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Hoofdstuk 3: Gewaarwording 


1. Gewaarwording versus waarneming 


Waarneming vereist de interpretatie van gewaarwording. 

Het feit dat als je naar een filmpje kijkt waarbij beeld en geluid apart wordt getoond je 
verschillende zaken “hoort”. Enkel film => ‘gaga’, enkel geluid => ‘baba’ en als het alle twee 
tezamen is => ‘baba’, dit noemt men het McGurk effect. Hieruit kunnen we bewijzen dan de 
verschillende zintuigen samen werken om signalen te interpreteren.


De gewaarwording (=de sensatie) omvat de opname van stimulatie uit de omgeving en het 
vertalen vana deze stimulatie in elektrochemische neuronale signalen die naar de hersenen 
gestuurd kunnen worden en daar omgezet worden in beelden, klanken, geuren, smaken, …. De 
waarneming (=de perceptie) is her organiseren, interpreteren en begrijpen van de 
gewaarwordingen. Het geluid detecteren van een viool is een voorbeeld van gewaarwording, maar 
een reeks noten identificeren als een bekende melodie is een voorbeeld van waarneming. 


Gewaarwording en waarneming zijn geen twee totaal verschillende processen, maar uiteinden van 
een continuüm. Vanaf het moment dat een prikkel een zintuigelijk receptor stimuleert, begint de 
interpretatie. Waarnemingsprocessen zijn nodig om een zinvolle voorstelling van de wereld te 
maken op basis van de fragmentarische informatie die via de gewaarwording de hersenen bereikt. 


Vanaf de geboorte worden we getraind om verschillende signalen te interpreteren en deze 
signalen te kunnen begrijpen. Dit kan misschien heel vanzelfsprekend lijken maar dit is eigelijk niet 
zo. Je krijgt stoor signalen binnen en je hersenen gaan hier een logische interpretatie van maken. 


Om goed het verschil tussen gewaarwording en waarneming te kunnen kan je naar de volgende 2 
beelden kijken. Als je naar het eerste beeld kijk zonder eerst naar 2 te kijken dan zal je gewoon 
een hoop zwarte vlekken zien, als je dan even naar beeld 2 kijkt waarin je een duidelijk beeld van 
iets wordt getoond en je hierna naar beeld 1 kijkt zal je zien dat je dit beeld kan zien en de figuur. 






Hoeveel zintuigen zijn er? 


De traditionele vijf zintuigen gericht op de buitenwereld. Aristoteles was de eerste die het 
onderscheid voorstelde tussen deze 5 basis zintuigen (gezicht, gehoor, reuk, smaak en 
tast). Het zijn zintuigen die ons informeren over wat er zich in de buiten wereld bevindt. Er 
zijn echter meer dan vijf zintuigen. De huid informeert ons niet alleen over de textuur van 
een voorwerp maar ook over temperatuur en pijn. 


We zouden er dus van uit kunnen gaan de we vijf extra zintuigen hebben. Ward stelde 
voor dat we tien zintuigen zouden hebben in plaats van vijf. Hij gebruikte als criteria dat 
elk zintuig een eigen reek van receptoren moet hebben en dat deze prikkels in een apart 
deel van de hersenen verwerkt moeten worden. Op basis hiervan stelde hij voor om naast 
de vijf klassieke zintuigen nog vijf andere te onderscheiden, die gericht zijn op het 
functioneren van het lichaam en het signaleren van lichaamsgevaar. 


De tien nieuwe zintuigen zijn dan:

• Gezichtsvermogen 

• Gehoor

• Geur

• Smaak

• Tastzin

• Pijngewaarwording

• Temperatuurgewaarwording 

• Evenwichtsgevoel 

• Kinesthesie (positie en beweging van gewrichten en spieren)

• Interoceptie (interne sensaties zoals honger, hart-slag, blaas)


2. Het gezichtsvermogen 

2.1.De fysica van het licht 


Licht bestaat uit elektromagnetische stralingen. Deze energievorm komt uit snelle 
trillingen van elektrisch geladen deeltjes en beweegt zich voort in golven 
(opeenvolging van pieken en dalingen). De afstand tussen twee pieken noemt men 
de golflengte. 


Het zichtbaar licht vormt slechts een miniem segment van het totale bereik van 
elektromagnetische straling: het stukje tussen 400nm en 700nm. Dit deel van het 
elektromagnetische spectrum noemt men het zichtbare licht. Het menselijk oog 
kan de andere delen van het elektromagnetische spectrum niet waarnemen. 


Licht heeft ook een lichtintensiteit. Dit hangt af van de sterke van de lichtbron en 
wordt grofweg bepaald door de hoeveelheid fotonen die per tijdseenheid een 
oppervlakte bereiken. Hoe meer fotonen, des te intenser het licht. 


Wanneer een foton een oppervlak bereikt kunnen er drie dingen gebeuren:

• Het foton kan gereflecteerd worden

• Het kan door het oppervlak gaan (dit enkel als het oppervlak doorzichtig is)

• Het kan geabsorbeerd worden




In uitzonderlijke omstandigheden kunnen visuele gewaarwordingen ook op andere 
manieren tot stand komen. Druk op je ogen of een harde klap op het hoofd kunnen 
ervoor zorgen dat je ‘sterretjes’ ziet. Elektrische stimulatie van de hersenen kan 
eveneens aanleiding geven tot visuele gewaarwording van lichtvlekken en lijnen. 


2.2.Het oog en de gezichtsbanen


Het oog dient om invallende lichtgolven te focussen op de lichtgevoelige structuren 
aan de achterkant van het oog, de retina of netvlies. Deze focus is nodig omdat het 
licht uit vele rechtigen komt. Hierdoor blijven we een voorwerp zien vanuit veel 
verschillende posities ten opzichte van het voorwerp. 


De route van de stimulus naar de retina. Eerst gaat de lichtgolf door de cornea; dit 
is het transparante buitengedeelte aan de voorkant van de ogen. Hier vindt de 
grootste breking van de golf plaats omdat er een sterk verschil in dichtheid bestaat 
tussen de lucht buiten de ogen en het vocht binnen de ogen. Hierna gaat de 
lichtgolf door het kamervocht en de pupil, dit is een opening in de iris. De spieren 
in de iris regelen de grootte van de pupil.


Als deze delen gepasseerd zijn, dringt het licht de lens binnen, waar het verder 
afgebogen wordt en gefocust op de retina. De lens zorgt voor de accommodatie 
van het beeld. Na de lens gaat het licht verder door een vloeistof  en bereikt het de 
retina aan de achterkant van het oog. 


De retina is een dun weefselbandje aan de achterkant van de oogbol en bevat 
ongeveer 127 miljoen lichtgevoelige receptoren die de lichtenergie omzetten in de 
elektrochemische signalen van het zenuwstelsel. Het hele proces waarbij een 
receptorcel fysische energie omzet in elektrische signalen, wordt transductie 
genoemd. 


Er zijn heel veel van de receptoren in het oog die de vorm van een kegeltje hebben. 
Kegeltjes zijn vooral verantwoordelijk voor de perceptie van kleur. Ze vereisen 
relatief sterk licht om geactiveerd te worden en detecteren geen licht met een lage 
intensiteit. Daarom zijn kleuren in het donker moeilijk te onderscheiden. De 
concentratie van de kegeltjes is het groots in de fovea (het centraal deel van de 
retina). 


De resterende receptoren in een oog zijn staafjes. Staafjes zijn gespecialiseerd in 
lage lichtintensiteiten en het zien van beweging. Ze zijn afwezig in de fovea en 
hebben hun grootste concentratie rond de fovea. Aangezien dat de staafjes goed 
zijn in het interpreteren van lage lichtintensiteit zorgen ze voor het nachtzicht. 


De retina bestaan uit drie lagen. Onderaan liggen de visuele receptoren (de 
kegeltjes en de staafjes). Informatie hieruit wordt eerst naar een tweede laag 
gestuurd die bestaat uit horizontale cellen, bipolaire cellen en amacriene cellen. 
Vervolgens zijn er de ganglioncellen, die de derde laag vormen. Bij deze overgang 
vindt al enige informatieverwerking plaats. 


Alle zenuwvezels verlaten de oogbol door één enkel gat, dat ongeveer zo dik is als 
een potlood. Op de plaats bevinden zich geen receptoren, zodat elk oog een 
blinde vlek heeft. Deze vlek wordt door het ander oog gecompenseerd. 




Je zou verwachten dat wanner we één oog sluiten we deze blinde vlek zouden 
waarnemen maar dit is niet het geval. Dit komt omdat onze hersenen het beeld 
actief aanvullen met omringende informatie.


De informatie van de twee ogen komen en de chiasma opticum toe (in de 
hersenen). Hierna gaan de meeste neuronale signalen verder naar de primaire 
visuele cortex. Wij hebben een rechter en een linker visueel veld. Deze signalen 
worden naar de tegengestelde kanten in de hersenen opgestuurd, dit noemt men 
contralaterale projectie. Bepaalde functies zijn enkel aan één kant van de 
hersenen actief, dit noemt men hemisferische dominantie. 


Sommige mensen ondervinden problemen bij het goed zien van verschillende 
zaken, met als gevolg dat ze dan een bril moeten dragen. Sommige mensen 
kunnen voorwerpen van dichtbij nog goed zien en van ver niet meer, dit noemt men 
myopie (=bijziendheid). Er zijn dan mensen die het tegengesteld hebben ze kunnen 
voorwerpen van dichtbij niet goed zien maar wel van ver, dit noemt met 
hypermetropie (verziendheid). Bij ouderdom ondervindt iedereen een bepaalde 
vorm van verziendheid, dit noem men presbyopie. Deze vorm is het gevolg van 
het feit dat het binnenste van de lens bij het verouderen harder wordt. 


Als de cornea niet perfect bolvormig is leidt dit tot astigmatisme. Sommige 
oriëntaties in het retinale beeld zijn dan onscherp.


2.3.Helderheid en lichtheidsperceptie 


Hoe zwakker en lichtbron, hoer minder fotonen uitgestuurd worden. Hoe minder 
fotonen op een oppervlak terechtkomen, hoe minder er gereflecteerd worden en 
hoe donkerder de kamer er voor zal uitzien. De intensiteit van het licht bepaalt de 
helderheid van het licht. Helderheid speelt een belangrijke rol bij belichting en bij 
het nemen van foto’s. 


Wij als mensen zijn niet zo geïnteresseerd in de helderheid van het licht, behalve 
wanneer het licht te sterk of te zwak wordt om nog goed te kunnen zien. Tot op 
zekere hoogte proberen onze ogen zelfs de hoeveelheid binnenkomend licht 
binnen optimale waarden te houden. Zo zullen bv de pupillen van grootte 
veranderen bij veel of weinig licht of zullen de kegeltjes actief worden als er veel 
licht is en de staafjes actief worden bij weinig licht. Hierdoor zijn we tijdelijk 
verblind wanneer we vanuit een duistere omgeving in een heldere omgeving 
terechtkomen. De aanpassingen van de ogen aan het licht en de duisternis worden 
licht- en duisternisadaptatie genoemd. 


Wat ons als mens meer interesseert dan het absolute helderheidsniveau, is de 
helderheid van een voorwerp ten opzichte van de omringende voorwerpen. De 
relatieve helderheid van een voorwerp ten opzichte van de omringende 
voorwerpen noemt men de lichtheid van het voorwerp. Een voorwerp dat 
helderder is dan de omgeving, zal als licht gezien worden; een voorwerp dat 
minder helder is dan de omgeving, zal als donker gezien worden. Het feit dat de 
gepercipieerde lichtheid van een voorwerp afhangt van de helderheid van de 
omringende voorwerpen wordt gelijktijdig contrast genoemd. 






Doordat de lichtheid van een voorwerp afhankelijk is van de omringende 
voorwerpen, zal de gepercipieerde lichtheid van het voorwerp niet verschillend 
afhankelijk van de belichting. Dit noemt men lichtheidsconstantie. 


2.4.Kleurperceptie


De golflengte bepaald de tint van onze kleurervaring.


De trichromatische theorie zegt dat alle kleuren tot stand komen op basis van 
een menging van drie primaire kleuren. Men stelde vast dat we effectief drie 
soorten kegeltjes, met elk een verschillend fotopigment. Deze drie kegeltjes 
reageren ieder niet alleen het sterkst op licht van een bepaalde golflengte maar ook 
in mindere mate op golflengten die rond deze waarden liggen. Volgens deze 
theorie wordt de kleurperceptie bepaald door het relatieve activiteitsniveau van de 
drie soorten kegeltjes, omdat dit de informatie is die de hersenen bereik nadat het 
licht door de receptoren in de retina omgezet werd. 


Geel en blauw zijn complementaire kleuren, ze sluiten elkaar dus uit. Dit feit wordt 
gezien als het fenomeen van de kleurnabeelden. 


Bij een niet onaanzienlijk deel van de populatie is een aspect van de kleurperceptie 
deficiënt. Dit komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. Als mensen hier aan 
leiden wordt er gesproken over kleurendeficiëntie (=kleurenblindheid). 


Door gebruikt te maken van testen kunnen we vast stellen om mensen een 
kleurendeficiëntie hebben of niet. De Ishiharatest maakt het mogelijk om te veinzen 
dat je kleurenblind bent, omdat mensen met kleurendeficiëntie iets anders zien dan 
mensen met normaal kleurenzicht. Dit komt doordat mensen met kleurendeficiëntie 
gevoeliger zijn voor verschillen in lichtheid dan mensen met normale 
kleurperceptie. 


3. Het gehoor 

3.1.De fysica van het geluid 


Geluid is het gevolg van trillingen. Wanneer een voorwerp trilt, zet het luchtpartikels 
in beweging. De trilling van het voorwerp pers de lucht herhaaldelijk, zodat er 
golven van hoge en lage druk ontstaan, die zich van de geluidsbron verwijderen. 
Dit zal aanleiding geven tot het waarnemen van een geluid. Hoe groter de 
drukverschillen zijn, hoe sterker het geluid dat waargenomen wordt. Een zuivere 
toon bestaat uit een sinusgolf en heeft twee belangrijke eigenschappen: de 
amplitude en de frequentie. 




De amplitude verwijst naar het verschil tussen de hoogte en de diepte van de golf, 
die fysisch overeenstemmen met het hoogte en het laagste drukniveau van de golf. 
De amplitude van de toon bepaald de toonsterkte die ervaren wordt. Dit wordt in 
decibel gemeten, hoe groter het decibelniveau van een toon, hoe luider deze toon. 


De frequentie is het aantal cycli (van hoog naar laag en terug) dat de golf binnen 
een tijdseenheid doorloopt. Dit wordt in hertz uitgedrukt. De frequentie van een 
toon hangt af van de golflengte en bepaald hoe ‘hoog’ of ‘laag’ een toon 
gepercipieerd wordt. Dit noemen we de toonhoogte. De frequentie die men onder 
optimale omstandigheden kan horen, variëren van 20HZ tot 20.000HZ. naarmate 
we ouder worden kan deze bovengrens zakken. 


3.2.Het oor 


Het oor wordt onderverdeeld in drie grote delen: het buitenoor, het middenoor en 
het binnenoor. Het buitenoor omvat de oorschelp en de gehoorgang. De 
oorschelp vangt geluid op en leidt ze naar de gehoorgang, waar de golven tegen 
het trommelvlies botsen en dit doen trillen. 


Het trommelvlies vormt de ingang tot het middenoor. De achterkant van het 
trommelvlies staat in verbinding met drie gehoorbeentjes (hamer, aanbeeld & 
stijgbeugel). Wanneer het trommelvlies door geluidsgolven in beweging wordt 
gezet, werken de gehoorbeentjes als een versterker die de intensiteit van het 
geluidssignaal doet toenemen. Daardoor vibreert de voet van de stijgbeugel tegen 
het ovale venster, een opening in het slakkenhuis, dat zich in het binnenoor 
bevindt. In het ovale venster zit een vlies, waardoor het kloppen van de stijgbeugel 
drukgolven veroorzaakt in de vloeistof binnen in het slakkenhuis. 


In de vloeistof van het slakkenhuis bevinden zich een aantal zachte membranen, 
waarvan de belangrijkste de basilaire membranen is. Op de basilaire membranen 
staan haarcellen. Wanneer de stijgbeugel drukgolven veroorzaakt in de vloeistof 
van het slakkenhuis, zullen de haarcellen platgedrukt worden. Deze mechanische 
plooiing wordt vervolgens omgezet in een neuronale impuls die via de 
gehoorzenuw naar de hersenen gestuurd wordt. De meeste van de signalen 
komen aan in de primaire auditieve cortex (in de temporale lob). 




Naast de zenuwbanen van het oor naar de hersenen zijn  er nog zenuwbannen van 
de hersenen naar het oor. Een belangrijke functie can deze banen is het isoleren uit 
de achtergrondgeluiden van het signaal dat ons interesseert. Mensen bij wie deze 
banen niet goed functioneren, kunnen el gewoon een gesprek volgen wanneer er 
geen andere geluiden zijn, maar vinden het moeilijk om een gesprek te volgen in 
een lawaaierige omgeving. 


3.3.Toonsterkte, toonhoogte en klankkleur gewaarworden 


Toonsterkte. Hoe zetten onze oren verschillen in luchtdruk om in luidere of stillere 
tonen? Bij een golf met een grote om in luidere of stillere tonen? Bij een golf met 
een grote amplitude wordt het trommelvlies meer doorbogen dan bij een golf met 
een kleinere amplitude. Uiteindelijk zal deze grotere doorbuiging via de 
gehoorbeentjes tot een grotere verplaatsing van de vloeistof in het slakkenhuis 
leiden. Hierdoor zullen meer haarcellen vuren en ze zullen ook iets sneller vuren. 
Op basis van deze twee parameters, het aantal haarcellen dat op het geluid 
reageert en de snelheid waarmee ze vuren, berekenen onze hersenen de 
waargenomen geluidssterkte. 


Toonhoogte. De gewaarwording van toonhoogte is op twee principes gebaseerd. 
(1) bereikt de vloeistofbeweging die als reactie op een geluidsgolf over de basilaire 
membraan loopt, haar maximum op een bepaald punt en vermindert daarna snel. 
Tonen met een hoge frequentie produceren golven die een minder grote afstand 



afleggen en hun maximum dus dichter bij het ovale venster bereiken dan tonen 
met een lage frequentie. De plaats op de basilaire membraan waar de maximale 
beweging plaatsvindt, verschilt dus naar gelang de frequentie en onze hersenen 
gebruiken deze plaatsinformatie om de toonhoogte te bepalen. 


(2) De haarcellen vuren namelijk met een snelheid die sterk gelijk op de frequentie 
van de toon die het oor binnenkomt. Onze hersenen kunnen de toonhoogte dus 
achterhalen door na te gaan hoe snel de haarcellen vuren. 


Wegens refractie periode kunnen zenuwcellen niet snellen vuren dat 1000 keer per 
seconde. Dit betekent dat informatie over frequenties boven 1000HZ de hersenen 
niet meer kan bereiken op basis van de snelheid waarmee individuele neuronen 
vuren. Dit probleem wordt opgelost doordat de cellen in groepen op een geluid 
reageren en elkaar afwisselen. De haarcellen werken volgens het salvoprincipe. 
Terwijl de ene cel aan het herstellen is van het vuren, vuurt een andere cel in de 
omgeving. Op die manier kunnen groepen van cellen met hoge frequentie vuren, 
zelfs wanneer geen enkele individuele cel snel genoeg kan reageren. 


Zowel de plaats van de maximale vloeistofbeweging als de frequentie van het 
vuren spelen een rol bij de gewaarwording van toonhoogte. Het belang verschilt 
voor hoge en lage tonen. Bij tonen aan de onderkant van het hoorbare spectrum 
wordt vooral het frequentieprincipe gebruikt, terwijl bij tonen aan de boven kant 
van het spectrum vooral het plaatsprincipe van belang is. Bij tussenliggende 
frequenties gebruikt het oor waarschijnlijk beide principes. 


Aangezien de snelheid van het vuren zowel bij de toonsterkte als bij de toonhoogte 
van belang is wilt dit zeggen dat er een interactie is tussen beide zaken. 


Mensen zijn relatief goed in het horen van toonverschillen, maar niet in het 
identificeren van absolute toonhoogte. 


3.4.Auditieve lokalisatie 


Dit is het feit dat wij kunnen weten van waar geluid komt. Komt de van links? 
Rechts? 


Een geluid dat van rechts komt bereikt ons rechteroor een fractie sneller dat het 
ons linker oor bereikt. Bovendien is er een klein intensiteit verschil tussen beide 
oren. 


Deze verschillen hangen niet enkel af van de geluidsrichting maar ook van de 
grootte van ons hoofd. 


3.5.Gehoorverlies en de behandeling ervan 


Gehoorverlies is meestal het gevolg van slijtage naarmate we ouder worden en/of 
vaak aan sterke geluiden blootgesteld worden. Conductiedoofheid is wanneer bij 
het verouderen de gehoorbeentjes wat stugger worden en geluiden niet meer zo 
goed kunnen doorgeven. Dit kan verholpen worden door een hoortoestel (versterkt 
het signaal). 




Herhaaldelijk blootstelling aan lawaai kan leiden tot twee types gehoorverlies: 
tijdelijke drempelverschuiving (korte duur) en sensorineurale doofheid 
(permanente). Bij tijdelijke drempelverschuiving zal je na heel lang naar harde 
geluiden te luisteren heel zachte geluiden niet meer kunnen waarnemen. Het 
herstel hiervan kan in lichte gevallen een paar uren duren en in erge gevallen 
meerdere dagen duren. Sensorineurale doofheid komt voor wanneer schade 
opgelopen wordt aan de haarcellen in het binnenoor. 


Blootstelling aan voortdurend lawaai kan leiden tot blijvende oorsuizingen of 
tinnitus. Dit is een ooraandoening waarbij mensen constant geluiden horen die niet 
van buiten komen. Dit kan soms zo erg zijn dat mensen hierdoor zelfmoord plegen. 


Sensorineurale doofheid kan bij kinderen “opgelost” worden door een cochleaire 
implantaat te plaatsen. Dit wordt chirurgisch in het oor geplaatst en ontvangt 
geluidsgolven via en microfoon in het buitenoor. De geluidsgolven worden omgezet 
in elektrische signalen en overgebracht naar de gehoorzenuw. Het duurt meestal 
een tijdje voor deze mensen iets zinsvol horen, de hersenen moeten deze signalen 
eerst leren interpreteren. 


4. De reukzin 

4.1.Geuren detecteren en identificeren


We detecteren geuren doordat er moleculen in de lucht oplossen in het 
reukepitheel. In de neus zijn er verschillende receptoren voor verschillende 
moleculen. Elke molecule die de neus binnendringt, past slechts over een beperkt 
aantal receptoren. Het specifiek patroon van receptoren dat op een molecule 
reageert wort gebruikt om de molecule te detecteren en te identificeren. 


Wanneer receptoren deze informatie opvangen sturen ze deze door naar de bulbus 
olfactorius in de hersenen. Hieruit gaan de signalen naar de corticale centra, waar 
ze als geuren geïnterpreteerd worden. 


Mensen verschillen van elkaar over in de mate waarin ze geuren kunnen 
detecteren. Over het algemeen zijn vrouwen beter dan mannen en zijn jonge 
mensen beter dan ouderen. We zouden in de ochtend ook beter geuren kunnen 
detecteren. We zijn ook gevoeliger voor bepaalde geuren, vb de geur die aan gas 
wordt toegevoegd. 


Een reden dat we minder goed zijn in het detecteren van geuren is om dat we er 
niet veel op oefenen. Mensen die een onaangename ervaring hebben bij een 
bepaalde geur die ze eerst niet konden onderscheiden gaan na een bepaalde tijd 
deze geur toch beginnen herkenen. 


Het reuksysteem past zich aan blijvende stimulus. Hierdoor merken we geuren niet 
meer op als we er een tijdje aan blootgesteld zijn. 


Wij zijn heel slecht in het identificeren van geuren. Het aantal geuren die we kunnen 
benoemen zonder de bijhorende bron te zien is heel erg beperkt. 




Bij de meeste geuren maken we enkel het onderscheid tussen aangenaam en 
onaangenaam. Hierop bestaan er echter grote culturele verschillen in geuren die 
mensen als stinkend ervaren. Hierbij spelen cognitieve factoren een rol. 


We leren geuren appreciëren doordat we ze associeren met aangename 
ervaringen. Het leren hiervan gebeurt als vroeg, als we in de buik zitten gaan we al 
bepaalde voorkeuren hebben. 


Sommige mensen hebben last van constant een vieze geur te ruiken, dit noem 
men kakosmie. 


4.2.Feromonen 


Dieren maken hier heel veel gebruik van. Zo gaan dieren bij het zoeken van een 
partner zoeken naar een verschillende lijfgeur dan zichzelf, dit zou liggen aan het 
feit dat de geur genetisch bepaald wordt, zo kunnen ze paren met een partner met 
een ander genetisch materiaal dan zichzelf. 


5. De smaakzin 

5.1.De basissmaken en hun receptoren 


Het aantal smaakeigenschappen dat de mens kan onderscheiden, vertoont wat 
variantie in de geschiedenis. Aristoteles onderscheidde zeven 
smaakeigenschappen. Pas in het begin van de 19de eeuw werd dit aantal 
gereduceerd tot 4: zoet, zout, bitter en zuur. 


Omdat het lichaam zelf een zoete omgeving vormt, is een voldoende inname van 
zout noodzakelijk. Daardoor zullen mensen een voorkeur vertonen voor 
voedingsmiddelen met wat zout. Hoe langer geleden dat men zout heeft gehad, 
hoe groter de drang naar zout. 


Een andere smaak waarvoor mensen een voorkeur hebben is zoet, omdat deze 
smaak gewoonlijk aangeeft dat de stof veel energie bevat, die nodig is om het 
lichaam warm te houden en bewegingen uit te voeren. 


Mensen hebben een instinctieve afkeer voor zuur, want zure stoffen zijn gewoonlijk 
schadelijk. Alleen lage concentraties worden geapprecieerd, meestal in 
combinaties met zoet. 


Bittere substanties lokken eveneens een afkeer uit, omdat schadelijke elementen in 
planten meestal een bittere smaak hebben. Dit maakt dat mensen initieel een 
afkeer hebben van groenten 
die niet voldoenden zoet zijn. 
De gevoeligheid voor bitter 
vertoont grote individuele 
verschillen, enerzijds omdat 
een vierde van de mensen 
bittere stoffen minder goed 
proeven, anderzijds omdat 
mensen verschillen in het 
aantal smaakreceptoren dat 



ze hebben. 


De aantrekkingskracht zout en zoet en de afstotingskracht van zuur en bitter zijn 
waarschijnlijk aangeboren. Pasgeboren kinderen reageren met een glimlach op 
zoet en met een pruilgezicht op zure of bittere smaken. 


De natuurlijk aversie tegen bittere en zure stoffen kan worden overwonnen met 
behulp van een sociaal leerproces. Mensen reageren gewoonlijk negatief als ze de 
eerste kier bier, koffie, … proeven, maar gaandeweg leren ze van deze smaken te 
houden, als die deel uitmaken van de cultuur. Om deze smaken te appreciëren, is 
het nodig om ze verschillende keren met mate te proeven in een gezellige sociale 
context. 


De smaakeigenschappen worden gedetecteerd door receptoren in smaakknoppen. 
Twee derde van de deze smaak receptoren liggen op de tong en de rest liggen in 
het gehemelte of in de keel. 


5.2.Umami en vet 


Umami is een middel die in de Aziatische keuken wordt gebruikt, dat gerechten 
extra smaak geeft. Onderzoekers weten niet of dit een vijfde basissmaak is of 
acties tussen het smaaksysteem en de rest van het spijsverteringsstelsel. 


Volgens sommige is de tong gevoelig voor moleculen die vrijkomen wanneer we op 
vettig eten kauwen. Er bestaat dus nog twijfel over het feit of vet een basissmaak is 
of niet. 


5.3.Het belang van de geur


Het effect van een verstopte neus. Mensen schrijven het plezier van lekker voedsel 
gewoonlijk toe aan hun papillen, maar in feite ontstaat het plezier door een 
interactie tussen geur- en smaakreceptoren. Kan aangetoond worden door mensen 
met een neusknijper zaken te laten proeven, als ze een niet kunnen ruiken gaan ze 
meestal niet weten wat ze proeven en als ze dit wel juist hebben duurt het langer 
tegen dat ze deze smaak kunnen identificeren. 


Het belang van geur voor de smaakzin wordt eveneens duidelijk bij patiënten die 
hun reukzin verloren hebben. Wat het eerst opvalt, is dat hun eten minder smaakt. 


Zoals bij de andere zintuigen, treedt ook bij smaak adaptatie op. De eerste 
gezouten pinta smaakt altijd zouter dan de volgende. Daarom is de smaak van ons 
voedsel tijdens een maaltijd sterk afhankelijk van de andere ingrediënten die we 
erbij eten. 


5.4.Psychofysica en het bepalen van waarnemingsdrempels


De tak binnen de psychologie die de gevoeligheid van de zintuigen bestudeert, 
heet de psychofysica.


De absolute drempel  



Hoe sterk moet een stimulus zijn om überhaupt waargenomen te kunnen worden. 
Deze intensiteit heet de absolute drempel, de laagste waarde die een persoon kan 
detecteren. 

De differentiële drempel en de wet van Weber  
Het kleinste waardeverschil dat er moet zijn tussen twee prikkels, zodat dit verschil 
waargenomen kan worden, is de differentiële drempel. De differentiële drempel is 
niet voor alle intensiteiten van een stimulus dezelfde. Hoe groter de 
stimulusintensiteit, hoe meer er moet bijkomen voordat de proefpersoon het 
verschil merkt. Als je bij een gewicht van 50g 1g moet toevoegen, dan moet je bij 
500g 10g toevoegen om dit verschil te merken. Met andere worden, de differentiële 
drempel voor een stimulusintensiteit is een bepaalde percentage van die intensiteit. 
Dit feit wordt de wet van Weber genoemd.


Het feit dat de differentiële drempel groter is voor hoge intensiteit dan voor lage 
intensiteiten wilt dit zeggen dat we beter zijn in het onderscheiden van lage 
intensiteiten dan hoge. 


De verhouding tussen de differentiële drempel en de intensiteit waarop de drempel 
berekend werd, is niet dezelfde voor alle gewaarwordingen. 


6. De zintuigen van de huid

6.1.Druk en temperatuur 


Onze tastzin registreert drukveranderingen op de huid. Deze registratie is om drie 
redenen belangrijk:

• We kunnen op basis van de tast voorwerpen herkenen. Dit is interessant wanneer 

het donker is en we op zoek moeten naar een zaklamp, ….

• Elkaar aanraken is een belangrijk element binnen sociale relaties. Al vanaf de 

geboorte zijn dergelijke lichaamscontacten noodzakelijk voor een goede groei. 

• Het is ook belangrijk wanner we voorwerpen willen manipuleren, omdat ze ons 

feedback geeft over hoeveel druk we op het voorwerp mogen uitoefenen. 


Tastillusie, is iets merkwaardigs dat in onze tastzin gebeurt als we een voorwerp 
manipuleren. Als je met een pen schrijft voel je de pen in je hand maar je voelt ook 
als de pen het papier raakt (dit laatste zou je eigenlijk niet moeten voelen wat de 
pen heeft geen receptoren maar toch is dit het geval). Deze illusie maakt het voor 
ons gemakkelijker om voorwerpen in de buitenwereld te hanteren. 


Er zijn vier soorten receptoren die verantwoordelijk zijn voor twee verschillende 
aspecten (snelheid en oppervlakte) van de tastzin.

(1) Deze detecteren snelle veranderingen op zeer specifieke plaatsen. Deze 

receptoren liggen vlak onder de huid en zijn vooral terug te vonden op de 
vingertoppen. Ze vuren maximaal wanner we onze vingers over voorwerpen 
bewegen. 


(2) Deze detecteren langdurige drukveranderingen op een specifieke plaats. Zijn 
vuren bijvoorbeeld wanneer we een klein voorwerp gedurende langere tijd 
vasthouden. Bv bij schrijven. 


(3) Deze reageren op snelle drukveranderingen over grote oppervlakten. Dit soort 
receptoren is heel gevoelig, maar stelt ons niet in staat te meteen de precieze 
oorsprong van de drukveranderingen te detecteren. Ze zullen ons bijvoorbeeld 
waarschuwen wanneer iemand een hand op onze schouder legt, ….




(4) Deze reageert op langdurige drukveranderingen over een grote oppervlakte. 
Deze receptoren informeren ons bv over bewegingen die we uitvoeren bij het 
gaan zitten en weer opstaan. 


Net zoals de rest van onze zintuigen is de huid beter in het registreren van 
drukverschillen dan om onveranderde stimuli te registreren.


Onze huid is ook gevoelig voor temperatuur. Er bestaan afzonderlijke receptoren 
voor warm en koud. Ook deze sensaties zijn vooral gevoelig voor snelle 
veranderingen. 


6.2.Pijn 


Pijn informeert on over beschadiging in ons lichaam en waarschuwt ons als we 
schade dreigen op te lopen. 


De receptoren die verantwoordelijk zijn voor de pijngewaarwording worden vrije 
zenuwuiteinden genoemd. Hun uiteinde bestaat uit dendrieten van neuronen. Er 
bestaan twee types van zenuwbundels die informatie over weefselbeschadiging 
doorsturen naar het ruggenmerg: (1) stuurt snel signalen en een goede lokalisatie 
van de pijnplek mogelijk maakt en (2) stuurt tragere en diffusere signalen. De 
belangrijkste functie van het eerste type is de schade te beperken. 


Men kan ook pijn hebben zonder zichtbare schade. 

• Soms voelen we geen pijn zelfs na ernstige verwondingen, dit is het geval bij 

soldaten of bij mensen die net een verkeersongeval hebben gehad.

• De pijnervaring kan ook verminderen door aangename stimulatie, zoals leuke 

muziek of massage op een andere deel van het lichaam.

• Een plek op het lichaam die ooit veel pijn gehad heeft, zal gemakkelijk aanleiding 

geven tot hernieuwde pijnervaring. 

• Een groot deel van de mensen die een amputatie heeft gehad voelt nog steeds 

pijn op het geamputeerd deel. Dit noemt men fantoompijn. 

• Er bestaan ook grote individuele verschillen in het ervaren van pijn. 


De poortcontroletheorie. Volgens deze theorie is zowel pijnervaring als 
pijnmodulatie belangrijk. We moeten in staat zijn om pijn te onderdrukken. Dit 
gebeurt door een neuronale ‘poort’ waar het pijnsignaal de hogere hersencentra 
bereikt. Omstandigheden kunnen de poort meer of minder openen en zo de 
pijnperceptie regelen. Pijnvermindering wordt gedeeltelijk geregeld door 
endorfines. Deze stoffen worden bijvoorbeeld vrijgegeven in levensbedreigende 
situaties omdat een reductie van pijn de kansen verhoogt om het er levend van af 
te brengen. 


7. Kinesthesie en het evenwichtsgevoel 


De kinesthesie informeert ons over de positie en de bewegingen van onze ledematen via 
receptoren in de spieren, gewrichten en peren en stelt ons in staat te reageren als we 
struikelen of uitglijden. 


Het evenwichtsgevoel stelt ons in staat om in balans te blijven. Dit gebeurt op basis van 
informatie uit de evenwichtszintuigen, gecombineerd met kinesthetische feedback. 




8. Interacties tussen de zintuigen 


Traditioneel dachten onderzoekers dan de zintuigen aparte systemen waren. Dit is niet het 
geval, zoals blijkt uit de volgende drie fenomenen. De gevoeligheid van een zintuig wordt 
groter wanneer er gelijktijdig extra informatie is uit een andere zintuig. Dit wordt 
crossmodale integratie genoemd. Wanneer een zintuig wegvalt, dan verhoogt dit de 
gevoeligheid van de andere zintuigen. Dit is een gevolg van een leerproces, maar ook van 
hersenplasticiteit. Bij een tamelijk groot percentage van de mensen komt synesthesie 
voor, een duurzame vermenging van de zintuigen. 




Hoofdstuk 4: de waarneming 


1. Van zintuiglijke gewaarwording naar waarneming 


Gewaarwording is de opname van stimulatie uit de omgeving door middel van de 
zintuigen en de vertaling van deze stimulatie in zenuwimpulsen die door de hersenen 
verwerkt kunnen worden in beelden, klanken, geuren, smaken, …. Waarneming is het 
interpreteren en begrijpen van de gewaarwording. 


1.1.Waarneming is een actief proces 


Het visueel signaal is beperkt en verandert voortdurend. Er zijn drie redenen 
waarom de waarneming veel meer omvat dan alleen het registreren van 
gewaarwordingen. 

(1) Het signaal dat in de hersenen aankomt is niet volledig. Grote stukken uit het 

signaal ontbreken. Verschillende redenen voor gaten in het signaal zijn: de 
blinde vlek, oogbeweging (als we met het oog bewegen hebben een heel kleine 
periode van blindheid), oogknipperingen (op dit moment zien we niets) en we 
hebben geen scherp beeld van alles wat zich voor ons bevindt. 


(2)  De beelden die op onze retina vallen zijn plat. Vanuit tweedimensionale ‘foto’s’ 
maken we een driedimensionale voorstelling van de wereld om ons heen. Het is 
niet enkel de hoogte en de breedte van een voorwerp die een rol spelen, maar 
ook de diepte en de afstand tot ons. Hierdoor kunnen we ons in de ruimte 
bewegen. 


(3) Het binnenkomend signaal van een voorwerp verandert voortdurend. 


De belangrijkste opgave bij de visuele waarneming is de perceptie van voorwerpen 
constant te houden, ondanks het wisselende retinale beeld. Het fenomeen van 
gelijkblijvende voorwerpen, ondanks voortdurende veranderingen in het retinale 
beeld, wordt perceptuele constantie genoemd. De belangrijkste perceptuele 
constanties zijn grootte, vorm, lichtheid en kleur. 

Om dit fenomeen beter te begrijpen moeten we een onderscheid maken tussen de 
proximale en de distale stimulus. De proximale stimulus is het geheel van 



fysische energie dat onze sensorische receptoren stimuleert (bv: lichtgolven die 
onze retina’s bereiken). De distale stimulus is het voorwerp in de buitenwereld dat 
de fysische energie produceert (bv: een stoel, …). 


Palmer noemt de waarneming een heuristisch interpretatieproces, omdat het 
visuele systeem de proximale stimulus omvormt tot een distale stimulus door 
gebruik te maken van een aantal voor de hand liggende aannames over hoe de 
omgeving in elkaar zit en onder welke condities die waargenomen wordt. Het 
visuele systeem berenkt de meest waarschijnlijke distale stimulus op basis van 
deze veronderstellingen en de proximale stimulus. 


1.2.Illusies als venster op de onderliggende mechanismen




Vakje A en B zijn hetzelfde kleur. Doordat wij enkel de kleuren relatief vergelijken 
lijkt het alsof ze alle twee een andere kleur hebben. 


2. Van de retina naar de hersenen: bottom-up processen


Bottom-up processen verwijzen naar de informatiestroom van de receptoren aan de basis 
(bottom) naar de hogere hersencentra (up) die verantwoordelijk zijn voor het herkennen en 
classificeren van voorwerpen. 


2.1.De primaire schets 


In eerste instantie worden de inputsignalen uit de oogzenuwen sterk 
vereenvoudigd. Vooral de randen van de voorwerpen zijn hier belangrijk, visueel 
systeem gaat opzoek naar plaatsen waar er een abrupte overgang in helderheid is. 

(1) Bepalen welke helderheidsovergangen zijn abrupt genoeg om een grens te 

vormen. 




(2) Niet enkel de randen detecteren maar ook de oriëntatie. 

(3) Onderscheid maken tussen belangrijke helderheidsovergangen en die die per 

toeval optreden. 


Het eind resultaat hiervan wordt de primaire schets genoemd.


2.2.Perceptuele organisatie 


Na de primaire schets moet het visueel systeem vastellen welke randen bij elkaar 
horen als onderdel van eenzelfde voorwerp. Het proces waarbij verschillende 
randen gestructureerd worden in een groter geheel, noemt men de perceptuele 
organisatie. Hierbij moeten twee componenten onderscheiden worden: 
perceptuele groepering en figuur-achtergrondscheiding. 


Het samenvoegen van elementen uit de primaire schets tot grotere gehelen wordt 
perceptuele groepering genoemd. 


Gelijkheid 


Nabijheid 


Geslotenheid 


Goede 
voortzetting 



Als we naar bovenstaande figuur kijken zijn onze interpretaties een gevolg van de 
volgende groeperingsprincipes:

(1) Groepering volgens gelijkheid: gelijksoortige elementen hebben meer kans om 

in eenzelfde eenheid gegroepeerd te worden. Bv je ziet 2 cirkels en 2 
vierkanten. 


(2) Groepering volgens nabijheid: elementen die dicht bij elkaar liggen worden 
vlugger in eenzelfde eenheid gezien. Bv je ziet cirkelparen. 


(3) Groepering volgens geslotenheid: elementen die deel lijken uit te maken van 
eenzelfde gesloten voorwerp worden vlugger in eenzelfde eenheid gezien. Bv je 
ziet 2 rechthoeken gevormd door nietjes die naar elkaar wijzen. 


(4) Goede voortzetting: elementen die in elkaars verlengde liggen worden sneller 
gezien als behorend tot eenzelfde geheel. Bv links zie je 2 bogen en rechts zie 
je 2 lijnen die elkaar kruizen. 


Groeperingsprincipes helpen ons om visuele percepties in de wereld te begrijpen. 
Zo kunnen we als we een auto achter een hekje zien rijden de auto toch als één 
geheel waarnemen en niet als een opgedeeld beeld (dit is hoe onze retina het 
ontvangt). 


We moeten ook een onderscheid kunnen maken tussen een figuur en de 
achtergrond, dit noemt men figuur-achtergrondonderscheiding. 


Bij het kijken naar deze figuur kan 
je oftewel een vaas zien of twee 
gezichten die naar elkaar kijken 
waarnemen. Belangrijk hierbij is dat 
je niet twee figuren tegelijk kan 
waarnemen. 


Er zijn hier verschillende principes die de kans doen toenemen dat een bepaald 
deel van de stimulus als figuur gepercipieerd wordt. 

• Omsingeling: wanneer een gebied in de visuele stimulus volledig omsingeld is 

door een ander gebied, dan heeft het omsingelde gebied veel kans om gezien te 
worden als figuur en de rest als achtergrond. 


• Grootte: een klein gebied heeft meer kans om als figuur gezien te worden dan 
een groot gebied. 


• Symmetrie: symmetrische gebieden hebben meer kans om als een figuur gezien 
te worden. 


• Locatie: gebieden onderaan de figuur hebben meer kans om als achtergrond 
gezien te worden. 


• Textuur: gebieden met veel detail worden vaker als figuur gezien.

• Vorm: gebieden die smaller zijn bovenaan worden vaker als figuur gezien.

• Vertrouwdheid: gebieden die beantwoorden aan de silhouet van een gekend 

voorwerp worden vaker als een figuur gezien. 




2.3.Patroon- en objectherkenning 


Tijdens dit proces vindt de overgang van kijkergerichte representatie naar 
voorwerpgerichte representatie. Aan het begin van deze stap hebben nog geen 
echt 3D beeld maar eerder een 2,5D beeld. 


Om een object te herkennen en de bijhorende informatie te activeren, moet het 
kijkergerichte beeld aan een voorstelling in het geheugen gekoppeld worden. Dit 
proces noemt men patroonherkenning. 


Bij patroonherkenning zijn er 2 processen: 

(1) Template-matching:  een reeks van templates (=voorstellingen van voorwerpen 

die in he geheugen opgeslagen zijn) wordt vergeleken met de figuur die tijdens 
de perceptuele organisatie geïsoleerd werd. Als de figuur voldoende 
overeenkomt met de template wordt deze herkend. Beperkingen van de 
templates: je ziet soms maar klein deel van figuur, uiterlijk voorwerp kan grote 
variaties vertonen. 


(2) Kenmerkenherkenning: ons visueel systeem kan voorwerpen herkenen op 
basis van karakteristieke kenmerken. Biederman argumenteerde dat 
voorwerpen aan de hand van 36 basisvormen (geons genoemd) herkend 
worden, een voorwerp zou dan sneller herkend worden naarmate er meer 
geons zichtbaar zijn. 


3. De perceptie verbeteren door de informatieopname te sturen: top-down processen


Top-down processen zijn signalen die vertrekken vanuit de hogere hersencentra en de 
dataverwerking in lagere stadia van het informatieverwerkingsproces beïnvloeden. 


3.1.Evidentie voor top-down procesen 


Als top-down invloeden en rol spelen bij de perceptie, dan moeten we dit kunnen 
aantonen door middel van visuele illusies, stimuli die zo gekozen zijn dat we iets 
waarnemen dat niet in de proximale stimulus gegeven is. We gaan hier drie 
dergelijk fenomenen bespreken. 


Het belang van context voor de interpretatie van de stimuluspatroon. 


Hier moet het mogelijk zijn om een 
figuur te maken die afhankelijk van de 
context anders waargenomen wordt. 
Op deze figuur kan je oftewel en B 
zien of een 13 afhankelijk van in welk 
rijtje je dit wilt zetten. 


Als de stimulus voldoende bij de 
hypothese past, dan wordt de 
hypothese aanvaard en treedt 
herkenning op. 




Omkeerbare figuren. 


Er zijn afbeeldingen die inherent ambigu zijn, 
omdat ze op twee verschillende manieren 
geïnterpreteerd en gepercipieerd kunnen 
worden. 


Hoewel de kenmerken op het papier 
dezelfde blijven en ook de gewaarwordingen 
volledig identiek zijn, geven ze toch 
aanleiding tot twee totaal verschillende 
percepties. Dit kan enkel en alleen verklaard 
worden door top-down processen. 


Subjectieve contouren. 


In sommige figuren zien 
we silhouetten zonder dat 
er in de stimulus fysische 
randen zijn. Deze lijnen 
kunnen alleen ‘gezien’ 
worden omdat ze 
ingevuld worden. 


Het woordsuperioriteitseffect en andere voorbeelden waarbij de waarneming van 
het geheel helpt bij het herkenen van de delen. Een woord help bij het herkenen 
van de letters waaruit het bestaat, dit noem men het woordsuperioriteitseffect. 
Dit is niet enkel het geval bij woorden maar ook voor onderdelen uit andere 
vertrouwde stimuli. 


Top-down invloeden werken optimaal wanneer het voorwerp en de gezichtshoeken 
vertrouwd zijn.




 Sceneperceptie. Proefpersonen gaan langer naar een voorwerp kijken wanneer 
het niet in de omgeving past. De omgevingscontext hielp om voorwerpen te 
herkennen. Dit was vooral het geval wanneer het kritische voorwerp niet het eerst 
voorwerp was waarnaar de proefpersonen keken. 


3.2.Een interactief model van woordherkenning (IAM)


Dit is een model, gemaakt door McClelland, voor de herkenning van 
vierletterwoorden. Dit principe stelt dat elementen uit het visuele veld die met 
elkaar verbonden zijn, een grotere kans hebben om gegroepeerd te worden. Dit 
principe maakt het mogelijk om de individuele letters te onderscheiden, omdat 
iedere letter uit lijnen bestaat die aan elkaar hangen en die niet met de lijnen van de 
andere letters verbonden zijn. 


Het herkennen van de letters gebeurt aan de hand van randdetectors die 
kenmerkdetectors actieveren.  Deze detectors kunnen zowel de herkenning van 
bepaalde letters activeren als de herkenning van andere letters inhiberen. Dit is 
geen alles-of-nietsproces, want het computerprogramma doorloopt verschillende 
cycli en bij elke cyclus wordt de activatie van de letterdetectors een klein beetje 
verhoogd/verlaagd. 


Letterdetectors sturen hun activatie ook meteen door naar de woorddetectors. 


Op deze manier zal het programma er na verloop van tijd er in slaggen om het 
juiste woord erin te herkennen. 




De woorddetectors zullen ook informatie terug sturen naar de letterdetectors. 
Hierdoor zullen de letterdetectors nog in kracht toenemen en zal de herkenning 
versneld worden. 


4. Waarneming van diepte en beweging 

4.1.De waarneming van diepte


Zoals we al eerder gezien hebben detecteert de retina geen informatie over de 
afstand die de lichtstralen afgelegd hebben op hun weg van de stimulus naar het 
oog. De retina is dus een tweedimensionale structuur die fotonen registreert 
afhankelijk van hoogte en diepte, maar niet afhankelijk van de diepte. 


Mensen die scheelzien zullen soms moeite hebben om de afstand tot een 
voorwerp juist te weten. Wij zien immers diepte door gebruik te maken van het feit 
dat onze ogen een aantal centimeter uit elkaar staan, zodat we de wereld vanuit 
twee verschillende perspectieven zien. Elke retina ontvangt dus informatie dat een 
beetje verschillend is van elkaar, dit verschil noemen we de binoculaire 
dispariteit. Onze hersenen combineren de twee monoculaire beelden tot een 
enkel, 3D beeld. 


Hoe dichterbij een voorwerp staat, hoe meer de hersenen de neutrale representatie 
van de ogen moeten verschuiven om tot een overlappende representatie te komen.  
Op basis van de verschuiving die nodig is, berekenen de hersenen de afstand. 


Soms werkt binoculaire dispariteit niet bij kinderen, in dit geval gaan de twee ogen 
niet naar hetzelfde punt kijken, waardoor dat de informatie van het zwakste oog 
onderdrukt wordt. Hierdoor ontstaat er een lui oog. Om dit te herstellen moet het 
goed oog voor een aantal uur per dag toegeplakt worden, met de hoop dat de 
hersenen informatie van dit oog weer opneemt en dat later de twee ogen weer 
samen kunnen werken. Bij de meeste kinderen werkt dit, als dit niet werkt hebben 
ze last van strabisme. 


Een andere binoculaire diept aanwijzing is de mate waarin onze ogen moeten 
convergeren om een voorwerp te fixeren. Als we naar een voorwerp in de verte 
kijken, staan onze pupillen meer centraal. Als we naar een voorwerp dichtbij kijken, 
staan onze pupillen naar onze neus toe. De oogspieren die deze beweging 
mogelijk maken sturen signalen naar de hersenen die dan gebruikt worden om de 
afstand van dit voorwerp te bereken. 


Ook met één oog kunnen we nog diepte schatten, dit noemt men monoculaire 
diepteaanwijzing. Er bestaan verschillende aanwijzingen hiervoor:

• Grootte van het beeld: de retinale grootte van een voorwerp neemt af naarmate 

een voorwerp verder staat. Een kleiner retinale beeld zal er voor zorgen dat we 
het idee hebben dat een voorwerp ver weg staat. 




• Textuurgradiënt: (=dichtheid van de weefselstructuren) als elementen kleiner 
worden en dichter op elkaar staan, dan lijkt het alsof dat deel verder gelegen is. 


• Lineaire perspectief: als er 2 lijnen samen lijken te komen op een punt op de 
horizon, wordt een sterk indruk van diepte gewekt. 


• Interpositie: dit is het overlappen van voorwerpen, het voorwerp dan van boven 
staat lijkt dichter bij te staan. 


• Bewegingsparallax: dit is enkel als de kijker in beweging is. Voorwerp die 
dichterbij staan zullen sneller door het visuele veld schuiven dan voorwerp die 
veel verder staan. 





Er bestaan verschillende illusies waar dieptezicht (door monoculaire 
diepteaanwijzing) een rol speelt. De Ponso-illusie, door 2 gelijke horizontale lijnen 
te zetten in het midden van 2 lijnen die naar de horizon lopen, zal de achterste lijn 
groter lijken dan de dichtstbijzijnde lijn. Een andere bekende illusie is de Müller-
Lyerillusie, bij deze illusie lijken de verticale lijnen niet gelijk qua lengte ook al is dit 
wel zo. 


Andere illusies die het principe van monoculaire diepteaanwijzing bevestigen zijn, 
de kamer van Ames, de maanillusie, …. 


4.2.De waarneming van beweging 


Het is eerst belangrijk om te weten dat niet alle beweging op de retina als 
beweging wordt waargenomen. Dit is het geval wanneer we met onze ogen of 
hoofd bewegen. 


De manier waarop het retinale beeld verandert bij een waarnemer in beweging is 
belangrijk om informatie op te pikken. Volgens Gibson zijn kijkers constant in 
beweging en exploreren er hin omgeving door er actief mee om te gaan. 


Veel voorwerpen die bewegen, komen niet op ons af, maar voeren onafhankelijk 
van ons beweging uit. Dit is vooral het geval voor levende wezens. Uit onderzoek 
blijkt dat we dergelijke biologische bewegingen met een minimum aan informatie 
kunnen herkenen. 


In de hersenen bestanen twee verschillende visuele banen: een baan die informatie 
geeft over wat aangeboren wordt (de wat-baan) en een baan die informatie geeft 
over waar de stimuli zich bevinden (de waar-baan). De wat-baan gaat naar het 

Textuurgradiënt Lineaire perspectief Interpositie 



onderste deel van de temporale lob. Mensen met visuele agnosie hebben schade 
opgelopen aan deze  baan. De waar-baan gaat naar de pariëtale lob. Mensen die 
geen beweging kunnen waarnemen hebben schade opgelopen aan deze baan. 


Er bestaan verschillende bewegingillusies: 

• Apparente beweging: is het zien van beweging door de snelle opvolging van 

beelden.

• Geïnduceerde beweging: hier lijkt het alsof een voorwerp aan het bewegen is 

door een beweging in de achtergrond. Bv als je denk dat je trein vertrokken is 
maar eigenlijk is het de trein naast jou die vertrokken is.


• Watervalillusie: als je voor een lange tijd naar de waterval kijkt, dan kan het 
gebeuren dan de rotsen naast de waterval een opwaartse beweging lijken te 
maken, wanneer je er vervolgens naar kijkt. 


5. Waarneming en actie 

5.1.Spiegelneuronen 


Er zijn bepaalde neuronen die niet alleen vuren als we zelf een beweging maken, 
maar ook als we zien dat andere mensen deze beweging maken. Dit was de eerste 
duidelijke evidentie dat de waarneming van acties gebaseerd kan zijn op neuronen 
die ook verantwoordelijk zijn voor het initiëren van die acties. De neuronen noemt 
men spiegelneuronen. Deze neuronen verklaren waarom we de neiging hebben 
om een lichaamsbeweging van iemand anders na te doen. 


5.2.Impliciete activering van responsen 


Ander onderzoek toonde aan dat stimuli automatisch reacties kunnen activeren, 
zelf zonder dat we de stimulus bewust waarnemen. In dit onderzoek werd er 
gevraag aan mensen om te zeggen of een getal groter of kleiner was dan 5. Voor 
dat ze dit getal te zien kregen zouden ze een reeks van onnodige letters te zien 
krijgen, maar ze moesten deze negeren. Wat ze niet wisten is dat er ook een woord 
van een getal getoond ging worden, dit woord had oftewel dezelfde stimulus als 
het getal die ze te zien gingen krijgen (EEN - 4) of een andere stimulus (NEGEN - 
4). Het blijkt dus dat mensen sneller antwoorden als ze onbewust het wordt met de 
zelfde stimulus op voorhand te zien krijgen. 




Op basis van deze bevindingen stelde Hommel een theorie van 
gebeurteniscodering voor. Volgens deze theorie zitten in ons geheugen geen 
aparte herinneringen voor waarneming en acties, maar bestaat het menselijk 
geheugen uit gebeurtenisherinneringen, waarin de waarneming en bijhorende actie 
gezamenlijk opgeslagen zijn en met elkaar interageren. 


5.3.De grijpbeweging 


Om deze beweging te bestuderen krijgen de proefpersonen sensoren op de duim, 
de wijsvinger en de pols en er wordt hen gevraagd allerlei voorwerpen vast pakken 
en op te tillen. Er zijn drie variabelen die interessant bij onderzoek naar deze 
beweging: het moment waarop de hand begint te bewegen, de snelheid van de 
handbeweging en de grootte van de opening tussen duim en wijsvinger. 


Er werd onderzoek gedaan om te weten in welke mate proefpersonen onderhevig 
zijn aan perceptuele illusies wanneer ze delen van een stimulusconfiguratie moeren 
oppikken. Uit de eerste onderzoekingen blijkt dat de handen veel minder aan de 
illusies onderhevig zijn. 


6. Hoe belangrijk is leren bij de waarneming?

6.1.Als een blinde voor het eerst kan zien


Om dit te kunnen weten wordt er gebruikt gemaakt van proefpersonen die eerst 
blind waren er dan terug hebben kunnen zien. Merk op dat deze personen enkel 
een probleem ter hoogte van de ogen moeten hebben gehad en niet in de 
hersenen. 


Na operatie zagen psychologen de volgende zaken:

• Over het algemeen konden ze weinig detail zien en geen onderscheid maken 

tussen simpele vormen. 

• Ze konden voorwerpen meestal niet visueel herkennen.

• Ze konden wel voorwerpen detecteren, te fixeren, te scannen en te volgen als ze 

bewogen. 


Een studie die hier heel belangrijk voor was, was de studie van MM. MM was op 
zijn 3 jaar blind geworden en dan door stamceltransplantatie kon hij op 43-jarige 
leeftijd terug zien. Ten eerste werd er door tests opgemerkt dat zijn zich goed was 
voor lage spatiale frequenties (linkerkant figuur), maar minder goed voor hoge 
spatiale frequenties (rechterkant figuur).




Als je kijkt naar onderstaande figuur kan je zien welke zaken dan MM wel of niet 
kon waarnemen. 


Zoals je kan zien kon MM geen subjectieve contouren zien en dat hij weinig 
dieptezicht had. Hij was wel onderhevig aan illusies van holle en bolle cirkels. Hij 
was ook heel goed in het zien van bewegingen (maar dit kon zijn omdat het zien 
van bewegingen al volgroeid was toen zijn zicht weg ging). Twee jaar na de 
operatie liep hij nog steeds met zijn wandel stok omdat hij voorwerpen niet snel 
genoeg kon detecteren. Hij kon ook geen gezichten herkennen, ook niet van zijn 
vrouw.


6.2.De gevolgen van visuele vervorming 


Een andere manier om na te gaan hoe de waarneming beïnvloed wordt door 
ervaring, is te onderzoeken hoe mensen zich aanpassen aan lenzen die visuele 
vervormingen veroorzaken. Hieruit kon hij bewezen dat ook al konden mensen na 
een aantal dagen toch normaal door het leven gaan ze de wereld niet als normaal 
zagen. Dit wilt zeggen dat de proefpersonen hadden geleerd om de juiste 
bewegingen uit te voeren, die bij het veranderd beeld hoorden. 


Richard wees ook op het belang van actieve exploratie van de omgeving voor de 
aanpassing aan visuele vervormingen. Hij deed een proef waarbij de ene groep zelf 
mocht doen aan exploratie en de andere passief aan exploratie kon doen. Achteraf 
bleek dat de groep die zelf aan exploratie mocht doen veel beter aangepast was. 
Dit toont aan dat pogingen om de eigen lichaamsbewegingen aan te passen aan 



de veranderde kijkomstandigheden, een belangrijke rol spelen bij de perceptuele 
aanpassing. 


6.3.Perceptuele capaciteiten bij pasgeborenen


Zuigelingen kunnen stimuli onderscheiden wanneer die zich op zo’n 30cm afstand 
bevinden. Baby’s van 12-21 dagen kunnen al gezichtsuitdrukkingen imiteren.


De oogbewegingen van pasgeborenen zijn niet willekeurig. Ze kijken vooral naar 
randen van een object en kunnen een hele tijd naar een dergelijke plaats van 
helderheidsverandering kijken. Baby’s zullen ook langer kijken naar stimuli die op 
een menselijk gezicht lijken. 


Een ander gebied van onderzoek is de vraag of de waarneming van diepte 
aangeboren is. Dit onderzoek werd gedaan door een glas te zetten tussen in diep 
deel en een minder diep deel, en er werd dat gezien of baby’s hierover zouden 
kruipen. Baby’s van 6maanden deden dit niet, wat er op wijst dat deze kinderen al 
dieptezicht hadden. Verder onderzoek toonde aan dat kinderen van 2maanden de 
diepte ook konden zien, maar bij het dichter komen daalde hun hartslag wat er op 
wijst dat ze diepe kant juist leuk vonden. De meest waarschijnlijke verklaring 
hiervoor is dan een baby eerst moet leren kruipen voor dat ze bang zijn van diepte. 


6.4.Perceptueel leren bij volwassenen


Ook volwassenen nemen meer waar naarmate ze meer ervaring hebben met een 
bepaalde soort stimulus. 




Hoofdstuk 6: Conditionering en leren 


Leren kunnen we omschrijven als een relatief permanente verandering in gedrag of 
kennis ten gevolge van ervaring. 


1. Klassieke conditionering 


De klassieke conditionering werd voor het eerst bestudeerd door Ivan P. Pavlov. Hij 
deed onderzoek naar de spijsvertering bij honden, na eentijdje begon hij namelijk te 
merken dat de hond al ging kwijlen voor dat hij voedsel zag. Pavlov noemde dit 
verschijnsel een ‘psychische reflex’, veroorzaakt door voedselstimuli op een afstand van 
het dier. Zijn onderzoek deed hem besluiten dat het hier niet om een ‘subjectief gestuurd 
fenomeen’ ging, maar om reflexief gedrag dat wetenschappelijk bestudeerd kon worden. 


1.1.De inzichten van Pavlov


Eerst zullen we verschillende belangrijke begrippen bespreken:

• Ongeconditioneerde respons (OR) = reactie die automatisch uitgelokt wordt 

door een stimulus. Bv: reflexmatig kwijlen.

• Ongeconditioneerde stimulus (OS) = dit is een stimulus die een reactie uitlokt 

zonder voorafgaand leerproces. Bv: voedsel die in aanraking komt met de tong.

• Neutrale stimulus (NS) = is een stimulus die geen reactie uitlokt in het begin. Bv: 

belgeluid. 

• Geconditioneerde stimulus (CS) = een NS die geassocieerd wordt met een OS 

waardoor als deze dan alleen voorkomt het ook de reactie uitlokt. Bv: het 
belgeluid na een aantal keren met het voedsel gecombineerd te worden. 


• Geconditioneerde reactie (CR) = reactie als gevolg van de CS. Bv: het kwijlen 
bij het horen van de bel. 


Klassieke conditionering is dus een procedure waarbij een oorspronkelijk 
neutrale stimulus gecombineerd word met een ongeconditioneerde stimulus die 
een automatische reactie uitlokt. Als gevolg van deze CS-OS-koppeling, begint de 
CS na verloop van tijd een respons (CR) uit te lokken die lijkt op de OR. 


1.2.Kenmerken van klassieke conditionering 




Het proces waardoor een geconditioneerde stimulus een geconditioneerde reactie 
uitlokt, noemen we verwerving. Bij de meeste vormen van klassieke conditionering 
is er een duidelijke verwervingsfase omdat meerde CS-OS-aanbiedingen nodig zijn 
voordat er verwerving is. De duur van de verwervingsfase hangt van verschillende 
factoren af. Een van de belangrijkste factoren is de intensiteit van de OS en de 
ermee gepaarde OR: hoe intenser de OS, hoe korter de verwervingsfase. Bij 
traumatische gebeurtenissen is 1 OS soms voldoende. 


Als de CS na een verwervingsfase herhaaldelijk zonder de OS aangeboden wordt, 
dan vermindert de CR gedeeltelijk. Dit proces noemen we extinctie genoemd. Het 
feit dat er extinctie plaats vindt wilt niet zeggen dat de conditionering helemaal 
tenietgedaan wordt. Zo kan er bv spontane herstel plaats vinden, dit wilt zeggen 
dat als de CS weer aangeboden wordt er weer een reactie zal plaats vinden. De 
klassieke conditionering wordt tijdens extinctie niet ‘afgeleerd’, extinctie 
onderdrukt dus enkel het leerproces. 


Bij stimulusgeneralisatie zal de CR bij een bepaalde CS zich generaliseren naar 
andere stimuli die een grote overeenkomst vertonen met de CS. Dit is een 
interesante eigenschap voor de overleving, het zal je beschermen tegen stimuli die 
waarschijnlijk een even groot gevaar vormen. 


Bij stimulusdiscriminatie leert men dat sommige CS’en wel gevolgd worden door 
de OS en de OR en andere niet. Dit principie kan getraind worden, dit kan dan 
gebruikt worden bij mensen die bv een angst hebben voor spinnen. 


1.3.Problemen mer de behavioristische interpretatie 


Volgens de behavioristen was klassieke conditionering en S-R-conditionering. 
Pavlov en de behavioristen waren er van overtuigd dat de contiguïteit of het kort 
op elkaar volgen van de geconditioneerde en de ongeconditioneerde stimulus 
cruciaal was voor de klassieke conditionering. 


Een eerste belangrijke bevinding, na vervolgstudies, was dat de tijd tussen het 
aanbieden van de CS en OS soms lang kan zijn. Dit is vooral duidelijk bij het leren 
van smaakaversie, hier kunnen de CS en de OS uren van elkaar liggen zonder 
afbreuk aan het leerproces. Bovendien hoeft de misselijkheid helemaal niet aan het 
voedsel te liggen. 


Een tweede belangrijke observatie was dat niet alle stimuli even conditioneerbaar 
zijn. Dieren lijken biologische voorbestemd te zijn om bepaalde stimuli 
gemakkelijker met elkaar te associëren dan andere. Dus, wanneer de OR een 
ziekte was, dan leerden dieren de smaak te ontlopen; maar wanneer de OR pijn 
was, dan leerden ze bepaalde visuele prikkels en geluiden te vermijden. Je kan hier 
dus uit besluiten dat we een bepaalde evolutionaire biologische predispositie om 
sommige associaties gemakkelijker te leren. 


Een derde belangrijke aanwijzing dat klassieke conditionering meer is dan een 
blinde associatie tussen contigue stimuli, komt van een fenomeen dat blokkering 
genoemd wordt. Bij blokkering verhindert de aanwezigheid van een CS die de Os 
voorspelt, de conditionering van een andere stimuli. 







1.4.Het cognitieve alternatief 


Hoogstwaarschijnlijk wordt bij klassieke conditionering geen S-R-connectie gelegd 
tussen de geconditioneerde stimulus en de geconditioneerde reactie, zoals men 
aanvankelijk dacht, maar een S-S-connectie tussen de geconditioneerde stimulus 
en de ongeconditioneerde stimulus. 


Volgens de S-S-theorie van klassieke conditionering lokt de CS de CR niet 
automatisch uit, maar gaat klassieke conditionering over het voorspellen en 
verwachten ven de OS op basis van de CS. 


Ook zal klassieke conditionering, volgens deze theorie, voor een stimulus alleen 
optreden indien die stimulus beschouwd wordt als een goede voorspeller van een 
daaropvolgende ongeconditioneerde stimulus. Een eerste voorspelling is dat 
klassieke conditionering zal gemakkelijker gaan wanneer CS en OS nieuwe stimuli 
zijn. Een tweede voorspelling is dat de verwerving sneller zal gebeuren wanneer 
de associatie overeenstemt met het verwachtingspatroon. Een derde voorspelling 
is dat verwerving sneller zal gebeuren naarmate de belangrijkheid van de OS 
toeneemt. Tot slot verklaard de S-S theorie ook waarom contigue stimuli zo 
efficiënt zijn: de beste voorspeller van een OS is een CS die steeds kort voordien 
plaatsvindt. 


1.5.Klassieke conditionering bij de mens


Vroeger dacht men dat klassieke conditionering bij de mens onbelangrijk was, dit is 
echter niet het geval. Zo zien we vormen van klassieke conditionering als mensen 
bv bij het naar tv kijken willen snoepen, dit is heel goed te vergelijken met de hond 
van Pavlov. Er is goede evidentie dat veel van onze voor- en afkeuren voor voedsel 
op basis van klassieke conditionering tot stand komen. 


S-S

S-R



Een interessant verschijnsel is dat mensen muziek die ze in hun adolescentie 
hebben leren kennen hun hele leven blijven onthouden. Dit komt omdat de 
adolescentie een periode is van veel emoties (goed en slecht) en deze worden dan 
met de muziek geassocieerd.


Het principe van klassieke conditionering kan ook toegepast worden bij 
smaakaversie als gevolg van medische behandelingen. Zo gaan mensen die 
chemo krijgen als ze kanker hebben vaak ziek worden met als gevolg dat ze op 
den duur niets meer gaan willen eten. Een manier om dit op te lossen is door voor 
dat de chemo plaats vindt deze mensen een ijsje moeten eten zodat als ze dan 
ziek worden dit aan dat ijsje linken en ze zo dan de rest van de dingen kunnen 
blijven eten. 


Bij het maken van reclame wordt ook gebruik gemaakt van klassieke 
conditionering. Ze doen dit door een OS te koppelen aan hun product. Zo kan het 
voorkomen van een mooie vrouw er voor zorgen dat je het product sneller gaat 
kopen. 


Er is een groeiende groep onderzoekers overtuigd dat klassieke conditionering een 
belangrijk mechanisme is voor het leggen van associaties tussen gebeurtenissen. 


2. Operante conditionering 


Bij klassieke conditionering leert men over de samenhang tussen gebeurtenissen en de 
omgeving, zonder dat men er iets aan kan doen. Bij operante conditionering veranderen 
we de gedragingen op basis van de gevolgen de ze hebben. 


2.1.Thorndike en Skinner 


Thorndike voerde de eerste systematische studies uit over de instrumentele 
conditionering, door te kijken hoe hongerige katten ontsnapten uit puzzelkooien. 
Op basis van deze bevindingen suggereerde hij zijn wet van het effect: responsen 
die voldoening gevende gevolgen teweegbrengen, zullen worden herhaald en 
steeds sneller en efficiënter worden uitgevoerd, responsen die onbevredigende 
gevolgen teweegbrengen, zullen niet worden herhaald. 


Skinner gebruikte een variant van de puzzelkooi van Thorndike. De afhankelijk 
variabele in de experimenten van Skinner bestaat uit operante responsen. 
Operante respons is een gedrag die gevolg worden door een bepaald effect in de 
omgeving. 


Volgens Skinner verandert het gedrag op basis van de veranderingen in de 
omgeving die op dit gedrag volgen. Hij maakte het onderscheid tussen 
bekrachtiging en staf. Bekrachtiging is een verandering in de omgeving die ervoor 
zorgt dat het voorafgaande gedrag meer kans heeft om opnieuw op te treden. 
Straf is een verandering in de omgeving die ervoor zorgt dat het voorafgaande 
gedrag minder kans heeft op opnieuw op te treden. 


2.2.Bekrachtiging 




Als we het over bekrachtigingen hebben moeten we een onderscheid maken 
tussen een positieve en een negatieve bekrachtiging:

• Positieve bekrachtiging: hierbij wordt iets goeds toegediend of gegeven. Bv: 

snoepjes krijgen, tv mogen kijken, …

• Negatieve bekrachtiging: is het wegnemen van een onaangename stimulus. Bv: 

de kamer niet moeten opruimen, …. 


We moeten ook het onderscheid kunnen maken tussen primaire en secundaire 
bekrachtigers:

• Primaire bekrachtigers: deze zijn gelinkt aan basisbehoeftes, bv: voedsel 

krijgen of het stoppen van iets onaangenaam. 

• Secundaire bekrachtigers: deze ontlenen hun effect aan de associatie met 

primaire bekrachtigers, bv geld: dit heeft op eerste instantie geen effect maar 
omdat we aangeleerd hebben wat we kunnen doen met geld zal dit dus wel een 
effect hebben. 


De verschillende bekrachtigingsschema’s:

• Continue respons: dit is wanneer een operante respons altijd door een 

bekrachtiging wordt gevolg. 

• Partiële of intermitterende bekrachtiging: dit is wanner het gedrag is meerdere 

keren herhaald moet worden vooraleer we een bekrachtiging hebben. Dit is bv 
het geval als we een avond studeren, eerst moeten we meerdere keren studeren 
vooraleer we beloond worden met goeie punten. 


We kunnen ook een onderscheid maken van op welk moment de bekrachtiging 
word gegeven, met andere woorden hoevaak moet het gedrag voorkomen 
vooraleer we een bekrachtiging geven. Hier wordt het onderscheid gemaakt tussen 
2 verschillende ratioschema’s (bekrachtiging na een bepaald aantal responsen 
gegeven):

• Vaste ratio: hier wordt de bekrachtiging altijd na hetzelfde aantal herhalingen 

toegediend. Bv na 10 keer. Bij dit type ratio treden er korter rustpauzes na het 
toedienen van de bekrachtiger, deze pauze noemen we 
postbekrachtigingspauze.


• Variabele ratio: hier wordt er na gemiddelde X herhalingen een beloning 
toegediend, de eerste keer kan het na 9 keer zijn en de tweede keer na 12 keer. 
Dit principe wordt toegepast op gokautomaten, daarom winnen soms mensen 2 
keer na elkaar maar kunnen ze soms na een hele avond niets winnen. Dit is de 
meest efficiënte manier van bekrachtiging binnen het ratioschema.


We hebben ook 



intervalschema’s (bekrachtiger toedienen afhankelijk van gedrag persoon en de tijd 
die verlopen is sinds de vorige respons) hier maken we ook het onderscheid tussen 
2 verschillende schema’s:

• Vast interval: hier wordt de eerste reactie na een vaste tijdsperiode bekrachtigd. 

Bv elke minuut. We zien dan dat juist na de bekrachtiging het gedrag minder 
uitgevoerd zal worden om vervolgens bij het naderen van de volgende 
bekrachtiging het gedrag elke keer meer en meer uit te voeren als de 
bekrachtiging dichterbij komt, dit noemen de SFI-schelp. Dit is de meest 
efficiënte manier van bekrachtiging binnen het intervalschema. 


• Variabel interval: hier is het tijdsinterval tussen de verschillende bekrachtigingen 
elke keer verschillend. Het kan zijn dat je de eerste keer 1 minuut moet wachten 
en de tweede keer 5 minuten. Hier treed er gewoonlijk een traag, gestaag 
responspatroon op.


2.3.Straf 


Een straf is (volgens de behavioristen) een verandering in de omgeving die het 
voorafgaande gedrag doet afnemen. Er bestaan 2 vormen van straf:

• Positieve straf: het toedienen van een onaangename stimulus, bv afgekeurd 

gezicht, harde woorden, slagen, ….

• Negatieve straf: het wegnemen van een aangename stimulus, bv niet naar tv 

mogen kijken, time-out, geen zakgeld, geen snoep, ….


2.4.Positieve en negatieve bekrachtiging/straf 


Vaak wordt er met straf gedreigd in plaats van werkelijk straf te geven. Meestal is 
dit zelfs doeltreffender. Vanaf het moment dat de dreigen van de straf wegvalt is de 
situatie dikwijls moeilijker onder controle te houden. 


2.5.Waarom is straf dikwijls niet effectief? 


In veel gevallen stelt men vast dat straf (in het bijzonder positieve straf) minder 
resultaat heeft dan men ervan verwacht had. Er zijn verschillende zaken die een 
invloed hebben op de straf, namelijk: 

• De intensiteit van de straf: hoe intenser een straf, hoe meer het gedrag 

onderdrukt wordt. Na herhaalde straffen verliest een straf aan kracht (vooral bij 
positieve straf). 




• Het probleem van uitgestelde straf: hoe langer de periode tussen het gedrag 
en de straf, hoe minder efficiënt de straf wordt. 


• Consistentie van de straf: als het ongewenst gedrag niet elke keer bestraft wordt 
kan het er voor zorgen dat dat gedrag nog meer zal voorkomen, er is dan een 
negatieve bekrachtiging want de straf volgt niet. 


• Associatie van straf met positieve bekrachtiging: dit komt voor bij 
bijvoorbeeld ouders die hun kind straffen, maar meteen daarna zeggen dat ze het 
kind toch nog graag zien. Dit kan ook het geval zijn bij ouder die geen aandacht 
geven aan hun kinderen tenzij ze stout zijn. 


• Het leren van ontsnappingsgedrag: dit is gedrag dat een aversieve stimulus 
doet stoppen. 


Omdat we deze zaken in het dagelijks leven niet altijd zo makkelijk is om aan deze 
voorwaarden te voldoen, heeft straf gewoonlijk een minder groot effect dan wat 
men zou hopen. De doeltreffendheid van straf is verder nog beperkt omdat het 
vaak gepaard gaat met ongewenste neveneffecten, zoals agressie, apathie, …. Er 
kunnen ook weinig mensen op een objectieve manier en afstandelijke manier straf 
geven, straf gaat dan meestal gepaard met woede en agitatie. 


Om te zorgen dat de opgesomde zaken zo goed mogelijk vermeden worden, is het 
goed om volgende overwegingen in acht te nemen. 

• Negatieve straf werkt meestal beter dan positieve staf. Het werkt ook het best 

wanneer men een goede relatie met de gestrafte heeft. 

• Straf moet altijd gepaard gaan met bekrachtiging van gewenste gedragingen. 

• Straf is vooral problematisch wanneer het de gestrafte persoon uitsluit uit een 

groep. 

• In de meeste gevallen bereikt men meer met bekrachtiging dan met straf. 


2.6.Vermijdingsleren en aangeleerde hulpeloosheid 


Herhaaldelijk ontsnappingsgedrag resulteert gewoonlijk in vermijdingsleren. Bij 
vermijdingsleren handelt men om een aversieve stimulus te ontlopen. 


Bij vermijdingsleren spelen twee factoren een rol. De eerste factor is dat het 
proefdier het waarschuwingssignaal leert vrezen, dit gebeurt door klassieke 
conditionering. De tweede factor is dat het proefdier op basis van negatieve 
bekrachtiging leert aan de angst te ontsnappen door naar de andere kant te 
springen. 


Een gevolg van vermijdingsleren is dat het gedrag lange tijd kan worden voorgezet 
nadat het gevaar geweken is. Dit is belangrijk bij de behandeling van mensen met 
obsessieve-compulsieve stoornis en een specifieke fobie. Bij deze stoornis worden 
de handeling van mensen gemotiveerd vanuit een behoefte om gevaar te 
voorkomen. Doordat mensen met deze stoornissen het denkbeeldige gevaar uit de 
weg gaan, ervaren ze nooit dat de mate van reëel gevaar niet in verhouding staat 
tot de angst die ze ervoor hebben. 


Aangeleerde hulpeloosheid is het onvermogen om te leren hoe aan een aversieve 
stimulus ontsnapt kan worden of hoe die vermeden kan worden nadat het 
organisme aan een onontkoombare, onvermijdbare stimulus blootgesteld werd. 




2.7.Verwerving en extinctie 


Het is niet enkel bij straf dat het onmiddellijk na het gedrag moet komen, bij 
bekrachtiging is dit ook zo. In het begin is het goed om elk gewenst gedrag te 
bekrachtigen om na verloop van tijd over te schakelen naar partiële bekrachtiging. 


Gedrag kan ook aangeleerd worden via successieve benadering, dit houdt in dat 
een gedrag dat zelden spontaan voorkomt stapsgewijs wordt aangeleerd. Dit wilt 
dus zeggen dat elk gedrag dat gradueel gevormd wordt in de richting van het eind 
gedrag bekrachtigd wordt en dat de vereisten voor een bekrachtiging elke keer 
meer zijn. 


De snelheid waarmee operante conditionering verworven wordt, hangt ook samen 
met de mate waarin de operante respons aansluit bij het natuurlijke en spontane 
gedrag van het dier. 


Nadat een operante respons geleerd werd, zal ze verzwakken en uiteindelijk 
verdwijnen als de bekrachtiger niet langer toegediend wordt, dit proces wordt 
extinctie genoemd. 


2.8.Het belang van de context 


Een andere bevinding bij operante conditionering is dat er snel geleerd wordt om 
deze te linken aan de context waarin het gebeurt. Het feit dat gedrag bekrachtigd/
gestraft zal worden in aanwezigheid van één stimulus, maar niet in de 
aanwezigheid van een andere stimulus, wordt stimuluscontrole genoemd. 


Het is niet enkel verweving dat onder stimuluscontrole staat, maar ook extinctie. 


Stimulusdiscriminatie verwijst naar het feit dat anders gereageerd zal worden in 
de aanwezigheid van twee of meer verschillende stimuli. 


Stimulusgeneralisatie, hier gaat men gedrag in vergelijkbare situaties 
generaliseren. 


2.9.Wat wordt bij operante conditionering geleerd? 




Het leren van de S-R-relatie. Volgens deze redenering lokte de context de respons 
automatisch uit. Het effect van de bekrachtiging/straf was beperkt tot het creëren 
van de S-R-associatie. Deze verklaring had wel het voordeel dat ze wees op het 
belang van stimuluscontrole. 


Het leren van de S-G-relatie. Volgens de behavioristen speelde klassieke 
conditionering een rol bij operante conditionering wanneer de gevolgen gepaard 
gingen met reflexmatige gedragingen. 


Het leren van de R-G-relatie. Dit zijn relaties tussen de respons en gevolgen van de 
respons, de doelen die men met het gedrag bereikt. 


Latent leren houdt in dat er iets geleerd wordt zonder dan er een beloning is. 


3. Observerend leren 


Veel van onze gedragingen worden beïnvloed door gedrag dat we bij andere observeren, 
deze leervorm heet observerend leren. 


Mensen imiteren natuurlijk niet alle gedrag dat ze zien. Een eerste belangrijke factor die 
bepaald of het gedrag geïmiteerd zal worden heeft te maken met de gevolgen die het 
model (persoon die geobserveerd wordt) door zij gedrag ondervindt. 


Een tweede factor die bepaalt of gedrag geïmiteerd wordt, is de status van het model. 
Hoe machtiger een model of hoe groter zijn prestige, des te meer kans dat we het zullen 
imiteren. 


Volgens Byrne en Russon is observerend leren op twee zaken gebaseerd:

• Stimulusversterking: verwijst naar het feit dat een stimulus waar het model mee 

omgaat, belangrijker en aantrekkelijker wordt voor diegene die observeert. 

• Doelversterking: verwijst naar een verhoogde motivatie bij de observeerder om 

hetzelfde doel te bereiken als het model. 


3.1.Angst en agressie 


Muris stelde vast dan angstige kinderen vaak angstige ouders hebben, die hun 
angst uiten in het bijzijn van hun kinderen. de studies van Cook en Mineka tonen 
aan dat er biologische restricties zijn op het soort stimuli dat je kan leren vrezen. 
Observerend leren wordt dus door dezelfde biologische predispositie beïnvloed 
als klassieke en operante conditionering. 


Kinderen die agressie zien bij de ouders zonder dat deze gestraft wordt, zullen zelf 
ook meer kans hebben om zelf agressie te vertonen. Dit bewijst ook waarom 
kinderen die thuis veel geslagen werden, meer kans maken om hun kinderen zelf 
ook te slaan. 


3.2.Culturele verschillen 


Een eerste voorbeeld hiervan heeft te maken met smaakvoorkeuren. Mensen leren 
van het voedsel uit hun cultuur te houden. Verder bestaat er ook evidentie dat 



mensen meer eten en drinken als ze in een groep zitten die veel eet en drinkt dan 
als ze in een groep zitten waar een maaltijd minder copieus is. 


Een tweede voorbeeld van de invloed die een cultuur op basis van observerend 
leren kan hebben, houdt verband met de rolverdeling tussen mannen en vrouwen.




Hoofdstuk 7: onthouden en vergeten 


1. Achtergrond 


Geheugen = het vermogen om ervaringen in onze hersenen op te slaan en bij verder 
gebruik te gebruiken. 


1.1.De reminiscentiebult 


Mensen associëren het geheugen spontaan met herinneringen aan gebeurtenissen 
uit hun leven, hun autobiografisch geheugen. We kunnen herinnering bestuderen 
door personen woorden te geven en hen te vragen elke herinneringen ze oproepen.  


Davin Rubin en Matthew Schulkind hebben zo’n proef gedaan. Ze gaven 124 
woorden aan 20 bejaarden van 73jaar en vroegen hen om een gebeurtenis te 
vertellen die met dat woord samenhing. Beide de ene groep werd de klemtoon 
gelegd op recente herinneringen en bij de andere meer op vroegere herinneringen. 


Er waren 3 belangrijke bevindingen:

• De meeste herinneringen waren recent: 6% minder dan een dag oud, 27% 

minder dan een jaar oud en 43% minder dan tien jaar oud. 

• Er waren nagenoeg geen herinneringen van voor de leeftijd van drie jaar. 

• Er waren meer herinneringen van de leeftijd tussen de tien en de dertig jaar dan 

van de leeftijd tussen de dertig en de zestig jaar. Deze bevinding wordt de 
reminiscentiebult genoemd. 


1.2.De bevinding van Ebbinghaus in de 19de eeuw


Ebbinghaus probeerde twee kernvragen te beantwoorden: (1) hoeveel vergeten we 
en hoe snel gaat dat, en (2) als een persoon zich iets niet langer kan herinneren, 
betekent dit dan dat de informatie helemaal verloren gegaan is? Hij heeft om deze 
vragen te beantwoorden vooral zichzelf bestudeerd. 


Bij deze experimenten maakte ebbinghaus meestal gebruik van zinloze 
lettergrepen, lettergrepen die bestonden uit een medeklinker, een klinker en weer 
een medeklinker. Hij selecteerde items uit een groep van 200 woorden en las die 
met een constante snelheid, daarna legde hij de lijst weg en probeerde zo veel 
mogelijke items in de juiste volgorde te zeggen. Dit kon hij foutloos doen als de lijst 
zeven lettergrepen of minder bevatte. bij lange lijsten moest hij deze procedure een 
aantal keren herhalen voordat hij de lijst van buiten kende. 


Om na te gaan of een ‘vergeten’ lijst geen enkele spoor meer had nagelaten in zijn 
geheugen, ontwikkelde hij de besparingsmethode. Hij ging een vergeten lijst 
opnieuw leren en zien hoeveel beurten hij hier voor nodig had. Hij ging deze 
beurten dan vergelijken met het oorspronkelijke aantal beurten. Meestal had hij 
uiteindelijk minder beurten nodig om het opnieuw te leren, dit wilt zeggen dat de 
originele geheugensporen nog niet volledig gewist waren. 


Hoe meer tijd er verliep tussen het leren en het herleren van een lijst, hoe minder 
besparing Ebbinghaus vaststelde. De relatie tussen de mate van vergeten en het 
tijdsinterval sinds het leren staat bekend als de vergeetcurve. 




2. Het geheugen model van Atkinson en Shiffrin 


Het geheugen bestaat uit verschillend systemen, het bevindt zich dus niet op één 
specifieke plaats in het geheugen. Het geheugenmodel van Atkinson en Shiffrin stelt drie 
verschillende geheugensystemen voor: de sensorische geheugen, het 
kortetermijngeheugen (KTG) en het langetermijngeheugen (LTG). 


2.1.De sensorische geheugens


De sensorische geheugen (één voor elke zintuig) houden gedurende een zeer 
korte tijd de informatie bij die de zintuigorganen bereikt heeft.  


Het iconische geheugen is het sensorische geheugen voor visuele stimuli. 
Sperling ontwikkelde een manier om de opnamecapaciteit van dit geheugen te 
bestuderen.


Het echoïsche geheugen is het sensorische geheugen voor auditieve stimuli. Dit 
geheugen lijkt iets langer te duren dan het iconische geheugen. 


2.2.Het kortetermijngeheugen (KTG)


Het KTG houdt de informatie vast waar we ons op elk moment bewust van zijn. 
William James maakt het onderscheid tussen het primaire geheugen (het 
geheugen dat gedurende korte tijd de gebeurtenissen en gedachten die we 
meemaken bijhoudt) en het secundaire geheugen (het geheugen voor vroegere 
gebeurtenissen en ervaringen). 


Volgens Atkinson en Shiffrin wordt het kortetermijngeheugen gekenmerkt door:

• De beperkte capaciteit 

• De fragiliteit van de geheugencode 


2.3.Het langetermijngeheugen (LGT)




Het LGT heeft nagenoeg onbeperkte capaciteit. Dingen hierin vergeten zou ook 
heel traag gaan (minstens in uren en dagen - en niet in seconden zoals het KTG). 
Om informatie van het KTG naar het LTG over te brengen, was volgens Atkinson en 
Shiffrin vooral herhaling in het KTG nodig. 


Een seriële positiecurve is een grafiek die aantoont hoe goed een item onthouden 
wordt afhankelijk van zijn plaats in de stimulusreeks. Proefpersonen moesten een 
lijst van 15 woorden onthouden. Het mest opvallende was dat de proefpersonen 
een betere herinnering hadden voor de eerste 3-4 items uit de lijst, dit noemt men 
het voorrangseffect. 


Wanneer de proefpersonen meteen na het horen van de lijst deze mochten 
opsommen, dan waren hun prestaties op de laatste drie woorden eveneens beter. 
Dit noemt men het recentheidseffect.


3. Verdere ontwikkeling in de geheugentheorieën 


We gaan hier vier vernieuwingen bespreken in het geheugenonderzoek, namelijk: het 
werkgeheugen, de interactie tussen het werkgeheugen en het LGT, het neurale netwerk 
en de complexiteit van het LGT.


3.1.Van KTG naar werkgeheugen 


Het KTG moet de volgende specifieke taken uitvoeren:

• Het moet interessante informatie uit de omgeving of het LTG even bijhouden.

• Het is niet zo dat een persoon zich altijd volledig op die informatie kan focussen. 

Heel dikwijls moet informatie bijgehouden worden terwijl men iets anders aan het 
doen is. 


• De informatie die bijgehouden moet worden, kan zo wel verbaal als nier-verbaal 
zijn. 


• Tegelijk moet het onthouden welke taak de persoon aan het uitvoeren is. 

• Het uitvoren van een taak veronderstelt het juist combineren van verschillende 

deelprocessen. 

• Tegelijk moeten afleidende prikkels (zowel van buiten af als van binnenin) 

onderdrukt worden. 


Onderzoekers spreken hierdoor tegenwoordig van een werkgeheugen i.p.v. over 
het KTG. 


Het werkgeheugenmodel van Baddeley en Hitch

Dit model bestaat uit drie componenten:

• Een centrale verwerker: dit zorgt ervoor dat we (1) onze aandacht kunnen 

verdelen over de verschillende taken die aan de gang zijn, (2) sommige stimuli 
kunnen selecteren/negeren, (3)informatie uit het LTG kunnen oproepen.


• Een fonologische lus: (komt overeen met het KTG in model van Atkinson) is een tijdelijke 
opslagsysteem voor woorden in gesproken vorm. De informatie in de lus verlaat 
tamelijk snel als het niet herhaald wordt => heeft een articulatorisch 
herhalingsproces voor het verwerven van de informatie. 


• Een visuospatiaal schetsblad: is ook een tijdelijke geheugensysteem waarin 
visuele en ruimtelijke informatie opgeslagen wordt. Hier gebeurt het verwerven 
door de innerlijke schrijver. 




Het belang van deze verschillende componenten wordt onderzocht door 
dubbeltaken. Hier moeten proefpersonen twee taken tegelijk uitvoeren. 


3.2.Nauwe interacties tussen het werkgeheugen en het LTG

Chunks zijn betekenisvolle informatie-eenheden. We kunnen ongeveer 7 chunks 
onthouden en de complexiteit ervan heeft niet echt een invloed op hoe goed we 
deze kunnen onthouden, we kunnen evengoed 7 letters onthouden als 7 woorden. 


Volgens Cowan is 4 chunks een betere schatting van de reële capaciteit van het 
KTG. 


3.3.Een realistischer kijk op de informatieoverdracht van werkgeheugen naar LTG


Herhaling is niet het enige en zelfs niet de meest efficiënte manier om nieuwe 
informatie in het LTG op te slaan. 

Een neuraal netwerk is een computermodel dat de werking van de hersenen 
nabootst door een grote hoeveelheid eenvoudige knopen met elkaar te laten 
communiceren. Hier wordt informatie niet opgeslagen binnen de individuele 
neuronen, maar in de synaptische connecties tussen de neuronen. 


Catastrofale interferentie is het feit dat het leren van nieuwe informatie in een 
neuraal netwerk bestaande informatie overschrijft. Dit fenomeen is volledig in stijd 
met de manier waarop de menselijke hersenen werken. 


3.4.Het LTG is een complex systeem 




• Procedurele geheugen: is het geheugen voor het uitvoeren van motorische 
handelingen.


• Declaratief geheugen: is verantwoordelijk voor de bewuste herinnering van 
feiten en gebeurtenissen die we onder woorden kunnen brengen. Hier wordt er 
een onderscheid gemaakt tussen:


- Episodische geheugen: geheugen voor gebeurtenissen die we zelf 
meegemaakt hebben. Herinneringen in dit geheugen bevatten altijd 
informatie over de plaats en de tijd van een gebeurtenis. 


- Semantische geheugen: geheugen voor feiten en kennis over de wereld, 
zoals weten dat je hout kunt verbranden, dat Parijs de hoofdstad is van 
Frankrijk. 


• Niet-declaratieve geheugen 

4. Informatie verwen 


In onderzoek naar het geheugen wordt er het onderscheid gemaakt tussen drie 
hoofdstadia geheugenproces: 

• Het verwerven: is het initiële leren van informatie en vormt het eerste stadium in het 

geheugenproces.

• Het bewaren: dit vereist veranderingen in het zenuwstelsel die het mogelijk maak om 

informatie vast te leggen. Als dit gebeurt spreken we van een geheugenspoor die 
gevormd wordt. 


• Het oproepen: is het proces waarbij informatie uit het geheugen gehaald en gebruikt 
wordt. 


4.1.Het belang van hercodering en organisatie 


De beste manier om informatie te verwerven, erin bestaat im die te hercoderen en 
te organiseren, zodat we aanwijzingen hebben om de informatie terug te vinden en 
eventueel vanuit het LGT te herconstrueren. 


Informatie kan op drie manieren in het LGT opgeslagen worden:




• Verbale code: dit stelt mensen in staat om meer te onthouden dan alleen maar 
concrete voorwerpen waarmee ze in contact gekomen zijn. De verbale code 
maakt het mogelijk om informatie te hercoderen in termen van arbitraire 
symbolen.


• Sensorische code: is een herinnering van de zintuigelijke aspecten van een 
gebeurtenis. Deze codes activeren dezelfde gebieden in de hersenen als de 
oorspronkelijke waarneming.


• Motorische code: dit is de mogelijkheid om lichamelijke vaardigheden zoals 
zwemen en fietsen op te slaan, te onthouden en uit te voeren. Deze codes wijken 
af van de andere twee omdat deze moeilijk in woorden te brengen is. 


Tweevoudige-codeertheorie dit houdt in dat er stimuli in twee verschillende 
codes opgeslagen worden om zo dan de verwerving van informatie te 
optimaliseren. 


Het enactment effect, is het onthouden van beeldcodes. 


4.2.Verwerkingsniveaus 


De theorie van de verwerkingsniveaus stelt dat het geheugen een bijproduct is 
van de perceptie van een stimulus en dat het niveau waarop de stimulus tijdens de 
perceptie verwerkt wordt, bepalend is voor de kans dat de stimulus later herinnerd 
zal worden.


Het genereereffect houdt in dat menden zich informatie beter herinneren wanneer 
ze tijdens het verwerven actief betrokken zijn bij het genereren van de stimuli dan 
wanneer ze de informatie alleen maar passief opnemen.


4.3.Geheugensteuntjes 


Dit zijn speciale technieken om het onthouden van informatie te verbeteren. Over 
het algemeen zijn ze gebaseerd op 2 technieken:

• Ze maken gebruik van een goede codeerthechniek, waardoor een sterk 

geheugenspoor gevormd wordt. 

• Ze zorgen voor efficiënte oproepaanwijzingen.


De methode der loci 
Hier moet je eerst een reeks vertrouwde plaatsen identificeren die een bepaalde 
logische volgorde hebben. Om een reeks items te onthouden door middel van de 
plaatsen, moet je elk item in een mentaal beeld omvormen en aan een van de 
plaatsen vasthechten. 


De methode van de kapstokwoorden 
Hier leer je een reeks van woorden die rijmen met de getallen van 1-12. Zodra deze 
woorden geleerd zijn, wordt elk item dat onthouden moet worden, tot een beeld 
omgevormd en voorgesteld in interactie met de kapstok. 


Acroniemen vormen 

Het doel hier is na te gaan of je met de beginletters een acroniem kunt vormen. 


De OSLORO-methode 




Dit is de meest geschikte strategie bij het bestuderen van zinvolle teksten. Deze 
methode bestaat uit verschillende stappen, namelijk:

(1) Overzie: eerst moet je het hoofdstuk overzien. Kijk naar de inhoudsopgave en 

de vragen aan het begin van elke hoofdstuk. 

(2) Stel vragen: doe dit bij elke sectie. Als je vragen in je gedachten hebt, kun je 

doelgerichter lezen. 

(3) Lees: elke sectie vervolgens aandachtig door en probeer antwoord te vinden 

op de vragen. 

(4) Reciteer: nadat je de sectie hebt gelezen, moet je het boek even weg legen en 

proberen de vragen opnieuw te beantwoorden. 

(5) Overhoor: nadat je het hoofdstuk volledig gelezen hebt, doorloop het dan 

opnieuw en probeer je de belangrijkste punten te herinneren. 


5. Informatie opslaan en bewaren 


Informatie wordt op een gedistribueerde manier in de hersenen opgeslagen. 


5.1.Gedistribueerde representaties 


Herinneringen verbinden hersengebieden die ver uit elkaar liggen. Herinneringen 
kunnen bestaan uit een samenspel van woorden, ideeën, waarnemingen uit 
verschillende zintuigen, gevoelens en motorische codes. Elke van deze codes 
wordt op een andere plaats opgeslagen en moet met de andere verbonden worden 
om de herinnering volledig te maken. 


Herinneringen worden gecodeerd door groepen van neuronen. Herinneringen zijn 
geen informatie-eenheden die vervat zitten in een verbinding tussen twee 
neuronen, maar activatiepatronen verdeeld over duizenden neuronen en hun 
verbindingen. Waarom?:

• Individuele neuronen zijn niet betrouwbaar genoeg vuren om de aan- of 

afwezigheid van een stimulus aan te duiden. 

• Een dergelijke organisatie is beter bestand tegen eventuele schade. De capaciteit 

van de hersenen om een aanvaardbare output te blijven genereren ondanks 
schade aan de individuele eenheden en hun connecties, wordt gracieuze 
degradatie genoemd. 


• Een systeem met gedistribueerde representaties in staat is om te generaliseren. 
Bv een gedistribueerde representatie van een letter maakt het mogelijk o deze 
letter te blijven herkennen, ook als die raar geschreven is of gedeeltelijk bedekt 
wordt door een vlek. 


5.2.Inhoudgebaseerde in plaats van adresgebaseerde organisatie 


Een adresgebaseerde organisatie van het geheugen maakt twee verkeerd 
voorspellingen:

• Er bestaan slecht een beperkt aantal ingangen tot het juiste adres.

• Zodra men het item gevonden heeft, hoeft men de informatie maar af te lezen. 


Hoe moeten we het menselijk geheugen dan wel opvatten? Hier hebben we een 
neuronale model voor.




•2 

straatbendes: de Sharks en de Jets

• Van elk bendelid heb je informatie over hun leeftijd, studies, burgerlijke staat en 

hun beroep (op bovenstaande foto zie je hoe deze informatie in werkelijkheid 
opgeslagen is in ons geheugen, elke groepering zou een knoop zijn (=neuronen))


Een geheugenspoor wordt gevormd door een connectie te activeren tussen twee 
knopen. Als het netwerk informeert dat Sam een bookmaker is, dan is er een 
positieve connectie tussen deze twee => als knoop Sam actief wordt zal ook 
bookmaker actief worden.


Het model van McClelland doet vier interessante voorspellingen over de werking 
van het geheugen: 

• Informatie heeft meer kans om terug gevonden te worden als er vanuit veel 

kanten connecties naar deze informatieknoop zijn.

• De activatie van een herinneringsknoop neemt toe naarmate meer aanwijzingen 

geactiveerd worden die met deze ene herinnering verbonden zijn. 

• Een aanwijzing is vooral effectief als hij niet met al te veel knopen verbonden is. 

• Herinneringen oproepen is een zoektocht, waarbij een geactiveerde knoop 

andere knopen activeert die in competitie moeten treden met alternatieve knopen 
die ook in zekere mate actief zijn. 


6. Informatie oproepen 


Of je je iets zult herinneren hangt niet alleen af van het feit of je de informatie 
gecodeerd en opgeslagen hebt in je geheugen, maar ook van het feit of je een 
geschikte aanwijzing hebt om de herinnering weer in het bewustzijn te brengen. Dit 
noemt de oproepaanwijzingen. 


6.1.Onderzoek over het belang van oproepingsaanwijzingen 




Om dit te testen moesten twee verschillende groepen 48 woorden leren:

• Groep 1: konden zich enkel 17 woorden herinneren 

• Groep 2: kreeg ook de categorieën erbij => ze konden zich veel meer zaken 

herinneren (36 woorden). 


Hoe belangrijk is de context bij het onthouden van informatie? Dit effect is vooral 
sterk wanneer aan drie voorwaarden voldaan is:

• het materiaal dat moet onthouden worden, vergt weinig inzichtelijk denken (zoals 

van buiten leren van een lijst woorden). 

• Er bestaat geen intrinsieke relatie tussen de context en het materiaal dat geleerd 

moet worden (aan land of in het water vs woorden). 

• het materiaal maakt geen deel uit van de leefwereld van de proefpersoon en de 

proefpersoon is ook niet intrinsiek gemotiveerd om het materiaal te onthouden. 


Willem Wagenaar heeft voor 6 jaar lang een dagboek bij gehouden. Hij schreef hier 
alle gebeurtenissen van zijn leven in: met wie, waar en wat hij deed. Aan het einde 
van deze 6 jaar liet hij zich ondervragen om te weten hoe goed hij de dingen nog 
wist. Als hij afzonderlijke afwijzingen kreeg dan was de wat-aanwijzing de nuttigste. 
Hij ondervond ook dat een combinatie van meerde aanwijzingen voor een betere 
herinnering zorgde. 


Een oproepaanwijzing is vooral effectief wanner die slechts met één 
geheugenspoor verbonden is => onverwachte gebeurtenissen worden beter 
onthouden. 


Het isolatie-effect verwijst naar het feit dat een gebeurtenis die distinctief is ten 
opzichte van andere gelijktijdige gebeurtenissen, beter onthouden wordt dan 
gebeurtenissen die niet distinctief zijn. 


Zou het kunnen dat emotionele herinneringen tot flitslichtherinneringen leiden die 
gedetailleerder en accurater zijn dan andere herinneringen?

Het antwoord hierop is nee, een speciale flitslichtgebeurtenis zal opdezelfde 
manier vergeten worden als een normale gebeurtenis. Het kan zelf zijn dat je een 
flitslichtgebeurtenis foutief hebt opgeslagen, en je je zo verkeerde zaken herinnert. 


6.2.Interferentie bij het oproepen 


Verval verwijst naar fysiologische veranderingen in het neuronale spoor van de 
ervaring, die het geheugenspoor onherroepelijk uitwissen. 


Argumenten tegen het veelvuldig voorkomen van verval in het LGT:

• Verval heeft weinig uitlegt als men geen specificaties geeft over de mechanismen 

die erbij betrokken zijn. 

• Vervaltheorie voorspelt dat en herinnering slechter zal worden naarmate het 

tijdsinterval tussen het leren en het testen toeneemt. 

• Het vinden van herinneringen in het LGT meestal afhankelijk is van de juiste 

oproepaanwijzingen. 

• Vergeten niet in de eerste plaats afhankelijk is van de lengte van het tijdsinterval 

tussen leren en de test, maar van wat er intussen gebeurd is. 


Er bestaan twee vormen van interferentie:




• Proactieve interferentie: verwijst naar de moeilijkheid om een gebeurtenis op te 
roepen ten gevolge van voorafgaande activiteiten. 


• Retroactieve interferentie: verwijst naar de moeilijkheden om een gebeurtenis 
op te roepen ten gevolge van activiteiten die na de opslag van de gebeurtenis 
plaatsgevonden hebben. 


6.3.De wonderbaarlijke kracht van toetsen en examens


Proefpersonen herinneren zich langer wat in een tekst stond als ze de ideeën uit de 
tekst hebben proberen op te schrijven dan als ze de tekst twee keer ingestudeerd 
hebben. Dit noemden Roediger en Karpicke het toetseffect. 


Factoren die bijdragen tot het toetseffect:

• Toetsen leidt tot minder interferentie 

• geregelde toetsen aanzetten tot herhaaldelijk studeren, terwijl studenten anders 

geneigd zijn om alle leerstof in één keer vlak voor het examen te leren. 


7. Herinneringen is reconstructie 


7.1.Organisatieschema’s 


Volgens Barlett onthouden mensen gebeurtenissen in schema’s, georganiseerde 
voorstellingen over de structuur van de wereld, mensen, gebeurtenissen en acties. 
Schema’s helpen ook om herinneringen te reconstrueren aan de hand van de 
elementen die men kan oproepen. 


Het fenomeen van valse herinneringen, = herinneringen aan gebeurtenissen die 
nooit of heel anders gebeurd zijn.


7.2.Ooggetuigenverklaringen 


De manier van vraagstelling kan een invloed hebben op hoe mensen zich zaken 
gaan herinneren. Aan de ene groep werd gevraagd ‘hoe snel gingen de auto’s toen 
de elkaar smakten?’ en aan de tweede groep ‘hoe snel gingen de auto’s toen ze 
elkaar raakten?’. Als je na 1 week aan deze groepen vroeg of er glas lag bij het 
ongeval (het was niet zo) zeiden de meeste uit groep 1 dat dit wel zo was. 


Het is dus effectief een probleem om ooggetuigenissen zomaar te geloven. Hoe 
langer geleden het is dat iets gebeurd is, hoe minder accuraat het zal zijn. 


7.3.Reconstructie en verdrongen herinneringen


Reden voor scepsis over de mogelijkheid om een herinnering te verdringen en later 
terug te vinden:

• Weinig evidentie voor de mogelijkheid dat mesen traumatische ervaringen 

volledig kunnen verdringen. 

• Het terugvinden van verdrongen herinneringen dikwijls voorkomt bij mensen die 

hoog scoren op een schaal voor fantasierijkheid. 

• De hervonden herinneringen dikwijls ontstaan in situaties waarvan bekend is dat 

ze aanleiding kunnen geven tot valse herinneringen. 




8. Amnesie en het impliciete geheugen 


Amnesie verwijst naar geheeld of gedeeltelijk geheugenverlies. 


8.1.Types van amnesie 


Het is belangrijk om hier het onderscheid te maken tussen het oproepen van 
vroegere herinneringen en het oproepen van nieuwe herinneringen. Wanneer een 
ongeval leidt tot geheugenverlies voor gebeurtenissen die zich voor het ongeval 
afspeelden, spreekt men van retrograde amnesie. Wanneer het ongeval leidt tot 
problemen om nieuwe informatie te blijven onthouden, spreekt men over 
anterograde amnesie. 


Iedereen heeft een lichte vorm van retrograde amnesie, deze noemt men 
kinderamnesie ( = het niet kunnen herinneren van zaken uit je vroege kindertijden). 
Er zouden hier twee factoren voor zijn:

• Geheugenstructuren bij een baby wellicht nog niet volgroeid zijn om episodische 

herinneringen permanent vast te leggen. 

• Jonge kinderen hebben nog niet voldoende structuur en taal om hun ervaringen 

in een cognitieve schema te kaderen. 


Een bekende vorm van anterograde amnesie komt voor bij het syndroom van 
Korsakoff. Deze patiënten herhalen vaak dezelfde vraag en vertellen ook steeds 
dezelfde verhalen, omdat ze niet meer weten wat een paar minuten geleden 
gebeurd is. 


Organische amnesie = geheugenverlies ten gevolge van specifieke schade aan 
de hersenen. 


Functionele amnesie = geheugenverlies door stresserende omstandigheden 
waarin de persoon zich bevindt. Hier verandert ook dikwijls het 
persoonlijkheidsgevoel van het individu.


8.2.De ontdekking van het impliciete geheugen 


Bij patiënt H.M. vond er op motorisch vlak dus wel leren plaats zonder dat hij zich 
er van bewust was. 




Hoofdstuk 8: taal 


1. Spreken 


De verwerving van taal maakt nieuwe soorten cognitieve en sociale interacties mogelijk. 


1.1.Van brabbelen naar zinnen 


Alle baby’s op de wereld leren ongeveer op dezelfde manier en rond dezelfde 
leeftijd te spreken. 


Kinderen worden met een aantal eigenschappen geboren waardoor ze met 
volwassenen kunnen communiceren:

• Hun aandacht richten op interessante onderwerpen 

• Hebben voorkeur voor menselijke gezichten


In de eerste 18 maanden maken baby’s een ontwikkeling door van reflexief huilen 
tot het produceren van doelgerichte geluiden waarmee ze gevoelens en intenties 
duidelijk maken.


Tot aan de leeftijd van 6 maanden lijken de brabbelgeluiden van alle kinderen aan 
elkaar. Vanaf de leeftijd van 8 maanden is er al een duidelijke invloed van de 
omgeving. 


Tussen de leeftijd van 18 en 24 maanden beginnen de meeste kinderen woorden te 
combineren tot korte zinnetjes van eerst twee, daarna drie woorden. De korte 
zinnetjes worden telegrafische spraak genoemd. Regels die deze uitingen 
bepalen:

• De volgorde van de woorden signaleert betekenis 

• Klemtoon en intonatie signaleert ook betekenis 


Er is in een groot individueel verschil in de verdere ontwikkeling van taal, sommige 
kinderen gaan op een bepaalde leeftijd veel meer woorden kennen dan anderen. 
Aan de 6 jaar zijn er ongeveer 8000-14000 woorden gekend. Kinderen zijn hier dan 
ook in staat om langere zinnen te vormen, vanaf dit moment is er begrip van 
grammatica en zullen er werkwoorden toegevoegd worden. 


1.2.Van preverbale boodschap naar spraakklanken 


De boodschap die men wilt communiceren begint bij het idee dat men wil 
verwoorden en eindigt met de klanken die men produceert. De verschillende 
stappen zijn:

• Preverbale boodschap: hier wordt betekenis geactiveerd van de boodschap die 

iemand onder woorden wilt brengen. 

• Concepten: dit zijn psychologische representaties van ideeën die in de 

boodschap zitten. 

• Lemma’s: dit zijn abstracte representaties van woorden die de grammaticale 

eigenschappen van het woord bevatten, maar nog niet de uitspraak. 

• Lexemen: dit is de effectieve uitspraak van het woord en is een samenhangsel 

van fonemen.

• Fonemen: is klank in een taal die aanleiding geeft tot een verschil in betekenis. 




• Lettergrepen: zodra de fonemen geactiveerd zin, worden de lettergrepen van de 
uitspraak bepaald. Hier gaan veel klanken van woord verspringen. 


• Articulatie: vanaf dat de lettergrepen afgebakend zijn, worden complexe 
articulatorische codes opgeroepen voor het uitspreken van die lettergrepen. 


De spraakmonitor is een systeem in je hoofd dat alles wat er gezegd is geweest 
bijhoudt in het hoofd. Deze systeem kan fouten corrigeren voor of na dat ze al 
gezegd zijn geweest. 


1.3.Kenmerken van de normale spraak 


Een van de eerste dingen die bij menselijke spraak opvalt, is dat er nogal wat 
haperingen in voorkomen, eventueel opgevuld met ‘euh’. Redenen:

• Mensen niet snel genoeg een preverbale boodschap vinden of de bijhorende 

concepten.

• Het lemma wel al geactiveerd is, maar de persoon het bijbehorende lexeem niet 

kan vinden. 


Een tweede opvallende kenmerk is dat er nu en dan spreekfouten voorkomen. Hier 
worden er drie types van fouten onderscheiden:

• Klank van een naburige lettergreep aan een woord toevoegen. Bv ‘hooghoek’ ipv 

‘ooghoek’.

• Hier zal er een klank wegvallen. Bv ‘achtig procent’ ipv ‘tachtig procent’. 

• Het verwisselen van klanken van twee woorden. 

• Grammaticale fout in de persoonsvorm van het werkwoord. 


Een laatste vaststelling is dat sprekers de neiging hebben om een constructie te 
herhalen die kort voordien gebruikt werd. Dit fenomeen noemt men syntactische 
priming. 


1.4.Afasie 


Als een persoon spraakproblemen heeft, spreekt men van afasie. Dit kan het 
gevolg zijn van hersenletsel (vooral aan de linkerkant van de hersenen). Na het 
letsel zou het probleem moeten afnemen (niet altijd), dat noemt men spontaan 
herstel. 


2. Luisteren en lezen 


2.1.Gesproken taal begrijpen


Bottom-upprincipes:

• Een eerste principe is dat de woorden die uit dezelfde input bestaan, met elkaar 

concurreren. 

• Een tweede principe is dat beklemtoonde lettergrepen in het Nederlands meestal 

aan het begin van een woord voorkomen.

• Een derde principe is dat sommige opeenvolgingen van fonemen gewoonlijk 

voorkomen op de grens tussen twee woorden. 

• Een vierde principe is dat sommige kandidaat-woorden niet kunnen omdat de 

restfractie geen lettergreep vormt.




Top-downinvloeden:

• Grammaticale beperkingen.

• Context van de boodschap in het algemeen.


Het activeren van kandidaat-woorden is een proces dat eveneens aan een aantal 
regels onderworpen is.

• Uitstrekken in de tijd. 

• Lijst men mogelijke woorden die met dezelfde klank beginnen, wordt cohort 

genoemd. 


Om deel uit te maken van een cohort, moeten de woordkandidaten opgeslagen zijn 
in een mentale lexicon, het woordenboek in ons geheugen met daarin alle 
woorden die we kennen. 


2.2.Lezen 

Drie belangrijke 
verschillen tussen het 
herkennen van 
geschreven woorden en 
het herkenen van 
gesproken woorden:

• Er zijn duidelijke spaties 

tussen de woorden in 
een geschreven tekst. 


• Het volledige woord 
wordt in een keer 
aangeboden. 


• Als men een oord in een 
tekst over het hoofd 
heeft gezien, kan men 
altijd terugkijken naar 
het stuk waarin dat 
woord voorkwam. 


Leessnelheid hangt af van 
drie factoren:

• Moeilijkheidsgraad van 

de tekst 

• Individuele verschillen, 

sommige mensen lezen sneller dan andere

• Doel van het lezen, leren vs afstruinen


De oogbewegingen bij het lezen bestaan uit een opeenvolging van stilstaande 
periodes (fixatie) en snelle bewegingen (saccade). 


Veel mensen hebben tijdens het lezen een innerlijke stem.  


2.3.Dyslexie 




Dyslexie wordt gedefineerd als en toestand waarbij de automatisering van de 
woordidentificatie en/of schrift-beeldvorming zich zeer moeizaam ontwikkelt. 


Criteria voor dyslexie:

• Achterstandscriterium: er moet achterstand zijn bij het lezen en het schrijven.

• Exclusiecriterium: onderpresteren is niet verklaarbaar vanuit andere factoren. 

• Hardnekkigheidcriterium: het blijft bestaan ondanks deskundige hulp. 


De moeilijkheid om een gesproken woord op te delen in een reeks van fonemen, 
wordt fonologische bewustzijn genoemd. 


Dyslexie heeft een erfelijke component, waardoor kinderen een groter risico lopen 
wanneer hun ouders dyslectisch zijn. 


3. Andere taalvormen 


3.1.Gebaren taal 


Bijna iedereen die spreekt, maakt daar spontaan gebaren bij. Uit onderzoek blijkt 
dat gebaren drie functies hebben:

• Ze ondersteunen wat er gezegd wordt en helpen de luisteraar om de boodschap 

beter te begrijpen. 

• Ze helpen de spreker om de boodschap te formuleren. 

• Gebaren vormen ook een andere vorm van communicatie, die tot op zekere 

hoogte losstaat van de gesproken boodschap. 


Een speciale vorm van communicatie op basis van gebaren is de gebarentaal die 
doven gebruiken om zich uit te drukken. 


3.2.Meertaligheid 


Het klassiek model voor tweetaligheid. Lange tijd werd verondersteld dat 
tweetalige personen twee verschillende taalsystemen hadden die verbonden waren 
met een gemeenschappelijk semantisch systeem. Men had dus een verschillend 
lexicon per taal. 


Een alternatief model dat beter aansluit bij de onderzoeksgegevens. 




Hoofdstuk 9: denken 


Denken is een cognitief proces, gericht op het begrijpen van de wereld en het oplossen 
van problemen. 


1. Problemen oplossen 


We lossen problemen op wanneer we hindernissen moeten overwinnen om een vraag te 
beantwoorden of een doel te bereiken. Experts hebben vaker meer oplossingen in hun 
hoofd waardoor ze bij het oplossen van problemen waar ze in vertrouwd zijn veel sneller 
tot een antwoord komen dan niet experts. 


Probleemruimte (metafoor), hier wordt het oplossen van een probleem vergeleken met 
een zoekproces, waarbij men navigerend door een doolhof een pad zoekt van de 
begintoestand naar het doel dat men wil bereiken. 


De verschillende strategieën voor het oplossen van problemen:

• Algoritmen 

• Heuristieken 

• Analogieën 


1.1.Algoritmen 


Een algoritme is een reeks van operaties die in theorie een oplossing van het 
probleem garanderen.  Vaak vereist dit een herhaaldelijke toepassing van relatief 
eenvoudige operaties. Om een algoritme te gebruiken, moet men zicht hebben op 
de volledige probleemruimte. 


Een algoritme is vooral interessant bij gestructureerde problemen, dit is een 
probleem waarvan de oplossing vastligt en waarvan vast staat dat er een 
oplossingspad bestaat. Bij een ongestructureerd probleem 
(negenstippenprobleem) weet men niet zeker of er wel een oplossingspad bestaat 
en is het voor de probleemoplosser dikwijls niet duidelijk hoe de doeltoestand er 
precies uitziet. 


Beperkingen van algoritmen:

• Alleen van toepassing bij volledig gestructureerde problemen. 

• Mensen hebben de neiging om de meest voor de hand liggende algoritme te 

gebruiken, ook als ze niet weten of deze juist is. 

• Ze zijn vaak omslachtig en vergen veel herhaling.


1.2.Heuristieken 


Heuristieken zijn informele, intuïtieve en speculatieve oplossingsstrategieën die 
mensen ontwikkelen om bepaalde problemen aan te pakken; het zijn strategieën 
die we leren gebruiken omdat ze meestal een oplossing opleveren voor een 
specifiek probleem en over het algemeen sneller werken. Deze vorm van probleem 
oplossen is ook toe te passen op ongestructureerde problemen. 


Soorten heuristieken:




• Subdoelanalyse: is het proces waarbij een complex probleem in een reeks van 
kleinere, overzichtelijke vragen opgedeeld wordt. 


• Middel-doelanalyse: strategie waarbij de probleemoplosser een reeks van kleine 
stapjes maakt en telkens nagaat wat gedaan moet worden om de afstand tot het 
einddoel verder te verkleinen. 


• Werken van eind- naar begindoel: je ziet het einddoel en werkt van daar terug 
naar het begint om zo te weten hoe je het probleem beter aanpakt. 


• Trial and error: verschillende oplossingen toepassen en ze dan evalueren om te 
zien welke er beter is. 


1.3.Zoeken naar een analogie 


Bij analogieën gaat men op zoek naar soortgelijke problemen. Dit is vooral 
interessant wanneer men het analoge probleem in het verleden al opgelost heeft of 
wanneer het analoge probleem eenvoudiger is. 


1.4.Instelling en functionele gefixeerdheid 


Wanneer men herhaaldelijk met succes gebruikgemaakt hebben van eenzelfde 
heuristiek om een reeks van gelijksoortige problemen op te lossen, dan kan dit 
leiden tot een rigide verwachtingspatroon over de oplossing van dit soort 
problemen die de juiste oplossing van een probleem bemoeilijkt. Dit noemt men 
een instelling. 


De proef van Luchins:


 


Wanneer men te zeer vastzit aan het conventionele gebruik van een voorwerp, 
spreekt men van functionele gefixeerdheid. Dit principe wordt goed aangetoond 
door de proef van Duncker. Experts scoren in dit geval vaak minder goed dan 



amateurs, dit omdat de experts een probleem bijna altijd op dezelfde manier gaan 
oplossen als ze weten dat dat meestal werkt. 


1.5.Inzicht 


In dit het geval gaat het oplossen van een probleem gepaard met een eerst 
vooruitgaan waarna men vaak zal vastzitten en dan een ‘eureka’ moment zal 
hebben bij het vinden van de oplossing. Het ‘eureka’ moment is dan wanneer je de 
oplossing gevonden hebt. 


Manieren om een instelling te doorbreken:

• Incubatie-effect: dit houdt in dan men het probleem een tijdje aan de kant 

schuift en het dan terug probeert op te lossen. Het gebeurt vaak dat mensen na 
het aan de kant leggen er relatief snel en antwoord voor vinden. 


• Brainstormen: hier gaat men in groep ideeën generen en ze pas achteraf 
evalueren.


• Aanwezigheid van een aanwijzing in de omgeving.


1.6.Mentale modellen 


Op problemen op te lossen, maken mensen gebruik van zogenaamde ‘naïeve 
theorieën’ over hoe dingen werken. Deze naïeve theorieën noemt men mentale 
modellen. 


Een mental model is een geheel van intuïties, kennis en overtuigingen die we over 
een bepaald onderwerp hebben en die ons helpen om het onderwerp te begrijpen, 
erover na te denken en voorstellingen te maken. 


Omdat mensen de indruk hebben meer te weten over de werking van allerhande 
apparaten en gebeurtenissen dan ze in feit doen, zijn ze onderhevig aan 
kennisillusies. Een voorbeeld hiervan is de illusie van interpretatiediepte: hier 
denken mensen fenomenen beter te begrijpen dan het geval is. 


Waarom hebben mensen illusie van interpretatiediepte:

• Ze verwarren abstracte kennis met concrete kennis, en op basis daarvan 

verwachten ze ook te weten hoe het ding concreet werkt. 

• Onze kennis is vaak receptenkennis: we weten hoe we dingen moeten 

gebruiken, maar niet hoe ze precies functioneren. 


Over het algemeen zullen mentale modellen van experts de realiteit wat beter 
benaderen dan die van niet experts. 


2. Redeneren 


2.1.Deductief redeneren 


Bij deductief redeneren trekt men vanuit een reeks algemene premissen een 
conclusie over een specifieke gebeurtenis. Gewoonlijk giet men een deductief 
probleem in de vorm van een syllogisme. Dit is een uitspraak van drie regels, 
waarvan de eerste twee premissen zijn en de derde een besluit. 




Syllogisme 1 (juist):

• Als het gerend heeft, dan is de straat nat

• Het heeft geregend

• Dus, de straat is nat


Syllogisme over categorisch redeneren (juist):

• Alle Fransen zijn chauvinistisch

• Alle chauvinisten zijn zelfingenomen

• Alle Fransen zin zelfingenomen


Syllogisme lineair redeneren (fout):

• Jan is groter dan Dirk 

• Dirk is kleiner dan Wim 

• Dus, Jan is groter dan Wim


Factoren die de geldigheid van een syllogisme beïnvloeden:

• Type syllogisme

• Als de geldigheid van het syllogisme overeen komt met de geloofwaardigheid 

van het besluit dan hebben mensen de neiging om het geldig te vinden. 

• Personen die hoger scoren op intelligentietests en die naar school geweest zijn 

scoren beter dan personen die minder intelligent zijn. 


2.2.Verklaring voor deductief redeneren 


Volgens de mentale-modellentheorie redeneren mensen niet op basis van regels, 
maar door zich mentaal beelden te vormen van de toestand die in de premissen 
beschreven worden. 


Volgens Johnson-Laird heeft deductief leren niets te maken met het toepassen van 
regels van de logica, maar met het vinden van alle toegelaten toestanden die op 
basis van de premissen gecreëerd worden. 


Waarom redeneren mensen niet spontaan volgens de regels van de logica:

• Regels van de logica stemmen niet altijd overeen met de betekenis die mensen 

spontaan aan de gebruikte woorden geven. 

• Mensen baseren oordeel over de geldigheid van de syllogisme voor grote mate 

op de geloofwaardigheid ervan. 

• Mensen maken gebruik van mentale representaties en baseren zich niet op 

logische regels die losstaan van de inhoud. 


2.3.Inductief redeneren 


Inductief redeneren is een redeneerproces waarbij men vanuit specifieke gevallen 
tot algemene conclusies komt. Dit stelt ons in staat om orde te scheppen in de 
veelheid van stimuli en ervaringen die op ons afkomen. Drie aspecten zijn hier 
belangrijk:

• Generalisatie: nodig om van individuele ervaringen tot algemeen geldende 

principes te komen. 

• Detecteren van covariaties

• Zoeken naar oorzaak-gevolgrelaties




2.4.Confirmatieneiging 


De confirmatieneiging houdt in dat mensen meer gewicht hechten aan evidentie 
die hun overtuigingen bevestigt dan aan evidentie die hun overtuigingen in twijfel 
trekt. 


3. Beslissingen nemen


Het uiteindelijk doel van ons denken is het rekken van conclusies en het nemen van 
beslissingen op basis van de beschikbare evidentie. 


3.1.Het signaaldetectiemodel 


Veel beslissingen die we nemen zijn zo duidelijk dat we er niet bij stil staan. De 
gevoeligheid verwijst naar de mogelijkheid bij de proefpersoon om een stimulus 
van achtergrondgeruis te onderscheiden (hoe sterker het geluid, hoe meer kans dat 
de proefpersoon ‘ja’ zal zeggen). Het antwoordcriterium verwijst naar de 
bereidheid van de proefpersoon om ‘ja’ te zeggen wanneer hij/zij twijfelt (hoe sterk 
moet de evidentie zijn voordat de proefpersoon ‘ja’ of ‘nee’ durft zeggen). 


3.2.Factoren die de perceptie van het signaal beïnvloeden 


• De meeste keuzes in dagelijkse situaties bestaan uit alternatieven die meerdere 
dimensies bevatten. 


• De stimuli krijgt je niet mooi op een presenteerblaadje aangeboden maar moet je 
zelf de voor- en nadelen bedenken. 


Vroeger dacht men dat de mensen bij het nemen van een beslissing voor elk 
alternatief effectief het subjectief verwachte nut berekenden. Dit doe je door:

• Alle voor- en nadelen van je keuze afwegen. 

• De waarde ervan bepalen. 

• De verwachte kans van elk kenmerk bereken.


In de realiteit gaan mensen niet alle voor- en nadelen afwegen, maar ze zullen zich 
beperken tot die herinneringen die het vlugst voor de geest komen. Het gemak 
waarmee men informatie uit het geheugen kan halen, terwijl men over een 
probleem aan het denken is, zal dus bepalen welke kenmerken wel en welke niet 
bij de beslissing betrokken zullen worden. Dit noemt de 
beschikbaarheidsheuristiek. Hoe toegankelijker een geheugenspoor is, hoe meer 
invloed het zal hebben op de uiteindelijke beslissing. 


De representativiteitsheuristiek is de neiging die mensen hebben om de 
homogeniteit binnen een categorie te overschatten. Daardoor denken ze dat de 
kenmerken van een categorie van toepassing zijn op alle instanties van die 
categorie. 


3.3.Factoren die een rol spelen het antwoordcriterium


Het antwoordcriterium wordt bepaald door de gevolgen van de beslissingen. 
Beslissingen die tot een positief gevolg leiden, zullen op basis van minder sterke 



evidentie genomen worden dan beslissingen die tot een negatief gevolg kunnen 
leiden. 


Als een probleem geformuleerd wordt in termen van mogelijke winsten, zullen 
mensen risico’s proberen te vermijden; als een probleem wordt geformuleerd in 
termen van mogelijke verliezen, zijn meer mensen bereid om risico’s te nemen. Dit 
noemt men het formuleringseffect. 


3.4.Emotionele vertekeningen 


Niet alle beslissingen zijn rationeel. Mensen gaan niet altijd consequente de sterke 
van de evidentie en de gevolgen van de keuzes na. Soms worden beslissingen 
genomen op basis van emoties. Voorbeelden van verkeerde strategieën:

• Men blijft het huidige gedrag voortzetten en negeert of verwerpt informatie over 

potentiële winsten en verliezen. 

• Men aanvaardt zonder nadenken een voorgesteld actieplan, meestal om de 

verantwoordelijkheid op een andere te kunnen afschuiven of o de goedkeuring 
van de ander te verkrijgen. 


• Men vermijdt beslissingen te nemen door te talmen of door de 
verantwoordelijkheid op iemand anders ad te schuiven. 


• Men gaat impulsief af op een oplossing die een onmiddellijke verlichting van de 
druk lijkt te beloven. 


Het effect van de gemaakte kosten verwijst naar het feit dat mensen geneigd zijn 
om een onderneming voor te zetten waar ze tijd, geld en energie in geïnvesteerd 
hebben. 


Over het algemeen geldt dat mensen minder kritische consumenten zijn van 
gewenste informatie dan van ongewenste informatie. Terwijl ze zonder verder 
nadenken instemmen met gewilde beslissingen, gaan ze ongewenste beslissingen 
hyperkritisch evalueren. Dit noemt gemotiveerde scepsis. 


3.5.Helpt slapen bij het nemen van beslissingen?


Volgens Dijksterhuis kunnen mensen beslissingen nemen op basis van bewuste en 
onbewuste denkprocessen. 

• Bij bewuste beslissingen proberen personen de verschillende alternatieven zo 

rationeel mogelijk af te wegen en de voor- en nadelen met elkaar te vergelijken. 
Dit systeem werkt heel goed voor eenvoudige problemen, maar raakt snel 
overbelast in ingewikkelder situaties. 


• Bij onbewuste denken is de aandacht niet op de moeilijkheid gericht, maar 
wordt het probleem op de achtergrond verwerkt. Dit systeem vertoont grote 
gelijkenis met het automatische associatieve leren, maar het zou slimmer zijn, 
want het kan komen tot een complexe afweging van alternatieven op basis van 
tegenstrijdige informatie. Het heeft wel een grotere verwerkingscapaciteit en zou 
ook creatievere oplossingen genereren. 


3.6.Beslissingen evalueren: ‘ik heb het altijd geweten’


De hindsight bias verwijst naar de neiging om de voorspelbaarheid van een 
gevolg van een beslissing te overschatten, zodra het gevolg bekend is. Daardoor 



lijken gebeurtenissen uit het verleden eenvoudiger, begrijpelijker en 
voorspelbaarder te zijn dan ze in werkelijkheid waren. 


Bij experts komt dit minder voor dan bij beginnelingen. 


1. In hoeverre wordt het denken beïnvloed door de taal? 


In extreme gevallen zou je kunnen stellen dat het denken gebaseerd is op abstracte, 
inputonafhankelijke betekenissen, die volledig losstaan van de taal die de persoon 
spreekt. Aan de andere kant zou je kunnen stellen dat denken niet mogelijk is zonder taal 
en mensen dus niet over iets kunnen nadenken als ze er geen woorden voor hebben. 


Volgens het linguïstisch determinisme wordt hetgeen mensen denken en de manier 
waarop ze dit doen, volledig door de taal bepaald. Volgens de linguïstische relativiteit 
heeft de taal van de mensen invloed op hun denken, maar is taal niet de enige bepalende 
factor. 


1.1.Taal en kleurperceptie 


1.2.Taal, tijd en ruimte 




Hoofdstuk 10: emotie en motivatie 


Emoties hebben volgens Rolls 3 belangrijke functies:

• Overlevingsgericht: angst help om gevaarlijke situaties te ontsnappen. Positie emoties 

gaan meestal gepaard met dingen die goed zijn voor ons. 

• Adequate communicatie in een sociale context: we kunnen de emotionele toestand 

aan anderen laten zien en weten hoe anderen zich voelen. 

• Cognitieondersteunend: ze kunnen voor verhoogde aandacht zorgen, waardoor 

mensen gevoelig worden bij bepaalde informatie.


1. Wat is emotie?


Onderzoekers onderscheiden in de emotie op zij minst 3 aspecten:

• Een beoordeling van de situatie of stimulus (een evaluatie). 

• Een respons (fysiologische opwinding, gezichtsuitdrukking, ander gedrag).

• Een bewuste, subjectieve ervaring (waardoor we de emotie kunnen duiden en 

benoemen; dit wordt een gevoelen genoemd). 


Emotie kunnen we dus omschrijven als een reactie op een stimulus die bestaat ui een 
fysiologische opwinding en gepaard gaat met een evaluatie van de stimulus, een 
gezichtsuitdrukking en een subjectieve ervaring. 


1.1.Evaluatie van de stimulus 


Emoties ontstaan uit interacties met de omgeving. Je kan een onderscheid maken 
tussen positieve (=aangename) en negatieve (=onaangename) emoties. Sommige 
emotionele reacties zijn aangeboren en andere zijn aangeleerd. 


Wanneer gebeurd de beoordeling van de stimulus? James en Carl kwamen tot de 
conclusie dat emoties los staan van het rationele denken. De James-
Langertheorie stelde dat stimuli uit de omgeving automatisch een lichamelijke 
reactie uitlokken die naderhand door onze hersenen als een emotie geïnterpreteerd 
wordt. 


Deze theorie werd vlug aangevallen. Uit verder onderzoek bleek het dat 
lichamelijke opwinding alleen niet voldoende zijn om een emotie op te leveren. 
Volgens de Canon-Bardtheorie stimuleert een emotieopwekkende situatie 
gelijktijdig het sympathische zenuwstelsel, dat zorgt voor de lichamelijke 
opwinding, en de hersenen, dir zorgen voor de beoordeling van de stimulus en de 
emotionele beleving. 


Sommige onderzoeken gingen nog een stap verder en zeiden dat emoties niet tot 
stand konden komen zonder een cognitieve beoordeling van de stimulus. De 
bekendste voorstander van deze theorie was Lanzarus. 


De amygdala reageert niet alleen op stimuli waarvoor men vanuit evolutionair 
perspectief een schrikreactie kan verwachten, maar ook op woorden zoals ‘gavaar’ 
en ‘doden’, die zo snel aangeboden werden dat de proefpersoon ze niet bewust 
konden zien. 




Een sterke evidentie voor het bestaan van twee verschillende herkenningsroutes, 
een bewuste en een onbewuste waarbij emoties betrokken zijn, kwam naar voren 
uit gezichtsherkenning onderzoek.


Capgraswaan is een aandoening waarbij mensen denken dat verwante personen 
zijn vervangen door een dubbelganger. 


1.2.De lichamelijke component van emoties 


Emoties gaan altijd gepaard met lichamelijke veranderingen. Hierdoor zijn emoties 
heviger dan gewone denkprocessen. De lichamelijke reacties bestaan uit activatie 
van het sympathische zenuwstelsel en specifieke gezichtsuitdrukkingen. 


Emoties gaan gepaard met een fysiologische opwinding in het lichaam (arousal), 
die tot stand komt op basis van het autonome zenuwstelsel. Activatie van het 
sympathische zenuwstelsel (als actie vereist is) leidt tot:

• Verhoogde hartslag 

• Verhoogde bloedruk 

• Hartklopping 

• Inhibitie van de speekselklieren


Als men gebruik maakt van een leugendetector gaat men deze zaken meten. Dit 
detecteert dus niet de leugen zelf maar enkel de fysiologische reacties. Het kan 
dus mensen als schuldig zien zonder dat dit zo iets, of een schuldige niet 
opmerken. 


Iets betere resultaten krijgt men bij de (concealed information test’ of de ‘Guilty 
knowledge test’. Stel dat je de moordenaar wilt opsporen en je hebt het 
moordwapen in je bezit, dan kan je aan de verdachte verschillende fotos van 
wapens tonen en vragen of ze het voorwerp herkennen. Bij de niet schuldige zal de 
lichamelijke reactie voor alle fotos gelijk zijn, maar voor de moordenaar zou er bij 
het moordwapen een verschillende reactie zijn. 


Is de fysiologische opwinding emotiespecifiek? Volgens de meeste onderzoekers 
zijn de lichamelijke reacties niet verschillend genoeg om een emotie te 
identificeren. Wel is het zo dat niet alle emotionele reactie dezelfde fysiologische 
veranderingen uitlokken. 


Volgens Ekman kunnen op een gezicht zes emoties consistent herkend worden 
(=primaire emoties):

• Droefheid 

• Blijheid 

• Angst

• Woede 

• Verrassing 

• Combinatie walging/minachting 


Verschillende onderzoekers wezen erop dat de gezichtsuitdrukking van emoties 
niet alleen interessant is voor omstanders, maar ook de person zelf te helpt bij het 
ervaren en interpreteren van de emotie. Volgend de hypothese van 



gezichtsfeedback wordt de emotionele ervaring van een persoon door de 
spieractiviteit in het gezicht versterkt of verzwakt. 


Hoewel de gezichtsuitdrukking van primaire emoties universeel is, bestaan er 
culturele verschillen in de regels over welke emoties men in bepaalde situaties mag 
tonen. Die worden culturele uitingsregels genoemd. 


1.3.Bewuste, subjectieve ervaring 


Volgens de tweefactorentheorie lokken emotioneel geladen stimuli fysiologische 
reacties uit, die door de persoon geïnterpreteerd moeten worden. Omdat de 
fysiologische respons niet altijd specifiek genoeg is, kan in dit stadium een 
interpretatieverwarring ontstaan, waardoor de persoon zichzelf onterecht een 
bepaalde emotie toeschrijft. 


Ook de gezichtsuitdrukkingen van emoties blijken minder eenduidig te zijn dan 
door Ekman werd staande gehouden. Uit onderzoek blijkt dat mensen beter 
gezichtsuitdrukkingen herkennen bij personen van eigen etnische groep. 


In fysiologische opwinding noodzakelijk voor emoties? Het help bij het ervaren van 
emoties, maar is niet noodzakelijk. 


1.4.Dimensies van emoties 


Indelen van emoties:

• Emoties verschillen in valentie en opwinding: individu tot een stimulus 

aantrekken dan wel afstoten. Valentie = continuüm van twee polen, gaande van 
negatief tot positief. Arousal = lichamelijke opwinding. 


• Emoties zijn combinaties van Ekmans primaire emoties 

1.5.Emoties bij mannen en vrouwen 


Vrouwen zijn gemiddeld genomen beter in staat om van een gezicht de juiste 
emotie af te lezen. Vrouwen laten hun emoties ook beter blijken en zeggen ze van 
zichzelf dat ze intensere emoties ervaren. 


Er zijn 3 afhankelijk variabelen:

• Aantal emoties dat op het gezicht af te lezen viel: hieruit kon afgeleid worden dat 

vrouwen hun emoties meer tot uiting brachten dan mannen. 

• De mate van emotionele reactie: hier werd er geen verschil vast gesteld. 

• De galvanische huidreactie: enkel bij walging vertoonden vrouwen meer activiteit, 

bij de andere was er of geen verschil of het was hoger bij de mannen (vb bij 
angst). 


2. Emotie en cognitie 


Deze twee zaken zijn nauw met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar voortdurend. 


2.1.Invloed van emotie op cognitie 




Emotioneel geladen stimuli worden sneller bewust opgenomen. Proefpersonen 
moesten de odd one out (bij fotos van verschillende categorieën opsporen), hier 
werden negateive foto’s (spinnen en slagen) sneller opgemerkt dan positieve foto’s 
(bloemen en paddenstoelen). 


MacLeon toonde aan dat mensen extra aandacht besteden aan stimuli die bij hun 
gevoelens aansluiten. In de proef kregen mensen 2 woorden te zien (kanker + 
neutraal woord) en moest erna zo snel mogelijk zeggen wanneer stipje op scherm 
verschijnt. Mensen die angstig/depressief zijn zullen het stipje sneller zien als het 
op de plaats van het negatief woord verschijnt => ze kijken langer naar negatief 
woord. 


Emotie heeft niet enkel effect op richting van aandacht, maar ook op de kwaliteit 
van de perceptie. Angstaanjagende stimuli zouden de mogelijkheid hebben om ons 
perceptuele systeem tijdelijk te verbeteren. 


Mensen hebben ook de neiging om neutrale stimuli te interpreteren op de manier 
die in overeenstemming is met hun gevoelens. 


Emotionele stimuli en gebeurtenissen worden ook beter onthouden dan neutrale 
stimuli. Eerste reden hiervoor is dat emotionele stimuli beter gecodeerd worden. 
Negatieve woorden die in het rood worden afgebeeld en positieve woorden die in 
het groen worden afgebeeld zullen beter onthouden worden. 


Emotionele gebeurtenissen worden ook beter geconsolideerd. Dit zou de reden zijn 
waarom emotionele herinneringen makkelijker beschikbaar zijn, maar niet 
noodzakelijk accurater. 


Mensen zijn meer geneigd om herinneringen op te halen die in overeenstemming 
zijn met hun gevoelens. Dit zou de reden zijn dat mensen in een depressie verzeild 
raken, ze voelen zich dan slecht en gaan aan nog slechte dingen denken, …. 


2.2.Invloed van cognitie op emotie 


In sommige gevallen kan het goed zijn om ons niet te laten leiden door de emoties 
die prikkels spontaan oproepen. 


Gross onderscheidt twee manieren waarop cognities automatisch uitgelokte 
emoties kunnen regelen:

• Onderdrukking: is gericht op het veranderen van de gedragsmatige reactie op 

emotie-uitlokkende stimuli. 

• Herbeoordeling: is gericht op het reduceren van emoties door de betekenis van 

de stimulus te veranderen. 

• De impact van de emoties te verkleinen door de aandacht selectief te richten op 

aspecten van de situatie die minder emotioneel geladen zijn. 


Cognitie heeft niet altijd een kalmerende invloed op emotie. In sommige gevallen 
kan cognitie de gevoelens juist versterken. 


Cognitie speelt ook een essentiële rol bij secundaire emoties (enkel bij de mensen).




Gilbert en Wilson stelden vast dat mensen bij het simuleren van nieuwe, 
toekomstige gevoelens de neiging hebben om hun emoties te overschatten. 
Hiervoor zijn 4 redenen:

• We herinneren ons vooral de meest extreme ervaringen die we gehad hebben, 

niet de vaakst voorkomende. => overschatten gemiddelde emotie die we in het 
verleden voelden. 


• Bij het voorvoelen focussen we ons te veel op de gebeurtenis zelf, terwijl er in het 
werkelijk leven allerhande dingen tegelijkertijd gebeuren, die ook op onze 
emoties inwerken. 


• We focussen te veel op het essentiële deel van de gebeurtenis, terwijl we 
allerhande details vergeten die ook een invloed hebben. 


• We denken alleen aan het moment vlak na de gebeurtenis en vergeten dat er 
nadien een aanpassing optreedt. 


3. De neurologie van emoties 


3.1.Zijn emoties gelokaliseerd of worden ze geconstrueerd?


Emoties zijn afzonderlijke psychologische processen met een eigen lokalisatie in 
de hersens. 


Lindquist geeft overzicht van de hersengebieden die aan vier verschillende primaire 
emoties toegeschreven worden:

• Amygdala: angst. Het hoort 

tot het limbische systeem. 
Mensen met letsel aan beide 
amygdala hebben moeite 
om emotionele informatie te 
verwerken en op basis ervan 
te leren. Ze kunnen ook niet 
meer een spontane 
schrikreactie op neutrale 
stimulus leren door middel 
van klassieke conditionering. 
Dit kunnen ze wel op een 
bewuste niveau. De 
amygdala speelt volgen 
LeDoux een centrale rol in 
het oproepen van 
emotionele reacties en 
ontvangt ze informatie uit 2 
routes. (1) komt vanuit de 
primaire auditieve cortex (=>op stimulus reageren op basis van cognitieve 
beoordeling), (2) komt rechtstreeks vanuit de thalamus (=> met snelle emotionele 
toenadering/vermijding te reageren op biologisch belangrijke stimuli). Informatie 
wordt van hieruit naar de hypothalamus gestuurd. 


• Orbitofrontale cortex: woede 

• Anterior cingutale cortex: droefheid. Dit is het voorste deel van de gyrus cinguli. 

• Insula: walging. Dit is het gedeelte van de cerebrale cortex achter de fissura 

lateralis. 




Patiënten zonder amygdala hebben moeite met toenaderingsgevoelens. Ze zijn 
geneigd om meer vertrouwen te stellen in personen die ze niet kennen dan 
personen die wel een amygdala hebben. 


Niet alle neurowetenschappers zijn het eens met Lindquist. Op basis van huidige 
kennis is het waarschijnlijker dat elke emotie een netwerk van hersengebieden 
activeert en dat het activatiepatroon binnen het netwerk informatie oplevert over de 
emotie die ervaren wordt. 




3.2.Gebieden in de cortex die emoties verbinden met het denken 


Ochsner leerde proefpersonen hoe ze emoties bij het zien van negatieve foto’s 
konden herformuleren tot minder negatieve gebeurtenissen. => proefpersonen in 
scanner => 50% foto’s bekijken, 50% foto’s herbeoordelen => amygdala lager bij 
herbeoordelen. Dit toonde aan dat de subcorticale structuren betrokken bij 
emotionele reacties beïnvloed kunnen worden door cognities. 


Tweede bevinding was dat tijdens het herbeoordelen een netwerk van gebieden 
actief was in de frontale lob. Dit is het netwerk die het gedrag afstemt op de te 
bereiken doelen. 


De 6 corticale regios die belangrijk zijn voor de interactie tussen cognitie en 
emotie:

• Hippocampus: cruciaal voor herinneringen en zijn betrokken bij emoties. Hier 

gebeurt het leggen van verbanden tussen contexten en emoties. 

• Gyrus cinguli: belangrijke verbindingsweg tussen de cortex en de limbische 

gebieden. Dit is waarschijnlijk de structuur die de activatie van de amygdala 
onderdrukt bij de herbeoordeling. 


• Orbitofrontale cortex: nodig om adequaat te reageren op complexe beloningen 
en straffen. 


• Dorsolaterale prefrontale cortex: integreert gevoelens binnen doelstellingen die 
men nastreeft. Is het controlecentrum voor doelgericht gedrag. Hier worden 
emoties en cognities samengebracht om te bepalen hoe men zich zal gedragen. 


• Pariëtale cortex: essentieel om gevoelens te begrijpen. Actief bij percipiëren, 
begrijpen en onthouden van emotioneel belangrijke informatie. Dit beïnvloed ook 
de emotionele toon waarop we iets zeggen, moment waarop we lachen, waaneer 
het onze beurt is om iets te zeggen, …. 


4. Wat is motivatie?




Motivatie verwijst naar de factoren die ertoe leiden dat een individu zich op een bepaald 
moment op een bepaalde manier gedraagt.  Motivatie beïnvloedt de richting van het 
gedrag, de intensiteit van het gedrag en de volharding van het gedrag. 


Indeling van motivaties die ervan uit gaat dat de richting van het gedrag op 2 manieren 
beïnvloed kan worden:

• Motivaties kunnen het gedrag in een bepaalde richting duwen als gevolg van interne 

behoeften. 

• Motivaties kunnen het gedrag in een bepaalde richting trekken door externe doelen die 

aantrekken of afstoten. 


4.1.Motivatie en behoeften 


Gedrag wordt door behoeften gestuurd, zodat het verlangen voldaan wordt. Je eet 
omdat je honger hebt, …. 


Homeostase is en lichamelijk evenwichtstoestand die individuen in stand houden. 
Een theorie die uitsluitend op dit principe gebaseerd was, was de drifttheorie. 
Volgens Hull gaven fysiologische deficits (bv te kort aan voedsel) aanleiding to een 
lichamelijke behoefte. Als deze behoefte niet bevredigd werd, resulteerde dat in 
een drift (= psychologische toestand die aanzette tot daden om drift te reduceren).


Instincttheorie, volgens deze theorie worden gedragingen van mensen en dieren 
bepaald door instincten. 


Volgens de opwindingstheorie streven mensen bv naar een optimaal 
opwindingsniveau. Opwinding is het laagst tijdens de diepe slaap en het hoogst in 
levensbedreigende situatie. 


De bekendste theorie op basis van behoeften is de motivatiehiërarchie van 
Maslow. Volgens hem dient een 
onderscheid gemaakt te worden tussen vijf 
soorten behoeften:

• Fysiologische behoeften 

• Behoefte aan veiligheid 

• Behoefte aan liefde en genegenheid 

• Behoefte aan waardering 

• Behoefte aan zelfrealisatie


Volgens Maslow werd een persoon alleen 
gemotiveerd door een behoefte als aan de 
behoeften op lagere niveaus voldaan was. 


4.2.Motivatie en doelen 


Volgens psychologen is een motivatietheorie op basis van behoeften vaak 
onvolledig. Drie redenen ervoor:

• Een visie op basis van behoeften is in essentie negatief, gedacht vanuit tekorten. 

Kan niet verklaren waarom een organisme wilt groeien.

• Het kan moeilijk zelfdestructief gedrag verklaren. 




• Alle motivaties worden verondersteld voor te komen uit het huidige functioneren 
van de persoon. Dit maakt het moeilijk om motivaties die afhankelijk zijn van 
toekomstverwachtingen. 


Gedrag wordt bepaald door doelen die mensen zich stellen. Een doel is een 
cognitieve representatie van en gewenste of ongewenste eindtoestand, die het 
gedrag stuurt. 


Onderzoekers nemen aan dan verkleinen van de afstand tussen de huidige 
toestand en een gewenst doel als aangenaam ervaren wordt en een persoon 
daarom dichter naar dat doel toe trekt, tot de gewenste eindtoestand gerealiseerd 
is. De motiverende kracht van een doel hangt af van:

• De waarde die aan het doel gehecht wordt

• De verwachting die een persoon heeft over de kans om het doel te kunnen 

bereiken. 


Intrinsieke motivatie is de motivatie gericht op het uitvoeren van een activiteit 
wegens het plezier dat men vindt in de activiteit zelf en de voldoening die men 
haalt uit het voltooien van de activiteiten. 


Extrinsieke motivatie is motivatie om bepaalde activiteiten uit te voeren omdat 
deze activiteiten leiden tot het bereiken van een ander doel. 


Het toekomstperspectief verwijst naar de tijdsafstand en de doelen die men 
nastreeft. 


Veel doelstellingen verkrijgen hun waarde door observerend leren of door de 
sociale goedkeuring of afkeuring die ze met zich meebrengen. 


Belangrijke doelgebaseerde motivatietheorie is de goal-setting theory van Locke. 
Belangrijke elementen binnen deze theorie:

• Motivatie ontstaat doordat een doel aantrekkingskracht heeft

• Hoe hoger het doel gesteld wordt, hoe beter de prestatie zal zijn

• De prestatie hangt ook af van het engagement dat men aangaat om het doel te 

bereiken


4.3.Conflicterende emoties 


Het feit dat er verschillende behoeften en doelen zijn, die niet altijd met elkaar in 
overeenstemming zijn, heeft als gevolg dat mensen geregeld conflict ervaren. 


Conflicten kunnen gaan over twee aantrekkelijke alternatieven of twee 
onaantrekkelijke alternatieven. Keuze maken tussen twee aantrekkelijke 
alternatieven gaat veel makkelijker. Conflicten gaan echter niet altijd over twee 
evenwaardige alternatieven. 


Zelfcontrole is de mate waarin men de kortetermijnverlangens kan controleren om 
langetermijndoelstellingen te realiseren. 


Uitstelgedrag kan worden begrepen vanuit de aanname da de verwachte waarde 
van een activiteit exponentieel afneemt naarmate de tijd tot de activiteit groter is. 



Dit heeft als gevolg dat de motivatie om aan een opdracht te werken veel kleiner 
zal zijn dan andere motivaties als de opdracht veraf ligt.


De mate  van zelfcontrole is onderhevig aan een viertal factoren:

• Er zijn consistente individuele verschillen.  

• Hoe fris of hoe uitgeput je bent. Zelfcontrole vergt energie en is niet in 

onbeperkte mate aanwezig. Egodepletie is het feit dat de mate van zelfcontrole 
afneemt doordat men keuzes moet maken die zelfcontrole vergen. 


• Mate van motivatie die men voor de taak heeft. Zelfcontrole is hoger bij taken 
waarvoor men gemotiveerd is dan bij andere taken. 


• Mate van zelfcontrole kan verhoogd worden door personen te wijzen op het geit 
dat iedere mens de mogelijkheid heeft om op eigen wilskracht over zaken te 
beslissen. 


5. Honger 


5.1.Biologische signalen voor honger en verzadiging 


In het lichaam zijn er zowel kortetermijnsignalen, die het lichaam vertellen als het 
hoger heeft of als het verzadigd is, en langetermijnsignalen, die het lichaam 
vertellen als het te dik of te dun is. 


Kortetermijnsignalen:

• Suikergehalte in het bloed: belangrijkste signaal voor honger is een verlaging van 

glucosegehalte in het bloed. 

• Mate waarin de maag gevuld is: lege maag => honger, volle maag => verzadigd. 

• Kauwen en proeven van het eten: als je dit niet doet krijg je niet een volledig 

verzadigd gevoel. 

• Chemische stof cholecystokine (CCK): deze stof speelt een belangrijke rol bij het 

stoppen van de maaltijd. 


Langetermijnsignalen:




• Leptine: dit is een belangrijke hormoon bij het regelen van de vetafzetting. 
Wanneer het leptineniveau hoog is, verminderd de honger. 


• Streefgewicht: dit is het stabiel gewicht dat een lichaam op lange termijn 
probeert te handhaven. 


De hypothalamus is een structuur in het midden van de hersen die kan 
onderverdeeld worden in afzonderlijke kernen: 

• Laterale hypothalamus: een letsel van dit deel zorgt ervoor dat men heel wat 

minder gaat eten en mager zal worden. Dit leidt ook tot minder alertheid. 

• Ventromediale hypothalamus: een letsel hier zorgt ervoor dat men te veel gaat 

eten en zwaarlijvig wordt. 


5.2.Cognitieve en sociaal-culturele invloeden 


Een reden waarom dat mensen te veel eten, is het overvloedig en gevarieerd 
aanbod van smakelijk en calorierijke producten in onze samenleving. Sommige 
mensen gaan ook eten om gevoelens van angst of depressie te ontvluchten. 


Mensen hebben vaak de neiging om meer te eten als ze met anderen mee-eten. 


6. Seks 


6.1.Hormonen en seksueel gedrag 


Geslachtshormonen:

• Vrouwelijke: oestrogeen en progesteron. Oestrogeen is bij vrouwen naast 

testosteron ook belangrijk voor de voortplanting. 

• Mannelijke: testosteron. Seksueel gedrag zou bij de mensen een verband hebben 

met het niveau hiervan. 


Coolidge effect, is het feit dat na gemeenschap met een partner de introductie 
van een andere partner meestal een snellere hernieuwde activiteit teweeg brengt. 


Geslachtshormonen hebben ook effect op niet-seksueel gedrag. Hetero mannen 
presteren beter in ruimtelijke kennis, hetero vrouwen presteren dat beter op taken 
voor verbale vlotheid. 


6.2.Sociaal-culturele factoren 


Het Kinseyrapport was de eerste grote opiniepeiling over seksualiteit. 


Voordelen Nadelen 

Genetische diversiteit Veel tijd en energie voor juiste partner te vinden 

Verhoogde kwetsbaarheid op moment van seks

Verhoogd verspreiding ziektes 

Frustratie en agressie 



6.3.Homoseksualiteit en biseksualiteit 


Homoseksualiteit heeft voor zover bekend is altijd bestaan. Alleen de reactie erop 
verschillen sterk van cultuur tot cultuur. 


De oorsprong van homoseksualiteit zou aan combinatie van nurture en nature 
kunnen liggen. Een biologische factor die wellicht een rol speelt, is de 
hormonenspiegel in de baarmoeder. 


Er is aanwijzing dat biseksualiteit vaker voorkomt bij vrouwen dan bij mannen. 


7. Prestatiemotivatie 


Prestatiemotivatie is de motivatie om iets te verwezenlijken en dit goed te doen. 


7.1.De verschillende componenten van prestatiemotivatie 


De eerste theorie hierover was gebaseerd op behoeften en stelde dat prestaties 
het resultaat zijn van een emotioneel conflict tussen het streven naar succes en het 
vermijden van mislukking. 


Prestatiedrang is de behoefte om iets te verwezenlijken en dit goed te doen. 
Faalangst is een angst die voorkomt uit de schaamte die men voelt bij een 
mislukking. Mensen beschikken over een combinatie van van deze twee zaken. 


Prestatiedrang en faalangst kunnen beter omschreven worden vanuit externe 
doelen die personen aantrekken en afstoten dan vanuit innerlijke behoeften die een 
persoon voortstuwen. 


Componenten die prestatiemotivatie bepalen (doelgebaseerde theorieën):

• Taakmotivatie: men wil de activiteit tot een goed einde brengen. 

• Egodoelen: zijn gericht op het prestatieniveau en op de positie ten opzichte van 

anderen. 

• Zelfhandicappen: tactiek waarbij iemand de gevolgen van falen probeert te 

minimaliseren en succes probeert te maximaliseren door een beroep te doen op 
externe factoren. 


7.2.Prestatiemotivatie wordt geleerd


Volgens McClelland werden de prestatiedrang en de faalangst geleerd op basis 
van de opvoeding die mensen kregen en de ervaringen die ze tijdens hun leven 
hebben gehad. 


Evidentie dat prestatiemotivatie geleerd wordt:

• De mate van stimuli thuis. 

• Geloof van de ouders in de vaardigheden van hun kinderen. 


Zelfregulatie is het proces waarbij iemand zich doelen stelt en zichzelf beloont bij 
het bereiken van die doelen. Dit is een efficiënte manier om jezelf te motiveren. Hoe 
wekt zelfregulatie het best:

• Gebruik maken van tastbare beloningen. 




• Beter om met expliciete kortetermijndoelen te werken dan met algemene 
langetermijndoelen. 


• Leren om realistische doelen te stellen, doelen die een goede kans van slagen 
hebben. 


7.3.De wet van Yerkes en Dodson 


Prestatiemotivatie verhoogt het prestatieniveau, maar slechts tot op een bepaald 
niveau. Bij een nog hoger niveau verminderen de prestaties weer, omdat de mate 
van opwinding en stress de mogelijkheid verkleint om zicht te concentreren, om 
goed na te denken en de juiste informatie uit het geheugen op te roepen. 


Het verband tussen de mate van motivatie en het prestatieniveau wordt de wet 
van Yerkes en Dodson genoemd. Deze wet stelt dat er voor elke taak een 
optimaal niveau van motivatie is. 


Wanneer de nagestreefde perfectiegraad de prestaties schaadt, spreken we van 
maladaptatief perfectionisme. Dit is dikwijls het resultaat van een te 
perfectionistisch ingestelde opvoeding. 




1. Wat zijn mentale stoornissen?


Een mentale stoornis wordt gedefineerd als een patroon van gedachten, gevoelens en 
gedrag dat leidt tot persoonlijk lijden en gepaard gaat met een significante daling in het 
maatschappelijke functioneren. Een andere term is de psychopathologie, deze verwijst 
naar de wetenschap dat zich bezighoudt met de aard, de totstandkoming en de mogelijke 
behandeling en preventie van mentale stoornissen. 


1.1.Drie criteria om mentale stoornissen te definiëren


Geen enkele van de criteria die men gebruikt is waterdicht, maar samen omvatten 
ze de overgrote meerderheid van de mentale stoornissen.


Criterium 1: een grote afwijking van het gemiddelde. Volgens het statistische 
criterium wordt iemand als abnormaal beschouwd wanneer hij/zij lager/hoger 
scoort dan twee standaarddeviaties onder/boven het gemiddelde. 


Criterium 2: het overtreden van een sociale norm. Volgens het sociale 
criterium staat abnormaal gedrag gelijk met gedrag dat afwijkt van een 
maatschappelijke norm. Hier zijn er wel culturele verschillen voor wat als normaal 
beschouwd wordt. 


Criterium 3: persoonlijk lijden. Wanneer een persoon chronisch lijdt of wanneer 
een gedrag schadelijk ervaren wordt, dan spreken we van abnormaliteit volgens 
het persoonlijke criterium. 


1.2.Factoren die een rol spelen bij mentale stoornissen 


Om een stoornis volledig te begrijpen moet men met zowel biologische, 
psychische als sociaal-culturele factoren rekening houden. 


Volgens het biologische perspectief zijn lichamelijke oorzaken de oorsprong van 
mentale stoornissen. Als men de biologische oorzaak van een aandoening kan 
vinden, dan wordt de behandeling compleet biologisch.


Volgens het psychologische perspectief vindt abnormaal gedrag zijn oorsprong 
in de mentale processen die ten grondslag liggen aan het gedrag. Hier waren er 
verschillende visies op afhankelijk van de groep, zo dacht: Charlot —> dat een 
zwak neurologisch systeem kon lijden tot lichamelijke symptomen; Freud —> zei 
dat alle stoornissen een psychische oorsprong hadden; Behavioristen —> dachten 
dat gedrag verbeterd kon worden door nieuwe leerprocessen (dit is werk wel heel 
goed bij angsten ); Cognitieve benadering —> mensen hebben bepaalde irrationele 
gedachten en deze staan aan de oorsprong van een mentale stoornis. 


Het sociale perspectief op de psychopathologie stelt in zijn meest extreme vorm 
dat abnormaal gedrag niets anders is dan gedrag dat zich niet houdt aan de regels 
en de criteria van de maatschappij en daarom als abnormaal bestempeld wordt. 
Volgens dit perspectief speelt het sociaal criterium de belangrijkste rol bij het 
bepalen van abnormaliteit. 




Het diathese-stressmodel is momenteel het dominante denkkader binnen de 
psychopathologie. Volgens dit model wordt de kans dan iemand een mentale 
stoornis krijgt, bepaald door de kwetsbaarheid van de persoon en de mate van 
stress in de omgeving. De kwetsbaarheid is zowel afhankelijk van biologische, 
psychische en sociale factoren, want:

• Ze wordt gedeeltelijk geërfd 

• Ze hangt af van de leefomstandigheden van de persoon 

• Ze wordt voor een deel bepaald door de denkstijlen van de persoon


1.3.Mentale stoornissen classificeren: de DSM 


Binnen de psychopathologie evolueert men langzaam naar een classificatieschema 
meet een hoge betrouwbaarheid en validiteit. Een belangrijke mijlpaal was de 
publicatie van de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM). 


De eerste twee edities van de DSM waren heel sterk psychoanalytisch 
geïnspireerd. DSM-3 was dan een gedetailleerde beschrijving van de symptomen 
die met bepaalde stoornis gepaard gingen, zonder al te veel speculatie over de 
oorzaken van die symptomen. DSM-4 en DSM-5 gingen door met dit systeem en 
verfijnden het op basis van het onderzoek dat haf plaatsgevonden. 


Kritiek:

• Het benaderd mentale stoornissen vanuit het medische model. 

• Het systeem is enkel beschrijvend, zonder theoretische basis voor de 

categorieën. 

• Het gaat om typologie, mensen worden in hokjes ondergebracht. 

• De maatschappelijke gevolgen die gepaard gaan met het definiëren en opnemen 

van een stoornis in het DSM. 


2. Stoornissen in de kindertijden 


Stoornissen 
in het rood 
kennen. 


2.1.De 



autismespectrumstoornis 


De autismespectrumstoornis (=ASS) is een ontwikkelingsstoornis gekenmerkt 
door:

• Sociaal-communicatieve beperkingen

• Repetitief gedrag 

• Overdreven interesse

De ernst van de beperkingen die personen erdoor ondervinden, varieert van mild 
tot zeer ernstig. 


Volgens de DSM moet men aan 5 voorwaarden voldaan om de diagnose ASS te 
maken. 

• Aanhoudende zwakte in sociale communicatie en sociale interacties. 

• Repetitieve patronen van gedragingen, interesses en activiteiten. Er is een grote 

gehechtheid aan routines en rituelen. 

• De symptomen zijn aanwezig vanaf vroege kindertijd. 

• De symptomen vormen een ernstige beperking voor het dagelijkse functioneren 

van de persoon. 

• De symptomen kunnen niet beter uitgelegd worden door een intellectuele 

handicap of een algemene ontwikkelingsachterstand. 


Op latere leeftijd hebben kinderen met ASS ook problemen om de theory of Mind 
te ontwikkelen. 


3. Aan een middel gebonden stoornissen 


Wanneer een persoon een psychoactief middel gebruikt, waaronder de eigen gezondheid, 
de sociale relaties en/of het werk beginnen te lijden, dan heeft die persoon een aan een 
middel gebonden stoornis. 


3.1.Stoornis in alcoholgebruik en alcoholintoxicatie 


Een stoornis in alcoholgebruik wordt omschreven als: een problematisch patroon 
van alcoholgebruik leidend tot een klinisch significante functioneringsbeperking of 
bron van leed, aangetoond door de aanwezigheid van minstens twee kenmerken 
zoals hieronder opgesomd gedurende een periode van 12 maanden:

• Zie hiervoor pagina 548 in het boek. 


Naast een stoornis in alcoholgebruik onderscheidt de DSM-5 nog 
alcoholintoxicatie, waarbij een persoon kortdurend problematisch gedrag 
vertoont na inname van alcohol. 


4. Psychotische stoornissen 


4.1.Schizofrenie 


Volgens de DSM wordt schizofrenie gekenmerkt door twee (of meer) van de 
volgende symptomen, die elk gedurende minstens één maand voor een belangrijk 
deel van de tijd aanwezig moeten zijn:




• Wanen:  een overtuiging die wordt gehandhaafd, ondanks argumenten en 
evidentie die normalerwijze voldoende zouden moeten zijn om aar te weerleggen. 
Verschillende soorten wanen:

• Verkeerde identificatie of verkeerde interpretatie van sociale situaties (bv 

capgraswaan). 

• Betrekkingswaan: overtuiging dat normale voorwerpen of gedragingen van 

andere personen een bijzondere betekenis hebben en relevant zijn voor de 
patiënt. 


• Beïnvloedingswaan: overtuiging dat men niet meer uit vrije wil denk, handelt 
of voelt, maar gecontroleerd wordt door een instantie van buitenaf. 


• De overtuiging dat gedachten uitgezonden worden 
• Grootheidswaan: patiënt is ervan overtuigd een belangrijk iemand te zijn. 

• Hallucinaties: zijn perceptuele ervaringen zonder bijhorende fysische stimulus. 
De meest voorkomende vorm hiervan is het horen van stemmen.


• Onsamenhangend denken en spreken: logische opeenvolging in gedachten 
gaat verloren, vooral tijdens de ergste, acute fasen. 


• Ernstig chaotisch of catatoon gedrag: gedrag wijkt af van het normaal gedrag. 

• Vervlakking van affect, armoede van spraak en gedachten, of apathie 

Men maakt het onderscheid tussen positieve en negatieve symptomen. Bij 
positieve symptomen wordt iets aan het normaal functioneren toegevoegd. 
Negatieve symptomen, daarentegen, worden gekenmerkt doordat iets ontbreekt bij 
het normale functioneren. 


4.2.Oorzaken van schizofrenie 


De biologische bijdrage tot schizofrenie blijkt uit het feit dat schizofrenie 
gedeeltelijk erfelijk bepaald wordt. Een andere aanwijzing voor het belang van 
biologische factoren is het feit dat geneesmiddelen helpen bij de behandeling van 
deze stoornis. 


De psychische factoren zijn heel beperkt. 


Er zijn verschillende sociale factoren die de kans op schizofrenie verhogen, 
namelijk:

• Trauma’s in de kindertijd.

• Urbanisatiegraad  van de plek waar men woont. Mensen in een grote stad 

hebben tweemaal zoveel kans op schizofrenie als personen op het platteland. 

• Het behoren tot een minderheidsgroep. 

• Gebruik van drugs, met name cannabis. 


5. Stemmingsstoornissen 


Een stemming is een emotionele toestand die tamelijk lang duurt (gaande van uren tot 
maanden), meestal minder intens is dan een emotie en niet gericht op een bepaalde 
stimulus. Stemmingsstoornissen zijn ernstige verstoringen in de stemming tot op een 
pint waarbij buitensporige of inadequate neerslachtigheid of opgetogenheid optreedt. 
Meestal gaat het gepaard met veranderingen in het eet- of slaappatroon en in het denken. 


5.1.Bipolaire stoornis 




Bij een bipolaire stoornis is er een opeenvolging van een of meerdere manische 
(=toestand van intense en onrealistische gevoelens van opwinding en euforie) en 
depressieve episodes bij eenzelfde individu. 


5.2.Depressiestoornis 


Bij een depressieve episode ervaart men somberheid en neerslachtigheid. Pas 
wanneer een depressieve periode in belangrijke mate met het gewone functioneren 
begint te interfereren, spreekt men van een stoornis. 


De DSM-5 definieert een majeure depressiestoornis als volg: vijf of meer van de 
volgende symptomen waren binnen een periode van 2 weken aanwezig en wijzen 
op een verandering ten opzichte van het eerdere functioneren. 


Symptomen:

• Depressieve stemming gedurende het grootste deel van de dag, bijna elke dag

• Duidelijke vermindering van interessen of plezier in alle of bina alle activiteiten 

gedurende het grootste deel van de dag

• Duidelijke gewichtsveranderingen

• Verandering in het slaappatroon 

• Psychomotorische agitatie of remming die waarneembaar is door anderen 

• Moeheid of verlies van energie 

• Gevoelens van waardeloosheid of buitensporig of onterecht zelfverwijten of 

schuldgevoel 

• Verminderde vermogen tot nadenken of concentratie of besluiteloosheid 

• Terugkerende gedachten aan de dood en suïcide


5.3.Oorzaken van depressie 


Biologische factoren. Erfelijkheid speelt een rol bij de ontvankelijkheid voor 
stemmingsstoornissen. Mensen met depressie hebben een lagere hoeveelheid 
noradrenaline (manische mensen hebben hier een hogere hoeveelheid van). 


Psychische factoren. Volgens Freud was depressie het gevolg van een ingebeeld 
of symbolisch verlies, waar agressie zich naar binnen richtte. Daardoor zou een 
depressie patiënt een laag zelfbeeld hebben. Volgens Peter Lewinsohn zou 
depressie het gevolg zijn van een verminderde positieve bekrachtiging vanuit de 
omgeving. Volgens Beck zijn de negatieve gevoelens en gedragingen bij depressie 
het gevolg van negatieve gedachten. 


Sociale factoren. Depressie ontstaat meestal als reactie op een stresserende 
gebeurtenis. Sociale factoren bepalen gedeeltelijk waarom meet vrouwen dan 
mannen een depressieve stoornis hebben. Vrouwen hebben meer kans om 
geconfronteerd te worden met stresserende gebeurtenissen en daar het slachtoffer 
van te worden. 


6. Angststoornissen en obsessieve-compulsieve stoornissen 


Een angststoornis bestaat uit een ernstige en aanhoudende vorm van angst zonder een 
realistische aanleiding. 




6.1.Fobieën 


Specifieke fobieën zijn intense angstreacties op voorwerpen of activiteiten waarvan 
het gevaar niet in verhouding staat tot de hevigheid van de reactie. 


6.2.Sociale-angststoornis 


Een sociale-angststoornis verwijst naar een algemene angst om negatief 
beoordeeld te worden en in verlegenheid gebracht te worden in een veelheid van 
sociale situaties. 


6.3.Veralgemeende angststoornis 


Een veralgemeende angststoornis wordt gekarakteriseerd door een overmatige, 
chronische bezorgdheid over een hele reeks van gebeurtenissen en activiteiten. De 
betrokkene leeft in een voortdurende toestand van gespannenheid, maakt zich 
constant zorgen en heeft een diffuus gevoel van onbehagen. 


Symptomen (minsten 3 aanwezig):

• Rusteloosheid en het gevoel dat men op zijn hoede moet zijn 

• Een gevoel vlug vermoeid raken 

• Moeite om zich te concentreren 

• Geïrriteerdheid

• Spierspanning 

• Slaapstoornissen 


6.4.Paniekstoornis 


Een paniekstoornis bestaat uit het krijgen van onverwachte paniekaanvallen 
zonder een aanwijsbare oorzaak. 


6.5.Obsessieve-compulsieve en gerelateerde stoornissen 


Een obsessieve-compulsieve stoornissen wordt gekenmerkt door het 
voorkomen van terugkerende, ongewilde en opdringerige dwanggedachten of 
dwangbeelden die gaan gepaard met dwanghandelingen die de betrokkene meent 
te moeten uitvoeren om de dwanggedachten te neutraliseren en een gevreesde 
situatie te voorkomen. 


7. Preoccupatie met somatische symptomen 


7.1.De somatische symptoomstoornis 


Om te spreken over somatische symptoomstoornis moet met voldoen aan de 
volgende criteria:

• Een of meer somatische symptomen die leed veroorzaken of resulteren in een 

significante verstoring van het dagelijkse leven. 

• Excessieve gedachten, gevoelens of gedragingen als gevolg van de somatische 

symptomen of geassocieerde gezondheidszorgen

• De symptomen zelf hoeven niet continu aanwezig te zijn, maar de toestand 

waarin men er zich zorgen over maakt, is wel langdurig




Factoren die bijdragen tot de somatische symptoomstoornis zijn:

• Een genetische of biologische kwetsbaarheid

• Traumatische ervaringen 

• Leergedrag

• Culturele normen 


7.2.Conversiestoornis 


Bij conversiestoornis is men opeens niet meer in staat om een bepaald 
lichaamsdeel te gebruiken. 


8. Dissociatieve stoornissen 


Dissosiatieve stoornissen verwijzen naar de aandoeningen waarbij een verstoring 
voorkomt in het identiteitsgevoel van de persoon. 


8.1.Dissociatieve amnesie en identiteitsstoornis 


Een dissociatieve amnesie is het vermogen om zich belangrijke persoonlijke 
informatie te herinneren als gevolg van een traumatische of stresserende ervaring. 
Het geheugenverlies is psychogeen, dit wilt zeggen dat het niet door aanwijsbare 
lichamelijke factoren veroorzaakt werd. 


Bij dissociatieve identiteitsstoornis splitst een nieuwe persoonlijkheid zich af van 
de oorspronkelijke persoonlijkheid, soms met totaal tegengestelde 
persoonlijkheidstrekken. 


9. De prevalentie van mentale stoornissen 




9.1.Wat beteken de cijfers?


Voordat we conclusies kunnen trekken over gepubliceerde cijfers, moeten we dus 
eerst weten waar ze voor staan. Hierbij zijn drie vragen belangrijk:

• Welke definitie van de stoornis werd gehanteerd? 

• Gaat het om incidentie of prevalentie? Incidentie gaat over de nieuwe gevallen in 

de bevolking en prevalentie gaat over het totaal aantal gevallen in de bevolking. 

• Over welke periode werd de prevalentie/incidentie berekend? 


9.2.Prevalentie en comorbiditeit 


Merk op dat de som van de verschillende stoornissen hoger ligt dan het totale 
aantal mensen met minstens 1 stoornis. De oorzaak hiervan is het bestaan van 
comorbiditeit, dit is het feit dat mensen aan meer dan één stoornis kunnen lijden. 


 


9.3.De beginleeftijd 




Hoofdstuk 14: therapieën 


1. De behandeling van mentale stoornissen 


1.1.Het ontstaan van gespecialiseerde diensten 


Maatschappelijke veranderingen deringen vanaf de 16de eeuw deden de invloed 
van de overheid over het lot van mensen met een handicap toenemen. De 
gedragsnormen verfijnden zich, er werd meer nadruk gelegd op zelfdiscipline en 
nam de tolerantie voor zonderling gedrag af. 


Een belangrijke figuur in de ontwikkeling van de behandeling van mentale 
stoornissen was Philippe Pinel. In de geest van de revolutie voerde hij daar vanaf 
1793 een humane behandeling in voor de patiënten. De behandeling van de 
patiënten bleef wel redelijk beperkt tijdens de hele 19de eeuw en de eerste helft 
van de 20ste eeuw. 


De situatie veranderde in de jaren 1950. Hiervoor waren twee belangrijke redenen:

• Er werden geneesmiddelen ontdekt die het mogelijk maakten om de patiënten op 

een humane manier te behandelen. 

• De samenleving begon ook op een andere manier met mentale stoornissen om te 

gaan. Initiatieven werden opgezet om patiënten beter in de samenleving te 
integreren en hen een zinvol bestaan te geven. 


1.2.Therapeutische benaderingen 


De behandeling van mentale stoornissen kunnen in twee grote groepen 
onderverdeeld worden:

• Biologische behandelingen: gaat uit van een fysiologische of biochemische 

visie op mentale problemen. Om de gevoelens en de gedragingen van een 
patiënt te veranderen, moeten lichamelijke processen veranderd worden, 
voornamelijk door middel van geneesmiddelen. 


• Psychotherapeutische behandeling: men probeert de gevoelens, gedachten en 
de gedragingen van een cliënt probeert te veranderen door middel van 
gesprekken, het toepassen van leerprincipes en het gebruik van emotionele 
expressie aangevoeld met het aanbrengen van veranderingen in de sociale 
omgeving. 




1.3.Types van therapeuten 


We kunnen deze mensen in vier groepen verdelen:

• Psychiater: een medicus/arts, die een aanvullende opleiding psychiatrie gevolgd 

heeft. Zijn de enige die wettelijk bevoegdheid hebben om geneesmiddelen en 
elektroshocks voor te schrijven. 


• Klinische psychologen: hebben een universitair diploma in de psychologie. 

• Toegepaste psychologie: opleiding hoger onderwijs die gericht is op het helpen 

van mensen en waarbij gebruikgemaakt wordt van psychotherapeutische 
technieken. 


• Verpleger/verpleegster psychiatrie: iemand die studies verpleegkunde gevolgd 
heeft, met specialisatie in de psychiatrie. 


2. Biologische therapieën 


Biologische therapieën gaan uit van een medische visie op psychopathologie. Het 
uitgangspunt is dat een lichamelijke stoornis de oorzaak is van het mentale probleem. 


2.1.Geneesmiddelentherapie 


Veel van deze psychofarmaca werden bij toeval ontdekt, toen men ze voor andere 
aandoeningen uitprobeerde en ze interessante bijwerkingen bleken te hebben. Bij 
een geneesmiddelentherapie worden chemische stoffen gebruikt om gedrag, 
emoties en cognities in gunstige zin te beïnvloeden. 


De psychofarmaca verkrijgen hun effect doordat ze ingrijpen op de chemische 
component van de neurotransmissie. Ze kunnen hun effect vergroten door: de 
aanmaak van de neurotransmitter te verhogen, de heropname van de 
neurotransmitters uit de synaptische spleet te verhinderen, of de ontvangende cel 
gevoeliger te maken voor de neurotransmitters. Ze kunnen ook het effect verlagen 
door: de aanmaak te belemmeren, de heropname te bevorderen, of de receptoren 
in het ontvangende neuron te blokkeren. 


Angstdempende geneesmiddelen onderdrukken de activiteit van het centrale 
zenuwstelsel en hebben daardoor een kalmerend effect. Ze worden onderverdeeld 
in vier groepen:

• Barbituraten 
• Benzodiazepines: vooral gebruikt voor de behandeling van een veralgemeende 

angststoornis, omdat ze rechtstreeks inwerken op de angst en dit gevoel zodanig 
onderdrukken dat gedragingen die voordien vermeden werden, opnieuw gesteld 
kunnen worden. 


• Bétablokkers: bv propanolol. Verminderd hartkloppingen, zweten en beven en 
worden daarom voorgeschreven voor vliegangsten of plankenkoorts. 


• Antidepressiva: deze worden vaak gebruikt bij mensen die niet op het eerste 
middel reageren. 


Antidepressiva verlichten de symptomen van een depressiestoornis. Er zijn drie 
hoofdgroepen van antidepressiva:

• Tricyclische verbindingen: ze remmen zowel de heropname van serotonine als 

van noradrenaline. 




• Monoamine oxidase inhibitoren: relatief weinig voorgeschreven, omdat ze een 
verhoogde kans op bijwerkingen hebben. 


• Selectieve serotonine heropname inhibitoren: deze hebben de minste 
bijwerkingen, waardoor ze de eerste keuze bij behandeling zijn. Ze verhogen de 
aanwezigheid van serotonine in de synaptische spleet omdat ze de heropname 
van deze neurotransmitter onderdrukken.


Antidepressiva zijn minder geschikt om een bipolaire stoornis te behandelen. 
Hiervoor gebruikt men bij voorkeur lithium. 


Antipsychotica zijn geneesmiddelen die gebruikt worden bij de behandeling van 
schizofrenie en andere psychotische stoornissen:

• Chloorpromazine: 

• Haloperidol: succes van dit middel lag in dat de patiënten er minder slaperig van 

werden. 

Als bijzondere bijwerking kan tardieve dyskinesie optreden, een onaangenaam 
syndroom, waarbij de controle over de spieren, in het bijzonder het gezicht, 
verstoord wordt. 


Atypische antipsychotica, werken niet enkel op de dopamine maar ook op 
serotonine en noradrenaline.


2.2.Elektroconvulsieve therapie 


Elektroconvulsieve therapie (ECT) bestaat uit het toedienen van elektrische 
stoomstoten in de hersenen. Voor de therapie begint worden de patiënten 
verdoofd en krijgen ze een spierontspannend middel. Daarna wordt er gedurende 
een fractie van een seconde een elektrische stroom door de hersenen van de 
patiënt gestuurd. De shock wekt een massale activiteit op in de hersenen, die 
ongeveer 1 min duurt en die gepaard gaat met convulsies. Meestal gebruikt voor 
patiënten met zware depressie in een tijdspanne van 10-30 dagen eb 5-12 
behandelingen. 


Het belangrijkste neveneffect hiervan is geheugenverlies. 


Nieuw onderzoek naar transcraniale magnetische stimulatie (TMS), dit zou een 
alternatief kunnen zijn voor ECT. Hier wordt er door een deel van hersenen 
magnetische stimulatie gestuurd. De effecten zijn hier veel minder ingrijpend, dit 
omdat het niveau van stimulatie beperkt gehouden wordt. 


2.3.Psychochirurgie 


Bij psychochirurgie gebruikt men een chirurgische ingreep om cognitieve en 
emotionele stoornissen te behandelen. Vroeger ging men bepaalde delen van de 
hersenen verwijderen, nu gaat men pacemakers in de hersenen inplanten om de 
werking van ontregelde structuren te beïnvloeden. 


Dit is de meest controversiële vorm, dit omdat ze tot irreversibele resultaten leidt. 


2.4.Lichttherapie en psychomotorische therapie 




Sommige mensen worden depressief door een tekort aan zonlicht. Mensen met 
een seizoensgebonden stemmingsstoornis worden depressief tijdens de 
wintermaanden en ze herstellen spontaan in de lente. Men vermoedt dat de 
onderliggende oorzaak verband houdt met de afscheiding van te veel melatonine 
door de pijnappelklier. Deze mensen worden door een lichttherapie geholpen. Hier 
wordt de persoon ’s morgens blootgesteld aan fel kunstlicht. 


Een gebrek aan beweging kan een negatief effect hebben op het gemoed. Men 
stelt ook vast dat beweging een positief effect kan hebben, in het bijzonder bij 
depressiestoornissen. Hierdoor wordt er gebruik gemaakt van de 
psychomotorische therapie, een behandelingsvorm waarbij 
bewegingsactiviteiten geïntegreerd worden binnen een psychotherapie. 


2.5.De doeltreffendheid van de biologische therapieën 


Mensen die een van bovenstaande vormen van therapie volgen zullen zicht beter 
voelen. Maar hoeveel van dit effect is te danken aan de specifieke behandeling en 
hoeveel aan niet-specifieke factoren? 


Een placebo-effect is een fysiologische of psychologische respons op een 
substantie of procedure die geen farmacologische of therapeutische componenten 
bevat. 


Om placebo-effect adequaat te onderzoeken, moet men gebruikmaken van een 
dubbelblind, gerandomiseerde, placebogecontroleerde studie. Studie moet aan 3 
voorwaarden voldoen:

• 2 behandelingsconditie: experimentele conditie en placeboconditie. 

• Patiënten volgens toeval over de twee condities verdeeld worden.

• Behandelende artsen mogen niet weten welke behandeling ze aan de patiënten 

geven en de patiënten mogen ook niet weten welke behandeling ze gekregen 
hebben. 


De mate van verandering tussen het begin van de studie en het einde wordt de 
therapie effect-grootte genoemd. Een therapie wordt al bruikbaar beschouwd 
wanneer de effectgrootte groter is dan +0,5. Vanaf een effectgrootte van +1,0 heeft 
men te maken met een effectieve therapie. 


• Alle therapieën zijn bruikbaar tot effectief, hoewel niet in de mate dat iedere 
behandelde persoon symptoomvrij wordt. 


• Bij alle behandeling treedt een belangrijke placebo-effect op. 

• De verschillen in effectiviteit tussen de behandelingen hangen voor een groot 

deel samen met de verschillen in placebo-effect. 


Factoren die een rol spelen bij placebo-effect:

• Klassieke conditionering van emoties. Op basis hiervan zijn medische 

handelingen geassocieerd met geruststelling en de verwachting dat men 
geholpen zal worden. 


• Het creëren van cognitieve verwachting dat het beter zal gaan. 

• Het zou ook enkel werken als de persoon gemotiveerd is om te verbeteren.


3. Psychologische therapieën 




3.1.Gemeenschappelijke kenmerken van psychotherapieën 


Problemen bespreken. Psychotherapie is gebaseerd op de vaststelling dat 
mensen vaak problemen oplossen door ze met anderen op een constructieve 
manier te bespreken. Psychologen stellen vast dat mensen vastlopen wanneer ze 
niemand hebben om hun problemen mee te bespreken. 


Nieuwe vaardigheden ontwikkelen. Het veranderen van verkeerd gegroeide 
percepties, reacties en verwachtingen is een langdurig proces die veel energie en 
inzet vergt van de cliënt. Het gaat dus niet om iets dat men ‘zomaar kan oplossen’. 
Er moet voor deze mensen een specifiek stappenplan gemaakt worden over hoe 
ze de problemen moeten aanpakken. 


Vertrouwen in een goede afloop. Door het vertrouwen die de psychologen 
hebben op hun patiënten doorbreken ze het gevoel van hulpeloosheid dat veel 
cliënten hebben. Een belangrijk kenmerk van de psychotherapie is dat cliënten 
terug het gevoel hebben hun problemen te kunnen beheersen. 


Bruikbare kennis. Het gaat niet enkel om goede intenties, maar om ondersteuning 
die nuttig is. 


3.2.Ethische kwesties bij psychotherapie 


Hier is vertrouwelijkheid (of recht op privacy) heel belangrijk. 


De Tarasoffbeslissing vormt in veel landen de basis van de wettelijke ethische 
code. Deze beslissing stelt dat therapeuten mogelijke slachtstoffers van hun 
patiënten moeten waarschuwen wanneer ze in gevaar zijn, zelfs als de therapeut 
het vertrouwen van zijn patiënt schendt. 


4. Psychoanalytische therapieën 


4.1.Vrije associatie, droomanalyse en interpretatie van afweermechanismen 


De klassieke psychoanalyse (Freud) sluit aan bij de persoonlijkheidstheorie. 
Volgens Freud zijn mentale stoornissen het gevolg van een onbewust conflict in het 
ES, dat tot stand gekomen is tijdens de psychoseksuele ontwikkeling en geleid 
heeft tot een fixatie een regressie in een van de stadia. 


Als de patiënt ongeremd praat, dan wordt de kans groter dat elementen van het 
onopgeloste conflict in het ES naar buiten komen. Bij vrij associatie moeten 
patiënten alles wat er bij hen opkomt vertellen, hoe vreemd het ook moge klinken. 


Een andere manier om inzicht te krijgen is via droomanalyse. Hier maakte Freud 
onderscheid tussen de manifeste droominhoud (wat de patiënt zich van de droom 
herinnerd) en de latente inhoud (waar de droom werkelijk over gaat). 


Volgens Freud maakt het Ich gebruik van een afweermechanisme om zichzelf te 
vrijwaren van de angstaanjagende gedachten uit het Es. Deze mechanismen 
werken onbewust en bestaat uit 2 stappen:




• Verplaatsing: er wordt een onaanvaardbare impuls op een veilige manier tot 
uiting gebracht. 


• Sublimatie: wordt de gefrustreerde seksuele energie in een andere creative 
activiteit omgezet.


Andere minder gezonde afweermechanismen:

• Ontkenning: het niet aanvaarden van negatieve impulsen. 

• Projectie: het toeschrijven van eigen impulsen aan iemand anders. 


4.2.Weerstand, overdacht en catharsis 

De therapeut zal  het onbewust conflict in het bewuste proberen brengen. Hier 
spelen 3 processen een rol:

• Weerstand: de patiënt zal weerstand vertonen tegen de pogingen van de 

therapeut om het conflict te duiden. 

• Overdracht: dit verwijst naar het feit dat huidige en vroegere emoties ten 

opzichte van de moeder, de vader en andere belangrijke personen overgedragen 
worden op de therapeut. Als de therapeut zelf degene is die dit doet dan spreken 
we van tegenoverdracht. 


• Catharsis: dit is het overwinnen van de spanningen en angsten nadat men zich 
bewust geworden is van de onderdrukte ideeën, wensen, verlangens en 
herinneringen. 


4.3.Psychoanalyse sinds Freud 


Therapeuten hebben ontdekt dat het volledige openlegging van de 
persoonlijkheidsstructuur niet altijd nodig is voor herstel. Fobieën kunnen dus 
geïsoleerd behandeld worden. 


De therapeuten gingen zich gaandeweg richten op het steunend aspect van de 
therapie relatie. Hieruit kwam de interpersoonlijk psychotherapie, deze therapie 
heeft haar focus verlegd van de onbewuste conflicten in het individu naar het 
patroon van relaties dat de patiënt heeft met belangrijke anderen. 


7 kenmerken van de recente psychoanalyse:

• Leggen de klemtoon op emoties: catharsis is geen droog inzicht, maar een 

emotionele ontlading, een emotioneel inzicht. 

• Verkennen pogingen die een patiënt onderneemt om bepaalde onderwerpen te 

ontwijken en om vooruitgang in de therapie te belemmeren.

• Zoeken naar terugkerende patronen in de gevoelens, ervaringen en relaties van 

de patiënt, omdat die naar kernproblemen verwijzen. 

• Blijven aandacht hebben voor het verleden van de patiënt en de manier waarop 

de relaties in het verleden in de huidige relaties van de patiënt doorwerken. 

• Hechten groot belang aan de ervaringen die patiënten hebben met belangrijke 

anderen.

• Hechten veel waarde aan de therapeutische relatie. 

• Staan meer open voor de wensen, dromen en fantasieën van de patiënt. 


5. Humanistische therapieën 




De humanistische therapieën zijn gebaseerd op de humanistische en positieve 
psychologie en gaan uit van het feit dat mensen in probleemsituaties vaak niemand 
vinden die echt naar hen wil luisteren en hen probeert te begrijpen. 


Ze leggen de nadruk op subjectieve interpretaties die mensen aan gebeurtenissen geven. 
Ze gaan ervan uit dat mensen in staat zijn om hun acties bewust te controleren en 
verantwoordelijkheid te nemen voor hun beslissingen. Stoornissen zijn het gevolg van 
blokkade in de natuurlijke groei, teweeggebracht door een verkeerde perceptie of door 
gebrek aan contact met de eigen gevoelens. 


• Therapie is ontmoeting tussen gelijken 

• Cliënten zullen uit zichzelf verbeteren 

• Cliënten moeten zich als persoon aanaard, ondersteund en begrepen voelen 

• Cliënten blijven verantwoordelijk voor hun denken en hun gedrag


5.1.Cliëntgerichte therapie 


Carl Rogers is de grondlegger van de cliëntgerichte therapie. Deze wijkt af van 
de psychoanalyse door volgende aspecten:

• Cliënt staat centraal en niet de alwetende therapeut. 

• Therapie is niet-directief. 

• Probleem betreft bewuste ervaring en niet onbewust conflict. 

• Klemtoon ligt op het ‘hier en nu’ en niet op trauma’s uit de kindertijd. 

• Gedrag mensen bepaald door aangeboren behoefte om te groeien en niet door 

seksuele of agressieve impulsen. 


Voorwaarden voor therapeutische relatie:

• Onvoorwaardelijke positieve aanvaarding 
• Empathie  
• Authenticiteit  

Voornaamste doel van deze therapie is het opheffen van de incongruentie tussen 
het actuele zelf en het ideale zelf van de cliënt. 


5.2.Focussen 


Focustherapie er zit in ons lichaam veel impliciete, emotionele kennis vervat en 
kunnen we leren wat goed en niet goed voor on is door op onze lichamelijke 
reacties te focussen. 


5.3.Huidige ontwikkeling 


De opkomst van mindfulnesstherapie, deze mensen streven naar een toestand van 
meer tevreden en relaxte persoon als een nevenproduct van een open geest die 
niet constant klaarstaan om te oordelen. 


6. Gedragstherapieën 


Gedragstherapie is een vorm van psychotherapie die het gedrag van het cliënt probeert 
te veranderen door de wetten en de principes van de leertheorie toe te passen. Volgens 
deze theorie hebben mensen met mentale stoornissen verkeerde gedragingen geleerd. 



Die moeten worden afgeleerd en vervangen door betere gepaste reacties. Deze therapie 
zal dus ook beginnen met functionele analyse, waarbij problematische gedragingen 
cliënt in kaart gebracht worden. 


6.1.Technieken op basis van klassieke conditionering 


Systematische desensitisatie wordt vooral aangewend bij angststoornissen. Bij 
deze techniek leert een individu een positieve respons te geven bij een stimulus die 
angst uitlokt. Dit doet men stap per stap. 


Een andere optie is flooding, hier wordt de cliënt geconfronteerd met een situatie 
die voor hen beangstigend is en hen laat ervaren dat de angst niet beantwoordt 
aan de daadwerkelijke gevolgen. 


De variant van flooding, waarbij de angstaanjagende stimulus niet werkelijk ervaren 
wordt, maar enkel in de verbeelding opgeroepen, noemt men implosietherapie. 


Aversietherapie wordt toegepast op cliënten die een ongepaste stimulus of 
activiteit als attractief ervaren. Hierbij worden de positieve emoties 
tegengeconditioneerd door de stimulus te koppelen aan negatieve gevoelens. 


6.2.Technieken op basis van operante conditionering 


Bij token economy krijgen de patiënten punten voor goed gedrag, deze punten 
kunnen worden ingeruild voor privileges en leuke hebbedingetjes. Dit is een vorm 
van expliciete bekrachtiging. 


Een vorm van impliciete bekrachtiging is bijvoorbeeld dat de therapeut tijdens 
een therapie meer gaat luisteren en meer geïnteresseerd gaat klinken als de patiënt 
over goed gedrag aan het praten is dan over iets dat de therapeut niet goed vindt. 


Er kan ook gebruik gemaakt worden van straf. 


6.3.Technieken op basis van observerend leren


Modeling is een techniek waarbij cliënten gepast gedrag leren door naar personen 
te kijken die het juiste gedrag vertonen. 


7. Cognitieve gedragstherapieën 


Cognitieve gedragstherapieën (CBT) concentreren zich op het ter discussie stellen en 
vervangen van slecht aangepaste overtuigingen die cliënten hebben. De therapeuten 
spannen zich om hun cliënten efficiënte strategieën aan te leren, zodat ze de problemen 
in hun leven beter aankunnen. 


7.1.De rationeel-emotieve therapie


De rationeel-emotieve therapie (RET) werd ontworpen door Albert Ellis. Deze 
therapie gaat uit van de veronderstelling dat veel mensen onrealistische en 
perfectionistische overtuigingen hebben, die hen ertoe aanzetten om irrationeel 
gedrag te stellen en hen vaak een gevoel van mislukking geven. 




ABCDE van de emoties:

• Activating event: welke situatie lokt een bepaalde emotie uit? 

• Beliefs: welke opvatting en interpretaties heeft de cliënt op dat moment?

• Consequences: welke gevolgen hebben deze opvattingen en interpretaties? 

• Dispute: zijn de opvattingen en interpretaties rationeel? Zijn ze gebaseerd op 

bekende feiten? Bevorderen ze de sociale relaties? 

• Effect: welke effecten op cognitief, emotioneel en gedragsmatig vlak kunnen 

worden verwacht van een verandering in de cognities? 


7.2.De cognitieve theorie van Beck 


Ziekmakende cognitieve schema’s. De geringschattende cognities geven 
aanleiding tot negatieve gevoelens. Deze schema’s blijven meestal in de 
achtergrond, maar kunnen door stressfactoren dominant worden. Dan zullen ze 
mensen in een negatief spiraal meesleuren die een depressie veroorzaakt en in 
stand houdt. Factoren die hier een invloed:

• Neiging om conclusies te trekken op basis van gevoelens die men heeft. 

• Het onrealistisch uitvergroten van een detail.

• Overgeneralisatie. 

• Alle negatieve gebeurtenissen op zichzelf betrekken. 

• Zwart-wit denken: er bestaan geen gradaties meer in de evidentie. 


Volgens Beck zijn 2 soorten mensen extra kwetsbaar voor depressie:

• Sociaal afhankelijke type, voor wie het leven slechts zinvol is als men goede 

relaties heeft met anderen. 

• Mensen die heel sterk prestatiegericht zijn en tegelijk kritisch over hun prestaites 

tot dusver. 


Hier veranderen de cliënten hun overtuigingen niet op basis van een debat met de 
therapeut maar worden ze aangemoedigd om zelf informatie over hun 
overtuigingen in te winnen. 


7.3.Andere cognitieve technieken 


Een eerste techniek best uit het herkenen van een spieraal van negatieve 
gedachten en die op tijd te stoppen, dit is de ‘stop’ zeggen techniek. 


Een tweede techniek is rationele herstructurering. Daarbij helpt de therapeut een 
cliënt om de problematische attitudes en gedachten op een rationelere manier te 
structureren. 


Een derde techniek is positief denken. Mensen die positief denken, voelen zich 
minder snel wanhopig en geblokkeerd bij een uitdaging dan mensen die dit niet 
doen.


Een vierde techniek is het leren van betere vaardigheden om problemen op te 
lossen en beslissingen te nemen. 


Een vijfde techniek is gericht op een attributieverandering. Hier zal een therapeut 
de cliënt erop wijzen dat dergelijke redeneringen de kan doen toenemen om in een 



depressie verzeild te raken en dat de meeste mensen hier niet in terechtkomen 
omdat ze een gezondere attributiestijl hebben. 


7.4.Probleemspecifieke therapieËn en protocollen 


Een protocol bevat een stappenplan met richtlijnen voor de beste behandeling van 
een bepaald probleem. Meestal een combinatie van technieken die werkzaam 
gebleken zijn bij de behandeling van de stoornis. 


8. De effectiviteit van psychotherapieën 

8.1.Wekt psychotherapie? 


Bij psychotherapieën kunnen we iets lagere placebo-effecten verwachten dan bij 
farmacotherapieën. 


8.2.Welke factoren bepalen het succes? 


Wanneer men naar de bestaande studies kijkt, dan blijkt er relatief weinig verschil 
te zijn tussen de grote therapiebenaderingen. 


Een psychotherapie die specifiek op een welomschreven probleem toegespitst 
was, bleek op lange termijn niet veel effectiever te zijn dan een therapie die zo 
weinig mogelijk op het probleem gericht was. Dit leekt doorslaggevende evidentie 
te vormen voor het feit dat het therapeutische effect los stond van de ziekmakende 
overtuigingen die volgens de cognitieve gedragstherapie aan de oorsprong van het 
probleem liggen. 


Deze gegevens beperken zich tot studies over bonafide therapieën. Dit zijn 
therapieën waarvan een grote groep professionele psychotherapeuten gelooft dat 
ze heilzaam zijn, die gebaseerd zijn op een coherente psychologische theorie, een 
zo goed mogelijk wetenschappelijke basis hebben en gegeven worden door 
officieel opgeleide therapeuten. 


Factoren die de kleine verschillen tussen therapie vormen verklaren:

• Het effect is voor een groot deel bepaald door de kenmerken die de therapieën 

gemeen hebben met elkaar. 

• Therapieën verlopen ondanks hun verschillen toch grotendeels op dezelfde 

manier. 

• Alle therapeuten hebben kennis van basistechnieken van de verschillende 

benaderingen en spontaan hun aanpak aanpassen afhankelijk van het probleem 
dat zich voordoet. 


Factoren die wel voor een verschil zorgen:

• Sommige stoornissen zijn beter te behandelen dan andere. 

• Persoonskenmerken van de cliënt. Therapeuten zouden vooral geïnteresseerd 

zijn de YAVIS-cliënt, Young, Attractive, Verbal, Intelligent en Sociaal.

• Kenmerken van de therapeuten. Cliënten van goeie therapeuten blijken ook beter 

op hun geneesmiddelen te reageren dan cliënte van slechte therapeuten. 

• Verwachting van de cliënt en de oriëntatie van de therapeut. 



