua kennis niet op 
dezelfde lijn en proefpersoon kan ander idee hebben) 



Interpretatie probleem Juiste oplossing voor een andere interpretatie van het probleem  

Externe validiteit probleem Kunstmatige taken hebben weinig overeenkomst met echte problemen 

Persoonlijke rationaliteit Gebruik maken van intuïtieve processen 

Onpersoonlijke rationaliteit Doet beroep op formeel redeneren, wordt weinig gebruikt. We gebruiken analytische processen vaak 
halfslachtig en conformeren daarmee een satisfactieprincipe. Mensen maken geen gebruik van 
systemen die op logica gebaseerd zijn. 

Model of reasoning 3-delig redeneermodel: 3 routes naar incorrecte heuristische responses 

Het individu heeft de noodzakelijke regels en strategieën niet door, hij realiseert zich de noodzaak tot 
gebruik van die mindware niet, hij heeft onvoldoende ontkoppelingscapaciteit. 

Gebrek aan algoritmische vaardigheden, onvoldoende verwerkingscapaciteit, de rationele processen 
worden niet aangesproken.  

Dysrationalia Onvermogen om rationeel te denken, ondanks intelligentie 

Dunning-Kruger effect Overmatig zelfvertrouwen in functie van de werkelijke prestaties (mindere prestaties). Those who are 
incompetent, have little insight into their competence. 

 

Hoofdstuk 15: Cognitie en emotie 

Flowchart style Regels, geen ruimte voor emotie en bewustzijn, introspectie en subjectiviteit ongeschikt.  

Computermetafoor De mens als informatieverwerkende eenheid: mind = software, brain = hardware 

Categorische benadering Uniek onderscheidbare emoties: geluk, woede, angst, walging, verdriet  losse categorieën 

Dimensionele benadering Orthodonale assen, individuele emoties zijn combinaties van verschillende factoren 

Nostalgie We kunnen ervaringen als nostalgisch verklaren doordat er 2 verschillende basisemoties op hetzelfde 
moment actief worden. 

Primaire waardebepaling Een omgevingssituatie wordt gezien als positief stressvol, of irrelevant voor het welzijn 

Secundaire waardebepaling Er wordt rekening gehouden met de hulpbronnen die een individu beschikbaar heeft om met een 
situatie om te gaan. Persoon gaat op zoek om de negatieve consequentie van een bepaalde stimulus te 
ontwijken. 

Herwaardering De stimulussituatie en de copingsstrategieën worden gecontroleerd; de primaire en secundaire 
waardebepalingsprocessen worden gecontroleerd indien nodig. 

6 waardebepalings-
componenten (herziening) 

Primair: motivationele relevantie en motivationele congruentie 

Secundair: verantwoordelijkheid, probleemgericht copingspotentieel, emotiegericht copingspotentieel 
en toekomstverwachting 

Affectieve blindsight Conditie waarin verschillende emotionele stimuli onderscheiden kunnen worden zonder dat er sprake is 
van bewuste waarneming. 

Discriminatie van emotionele stimuli buiten het bewustzijn om. Verwerking van emotionele stimuli 
buiten de bewust waarneming om. Ook al zien ze de visuele info niet, toch laten de metingen van 
gelaatspieren zien dat er een onbewust verwerking is van emotionele stimuli. 



Directe emotie Als respons op een situatie 

Indirecte emotie Als respons op de waardebepalingsprocessen 

Emotieregulatie Processen om emotionele responsen te beïnvloeden 

Cognitieve waardebepaling, gecontroleerd ademen, passieve spierontspanning, stress-geïnduceerd 
eten, afleiding 

Procesmodel van 
emotieregulatie 

Vb. vliegangst: Situatie selectie (ik vlieg niet), situatie verandering (jij moet mee op reis), aandacht 
verplaatsing (ik lees een boek), cognitieve herwaardering (ik verdiep me in de veiligheidsmaatregelen), 
respons onderdrukking (ik doe ademhalingsoefeningen) 

Aandachtsontplooiing Hoe meer je je werkgeheugen belast, hoe moeilijker het is om de emotionele stimuli te verwerken 

Cognitieve herwaardering Ofwel door herinterpretatie (veranderen van de betekenis van de context waarin een stimulus 
gepresenteerd wordt) ofwel door afstand te nemen (3e persoonsperspectief) 

Trolley probleem Utilitair: geen persoonlijke betrokkenheid, rationele beslissing, zwakke emotionele reactie 

Voetgangersbrug probleem Deontologisch: persoonlijke betrokkenheid, sterke emotionele reactie, morele regels 

Gemoedstoestand-
afhankelijk geheugen 

Geheugen zou het best moeten werken wanneer de gemoedstoestand tijdens het ophalen overeenkomt 
met die tijdens het leren 

Stemmingscongruentie Emotionele geladen informatie wordt het beste teruggevraagd wanneer er een overeenkomst is tussen 
de lading van het materiaal en je huidige stemming 

Gedachtencongruentie Iemands vrije associaties, interpretaties, gedachten en beoordeling zijn thematisch congruent met zijn 
stemming. 

Doe-het-zelf principe Stemming heeft minder invloed wanneer cruciale info expliciet gepresenteerd wordt. Vrije herinnering 
is vooral een doe-het-zelf test omdat iemand zelf zijn eigen herinneringscues moet genereren. 

Netwerktheorie Emoties zijn knopen in een semantische netwerk. Emotioneel materiaal wordt opgeslagen in de vorm 
van proposities. Gedachten treden op via de activatie van knopen. Knopen kunnen geactiveerd worden 
door externe/interne stimuli. Activatie spreidt naar gerelateerde knopen. Bewustzijn bestaat uit een 
patroon van knopen die boven een bepaalde drempelwaarde geactiveerd zijn. 

Affect infusiemodel 4 verwerkingsstadia, affect infusie treedt op als we info verwerken die ons geheugen beïnvloeden 

- directe toegang: sterk gecuede ophaling van opgeslagen cognitieve inhoud, geen affect infusie 

-  gemotiveerde verwerkingsstrategie: verwerking beïnvloed door een reeds bestaand doel, weinig 
affect infusie 

- heuristische verwerking: vergt de minste moeite, gebuikt de huidige gevoelens als informatie om de 
attitude te beïnvloeden, aanzienlijk affect infusie 

- substansieve verwerking: vraagt extensieve en aanhoudende werking. Selecteer, leer en interpreteer 
informatie. Relateer het dan aan bestaande kennis. Affect speelt vaak een belangrijke rol in het 
beïnvloeden van de gebruikte informatie. Produceert bevindingen die overeenkomen met 
netwerktheorie 

Multi-level theorie Manier om te zeggen dat er meerdere paden zijn in onze hersenen om emoties te verwerken 

- langzaam: thalamus – cortex – amygdala circuit: gedetailleerde analyse van sensorische info 

- snel: thalamus – amygdala circuit: gebaseerd op eenvoudige stimuluseigenschappen, snelle reactie 



Cognitieve therapie Reduceren of elimineren van cognitieve voorkeuren 

Cognitieve voorkeuren - aandachtsvoorkeur: selectieve aandacht voor bedreigende stimuli wanneer deze tegelijk met een 
neutrale stimulus wordt aangeboden 

- interpretatieve voorkeur: de neiging om ambigue stimuli en situaties als bedreigend te interpreteren 

- expliciete geheugenvoorkeur: de neiging om vooral negatieve/onplezierige (itt positieve/neutrale) 
info te rapporteren op een expliciete geheugentest 

- impliciete geheugen voorkeur: de neiging om een superieure prestatie te leveren op 
negatieve/bedreigende info (itt neutrale/positieve info) op een impliciete geheugentest 

Schematheorie Beck Schema’s worden geactiveerd bij angst of depressie. Activatie van zelfschema’s leidt tot negatieve 
automatische gedachten 

Verwerkingsvoorkeur Schemaconsistente of emotioneel congruente informatie heeft de voorkeur 

Dot-probe taak Stip boven of onderaan scherm detecteren, voorafgaand 2 emotioneel geladen woorden. 
Aandachtsvoorkeur ziet men door snellere detectie van negatieve woorden 

Emotionele stroop taak Aandachtsvoorkeur weet men doordat het langer duurt om de kleur van emotiecongruente woorden te 
benoemen. 

Interpretatieve bias Depressieve patiënten selecteren meer negatieve interpretaties van ambigue gebeurtenissen op een 
cognitieve voorkeursvragenlijst (zelfrapportage) 

Cognitieve vulnerability 
hypothesis 

Negatieve levensgebeurtenissen interacteren met biases 

Attentional bias en 
interpretive bias 

Meer voor angst dan voor depressie 

Memory bias Voor depressieve mensen 

Cognitieve bias modificatie Maladaptieve cognitieve biases verminderen door middel van training 

 

Hoofdstuk 16: Bewustzijn 

Corpus collosum Verbindt de linker- en rechterhemisfeer en zorgt voor uitwisseling van info tussen de 2 hemisferen 
(epilepsiepatiënten: storing in corpus collosum). In de RH zitten er geen taalcentra. 

Monisme 1 type substantie 

Materialisme Alleen observeerbare materie is echt 

Mentalisme De mentale wereld is het enige wat echt bestaat. De materiële wereld wordt daardoor vorm gegeven 

Identiteitspositie Mentale (en bewuste) functies zijn het resultaat van hersenprocessen 

Solipsisme Alleen ik besta en alleen ik ben zelfbewust. De buitenwereld is slechts een mentale projectie. 

Dualisme Onderscheid geest – lichaam 

Easy problems Kunnen empirisch onderzocht worden en gemeten worden 



Hard problem/onmogelijk 
probleem 

Subjectieve ervaring wat ontoegankelijk is voor empirische methoden 

Illusie van bewustzijn/vrije 
wil 

Veel evidentie dat bewuste acties vooraf worden gestuurd door onbewuste processen. 

Illusie van controle We hebben sterk de neiging om bepaalde veranderingen in de omgeving toe te schrijven aan onze eigen 
intenties. 

Vegetatieve staat Geen bewijs voor besef van jezelf of je omgeving, geen respons op externe stimuli die wil of 
doelgerichtheid zou suggereren en geen bewijs voor taalbegrip 

Studie met functionele neuroimaging op vrouw in vegetatieve staat: bij een tennisinstructie was er 
activatie in de supplementaire motorgebieden, normale tekenen van semantische verwerking 

Lamme’s benadering Verschillende neurale mechanismen: feedforward sweep en recurrente verwerking 

Feedforward sweep Snelle visuele verwerking, verplaatst zich van lage naar hogere niveaus in de visuele cortex, hangt niet 
samen met de bewuste ervaring 

Recurrente verwerking Feedback van hogere naar lagere gebieden, produceert complexe interacties tussen hersengebieden 
door terugkoppeling, hangt samen met bewuste ervaring 

Visual awareness Terwijl met EEG meet kijken we naar een rasterpatroon waarbij het beeld gewist wordt doordat er 
concurrerende info erover gelegd werd. In de unmasked conditie konden ze de stimulus rapporteren, in 
de masked conditie niet 

Inattentional blindness De aanwezigheid van een onverwacht object wordt niet gedetecteert 

Change blindness Verandering in de display die je niet opmerkte. Gebrek in detectie van een verandering in de visuele 
omgeving 

Globale werkruimtetheorie We zijn slechts bewust van en kleine fractie van de lopende verwerking. We worden ons bewust van de 
info die het meest belangrijk voor ons is. Aandacht en bewustzijn zijn nauw aan elkaar gekoppeld. 
Informatieverwerking vereist een groot aantal processoren die iedere specifiek doel dienen. Bewustzijn 
is geassocieerd met de integratie van informatie over een groot aantal van deze specifieke verwerkers. 
Daarom zal bewustzijn leiden tot verspreide hersenactivatie. 

Bewust besef hangt af van de simultane activatie van diverse verafgelegen delen van het brein. Er zijn 
drie belangrijke staten die tijdens visuele verwerking kunnen optreden: bewuste staat, prebewuste staat 
en subliminale staat 

 

 

 


