
Namen Grondslagen  

H1: Het begin  

LINDENBERG 
Observeerde eigenschappen van ongeletterde samenlevingen.  

SOCRATES 
Uitvinding geschrift is iets slecht, het maakt studenten lui. 

HIPPOCRATES 
`Vader vd medicijnen, weten niet zeker of hij echt geleefd heeft.                                                   

Boek corpus hippocratum tot 1700-1800 gebruikt voor medische condities en behandelingen  

PLATO 
Beschreef als eerste het woord filosofie 

o Schreef dialogen met Socrates 
o Wereld = afspiegeling van de permanente wereld van ideale vormen (allegorie van de grot) 
o Ziel en lichaam zijn 2 verschillende dingen 
o Om tot kennis te komen moeten we in onze ziel kijken, nadenken en redeneren → geen observatie                                                                                                                                                        
o Wiskunde benadert de ideale wereld het best  

De ziel heeft drie delen  

1)  Rede = hersenen = onsterfelijk  

2)  Waarneming en emotie = hart = sterfelijk  

➢ Afgescheiden van rede door de nek  

3)  Honger en lagere verlangens = lever = sterfelijk  

Aanhanger dualisme: ziel bestaat eerst en overleeft het lichaam. Zielen zijn afkomstig van de 
kosmos, ze wonen tijdelijk in het menselijke lichaam, als het lichaam sterft gaat de ziel terug naar de 
kosmos.  

→ was de eerste filosoof die een expliciete opinie had over hoe kennis verworven moest worden  

o Kennis moet van de ziel komen (rationalisme) die a priori kennis van de wereld heeft                        
o Observatie leidt niet tot ware kennis  

➢ We maken fouten in onze observatie 
➢ De geobserveerde wereld is niet de echte wereld  

ARISTOTELES 

= leerling van Plato  

Soorten kennis:  



2 

1)  Productieve kennis: hoe dingen maken?  

2)  Praktische kennis: hoe zich gedragen in welke situatie?  

3)  Theoretische kennis: zoeken naar waarheid over het universum  

➢ Wiskunde, natuurkunde, theologie (= kennis over het universum)  

Theoretische kennis start met axioma’s 
o Waarheid die we aanvoelen als vanzelfsprekend en die een duidelijke plaats hebben in ons beeld 
van het universum  

➢ Bv. Er zijn vier elementen op aarde: water, aarde, vuur en lucht (+ ether)  

➢ 2 streven naar aarde (aarde + water) en 2 naar het deel van het universum boven de maan (lucht 
+ vuur)  

o Kennis van axioma’s komt van: observatie, intuïtie en kennis over het universum 
o Verdere kennis van axioma’s wordt afgeleid op basis van logica 
o Observatie = ondergeschikt → als observatie en axioma niet overeenkomen, is de observatie mis  

Er bestaat een levenskracht → zorgt dat sommige dingen levend zijn en andere niet  

1)  Vegetatieve ziel: zorgt dat wezen zich kan voeden en voortplanten  

2)  Dierlijke ziel: beweging, perceptie, geheugen  

3)  Rationele ziel: denken over universum en een deugdzaam leven leiden  

o Deductief redeneren is de basis van de wetenschap 
➢ Zelf-evidente axioma’s; je voelt zelf aan of de axioma’s kloppen of niet  

o Observatie kan bijdragen tot kennis, maar is niet voldoende om kennis te zijn o Ideaal van de 
wiskunde en geometrie  

➢ Je vertrekt vanuit een aantal aannames en kan van daaruit de rest afleiden  

ALEXANDER DE GROTE 
Grote uitbreiding van het griekse rijk à intensere interacties met andere beschavingen. 

Verschuiving basiskiennis naar Alexandrië. 

Belangrijke figuren: Archimedes, Euclides, Ptolemaeus 

Hij veroverde het Arabische schiereiland niet. 

KAREL DE GROTE 
Oprichting van scholen en universiteiten (800) 

MARTIN LUTHER 
Reformatie in 1516 (invloed vh protestantisme) 

WEBER 
o katholiek scholen =focus op humanisme 

o Protestantse scholen = focus op wetenschap, techniek en handel  
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GUTENBERG 
Eerst blokdruk en daarna losse letters  

H2: De wetenschappelijke revolutie 1600-1700 

JULIUS CAESAR 
Voerde de kalender in. De kalender rekent 365 dagen + om de 4 jaar een schrikkeljaar→ niet            

nauwkeurig genoeg  

o Mist een dag om de 134 jaar 
o Rond 1500 liep de kalender 10 – 11 dagen achter 
o Men wou begrijpen wat er fout ging dus men veronderstelde theorieën over beweging Aarde en 
zon  

PTOLEMAEUS 
Epicycli 

COPERNICUS 
= Poolse geleerde die zich interesseerde voor het kalender probleem, werkte voor de kerk  

o Alternatieve theorie: de Aarde draait rond de zon = heliocentrisme 

o Schreef er een tekst over als een alternatief model die hij pas 30 jaar later publiceerde (voor zijn 
dood)                                                                                                                                                                 

o Had nog altijd epicycli nodig om de banen van de dwalende sterren te beschrijven  

GALILEO GALILEI 
Het boek van Copernicus had 60 jaar een onopmerkelijk bestaan bij de astronomen, totdat Galilei 

het boek van Copernicus gebruikte om de bewegingen beter te begrijpen. Begin 17de eeuw was er 
de uitvinding van de telescoop, o.a. door Galileo Galilei, waardoor de sterren veel beter zichtbaar 
waren  

Bevindingen van Galilei:  

o Er zijn veel meer sterren te zien door de telescoop 
o Het oppervlak van de maan is niet plat zoals Aristoteles beweerde 
o Jupiter heeft ook 4 manen! 
o Grootte van Mars en Venus veranderen + Venus heeft de standen zoals de maan  

Dit bevestigt het heliocentrische model van Copernicus  

Problemen met de Katholieke Kerk:  

o 1615: Galileo werd aangeklaagd + het boek van Copernicus, dat al 60 jaar de ronde deed, werd 
plots verboden  

o 1632: Galileo gaat naar Nederland (protestanten) en publiceert toch het boek. Hij wordt naar 
Rome ontbonden en onder huisarrest geplaatst  
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Waarom reageerde de KK zo sterk op Galilei en niet op Copernicus?            

o Galilei trok traditie en gezag veel meer in twijfel   

o Paus wou niet gezien worden als zwak 
o Galilei schreef een boek waarin het personage die de geocentrische (Kerkelijke) visie verdedigde  

Simplicius heette (= de mentaal gehandicapte)  

Maar buiten dit was er nooit sprake van foltering, er was blijvende steun van sommige kardinalen en 
dit is zeker niet het enige voorbeeld van rivaliteit tussen kerk en wetenschap  

De baan van een kanonbal is een parabool. 

Tijdens de wetenschappelijke revolutie: 

o Gaf nog altijd voorrang aan deductief redeneren  

o Wel grotere rol voor systematisch observeren  

➢ Observeerde de manen van Jupiter; de zon is dus niet de enige ster met sterren rondom hem ➢ 
Snelheid waarmee een bol naar beneden rol  

▪ Aristoteles: de snelheid waarmee een bal naar beneden rolt is constant 
▪ Galilei: de bolt valt sneller en sneller, de snelheid is in functie van het kwadraat van de tijd  

o Experiment ter illustratie: ter bevestiging van wat hij al afgeleid had, niet als bewijs                                   
o Gedachtenexperiment  

➢ Bv.: “Stel je voor dat je een paal in de grond wil slaan, hou je de hamer dan 10cm van de paal of 
een meter van de paal?”  

➢ Een meter want dan maak je meer snelheid en heb je meer kracht  

Moeilijkheden met het overtuigen van hun lezers dat hun getrokken conclusies niet louter 
producten waren van observatie en inductie  

NEWTON 

à Je kunt dit doortrekken tot een baan rond de aarde, hoe groter de kracht, hoe verder de bal zal 
geraken→ er is een punt dat de bal nooit echt valt en op deze manier rond de aarde blijft draaien. 

Principia mathematica – 1687 (boek)  

o Naast de kracht heb je ook een aantrekkingskracht van de aarde nodig → die is afhankelijk van de 
massa  

o Newton: samen met een 3 tal wiskundige formules/wetten kan de zwaartekracht alle bewegingen 
in het universum beschrijven  
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➢ Hij had Gods machine blootgelegd 
o Het formuleren van wiskundige wetten is lange tijd het ideaal van de wetenschap geweest  

o Tamelijk onduidelijk over wat volgens hem nu precies de wetenschappelijke methode was            
➢ Hij schreef er weinig over                                                                                                                               
➢ Is van gedachte verandert tijdens zijn leven                                                                                                 
o Evolutie tijdens zijn leven                                                                                                                                 
➢ Begin: vooral deductief redeneren 
➢ Einde: ook belang van observatie, inductief redeneren en verificatie  

Beste samenvatting wellicht: grotendeels zelfde opvatting als Aristoteles, maar de axioma’s zijn 
gebaseerd op observatie, experimenten en inductief redeneren en niet op demonstraties die 
zelfevident zijn  

Moeilijkheden met het overtuigen van hun lezers dat hun getrokken conclusies niet louter 
producten waren van observatie en inductie  

Beschreef een 3-tal heel eenvoudige wetten die min of meer al de bewegingen in het heelal 
beschreven  

DESCARTES 

= Franse filosoof, maar bracht het grootste gedeelte van zijn leven door in Nederland. Hij was op 
zoek naar een nieuwe filosofie, één die de RKK zou verzoenen met de natuurfilosofie  

Dualisme: 
o Geest kan niet bestudeerd worden door de natuurwetenschappen (is het domein van de 
godsdienst)                                                                                                                                                               
o Lichaam (en het universum) is gebouwd als een machine door God, om onafhankelijk te kunnen 
werken. We kunnen deze machine bestuderen 
o Hoe kan deze onafhankelijke ziel dan invloed hebben op het lichaam? → pijnappelklier (interactie 
geest en lichaam) 

à Cartesiaans dualisme: de ziel heeft geen uitgebreidheid in de ruimte, ze is immaterieel en kan 
met geen enkele machine bekeken worden  

▪ Het lichaam is een gesofisticeerde machine die niet kan denken, als ziel uit het lichaam zou zijn, 
zou je een soort van robot zijn  

TALEB 

Het is gewoon een toevalligheid (black swan) die niet te verklaren valt. 

FRANCIS BACON 

Novum organum à nieuwe orgaan 

Observeren en redeneren moeten samenwerken om kennis te verzamelen.  

1. Experimenta fructifera: zoals de bouw van een machine: men maakt kleine stapjes vooruit in 
het verbeteren van dingen, uitproberen van verschillende mogelijkheden  
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2. Experimenta lucifera: experimenten die onderscheid doen maken tussen verschillende 
theoretische interpretaties (= de echte wetenschap)  

o Belangrijkere rol voor de bijdrage van inductief redeneren voor kennisopbouw  

➢ Wetmatigheid afleiden uit terugkerende observaties 
o Als men aan een nieuw onderzoek begint, verzamelt men best zoveel mogelijk observaties  

➢ Observaties die de wetmatigheid aantonen 
➢ Observaties die de wetmatigheid tegenspreken 
➢ De mate waarin ze de wetmatigheid aantonen of tegenspreken  

o Op basis van deze kennis stelt men theorieën op die men verder verifieert op basis van data            
o Kritiek Von Liebig: geen enkele onderzoeker werkt zo, niemand verzamelt data zonder doel  

Zijn goedkeuring van inductie was gedurfder, hij werd het meest aanzien als een filosoof/politici bij 
zijn collega’s in plaats van een wetenschapsman  

AUGUSTE COMTE  
Positivisme 19e eeuw: 

• o Wetenschap is de enige vorm van ware kennis en moet de basis vormen van de maatschappij  
o Drie stadia in de geschiedenis van de kennis:  

1. Theocratisch: geloof in God  

1. Animisme = denkwijze dat de hele natuur bezield is  

2. Polytheïse = geloof in meerdere godheden  

3. Monotheïsme = geloof in één God  

2. Metafysisch: geloof in goden gaat verloren maar filosofische overtuigingen  

3. Positivistisch: gebaseerd op wetenschappelijke inzichten  

• o Wetenschap moet de nieuwe religie worden!  

Psychologie is geen wetenschap 
o Probleem van de introspectie: de geest kan zichzelf niet objectief observeren  

o Psychologie is een onderdeel van de metafysica (filosofie over de werkelijkheid) 
Menselijke geest kan alleen bestudeerd worden door de biologie (frenologie) en de sociologie 
(bestudeert de producten van de menselijke geest)  

o Psychologie behoort tot de metafysica en niet tot de nieuwe, betere wetenschappen                

o Psychologie liep heel wat achter tegenover andere landen 

o Er heerste twijfel in de Franse gedachtegang dat psychologie tot de humane wetenschappen 
behoorde en niet tot de natuurwetenschappen  

BURKE 
Maatschappijen zijn langzaam gegroeid en de bestaande situatie is de best mogelijke  

➢Rede en wetenschappelijke inzichten zijn te gevaarlijk om als enige criteria te gebruiken. 
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SNOW 
Twee aparte werelden die strijden om macht  

1) Wetenschappen en humanisme  

2) Cultuurstudies  

HUME 
Mensen kunnen oorzaken en gevolgen niet rechtstreeks observeren → ze moeten ze afleiden o.b.v.: 
o Contiguïteit: samen voorkomen in tijd en ruimte 
o Gelijke dingen horen bij elkaar  

Doordat we ze moeten afleiden, is het dus mogelijk dat die oorzaken en gevolgen niet bestaan in de 
realiteit en dus onze perceptie fout kan zijn  

H3: Psychologie in de 18e-19e eeuw 

WOLFF 
Psychologie krijgt aparte boeken à begin van de psychologie als vak in 1732,1734 

Zegt dat psychologie een wetenschap is, zowel rationeel als empirisch. 

JOHN LOCKE 
An essay concerning human understanding (invloed Newton) 

• o Officieel begin van het empirisme  

• o Mens wordt geboren als tabula rasa waarop onze ervaringen sporen achter laten en 
associaties maken met reeds aanwezige sporen  

• o Tabula rasa = relatief = we zijn dan wel geboren met een lege harde schijf, maar deze is wel zo 
ingesteld dat hij informatie kan opslaan. We hebben bv de aangeboren eigenschap om taal te 
leren  

Wat gebeurt er als we niet bewustzijn? à Bestaat het zelf dan niet meer omdat de vrije wil wegvalt? 

Onderscheid tussen wetenschappelijke kennis (absolute zekerheid nodig) en ‘mening’  

BERKELEY 
Filosofisch probleem met empirisme: 

Als alle informatie uit de zintuigen komt, hoe weten we dan dat deze informatie het gevolg is van 
een onafhankelijke werkelijkheid?  

o Observatie is geen garantie voor een juist verstaan!!→kan leiden tot illusies 
o Bv.: dieptezicht berekent door onze hersenen à  is de wereld wel 3D? of is het een platte wereld 
die als driedimensionaal wordt geconstrueerd?  

HUME 
Mensen kunnen oorzaken en gevolgen niet rechtstreeks observeren → ze moeten ze afleiden o.b.v.: 
o Contiguïteit: samen voorkomen in tijd en ruimte 
o Gelijke dingen horen bij elkaar  
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Doordat we ze moeten afleiden, is het dus mogelijk dat die oorzaken en gevolgen niet bestaan in de 
realiteit en dus onze perceptie fout kan zijn  

KANT 
Zocht naar een oplossing voor het idealisme probleem → we hebben inderdaad geen directe kennis 
van de werkelijkheid (= het ding-an-sich)  

MAAR onze perceptie is wel rijker dan Berkeley en Hume doen uitschijnen:  

o We denken na over onze perceptie en komen zo tot een dieper begrip  

o Door de continuïteit in onze perceptie kunnen we dingen plaatsen in tijd en ruimte en kunnen we 
oorzaak-gevolg zien  

o We handelen op basis van onze perceptie 
Deze perceptie kan niet ontstaan in een omgeving die deze continuïteit niet heeft → de input uit de  

Buitenwereld moet in overeenstemming zijn met de percepties  

De realiteit legt beperkingen op aan onze handelingen, om deze reden bestaat er een realiteit die los 
staat van ons denken  

Psychologie = een opsomming van alles wat gegeven wordt aan de mens door de zuivere reden (= 
eerste definitie psychologie)  

Op zich was Kant niet tegen de psychologie, hij was tegen de introspectie. 

à KANT in Duitsland: 

Gaf een cursus psychologie, maar noemde dit antropologie  

o Het cognitieve vermogen (zelfbewustzijn, zelfobservatie ...)                                                                       
o Voelen van plezier en misnoegen 
o Het vermogen van verlangen 
o Hoe het innerlijke afleiden uit het uiterlijke? (Fysiognomie)  

HERBART 
(Duitsland) 

Maakte een duidelijk onderscheid tussen de empirische en rationele psychologie →Rationele 
psychologie = echte wetenschap = streven naar wiskundige wetten  

UPHAM 

Intellectual/mental philsophy  

Schreef een inleiding waarin hij beweerde dat: o Psychologie een wetenschap is  

o We psychologie niet kunnen vergelijken met vroegere voorwetenschappelijke studies o 
Psychologie is geen tijdsverspilling  

BAIN 
(Verenigd Koninkrijk) 

Handboek met min of meer de organisatie die je nu in alle inleidende handboeken psychologie vindt 
→ O.a. Hoofdstuk 2 – het zenuwstelsel  

HOOKE 
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Omdat de natuurwetenschappen gebaseerd was op observaties, werd men geconfronteerd met de 
limieten van de observatie  

o Hoe gedetailleerd kan men zien + kan dit gecorrigeerd worden door lenzen? o Berekende hoe klein 
de eenheid is die het oog kan detecteren door een stimuli aan te bieden waarbij men ver genoeg 
stond, het plaatje grijs werd  

MAYER 
Het detail dat het menselijke oog kan zien hangt af van de belichting en volgt een wiskundige 
formule (derdemachtswortel functie)  

= Volgens Kant en Comte is dit echte wetenschap  

WEBER 
o Tweepuntsdrempel: hoe dichter vingers bij elkaar komen, hoe moeilijker het wordt om te zeggen 
of  

De persoon je met 1 of 2 vingers aanraakt → afhankelijk van plaats van de stimulus (hand versus rug)  

o Weberfractie: minimaal verschil nodig om twee gewichten te kunnen onderscheiden 
➢ Beter als men ze mocht opheffen 
➢ Rechtshandigen denken bij eenzelfde gewicht dat links zwaarder is (minder spieren) ➢ Verschil is 
een proportie van een begingewicht  

FECHNER 

De weberfractie wijst op een logaritmisch verband tussen gewicht en gevoel o = een wet zoals die 
van Newton 
o Begin psychofysica! = de fysica van de ziel/geest  

VON HELMHOLTZ 
Meette de snelheid in de zenuwbanen van een kikker = ongeveer 100km/h  

→ kon ook bij mensen vastgesteld worden 

DONDERS 
Tijden meten om eenvoudige taken uit te voeren = mentale chronometrie  

LINNAEUS 
Classificatie van planten en dieren → mensen zijn geëvolueerd uit de apen  

DARWIN 

Verzamelde planten en dieren tijdens zijn reis met de Beagle (boot)  

o Kweekte deze planten in serres 
o Kruisbestuiving is beter dan zelfbevruchting (zelfde voor mensen) → gezondere planten en meer 
variatie 
Schreef een boek over schaarse middelen waarvoor competitie is, leidde tot publicatie in 1859 van 
“The origin of species” → natuurlijke selectie, survival of the fittest (struggle for life)  

GALTON 
Erfelijkheid van eigenschappen  
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➢ Bv: hij dacht dat de kleur van konijnen veroorzaakt werd door het bloed. Als hij het bloed van een 
zwart konijn in een wit konijn zou spuiten, zou het konijn zwart worden  

➢ Klopt niet!  

o Erfelijkheid van intelligentie  

➢ Hij was tegen de overtuiging dat de menselijke ziel goddelijk was  

➢ Ontwikkelde proeven, maar deze waren niet echt succesvol voor het aantonen van erfelijkheid  

➢ Lag aan de basis van de berekening van de correlatiecoëfficiënt  

Aanwezigheid Galton in UCL: 

o Individuele verschillen: inspanningen om de erfelijkheid van eigenschappen te bestuderen               
o Ontwikkelen van statistiek voor biologie 
o Galton ontwikkelde samen met ...  

➢ Pearson de Pearson correlatiecoëfficiënt 
➢ Spearman de Spearman correlatiecoëfficiënt 
➢ UCL als brandpunt voor de oprichting van de moderne statistische methode  

QUETELET 
Analyseerde misdaadstatistieken 
o Het is heel moeilijk te voorspellen op iemand een misdaad/moord zal plegen 
o Toch stelde hij vast dat de statistieken jaar na jaar verbazingwekkend stabiel waren                           
o Veel variabelen volgen een Gaussiaanse verdeling (normaalverdeling)  

FISHER 
Statistiek doet ons begrijpen hoe we studies kunnen opzetten zodanig we ze makkelijker kunnen 
analyseren en tot de juiste antwoorden komen  

o Rothamsted stadion  

H4: De uitbouw van psychologie als nieuwe academische discipline 

WUNDT 
= een medicus uit een rijke familie die werkte bij von Helmholtz. Met zijn eigen boek gaf hij een 
cursus psychologie  

o 1879: eigen labo fysiologische psychologie in Leipzig → geboorte wetenschappelijke psychologie   
o Gaf een workshop inleiding tot de fysiologische psychologie → duurde 6 maand 
o Philosophische Studien → startte zijn eigen tijdschrift (zat in filosofische faculteit)  

3 methodes volgens Wundt:  

1. Experimentele methode: bouwde voort op de juist waarneembare verschillen → Fechner & 
Donders  

2. Introspectie: Experimentelle Selbstbeobachtung in plaats van Innere Wahrnehmung  

➢ Kijken naar jezelf moet onder experimentele, gecontroleerde omstandigheden gebeuren  
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3. Historische methode: de gebruiken van volksgemeenschappen met elkaar vergelijken → 
mensen ontwikkelen zich op dezelfde manier als een cultuur 
➢ Wundt soms gezien als vader v/d antropologie  

Nalatenschap van Wundt: 
o Vader van de psychologie 
o Wetenschappelijke erfenis minder  

➢ Onderzocht veel dingen (en bracht dus veel boeken uit) 
➢ Bracht zelf geen grensverleggende theorie/ontdekking tot stand ➢ Moeilijke schrijfstijl, je las zijn 
werk niet voor het plezier 
➢ Contradicties over de tijd: sprak zichzelf vaak tegen  

▪ Carrière van 40-50 jaar vb.: in het begin vond hij de experimentele methode belangrijker en later 
meer historische methode en introspectie  

o Levelt: Wundt is de beste van die tijd 
o Psychologie hoe wij die nu kennen ontstaan in Duitsland door kruising van de fysiologie en de 
filosofie  

→lukte hem niet om een leerstoel te krijgen in de fysiologie, maar wel in de filosofie  

WILLIAM JAMES 
Gaf een cursus psychologie op de universiteit van Harvard. Ook hij schreef een boek “Principles of 
Psychology”. Het duurde tegenover Wundt véél langer om dit boek te schrijven (10 jaar), maar het 
was dan wel veel leesbaarder en werd het op veel plaatsen gebruikt.  

o Geloofde minder in experimenten maar in introspectie 
➢ Alles nauwkeurig meten was volgens James typisch Duits (Wundt) ➢ Experimenten = saai  

o Werd beïnvloed vanuit de evolutietheorie  

➢ Geest en overtuigingen zijn geschapen door survival of the fittest  

➢ Vond hierbij ook dierenonderzoek interessant  

➢ Thorndike: wou eerst onderzoek over opvoeding doen bij kinderen doen maar koos door ethische 
principes voor katten/kippen  

o Structuur van bewustzijn minder belangrijk dan de functies van het bewustzijn (functionalisme)  

➢ Liet zich inspireren door biologie i.p.v. filosofie  

➢ Biologie: meer oog voor functies, want functies helpen om als soort te overleven/succes te 
hebben (= functionalisme)  

o Op latere leeftijd meer filosoof dan psycholoog  

citaat: “What every educator, every jail-warden, every doctor, every clergyman, every asylum- 
superintendent, asks of psychology is practical rules. Such men care little or nothing about the 
ultimate philosophic grounds of mental phenomena, but they do care immensely about improving 
the ideas, dispositions and conduct of their particular individuals in their charge.”  

→Wat hebben we als psychologie aan de maatschappij te bieden?  

→Men maken zich niet druk om filosofische gronden van mentale verschijnselen, maar ze geven wel 
enorm veel om het verbeteren van de ideeën, de gesteldheid en het gedrag van de mensen die zij 
onder hun hoede hebben  
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TITCHENER 
= Engelsman die bij Wundt studeerde  

o Structuralisme: via introspectie proberen de kernelementen van gedachten, gevoelens en 
percepties te vatten en hoe die zich met elkaar associëren  

o Stelde zich voor als de erfgenaam van Wundt & hierdoor dacht men lange tijd dat Wundt ook 
geïnteresseerd was in het structuralisme  

o Structuralisme kreeg om 3 redenen weinig navolging:  

1. Het leverde weinig praktisch nut op  

2. Gestaltpsychologen: perceptie = meer dan de som van de elementaire gewaarwordingen  

         ▪ Ze hadden veel aandacht voor illusies: punt tegen structuralisme a.d.h.v. illusies bewijzen  

3. Introspectie geeft niet intuïtief toegang tot elementaire processen  

o ▪ Gedachten zonder bewust spoor  

o ▪ Ze weten het antwoord van iets, maar weten niet hoe ze hiertoe gekomen zijn  

o ▪ Mensen zijn zich niet bewust van vele mentale processen en kunnen ze vaak niet 
rapporteren, laat staan analyseren  

RIBOT 
Ging in tegen Comte door boeken te schrijven over de psychologische ontdekkingen in Duitsland en 
GB 
o Aantonen dat Frankrijk achter staat 
o Men kan een goede positivist (= geloven in wetenschap) zijn zonder Comte in alles te volgen 
o Het is niet om dat Comte zegt dat het geen wetenschap is, dat het nooit een wetenschap gaat 
volgen  

(Introspectie is niet volledig waardeloos) 

Ribot deed zelf geen experimenteel onderzoek: filosoof die andere aanzette om psycholoog te 
worden maar deed het zelf niet  

 

CHARCOT 
Er kwam een nieuw beroep: neuroloog (= artsen voor lichte mentale stoornissen) Charcot = 
neuroloog verantwoordelijk voor Hôpital de la Salpêtrière  

o Een v/d grootste behandelingscentra in Europa voor zenuwstoornissen  

Door hypnose te bestuderen kan men hysterie en epilepsie begrijpen 
o Men ging ervan uit dat hysterie een psychische ziekte was: bij vrouwen veroorzaakt door de 
baarmoeder, het was een emotionele uitlating en daarbij behorende fysieke symptomen  

o Nu: biologische oorzaak  

o Personen onder hypnose kunnen dezelfde symptomen vertonen als personen met hysterie (bv.: 
hysterische verlamming)  

MESMER 

Gaf shows met hypnose, Charcot was onder de indruk  
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o Ging uit van (dierlijk) magnetisme: bepaalde ziekten en stoornissen kunnen opgelost worden door 
patiënten een magnetische staaf te laten aanraken  

o Uiteindelijk besloot een commissie dat het dierlijk magnetisme niet bestond & werd hij het land 
uitgezet  

o Zijn idee bleef wel nog nazinderen, vooral de trance was belangrijk  

DELBOEUF 
Kritiek op Charcot: hypnose wordt teweeggebracht door suggestie van de hypnotiseur en niet zozeer 
door een stoornis → wanneer je de magneet omdraait moet je niet zeggen wat er gaat gebeuren  

➢ Vraagkarakteristieken → als we weten wat verwacht wordt, zijn we geneigd dit te doen  

BINET 
Begon zijn carrière bij Charcot als vrijwillig assistent, maar werd aan het twijfelen gebracht door 
Delboeuf en veranderde onder andere daarom van onderwerp:  

o Doctoraat bij schoonvader gaan doen over insecten                                                                                    
o Zijn hart lag bij de psychologie 
o Geheugentaken bij kinderen  

Binet werd medewerker in het eerste laboratorium aan de Sorbonne en is stichter van het tijdschrift 
“L’Année Psychologique”  

o Net als Charcot niet benoemd tot hoogleraar omdat hij een doctoraat in insecten had en niet in de 
filosofie  

Ontwikkeling intelligentietest  

1. Door de invoering van de leerplicht werd men geconfronteerd met de vraag hoe we moeten 
besluiten of kinderen wel of niet naar school kunnen gaan  

2. Onderzocht net als Galton intelligentie d.m.v. eenvoudige proefjes ➢ Scherpte zicht, kracht 
handdruk, grootte schedel...  

3. Samenwerking met Simon  

➢ Onderzocht intelligentie in een gesticht, men wist niet of mensen die in een gesticht pgenomen 
waren mentaal gehandicapt waren of niet  

➢ Hoofdgeneesheer bepaalde hun intelligentie a.d.h.v. een reeks eenvoudige vragen zoals “wat is je 
naam?” tot moeilijkere vragen  

4. Hij ging op zoek naar eenvoudige taken die normale kinderen van een zekere leeftijd konden 
oplossen (bijv. gedichtje van buiten leren)  

➢ Door het vergelijken v/d mentale leeftijd met de echte leeftijd v/e kind was het mogelijk om te 
zien of het kind presteerde zoals verwacht, beter of slechter  

5. 1907: Uitproberen en valideren → eerste IQ-test  

De intelligentietest van Binet werd snel verspreid over de hele wereld, de test had invloed op de 
ontwikkelingspsychologie van Piaget 
België was het tussenstation van de IQ-test om naar Amerika over te waaien  

Binet en Simon:  
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o Test was een praktisch instrument: het gaf alleen aan hoe goed een kind zou meekunnen op 
school  

➢ Op zoek naar tests die onafhankelijk waren van hetgeen het kind op dat moment al geleerd had, 
hierdoor geen nadeel ondervinden of het kind al veel dingen geleerd heeft of niet van de ouders of 
de omgeving  

o De test was bedoeld voor kinderen waarvan niet duidelijk was of ze mee zouden kunnen op school 
o Bedoeling van de test was om die kinderen zo goed mogelijk te helpen (bv.: zorgen dat ze niet ten 
onrechte worden uitgesloten in het onderwijs  

o Idee: kinderen die (nog) niet naar de school kunnen, moeten geholpen worden door extra 
onderwijs of special onderwijs te krijgen zodanig dat ze toch volwaardig kunnen deelnemen aan het 
maatschappelijk leven  

FREUD 
= Joodse neuroloog in Wenen. Werd beïnvloed door het werk van Von Brücke (psychodynamiek: 
organismen bestaan uit energiesystemen), Charcot en Breuer  

o Begon een psychologische behandeling gebaseerd op gesprek 
➢ Als derde manier van behandelen tussen medisch & opvoedkundig  

o Werd ervan overtuigd dat hysteriesymptomen teruggingen op onbewuste seksuele ervaringen of 
fantasieën uit de kindertijd  

➢ Derde copernicaanse revolutie? 
➢ (Eerste door Copernicus, tweede door Darwin)  

o De theorie en therapie van de psychoanalyse nam de psychiatrie over 
➢ De psychoanalyse was de eerste coherente manier om patiënten met mentale stoornissen te 
gaan behandelen en was compatibel met wat Charcot deed dat het veel aanhang krijg o Neurologen 
gingen zich beperken tot de anatomie en de fysiologie van de hersenen  

➢ Vroegere fysiologen waren nu neurologen  

Had theorie over het onbewuste als kern van het menselijk bestaan. 

Reden waarom onbewuste processen verkeerd begrepen worden: Men heeft angst dat in de 
onbewuste processen irrationele driften zitten die onder controle moeten gehouden worden.  

Omtrent hermeneutish begrijpen: 

➢ De psychoanalist gaat de persoon analyseren op basis van zijn onbewuste ervaringen  

➢ Gebaseerd op de interpretatie van zichtbare menselijke producten zoals dromen, herinneringen, 
symptomen, kunst...  

Preutsheid aan het einde van de 19de eeuw: 

o Er zijn er die zeggen dat Freud nooit tot zijn theorie zou gekomen zijn als het niet zo was dat er een 
enorme preutsheid was bij de burgerij van Wenen op het einde van de 19de eeuw                                   
o Heel wat preutsheid en onderdrukking van seksualiteit  

Hij is beïnvloed door de stoommachine à stoom moet kunnen ontsnappen 

CATTELL 
1887: eerste poging om psychologielabo te beginnen aan de universiteit van Cambridge 
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➢ Proberen aantrekken tot Cambridge: kreeg de middelen om een lab op te richten, maar zag dat er 
geen mogelijkheden waren voor een carrière  

➢ Hij kreeg een aanbod vanuit Amerika en is meteen vertrokken  

Voerde factoranalyse uit op de adjectieven van Allport → kwam tot 16 persoonlijkheidstrekken 
o Ontwikkelde een vragenlijst om deze trekken te meten: sixteen personality factors questionnaire  

RIVERS 
1893: tweede poging  
➢ Ging op trektocht en was dus 2 jaar weg 
➢ Heeft wel een tijdschrift opricht: British Journal of Psychology  

MYERS 
1912: derde poging 
➢ Vertrok na WO I → was niet meer zozeer geïnteresseerd in psychologie  

➢ Wou toegepaste psychologie doen  

WILDE 
Sponsorde readership aan universiteit van Oxford (Titchener ging weg en vertrok naar Cornell ) 

➢ Ging over mental philosophy (geen experimental)  

➢ McDougall benoemt dit toch experimental philosophy, vertrok na de WO I ook naar VS  

SULLY 
o Een van de eerste hoogleraren aan de UCL → nam leerstoel over van Robertson                                 
o Oprichting experimenteel laboratorium 
o Oprichting British Psychological Society  

ALEXANDER BAIN 
o Richtte het tijdschrift ‘Mind’ op 
o Publicatie van Jacobs: ontdekking van het korte-termijn geheugen en de individuele verschillen 
hierin                                                                                                                                                                         
o Binet las het artikel en werd beïnvloed  

STOUT 
Publiceerde verschillende edities van de Manual of psychology, dat een standaard handboek voor 
generaties van psychologiestudenten werd in de UK  

JULES-JEAN VAN BIERVLIET 

o Studeerde in Leuven 
o Aanstelling 1890 faculteit Wijsbegeerte en Letteren  

➢ Was ook verschillende keren decaan van de faculteit  

o Studiebezoek aan Wundt in 1891 – volgde zijn 6 maanden programma 
o Directeur hoofddienst “Seminarie en laboratorium voor experimentele, differentiële en genetische 
psychologie”  
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BORING 
Structuralisme krijgt te veel belang door Boring (leerling van Titchener) 

Geschiedschrijving verloopt via een Hegeliaanse benadering:  

1. These: iemand beweert iets  

2. Antithese: iemand vindt een tegenbewering  

3. Synthese: zowel de these als antithese zijn verkeerd  

Ook nu nog aantrekkingskracht van Hegeliaanse benadering:  

1. These = structuralisme + functionalisme: bestudeerden juiste onderwerpen maar met de 
verkeerde methode  

2. Antithese = behaviorisme: bestudeerde verkeerde onderwerp met de juiste methode  

3. Synthese = cognitieve psychologie: bestudeert de juiste onderwerpen met de juiste 
methode  

H7: mind-brain, vrije wil en bewustzijn 

LEIBNIZ 
o Worden alle acties vanuit het bewustzijn gecontroleerd? 
➢ Leibniz: we hebben teveel ervaringen om ons van alles bewust te kunnen zijn  

▪ De bouwstenen van het universum zijn energieblokken en ziel geïnvesteerde deeltjes = “monaden” 
(tgo Descartes: universum = machine)  

▪ 4 soorten monaden: eenvoudige monaden, bewuste monaden, rationele monaden en opperste 
monaden & slechts van 1 daarvan zijn we ons bewust  

DAWKINS 
Hypothese over vrije wil (materialisme): hersenen zijn ontstaan om de genen voort te planten  

o Mensen hebben de evolutietheorie verkeerd begrijpen, het gaat niet over de overleving van de 
individuen, maar over de overleving van de eigenschap/genen  

o Genen willen zich voortplanten maar kunnen dit niet zelf, ze gaan machines ontwikkelen om zich 
te kunnen voortplanten (met name: levende wezens)  

➢ Mensen zijn de overlevingsmachines van de genen, gebruikt om zich voort te planten ➢ Verklaart 
de grote gelijkenis van genen tussen mensen  

Omdat vele onderzoekers materialisme boven dualisme verkiezen, wilt dit niet zeggen dat de 
materialistische benadering zonder problemen is.  

 

Wat als informatie een nieuwe levensvorm is, vergelijkbaar met genen?  

o Genen hoeven niet het enige zijn dat zich kan voorplanten, informatie zou ook een wezen kunnen 
zijn dat probeert te groeien en zich voort te planten (menen = informatie-eenheden)  

Menen(= genen)  

o Zal ook mensen gebruiken om zich voort te planten  
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o Voortplanting informatie is belangrijker dan “waarheid”  

o Zal proberen minder afhankelijk van mensen te worden en ook andere manieren zoeken om 
zich voort te planten→voor het geval de mens uitsterft  

MARR 
`Computationeel niveau: Hoe gebeuren dingen in het algemeen? Niveau van het denken  

BLOCK 
Twee aspecten van bewustzijn: 

1. Toegangsbewustzijn: “hebben we bewuste toegang tot de info die we verwerken?” 
2. Fenomenologisch bewustzijn: “hoe komt het dat onze bewuste ervaringen zo rijk 

zijn?” 

ZAJONC 
Gemaskeerd primen: 

Liet mensen onbewust veelhoeken waarnemen, wanneer ze moesten zeggen welke figuur ze zagen 
konden ze hier niet op antwoorden  

▪ Wanneer ze moesten raden welke figuur het was, bleken ze toch 6 à 7 van de gevallen juist te zijn 

MARCEL  
Gemaskeerd primen: 

Woorden worden sneller herkend na een semantisch gerelateerde prime dan na een ongerelateerde 
prime  

▪ Je zal bijvoorbeeld het woord boter sneller herkennen als je daarvoor het woord brood hebt gezien  

▪ Komt zowel voor wanneer de prime bewust of niet bewust werd waargenomen  

 

LIBET 
Onbewust in gang zetten van acties  

➢ Proefpersonen kijken naar een klok en moeten eender wanneer hun vinger bewegen. Ze moesten 
daarna aangeven op welk moment van de klok ze beslist hadden de beweging uit te voeren  

➢ EEG: readynesspotential→200 ms voor de daadwerkelijke handeling komt er al activiteit in de 
hersenen om ons voor te bereiden op de actie (bewustzijn wordt verwittigd)  

Evidentie enigszins op losse schroeven gezet wegens problemen met replicatie  

Controle over acties illusie? à Het lijkt erop dat de hersenen het sturen, maar misschien kunnen we 
een handeling wel nog tegenhouden met ons bewustzijn? We hebben nog altijd de keuze om de 
voorgeprogrammeerde handeling in de hersenen tegen te houden, op deze manier kunnen we toch 
nog spreken van vrije wil  

MARY 
➢ Mary (kleuronderzoekster) leeft in een zwart-wit wereld & geeft uitleg over verschillende kleuren. 
Wanneer ze de kamer uitstapt kan ze plots kleuren waarnemen, zal ze dan iets nieuws ervaren?  
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➢ Wanneer ze een kleur te zien krijgt, zal ze niet kunnen zeggen welke kleur het is  

➢ In onze ervaring zit iets meer dan pure informatie  

H8: Invloed toegepaste psychologie op het dagelijks leven 

WARD 
“Today, psychological knowledge is present in such diverse places as the discourse of TV talk shows, 
the organization of production in factories and the self-esteem workshops in public schools. Its 
practitioners and representatives are found not only at traditional centers of knowledge production, 
such as universities and research laboratories, but also in courtrooms, at disaster scenes, in 
advertising agencies, in sport training camps and corporate education centers. In fact, it can be 
argued that psychological knowledge is so pervasive that to think and feel in the early twenty first 
century inevitably mean utilizing and activating its terminology, classifications and modes of 
understanding.”  

→ Er is duidelijke een psychologisering van de maatschappij  

WITMER 
Eerste klinische centra in Pennsylvania. Hij is de auteur van de term ‘klinische psychologie’. 

Klinische centra kregen weinig steun van academische psychologen (bv.: APA)  

o Academische psychologen waren vooral experimenteel psychologen die zagen psychologie als een 
wetenschap en geen beroep  

o Schrik om de medici te beledigen, als je een eigen faculteit wil heb je vrienden nodig en moet je 
medici zeker niet voor het hoofd stoten  

MEYERS 
Shell-shock: oorlogsneurose veroorzaakt door de traumatische gebeurtenissen en ervaringen 
opgelopen tijdens oorlogsverrichtingen.  

2 gevolgen: 

Grotere nood aan tests om te zien wie gevoelig was voor shellshock         

Grotere nood aan behandeling, als ze toch een shellshock krijgen  

CARL ROGERS 
➢ Client centered therapy: hierin probeert de psycholoog nog steeds de client te begrijpen, maar 
niet langer te interpreteren op basis van de psychoanalyse  

➢ Schreef een boek over de resultaten met zijn 4 jarig programma van de efficiëntie van client 
centered therapy  

Client-centered therapie & counseling als alternatief (psychoanalyse duurde te lang en was te duur) 

➢ We helpen cliënten zoeken naar oplossingen door te luisteren, begrijpen en te steunen                
➢ Het is een therapie waarvoor je geen medicus voor hoeft te zijn 
➢ Kon uiteindelijk niet alleen op oorlogsgebied maar ik elke situatie waar mens hulp nodig hadden 
toegepast worden  
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MONITZ 
Lobotomie: afsnijden van de zenuwbanen die de frontale lobben verbinden. Voorgesteld door de 
Portugese neuroloog als behandeling tegen agressie. 

Gevolg: zeer volgzame mensen zonder initiatief (schade controlecentra) 

THOMAS SZASZ 
‘The myth of mental illness’ 

ROSENHAN 
“on being sane in insane places” 
o 8 “patiënten” werden naar een psychiatrische instelling gestuurd en beweerden de woorden 
“empty, hollow en thud” te horen, nadat ze werden opgenomen gedroegen ze zich compleet 
normaal  

o Hoewel ze zich normaal gedroegen, konden ze amper terug naar huis en kregen het label 
‘schizofrenie met remissie” ➢ Vandaag de dag: men krijgt vrij snel antipsychotica voorgeschreven 

 
o Wel vragen omtrent de betrouwbaarheid van Rosenhans onderzoek: men heeft de 8 gestuurde 
proefpersonen nooit gevonden  

EYSENCK  
1952 

➢ Bestaande therapieën voor niet-psychotische problemen hebben geen effect  

➢ Had groep mensen opgevolgd waarvan de helft therapie kregen en de andere helft geen therapie  

➢ Na 2 jaar voelt 2/3 van de mensen zich beter, of ze nu een therapie hebben gekregen of niet  

▪ Mensen komen op hun dieptepunt, het wordt automatisch beter  

➢ Eysenck zegt niet dat therapie niet werkt, er moet wel onderzoek gebeuren naar welke therapie 
werkt en welke niet  

o Uit later onderzoek kwamen betere resultaten voor therapie dat Eysenck ondervond  

➢ Kwam o.a. door het gebruik van protocollen: bepaalde behandeling voor een bepaalde stoornis 
vast gebruikt  

Voerde ook een factoranalyse uit maar wou onafhankelijke factoren → kwam tot 3 factoren                
o Introversie, neuroticisme, psychoticisme  

HOLLINGWORTH 
Aan 12 ervaren personeelsdirecteurs werd gevraagd om 57 sollicitanten te ordenen voor een 
vacature, directeurs leggen elks ongestructureerde interviews af  

➢ Men verwacht: dat de personeelsdirecteurs in grote mate overeenkomen  

➢ Men kreeg: een nulcorrelatie tussen de personeelsdirecteurs 
o Het resultaat hing sterk af van de manager (of het moment dat de manager de kandidaat sprak) o 
Belangrijk om op te merken dat het over een realistische situatie ging!  
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ALLPORT 
Kijken naar welke adjectieven mensen gebruiken om zichzelf & anderen te beschrijven                              
o Startte met 4504 adjectieven en keek hoe dit gereduceerd kon worden 
o Nadeel: objectief opgesteld  

(zie: Cattell en Eysenck) 

MAYO 
o Niet zozeer de werktuigen en de verloning zijn belangrijk voor arbeiders, maar de mate waarin de 
arbeider zich gerespecteerd en gewaardeerd voelen en zich deel voelen van een groep                       
➢ Taylorisme: iedereen blijft een individu en mag geen groep worden 
➢ Mayo: door relaties te ontmoedigen maak je het juist moeilijk te functioneren  

o Een bedrijf draagt zorg voor de informele groepen en helpt die te creëren (bv.: voetbalploeg van 
het bedrijf)  

o Gebaseerd op de Hawthorne studies  

H9: Wat is wetenschap?  

SINT AUGUSTINUS 
De Griekse beschaving werd overgenomen door de Katholieke Kerk, deze visies werden dominant à 
kwamen vooral van Sint Augustinus (354-430), die Aristoteles visie overnam en deze in 
overeenstemming probeerde te brengen met de christelijke theologie. 

o Kennis komt van God en wordt door hem geopenbaard aan de mensen die het waard zijn 
o Voorrang aan kennis in het nieuwe testament en aan openbaringen aan heiligen en kerkvaders o 
Kerk bezit de ware kennis → niet in vraag stellen want die is door God geopenbaard  

➢ Hierop kwam kritiek van de protestanten  

HUYGENS 
één van de eerste die expliciet het inducties redeneren verdedigde                                                          
➢ We kunnen wel héél zeker zijn (dicht bij de 100%) 
➢ We kunnen predicties afleiden en die testen  

BAYES 
Ontwikkelde theorie dat toonde dat de inversie probabiliteit berekend kon worden op basis van de a 
priori probabiliteit van een theorie  

LAPLACE 
Ontwikkelde simpele formule om de probabiliteit v/e wetenschappelijke wet te bereken 

WHEWELL  
Onderscheid tussen feit (ding) en theorie (idee) is niet duidelijk te maken, want beide hangen aan 
elkaar vast en beïnvloeden elkaar  

o dit onderscheid noemde hij de fundamentele antitheses van filosofie o Geen theorieën zonder 
feiten  
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o Geen feiten zonder theorieën  

Comte had dezelfde ideeën als Whewell 

SCHLICK 
Organiseerde Weiner Kreis (= Groep wetenschappers en filosofen die bijeenkwamen om over de 
wetenschap te filosoferen) 

➢ Tegen WO II geraakte de groep meer gescheiden 
➢ De beweging werd bekend onder de naam logisch positivisme  

WITTGENSTEIN 
boek: tractatus 
➢ Taal beschrijft de werkelijkheid 
➢ Dus we kunnen de werkelijkheid begrijpen door de logische opbouw van taal te bestuderen  

KARL POPPER 
= een Australische geleerde in de tijd van de Wiener Kreis 

We gaan terug naar Comte en Whewells verstaan dat menselijke observatie niet theorieafhankelijk 
is & wordt beïnvloed door kennis. Dit inzicht maakte een grote indruk op Popper & het is belangrijk 
om daar een goed idee van te hebben voor we inpikken op Poppers alternatief. 

o Je kunt de juistheid van uitspraken op basis van inductief redeneren niet aantonen o Maar je kunt 
de valsheid ervan wel aantonen  

➢ Volgens falsificatie is een uitspraak vals als je ze niet kunt falsificeren: als een uitspraak niet 
weerlegbaar is, dan is ze geen wetenschappelijke uitspraak  

o Wetenschappelijke kennis begint bij gissingen 
➢ Op basis van falsificatie probeer je de foute gissingen eruit te halen  

→De overtuiging van logisch positivisme dat je objectief kunt observeren en verifiëren is dus 
verkeerd o Verificatie en observatie zal altijd beïnvloedt worden door de interpretatie die je maakt 
o Zeker bij complexe problemen is de interpretatie die je kunt geven aan wat je observeert even 
belangrijk  
o Omdat je niet kunt observeren zonder te interpreteren, moet wetenschap  

➢ De bestaande kennis in vraag durven stellen (tgo pseudowetenschap, psychoanalyse) 
➢ Actief op zoek gaan naar verkeerde kennis door voorspellingen te proberen weerleggen  

o Demarcatiecriteria: als een uitspraak niet weerlegbaar is, dan is ze geen wetenschappelijke 
uitspraak ➢ Bv.: ‘God toont zijn liefde op verschillende manieren’  

Popper: hypothetisch deductief model  
o Hoe falsifieerbaarder een theorie is, hoe sterker ze staat  

➢ Hoe meer specifiek en gedetailleerd een uitspraak, hoe hoger de falsifieerbaarheid ervan  

o Betekent wel niet dat alle wetenschappelijke overtuigingen juist zijn! 
➢ Zeker niet in het begin, wanneer ze nog niet voldoende falsificatietests doorstaan hebben            
➢ In principe weten we nooit helemaal zeker of een inzicht juist is  

o Zolang een theorie meer falsificeerbaar wordt, is er geen probleem  



22 

➢  Je moet je theorie scherper maken, zodat je een betere hypothese kunt maken die meer kans 
heeft om verlegd te worden en als die dat doorstaat, dan is je theorie goed  

➢  Mee eens dat wetenschappers hun theorieën niet te snel mogen opgeven, vaak zijn er gewoon 
modificaties van de theorie nodig  

o Wat niet mag, zijn ad-hoc aanpassingen 
➢ De theorie steeds aanpassen, hypothesen toevoegen ten gevolge van nieuwe bevindingen ➢ Bv.: 
flogiston  

▪  Theorie verklaarde waarom bepaald materiaal zeer brandbaar was en ander materiaal niet  

▪  Na het verbanden zou het materiaal dus lichter moeten wegen, maar dit was niet altijd het geval  

▪  Om de theorie te redden, werd er beweerd dat flogiston ook een negatief gewicht kon hebben bij 
sommige materialen, waardoor het dus zwaarder zou wegen  

KUHN 
o Amerikaanse fysicus 
o Was het eens met Popper over de prioriteit van theorie op observatie 
o Popper had gelijk, maar onderschatte nog de relativiteit van de wetenschappelijke kennis o Alle 
kennis komt tot stand op basis van  

a)  Aannames hoe de realiteit ineen zit  

b)  Aannames over hoe de realiteit onderzocht kan worden  

c)  Aannames over wat al geweten is  

o Alle aannames samen worden het paradigma genoemd  

➢  Paradigma → een set van gedeelde aannames over wat het onderwerp gaat en hoe de 
problemen moeten aangepakt worden  

➢  Dit is de start van wetenschap  

➢  Wetenschappers enkel aanvaard als ze binnen het paradigma blijven  

Volgens Kuhn zit de psychologie nog altijd in de voorwetenschappelijke periode, het 
prewetenschappelijke stadium. Het heeft nog geen paradigma. 

CHARLES PIERCE  
o Nam het idee van common sense nog een stap verder en beweerde dat succes in hoe om te gaan 
met de fysieke realiteit als criterium genomen kon worden om te beslissen hoe waardevol kennis 
was  

o Zijn positie is bekend als het pragmatisme → visie in filosofie dat menselijke kennis informatie is 
over hoe om te gaan met de wereld, de waarheid van kennis hangt af van het succes iets heeft 
innemend met de wereld, op wat werkt  

Volgens het pragmatisme is de wetenschappelijke methode slechts één van de 4 methoden om tot 
bruikbare kennis te komen, andere methoden zijn:  

1. Methode van volharding: wat goed geweest is in het verleden, is goed voor de toekomst  

2. Methode van gezag: wat zeggen de experts, gezagsdragers?  

3. A priori methode: wat komt overeen met mijn overtuigingen/intuïties?  
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Pragmatisme lijkt a priori zinvol en wordt ook veel informeel gebruikt, maar heeft (nog?) geen goede 
naam binnen wetenschapsfilosofie  

o Problemen om een sluitende definitie te vinden                                                                                           
o Onenigheid binnen de bestaande geschriften  

H10: Is psychologie een wetenschap? 

BOYACK 
(2005) analyseerde citeerdate van meer dan een miljoen artikels, om te zien hoe vaak onderzoekers 
van verschillende disciplines elkaars bevindingen vermelden. De bevindingen zijn weergegeven in 
volgend figuur. Tijdschriften die vaak crossverbanden maken liggen dicht bij elkaar. Artikels die 
weinig refereren naar anderen, liggen verder uit elkaar. Disciplines dicht bij de perimeter zijn meer 
geïsoleerd dan deze dicht bij het centrum  

DILTHEY 
Natuurwetenschappen: proberen tot algemeen geldende wetten te komen op basis van 
experimenten om fenomenen in de natuur te verklaren  

o Geesteswetenschappen: proberen het menselijke functioneren van een individuele persoon 
binnen een bepaalde context te begrijpen  

→is net als een historicus die feiten uit het verleden probeert te begrijpen  

4 belangrijke zaken voor de psychologie  

1. Het moet proberen de inhoud te begrijpen (niet de onderliggende mechanismen)  

2. Het onderwerp is de menselijke ervaring in haar totaliteit (cognitie, wil en emotie)  

3. Mens zit in een context, die kun je niet geïsoleerd bestuderen  

4. Hiervoor is begrijpen nodig, niet verklaren  

Begrijpen bevat 3 niveaus  

1. Elementair begrijpen: om eenvoudige levensproblemen op te lossen  

2. Empathisch begrijpen: waarbij men de ervaringen van iemand anders ook ervaart  

3. Hermeneutisch begrijpen: waarbij men een persoon beter begrijpt dan die persoon zelf  

JUNG 
➢ We hebben niet alleen ons eigen onbewuste, maar we delen ons onbewuste ook met andere 
mensen (collectieve onbewuste) →manifesteren zich in archetypes  

➢ Introduceerde als eerste de persoonlijkheidstermen introvert versus extravert  

Mechanisering en WO1 
o Aanleiding gegeven tot Jung die sprak over zijn archetypes, het collectieve onbewuste en het 
Nirwana dat mensen nastreefden (een soort ideaal/hemel)  

ADLER 
➢ We zijn inferieur (minderwaardig), en willen deze inferioriteit overschrijden door de verwerving 
macht (Wille zur Macht)  
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➢ Geïnteresseerd in de invloed van geboortevolgorde  

ERIKSON 
➢ Theorie over de 8 levensfasen van de mens: in elk stadium moet een nieuwe psychologische crisis 
worden opgelost  

➢ Opgelost: hoop en geloof  

➢ Niet opgelost: terugtrekken 

Sociale mobiliteit na WO2: 

o Eén van de belangrijke taken als jongvolwassene is een eigen identiteit vinden → heeft te maken 
met het feit dat mensen wegtrokken uit het gebied waar ze opgeroeid waren  

BOWLBY 
➢ Hechtingstheorie: geborgenheid en scheidingsangst  

Werkende moeders: 
o Bowlby: scheidingsangst en gehechtheid ten opzichte van moeders  

o Was een grote vraag op moment dat meer en meer moeders uit huis gingen werken  

MASLOW 
➢ Humanistische psychologie: beweging werd gepromoot als de ‘derde kracht’, omdat het een 
alternatief bood voor psychoanalyse en behaviorisme  

➢ “mijn wetenschappelijk begrip is niet genoeg als therapeut, vader, leraar ”→er zit nog iets meer in 
het omgaan met mensen dan enkel zaken te verklaren  

SARTON 
o Wetenschapsgeschiedenis beter alternatief dan psychologie? 
➢ Het enige vak die de 2 gebieden kan overstijgen is wetenschapsgeschiedenis  

BORNSTEIN 
Onbewust plagiarisme → term gebruikt om aan te geven hoe de wetenschappelijke en de 
hermeneutische benadering in de psychologie elkaar beïnvloeden zonder er bewust van te zijn  

H11: Replicatiecrisis en open wetenschap 

EISENBERG 
De activatie van de anterieure cingulate cortex (ACC) is sterk gecorreleerd met sociale angst (r = .88) 
à voodoo 

VUL 
(2009) vroegen zich af hoe het mogelijk was dat dergelijke correlaties regelmatig werden verkregen 
en gepubliceerd in de neurowetenschappelijke literatuur  

BEM 
“Feeling the future”  
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o Hij onderzoekt het parapsychologische vermogen van mensen 
o PSI = duidt op afwijkende processen van informatie- of energieoverdracht die momenteel 
onverklaard zijn in termen van bekende fysische of biologische mechanismen ➢ Precognitie  

➢ Voorgevoel van een toekomstige gebeurtenis  

o Experiment: vond evidentie voor extrasensorische perceptie (buitenzintuigelijke waarneming)  

➢ Proefpersonen krijgen 2 opties te zien en moeten kunnen voorspellen welke van de 2 een 
erotische inhoud bevat  

➢ Ze hadden het in 53,1% van de trials goed, wat significant is t.o.v. de verwachtte 50%  

➢ Ze zouden vanuit de toekomst erotisch worden geprikkeld en zo kunnen aanduiden waar de 
erotische inhoud zich bevindt 
Maar was er wel werkelijk bewijs voor buitenzintuigelijke perceptie? = trigger voor replicatiecrisis  

DIEDERIK STAPEL 
o Manipuleerde/fabriceerde data 
o 3 van zijn studenten verdachten hem op fraude 
o Commissies worden opgericht om fraude te onderzoeken o Stapel bekent en 58 papers worden 
teruggetrokken  

DANIEL KAHNEMAN 
→Deze schok werd het meest acuut gevoeld door wetenschappers die voortbouwden op de 
bevindingen van de sociale psychologie. Een van hen was Daniel Kahneman  

o In 2012 publiceerde hij een open e-mail, waarin hij (sociaal) psychologen uitdaagde om de rotte 
appels uit de literatuur van verrassende bevindingen te verwijderen, zodat lezers weer vertrouwen 
konden krijgen in de "feiten" die door de wetenschappelijke psychologie worden geproduceerd  

CAMERER 

(2018) 
➢ Nature en science psychology papers : 13 van de 21 zijn repliceerbaar 
➢ High powered replicaties: steekproeven 5x groter dan originele studie                                               
➢ Ook hier: replicatie effect-sizes maar de helft van de originele effect size  

MARSMAN 

(2017)  

➢ Heranalyse gaf aan dat slechts zeven van 60 geteste effecten niet-anekdotische ondersteuning 
boden tegen de nulhypothese  

➢ Claims die er niet in slaagden te repliceren, waren o.a.  

▪ Wanneer mensen iemand nieuw ontmoeten, is de eerste indruk van warmte belangrijker dan de 
eerste indruk van bekwaamheid  
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▪ Studenten geven de voorkeur aan een pen die samen met leuke muziek wordt getoond boven een 
pen die wordt getoond met niet leuke muziek  

▪ Herinnering aan onethisch gedrag leidt ertoe dat deelnemers een kamer als donkerder zien en 
meer verlangen naar lichtgevende producten  

▪ Etc.  

PRINZ 

Labo-onderzoek naar kankerbehandeling met replicatie ratio 25% (17 op 67)  

BAKER 

(2016) vroeg onderzoekers ook om een schatting van hoeveel werk in hun onderzoeksveld zij 
dachten dat reproduceerbaar was  

BARGH 

Hij interpreteerde t(28) = 2.86, p < .01 als bewijs dat mensen die geprimed werden met oudere 
stereotype woorden meer tijd nodig hadden om door de gang te lopen (M = 8.28 seconden) dan 
mensen die niet geprimed werden door zulke woorden (M = 7.30 seconden)  

• De nulhypothese (geen priming-effecten) is vals  
• De alternatieve hypothese (wel priming effecten) is juist  

STRUBE 

(2006) toonde aan dat als een onderzoeker bereid is om tot 100 deelnemers te gaan, maar na 5 
deelnemers naar de data begint te gluren en vervolgens na elke nieuwe deelnemer de p- waarde 
bijhoudt, de studie geen 5% kans heeft op een foutief effect, maar 33% kans!  

JOHN 

(2012) verzamelden enquêtegegevens van 2000 onderzoekers aan wie anonimiteit was beloofd en 
aan wie werd gevraagd naar waarheid te antwoorden  

➢ 63% rapporteert niet alle afhankelijke variabelen te melden 
➢ 56% blijft testen tot een significant resultaat 
➢ Meer dan een kwart van de onderzoekers gaf toe voorwaarden die de boodschap "ingewikkelder" 
zouden maken, niet te hebben gemeld  

VAN PAEMEL 

Slechts 38% is bereid om ruwe data te delen: ethische bezwaren + competitief voordeel verliezen 
moest alles open en bloot weergegeven worden  

CHAMBERS 
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Betoogde dat veel problemen te wijten zijn aan het feit dat redacteuren en reviewers niet graag 
studies publiceren die er niet in slagen een voorspelt effect te vinden, omdat dergelijke bevindingen 
de opwinding missen van nieuwe, "significante" bevindingen  

➢ De redacteurs gaan zoeken naar redenen om de inzending af te wijzen  

➢ Een manier om deze tendens tegen te gaan is redacteuren en reviewers te vragen het onderzoek 
te beoordelen wanneer de gegevens bekend zijn, maar voordat de gegevens zijn verzameld  

➢ In dit stadium wordt het artikel beoordeeld op zijn vermogen om de vraag te beantwoorden (en 
worden zo nodig suggesties voor verdere verbetering gedaan). Als het voorgestelde plan voldoende 
interessant en rigoureus wordt bevonden, wordt het manuscript aanvaard op voorwaarde dat de 
auteurs zich aan het voorgestelde onderzoeksplan houden  

➢ Hij noemde deze nieuwe studie een ‘geregistreerd rapport’  

SCHWARTZ 

Stelt dat geregistreerde rapporten inderdaad leiden tot meer publicaties met mislukkingen om het 
voorspelde effect te vinden en tot meer publicaties met kleinere effectgroottes dan een 
referentiesteekproef zonder voorregistratie  

NUYTEN 

Onderzochten 250 000 p-waarden uit studies die tussen 1985-2013 verschenen in psychologie 
tijdschriften  

➢ De helft van de studies hadden ten minste één fout in hun rapportering, hun p-waarden kwamen 
niet overeen met de test-statistieken  

➢ Resulteerden in statistieken die ten onrechte als significant werden gerapporteerd  

SILBERZAGN 

29 verschillende teams analyseren dezelfde dataset 
➢ Ze moeten een relatie vinden tussen gelaatskleur (donker) en aantal rode kaarten                          
➢ 20 van de 29 teams vinden een significant effect 
➢ Conclusies zijn sterk afhankelijk van de analyses  

GARFIELD 

o Was hoofd van bedrijf “institute of scientific information”→vormde basis voor de Web of Science  

o Introduceerde een nieuwe maatstaf om de reputatie van een wetenschappelijk tijdschrift aan te 
tonen: de science citation index  

➢ Telt het aantal citaties in 2021 van tijdschriftartikelen die in 2019-2020 werken gepubliceerd ➢ 
Stel een tijdschrift doet in 2019: 51 publicaties en in 2020: 49 publicaties 
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➢ En in 2021 zijn er 229 citaties 
➢ Dan is de citatie index: 229 / (49 + 51) = 2.29  

BEALL 

→Deze vorm van publiceren kreeg de naam: roof-tijdschriften (predatory journals)  

o Predatory journal = wetenschappelijk tijdschrift dat de indruk wekt echt te zijn (peer-reviewed, 
met mechanismen van foutencontrole, belofte van lange levensduur) zonder zich aan de normen te 
houden; probeert wetenschappers te lokken om APC's te betalen voor een zeer beperkte 
dienstverlening  

o Naam bedacht door Beall die overspoeld werd met vragen van academici over welke nieuwe, 
open- access tijdschriften goed waren om in te publiceren  

➢ Beall begon met een lijst van tijdschriften die uitbuitende bedrijfsmodellen gebruikten waarbij 
APC's aan auteurs werden aangerekend zonder de kwaliteit en legitimiteit van de artikels te 
controleren  

➢ Beall’s lijst werd vaak geraadpleegd totdat hij in 2017 gedwongen werd deze offline te halen na 
juridische dreigementen van enkele van de betrokken bedrijven  

H13: Psychologie en maatschappij 

SHORTER 
Alle diagnoses die we zien, hebben diep vanbinnen dezelfde gemeenschappelijke oorsprong, maar 
verschillen in hoe ze geuit (gediagnosticeerd) kunnen worden 
o We gedragen ons naar symptomen die sociaal/maatschappelijk aanvaard zijn  

GODDARD 
Directeur van een instelling voor zwakzinnige kinderen. Simon-Binet leerde hem de test kennen 
toen hij in België was en heeft hij meegenomen naar USA  

“De intelligentie controleert de emoties en de emoties zijn gecontroleerd in proportie van de mate 
van intelligentie. Het volgt dat mensen met een lager IQ niet alleen slecht presteren op taken, maar 
ook hun emoties niet onder controle kunnen houden”  

o Omdat intelligentie lager is bij zwarten en Mexicanen, kunnen zij slechts beperkt werk verrichten  

➢ Ook lager IQ bij mensen uit Oost-Europa, Italië, Scandinavië  

➢ Had voor een deel te maken met hoe goed iemand de Britse cultuur kenden (IQ-scores lager 
wanneer minder goed kennen)  

➢ Gaat zo ver dat men zich afvraagt of zij zichzelf wel mogen voortplanten, want minder intelligente 
mensen hebben vaak meer kinderen dan meer intelligente mensen en daardoor zal de maatschappij 
hoe langer hoe meer dom worden  

TERMAN 
Verdere ontwikkeling van de test aan Stanford universiteit → één van de allereerste 
intelligentietests in de USA  
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“Deze jongens zijn niet meer op te voeden dan met de eerste beginselen van een training. Geen 
enkele schoolopleiding zal hen ooit intelligente kiezers of bekwame burgers maken... Zij 
vertegenwoordigen het intelligentieniveau dat zeer gebruikelijk is bij Spaans-Indiaanse en 
Mexicaanse families in het Zuidwesten. Hun botheid lijkt raciaal te zijn, of op zijn minst inherent aan 
de familie waar ze uit voortkomen. Kinderen van deze groep moeten worden afgezonderd in speciale 
klassen en les krijgen die concreet en praktisch is. Zij kunnen geen abstracties beheersen, maar ze 
kunnen vaak efficiënte arbeiders, in staat om voor zichzelf te zorgen.”  

MORTON 
Grote verschillen tussen schedelinhoud blanken en anderen 
➢ Meette d.m.v. te vergelijken hoeveel gram mosterdzaden er in de schedels pasten ➢ Blanken 
(caucasian) grootste inhoud: 87 kubieke inch → en dus intelligenter  

GOULD 
heranalyse (Morton) van de data toont aan dat er zo goed als geen verschillen zijn wanneer dezelfde 
criteria gebruikt worden voor de verschillende groepen  

➢ Zou het niet kunnen dat Mortons ideeën vertekend waren? 
➢ Beweerde dat Morton vooral kleinere mensen genomen had van de niet-blanke bevolkingsgroep 
en vooral grotere mensen van de blanke groepen en dat eigenlijk zijn verschil daar voor een groot 
deel aan te wijten was  

LEWIS 
Nieuwe metingen tonen aan dar de data van Gould meer vertekend zou zijn dan die van Morton 

MONEY & EHRHARDT 
(1972) → zeer belangrijke studie  

“Opvoeding bepaalt alles”  

• Tijdens een ingreep van één van de twee jongens zijn penis verloren: besloten hem op te 
voeden als meisje + om te bouwen als meisje  

• Idee: als je het kind als meisje opvoedt, zal die daar nooit iets daarvan merken & gaven hun 
gevalsstudie als evidentie dat geslachtsidentiteit volledig sociaal bepaald werd  

Jaren 90: 

• Toen hij te horen had kreeg dat hij eigenlijk een jongen was, heeft hij opnieuw een 
geslachtsoperatie ondergaan zodat hij terug een man werd 
Werd gezien als grote evidentie voor het biologische  

FOUCAULT 
o Tot de 18de eeuw werd macht op een brute manier uitgeoefend (foltering) 
➢ Mensen die zich niet aan de normen van de kasteelheer, koning, ... hielden werden gefolterd, 
openbaar terechtgesteld of vernederd 
➢ Idee: door ze te straffen kunnen we ze onderdrukken  

o Daarna hoe langer hoe meer surveillance en dreiging van straf 
➢ Dreiging straf en surveillance was veel effectiever dan echt straf geven 
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➢ Idee afkomstig van panopticon model (gevangenis) waarbij we vanuit een centraal punt controle 
over alles hebben → mensen zijn zich bewust van eventuele straffen  

o Herhaaldelijk checken van arbeiders 
➢ Leugendetector en drugscontrole                                                                                                                   
➢ Vernederend  

o Psychologen helpen via hun tests bij de surveillance en het opsluiten van individuen die macht in 
vraag stellen  

➢ Moeten de mensen niet helpen/genezen, maar kalmeren, zorgen dat ze de bestaande 
machtsstructuur niet in vraag stellen  

o Maatschappij heeft een groep van uitgestotenen nodig 
➢ Dat maakt de anderen zich beter voelen 
➢ Eerst waren dit mensen met besmettelijke ziekten (Lepra)                                                                      
➢ Later werden dit psychisch gestoorden  

▪ Geestesgestoorden werden gezien als mogelijk gevaarlijk waartegen de maatschappij beschermt 
moest worden waardoor ze hen gingen opsluiten  

▪ Luiheid is de nieuwe kwaal waartegen de maatschappij moet optreden                                                  
o Rol van psychologen: gekken helpen opsluiten en leren te gehoorzamen in instellingen  

SOKAL 
Fysicus die zinloos artikel stuurt naar een postmodernistisch tijdschrift waarin o.a. beweerd wordt 
dat pi een arbitrair getal is met een ‘onvermijdelijke historiciteit’  

➢ Artikel bevatte zaken die niet konden kloppen (zelfs iemand die middelbare school gevolgd heeft 
moet dit weten), maar werd in zeer moeilijke taal uitgedrukt zoals “pi is een arbitrair getal en heeft 
alleen om historische omstandigheden die waarde gekregen”  

➢ Peer review: andere wetenschappers kijken of wat je schrijft wel waar is & het werd aanvaard 
door de wetenschappers  

MCKAY & COLTHEART 
Schreven artikel waarvan alleen de titel en 1 ste paar zinnen klopte → verstuurd naar 10 (predatory) 
tijdschriften  

o Effectief gepubliceerd in 2 tijdschriften 
o Aanbod van 4 andere tot publicatie, na peer review!  

HANSON 
NIT – New Intelligence Test (1993)  

o NIT is een soort neet, soort negatieve connotatie, vooral dan ook omdat het samengaat met nitwit, 
iemand die helemaal niets ken  

o De nieuwe IQ-test bestaat uit zaken zoals ➢ Namen onthouden  

➢ Rekenen 
➢ Eerste indruk maken  

▪ Impression management: je kan die eerste indruk ook beïnvloeden (bv.: politici) ➢ Een tekst 
verkopen  
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➢ Een babbeltest 
➢ Een bullshittest: hoe goed kan je praten over iets waar je niet van weet? ➢ Een test “volg de 
instructies” 
➢ Een sporttest: golf en tennis 
➢ Een SES schaal  
o Psychologen zouden een factoranalyse uitvoeren om te zien of het gaat om 1 vaardigheid als mijn 
test de IQ-test geworden was, dan zou je een aantal dingen zien: o Zouden betere tests proberen te 
ontwikkelen  

o Zouden kijken in hoeverre de vaardigheid (-heden) aangeboren zijn 
➢ Hoeveel van de variantie kan geleerd worden, hoeveel is aangeboren?  

o Ouders zouden willen dat de vaardigheden uit de test aangeleerd worden 
➢ Zouden naar school gaan en zeggen ‘ze kunnen niet genoeg bullshitten’, wat jullie hier leren is dat 
ze alleen maar mogen praten over dingen waar dat ze iets van afweten  

➢ Dit is zo niet in de maatschappij: in de maatschappij is het belangrijk dat je kan praten over 
dingen waar je niets van afweet  

➢ M.a.w. ouders/maatschappij zouden druk uitoefenen op de school om te leren wat door de IQ-
test gemeten wordt  

o Er zou een commercie ontstaan om de capaciteiten te verhogen 
o NITWIT zou hoe langer hoe belangrijker worden in de maatschappij  

ILLICH 
Geneeskunde was in het begin niet zo belangrijk, terwijl het nu onbedenkelijk is als het er niet zou 
zijn                                                                                                                                                                                   
o Slokt al ongeveer 25% van alle inkomsten op  

➢ 1⁄4 van ons inkomen wordt uitgegeven aan wat te maken heeft met geneeskunde en verzorging  

o Vraagt elk jaar meer (bovenop inflatie)                                                                                                               
o Overdrijft wat het kan  

➢ Zeggen dat ze vanalles kunnen doen, waar eigenlijk niks aan te doen valt  

o Verzwijgt de negatieve kanten! → Illich: wijst op volgende negatieve kanten                                         
➢ Langdurig lijden bij terminale patiënten 
➢ Dodelijke besmettingen en ongevallen in ziekenhuizen oplopen 
➢ Maakt mensen afhankelijk van geneesmiddelen  

▪ Geven de overtuiging dat men niet meer kan bestaan zonder geneesmiddelen  

▪ Proberen pillen zo vrij en duur mogelijk beschikbaar te maken en in zo’n groot mogelijke 
hoeveelheden te gebruiken  

➢ Ondermijnt de levenskracht en de autonomie van mensen 
▪ Mensen krijgen het idee dat als ze hun pillen niet meer hebben, ze niet goed meer kunnen 
functioneren  
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