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Begrippenlijst Psychologische functieleer I 
 

Psychologische functieleer Wetenschappelijke studie naar de basis van menselijk gedrag 
(= cognitieve psychologie, experimentele psychologie, 
psychonomie) 

Psychonomie Het meten en precies in kaart brengen van de 
wetmatigheden van het menselijk gedrag (ó traditioneel 
meer beschrijvende, kwalitatieve karakter van de 
psychologie) 

Cognitie Het vermogen tot kennisverwerving tot kennisverwerving en 
informatieverwerking en hangt nauw samen met 
denkprocessen 

Convergerende operaties Wanneer verschillende methodes, ieder met hun eigen 
sterktes en zwaktes, resultaten opleveren die allemaal 
consistent zijn met elkaar kunnen wij een beeld vormen van 
een cognitief proces 

P-value hacking  Het misbruik van data-analyse om patronen in data te vinden 
die als statistisch significant kunnen worden gepresenteerd, 
waardoor het risico op false positives drastisch toeneemt en 
onderschat 

Ionotropisch effect Wanneer neurotransmitter direct het PSP beïnvloedt door 
tijdelijk een ionenkanaal te openen 

Metabotropisch effect Wanneer neurotransmitter een indirect effect heeft omdat ze 
een biochemische verandering in de celwand teweegbrengt  

Default mode network Netwerk dat vooral actief is wanneer we geen specifieke 
taken uit te voeren hebben 

Zelfreferentiële processen Processen die betrekking hebben op het nadenken over 
jezelf, het evalueren van je eigen waarden en het ophalen 
van persoonlijke herinneringen 

Extinctie Het geleidelijk aan afnemen van de geconditioneerde 
stimulus omdat ze herhaaldelijk wordt aangeboden zonder 
de ongeconditioneerde stimulus 

Reinforcement Het selectief bekrachtigen van gewenst gedrag en weglaten 
van bekrachtiging bij ongewenst gedrag 

Shaping Proces dat beschrijft hoe gedrag door middel van specifieke 
straffen en beloningen steeds verder verfijnd kan worden 

Predictieve brein Het vormen van predicties en die toetsen op basis van wat 
we waarnemen 
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Emissietheorie Eénrichtingsverkeer in de verwerking van info, ogen zijn 
passieve ontvangers de signalen uit de buitenwereld 
registreren en deze signalen via trein van associaties 
omzetten in actie 

Associativisme Signalen combineren tot associaties; waarnemingen en 
gedachten 

Predictieve-coding-theorie Theorie die zegt dat ons brein continu bezig is om actief 
interne modellen van onze omgeving te creëren (top-down-
verwerking) 

Priming-effect De verwerking van bepaald woord kan beïnvloed worden 
door een ander woord dat kort daarvoor werd aangeboden 

Top-down-predictiemechanisme Op basis van associatievorming (= snel en efficiënt oproepen 
van relevante informatie) predicties maken over toekomstige 
uitkomsten 

Stochastisch Er wordt een zeker waarschijnlijkheid toegekend, deze 
bepaalt mee in welke mate binnenkomende sensorische 
informatie wordt verwerkt 

Weberfractie Kleinste verschil tussen twee objecten is lineair afhankelijk 
van de grootte van deze objecten 

Introspectie Methode waarbij proefpersoon op zo een gestructureerd 
mogelijke wijze moet proberen om een subjectieve ervaring 
te beschrijven 

Informatie Wegnemen van onzekerheid en daardoor betere predicaties 
kunnen doen, naarmate een boodschap meer predictief is, 
kan de informatie gecomprimeerd worden en is ze minder 
complex 

Machine learning-algoritmes Vorm van kunstmatige intelligentie die is gericht op het 
bouwen van systemen die van de verwerkte data kunnen 
leren of data gebruiken om beter te presteren. Kunstmatige 
intelligentie is een overkoepelende term voor systemen of 
machines die de menselijke intelligentie nabootsen. 

Embodied cognition Belichaamde cognitie; cognitieve functies kunnen niet los 
gezien worden van ons lichaam en lichaamsfuncties, ze zijn 
onlosmakelijk verbonden 

Habituatie Wanneer een respons op een zwakke stimulus na verloop 
steeds zwakker wordt 

Sensatie Wanneer een respons op een sterke stimulus na verloop nog 
steeds sterker wordt 

Effectorsysteem De spieren en spiergroepen die we uiteindelijk gebruiken om 
een beweging uit te voeren 
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Motoreenheid  Een motorneuron samen met de bijhorende spiervezels 

Neuromusculaire junctie De synaps tussen een motorneuron en de bijbehorende 
spiervezel, die groter en meer gespecialiseerd is 

Ideomotortheorie Acties worden gedefinieerd door het waarneembare effect 
ervan. Het voorstellen van de consequenties van een actie 
resulteert in de uitvoering ervan 

Motoranticipatie De verzameling processen die uitgevoerd moeten worden om 
een motorprogramma voor te bereiden 

Planningssysteem Initiatie van bewegingen; systeem moet veel verschillende 
informatiebronnen integreren en wordt beïnvloed door het 
bewustzijn, dus is relatief traag 

Controlesysteem Uitvoering van bewegingen (accuraatheid op basis van 
visuele feedback) 

Declaratieve processen  Het bewust beleven of oproepen van opgeslagen kennis 

Impliciet leerproces Procedureel leren; het leren van motorische vaardigheden, 
geen bewuste toegang tot motorprogramma’s die we voor 
deze vaardigheden hebben geleerd 

Monisme Denkwijze dat er slechts een fundamentele substantie in de 
natuur bestaat; enkel eenheid 

Microbewustzijn  Bewustwording van één enkele eigenschap 

Macrobewustzijn  Bewustzijn van het gehele project 

Verenigd bewustzijn Verzamelingen van micro- en macrobewustzijn; ons eigen 
uniforme bewustzijn 

Binoculaire rivaliteit We kunnen maar één beslissing maken per paar 100ms en 
maar één visuele scène waarnemen; afwisseling van 
bewustwording tussen verschillende beelden; strijd tussen 2 
beelden 

Vegetatieve toestand De ernstigste graad van functioneel hersenlijden die kan 
samengaan met langdurig overleven na coma. Patiënten in 
een vegetatieve toestand ontwaken uit een coma en lijken 
wel wakker te zijn. De ogen zijn overdag open en de patiënt 
ademt spontaan en kan de indruk wekken rond te kijken. 

Bistabiele beelden Afbeeldingen die op meerdere manieren geïnterpreteerd 
kunnen worden 

Inattentional blindness Veel informatie die we waarnemen bereikt ons bewustzijn 
niet, als we geen aandacht aan deze informatie schenken 

Hemineglect Niet in staat visuele stimuli aan een zijde van het lichaam op 
te merken 
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Endogene aandacht Onze aandacht richt onze mentale processen op een 
vrijwillige manier op de taak/stimuli 

Exogene aandacht Wanneer een saillante (= evident) externe prikkel onze 
aandacht trekt, terwijl we gefocust zijn op een taak 

Vigilantie Onze vaardigheid om aandacht gedurende langere tijd op een 
specifieke taak gericht te houden 

Spatiale aandacht Wanneer aandacht gericht wordt op een specifieke locatie in 
onze omgeving 

Attentional blink De capaciteit van een proefpersoon om een tweede 
doelstimulus te verwerken wordt zeer beperkt wanneer die 
kort na de presentatie van de eerste doelstimulus wordt 
aangeboden 

Fenomenaal bewustzijn We zijn ons bewust van aan groot aantal stimuli, maar zonder 
aandacht kunnen we ze echter niet rapporteren en vervalt de 
bewuste ervaring zeer snel 

Toegangsbewustzijn Wanneer we onze aandacht richten op een bewuste ervaring 
en we deze kunnen rapporteren 

Executieve functies Gedragsveranderingen beschrijven bij patiënten met schade 
aan frontale lobben 

Cognitieve inhibitie Onderdrukken van eerder geactiveerde representaties of 
processen en verwijderen van irrelevante acties uit het 
bewustzijn 

Gedragsinhibitie  Controle van direct zichtbaar gedrag 

Centrale bottleneck  Beperking in het stadium van de centrale verwerking 

Coverte aandacht  Aandacht gericht op een andere locatie dan je ogen 

Overte aandacht  Aandacht gericht op de ogen 

Geluid  Een trilling, die zich als drukgolf verplaatst door een medium 

Periodieke oscillatie Een trilling; een periodiek herhaalde omkering van de 
bewegingsrichting 

Amplitude  Intensiteit van het waargenomen geluid 

Frequentie  Waargenomen toonhoogte 

Frequentietheorie Neuronen verbonden met trilharen vuren op dezelfde 
frequentie als die van het waargenomen geluid 

Refractaire periode  Periode waarin een neuron niet kan vuren (1/1000 sec) 

Tonotopische organisatie Frequentie is gecodeerd in functie van de locatie van de 
cochlea die gestimuleerd wordt. Door variatie in de 
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doorsnede en stijfheid, zijn verschillende locaties selectief 
gevoelig voor andere frequenties. 

Scala timpani Perilymfe bevattende ruimte in de cochlea aan de onderzijde 
tussen de scala media en botwand 

Scala media Endolymfe bevattende buisstructuur op de laminaspiralis die 
de haarcellen van Corti omsluit 

Tonotopische kaart Specifieke gebieden in de kern representeen de individuele 
frequenties van het auditieve spectrum. De neuronen in deze 
gebieden hebben een receptief veld, dus hoe dichter de 
aangeboden frequentie bij de voorkeursfrequentie komt, hoe 
harder de neuronen vuren. 

Afstemmingscurve Verband tussen aangeboden geluidsfrequentie en activiteit 
van een neuron 

Tinnitus  Fantoomwaarneming van continue pieptoon 

Auditieve scèneanalyse Studie van de processen die ervoor zorgen dat we individuele 
geluiden in onze natuurlijke omgeving kunnen herkennen en 
van elkaar kunnen onderscheiden 

Principe plausibiliteit Vergelijkbare geluiden (perceptueel beschouwd) die elkaar in 
de tijd volgen neigen we samen te groeperen tot een stroom 

Prosodie Leer van de tijd- en toonmeting van muziek; ritme, 
spraalmelodie, metrum, klankkleur, … (muziekverwerking) 

Syncopatie Toevoegen van muzikale accenten die buiten de puls vallen; 
zetten aan te willen dansen 

Mismatch negativity De automatische preattentieve detectie van afwijkende 
stimulus; negatieve component die optreedt als reactie op 
een infrequente afwijking in een bepaald fysisch kenmerk van 
een auditieve prikkel (zoals een toon) tegen een achtergrond 
van steeds herhaalde prikkels. 

Spraak   Complexe reeks akoestische signalen 

Spectogram Grafiek waarin de energie per frequentiegebied is uitgezet 
tegen tijd 

Formanten Frequentiebanden die sterk door de stem worden 
geactiveerd 

Novelty P300 Positieve ERP-component, die ongeveer 300 ms na 
aanbieding van saillante stimulus wordt opgeroepen; is 
maximaal over fronto-centrale schedel  

Reorienting negativity Late negatieve ERP-component, geassocieerd met het 
oriënteren op de taak in kwestie nadat de afleidende 
auditieve stimulus geëvalueerd is 
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Inattentionale deafness Gehoorverlies is het gedeeltelijke of volledige onvermogen 
geluid waar te nemen in één of beide oren. Gehoorverlies kan 
aangeboren zijn of in de loop van het leven optreden. 

Mechanische perceptie Waarneming van alle signalen die door ons lichaam 
geproduceerd worden 

Vestibulair systeem Systeem dat ons evenwicht regelt; detecteert niet alleen 
positie van ons hoofd maar ook de acceleratie en reguleert zo 
de balans. Onder normale omstandigheden gebeurt dit 
onbewust, heel soms worden we ons bewust van signalen 
van dit systeem (zoals tijdens draaien van pirouettes, ritjes in 
de achtbaan, …) 

Fantoompijnen Extreme vormen van pijn in het geamputeerde lichaamsdeel. 
Soms ook residuele pijn die ervaren wordt in de intacte 
lichaamsdelen die zich in de buurt van de amputatie 
bevinden => veel verschillende verschijningsvormen: simpele 
kortstondige scheten vs. langdurige intense episodes 

Neuroma Verknoopte massa axonen die niet meer opnieuw 
verbindingen kunnen aangaan met weefsel van het 
geamputeerde deel 

Telescopering Wanneer de ervaren lengte van een fantoomledemaat niet 
meer overeenkomt met die van het oorspronkelijke 
ledemaat. Vroeger gezien als gevolg van adaptie, nu vooral 
gezien als fenomeen dat samenhangt met toename in 
fantoompijn. 

Myo-elektrische prothese Motor gestuurde prothese die gebruikt kan worden om 
voorwerpen te pakken en die bediend wordt d.m.v. 
elektromyografische signalen, die door de spieren op het 
intacte deel van bv. de arm worden gegenereerd  

Tactiele perceptie  Tastzin 

Fybromyalgiesyndroom Chronische generieke pijn in spieren en gewrichten, heel 
gevoelig voor druk op specifieke spier-/peesgroepen 
(verlaagde pijngrens) 

Multisensorische integratie  Integratie van de informatie van de verschillende zintuigen 

Multisensorische interacties Wanneer zintuigen elkaar beïnvloeden zonder dat er 
integratie plaatsvindt 

Multisensorische depressie Wanneer het temporele en/of spatiale nabijheidsrincipe 
geschonden wordt, is er geen super additieve respons, maar 
een subadditieve respons, waarbij respons neuron op 
multisensorische stimulus kleiner is dan die op unisensorische 
stimulus 
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McGurk-effect Effect dat ontstaat wanneer het geluid van een uitgesproken 
lettergreep niet meer overeenkomt met de lipbeweging die 
de spreker maakt 

Stimulus onset asynchrony (SOA) Relatieve aanbiedingstijd 

Synesthesie Wanneer de waarneming van een stimulus resulteert in 
bewuste sensorische ervaringen, die normaal niet met die 
stimulus geassocieerd zijn bv. letter die kleursensatie oproept 

Diffusion tensor imaging MRI-techniek die anisotrope diffusie gebruikt om de axonale 
(witte stof) organisatie van de hersenen te schatten; hiermee 
kan de sterkte van connecties tussen verschillende 
hersengebieden gemeten worden 

Assumptie van de eenheid De mate waarin we ervan overtuigd zijn dat twee sensorische 
stimuli gerelateerd zijn aan hetzelfde object of dezelfde 
gebeurtenis 

Intermodale aandacht Richten van visuele aandacht op een specifieke locatie heeft 
invloed op verwerking auditieve stimuli 

Pip & pop effect Visuele kleurverandering eerder opgemerkt wanneer die 
samenvalt met een toontje of een tactiele stimulus 

Psychofysica Discipline die veel heeft bijgebracht qua kennis over 
bewegingsdetectie 

Biologische beweging Door middel van 6 puntlichten in staat zijn een aantal 
typerende bewegingen te herkennen  

Perceptie-actie cycli Representatie van een circulaire stroom van informatie uit de 
omgeving naar sensorische gebieden en verder 

Proprioceptie Zelfwaarneming; Het vermogen van een organisme om de 
positie van het eigen lichaam en lichaamsdelen waar te 
nemen 

Tangentieel punt Punt waar de bewegingsrichting lijkt te inverteren (= 
omkeren, van plaats doen wisselen), resulteert over het 
algemeen in betere stuurprestaties 

Premotortheorie Theorie van aandacht dat stelt dat er eenzelfde mechanisme 
is voor het programmeren van oogsaccades en spatiële 
aandacht 

Oculo-motoriek De opbouw van de samenwerking tussen beide ogen, zowel 
het richten als het scherpstellen wordt nu getraind. Het goed 
richten van beide ogen op een object is de hoogste vorm van 
fijne motoriek. 

Homeostase Het in stand houden van een stabiele interne toestand; 
actuele toestand continu vergelijken met streefwaarden en 
wanneer een afwijking gedetecteerd wordt, streeft het 
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systeem ernaar de toestand terug te brengen naar de 
streefwaarde 

Allostase Processen die leiden tot toestandsverandering (ó 
homeostase) 

Setting Point regulatie Intern evenwicht bereiken door krachten die elkaar 
tegenwerken, waardoor ze elkaar in evenwicht houden 
(andere manier van regulatie zonder homeostatische 
mechanismen) 

Drijfveer Interveniërende variabele die beter in staat is om de 
complexe relatie tussen de onafhankelijke variabelen te 
beschrijven; drijfveer als mediërende variabele tussen 
onafhankelijke en afhankelijke variabelen 

Hiërarchisch bekrachtigingsleren Complexe doelen bereiken doordat specifieke opties 
verschillende mogelijke sets van acties representeren, 
waarbij iedere actieset weer bestaat uit verschillende 
primitieve acties 

Regulier bekrachtigingsleren Simpele doelen bereiken die niet uit dubtests bestaan 

N2pc-component Inzet van aandacht en een negatieve potentiaal over de 
schedel contralateraal ten opzichte van de locatie waar 
aandacht ingezet wordt 

Behavioral inhibition scale (BIS) Schaal om vast te leggen in hoeverre proefpersoon 
geïnhibeerd wordt door een persoonlijkheidstrek om een 
beloning te willen zoeken 

Behavioral activation scale (BAS) Schaal om vast te leggen in hoeverre proefpersoon 
geactiveerd wordt door een persoonlijkheidstrek om een 
beloning te willen zoeken 

Reward priming De mate waarin proefpersoon beïnvloed wordt door het 
vooruitzicht op een beloning 

Emoties Kortdurende stemmingen die sterk in intensiteit kunnen 
variëren en ofwel direct door een specifieke gebeurtenis 
kunnen worden opgeroepen, ofwel door onze interpretatie of 
voorstelling van de gebeurtenis beïnvloed kan worden; 
eigenschappen die ons in staat stellen op een zodanig 
aangepaste wijze te reageren op significante gebeurtenissen 
dat ze ons evolutionair succes bevorderen 

Humeur Fenomeen veel stabieler dan emoties, en de specifieke 
oorzaak van een bepaald humeur is vaan minder eenduidig 

Gemoedstoestand Stemmingen die vallen onder zowel emoties als humeur 

Affect De aard van de gemoedstoestand (positief of negatief) 
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Valentie Een continue dimensie die kan variëren van extreem negatief 
naar extreem positief affect 

Bewuste appraisal Bewuste beoordeling 

Emotieregulatie Activeren van een proces dat als doel heeft een emotionele 
ervaring te reguleren, zowel qua intensiteit als qua duur 

Positief affect Toename gebruik heuristisch systeem 1 en afname gebruik 
analytisch systeem 

Constructed motion theory Wetenschappelijke theorie om de ervaring en perceptie van 
emotie te verklaren: affectieve ervaringen zijn het resultaat 
van de predicties die ons brein genereert. Brein construeert 
emoties op dezelfde wijze als andere predicties, op basis van 
Predictieve mechanismen. 


