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Vragen algemene psychologie  

Hoofdstuk 1: Wat is psychologie? 

 

1. Wat is psychologie? 

 

Een wetenschap waarbij menselijk gedrag bestudeerd wordt en waarbij die 

gedragsevidentie gebruikt wordt om de interne processen te begrijpen die 

aan de grondslag liggen van dat gedrag. 

 

2. Wat zijn de alfa wetenschappen en wat zijn de bèta wetenschappen? 

 

Alfa wetenschappen: humane wetenschappen 

Bèta wetenschappen: exacte wetenschappen 

 

3. Hoe deed Plato aan ‘psychologie’? 

 

Geen observaties (sofa science): ware kennis is afkomstig van de ziel, de 

zichtbare wereld is een afspiegeling van de ware, onzichtbare wereld (grot) 

 

4. Op wat baseerde Aristoteles zich? 

 

Axioma’s is ware kennis, geen wetenschappelijke studie van gedrag 

 

5. Welke evolutie vond plaats in de wetenschappelijke revolutie? 

 

Grieken en Kerk: kennis afkomstig van nadenken, intuïtief aanvoelen en 

goddelijke ingevingen 

Europa in de 16e – 17e eeuw: kennis afkomstig van systematische observatie 

en actief ingrijpen in de wereld 

 

6. Wat is het platonisch dualisme? 

 

De strikte scheiding tussen lichaam en geest  

 

7. Waarop is kennis bij rationalisme gebaseerd? 

 

Rede 

 

8. Hoe verwerf je kennis bij nativisme? 

 

Kennis is aangeboren 
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9. Wat is de mechanische visie? 

 

Het lichaam als een machine (wiskundig)  

 

10. Hoe verwerf je kennis bij het empirisme? 

 

Kennis is NIET aangeboren, maar door ervaringen en associaties (Tabula 

Rasa)  

 

11. Wat is het nature-nurture debat? 

 

Nature: alle kenmerken zijn aangeboren 

Nurture: alle kenmerken aangeleerd doorheen leven 

 

12. Wat is natuurlijke selectie? + geef een bijpassende naam 

 

Organismen met bepaalde adaptaties slager er beter in om te overleven, 

Darwin 

 

13. Wat betekent survival of the fittest? + geef een bijpassende naam 

 

Bepaalde soorten eigenschappen hebben een grotere kans om overgeërfd te 

worden zodat goed aangepaste soorten overleven, Darwin 

 

14. Wie kreeg het 1e doctoraat aan de UGent en waarom? 

 

Quetelet: normaalverdeling individuele verschillen in IQ 

 

15. Wat is mentale chronometrie en door wie werd het uitgevonden? 

 

Donders 

Onderzoek naar mentale processen en verwerkingstijd door middel van de 

substractiemethode 

 

16. Welke invloed had dit op de oorsprong van de methode van hersenonderzoek? 

 

Cognitieve neurowetenschap: hersenactiviteit in beide cognities van elkaar 

aftrekken om zo te weten waar in de hersenen emoties zich bevinden 

 

17. Wat is het stucturalisme? 

 

Op basis van introspectie bewustzijn proberen te ontdekken 

 

18. Wat is atomisme? + geef bijpassende naam 
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Elk proces opdelen in elementaire componenten: een bewuste ervaring is een 

associatie van sensaties, beelden en gevoelens. 

Titchener 

 

19. Hoe heet het eerste labo voor experimenteel onderzoek? + geef bijpassende 

naam 

 

Leipzig (1879) – Wundt  

 

20. Welke 2 grote onderdelen heeft de gestaltpsychologie? 

 

Waarneming (= gehelen, gestalten, geen reeks onafhankelijke sensaties) en 

gewaarwording 

 

21. Geef meer uitleg bij bottom-up en top-down bij gestaltpsychologie 

 

Bottom-up: onze aandacht wordt gevangen door een gebeurtenis in de 

omgeving 

Top-down: onze geest/brein bepaald waar we onze aandacht op richten, wat 

we zullen waarnemen 

 

22. Wat is een beperking van menselijke waarneming? 

 

Optische illusies 

 

23. Wie startte het eerste labo voor toegepaste psychologie? 

 

Binet 

 

24. Wat bestudeert het functionalisme? 

 

Het nut van bewustzijn 

 

25. Door wat werd het functionalisme beïnvloed en op welke manier? 

 

Het Darwinisme 

Bewustzijn zijn aanpassingen door omstandigheden  

 

26. Wat is ‘the stream of conciousness’? 

 

Voortdurende stroom van gedachten en gevoelens 

 

27. Wat is het behaviorisme en wat zeiden ze over het functionalisme? 

 

De evolutietheorie en de behoefte aan praktische toepassing 



Manon Meert 

Functionalisme: meer interesse voor gedrag dan bewustzijn 

 

28. Wat konden ze meten met hun onderzoek? 

 

Enkel observeerbaar en meetbaar gedrag 

 

29. Op wat werd de methode gebaseerd? 

 

Positivisme 

 

30. Welke 3 ideeën namen ze daarvan over? 

 

1. Kennis uit directe observaties die repliceerbaar moeten zijn: concepten 

definiëren termen van de gebruikte meetprocessen en zo concreet mogelijke 

begrippen (operationele definities) 

2. Onderscheid tussen onafhankelijke (stimulus, oorzaak) en afhankelijke 

variabelen (gevolg, respons) -> S-R psychologie 

3. Relaties tussen S en R: liefst in de vorm van een wiskundige wet (Newton) 

 

31. Wat is de ‘black box’? 

 

Bewustzijn valt buiten het studiegebied 

 

32. Wat is de psychoanalyse? + geef bijpassende naam 

 

Het bewustzijn en gedrag + het onbewuste 

Freud 

 

33. Welke uitleg gaf Freud aan psychopathologie? 

 

Seksuele trauma’s uit de kindertijd  

 

34. Welke oplossing gaf bij daarvoor? 

 

Van onbewust naar bewust gaan 

 

35. Wat is het biopsychosociaal model? 

 

Het menselijk functioneren wordt bepaald door 3 aspecten: biologische, 

psychologische en sociale  

 

36. Geef meer uitleg bij het aspect biologie (vroeger vs nu) 

 

Vroeger: dualisme (scheiding tussen geest en lichaam) 

Nu: interactie door middel van centraal zenuwstelsel (= hersenen en 
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ruggenmerg) -> het lichaam wordt beïnvloed door gedrag en omgekeerd + 

erfelijkheid en aangeboren kenmerken 

 

37.  Geef meer uitleg bij het psychologische aspect + cognitieve kaart 

 

= cognitieve (mentale) processen 

Leren: gedrag staat in functie van ervaring  

Cognitieve kaart: door ervaring van de omgeving de weg weten  

 

38. Geef meer uitleg bij het sociale aspect + sociaal netwerk 

 

= sociaal culturele context 

Sociaal netwerk: maximum 6 stappen nodig om mensen met elkaar te 

verbinden 

 

39. Wat zijn de 2 instincten die Freud in verband legde met agressie? 

 

Eros en Thatanos  

 

40. Wat heeft invloed op agressie (nature-nurture)? 

 

Nature: agressie zit in de genen + mate van testosteron en serotonine 

(erfelijkheid speelt een iets belangrijkere rol) 

Nurture: Opvoeding draagt bij aan de mate van agressie bij het kind 

 

41. Geef de 5 stappen van een onderzoeksmethode. 

 

1. Opstellen van een onderzoeksvraag obv een theorie 

2. Het uitvoeren van een literatuurstudie 

3. Het uitvoeren van het onderzoek 

4. De data analyseren 

5. Evalueren van de hypothese en terugkoppeling naar theorie 

 

42. Welke 3 soorten onderzoek zijn er? + extra uitleg 

 

1. Beschrijvend onderzoek: niet hypothesetoestend (naturalistische 

observaties, opiniepeilingen, archiefonderzoek,...) = het verzamelen van 

ecologische valide, betrouwbare en correcte info over het onderwerp 

2. Correlationeel onderzoek: hypothesetoetsend, verbanden nagaan tussen 

variabelen 

3. Experimenteel onderzoek: oorzaak en gevolg relaties (causaal verband) 

onderzoeken door het manipuleren van variabelen en al de rest constant te 

houden 
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43. Waarom moet je literatuurstudies uitvoeren (3)? 

 

- 95% van het onderzoek is al gedaan 

- Om bekende valkuilen te vermijden 

- Het beperken van subjectieve ervaringen en intuïties 

 

44. Wat is naturalistische observatie? + geef 2 voordelen en 3 nadelen 

 

Systematische observatie gedrag in natuurlijke context 

 

+ : 

- Context is anders dan in labo 

- Startpunt voor meer gericht onderzoek 

 

- : 

- Keuze scorecriteria 

- Complexiteit van data 

- Reactieve gedragingen 

 

45. Wat zijn vragenlijsten? + hoe worden ze gemeten + geef 2 nadelen 

 

- Vragen aan de mensen die ervaring hebben met het onderwerp 

- Individuele vragen combineren tot schalen (Likert-schaal) 

- Subjectiviteit en sociale wenselijkheid 

 

46. Wat zijn interviews? + geef 2 soorten + geef enkele voor- en nadelen 

 

- Open, gerichte, mondelinge vragen in interactie met de bevraagde 

- Gestructureerd: vast en ongestructureerd: kan afwijken van persoon tot 

persoon 

- Voordelen: gedetailleerder dan vragenlijsten identificatie variabelen bij 

nieuwe onderwerpen 

- Nadelen: generaliseerbaarheid, perceptie anders dan realiteit, sociale 

wenselijkheid (sampling bias), vergelijkbaarheid (ongestructureerd), 

predictieve validiteit 

 

47. Wat zijn opiniepeilingen? + geef een voordeel en 3 nadelen 

 

- Korte, snelle inventaris van opinies over een onderwerp bij een grote 

representatieve steekproef 

- Voordeel: snel 

- Nadelen: sociale wenselijkheid (interviewer bias), non respons bias, 

representativiteit 
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48. Wat zijn psychologische tests + geef 3 voordelen + wat is GEEN 

psychologische test? 

 

- Meten menselijke eigenschappen en vaardigheden 

- Objectiever antwoord, betrouwbaar en wetenschappelijk 

- Rorsach NIET (vlekken) 

 

49. Wat is archiefonderzoek? 

 

Het onderzoeken/analyseren van bestaande data 

 

50. Wat is een gevalstudie? + geef een nadeel 

 

- Intensief, gedetailleerd onderzoek over 1 persoon, gebeurtenis of geval met 

algemeen geldende principes te identificeren 

- Nadeel: generaliseerbaarheid 

 

51. Wat is een correlatiecoëfficiënt? 

 

Een getal dat de strekte van een verband uitdrukt  

 

52. Wat is een spurieuze correlatie? 

 

Correlaties die geen stand houden (geen echte oorzaak en gevolg) 

 

53. Wat is het bystander-effect? 

 

Niet helpen van anderen in nood door de aanwezigheid van anderen 

 

54. Geef 2 voordelen en een nadeel van experimenteel onderzoek 

 

Voordelen: causaliteit en controle, repliceerbaarheid en betrouwbaarheid 

Nadeel: manipulatie soms niet mogelijk 

 

55. Wat is interne validiteit? 

 

Is het effect van de afhankelijke variabele wel degelijk te wijten aan die van 

de onafhankelijke variabele (zijn oorzaak-gevolg relaties gerechtvaardigd?) 

 

56. Wat is externe validiteit? 

 

De mate waarin het experiment constant is bij andere personen of ander 

omstandigheden 
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57. Wat is convergerende evidentie? 

 

Spanningsveld interne validiteit en externe validiteit -> correlatie  

 

58. Wat is een meta-analyse? 

 

Alle artikels/onderzoek over een bepaald onderwerp samengevat 
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Vragen Algemene Psychologie 

Hoofdstuk 3 – Gewaarwording 

1. Wat is gewaarwording? 

 

Interactie met de wereld: input zintuigen, verzamelen informatie door 

receptoren en transfer naar hersenen (bottom-up) 

 

2. Wat is waarneming? 

 

Verwerken van informatie tot zinvolle ervaring (top-down) = interpretatie van 

gewaarwording 

 

3. Wat is het McGurk-effect? 

 

Het brein laat zich beïnvloeden door modaliteiten (= zintuigen gaan niet 

onafhankelijk van elkaar info verwerken) 

 

4. Wat zijn elektromagnetische stralingen? 

 

Snelle trillingen (= oscillaties) van elektrisch geladen materiaal bewegen zich 

voort in lichtgolven met een bepaalde golflengte 

 

5. Wat is het zichtbare spectrum? 

 

400-700nm: hoe vaak deeltjes trillen heeft impact op wat je ziet 

 

6. Wat is de lichtintensiteit? 

 

Het aantal fotonen per tijdseenheid  

 

7. Wat is een reflectie? 

 

Fotonen die worden teruggekaatst 

 

8. Wat is absorptie? 

 

Fotonen die worden geabsorbeerd (opname van energie) 

 

9. Wat is de cornea? 

 

Het transparante buitengedeelte aan de voorkant van de ogen 

 

10. Wat is het kamervocht? 
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De vloeistof die zich tussen de cornea en de lens/pupil bevindt 

 

11. Wat is een pupil? 

 

Een opening in de iris 

 

12. Wat is de iris? 

 

Een gepigmenteerde structuur die de ogen hun kleur geven 

 

13. Wat is een lens? 

 

Elastische, cellulaire spieren die zorgen voor accommodatie 

 

14. Wat is de retina? 

 

Een deeltje achteraan het oog waar visuele sensoren zitten 

 

15. Wat is een prismashift? 

 

Het beeld die binnenkomt is in spiegelbeeld, dus dit wordt gedraaid door de 

hersenen. 

 

16. Wat is transductie? 

 

Fysische energie -> receptoren -> chemische reactie -> elektrisch signaal 

 

17. Wat zijn kegeltjes, hoeveel zijn er en waar bevinden ze zich? 

 

- Voor het zien van kleur (hogere intensiteit) 

- 7miljoen 

- concentratie het hoogst op de fovea 

 

18. Wat zijn staafjes, hoeveel zijn er en waar bevinden ze zich? 

 

- Voor het zien in donker (lage intensiteit), beweging 

- 120miljoen 

- concentratie het hoogst parafoveaal 

 

19. Wat zijn ganglioncellen? 

 

Sturen info naar de hersenen (1miljoen per oog) 
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20. Duid aan: Pupil, iris, kamervocht, fovea, blinde vlek, retina, glasachtig lichaam, 

lens, cornea, oogzenuw, cellilaire spier, prismashift 

 

21. Wat zijn de 3 lagen van de retina? 

 

- Visuele receptoren: kegeltjes en staafjes 

- Horizontale cellen: bipolaire en amacriene cellen 

- Ganglioncellen: infoverwerking  

 

22. Wat is de oogzenuw? 

 

Gevormd door axonen en ganglioncellen 

 

23. Wat is de blinde vlek? 

 

Hier zijn geen receptoren (het andere oog compenseert) 

 

24. Wat is het chiasma? 

 

Info van 2 ogen komt bijeen in het chiasma opticum 

 

25. Wat is contralaterale projectie? 

 

Wat je met je linkeroog ziet verwerkt je rechterhemisfeer en omgekeerd. 

 

26. Hoe heeft men dat ontdekt? 

 

Split brain patiënten: corpus callosum doorgesneden 

 

27. Wat is de visuele cortex? 

 

Hier zitten kenmerkdetectoren (start objectpermanentie)  
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28. Welke 2 visuele systemen zijn er en hoe heten ze bij schade? 

 

- Herkennen van objecten (objectagnosie bij schade, wel gewaarwording, geen 

waarneming) 

- Herkennen van gezichten (prosopagnosie bij schade) 

 

29. Wat is rhemdominantie en welke 2 soorten zijn er? 

 

Fout in oog waardoor zicht slechter is  

- Myopie/bijziendheid: brandpunt stralen te vroeg en niet op retina, probleem 

verre afstand -> concave lens (hol) 

- Hypermetropie/verziendheid: brandpunt stralen te laat en niet op retina, 

probleem dichtbij -> convexe lens (bol) 

 

30. Wat is presbyopie? 

 

Slechter zicht door ouderdom 

 

31. Wat is astigmatisme? 

 

Sommige oriëntaties zijn onscherp 

 

32. Wat zijn de 2 eigenschappen van lichtperceptie? 

 

- Intensiteit: helderheid 

- Golflengte: kleur 

 

33. Wat is de trichromatische theorie? 

 

Alle tinten door intensiteit van 3 primaire kleuren = blauw, rood, groen  

 

34. Wat is kleurendeficiëntie en wie lijdt er het meest aan? 

 

Mannen 

Kleurenblindheid  

 

35. Waarom is geluid enkel mogelijk in lucht? 

 

Omdat trillingen lucht is die wordt samengeperst en doorgegeven 

 

36. Uit welke 2 aspecten bestaat de sinusgolf? + extra uitleg 

 

- Amplitude: platte (zachte) of hoge (luide) golven -> geluidssterke: dB 

- Frequentie: aantal cycli, hoe snel op en naar gaan -> tijdseenheid: Hz (min. 
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20 - max. 20.000) 

 

37. Leg uit hoe geluid werkt en hoe het wordt omgezet. 

 

Trillingen (buitenoor) -> geluid laat trommelvlies bewegen -> zet 3 

gehoorbeentjes in werking -> vloeistof (slakkenhuis) -> mechanisme plooiing 

haarcellen -> haartjes detecteren hoeveel en in welke frequentie die vloeistof 

beweegt -> elektrische impuls naar oogzenuw -> verbonden met primaire 

auditieve cortex 

 

38. Wat is een feedbacklus? 

 

Van de hersenen naar het oor -> interessante signalen isoleren in 

achtergrondgeruis 

 

39. Wat is toonsterkte? 

 

Als de amplitude stijgt, stijgt de buiging van het trommelvlies, zal de vloeistof 

in het slakkenhuis meer bewegen en zullen meer haarcellen vuren  

 

40. Wat is toonhoogte? 

 

Frequentie -> snelheid van vuren  

Hoge toon: golfje heel snel 

Lage toon: golfje heel traag (diep in slakkenhuis) 

 

41. Wat is het salvoprincipe? 

 

Omdat de frequentie van vuren maximum 1000 Hz is werken haarcellen samen 

om aan maximum 20.000 Hz te raken. 

 

42. Wat is auditieve lokalisatie en welke 2 principes hanteert men hier? 

 

Op basis van geluid locaties van objecten lokaliseren. 

- Intensiteit: verschil in geluidsterkte tussen linker en rechteroor 

- Aankomsttijd: vroeger in ene oor dan andere  

 

43. Geef de 4 soorten gehoorverlies en hun behandelingen 

 

1. Conductiedoofheid: slijtage aan gehoorbeentjes -> Hoorapparaat 

2. Sensorineurale doofheid: door intense blootstelling waardoor de haarcellen 

plat zijn of afscheuren -> probleem overdracht naar hersenen -> Cochleair 

implantaat 

3. Aangeboren 

4. Tinnitus: continue pieptoon (haarcel deels af waardoor er een continu 
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signaal naar de hersenen wordt gestuurd) 

 

44. Wat zit er in de neus dat er voor zorgt dat we kunnen ruiken? 

 

Aantal receptoren die chemische stoffen in de lucht detecteren 

 

45. Wat is geuradaptatie? 

 

Receptoren sturen enkel signalen naar hersenen wanneer iets verandert, 

daarna ruik je het niet meer 

 

46. Wat is kakosmie? 

 

Constante slechte geur 

 

47. Wat zijn feromonen? 

 

Geuren die paargedrag beïnvloeden (vooral dieren revolutionair: paren met 

zoveel mogelijk verschillende genen) 

 

48. Wat zijn de 4 soorten smaak? 

 

1. Zuur 

2. Zout 

3. Zoet 

4. Bitter 

 

49. Hoeveel receptoren zitten in de smaakknoppen? 

 

2000-10.000 (2/3 op tong, rest verhemelte en keel) 

 

50.  Om de hoeveel dagen vernieuwen deze? 

 

10 

 

51. Wat is pikant? 

 

Sensatie van afstervende receptoren  

 

52. Wat kan als 5e smaak worden beschouwd? 

 

Umami 

 

53. Waar gaat de smaakvoorkeur naar? 
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Zoet 

 

54. Wat is neofobie en tot welke leeftijd lijdt men hier NIET aan? 

 

Angst voor nieuwe smaken 

Start vanaf 2jaar 

 

55.  Wat zijn de 3 doelen van tastzin? 

 

- Herkenning van voorwerpen 

- Sociale relaties 

- Feedback tijdens motoriek 

 

56. Wat zijn de 4 soorten receptoren? 

 

- Snelle veranderingen op precieze plaatsten 

- Langdurige veranderingen op precieze plaatsen 

- Sneller druk op groot oppervlak 

- Langdurige druk op groot oppervlak 

 

57. Wat zijn fantoomledematen? 

 

Een geamputeerd ledemaat waarvan de zenuw nog aanwezig is, waardoor nog 

elektrische impulsen naar de hersenen worden gestuurd en mensen het gevoel 

hebben dat dit ledemaat nog aanwezig is. 

 

58. Wat is nociceptie? 

 

Pijnreceptoren: detectie van potentiële weefselbeschadiging 

 

59. Wat is de poortcontroletheorie? 

 

De mate waarin mensen pijn ervaren is in functie van de pijn die aanwezig is en 

hoe ze nadenken over die pijn (pijnervaring + pijnmodulatie)  

 

60. Wat is chronische pijn? 

 

Pijn voor 6 maand en niet te wijten aan een kwaadaardige ziekte (20%) 

 

61. Wat is kinesthesie? 

 

Positie en bewegingen ledematen  

 

62. Wat is het evenwichtsgevoel? 
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Balans, info van evenwichtszintuigen  

 

63. Wat is psychofysica? 

 

De wetenschap die fysische wijzigingen in de omgeving bestudeert en welke 

effect dat die hebben 

 

64. Wat is de absolute drempel? 

 

De hoeveelheid aan fysische stimulatie die nog is zodat iemand de stimulus zou 

opmerken 

 

65. Wat is een ruis? 

 

Soms is er een elektrisch signaal zonder dat er iets is door spontaan vuren  

- signal noice: heb ik iets gehoord? 

- false alarm: toch niet 

 

66. Wat is de differentiële drempel? 

 

Het kleinste waarneembare verschil = J(ust)N(oticable)D(ifference) (Weber) 

 

67. Wat is de Weberfractie? 

 

Verhouding van JND en intensiteit bij verschillende zintuigen gebruikt om te 

berekenen wat ons gevoeligste zintuig is 

 

68. Wat is synesthesie? 

 

Hersengebieden hebben meestal afgelijnde functies, maar kan verstoord 

worden door neuronale pruning  
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Vragen Algemene psychologie  

Hoofdstuk 4 – Waarneming 

1. Wat is visuele agnosie? 

 

Geen herkenning, wel gewaarwording 

 

2. Wat is perceptuele constantie? 

 

Steeds een ander beeld verwerken, maar de waarneming van dat beeld willen 

we hetzelfde houden 

 

3. Wat is een proximale stimulus? 

 

Het geheel van fysische energie dat onze receptoren stimuleert 

 

4. Wat is een distale stimulus? 

 

Het voorwerp dat fysische energie produceert 

 

5. Wat is semantische kennis? 

 

Kennis die je al hebt over de wereld 

 

6. Wat zijn illusies? 

 

Inzicht in het achterliggend proces, vooral interesse in gevallen waar 

waarneming verschillend is van de werkelijkheid (bv. Raster van Hermann) 

 

7. Geef de 3 stappen van objectherkenning van Marr 

 

1. Primaire schets (wat we zien is 90% opgebouwd door brein) 

2. Perceptuele organisatie (wat hoort bij elkaar) 

3. Patroon-en objectherkenning (voorwerpgericht beeld) 

 

8. Geef de 2 principes van patroon-en objectherkenning 

 

1. Template-matching: voor alle objecten die we kennen prototypische 

templates 

2. Kenmerkherkenning: regels typische kenmerken van zaken opslaan -> 

zoeken naar kenmerken 

 

9. Wat zijn geons en door wie zijn de bedacht? 
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Biederman, basisvormen obv cilinders om herkenning te hebben  

 

10. Wat is het geheel-deel superioriteitseffect? 

 

Het gebruiken van het geheel om details te herkennen 

 

11. Wat is invloed van vertrouwdheid gezichtspunt? 

 

Brein vult info aan aan de hand van hoe wij gewoon zijn om naar zaken te 

kijken 

 

12. Wat is het verschil tussen binoculaire en monoculaire diepteaanwijzingen? 

 

- Binoculair: beide ogen (verschillende info over hetzelfde voorwerp) -> 

Hersenen: 2 monoculaire beelden omzetten in 1 3D/stereoscopisch beeld 

- Monoculair: 1 oog 

 

13. Wat is strabisme? 

 

Scheelkijken, ogen kijken niet naar hetzelfde punt en krijgen dus verschillende 

info binnen waardoor de hersenen maar gebruik maken van 1 oog en de 

andere negeert wat kan leiden tot een lui oog 

 

14. Wat is oogconvergentie? 

 

Samentrekking van de spieren door hersenen voor diepte te berekenen 

 

15. Wat is de bewegingsparalax? 

 

Snelheid waarmee zaken voor de ogen bewegen heeft een invloed over hoe 

ver wij iets inschatten 

 

16. Wat is biologische beweging? 

 

Aan de hand van slechts enkele bewegende punten kunnen we afleiden wat er 

staat (bv. Wandelende man) 

 

17. Welke 2 banen zijn er voor de waarneming van beweging? 

 

- Wat-baan: naar temporale lob: herkenning wat we zien (intact bij visuele 

agnosie) 

- Waar-baan: naar pariëtale lob: mentale kaart 

Gebeuren gelijktijdig 

 



Manon Meert 

 

18. Wat is apparente beweging? 

 

Door snelle opvolging beelden interpreteren we stilstaande beelden als 

bewegend (phi fenomeen) 

 

19. Wat is geïnduceerde beweging? 

 

Door verschillende interpretaties van beweging in achtergrond (bv. Maan die 

achter wolken lijkt te gaan ipv wolken voor de maan) 

 

20.  Wat is de watervalillusie? 

 

Het idee dat water naar boven kruipt door het hersengebied constant te 

stimuleren en plots een stilstaand beeld te geven 

 

21. Wat zijn spiegelneuronen? 

 

Neuronen die actief worden wanneer we zelf iets doen zijn neuronen die actief 

worden wanneer we kijken naar anderen die iets doen 

 

22. Wat is de theorie van gebeurteniscodering? 

 

Het geheugen is waarneming +actie 

 

23. Wat is de grijpbeweging? 

 

Meten hoe ver de duim en de wijsvinger open moeten doen -> interactie 

waarneming en actie 

Enkel mensen (vanaf 6-9maand) en primaten 

 

24. Leg de link tussen waarneming en nature, nurture en een kritische periode 

 

Nature: aangeleerd, vooral herkenning en snelle reacties 

Nature: eenvoudige perceptie 

Kritische periode: moet vroeg in het leven gebeuren, kan men daarna niet 

meer doen 
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Vragen Algemene psychologie  

Hoofdstuk 6 – Conditionering en leren 

1. Wat is leren? 

 

Een relatief permanente wijziging in gedrag en kennis ten gevolge van eerdere 

ervaringen 

 

2. Wat is klassieke conditionering? + geef een naam 

 

Leren samenhang gebeurtenissen omgeving zonder eigen controle 

Neutrale stimulus + ongeconditioneerde stimulus -> ongeconditioneerde 

respons leidt tot geconditioneerde stimulus -> geconditioneerde respons 

Pavlov 

 

3. Wat is verwerving? 

 

Er zijn meerdere associaties van de neutrale stimulus en ongeconditioneerde 

stimulus nodig 

 

4. Wat is extinctie? 

 

Als CS zonder OS dan daalt CR 

 

5. Wat is stimulusgeneralisatie? 

 

Zelfde respons voor verschillende stimuli in dezelfde categorie 

 

6. Wat is contiguïteit? 

 

Als 2 stimuli bij elkaar in tijd plaatsvinden, leren we een verband 

 

7. Wat is smaakaversie? 

 

Als men iets at en men is ziek/heeft slechte ervaring zal men dat eten niet 

meer moeten hebben ook al is dat niet perse de oorzaak 

 

8. Wat is operante/instrumentele conditionering? 

 

Gedragsverandering door leren samenhang gedrag en consequenties 

 

9. Wat is bekrachtiging en welke 2 soorten heb je? 

 

Een verandering die het gedrag doet toenemen 

- Positieve bekrachtiging: toedienen van een aangename stimulus 
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- Negatieve bekrachtiging: wegnemen van een onaangename stimulus 

 

10. Wat is straffen en welke 2 soorten heb je? 

 

Een verandering die het gedrag doet afnemen 

- Positieve straf: toedienen van een negatieve stimulus 

- Negatieve straf: wegnemen van een positieve stimulus 

 

11. Wat is een primaire (ongeconditioneerde) bekrachtiger? 

 

Inherent bekrachtigend (voldoen aan basisbehoeften) 

 

12. Wat is een secundaire (geconditioneerde) bekrachtiger? 

 

Indirect bekrachtigend (door associatie met primaire) 

 

13. Wat is continue bekrachtiging? 

 

Na elk gedrag belonen, niet noodzakelijk voor conditionering 

 

14. Wat is intermittente/partiële bekrachtiging? 

 

Herhaling gedrag noodzakelijk, soms beloond  

 

15. Wat is SFR? 

 

Schema fixed (vast) ratio (bv. Vast loon) 

 

16. Wat is SVR? 

 

Schema variabel ratio: toeval met een vast gemiddelde dat je moet herhalen 

(b. gokautomaat) 

 

17. Wat is SFI? 

 

Schema fixed (vast) interval (bv. Zakgeld) 

 

18. Wat is de SFI-schelp? 

 

Als er net bekrachtiging is geweest zal het gedrag dalen, als de bekrachtiging 

dichter komt zal het gedrag toenemen 

 

19. Wat is SVI? 
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Schema variabel interval: interval met toevallig M (bv. Kind dat snoep krijgt) 

 

20. Wat is een positieve straf? 

 

Kans voorgaand gedrag neemt af door toediening van een onaangename 

stimulus 

 

21. Wat is een negatieve straf? 

 

Kans voorgaand gedrag neemt af door wegnemen van een aangename stimulus 

 

22. Wanneer is een straf effectief (5)? 

 

-Intensiteit 

-Uitstel 

-Consistentie 

-Niet geassocieerd met positieve bekrachtiging 

-Mag niet leiden tot ontsnappings-/vermijdingsgedrag 

 

23. Wat is ontsnappingsgedrag? 

 

Wegnemen aversieve stimulatie -> bijproduct straf 

 

24. Wat is vermijdingsgedrag- en leren? 

 

Herhaald ontsnappingsgedrag = reëel gevaar wordt vermeden, nooit meer 

ervaring  

 

25. Wat is systematische desensitisatie? 

 

Het systematisch blootstellen aan (geconditioneerde) stimulus die ze willen 

vermijden in cognitieve gedragstherapie, waardoor het brein nieuwe 

verbindingen maakt en leert dat de stimulus ongevaarlijk is. 

 

26. Wat zijn biologische predisposities? 

 

De mate waarin operante respons overeen komt met natuurlijke aanleg 

 

27. Wat is differentiële bekrachtiging? 

 

Als je wilt dat een bepaald gedrag uitdooft, meest efficiënt om positief gedrag 

te belonen 

 

28. Wat is weerstand extinctie? 
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In functie van de bekrachtigingsschema’s -> een continu schema < een 

partieel schema 

 

29. Wat is stimuluscontrole? 

 

Bekrachtiging enkel van toepassing in context waarin geleerd  

 

30. Wat is aangeleerde hulpeloosheid? + geef een naam 

 

Selingman 

De algemene verwachting geen controle te hebben over de omgeving door 

middel van gedrag na blootstelling aan onvermijdelijke situaties 

 

31. Wat is imitatie? 

 

Gedrag wordt bekrachtigd door een model 

 

32.  Wat is stimulusversterking? 

 

De stimulus waar het model mee omgaat wordt belangrijker en aantrekkelijker 

 

33. Wat is doelversterking? 

 

De motivatie het doel te bereiken als het model 

 

34. Wat is het declaratief geheugen? 

 

Bewuste herinneringen over feiten en gebeurtenissen 

 

35. Wat is het niet-declaratief geheugen? 

 

Motorisch (vaardigheden) 

 

36. Wat is hebbian learning? 

 

Neuronen die samen actief worden zullen verbindingen aangaan 

 

37. Wat is long-term potentiation? 

 

Synaptische evidentie stijgt bij co-occurence van activatie, als vaak 

geactiveerd zal de efficiëntie tussen de haarcellen stijgen 

 

38. Wat is NMDA? 

 

Een chemische stof dat proces bouwen en verbindingen maken versnelt (de 
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enige smartdrug die bestaat) 
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Vragen Algemene psychologie 

Hoofdstuk 7 – Onthouden en vergeten 

1. Wat is het recentheidseffect? 

 

Zaken die lang geleden zijn zitten verder in het geheugen 

 

2. Wat is kinderamnesie? 

 

We leren heel veel, maar hebben geen herinneringen voor 3 jaar 

 

3. Wat is de reminiscentiebult?  

 

We hebben meer herinneringen van leeftijd 10-30 dan 30-60 omdat dit een 

belangrijkere periode is 

 

4. Wat is de besparingsmethode? 

 

Iets vergeten is zeer zeldzaam, iets kan wel verder in het geheugen worden 

geplaatst waardoor de herinnering ophalen moeilijk wordt. Dit kan je 

vermijden door te herhalen. 

 

5. Wat is het primaire geheugen? 

 

Het korte-termijn geheugen of werkgeheugen: kort bijhouden van gedachten 

en ervaringen waar we ons bewust van zijn, steam of conciousness (= max. 7) 

 

6. Wat is het secundaire geheugen? 

 

Het lange-termijn geheugen: geheugen voor vroegere gebeurtenissen en 

ervaringen, capaciteit is oneindig + traag verval 

 

7. Welke 2 soorten geheugen zijn er in het secundaire geheugen? 

 

- Niet-declaratief (impliciet/procedureel) geheugen: onbewuste vaardigheden 

die tot uiting komen in gedrag en moeilijk onder woorden te brengen zijn. 

- Declaratief (expliciet) geheugen: bewuste herinnering van feiten en 

gebeurtenissen die men kan verwoorden 

 

8. Uit welke 2 soorten geheugen bestaat het declaratief geheugen? 

 

- Semantisch geheugen: feiten en kennis over de wereld, onafhankelijk van de 

plaats en tijd van verwerving (werkt vanaf 1-1,5 jaar -> taal leren) 

- Episodisch geheugen: zelf meegemaakte gebeurtenissen (autobiografisch) 
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(werkt pas vanaf 3jaar)  

 

9. Wat is semantische dementie? 

 

Kennis over de wereld kwijt, maar je weet nog eigen ervaringen (<-> 

objectagnosie) 

 

10. Wat zijn de 3 stappen van herinnering? 

 

1. Verwerving: initiële leren, eerst in geheugen stoppen 

2. Bewaren: vereist neuronale veranderingen die het mogelijk maken om info 

vast te leggen (geheugenspoor) -> hippocampus 

3. Oproepen: vergeten = probleem oproepen (savings) 

 

11. Wat is het iconisch geheugen? 

 

Het geheugen voor visuele informatie (zicht), vervaagt snel 

 

12. Wat is het echoïsch geheugen? 

 

Het geheugen voor auditieve informatie (gehoor), info wordt iets langer 

bewaard  

 

13. Wat is het voorrangseffect? 

 

We herhalen de eerste lettergrepen voor onszelf en die gaan dan naar het 

lange termijn geheugen 

 

14. Wat is het recentheidseffect? 

 

De laatste lettergrepen zitten in het korte termijn geheugen 

 

15. Wat is de centrale verwerker? 

 

Aandacht verdelen tussen 2 taken (visueel en fonologisch), achtergrond kennis 

is noodzakelijk, dus info moet steeds tot het lange termijn geheugen worden 

 

16. Wat is de visuele opslagplaats? 

 

Opslagplaats voor visuele informatie, herhaling is noodzakelijk (innerlijke 

schrijver) 

 

17. Wat is de fonologische opslagplaats? 

 

Systeem om klanken op te slaan, hou je bij door te herhalen (articulatorisch 
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herhalingsproces) 

 

18.  Wat is de fonologische lus? 

 

De fonologische opslagplaats + het herhalingssysteem 

 

19. Wat is de dubbeltaakmethodiek? 

 

Gebeurt niet in de fonologische lus, maar in de centrale verwerker (als de 

fonologische lus niet belast wordt, maar de centrale verwerker wel) 

 

20. Wat betekent neurale representatie? 

 

Gebieden voor taken zitten over de hersenen verspreid 

 

21. Wat is chunking? 

 

Individuele elementen samenvoegen tot grotere gehelen 

 

22. Wat zijn neurale netwerken? 

 

Een computermodel dat werking van de hersenen stimuleert door grote 

hoeveelheden aan knopen (neuronen) met elkaar te laten communiceren (bv. 

IAM) 

 

23. Wat zijn synaptische connecties? 

 

Biologische plausibiliteit, neurons that fire together, wire together 

 

24. Wat is catastrofale interferentie? 

 

Iets nieuws leren en alles voordien vergeten  

 

25. Wat zijn de 3 soorten representaties bij het verwerven van informatie (codes)? 

 

- Verbale code: arbitraire symbolische representaties (bv. Hoofdstad Parijs) 

- Sensorische code; zintuigelijke aspecten (bv. Huis) 

- Motorische code/vaardigheden: moeilijk te verbaliseren, onbewuste 

verwerving en kan beïnvloed worden door sensorische codes (bv. Leren 

fietsen) 

 

26. Wat is de tweevoudige codering/dual coding theory van Paivio? 

 

Verwerving optimaliseren door het concreetheidseffect van herinneringen: 

kans op herinnering neemt toe als je het op meerdere manieren in het 
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geheugen steekt  

 

27. Wat is het concreetheidseffect? 

 

Herinnering stijgt bij concrete en abstracte woorden 

 

28. Wat is het enactment effect? 

 

Herinnering en associaties tussen woordparen stijgen bij verbeelding van de 

associatie 

 

29. Wat is de theorie van de verwerkingsniveaus? 

 

Herinnering is in functie van het niveau van stimulusverwerking tijdens de 

perceptie, betere verwerking door er meer mee bezig te zijn 

 

30. Wat is het genereereffect? 

 

Hoe meer je met de informatie bezig bent, hoe beter je het onthoudt 

 

31. Wat zijn de 5 vormen van geheugensteuntjes? + extra info 

 

1. Kenmerken: goede codeertechniek en efficiënte oproepsaanwijzigingen 

2. Methode der loci/mindpalace: plaatsen aan dingen toekennen 

3. Kapstopwoorden: bv. 1-steen, 2,zee,... 

4. Acroniemen: 1e letters nemen en een woord vormen 

5. Zinvol materiaal: OSLORO (betere herinnering, trager) 

 

32. Geef een voordeel van gedistribueerde representaties 

 

Gracieuze degradatie: beter bestand tegen schade (slechts een deel kwijt) 

 

33. Wat is adresgebaseerde organisatie? 

 

Organisatie van herinneringen oproepen op basis van een adres (bv. Bib) <> 

menselijk geheugen 

 

34. Wat is inhoudgebaseerde organisatie/neurale netwerken? 

 

Centrale persoonsknopen integreren de verschillende inhouden naar de 

hippocampus. Elk kenmerk kan geactiveerd worden door verschillende input 

wat de kans op activatie bij aanwijzingen laat toenemen.  

 

35. Wat is ‘the tip of the tongue’ fenomeen? 
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Het fenomeen waarbij activatie zorgt voor ontbrekende info wat leidt tot een 

mindere herinnering.  

 

36. Wat zijn oproepingsaanwijzingen? 

 

Het effect van geheugensteuntjes -> een goede aanwijzing is nodig 

 

37. In welke volgorde is de Ebbinhaus vergeetcurve (W-vragen)? 

 

Wat > waar > wie > wanneer  

 

38. Wat is verval? 

 

Fysiologische veranderingen in het geheugenspoor van de ervaring die we 

uitwissen, wat ruimte maakt voor nieuwe ervaringen 

 

39. Wat is interferentie? 

 

2 bewegingen die elkander belemmeren  

 

40. Wat is proactieve interferentie? 

 

Oude herinneringen staan het leren en herinneren van nieuwe informatie in de 

weg 

 

41. Wat is retroactieve interferentie? 

 

Nieuw aangeleerde informatie staat het terughalen van eerder geleerde 

informatie in de weg 

 

42. Wat is het toetseffect? 

 

De herinnering neemt toe na toetsen (traint het oproepen) 

 

43. Wat is het isolatie-effect? 

 

Herinnering stijgt indien distinct van gelijktijdige gebeurtenissen (sterkere 

oproepaanwijzing) -> bv. Je weet beter wat je op oudjaar deed dan vorige 

zaterdag 

 

44. Wat is een flitslichtherinnering (flash bulb)? 

 

Heldere, levendigere herinnering  
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45. Wat zijn schema’s? 

 

Algemeen georganiseerde voorstellingen over de structuur van de wereld, 

mensen, gebeurtenissen en acties 

 

46. Wat is amnesie? 

 

Geheel of gedeeltelijk geheugenverlies 

 

47. Wat is anterograde amnesie? 

 

Uren na het voorval kan je niet meer herinneren 

 

48. Wat is retrograde amnesie? 

 

Uren voor het voorval kan je niet meer herinneren 

 

49. Wat is kinderamnesie? 

 

Iedereen voor 3-4jaar heeft nog een schemata (vooral episodisch) 

 

50. Wat is het syndroom van Korsakoff? 

 

Chronisch alcoholisme (herhalen en vergeten door een vitamine B1 tekort) 

 

51. Wat is functionele amnesie? 

 

Heeft een mentale oorzaak (zelden) 

 

52. Wat is organische amnesie? 

 

Specifieke schade aan de hersenen 
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Vragen Algemene psychologie 

Hoofdstuk 8 – Taal  

1. Wat zijn de 5 stappen van prelinguïstische taalontwikkeling? 

 

1. Reflexief huilen 

2. Kirren en lachen 

3. Enkelvoudige lettergrepen 

4. Klinkers en medeklinkers 

5. Expressief jargon 

 

2. Wat is telegrafische spraak en vanaf welke leeftijd begint dit? 

 

Woordcombinaties van 2-3 woorden tot korte zinnen vanaf 18-24 maand 

Enkel inhoudswoorden en geen functiewoorden 

 

3. Wat zijn de 2 regels van telegrafische spraak? 

 

- Betekenis door woordvolgorde 

- Betekenis door klemtoon/intonatie 

 

4. Wat zijn de stappen van het spraakproductiemodel van Levelt (8)? + extra 

uitleg 

 

1. Preverbale boodschap: het idee dat men wil uitdrukken 

2. Concepten: abstracte representaties van elementen in idee 

3. Lemmata: abstracte representaties van woorden die grammaticale info 

bevatten, maar niet de uitspraak 

4. Lexemen of woordvormen: bevat info over de fonemen 

5. Fonemen: klank die verschillen in betekenis impliceert (30-50 per taal) 

6. Lettergrepen bepalen: fonemen verspringen van lettergreep/woorden = 

hergroepering (pauzes tussen lettergrepen komt niet overeen met spaties) 

7. Activatie articulatorische codes: contexteffecten 

8. Spraakmonitor: systeem dat continu monitort wat we zeggen, ook voor de 

uitspraak 

 

5. Wat veroorzaakt stotteren? 

 

Een overactieve spraakmonitor 

 

6. Wat zijn haperingen? 

 

De preverbale boodschap of concept werd niet snel genoeg geactiveerd 

waardoor het brein een pauze neemt zodat het weer mee is (euhm) 
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7. Wat is the tip of the tongue? 

 

Wel lemma, maar geen lexemen (komt meer voor bij 2 taligen) 

 

8. Wat zijn de 3 soorten spreekfouten? 

 

1. Duplicatie (bv. Hooghoek) 

2. Omissie (bv. Achtig procent) 

3. Verwisseling (bv. Slipje van de tuier ipv tipje van sluier) 

 

9. Wat is Wernicke afasie? 

 

Een probleem met het spraakbegrip door een posterieur letsel (inhoudloze 

input, met vloeiende, grammaticale maar nonsensicale productie), hebben geen 

ziektebesef 

 

10. Geef 3 soorten parafrasieën bij Wernicke afasie. 

 

1. Semantisch (bv. Kat kruipt in de wortel ipv boom) 

2. Fonemisch (bv. Kat kruipt in de room ipv boom) 

3. Neologismen (= woorden die niet bestaan) met respect voor klankregels 

 

11. Wat is Broca afasie? 

 

Een probleem met de spraakproductie door een anterieur/frontaal letsel 

(moeizame, gebrekkige articulatie, telegrafische spraak (geen functiewoorden 

of vervoegingen), begrip relatief intact, gedeeltelijk herstel: 20-50% terug) 

 

12. Wat is het probleem bij woordsegmentatie? 

 

Het systeem mag niet gevoelig zijn voor pauzes, want die komen vaak niet 

overeen met de woordgrens  

 

13. Wat zijn fixaties? 

 

3-4 seconden stilstaan van de oogbewegingen 

 

14. Wat zijn saccades? 

 

Sprongetjes maken tijdens het lezen (4-12 letters) 

 

15. Wat is skipping? 

 

Korte en voorspelbare woorden overslaan 
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16. Wat is regressie? 

 

Terugkeren tijdens het lezen 

 

17. Wat is innervoice/innerlijke stem tijdens het lezen? 

 

Niet enkel visuele code, maar ook auditieve code om info tijdelijk in het 

werkgeheugen te houden 

 

18. Wat zijn de criteria voor dyslexie? 

 

- Achterstand lezen/schrijven  

- Exclusiecriterium sensorisch,... 

- Hardnekkig ondanks therapie 

 

19. Wat is vaak de oorzaak van dyslexie? 

 

Moeilijkheid om gesproken woorden op te delen in fonemen -> zwak 

fonologisch bewustzijn (niet goed zien welke klanken een woord vormen) 

 

20. Wat is een basiskenmerk van meertaligheid? 

 

Meerdere woorden met dezelfde betekenis en zelfde visuele beeld 

 

21. Wat zijn 3 representationele niveaus van meertaligheid? 

 

- semantisch: betekenis 

- orthografisch lexicon: mentaal woordenboek 

- fonologisch lexicon 

 

22. Wat zijn homografen? 

 

Woorden die op dezelfde manier geschreven is, maar heeft een andere 

betekenis  
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Vragen Algemene psychologie 

Hoofdstuk 9 – Denken 

1. Wat is flexibiliteit? 

 

De mogelijkheid gedrag aan te passen aan de situatie 

 

2. Wat zijn algoritmen? 

 

Reeks van operaties die oplossing garanderen, bij correcte toepassing van 

algoritme, altijd de juiste oplossing  

 

3. Wat is een gestructureerd probleem? 

 

De oplossing bestaat en staat vast, eindtoestand (doel) is duidelijk 

 

4. Wat is een ondergestructureerd probleem? 

 

De eindtoestand is onduidelijk, vooruitgang niet te vergelijken met doel 

 

5. Wat zijn 3 beperkingen van algoritmen? 

 

- Enkel bij volledig gestructureerde problemen efficiënt 

- Niet altijd meest voor de hand liggende oplossing 

- Omslachtig en veel herhalingen 

 

6. Wat zijn heuristieken? 

 

Informele, intuïtieve en speculatieve (mentale) oplossingsstrategieën die 

meestal de oplossing garandeert, ook voor ondergestructureerd problemen 

(trial and error) 

 

7. Wat is een subdoelanalyse? 

 

Een complex probleem opdelen in kleinere en overzichtelijke vragen 

 

8. Wat is een middel-doelanalyse? 

 

Tussendoelen stellen voor hedendaagse problemen 

 

9. Wat doe je als de heuristiek faalt? 

 

Overgaan naar algoritmen 
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10. Wat is een analogie? 

 

Op zoek gaan naar soortgelijke problemen waarvoor er al een oplossing 

bestaat 

 

11. Waarom is expertise soms een valkuil? 

 

Men is zodanig gewend aan dat probleem te benaderen dat ze het automatisch 

oplossen (= mentale rigiditeit), waardoor men andere oplossingen niet kan zien 

 

12. Wat is een instelling? 

 

Herhaaldelijk dezelfde heuristiek gebruiken kan leiden tot rigide 

verwachtingspatronen, wat het vinden van de juiste oplossing bemoeilijken  

 

13. Wat is functionele gefixeerdheid? 

 

Het vastzitten aan het conventionele gebruik van een voorwerp 

 

14. Wat is inzicht? 

 

Het plots vinden van een oplossing 

 

15. Wat zijn de 2 soorten problemen? 

 

- Incrementele: stap-voor-stap benadering van het einddoel 

- Discontinue: initieel vooruitgang, daarna impasse (wachten, opgeven), dan 

grote inspanning om oplossing te berekenen (lukt niet altijd) 

 

16. Wat is een Aha-erlebnis? 

 

Een abrupt inzicht  

 

17. Wat is het incubatie-effect? 

 

Probleem even aan de kant schuiven en daarna de oplossing vinden 

 

18. Wat is brainstormen? 

 

Ideeën de wilde weg in spuien in een groep, daarna kijken of er iets bruikbaar 

is 

 

19. Wanneer is motivatie belangrijk? 
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Belangrijk bij het oplossen van zowel incrementele als inzichtsproblemen 

 

20.  Wat is lexicale decisie? 

 

Een persoon krijgt een aantal letterreeksen te zien, die ofwel een woord of 

een pseudowoord/nonwoord kunnen zijn 

 

21. Wat is priming? 

 

Het oproepen van een woord gaat sneller door pre-activatie van bepaalde 

woorden 

 

22. Wat zijn mentale modellen? 

 

Kennis van de wereld die naïeve theorieën organiseert (schema + voorstelling 

over hoe de wereld in elkaar zit) 

 

23.  Wat zijn kennisillusies? 

 

Indruk meer te weten over de werking van dingen dan het geval is 

 

24. Wat is de illusie van interpretatiediepte? 

 

Denken het fenomeen beter te begrijpen dan zo is 

 

25. Wat is abstracte kennis? 

 

Weten hoe iets eruit ziet, waarvoor het dient, verwarren met concrete kennis 

 

26. Wat is deductief redeneren? 

 

Op basis van premissen conclusies trekken = van algemene kennis 

voorspellingen doen over een specifieke gebeurtenis (vaak niet obv logica) 

 

27. Wat is inductief redeneren? 

 

Vanuit een specifieke gebeurtenis algemene conclusies trekken 

 

28. Wat is logicisme? 

 

Logica vormt de basis van alle informatieverwerking 

 

29. Welke 3 grote vormen van logicisme zijn er? 

 

1. Syllogisme: voorwaardelijk redeneren (3 regels en een besluit)  
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-> als 1 + als 2 waar > geldig 

2. Categorisch redeneren  

-> als 1 en 2 altijd waar > geldig 

3. Lineair redeneren: hoe verhouden elementen zich ten opzichte van elkaar 

(in reeks) 

 

30.  Wat is de oorzaak van redeneerfouten? 

 

Geen mentaal beeld hebben gevormd van alle toestanden die volgens de 

premissen mogelijk zijn 

 

31. Wat zijn aannemelijke permissen? 

 

Tevreden met het 1e beeld dat wordt opgenomen 

 

32. Wat is associatief leren (intuïtief)? 

 

Automatisch en snel redeneren op basis van verbanden en ervaring 

 

33. Wat is een gecontroleerd proces? 

 

Op basis van logische regels, intelligentie en scholing belangrijk 

 

34. Wat zijn 2 problemen met syllogismen? 

 

- Andere interpretatie van vraag (als <> als en slechts als) 

- Betekenis woordenschat kan uitkomst veranderen 

 

35. Wat zijn 3 probleemtypes bij inductief redeneren? 

 

- Classificatie: gemeenschappelijke eigenschappen identificeren 

- Reeks voortzetten 

- Analogieën 

 

36. Wat is confirmatieneiging (bias)? 

 

Meer gewicht hechten aan evidentie die overtuiging bevestigt dan evidentie 

die overtuiging in twijfel trekt 

 

37. Wat is een illusoire correlatie? 

 

Niet alle verbanden gevonden op basis van inductief redeneren bestaan 

 

38. Wat is het signaaldetectiemodel? 
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Veel beslissingen zijn zo duidelijk dat we er niet bij stil staan 

 

39. Welke signalen zijn er bij psychofysisch onderzoek (4)? 

 

- Hit: stimulus aanwezig en diagnose 

- Misser: stimulus aanwezig en geen diagnose 

- Vals alarm: stimulus niet aanwezig en diagnose 

- Correcte verwerping: stimulus niet aanwezig en geen diagnose 

 

40. Wat is de beschikbaarheidsheuristiek? 

 

Het beperken van gegevens die het snelst uit het geheugen kunnen worden 

gehaald  

 

41. Wat is de representativiteitsheuristiek? 

 

De neiging om homogeniteit binnen een categorie te overschatten 

 

42. Wat betekent de dwaling van de gokker? 

 

Een misvatting van alternatieven in een toevalsproces constant af te wisselen 

 

43. Wat is het formuleringseffect (framing effect)? 

 

Het effect door gevolgen verwoord in termen van winst of verlies 

 

44. Wat is het effect van de gemaakte kosten? 

 

Voortzetten waar je tijd/energie/geld hebt ingestoken 

 

45. Wat betekent gemotiveerde scepsis? 

 

Minder kritisch over gewenste en hyperkritisch over ongewenste informatie 

 

46. Wat zijn bewuste beslissingen? 

 

Alternatieven afwegen, enkel voor eenvoudige problemen, systeem snel 

overbelast 

 

47. Wat zijn onbewuste beslissingen? 

 

Gelijkenis met automatisch associatief leren, grote verwerkingscapaciteit, 

creatiever  
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48. Hoe heeft slaap een invloed op het maken van onbewuste beslissingen? 

 

Een positieve invloed door de transfer naar de neocortex tijdens slapen  

 

49. Waarom slaap je best niet net na een trauma? 

 

Dan vergeet je het niet, wat leidt tot slaapdeprivatie 

 

50. Wat is de hindsight bias? 

 

Bij het evalueren van beslissingen lijken gebeurtenissen uit het verleden 

eenvoudiger, begrijpelijker en voorspelbaarder 

 

51. Wat is nudging? 

 

Psychologie gebruiken om mensen richting goed gedrag te sturen 

 

52. Wat is linguïstisch determinisme? 

 

Het denken wordt volledig door taal bepaald 

 

53. Wat is linguïstische relativiteit? 

 

Taal heeft invloed op denken (kleurperceptie gebaseerd op fysiologische 

perceptuele systeem en niet op woorden) 

 

 



Manon Meert 

Vragen Algemene psychologie 

Hoofdstuk 10 – Motivatie en emotie 

1. Wat is emotie? 

 

Een reactie op een stimulus die bestaat uit fysiologische opwinding en gepaard 

gaat met een evaluatie van de stimulus (cognitief), een gezichtsuitdrukking en 

een subjectieve ervaring 

 

2. Wat is een galvanische huidreactie? 

 

Elektrische geleiding die men meet op de huid: fysiologische opwinding, 

hartslag stijgt en zweet stijgt 

 

3. Wat zijn de 2 zenuwstelsels? 

 

- Parasympatisch zenuwstelsel: ontspanning en rust 

- Sympathisch zenuwstelsel: stress, emotie (fysiologische arousal) 

 

4. Wat is een leugendetector en waarom is het niet bruikbaar in een rechtszaal? 

 

- Meetinstrument van fysiologische reactie 

- 40% zijn false alarms door stress en bij psychopaten daalt hun sympathisch 

zenuwstelsel 

 

5. Wat is de guilty knowledge test? 

 

Foto’s tonen van het wapen -> opwinding bij herkenning  

-> is geen bewijs, maar een indicatie voor initiële screening 

 

6. Wat is de tweefactorentheorie? 

 

De theorie die stelt dat emotie ervaren wordt door een fysiologische 

opwinding (arousal) en de cognitieve interpretatie van die fysiologische 

opwinding 

 

7. Wat zijn de 3 theorieën van emotie? + extra uitleg 

 

1. James-Lange theorie: gaat ervan uit dat emotie rechtstreeks uit de 

lichamelijke reactie wordt afgeleid (we kunnen geen emotie hebben zonder 

fysiologische opwinding), wat problematisch is omdat fysiologische reacties 

niet emotie-specifiek zijn.  

2. Cannon-Bard: gaat ervan uit dat 2 routes gelijktijdig verlopen, men krijgt 

een stimulus waarop een lichamelijke reactie volgt, tegelijk krijg je de 

ervaring van emotie in de hersenen. 
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3. De theorie van de cognitieve beoordeling (Lazarus): De cognitieve 

beoordeling van de situatie gaat voor op de lichamelijke reactie en een 

ervaring van emotie in de hersenen. 

 

8. Wat is het verschil tussen de James-Lange theorie en de tweefactorentheorie? 

 

James-Lange theorie: gaat ervan uit dat emotie rechtstreeks uit de 

lichamelijke reactie wordt afgeleid, wat problematisch is omdat fysiologische 

reacties niet emotie-specifiek zijn. 

Tweefactorentheorie: voegt een tussenstap toe: de lichamelijke reactie wordt 

geïnterpreteerd aan de hand van informatie uit de omgeving en daarop volgt 

emotie. 

 
 

9. Wat zijn 3 problemen van de James-Lange theorie? 

 

1. Fysiologische reactie is niet specifiek 

2. Fysiologische reactie zijn 1-2 sec. vertraagd, in werkelijkheid volgt een 

emotie voor een lichamelijke reactie 

3. Fysiologische reactie leidt niet altijd tot een emotie  

 

10. Wat zijn de 2 routes om emotie te triggeren? 

 

- Prosopagnosie: galvanische huidreactie vertrouwde gezichten, emotionele 

verwerking gezichten intact, maar cognitieve deel niet (kunnen gezichten niet 

meer herkennen) (thalamus) 

- Capgraswaan (schizofrenie): bewuste herinnering gezichten, maar 

emotionele herkenningsroute niet (iedereen vreemde) -> reden paranoïde 

worden (cortex) 

 

11. Welke emoties worden verwerkt in de amygdala? 

 

Onbewuste, evolutionair belangrijke en duidelijke reacties zoals angst en 

walging 

 

12. Welke emoties worden verwerkt in de cortex? 

 

Emoties die ingewikkelde en cognitieve verwerking vereisen zoals spijt en 
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ontgoocheling om primaire emoties onder controle te houden 

 

13. Door welke 2 systemen kan je automatische emoties reguleren? 

 

- Onderdrukking: gedragsmatige reacties dalen na uitlokkende stimulus 

- Reappraisal/herbeoordeling: betekenis van de stimulus veranderen of 

focussen op een bepaald aspect 

 

14. Wat is post-traumatische stressstoornis (PTSS)? 

 

Trauma waardoor een automatische reactie wordt uitgelokt. Steeds leven in 

angst wat er voor zorgt dat de hippocampus kleiner wordt. Cognitieve controle 

valt weg en het limbische systeem neemt over. 

 

15. Wat zijn de 3 grote hersenniveaus en welke functies voeren ze uit? 

 

1. Hersenstam: oudste deel > basale, primaire functies  

2. Limbische systeem: lokalisatie (amygdala) 

3. Cortex/hersenschors: intelligentie, logica en rede (typisch menselijk en 

mensapen) 

 

16. In welke regio ligt angst? 

 

Amygdala 

 

17. In welke regio ligt woede? 

 

Orbitofrontaal  

 

18. In welke regio ligt droefheid? 

 

ACC: anterior cingulate cortex 

 

19. In welke regio ligt walging? 

 

Insula 

 

20. Uit welke 3 delen bestaat het limbische systeem? 

 

1. Amygdala: info naar de hypothalamus 

2. Hippocampus: leggen van verbanden tussen emoties en context 

3. Gyrus cinguli/cingularis: tussenschakel cortex (cognitie) en limbische 

systeem (emotie) 
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21. Uit welke 3 delen bestaat de cortex? 

 

1. Orbitofrontale cortex: complexe beloningen en straffen (geen onderdrukking 

impulsieve reacties in functie van lange termijn 

2. Dorsolaterale prefrontale cortex: gevoelens integreren binnen nagestreefde 

doelstellingen 

3. Pariëtale cortex: perceptie, begrijpen en onthouden van emotioneel 

belangrijke info 

 

22. Voor welke 2 gevolgen zorgt een laesie links vs rechts bij de dorsolaterale 

prefrontale cortex? 

 

- Links: depressieve stemming 

- Rechts: manie 

 

23. Wat is synthesizing happiness? 

 

De overschatting van de gemiddelde emotie door herinnering van extremen 

 

24. Welke 3 aspecten geven motivatie tot gedrag? 

 

1. Richting 

2. Intensiteit 

3. Volharding 

 

25. Hoe duwen en trekken motivaties gedrag? 

 

- duwen: behoeften (in mens zelf) 

- trekken: doelen (buiten de mens) 

 

26. Wat is homeostase? 

 

In stand houden van een evenwichtstoestand = optimale toestand 

 

27. Wat is de drifttheorie? 

 

Lichamelijke behoeften leiden tot driften leidt gedrag die die driften laat dalen 

 

28. Wat is de instincttheorie? 

 

Gedrag in functie van instincten, onvrijwillig gedrag met genetische basis 

(nature) 

 

29. Wat is de opwindingstheorie? 

 



Manon Meert 

Functioneren fluctueert steeds van hoog naar laag 

 

30. Wat zijn de gevolgen bij een te hoog of te laag opwindingsniveau? 

 

- Te hoog: exploratiegedrag 

- Te laag: stress 

 

31. Teken de piramide van Maslow 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32. Geef 2 kritiekpunten op de theorie van Maslow 

 

- Bij alle niveaus soms nog niet tevreden 

- Individuele verschillen 

 

33. Wat is een doel? 

 

Een cognitieve representatie van gewenste of ongewenste eindtoestand die 

gedrag stuurt 

 

34. Wat zijn de 2 soorten motivatie? 

 

- Intrinsieke motivatie: voldoening in de activiteit zelf 

- Extrinsieke motivatie: motivatie komt voort uit het bereiken van andere 

doelen die voortkomen uit het uitvoeren van de activiteit 

 

35. Wat is zelfcontrole? 

 

Controle van korte termijn verlangens voor de realisatie van lange termijn 

Behoefte aan 

 zelfactualisatie 

Waarderingsbehoefte 

Behoefte om erbij te horen en liefde te krijgen 

Behoefte aan veiligheid en zekerheid 

Fysiologische behoeften (voedsel, water,...) 
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doelen 

 

36. Wat is egodepletie? 

 

Na het uitvoeren van zelfcontrole is de capaciteit om dit uit te voeren tijdelijk 

gedaald (eindig) 

 

37. Wat zijn biologische signalen op korte termijn voor honger en verzadiging (5)? 

 

- Suikergehalte in bloed -> zin in suiker 

- Cholecytokinine blokkering receptoren -> geen eetlust 

- Proeven, kauwen 

- Vulling maag 

- Effect variatie (40% meer eten en 60% meer kcal bij gevarieerd eten) 

 

38. Wat zijn biologische signalen op lange termijn voor honger en verzadiging (3)? 

 

- Vetreserve (leptine) in bloed -> minder honger 

- Hersenmechanismen (hypothalamus)  

- Cognitief, sociaal-cultureel 

 

39. Wat bij ventromediaal/laterale laesies van de hypothalamus? 

 

- Lateraal: hongercentrum daalt alertheid (dalen honger) 

- Ventromediaal: verzadigingscentrum (honger stijgt) 

 

40. Wat zijn 3 nature verklaringen voor homo/biseksualiteit? 

 

- genetisch (X-chromosoom) 

- hormoonspiegel baarmoeder 

- structuur hypothalamus (die van een homo man is gelijk aan die van een 

vrouw) 

 

41. Wat zijn 3 nurture verklaringen voor homo/biseksualiteit? 

 

- geen 100% genetisch 

- Sociaal-culturele invloeden 

- n broers > kans stijgt 

 

42. Wat is prestatiemotivatie? 

 

De motivatie om iets te verwezenlijken 

 

43. Wat is prestatiedrang? 
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De behoefte om iets te verwezenlijken 

 

44. Wat is faalangst? 

 

Angst om te falen, zeer lage correlatie met prestatiedrang 

 

45. Wat is de wet van Yeskes en Dodson? 

 

Meer prestatie is niet altijd beter (exponentiële stijging van inspanning om 

meer te willen) 
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Vragen Algemene psychologie 

Hoofdstuk 13 – Psychopathologie  

1. Wat is een mentale stoornis? 

 

Een patroon van gedachten, gevoelens en gedrag dat leidt tot persoonlijk 

leiden en een significante daling in het sociale en arbeidsgerelateerd 

functioneren. 

 

2. Wat is psychopathologie? 

 

Wetenschap van de aard, totstandkoming, behandeling en preventie van 

mentale stoornissen. 

 

3. Wat zijn de 3 criteria om mentale stoornissen te definiëren? 

 

1. Grote afwijking gemiddelde: statistisch criterium 2,5% hoger of lager dan de 

normaalverdeling 

2. Overtreden sociale norm: schadelijk gedrag, culturele verschillen en 

veranderlijk 

3. Persoonlijk lijden: belemmering door functioneren (muv psychopaten: geen 

ziektebesef) 

 

4. Wat is de humanistische benadering? 

 

Praten binnen aanvaardende en ondersteunende omgeving 

 

5. Wat is de behavioristische benadering? 

 

Verbetering van gedrag door nieuwe leerprocessen (fobieën) 

 

6. Wat is de cognitieve benadering? 

 

Irrationele en ongepaste overtuigingen  

 

7. Hoe zagen de Grieken, in de middeleeuwen en nu auditieve hallucinaties? 

 

Grieken: stemmen van de goden 

Middeleeuwen: hekserij (demonologisch) 

Nu: schizofrenie 

 

8. Wat is het diathese-stress model? 

 

Aanleg voor een stoornis is een combinatie van kwetsbaarheid en stress door 
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gebeurtenissen en reactie 

 

9. Wat is de DSM? 

 

Boeken die inzicht geven in oorsprong, verloop en prognose, zonder 

behandelingen  

 

10. Wat is DSM I en II? 

 

Vertrekkend vanuit theorie 

 

11. Wat is DSM III en IV? 

 

Accurate beschrijving symptomen zonder specifieke oorzaak 

 

12. Wat zijn de 5 assen van de DSM V? 

 

1. Welke klinische stoornis (diagnose en behandeling) 

2. Interactiepatronen die functioneren en sociale interactie verstoren 

3. Lichamelijke symptomen 

4. Psychosociale en omgevingsgerelateerde stressfactoren 

5. GAF (= global assessment of functioning) -> globale niveau van 

functioneren 

 

13. Wat is kritiek op de DSM (5)? 

 

- Medisch model 

- Beschrijvend, geen theoretische basis 

- Grensgevallen en comorbiditeit 

- Veranderlijk 

- Gedrag te snel pathologisch 

 

14. Wat zijn de 5 kenmerken van autismespectrumstoornis (ASS)? 

 

1. Problemen met sociale interactie 

2. Behoefte aan structuur, herhaling, vast ritme 

3. Symptomen vanaf een vroege kindertijd 

4. Ernstige beperking dagelijks functioneren 

5. Onafhankelijke, verstandelijke handicap (problemen met communiceren en 

taal) 

 

15. Wat is Asperger? 

 

Hoog functionerende ASS (20% van de symptomen van ASS, behalve de 
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verstandelijke beperking) 

 

16. Wat zijn de 5 kenmerken van Asperger? 

 

1. Ontbreken bepaalde taal en cognitieve vermogens 

2. Houterigheid 

3. Trage motorische ontwikkeling 

4. Soms extreme feitenkennis van een geïsoleerd domein 

5. Last met figuurlijke taal, pragmatiek 

 

17. Wat zijn de 5 symptomen van schizofrenie? (minstens 2 nodig) 

 

1. Wanen 

2. Hallucinaties 

3. Onsamenhangende spraak: semantische en syntactische regels ok 

4. Ernstig chaotisch of katatoon gedrag: afwisseling prikkelbaarheid en 

onvoorspelbaar 

5. Vervlakking van affect, armoede spraak en gedachten of apathie 

 

18. Wat zijn wanen? 

 

Gehandhaafde overtuiging ondanks het bewijs van het tegendeel  

 

19. Geef de 5 soorten wanen. 

 

- Betrekkingswaan 

- Beïnvloedingswaan 

- Overtuiging dat gedachten uitgezonden worden 

- Achtervolgingswaan 

- Grootheidswaan 

 

20. Wat is de betrekkingswaan? 

 

Normale voorwerpen/gedragingen andere bijzondere betekenis 

 

21. Wat is de beïnvloedingswaan? 

 

Overtuiging niet meer uit vrije wil te kunnen handelen 

 

22. Wat zijn hallucinaties? 

 

Perceptuele ervaringen zonder fysische stimulus  

 

23. Wat zijn positieve en negatieve symptomen? 
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Positieve: bij normale mensen niet aanwezig, maar hier wel (accuut: limbisch 

systeem) 

Negatieve: bij normale mensen wel aanwezig, maar hier niet (geleidelijk: 

frontale lobben) 

 

24. Op welke soort symptomen werken antipsychotica? 

 

Positieve symptomen 

 

25. Wat is een cannabis psychose? 

 

Hallucinaties en wanen door gebruik cannabis, duurt enkele dagen en stopt bij 

stopzetting gebruik. Vaak de voorloper van schizofrenie. 

 

26. Wat is een stemming? 

 

Een minder intense, chronische, emotionele toestand, niet gericht op een 

bepaalde stimulus 

 

27. Wat is een stoornis? 

 

Ernstige verstoringen die leiden tot buitensporige 

neerslachtigheid/opgetogenheid, verschillend in denken, eet-en slaappatroon, 

sociale en professionele relaties, verschillend in duur en ernst, met of zonder 

manische periodes 

 

28. Wat is een bipolaire stoornis? 

 

Een opeenvolging van 1 of meerdere manische en depressieve episodes 

 

29. Wat is een manische episode? 

 

Toestand van intense en onrealistische gevoelens van opwinding en euforie 

(medicatie: lithium) 

 

30. Geef de 8 symptomen van een depressieve stoornis (minstens 5 nodig) 

 

1. Depressieve stemming gedurende grootste deel van de dag, (bijna) elke dag 

2. Daling in interesse en plezier in (bijna) alle activiteit en gedurende het 

grootste deel van de dag, (bijna) elke dag 

3. Duidelijke gewichtsverandering 

4. Veranderd slaappatroon 

5. Psychomotorische agitatie/remming 

6. Gevoelens van waardeloosheid, zelfverwijten en schuldgevoel 

7. Daling in vermogen tot nadenken/concentratie, besluiteloosheid 
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8. Terugkerende gedachte dood/suïcide 

 

31. Wat is de bijnaam van depressie, waarom heet deze zo en wie is er het meeste 

vatbaar voor? 

 

- De verkoudheid van de geesteszieken 

- Omdat dit zeer vaak voorkomt 

- Zichzelf isolerende mannen, werklozen, gescheiden moeders en studenten 

 

32. Hoe werkt antidepressiva? 

 

Zorgt ervoor dat het aanwezige serotonine langer in de synaptische spleet 

aanwezig blijft 

 

33. Welke soorten attributies bestaan er en welke leiden tot depressieve 

gevoelens? 

 

1. Intern vs extern 

2. Globaal vs specifiek 

3. Stabiel vs veranderbaar 

 

-> Intern, globaal en stabiel 

 

34. Wat is een angststoornis? 

 

Een ernstige aanhoudende vorm van angst zonder realistische aanleiding 

 

35. Wat is een fobie? 

 

Intense angstreacties op voorwerpen/activiteiten waarbij de reactie niet in 

verhouding is tot het gevaar 

 

36. Wat is een sociale angststoornis? 

 

Algemene angst voor in verlegenheid gebracht te worden in een veelheid 

 

37. Wat is een veralgemeende angststoornis? 

 

Overmatige, chronische bezorgdheid over een hele reeks 

gebeurtenissen/activiteiten  

 

38. Wat zijn de 6 symptomen van een veralgemeende angststoornis? 

 

1. Rusteloosheid 

2. Snel vermoeid 
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3. Moeite concentratie 

4. Irritatie  

5. Spierspanning 

6. Slaapstoornis 

 

39. Wat is een paniekstoornis? 

 

Meerdere onverwachte paniekaanvallen zonder aanwijsbare oorzaak 

 

40. Wat zijn de 5 symptomen van een paniekstoornis? 

 

1. Kortademigheid 

2. Hartkloppingen 

3. Zweten 

4. Bibberen 

5. Duizeligheid 

 

41. Wat is obsessieve-compulsieve gerelateerde stoornissen (OCD)? 

 

Terugkerende ongewilde drang en opdringerige dwanggedachten of beelden 

(dwanghandelingen) 

 

42. Wat zijn somatoforme stoornissen? 

 

Aandoening waarbij klachten en handicaps ervaren worden zonder aanwijsbare 

lichamelijke oorzaak 

 

43. Wat is een somatische symptoomstoornis? 

 

Langdurige excessieve gedachten, gevoelens en gedrag met werkelijke pijn 

 

44. Wat is de oorzaak van het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS)? 

 

Geen lichamelijke oorzaak of nog niet detecteerbaar 

 

45. Wat is een conversiestoornis? 

 

Bepaald lichaamsdeel werkt plots niet meer  

 

46. Wat is een dissociatieve stoornis? 

 

Een verstoring van het identiteitsgevoel van een persoon, als gevolg van 

coping met angst en stress  
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47. Wat is dissociatieve amnesie? 

 

Amnesie van belangrijke persoonlijke herinneringen als gevolg van 

stresserende ervaringen  

 

48. Wat zijn de 4 soorten van dissociatieve amnesie? 

 

1. Gelokaliseerd: niets meer uit een bepaalde periode 

2. Selectief: sommige dingen vergeten 

3. Veralgemeend: volledige levensgeschiedenis 

4. Continu: niets tot een bepaald punt in het verleden 

 

49. Wat is een dissociatieve fugue? 

 

Niet enkel amnesie, ook vertrek vertrouwde omgeving en aanname andere 

identiteit (meestal slechts een paar dagen) 

 

50. Wat is een dissociatieve identiteitsstoornis? 

 

Een gastpersoonlijkheid en afsplitsing van een andere persoonlijkheid 

 

51. Wat is de incidentie? 

 

Hoeveel procent nieuwe gevallen er zijn in de bevolking 

 

52. Wat is de prevalentie? 

 

Hoeveel procent in de bevolking  
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Vragen Algemene psychologie 

Hoofdstuk 14 – Therapie  

1. Wat is biologische behandeling? 

 

Geneesmiddelen die effect hebben op lichamelijke processen die op hun beurt 

effect hebben op gedrag en emoties 

 

2. Wat zijn psychotherapeutische behandeling? 

 

Gesprekken die effect hebben op gedrag en emoties 

 

3. Wat is collocatie? 

 

Het opsluiten geesteszieken tegen de wil in, aangevraagd aan de procureur 

des konings door derden  

 

4. Vanaf wanneer was er ambulante behandeling? 

 

1950 

 

5. Hoe werken barbituraten? 

 

Verslavend 

 

6. Hoe werken benzodiazepines? 

 

Algemene angststoornis, verslavend 

 

7. Hoe werken bètablokkers? 

 

Versuffen 

 

8. Wat is SSRI? 

 

Natuurlijke serotonine blijft langer in de synaptische spleet, minste 

bijwerkingen, minder geschikt voor bipolaire stoornis (lithium) -> 

antidepressiva  

 

9. Wat is tardieve dyskinesie? 

 

Verlies controle over gezichtsspieren  

 

10. Wat is elektroconvulsieve therapie (ECT)? 
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Verdoven en 1 seconde stroom steken op de hersenen (alle neuronen 

activeren)  

 

11. Wat is transcraniaal magnetische stimulatie (TMS)? 

 

Links frontaal, minder goed van ECT, maar minder ernstig 

 

12. Wat is een lobotomie? 

 

Het wegsnijden van de frontale cortex en emotionele controle centra  

 

13. Wat is psychomotorische therapie? 

 

Integratie bewegingsactiviteiten binnen psychotherapie 

 

14. Wat is lichttherapie? 

 

Seizoensgebonden stemmingsstoornissen (melatonine daalt bij donker = moe) 

 

15. Wat is het placebo-effect? 

 

Fysiologische of psychologische respons op substantie of procedure die geen 

werkzame farmacologische of therapeutische componenten bevat 

 

16. Wat zijn de 3 voorwaarden voor een studie met placebo? 

 

1. Placebogecontroleerd 

2. Gerandomiseerd  

3. Dubbelblind 

 

17. Bij een effectgrootte van +0,5 bij therapie, wat betekent dit? 

 

Aan einde voelt 70% zich iets beter, 30% voelt zich iets slechter 

 

18. Bij een effectgrootte van +1,0 bij therapie, wat betekent dit? 

 

Aan einde voelt 84% zich iets beter, 16% voelt zich iets slechter 

 

19. Wat is psychotherapie? 

 

Problemen oplossen door op een constructieve manier ze met iemand te 

bespreken 

 

20. Wat is de Tarasoff beslissing? 
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Mogelijke slachtoffers waarschuwen bij gevaar 

 

21. Wat is sublimatie? 

 

Het omzetten van oerdriften in sociaal of maatschappelijke geaccepteerde 

vormen 

 

22. Wat is weerstand? 

 

Angst voor openbaring conflict -> vijandigheid therapeut 

 

23. Wat is overdracht? 

 

Overdracht van emoties ten opzichte van belangrijke personen naar de 

therapeut 

 

24. Wat is catharsis? 

 

Het wegvallen van spanning/angst na bewustwording 

 

25. Waar ligt de focus bij interpersoonlijke psychotherapie? 

 

Het onbewuste 

 

26. Van wat is een stoornis het gevolg? 

 

Gevolg van een blokkade in natuurlijke groei, door verkeerde perceptie of 

gebrek aan contact met eigen gevoelens 

 

27. Wat is zelfactualisatie? 

 

In ondersteunende context van therapie loskomen van onrealistische 

verwachtingen 

 

28. Geef 3 voorwaarden van een goede therapeutische relatie 

 

1. Onvoorwaardelijke positieve aanvaarding 

2. Empathie 

3. Authenticiteit 

 

29. Wat is een gedragstherapie? 

 

Gedragsverandering door toepassing van wetten en principes van de 

leerpsychologie 
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30. Wat is flooding? 

 

Onmiddellijke confrontatie met de volledige geconditioneerde stimulus 

 

31. Wat is implosietherapie? 

 

Gedwongen ervaringen angstreacties door inbeelding situatie, indien reële 

ervaring niet mogelijk is  

 

32. Wat is aversietherapie? 

 

De geconditioneerde stimulus koppelen aan een negatieve ervaring (bv. Bij 

overmatige seksdwang) 

 

33. Wat is token economy? 

 

Puntensysteem voor normale, gewenste gedragingen  

 

34. Wat is modelling? 

 

Succes zien bij anderen werkt motiverend 

 

35. Wat is cognitieve gedragstherapie? 

 

Efficiëntere strategieën voor perceptie en interpretatie van de 

omgeving/gebeurtenissen 

 

36. Wat is de rationeel-emotieve therapie? 

 

Irrationeel gedrag en negatieve gevoelens ontstaan uit onrealistische 

overtuigingen, dit kan je veranderen 

 

37. Wat is het ABC van emoties? 

 

a. activating event: welke situatie lokt de emotie los? 

b. beliefs: welke opvattingen? 

c. consequences: welke gevolgen? 

d. dispute: zijn opvattingen functioneel en relationeel? 

e. effect: welke cognitieve, emotionele en gedragsmatige gevolgen bij 

verandering cognities? 

 

38. Wat is de stoptechniek? 

 

Laten zien dat mensen de grens overschrijden 
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39. Wat is rationele herstructurering? 

 

Idpv overmatige conclusies te trekken over kleine zaken, het rationeel 

benaderen en herstructureren 

 

40. Wat is positief denken? 

 

Elk nadeel heeft een voordeel 

 

41. Wat zijn attributieveranderingen? 

 

Succes intern, falen extern 

 

42. Wat is protocol? 

 

Een stappenplan met richtlijnen voor behandeling specifieke problematiek 

 

43. Wat zijn meta-analyses? 

 

Geen systematische verschillen tussen therapiebenaderingen  


