
1.Wat is psychologie? 

Psychiaters zien een duidelijk verband tussen de psychische problemen van vandaag en de 

wereld waarin wij leven. 

Algemene psychologie: Algemene psychologie is de wetenschappelijke kijk op het brede 

veld van de psychologie. 

De achtergrond van algemene psychologie vindt plaats bij meer gespecialiseerde 

opleidingsonderdelen zoals bv: klinische psychologie 

1.1 Een definitie van psychologie 

Psychologie: Psychologie is een wetenschap waarbij het gedrag bestudeerd wordt en 

waarbij die gedragsevidentie gebruikt wordt om interne processen te begrijpen die aan dat 

gedrag ten grondslag liggen. 

Wat is psychologie wat doet een psycholoog?  

• Janda: onderzoek: hoe moeilijk is dit beroep? 

o Psychologie is niet moeilijk, het is mensenkennis, iedereen is vanzelf een 

goeie psycholoog. 

Psychologen proberen menselijk gedrag te begrijpen. Ze observeren gedrag systematisch en 

kijken hoe gedrag beïnvloed wordt door de omgeving en bepaald gebeurtenissen. Na het 

observeren zullen ze het geobserveerde gedrag proberen te begrijpen. (Waarom, welke 

processen, in hoever is het menselijk gedrag gelijk of verschillend aan dat van dieren? ,…)  

Observeerbaar is een relatief begrip in de wetenschap: Wat men nu niet kan waarnemen kan 

men misschien later wel waarnemen. 

Psychologisch onderzoek boekt voortdurend vooruit gang omdat men altijd op zoek gaat hoe 

ze gedrag en mentale processen op een zo nauwkeurige manier kunnen registreren. De 

vooruitgang wordt geboekt door hun beter technieken ,methodes en omdat ze een beter 

inzicht krijgen in de onzichtbare processen. Hierdoor kunnen ze voorspellen wat ze in 

bepaalde omstandigheden moeten vaststellen. 

De psychologie heeft een lange weg afgelegd. (Stond stil tot in de 20ste eeuw.)                             

Mensen hebben zich wel altijd afgevraagd hoe hun geest werkt en wat het gedrag bepaald. 

Alleen onderzochten ze dit anders dan de manier waarop psychologie dit aanbeveelt. 

De negatieve visie op psychologie 

• Populariteit van de pseudowetenschappen 

o Pseudowetenschap: geen echte wetenschap, maar waarvan aanhangers toch 

beweren of suggereren dat het om wetenschap gaat. 

o De pseudowetenschappen kunnen voor problemen zorgen 

o (voor een goede psycholoog is een echte wetenschappelijke kennis vereist.) 

o Veel mensen die zichzelf psycholoog noemen en geen diploma hebben (fnac 

boeken psychologie) 

• Stereotypering uit films 

o Psychologen=Vreemde types 

• Tegenspraak van gerechtsdeskundigen (vb. bij zaak van Kim De Gelder) 



o Is hij mentaal gezond = toerekeningsvatbaar -> psychologie is wetenschap,  

o maar kan het niet eens worden over zijn toestand, leugendetector werkt niet. 

 

• Wetsvoorstel Duncan Scott 1996 (New Mexico) 

o Parodie -> gebrek aan wetenschap in psychologie beu zijn. 

o Wetvoorstel nooit goedgekeurd. 

 

Positief samenleving gaat meer en meer aandacht besteden aan psychologie 

• Onderwijs  

o Psychische problemen zoals ADHD komen steeds meer en meer voor in het 

onderwijs. Kleuters krijgen vanaf hun 3j al labels opgeplakt terwijl het vaak 

gewoon drukke kinderen zijn. 

 

• Tv 

o Programma’s over psychische problemen, ook De bleekweid, mental coaches 

• Kranten, tijdschriften 

o Vb. artikels over zelfmoord, psychische kwetsbaarheid 

• Jobs 

o Burn-out, consulting 

• Pathologie 

o Stress, ADHD, hoogbegaafdheid,… 

 

Psychologie is overal, maar op de verkeerde manier (als kwakzalverij en pseudowetenschap) 

 

1.2 Ontwikkelingen die de psychologie mogelijk gemaakt hebben 

Rede, intuïtie en geloof 
Filosofie in het oude Griekenland: 

Griekse filosofen Plato en Aristoteles: Vragen over het universum en plaats mens erin. De 

oorsprong van het antwoord op deze vraag vond plaats binnenin de mens. 

 

Volgens Plato: (428-347 v.C.)    

• Onderscheid tussen ware en onzichtbare wereld en zichtbare, veranderlijke wereld 

die volmaakte afspiegeling is ware wereld. 

• Menselijk ziel deel van de ware ideale wereld. 

• Observatie werd niet als belangrijk gezien want enkel zichtbare, veranderlijke wereld 

te observeren + zaken die mensen waarnamen zoals dromen,… 

 

Volgens Aristoteles: (384-322 v.C.) 

• Meer belang aan observatie dan Plato, maar ook voor hel werd zijn ware kennis niet 

op observatie gebaseerd. 

• Echte kennis: uitgaan van onwrikbare uitgangspunten (=axioma’s) 

• Axioma’s herkennen noemde hij een ‘demonstraties’. 



o Vb. demonstraties: Aarde en water willen spontaan naar het centrum van de 

wereld. Terwijl lucht en vuur naar de maan streefden. Voorwerpen bewogen 

niet spontaan horizontaal en hadden hiervoor een drijvende kracht nodig. 

Inleiding – definitie 

• intuïtie/rede, geen observatie (sofa science), eigene  van de mens = ziel, 

gehoorzaamt andere niet-aardse wetmatigheden ~ gelooft geen wetenschappelijke 

studie gedrag / mentale processen, géén observatie, axioma’s. 

• Tot theorieën en modellen komen om gedrag beter te maken zodat mensen zich 

gelukkiger voelen. 

• Bèta wetenschappen = exacte wetenschappen (niet meer over appels die vallen van 

boom en Newton, maar over deeltjes die botsen). 

• Alfa wetenschappen = humane wetenschappen. 

• Verschuiving: vroeger had de psychologie geen tools om gedrag te bestuderen (denk 

zetel, Freud, coke) -> vandaag gaan ook psychologen meten (bv. depressies: 

concentratie van stof in hersenen meten met scanner om uitspraak te kunnen doen 

over gedrag. 

• Psychologie doet directe uitspraken over dingen die we zien in het gedrag terwijl 

fysica dingen onderzoekt die je niet kan zien. 

 

2008: neurowetenschappen:  

Niet enkel naar gedrag kijken, maar ook naar de link met de hersenen. 

 

De kerk: 

• Rooms-katholieke kerke belangrijkste hoeder van kennis in de westerse wereld. 

• Vertaalden geschriften van Plato en Aristoteles naar kerkelijke leer. 

• Plato’s onveranderlijke, ideale wereld was idem aan de hemel. 

• Demonstraties Aristoteles werden gezien als goddelijke ingeving. 

• Voor gelovigen waren kerkvaders de meest betrouwbare bron. 

• Gebaseerd op nadenken, intuïtief aanvoelen en goddelijke ingevingen. 

De kerk zei hoe je moest leven en hoe mens en ziel in elkaar zat. 

 

De wetenschappelijke revolutie 
16e – 17e eeuw Europa 

Nieuwe manier van denken 

Wetenschappelijke revolutie: De wetenschappelijke revolutie is het idee van ware kennis 

gebaseerd op systematische observatie en actief ingrijpen in de wereld. 

 

Kerk Europa 
Ware kennis= intuïtief, nadenken. Is 
Gebaseerd op systematische observatie en 
actief ingrijpen in de wereld. 

Ware kennis= systematische observatie 

Goddelijke ingevingen Actief ingrijpen in de wereld 

 



De copernicaanse revolutie 

Was een belangrijke revolutie voor de psychologie. 

Vastelling dat kalender niet klopt: De Juliaanse kalender van gemaakt door Julius Caesar 

telde 365 dagen en om de 4j een schrikkeljaar. Onderschatte een jaar met 11 minuten. 

Resultaat hiervan om de 134 dagen miste men een jaar. 

Juliaanse kalender werd vervanger door gregoriaanse kalender. 

Copernicaanse revolutie: inzicht dat aarde niet centrum vormde voor heelal.  

 

Nieuwe kennis komt voort uit observatie en experimenten, niet uit het bestuderen van oude 

meesters. 

Ook op andere vlakken heeft men meer neiging om observatie te gebruiken om dingen te 

kunnen ontdekken. 

Het werd ook duidelijk dat nieuwe ontdekkingen niet altijd volgden uit passief observeren 

maar uit experimenteren en de gevolgen van experimenten te bestuderen. 

 

Dit leidde in 18e -19e eeuw tot ingrijpende maatschappelijke veranderingen: 

• Industriële revolutie 

• Verhuizen van platteland naar de stad 

• Stijgende welvaart 

• Verplicht onderwijs 

 

De groeiende macht van de wetenschappen en het ontstaan van 2 culturen 
Wetenschap en macht 

/ 

De 2 culturen 

Start 2 culturen: 

• Klassieke humanistische cultuur (Alfa) 

• Natuurwetenschappelijke cultuur (Bèta) 

Deze 2 culturen wedijver tot de dag van vandaag met elkaar. Vb. over het onderscheid 

tussen de alfa- (geestwetenschappen) en de bètawetenschappen (natuurwetenschappen) in 

het onderwijs.  

Volgens Snow hebben beide culturen zeer weinig contact met elkaar en weten ze weinig 

over elkaar. 

  

1.3 Het ontstaan van de psychologie 

 

Ontwikkelingen binnen de filosofie 
Descartes 

17de eeuw 

Was een filosoof (natuurfilosoof) 

Descartes: dualisme, rationalisme, nativisme en mechanische kijk op de wereld. 

Platonische Dualisme: Dualisme verwijst naar de overtuiging dat mensen 2 uit 

onafhankelijke elementen bestaan: lichaam en geest. 



Rationalisme: Het rationalisme stelt dat ware kennis gebaseerd is op de rede, die door het 

toepassen van logica nieuwe informatie afleidt uit de bestaande.  

Mechanische visie: Lichaam als machine. God had een machine gecreëerd en in werking 

gesteld. Het menselijk lichaam was een onderdeel ervan en dus aan de natuurwetten 

onderworpen. Deze deterministische , wiskundige wetten  zijn terug te vinden in de wereld 

van fysica. 

 

Empirisme in plaats van rationalisme 

Empirisme: Empirisme is de inhoud van de geest die niet gevormd is door aangeboren 

ideeën en afgeleide inzichten, maar via zintuigelijke ervaringen die met elkaar geassocieerd 

worden. 

John Locke: Tabula rasa (The blank state) 

Vogens Locke kwam alle menselijke kennis voort uit ervaringen met externe, voelbare 

voorwerpen en niet vanuit aangeboren ideeën. 

Associationisme: Hogere-ordekennis kwam tot stand door combinaties (associaties) van 

eenvoudigere ideeën. 

Einde 18de eeuw: Mentale fenomenen begrijpen van uit mechanische principes. 

 

De evolutie theorie 

Charles Darwin (the origin of spiecies 1859): Grondleger van de evolutie theorie. 

Volgens deze theorie waren levende wezens het resultaat van een aanpassingsproces aan 

veranderende omstandigheden. 

• Natuurlijke selectie: Natuurlijke selectie: Natuurlijke selectie is het verschijnsel dat 

sommige organismen uit een bepaalde populatie beter in hun omgeving passen, dat 

wil zeggen: meer kans hebben om te zorgen voor overlevende nakomelingen dan 

minder goed aangepaste organismen. 

o Struggle for life 

o Survival of the fittest: niet de sterksten of de fitsten overleven, maar de best 

aangepasten (to fit = passen). Met andere woorden: soorten en individuen die 

het best aangepast zijn aan hun omgeving hebben grotere kans te overleven 

en zich voort te planten. 

• Mensen voortgekomen uit dieren 

o Mogelijkheid dat mens uit dier geëvolueerd is 

• Mensen bestuderen als dieren 

o Gedrag mensen VS gedrag dieren bestuderen. 

o Misschien kenmerken geërfd die ook bij dieren voorkomen. 

 

De toepassing van de menselijke wetenschappelijke methode op het 

menselijk functioneren 
De eerste psychologische experimenten 

Young 

• Kleuren perceptie (RGB) 

 



 

Von Helmholtz 

• Neutrale transmissie 

• De snelheid van informatietrasmissie in de zenuwen 

• Deze snelheid is 100km/u of 30m/s 

Weber & fechner 

• Psychofysica (JND) 

Studie planeten 

• De persoonlijke fout 

• Natuurwetenschappelijke studie van de menselijke fout 

• Men constateerde dat verschil tussen stronomen standaard waren 

 

Eerst labo vond plaat in Leipzig 

 

Experimenten door pioniers uit de lage landen: 

Quetelet 

• Normaalverdeling van de individuele verschillen 

Plateau 

• Kleurperceptie + psychofysica 

Donders 

• Mentale chronometer vb. stimulsdiscriminatie 

• Mentale processen niet observeerbaar 

• Mentale Chronometrie: techniek waarbij men de psychologieprocessen in 

informatieverwerking probeert te achterhalen door te kijken naar de tijd die mensen 

nodig hebben om allerhande taken uit te voeren. 

• 3 verschillende condities 

o Ki ki ki ki 

o Ka ki ko ku 

o Ka ki ko ku 

 

+ substractie-methoden in de cognitieve neurowetenschap 

 

Psychologie als nieuwe wetenschap 
De beginjaren van de psychologie 

Eind 19de eeuw 

Wetenschappelijke studie van gedrag en mentale processen. 

Van het oudste onderwerp zullen wij de nieuwst wetenschap maken. 

Wilhelm Wundt 

• Eerste ‘psycholoog’ 

• 1879 

• Leipzig eerst psychologische laboratorium 

• Publiceerde een boek 

o Grundzüge der psysiologischen psychologie 



o Hierin definieerde hij dat psychologie een alliantie is tussen fysiologie en 

psychologie 

Introspectie 

Onderscheid tussen: 

• Inner Wahrnemung 

o Vanuit een leunstoel nadenken over het eigen psychisch functioneren = Sofa 

science <-> eenvoudige, kwantificeerbare antwoorden) 

• Experimentelle sebstbeobachtung 

o Proef herhaaldelijk afleggen en reageren met eenvoudige, kwantificeerbare 

antwoorden 

o Nadenken bij jezelf door experimenten, observatie en door het labo in te 

gaan 

Structuralisme 

• Op basis van introspectie de structuur van het bewustzijn proberen te ontdekken. 

o Titchener: Lanceerde naam structuralisme + met eigen kijk hierop 

o Elk proces gereduceerd worden tot combinatie elementaire componenten 

(atomisme) 

▪ Sensaties: visuele ervaringen 

▪ Beelden: ervaringen van voorwerpen die niet werkelijk aanwezig 

waren 

▪ Gevoelens: emotionele reacties 

 

20e eeuw: Gestaltepsychologen 

• Biologie 

• Omgeving                                Belangrijk om mentale processen te achterhalen. 

• Cognitieve processen            Deze 3 zaken bepalen menselijk gedrag. 

Een nieuwe groep psychologie. Top-Down verwerking van de geest. 

Men maakte hier onderscheid tussen de bewuste waarneming en de stimulus. (waarneming 

VS gewaarwording.) 

• Waarneming: gehelen/gestalten ( geen reeks van onafhankelijke sensaties vb. je 

hoort een melodie, niet de aparte noten) 

• Onze hersenen maken fouten bij het waarnemen. Ze kunnen maar 1 interpretatie 

tegelijk maken, kunnen constant construeren. 

o De werkelijkheid is een constructie van onze hersenen 

o Bottom-up: Perceptie gebaseerd op externe stimuli: wordt afgeleid uit de 

omgeving. Je gaat van een basaal concept naar een hoger concept 

Vb.: Je ziet iets harig met 8 poten. Door deze percepties samen te voegen kan 

je concluderen dat het een spin is. 

o Top-Down: het concept vormt de interpretatie van de waarneming. 

Waarneming is niet altijd wat in de wereld gezien wordt. 

Vb.: Je hersenen laten een gezicht zien in een wolk. Je ziet niet eerst de 

afzonderlijke details om te concluderen dat het een gezicht is. Het hogere 

concept vormt de basale stimuli om in de perceptie gebruik te maken van 

kennis die je al hebt. 



 

 

 

Laboratorium snel navolging: Frankrijk (Parijs) aan de Sorbonne Universiteit. 

• Alfred Binet 

• Intelligentietest met Theodore Simon 

 

Behaviorisme: 

Evolutietheorie en functionalisme -> gedrag 

 

Behaviorisme: Behaviorisme is een psychologische stroming waarin men het standpunt 

huldigt dat enkel observeerbaar, meetbaar gedrag het onderwerp kan vormen van 

psychologisch onderzoek en theorievorming. 

 

Voorbeeld leren (Watson, Thorndike, Pavlov) waren evolutionair interessant. 

Geen introspectie ( geen zelfreflectie) 

• John Watson: Psychologie zou nooit een echte wetenschap zijn geworden als men 

zicht met het bewustzijn bleef bezighouden. Psychologie moest de wetenschap van 

het gedrag worden. 

• Geïnspireerd door positivisme: beweging die ervan uitging dat de 

natuurwetenschappen de meeste succesvolle manier gebleken was om de wereld 

beter te begrijpen en kennis te genereren. 

• Behavioristen namen 3 ideeën over van de positivisten 

o Kennis uit direct observatie: Men moest de theorieën baseren op directe 

observaties die door anderen herhaald kunnen worden ( die realiseerbaar 

zijn). Dit betekende dat men de concepten moest definiëren in termen van de 

gebruikte meetprocessen en zo concreet mogelijke begrippen ( operationele 

definities). 

Bv.: Honger -> normale definitie: het gevoel dat ontstaat wanneer je niet 

gegeten hebt. -> Op definitie: Het aantal uur dat een dier geen voedsel heeft 

gekregen. 

o Onderscheid maken tussen onafhankelijke en afhankelijke variabelen:                        

Onafhankelijke variabelen: Zijn karakteristieken van de situatie die op de 

persoon of het dier inwerken. Vb.: Voedsel. De zaken die op de persoon of het 

dier inwerken kunnen het onderzoek manipuleren.                                               

Afhankelijke variabelen: Zijn gedragingen van de persoon of het dier die de 

onderzoeker kan met. Vb.: leerprestaties, lengte. Deze worden gemeten om 

na te gaan of de onafhankelijke variabele een effect heeft gehad. 

 

 

 

 

 



Het behaviorisme wordt dan ook vaak omschreven als een R-S psychologie: een 

stimulus lokt een respons uit. 

o Een wetenschappelijke theorie moet bestaan uit het beschrijven van de 

precieze relatie tussen de onafhankelijke en de afhankelijke variabelen, het 

liefst in de vorm van een wiskundige wet vb.: E=mc²                                                      

Bewust zijn valt buiten het studiegebied -> kon niet objectief vastgesteld 

worden ( de black box) S                 (Wat er gebeurt in het hoof)R                       

Skinner: Mentale processen bestaan niet 

 

Psychoanalyse: 

Sigmund Freud: grondlegger van de psychoanalyse 

Volgens de psychoanalyse  zijn het bewustzijn en het gedrag slechts zeer oppervlakkige 

fenomenen en ligt de ware oorsprong van het ontstaan van persoonlijkheidsverschillen en 

mentale stoornissen bij onbewuste krachten. 

• Psychopathologie 

o Trauma’s uit de kindertijd, problemen die in de kindertijd bewust zijn 

verdrongen. 

▪ Oplossing: Het onbewuste naar het bewuste brengen.  Mensen 

geholpen door hun onbewuste conflicten in het onderbewustzijn op te 

roepen. Bv.: Lucy.R rook aangebrande vanille pudding door het 

verdringen van een trauma. 

o Aantrekkelijk en coherent maar gaandeweg los van de psychologie                  

Hermeneutische benadering: Freud stelde een onderzoeksmethode voor die 

eerder aanslaat bij traditionele, filosofische cultuur om het verleden te 

begrijpen. 

o ‘Sofa science’ 

 

 Conclusie: Verschillende onderzoeksscholen = studiegebied begin 20ste eeuw. 

• Natuurwetenschappelijke methode: superieur, introspectie, gestalte psychologie 

begin 20ste eeuw -> systematische observatie, empirie, toetsing (Michotte, 

Linschoten) 

 

Wilhelm Dilthey 

o Onderscheid natuurwetenschappen en geesteswetenschappen 

• Hermeneutische perspectief niet populair bij experimentele psychologen die ervan 

overtuigd waren dat alleen natuurwetenschappelijke methoden juiste en bruikbare 

kennis opleverde. 

Structuralisme 

- Belangrijkste vertegenwoordigers: Tichener, Külpe, wundt 

- Onderzoeksdoel: Uit welke elementen bestaat een bewuste evaring? 

- Onderzoeksmethode: introspectie 

Gestaltpsychologie 

- Belangrijkste vertegenwoordigers: Wertheimer, Koffka, Köhler 



- Onderzoeksdoel: Hoe kunnen we aantonen dat het menselijk bewustzijn 

meer is dan de som van elementaire componenten? 

- Onderzoeksmethode: Demonstraties, subjectieve rappoertering 

Functionalisme 

- Belangrijkste vertegenwoordigers: Dewey, James 

- Onderzoeksdoel: Welke zijn de functies van het bewustzijn en hoe helpt het 

bewustzijn mensen bij overleg? 

- Onderzoeksmethode: Introspectie en observaties 

Behaviorisme 

- Belangrijkste vertegenwoordigers: Watson, Skinner 

- Onderzoeksdoel: Hoe kunnen we gedrag wetenschappelijk bestuderen? Is 

het mogelijk om voorspellingen te maken die door experimenteel onderzoek 

te toetsen zijn? 

- Onderzoeksmethode: Gecontroleerde experimenten met operationeel 

gedefinieerde variabelen 

Psychoanalyse 

- Belangrijkste vertegenwoordigers: Freud 

- Onderzoeksdoel: wat kunnen we besluiten over het onbewuste door mentale 

problemen te bestuderen? 

- Onderzoeksmethode? Gevalstudies van Patiënten, vrije associatie, 

droomanalyse 

 

1.4 Onderzoeksmethoden in de psychologie 
 

 



Natuurwetenschappelijke methode 

Observaties: Oude en nieuwe psychologie bij het volk 

 

Gedetailleerde, duidelijk omschreven onderzoeksvraag–theorie: samenhangend geheel 

van ideeën als verklaring van een fenomeen (‘inval’) 

 

Psychologen maken gebruik van literatuurstudies. Deze zijn heel belangrijk om 

psychologie te begrijpen. 

• 95% al gedaan  

• Belangrijkste werkinstrument psycholoog 

• Nauwkeuriger onderzoeksvraag 

• Vermijden bekende valkuilen 

• Hoe? ®WoS (Web of Science) 

o Web of Science: =google van de wetenschap. 

▪ Alles hierop is betrouwbaar: Alles wordt gecontroleerd door 

wetenschappers. 

▪ Vragen over depressie vb. prozack geven -> antwoord te vinden 

op web of science 

 

Er is al veel geweten in de wereld. Je hoeft dit dus niet allemaal opnieuw uit te zoeken, veel 

zaken zijn te vinden in de literatuur. 

Onze subjectieve ervaringen en intuïties zijn heel beperkt. Daarom kijken we naar 

observaties. 

Bv: jongens slimmer dan meisjes? -> IQ test-> resultaat zijn even slim. 

Je vindt veel voorspellingen en verklaringen in de artikels van web of science. Je zal bv 

kunnen lezen waarom beter relaties en positieve gevoelens een invloed hebben op job 

satisfactie. 

Wetenschappelijk onderzoek veranderstelt in de 1ste plaats een nauwkeurige observatie en 

beschrijving van het onderzoeksonderwerp. 

Zoals we gezien hebben, waren filosofen er eeuwen van overtuigd dat ze de mens hellemaal 

niet hoefden te observeren om uitspraken over de pysche te doen. Ze hadden hun eigen 

ervaringen en intuïties, waaruit ze op basis van hun rede alle andere kennis konden afleiden. 

Een soortgelijke overtuiging zie je bij mensen die geen psychologie hebben gestudeerd. Ze 

hebben geen feiten nodig om over psychologische onderwerpen mee te praten en de indruk 

te hebben er zelfs meer van af te weten dan iemand die het onderwerp bestudeerd heeft. 

Hun eigen waarnemingen, intuïties, ervaringen en verstand volstaan.  

 

Operationalisering: Nadenken over hoe je bepaalde concepten in de psychologie gaat meten  

Bv: als je wilt weten over prozac depressie verbetert dan moet je een maat hebben over hoe 

depressief iemand is. Je moet dit dus meten, hoe meten vragen? Hoe?... Je kan dit terug 

vinden in de wetenschappelijke artikel op de web of science. Als je wilt weten hoe iemand 

zich voelt moet je dit afleden uit vragen die je stelt en uit antwoorden. 

 



Generaliseerbaarheid: bv: geld wat we vonden voor de chinezen ook voor de Europeanen. 

Een steekproefonderzoek is generaliseerbaar, als de resultaten ervan naar een duidelijk 

gedefinieerde populatie kunnen worden geëxtrapoleerd. 

 

Repliceerbaarheid: de mate waarin een andere onderzoeker dezelfde proefneming kan 

uitvoeren en dezelfde resultaten krijgt. 

 

Wetenschappelijk onderzoek: nauwkeurige observatie en beschrijving van het 

onderzoeksonderwerp 

Intuïties zijn beperkt: stemmen onderling niet altijd af, kan van persoon tot persoon 

verschillen 

Door beperkingen aan subjectieve ervaringen zal het beginpunt van een psychologisch 

onderzoek 

altijd een objectieve registratie van de feiten moeten zijn. Deze zal uitgevoerd moeten 

worden op een 

manier die zo nauwkeurig mogelijk beschreven wordt, dat een andere wetenschappelijk 

opgeleide 

psycholoog die op exact dezelfde manier kan herhalen. 

-> eis tot repliceerbaarheid van de onderzoeksresultaten 

 

Voor men aan onderzoek begint: 

• Wat wil men onderzoeken? 

• Hoe gedetailleerd de onderzoeksvraag -> hoe nauwkeurig men kan observeren -> 

hoe meer kans op een bevredigend antwoord 

• Men kan algemeen het best een onderzoeksvraag formuleren als men een theorie 

heeft 

• Theorie = samenhangend geheel van ideeën dat gebruikt wordt om een fenomeen te 

verklaren -> meestal resultaat van jarenlang onderzoek en nadenken 

• Onderzoek zal literatuurstudie inhouden -> nagaan voorafgaand onderzoek 

 

3 onderzoeksmethoden: 

• Beschrijvend 

• Correlatie (verband zoeken tussen vaiabelen) 

• Experimenteel (laat toe om oorzakelijke verbanden te geven) 

 

Beschrijvend onderzoek 

Correcte informatie verzamelen over het  onderwerp 

Betrouwbare en juiste gegevens noodzakelijke voorwaarde voor een correct begrip 

Beschrijvend onderzoek wordt gebruikt om het verzamelen ecologisch valide, betrouwbare 

en correcte informatie over een onderwerp te vinden met als doel het onderwerp te 

begrijpen. 

Ecologisch valide: gedrag bestuderen in een natuurlijke context. Onderzoek dat gebeurd in 

de echte wereld en bv niet in een labo. 

Bv: angst stoornissen over spinnen onderzoeken op straat met echte spinnen. 



Naturalistische observatie 

Gedrag systematisch geobserveerd wordt in natuurlijke context 

• Onderzoekers noteren hoe vaak, wanneer en in welke context allerhande 

gedragingen vertoond worden 

• Studie van Blatchford (2003) over invloed van van de klasgrootte op de mate van 

agressief gedrag bij kinderen uit het eerste leerjaar  

o de ideale grootte van een schoolklas is een belangrijke vraag binnen de 

onderwijspsychologie  

o observatie tijdens les  

o  doorgepensioneerden, telkens 1 kind 5min – 

o  6x per kind op verschillende dagen  

o gedragsblad -> verschillen tussen twee klasgroottes relatief beperkt 

o Je doet dit bv 235 kinderen uit 21 kleine en 28 grote klassen 

o Noteer gedrag om de 10 sec 

o 97000 meetpunten 

▪ In een kleine klas vaker les gericht gedrag 

Nadeel: 

• Mens en dier hebben de neiging om zich anders te gedragen wanneer ze weten 

dat ze geobserveerd worden = reactieve gedragingen (e.g. minder agressie dan 

normaal?) 

o camera’s, observatieruimtes, integratie context 

• keuze scoringscriteria (welke categorieën? ‘wat is lesgerelateerd’?) 

• complexiteit data  

Voordeel: 

• Nuttig als eerste stap in onderzoek, kan aanwijzingen bieden voor later 

• Zeer realistisch 

o Zeer geschikt voor maatschappelijk relevante onderwerpen, dingen die overal 

voorkomen 

• Startpunt voor meer gericht onderzoek 

o bv jongens het meest irritant in grote klassen 

o verder onderzoek doen op jongens 

• Je observeert echte mensen in het echte leven 

 

Beschrijvend onderzoek met vragenlijsten: 

 Goede manier om te weten hoe slecht of hoe goed iemand zich voelt. 

vragen aan mensen die ervaring hebben met het onderwerp eventueel ter aanvulling van 

observatie (e.g. kleuters) individuele vragen (50) combineren tot schalen(6) (7p Likert) 

Je kan leerlaars vragenlijsten voorstellen meestal 1 zeven puntenschaal vragenlijst (Likert) 

Als je het vraagt aan de leerkrachten is het effect meestal groter. Juffen in grote klassen zijn 

meestal gestresseerd dus ervaren die agressiviteit groter. 

Nadeel: 

• subjectiviteit 

• sociale wenselijkheid ( antwoorden wat je denkt dat de vragen wilt horen) 



Gestructureerde interviews: 

=Interviews waarin je elke kandidaat dezelfde vraag stelt. Bv wat heb je gestudeerd? Heb je 

sociale activiteiten?... 

 

Voordeel: 

• Gedetailleerder dan vragenlijst, men kan doorvragen: onderscheid gestructureerd en 

ongestructureerd interview 

• Je kunt informatie verzamelen die je met een vragenlijst niet altijd kan verwerven. 

• Identificatie variabelen bij nieuwe onderwerpen 

Nadeel: 

• Generaliseerbaarheid, sampling bias 

• Perceptie is niet gelijk aan realiteit (mensen kunnen zich presenteren zoals ze willen) 

• Sociale wenselijkheid – geen anonimiteit 

• Vergelijkbaarheid -> personeelsselectie 

o Job interview voorspelt slecht of iemand een goede werknemer zal zijn? 

o Voorspelt maar 14% hoe goed iemand zal werken 

o IQ test voorspelt beter dat iemand een goede werknemer zal zijn 

 

Opiniepeilingen 

= 1 korte snelle vraag die men bij heel veel mensen stelt. 

Bv:  

 
Interessant wanneer men een gedetailleerd inzicht wil verkrijgen in een fenomeen 

-> inventaris: kort en vooral brede steekproef van bevolkingsgroep ondervragen 

= een inventaris van de opinies bij een representatieve steekproef van de bevolking, op basis 

waarvan 

men conclusies trekt over de hele populatie 

 Ervoor zorgen dat men een representatieve steekproef heeft -> zodat veralgemeend kan 

worden 

Nadeel: 

• Sociale wenselijkheid 

• Formulering ( wanneer niet begrijpbaar zeg je maar iets) 

• Non respons bias (enquête via email, niet iedereen bekijkt e-mails of heeft mailadres) 

• Representativiteit niet altijd veralgemeenbaar 

 

Verkiezingspeilingen: 

• Dewey vs. Truman: 52 vs. 37% (FOUT Truman was gewonnen) opiniepeilingen gaan 

heel vaak de mist in. 

• 2012 Gallup: Romney > Obama (het is Obama geworden) 



• Nate Silver: presidentsverkiezingen VS 

o 2.1% afwijking, 3.5% telefonische peilingen, 5% internetpeilingen 

• psos-VTM-De Morgen-Le Soir-RTL-TVI 

o 1000 respondenten: 0.1% = 1 kiezer! 

o Foutenmarge 6%! (3% naar onder of 3% naar boven) 

Je kan niet veel afleiden uit opiniepeilingen door de vele fouten en gelogen antwoorden van 

mensen. 

 

Psychologische tests 

Kost veel tijd en moeite om 1 te ontwikkelen 

=meten (kwantificeren) menselijke eigenschappen en vaardigheden 

Gestandaardiseerde tests vooral interessant -> procedures voor het meten van 

vaardigheden of eigenschappen die aan een zorgvuldig en uitgebreid vooronderzoek 

onderworpen werden 

Bv. IQ, persoonlijkheid 

Rorsach test: Zeggen wat je ziet in de afbeelding. Hier kan je in werkelijkheid niets uit 

afleiden. Werkt niet .Worden jammer genoeg wel nog gebruikt bv bij 

onderzoek Kim Degelder. 

 

Archiefdata 

Analyseren van bestaande databases 

Informatie over personen bijgehouden en opgeslagen -> terug opzoeken voor nieuw 

onderzoek 

Boek freakonomics: boek met alleen maar archief data in. Soms vind je er grappige 

verbanden in. 

Bv archiefdata: door corona leerlingen 6 maand cognitieve achterstand 

 

= een intensief, gedetailleerd onderzoek over één persoon of één gebeurtenis, in de hoop 

principes te vinden die gelden voor het fenomeen in het algemeen 

 

 

Gevalstudies 

Een studie waarin je 1 specifiek geval heel nauwkeurig bestudeerd met als bedoelong iets 

nieuws te ontdekken 

Belangrijk geweest in de psychologie 

Bv: Men heeft ontdekt dat de hippocampus zeer belangrijk is voor het geheugen. 1 mens 

had epilepsie ( HM). Epilepsie was gedaan door hippocampus weg te snijden maar geheugen 

was volledig weg. 

 

Bv: Siggmund Freud en patiënte Lucy.R -> Lucy rook constant aangebrande vanille pudiing, 

door een verdringen van trauma’s. (lucy was aangerand wanneer er pudding aan het 

aanbranden was) Door te praten over de trauma’s verdween de geur (paar maanden later 

kwam deze wel terug.)  

 



Bv: Kitty Genovese: 40 mensen kijken naar Kitty die hulp nodig had, niemand helpt. 

Ontdekking Bystander effect: Als je niemand helpt, help jezelf ook niet. Als 1 iemand 

helpt zal je zelf ook eens gaan kijken of je hulp kan bieden. Werd gestoken door serie 

moordenaar. Na lichten terug uit, na dat iedereen Kitty heeft gezien en de lichten terug 

uitgaan kwam de seriemoordennar terug om Kitty volledig te doden. 

 

Correlatieonderzoek 

Beschrijvend onderzoek: accuraat beeld, statisch 

Om verbanden tussen variabelen uit te drukken gebruikt men correlaties. Een variabele 

staat voor elk veranderlijk kenmerk dat gemeten kan worden. 

Bv variabele, lengte, gewicht, schoenmaat,… 

Variabelen en de correlatiecoëfficiënt. 

-> het zoeken naar verbanden tussen karakteristieken die men gemeten heeft -> 

onderzoeken 

correlatie tussen variabelen 

Variabele = elk kenmerk dat kan veranderen en dat gemeten kan worden (in een getal 

uitgedrukt) 

Correlatie verwijst naar de mate waarin twee variabelen met elkaar samenhangen, naar de 

mate 

waarin wijzigingen in de ene variabele gepaard gaan met wijzigingen in de andere variabele. 

Correlatiecoëfficiënt = om correlatie tussen twee variabelen te beschrijven -> -1/0/1 

Een positieve correlatie en een nulcorrelatie 

Positieve correlatie is wanneer twee variabelen in dezelfde richting variëren -> als de ene 

variabele afneemt, zal de andere ook afnemen en omgekeerd -> correlatiecoëfficiënt tussen 

0,1 en 1,0 

Negatieve correlatie -> wanneer ene variabele toeneemt, neemt andere af -> tussen –1,0 en 

–0,01 

Nulcorrelatie -> geen systematische relatie tussen twee variabelen 

-> correlaties maken het niet mogelijk oorzaak en gevolg aan te duiden 

 

Een correlatie van 0 zal geen effect hebben. 

Een correlatie van 0,10 zal een zeer klein effect hebben 

Een correlatie van 0,30 zal een iets zichtbaarder effect hebben dan een correlatie van 0,10 

Een correlatie van 0,50, je zal een duidelijk verband zien. 

Hoe verder de punten van elkaar liggen hoe minder sterk het verband. 

 

Intelligentie is voor een stuk genetisch, biologisch bepaald. 

Causaliteit: een oorzakelijk verband 

 

Voorbeelden correlaties: 

• verband slapen met schoenen en hoofd pijn 

o Je hebt je schoenen nog aan omdat je zat was, je hebt hoofdpijn door te veel 

te drinken, maar je krijgt dus geen hoofdpijn door met schoenen te slapen. 



• Verband in een grotere stad wordt meer melk gedronken en in een grotere stad zijn 

meer moorden. 

o maar de melk zorgt niet voor meer moorden. 

 

In een correlatie kan er altijd een 3de iets zijn die de 2 andere zaken veroorzaakt. A ->B of      

B ->A  of C->A én B –of A->B én B->A 

 

Simplistisch voorbeeld correlaties 

• De correlatie tussen autisme en vaccines heeft tot grote problemen gezorgd. Men 

heeft een tijd gedacht dat kinderen autisme krijgen door de vaccines. 

 

Experimenteel onderzoek 

=Aantonen van een oorzakelijke verandering 

Bv: Kind geen melk meer geven en kijken wat het effect is op het aantal moorden 

     Een verandering brengen bij variabele A en B onderzoeken 

 

Correlatie tussen aantal aanwezigen en de kans dat iemand gaat helpen 

(negatieve correlatie) 

Als je wilt weten of bij het bystander effect het uitmaakt hoeveel mensen er in de buurt zijn 

moet je een experiment maken om dit aan te tonen. (zie filmpje) 

 Je kan onderzoek doen over het zelfde onderwerp maar je gaat variabelen manipuleren en 

het effect daarvan testen. Bij beide condities moeten de variabelen constant zijn. De 

aantrekkelijk van de persoon in nood, hoe luid hij roept etc. mag niet veranderen. Het aantal 

aanwezigen (bystanders) mag wek veranderen. 

 

Bv agressie: correlatie tussen hoe vaak jongens videogames spelen en tussen hoe agressief 

ze zijn. Zo een correlatie bestaat niet om video’s games te verbeiden; Om aan te tonen dat 

videogames mensen agressief maken moet je een experimenten doen. 

 

Experimenten bij meisjes: 2 video games: street fighters en lemmings. Tijdens de quiz met 

hun vriendin gaven de meisjes die street fighters speelden (het agressieve spel) geven de 

maximale shock als hun vriendin fout antwoord bij de quiz. 

 

andere variabele (lees onderzoek in boek) 

5 belangrijke fasen: 

• Voor het experiment 

o Literatuurstudie: (kijken op web of science) eerder gevonden jongens 

o Theorie: idem meisjes 

▪ Zien van geweld -> beschikbaarheid agressie gevoelens, gedachten en 

gedragingen (priming) 

▪ Verhoging arousal (lichamelijke opwinding) 

 

-> op basis hiervan voorspelden Murphy dat de studenten agressiever zouden zijn nadat ze 

uitgedaagd werden na het zien van een gewelddadig computerspel dan na vreedzaam spel 



 

• Een hypothese formuleren 

o Een voorspelling op basis van een theorie die in een proef getoetst wordt = 

verificatie 

o Wanneer hypothese uiteindelijk niet klopt = falsificatie -> theorie herzien 

o Wetenschappers zien formuleren en succesvol toetsen van hypothesen als de 

uitdaging van hun werk, omdat dit aantoont of ze de materie volledig 

begrijpen of niet 

 

• Materie in experiment gieten zodat ze te toetsen valt 

o Onafhankelijke variabelen: wat wordt gemanipuleerd? 

▪ Het soort videogame 

▪ Het aantal personen in de kamer  

o Afhankelijke variabelen: meten van het effect van de manipulatie 

▪ Aantal keren maximumstraf (bij de games) 

▪ Aantal keren hulp (bij bystander effect) 

o Controlevariabelen: wat je constant houdt 

▪ Duur van de videogame 

▪ Soort geroep, geslacht van de roeper 

o Operationaliseren van variabelen 

▪ Onafhankelijke en afhankelijke variabelen omzetten in meetbare en 

concrete handelingen 

 

•  Data verzamelen en analyseren 

o Aantal groot genoeg om betekenisvol en betrouwbaar te zijn = statisch 

significant 

o Evalueren hypothese en terugkoppeling theorie 

▪ Verificatie <-> falsificatie 

o Voordelen: 

▪ Causaliteit en controle 

▪  Repliceerbaarheid en betrouwbaarheid 

o Nadelen: 

▪ Manipulatie soms niet mogelijk 

▪ Invloed andere variabelen statistisch schatten 

 

• De hypothese evalueren 

o Onderzoekers moeten gegevens in verband brengen met hun aanvankelijke 

hypothese 

o terugkoppeling theorie 

▪  Verificatie <-> falsificatie 

o  Voordelen: 

o  Causaliteit en controle 

o  Repliceerbaarheid en betrouwbaarheid 

o Nadelen: 



o Manipulatie soms niet mogelijk 

o  Invloed andere variabelen statistisch schatten 

 

Theorieën zijn gissingen 

• Onderzoekers foute theorie aan het onderzoeken 

• Proeven om te zien of redenering correct is 

 

Fouten bij onderzoek 

• Elke studie punten van kritiek 

• Interne validiteit 

o Zijn de oorzaak-gevolgrelaties gerechtvaardigd 

o Storende variabelen, confounds (experimentele studies) 

•  Externe validiteit 

o Veralgemeenbaarheid onderzoeksresultaten 

o Repliceerbaar – betrouwbaarheid 

o Ecologische validiteit? (soms tegenstrijdige resultaten) 

o Veldexperiment  

 

Spanningsvel interne validiteit en externe validiteit 

-> convergerende evidentie – meta-analyse 

 

Convergerende evidentie 

• Elke belangrijke vraagt vergt een veelheid van studies die de problematiek van 

verschillende kanten benaderen en op verschillende manieren operationaliseren 

o Resultaten convergeren -> goede weg 

▪ verwerping verklaringen/theorieën waarvan de voorspellingen 

gefalsifieerd worden 

▪ zwakheden onderzoek blootleggen en wegzuiveren 

▪ recentste voorgestelde theorieën en hypothesen met de nodige 

reserve moeten worden bekeken, omdat zij wetenschappelijke 

selectieproces nog niet doorlopen hebben 

 

1.5 Het belang van de biologische factoren voor de verklaring van menselijk 

gedrag 
Zoals eerder vermeld zijn er 3 grote categorieën die het gedrag van de mens beïnvloeden: 

• Biologie                              

• Cognitieve processen         

• Omgeving 

 

We beginnen bij biologie:     

Vanuit het Dualisme ging men er eeuwenlang van uit dat de geest niet beïnvloed werd door 

het lichaam. De geest kon wel het lichaam beïnvloed, maar omgekeerd was volgens hun niet 

mogelijk. 



Gevolg: Men ging schreef psychische problemen toe aan externe geesten, het was iets 

duivels. Maar in werkelijkheid komt het door interne biologische onevenwichtigheden. 

 

Biologie speelt op 4 manieren een rol bij de psychologie: 

• Een goede werking van het centrale zenuwstelsel 

• Invloed van het lichaam op de geest 

• Erfelijkheid 

• Invloeden van uit de menselijke evolutie 

Een goede werking van het centrale zenuwstelsel 
Het centraal zenuwstelsel omvat hersenen en het ruggenmerg. Deze kunnen het gedrag 

beïnvloeden. 
• Hersenletsels 

o Een stoornis in hersenstructuren, kan invloed hebben op psychologisch 

functioneren. 

▪ Komt het duidelijkste tot uiting wanneer een ongeval een hersenletsel 

of bloeding veroorzaakt. 

• Algemene hersenaandoeningen 

o Een algemenere aantasting van hersencellen. 

▪ Vb. Alzheimer: Een progressieve vermindering in de intellectuele 

vermogens kan optreden naarmate mensen ouder worden. 

• Ondervoeding 

o Ondervoeding tijdens de eerste levensjaren kan zorgen tot een vermindering 

van intellectuele vermogen. 

▪ Te weinig ijzer en jodium 

• Medicatie 

o Symptomen van psychische stoornissen kunnen verlicht worden door 

geneesmiddelen, stoffen die inwerken op de chemie van de hersenen. 

▪  Rilatine zorgt dat kinderen met ADHD rustigere worden. 

 

Invloed van het lichaam op de geest 
Honger, dorst en seksualiteit zijn belangrijke drijfveren om gedragingen wel of niet te 

vertonen. 

Ook de conditie van het lichaam heeft een effect op de geest. Pijn en zwaarlijvigheid kunnen 

een belangrijke rolspelen bij de gedachten en gevoelens die de mensen hebben. 

 

Erfelijkheid 
Genen die kinderen van de ouders erven, IQ/persoonlijkheid/motoriek. 

• Tweelingenonderzoek 

o Vergelijken eeneiige met twee-eiige tweelingen 

• Adoptiestudies 

o Kenmerken van adoptie kinderen vergelijken met biologische ouders en 

adoptieouders. 



▪ Een adoptie kind heeft een grotere kans op suïcide als 1 van hun 

biologische ouders suïcide gepleegd heeft. (besluit erfelijk component 

aanwezig) 

• Stamboomonderzoek 

o Evolutie aangeboren kenmerken 

▪ Stoornissen zijn erfelijk 

 

 

 

Invloeden vanuit de menselijke evolutie 
• Aangeboren eigenschappen bij dieren 

o Evolutie  

o Sommige eigenschappen verhogen de kans op nakomelingen, en worden 

doorgegeven aan de volgende generaties, andere verminderen de kans en 

sterven uit. = selectie van genetische eigenschappen 

• Aangeboren eigenschappen bij mensen 

o Evidentie voor aangeboren eigenschappen op basis van evolutiegeschiedenis 

• Evolutiepsychologie  

o Groot deel van menselijk gedrag kan begrepen worden vanuit evolutieleer. 

• Ouderlijke investering  

o Boek uitleg over theorie Robert Trivers 

 

Cognitieve neurowetenschap: Het observeren van de samenhang tussen biologie en 

psychologie 

 

1.6 De onmisbaarheid van cognities 
Het belang van cognitieve processen. 

Cognitie is een belangrijke cognitie van de mensen en dieren. Ze verwerken informatie en 

leren uit ervaringen. Hun gedrag veranderd op basis van wat ze meemaken. 

Het gedrag is meer dan stimuli en respons relaties. (S en R relaties) 

 

Redenen waarom behaviorisme niet is blijven bestaan 

• Cognitieve kaart 

o Behavioristen gingen in tegen beeld dat mensen van hun eigen functioneren 

hadden. 

• Belang van computer 

o Behavioristen ontkenden informatieverwekking bij de mens, terwijl technici 

juist op zoek waren naar een manier om deze verwekking mogelijk te maken 

bij machines. 

o Vanaf Descartes werd de vergelijking mens – machine gemaakt. 

Machine van de geest = homunculus. (vertoont geen machine-achtige 

eigenschappen!, heeft eigen vrije wil en handelt doelgericht) 

 



1.7 De mens maakt deel uit van een groep 

Iedereen is met elkaar verbonden 
Stanley Milgram suggereerde dat de hele wereld een sociaal netwerk vormt waarin iedereen 

met wie dan ook in contact gebracht kan worden via een gemiddeld aantal stappen van 6 

kennissen van kennissen. 

 

Culturele verschillen 
Sterke intra groepsbeïnvloeding: culturele verschillen 

 
Hofstede:  

5 dimensies waarop culturen verschillen: 

• Individualisme vs. Collectionisme (nadruk op individu of groep) 

• Macht 

• Vermijding van onzekerheid 

• Masculiniteit 

• Langetermijnoriëntatie 

 

Culturele of biologische verschillen ? 
Nature-nurturedebat (= erfelijkheid- milieudebat) 

Nature: Het individu zelf 

Nurture: Opvoeding, leefomgeving 

Hoeveel verschillen tussen mensen worden bepaald door aangeboren, genetische 

karakteristieken en hoeveel worden bepaald door ervaringen die het individu heeft 

opgedaan.  

Ook geslachtsverschillen. (aanmoedigingsgedrag) 

 

Slaagkansen universiteit: klassenstrijd 

-> Nature/nurture: Ouders stimuleren kinderen om verder te studeren of biologisch aspect. 

Nature en nurture confounded tweelingen/adoptie 

 

Het biopsychosociale model in de geneeskunde 
Vanbuiten kennen!!! 

                                                 Socioculturele context 

 

                                              

                                                             Gedrag 

 

                             Cognitie                                                    Biologie 

 

Gedrag wordt beïnvloed door zowel socioculturele context als door cognitie als door 

biologie. 

Geïntroduceerd door Engel (1977) 



• Psycholoog: multidisciplinair denken 

o Socioculturele context, cognitie en biologie! 

• Psycholoog vaak meest geïnteresseerd in cognitie want je kan vaak de biologie of 

socioculturele context niet aanpassen 

o Cognitie kan je veranderen 

• Gedrag wordt niet altijd in even grote mate bepaald door deze 3 dingen 

• Seksueel gedrag 

o Biologie grotere rol terwijl bij depressie mentale processen even grote rol 

heeft als biologie. 

▪ Je gaat geen homo zijn omdat je anders denkt 

De impact van deze 3 componenten verschilt per domein. 

 

Case-study agressie: 

Interindividuele verschillen: 50% variabiliteit genetisch. 

• Zit in genen, uit zich via chemische fluctuaties 

Agressie 

• Te veel serotonine 

 

Depressie 

• Te weinig  serotonine 

 

Transseksuelen 

• Vrouwen die man willen worden gaat men serotonine toedienen en als men die 

dingen niet goed krijgt, kunnen ze heel agressief worden. 

 

Bestuderen met adoptieouders 

• Soms enkel genen gekregen, maar geen opvoeding terwijl andere kinderen zowel 

genen als opvoeding kreeg 

o Als biologische ouders opgepakt worden, wordt 26% van de kinderen ook 

opgepakt 

o Als de biologische ouders nooit opgepakt worden, wordt maar 5% van de 

kinderen opgepakt 

 

Agressieve genen hebben een invloed ( komt dat door de genen of ook door de opvoeding 

die je gehad hebt?) 

• Een deel van die kinderen zijn geplaatst, hebben andere ouders gekregen 

o Kinderen met agressieve ouders en agressieve adoptieouders (slechte genen 

en slechte opvoeding: 40% in gevangenis) 

▪ Kinderen met agressieve ouders en zonder agressieve adoptieouders 

(slechte genen en goede opvoeding: 12%) 

 

Interactie tussen nature en nurture  

• 2e doen er alle 2 toe! 



o Biologie iets grotere verschil (26 – 5 = 19) dan opvoeding (23, en 7,5 = 16) -> 

dezelfde impact uiteindelijk 

o Ook belonen/straffen van ongewenst/gewenst gedrag 

 

Hoofstuk 3: gewaarwording 
3.1 gewaarwording versus waarneming 
Lagere cognitie: Banale processen (banaal omdat het in de meeste gevallen zal gaan over 

processen die dieren ook kunnen. Katten kunnen bv ook kijken en horen). Dingen die niet 

typisch menselijk zijn. 

Hogere cognitie: Gaat over intelligentie, denken, taal. Gaat over zaken die uitsluitende wel 

menselijke functies zijn. 

 

De gewaarwording: Bottom up ( van uit de wereld naar de hersenen). Hoe sturen onze 

zintuigen informatie naar de hersenen. 

Gewaarwording: het verzamelen van informatie door receptoren en transfer naar de 

hersenen. = interpretatie/begrip van fragmentarische gewaarwordingen 

(= zinvolle voorstelling van de omgeving). 

Je kan het vergelijken met de gewaarwording is het horen van noten en de waarneming is 

het liedjes horen ( het liedjes die je hersenen maken/herkennen uit een bepaalde melodie) 

 

Zintuigen: Beinvloeden elkaar, interageren elkaar. 

Klein experiment: wat zegt de man ga, ba of da 

McGurk visueel: Je denkt dat hij ga zegt 

McGurk auditief: Je denkt dat de man ba zegt 

McGurk auditief en visueel samen: Je denkt dat de man da zegt. 

In alle 3 de filmpjes wordt exact hetzelfde gezegd, Maar je hoort 3x iets anders omdat onze 

hersenen fouten maken. Onze hersenen werken niet als een computer en horen het zelfde 

woord niet altijd op dezelfde manier. Onze hersenen moeten brekingen maken om te horen. 

Als je hoort wat iemand zegt, maar je ziet het niet bv door mondmasker is het moeilijker om 

te verstaan omdat we iemand zen lippen niet zien. 

• Onze hersen horen niet telkens dezelfde info op dezelfde manier 

• Om zaken te verstaan gebruiken onze hersenen beeld en geluid. 

 

Ander voorbeeld dalmatiër tekening 

Er zijn nog altijd psychologen die vragen aan mensen wat ze in een tekening zien. 

Maar als je ziet dat in de dalmatiër tekening een abstracte tekening van een meisje zit 

verborgen wordt dit in je hersenen geprint. Vanaf dat je weet dat er een meisje zit 

verborgen in de tekening ben je nooit meer instaat om naar de dalmatiër tekening te kijken 

zonder het meisje erin te herkennen. Dit is belangrijk omdat de gewaarwording het zelfde 

blijft maar de waarneming is nu wel veranderd. Gewaarwording steeds zwart witte vlekken, 

maar de waarneming veranderd van zwart witte vlekken naar een meisjes. 

 

 



 

Voorbeelden optische illusies 

• Bovenste pijl langer dan onderste maar eigenlijk evenlang. 

• zwarte cirkel met een hoekje uit maar je zit een witte 

driehoek die op 3 zwarte cirkels ligt. 

• 2 de zelfde halve advocado’s maar je hebt het gevoel dat 

er in de 2de een pit zit terwijl het eigenlijk dezelfde 

advocado is als 1 maar omgedraaid. 

• Rode bal lijkt groter als er allemaal kleine balletjes rond liggen. Rode lijkt kleiner als er 

allemaal grotere ballen rond liggen. Uiteindelijk zijn de rode ballen bij beide evengroot. 

Onze hersenen zorgen voor foute waarnemingen. Dit komt omdat ons brein niet instaat is om te zien 

hoe groot iets is. Ons brein bepaald de grote van een voorwerp door te kijken naar de omliggende 

voorwerpen. 

Onze gewaarwording en waarneming zijn dus altijd verschilled. 

 

De 5 klassieke zintuigen van Aristoteles 

• Zicht 

• Gehoor  

• Reuk 

• Smaak 

• Tast 

We hebben uiteindelijk meer dan 5 zintuigen. Iedereen heeft een 6de zintuig dus dit is niet 

wow. We hebben in het totaal zelfs 10 zintuigen. 

De oude Grieken waren vergeten hoe men pijn gewaarword, hoe men temperatuur 

gewaarword , hoe men evenwicht houd, de positie en beweging van onze spieren en 

introceptie. 

De 5 zintuigen die de oude Grieken vergeten waren 

• Pijngewaarwording 

• Temperatuurgewaarwording 

• Evenwichtsgevoel 

• Kinesthesie (positie/beweging van gewrichten/spieren) 

• Interoceptie (interne sensaties zoals honger/hartslag/blaas) 

Deze zintuigen kwamen er in 2008 bij door Ward. 

Er is nog altijd discussie of dat ons 11de zintuig nu jeuk zal worden of niet. 

Deze 10 zintuigen zijn eigenlijk de 10 fenomenen waar er eigenlijk processen voor zijn, waar 

ons lichaam sensoren voor hebben, waarvoor we organen hebben om deze info naar onze 

hersenen te sturen en die dan ook in onze hersenen ergens toekomen. 

 

3.2 Het gezichtsvermogen 

De fysica van het licht 
Licht: zijn elektromagnetische stralingen.  

Licht: snelle trillingen (oscillaties) van elektrisch geladen materiaal, zich voortbewegend in 

golven met een bepaalde golflengte. 

Licht met bv 250 nanometer gaar snel op en neer. 



 

Onze ogen vertellen aan de hersenen welke lichtdeeltjes die binnenkomen. Dit is belangrijk 

om te zien wel kleur iets heeft. De golflengte van licht bepaald ook welk kleur we zien. 

 

Zichtbaar spectrum: 

400-700 nm = klein 

spectrum!  

 

 

 

In het heelal zijn er lichtdeeltjes die heel traag of die heel snel op en neer gaan. Onze 

hersenen zien 98% van het licht die in de wereld aanwezig is niet omdat onze ogen daar niet 

voor uitgerust zijn. Onze waarneming is zeer beperkt. 

 

Lichtintensiteit: hoe fel je iets ziet, hoeveelheid fotonen per tijdseenheid 

Onze hersenen berekenen dus hoeveel fotonen ze binnen krijgen. 

(reflectie: licht wordt vanuit een lichtbron op een voorwerp gereflecteerd) 

Transparantie (=erdoor heen gaan) /refractie (=tegengestelde richting) /absorptie (opname 

energie) 

 

Lichtbron: 

- Zon (rechtstreeks/reflectie) 

- Zelf aangemaakt 

 

Non-fysische lichtbron: 

- Druk op ogen (lichtflitsen zien) 

- Elektrische stimulatie cortex  

- Migraine (je ziet bijna plots letterlijk sterretjes) 

 

 

Het Oog en de gezichtbanen 
Elk voorwerp dat we zien stuurt licht in alle richtingen. Het licht komt overal op de retina 

terecht.  Invallende lichtgolven focussen op de retina. 

Delen van het oog 

• Cornea (transparant) 

• Kamervocht (tussen cornea-lens) 

• Pupil (opening in iris) 

• Lens (bol/dicht): accommodatie (zorgt 

ervoor dat de lichtstralen terecht komen 

op het ene deel van ons oog waar we 

eigenlijk zien) 

• Glasachtig lichaam 

• Retina (projectieschermpje) 

 



 

Beelden die invallen op de retina staan in spiegelbeeld en ondersteboven: prisma shift 

Invallende lichtgolven focussen op de retina. 

De fysische energie wordt via receptoren/chemische reactie omgezet in een  

elektrisch signaal = transductie 

We zien normaal gezien de wereld omgekeerd ,maar onze hersenen zetten het recht. 

 

De retina 

• Bevat 250miljoen receptoren dit chemische stofjes ontvangen 

• fysische energie->receptoren->chemische reactie->elektrisch signaal = transductie 

• 7m kegeltjes(kleur, hoge intensiteit)concentratie in fovea 

• 120m staafjes (beweging, lage intens.)parafoveaal (naastde ster kijken) 

omzetting mogelijk (nachtbril, ultraviolet v, vogels, infrarood v pythons) 

 

3 lagen in de retina  

• visuele receptoren 

o (kegeltjes & staafjes) 

• horizontale cellen 

o bipolaire cellen 

o amacriene cellen 

• ganglioncellen: 

o infoverwerking (127m ®1m), vooral randen & 

beweging belangrijk (~ MPEG) 

o Wat we zien is 1/127 van al het licht dat 

binnenkomt. Onze hersenen krijgen maar 1% binnen van wat we zien. 

Twee soorten receptoren: 

• Kegeltjes (7milj) 

o Kleur, hoge intensiteit 

o Concentratie in fovea. 

• Staafjes (120milj) 

o Beweging, lage intensiteit 

o Parafoveaal 

 

 

 Ganglioncellen (= informatieverwerking) 

We behouden minder dan 1% van de visuele informatie tegen dat het licht door de retina 

gegaan is.  

Waar de axon van ganglioncellen (=oogzenuw), het oog verlaat, ervaren we een blinde vlek 

(=een stuk zonder kegeltjes en staafjes). Onze hersenen vullen dit zwarte bolletje 

onmiddellijk aan. (=active pattern completion) 

 

Contralaterale projectie: wat zich links bevindt, gaan we rechts verwerken.  



Bv: we herkennen gezichten rechts, in het linke 

visuele veld 

Bv: hersenbloeding aan linkerkant van de 

hersenen kan het zijn dat je rechts niet meer 

ziet. 

Optisch chiasma: plek waar de contralaterale 

projectie gebeurt.  

In de visuele cortex zijn bepaalde hersencellen 

oriëntatie-selectief, d.w.z dat ze bv enkel actief 

zijn voor bv rechte lijnen of voor lijnen van 75°, 

of voor gebogen lijnen,… 

 

Split-brain patiënt: corpus callosum (=hersenbalk) is beschadigd of geheel doorgesneden.  

We hebben aparte systemen voor aparte dingen: modulair 

Dubbele dissociatie: wel dingen maar niet gezichten herkennen of omgekeerd 

Prosopagnosie: gezicht blindheid 

Objectagnosie: geen dingen kunnen herkennen 

 

Fenomenen bij intacte proefpersonen: 

Mensen kijken vooral naar de lichterkant van iemand zijn gezicht. Het herkennen van 

gezichten zit vooral in onze rechter hersenhelft. Hiervoor doen we dus beroep op ons linker 

gezichtsveld. 

 

Rhem dominantie voor gezichten 

• scherp zien 

• Bijziendheid VS verziendheid 

Problemen bij gewaarwording: 

Myopie (bijziend): op te lossen met concave lens (=hol) 

Hypermetropie (verziend): op te lossen met convexe lens (=bol) 

Presbyopie: verziend worden ten gevolge van de leeftijd: op te lossen met leesbril 

Astigmatisme: onscherpe oriëntaties van bepaalde lijnen 

 

Twee belangrijke aspecten van hoe we licht gewaarworden: 

1.Intensiteit van het licht (helderheid of lichtperceptie) 

Hoe zwakker de lichtbron, hoe minder fotonen worden uitgestuurd. Hoe minder fotonen op 

een oppervlak terechtkomen, hoe minder gereflecteerd wordt en hoe donkerder de kamer 

er gaat uitzien. Intensiteit bepaalt de helderheid. Wanneer er veel licht is, zal de retina 

verkleinen, zodat er minder lichtgolven op de retina convergeren, omgekeerd zal de pupil 

groter worden bij zwak licht, om zoveel mogelijk lichtgolven op de retina te krijgen. 

Licht- en duisternisadaptatie: hersenen beslissen van over te schakelen van kegels (sterk 

licht) naar staafjes (zwak licht). Dit duurt een paar milliseconden, daardoor zijn we even 

verblindt als we bv een tunnel uitrijden. Bv als je eventjes in de dokter zit zal je na een tijdje 

beter beginnen zien in de donker. 



 Lichtheid: relatieve helderheid van een voorwerp ten opzichte van de omringende 

voorwerpen. De achtergrond is dus erg belangrijk bij een lichtheidsgewaarwording! Vierkant 

verandert schijnbaar van kleur maar is in feite hetzelfde. 

Gepercipieerde lichtheid: f(helderheid omgeving)gelijktijdig contrast  

lichtheid voorwerp : bij ≠ belichting (e.g. wit hemd)lichtheidsconstantie 

 

2.Golflengte (kleurperceptie) 

De golflengte bepaalt de kleurperceptie.  

Young-1802: trichromatische theorie: alle tinten door intensiteit 

van drie primaire kleuren te variëren (rood, blauw, geel) 

19e E: drie types kegeltjes met verschillend fotopigment, reageren 

op golflengte: kort/midden/lang. 

Als we paars zien komt dat omdat de blauwe en rode kegeltjes te gelijk actief zijn. 

 

Kleurperceptie: relatieve activiteitsniveau van de drie soorten kegeltjes. 

De blauwgevoelige kegeltjes zullen ook reageren bij groenachtig licht, en ook omgekeerd. 

Men kan dus niet spreken van enkel blauwe kegeltjes en omgekeerd. 

Kleurconstantie: het streven naar kleuren gelijk te blijven zien, ondanks verschillen in de 

belichting. Kleuren van naast elkaar liggende voorwerpen worden dus constant met elkaar 

vergeleken om dit te bereiken. 

Kleurdeficiëntie: komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen (reden: oorsprong ligt bij 

recessief gen op X-chromosoom. Kan ook ontstaan door ziekte (vaak suikerziekte) of 

ouderdom. Probleem bij het onderscheiden van rood/groene kleuren (= vaakst 

voorkomend). 

Vaak niet geweten, kan getest worden met Ishihara test.  

Bij 1% van de mannen of bij 2% van de vrouwen zijn er meestal 1 of meerdere kegeltjes 

kapot. 

 

3.3 Het gehoor 

Voor goede communicatie heb je het zicht en het gehoor nodig. 

Fysica van het geluid 

Geluid zijn trillingen: Geluid is lucht die samen geperst wordt en doorgegeven wordt door de 

lucht. 

Wanneer voorwerp trilt zet het luchtpartikels in beweging -> trilling van het voorwerp perst 

de lucht herhaaldelijk samen -> golven hoge en lage druk ontstaan die zich van geluidsbron 

verwijderen. 

Lucht is de drager van geluid. Zonder lucht kun je geen geluid krijgen. 

 

2kenmerken sinusgolven: 

• De amplitude 

o verschil tussen de hoogte en de diepte van de golf, die fysisch 

overeenstemmen met het hoogste en laagste drukniveau van de golf 

o Hoge of lage geluidsgolven 

o Hoe hoger de amplitude hoe luider het geluid 



o Bepaalt de toonsterkte die ervaren wordt 

o Wordt uitgedrukt in Decibel 

 

• De frequentie 

o Het aantal cycli dat een golf binnen een tijdseenheid doorloopt 

o Snelle of trage geluidsgolven 

o Bij snelle geluidsgolven gaat de golf rapper op en neer 

o Toonhoogte 

o Wordt uitgedrukt in Hertz (aantal cycli per seconde (20 – 20000 Hz bij de 

mens)) 

 

De delen van het oor 

3soorten gehoorbeentjes: 

• Hamer 

• Aanmbeeld 

• Stijgbeugel 

De gehoorbeentjes creeren beweging 

in een vloeistofje (een soort gel), dat 

vanbinnen in ons oor zit en dat zich 

bevind in het slakkenhuis. 

De lucht doet ons oor bewegen. De 

beweging van ons oor doet ons 

trommelvlies bewegen. Het 

trommelvlies zorgt ervoor dat de 3 

gehoorbeentjes beginnen te 

bewegen. De stijbeugel die klopt op 

de toegang van het slakenhuis. 

Hiedoor begint de vloeistof in het 

slakkenhuis te bewegen. In het 

slakken huis bvind zich ook een vliesje 

het basilair membraan. In het basiliar 

membraan bevinden zich 

haarcelletjes. Deze staan in de gel. 

Omdat de gel beweegt bewegen deze 

haarcellen mee. Deze haarcellen zijn 

verbonden met kleine zenuwen die 

verbonden zijn met de oorzenuw en 

die sturen een elektrisch signaal door 

naar de hersenen.  

 

De 3 grote delen van het oor: 

• Buitenoor 

o Gehoorschelp: vangt geluiden op en leidt ze naar de gehoorgang 



o Gehoorgang: na passeren in gehoorgang botsen tegen trommelvlies en doen 

dit trillen 

• Middenoor 

o Trommelvlies ingang middenoor 

o Trommelvlies in verbinding drie gehoorbeentjes (hamer, aambeeld, 

stijgbeugel) -> versterker die intensiteit geluidssignaal doet toenemen -> voet 

stijgbeugel vibreert tegen ovale venster 

• Binnenoor 

o Ovale venster = opening in het slakkenhuis -> bevat vlies waardoor kloppen 

stijgbeugel drukgolven veroorzaakt in de vloeistof binnen het slakkenhuis 

o In vloeistof enkele membranen -> basilaire membraam, staan haarcellen op 

die worden platgedrukt door drukgolven -> mechanische plooiing omgezet in 

neuronale impuls die via 

gehoorzenuw naar hersenen gestuurd 

wordt 

o Meeste signalen komen aan in 

primaire auditieve cortex 

 

Ook zenuwbanen van hersenen naar oren = feedbacklus -> filteren en focussen 

Cocktail party effect: Je naam op de achtergrond horen. Je hersenen beginnen te luisteren 

omdat ze je naam ergens horen. Normaal wordt het geluid op de achtergrond genegeerd. 

Maar wanneer je plots je naam hoort denken je hersenen dat er iets wordt gezegd dat wel 

eens belangrijk voor jou kan zijn. 

Bottom up: al het geluid wordt door u oren naar de hersenen gestuurd 

Top down effect: U hersenen kiezen aan welk geluid ze meer aandacht zullen besteden. Je 

hersenen kunnen zorgen wat je wel of niet hoort. 

 

Toonsterkte, toonhoogte en klankkleur gewaarworden 

• Toonsterkte 

o Golf grote amplitude -> trommelvlies meer doorgebogen dan golf kleinere 

amplitude -> grotere buiging zorgt voor grotere verplaatsing vloeistof in 

slakkenhuis -> meer haarcellen vuren en sneller -> door dit zullen hersenen 

waargenomen geluidssterkte berekenen 

 

• Toonhoogte 

o Vloeistofbeweging, die als reactie op een geluidsgolf over basilaire 

membraam loopt, bereikt haar maximum op een bepaald punt en vermindert 

daarna snel 

o Tonen hoge frequentie -> golven minder grote afstand afleggen en maximum 

dichter ovale venster bereiken 

o Snelheid van vuren (Hz) 

o Interacties sterktes en hoogtes 



o Frequente vuren haarcellen beperkt (1000 Hz) -> salvoprincipe -> 

verschillende cellen reageren op verschillende momenten tot één respons -> 

voldoende tijd herstellen haarcellen 

 

Geluidgolven die heel traag op en neer gaan en die heel ver reizen. Geluidsgolven met een 

lage frequentie=laag geluid 

Geluidsgolven die heel sterk op en neer gaan= Hoog geluid. 

Haarcellen dicht bij ovaalvenster: hoog geluid 

Haarcellen diep in het slakkenhuis: laag geluid 

Lage tonen zijn gevaarlijker dan dat ze lijken. Je hoort lage tonen vaak stiller dan dat ze zijn 

door de berekening van onze hersenen. 

 

De haarcellen in ons brein kunnen maar max aan 1000Hz bewegen. 

We kunnen wel tonen van 2000Hz horen doordat onze haarcellen samenwerken. Om tonen 

van 2000Hz te horen vuurt 1 haarcel af dat hij 1000Hz hoort en een ander haarcel doet dit 

ook maar iets later. Onze hersenen combineren de informatie van de beide cellen waardoor 

ze merken dat er 2000Hz per seconde binnenkomt. 

Salvoprincipe: De informatie van beide haarcellen die wordt samengenomen in onze 

hersenen. 

 

Wat doen hersenen 

• Berekenen hoeveel haarcellen die vuren 

• Berekenen hoe snel de haarcellen vuren 

• Ze halen de informatie uit de verschillende elektriciteit in die verschillende draadjes 

• Ze kijken ook nog eens waar dat de stimulatie in het slakkenhuis het hoogst is 

Deze zaken zijn allemaal nodig om de geluidshoogte en de geluidssterkte te benoemen. 

 

Auditieve lokalisatie 

= berekenen van waar een geluid komt 

Evolutionair was dit van zeer grootbelang bv. Bij de neanderthalers. 

• Intensiteit: geluidssterkte verschilt van oor tot oor en zo weten hersenen van waar 

geluid komt 

•  Aankomsttijd: geluid zal ook op verschillende tijd in beide oren komen. Geluid reist 

trager dan licht. Geluid reist aan 400m per seconde. 

 

Het principe van auditieve lokalisatie is ook het principe die vleermuizen gebruiken. 

Vleermuizen zijn blind maar toch vliegen ze rond. Dit aan de hand van het principe van 

auditieve lokalisatie. Vleermuizen sturen een bepaald geluid uit, dit geluid weerkaatst op de 

muur. Het weerkaatste geluid komt in de oren van de vleermuis terecht en op basis daarvan 

berekent de vleermuis hoe ver de muur van hen verwijderd is en waar dat die muur is. 

 

 

 

 



Tom de witte 

Tom is blind en ziet ook aan de hand van auditieve lokalisatie(echolokalisatie). Aan de hand 

van et principe van auditieve lokalisatie kan hij ook zelfstandiger leven. Hij gebruikt hetzelfde 

principe van de vleermuizen. Aan de hand van klikgeluiden die hij maakt kan hij raden waar 

voorwerpen staan en hoe ze er ongeveer uitzien. 

 

Gehoorverlies en behandeling 

Ongeveer 10% van de mensen die heeft gehoor problemen. 

• Meest voorkomende oorzaak van gehoorschade Slijtage gehoorbeentjes: 

conductiedoofheid (doofheid door ouderdom)-> hoorapparaat (beentjes bewegen 

minder hard en dit zorgt voor minder duidelijke elektrische signalen naar hersenen) 

• Intense blootstelling aan een luid geluid 

o Tijdelijke drempelverschuiving (haarcellen leggen zich plat na hard lawaai 

waardoor je tijdelijk geen zachte geluiden meer kan horen, maar zetten zich 

na een tijd weer recht) Geluid moet nu luider zijn om het te kunnen te horen. 

o Permanent: schade haarcellen = sensorineurale doofheid (haarcellen breken 

af en kunnen nooit meer elektrische signalen genereren) 

▪ Soms 1 blootstelling (bv 1 concert) 

▪ Probleem info-overdracht naar oorzenuw: geen effect hoorapparaat -

> cochleair implantaat 

▪ Verschil met titinus (haartjes afgebroken dus constant elektrisch 

signaal) = ongecontroleerd vuren zonder dat er geluid aanwezig is. 

Oorsuizen. Hier kan men niet veel aan veranderen 

 

Kinderen met beschadigde oren kunnen moeilijker woorden leren. 

Bij hele jonge kinderen kan dit worden opgelost met een gehoorimplantaat. Bij zeer jonge 

kinderen werkt dit heel goed bij volwassen werkt dit niet zo goed.  Dit moet worden 

gekoppeld aan de hersenen. Als dit slaagt leren de hersenen de elektrische stroompjes die 

van het gehoorimplantaat te leren koppelen aan geluid. Doordat de hersenen het koppelen 

aan geluid reageert de auditieve cortex hierop. 

Het gehoor is zeer belangrijk voor communicatie ,sociale relaties,… 

Voor het gezichtsvermogen is men nog niet geslaagd om zo iets te maken. 

 

3.4 De reukzin 

Onderontwikkeld bij de mens -> bij dieren veel beter: komt doordat we weinig oefening 

hebben -> we moeten bv niet kunnen ruiken of iets vers is want supermarkt  

+ we hebben veel minder receptoren voor reuk en slechts klein deel cortex is hiertoe gewijd 

 

Vroeger was onze reukzin veel belangrijk omdat we zo konden weten of dat eten goed of 

slecht was. Nu is onze reukzin onderontwikkeld omdat we deze niet meer genoeg trainen. 

We kunnen onze reukzin wel sterker maken door deze te trainen. 

Je ruikt doordat er moleculen in onze neusgaten terecht komen. Deze moleculen binden op 

receptoren->heel traag proces->hierdoor wisselen we af van linker en rechter neusgat. 

Bij de reukzin gaat het ook over een elektrisch signaal die naar de hersenen wordt gestuurd. 



De receptoren kunnen slijtage opleveren door de ouderdom. Jong ruikt beter dan oud.  

Onze hersenen kunnen geuren negeren als ze de geur al gewend zijn. 

Dat blinden beter kunnen ruiken is een fabeltje. Blinden hebben wel geleerd om hun geuren 

beter te identificeren. 

Kakosmie: slechte geur. Het wegvallen van de normale geur. Alleen nog maar constant een 

slecht geur ruiken. 

Parfums kunnen een soort seksuele interesse opwekken. 

Bij dieren ruikt elk dier anders. Dit is belangrijk voor de natuurlijke selectie. 

Onze verschillende voorkeuren voor parfums zijn aangeleerd. Deze zijn niet aangeboren. 

Tijdens de zwangerschap hebben we in de buik van e mama al geuren aangeleerd. 

 ->bv. Zwangere moeder wordt ziek door eten met anijs in.-> het kind zal later een aversie 

hebben voor anijs. 

 

Geuren identificeren en detecteren 

• Vrouwen > mannen 

• Jong > oud 

• Ochtend > avond 

• Geuradaptatie -> we krijgen enkel signalen bij een verandering van geur + je went 

aan geur 

• Aangeleerd welke geur we aangenaam of onaangenaam vinden – verschilt bv in 

culturen 

• Slechts 100 geuren, 70% accuraat 

• Blinden: 

o  Geen betere detectie (weinig verbinding bulbus olf – vis cort) <-> tast, 

woordherkenning 

o Betere identificatie van geur 

• Kakosmie: constant gewaarworden van slechte geur (reukstoornis)  

 

Geurverlies -> mensen klagen dat hun eten ook niet meer hetzelfde smaakt 

 

Feromonen 

• Geuren die afgescheiden worden om paargedrag te beïnvloeden 

o Vooral dieren 

o Opposites attract 

o Immuniteit -> evolutionair voordeel 

o Mensen? -> angstzweet, vrouwelijke cyclus 

▪ Voorkeur geuren niet aangeboren – associatief leren 

 

3.5 De smaakzin 
Minder goed ontwikkeld dan bij dieren -> sommige dieren anders dan bij mensen: vissen 

smaken door lichaam, insecten door voeten. 

De mens heeft smaakreceptoren in de mond. 

Vissen kunnen bv smaken dat het water waarin ze zwemmen proper of vies is. 



Vroeger dacht Aristoteles dat we 7 smaken hadden. Dit was namelijk fout we hebben er 

maar 4 en een extra 5de. 

• Zout 

• Bitter 

• Zuur 

• Zoet 

• (Umami) (in champignos,sojasaus,…) 

Zout verkozen want zoutopname nodig, zoet ook want veel calorieën om te overleven 

Zuur gewoonlijk schadelijk en bitter meestal geassocieerd schadelijke stoffen in planten 

-> Aangeboren. 

De aangeboren voorkeur voor zoet is ook 1 van de oorzaken van obesitas. 

 

De smaakreceptoren bevinden zich in smaakknoppen. We hebben er 2000 tot 10000. Onze 

smaakknoppen leven maar 10dagen. We smaken 2/3 met onze tong. In onze tong is er ook 

een blinde vlek. Op deze plek zit er een zenuw die de smaken van de tong naar de hersenen 

stuur. 1/3 van onze smaak bevind zich in onze keel en verhemelte. 

Elke smaakknop bevat 50 a 150 smaakreceptoren. 

Pikant: smaakknoppen die dood gaan. Het is pikant doordat de smaakknoppen dood gaan. 

sensatie van afstervende sensoren 

 

Ook smaak interageert met andere zintuigen. Onze hersenen verwerken dit niet apart. 

Smaakt werkt samen met: 

• Textuur 

• Tempratuur 

• Pijn 

• ruik 

 

Vet is geen smaak want dit heeft te maken met gevoel, tastzin en structuur. 

Bij kakosmi patiënten. Mensen die dus niet ruiken. Bij hun smaakt chocolade naar zeep. 

De helft van de smaak die we gewaarworden is dus eigenlijk geur. 

Adaptatie: creëren van andere smaken door combinaties 

                    Bv: ham met meloen. 

 

Smaken die aangeleerd zijn: 

• Kreeft is lekker: men vindt kreeft lekker omdat men dit koppelt aan een feest 

• Hond is vies: hond smaakt eigenlijk hetzelfde als biefstuk, maar hier in België vindt 

men dit vies want je eet geen huisdieren. In China eet men bijvoorbeeld wel hond. 

 

Baby’s van 0-2j lusten alles. Daarna worden ze bang van alle smaken die nieuw zijn= 

neofobisch. Het is dus belangrijk om een jong kindje alles is te laten proeven. 

Als je 10x een smaak voorgeschoteld krijgt zal je deze lusten omdat je hersenen de smaak 

herkennen. 

Reuk beïnvloedt onze smaak, als je niet meer ruikt kunnen ingrediënten opeens anders 

smaken 



3.6 zintuigen op de huid 
Minstens 3 gewaarwordingen: 

• Druk 

• Temperatuur 

• Pijn 

Druk 

Tastzin registreert drukveranderingen op huid = om 3 redenen belangrijk 

• Voorwerpen herkennen (braille bij blinden) 

• Aanraken belangrijk element binnen sociale relaties  

• Belangrijk wanneer we voorwerp manipuleren omdat ze ons feedback geeft over 

hoeveel druk we mogen uitoefenen.(bv bij ei hard vast houden zo dat je niet laat 

vallen maar ook niet te hard) 

4soorten receptoren: 

• snelle veranderingen op precieze plaats (vingertoppen) 

• langdurige veranderingen op precieze plaats (klein voorwerp lange tijd) 

o Steentje in de schoen 

• snelle drukveranderingen op grote opp (hand schouder) 

• lang grote opp (bewegingen) 

o Te lang in de zelfde houding hebben gezetten,moeten veranderen van 

houden 

 

Adaptatie (ringen, horloge) -> eerst voel je dat, maar hierna niet meer -> we voelen dit enkel 

terug wanneer er een verandering optreedt. 

Interactie met andere gewaarwordingen -> dode hand effect -> illusie 

 

Tastzin buiten lichaam 

• Natuurlijk: pen tijdens schrijven -> je denkt dat je blad voelt, maar is niet zo -> pen = 

verlengde 

• Inductie: prothesen, zie bv. Nephand synchroon strelen -> visuele geeft idee dat men 

iets voelt 

• Fantoomledematen -> zenuw actief en hersenen onthouden dit ondanks ledemaat er 

niet meer is = neuronale plasticiteit 

 

Temperatuur 

• Warmbloedige wezens -> lichaamstemperatuur binnen bepaalde grenzen houden 

• Aparte receptoren voor warm en koud -> we hebben een systeem om ons aan te 

passen aan temperatuur 

• Snelle verandering (metaal vs hout) -> geleiding bijvoorbeeld: metaal geleidt sneller 

en receptoren zullen sneller reageren dan bij hout 

• Adaptatie -> na koude voelt warmte veel kouder en omgekeerd 

 

Receptoren informeren ons over de temperatuur. 

Hout slechte geleiden-> receptoren reageren niet 



Metaal slechte geleider->het metaal wordt warm, het lichaam wordt gewaarschuwd, we 

trekken onze hand weg. 

 

Pijn 

Detectie potentiële weefselbeschadiging (nociceptie) 

• Tong bijten 

• Houding veranderen 

• Verbranden 

Receptoren: vrije zenuwuiteinden (dendrieten van neuronen) in huid én lichaam (organen) 

2soorten: 

• Snelle en precieze lokalisatie -> reflexen (wegtrekken warme pot) 

• Traag en diffuus signaal (wakker worden van te lang in foute houding liggen) 

Niet puur bottom-up 

• Geen pijn na ernstige verwondingen (levensbedreiging) 

• Compensatie door aangename stimulatie elders 

• Placebo-effect (denken dat de pijn zal verlichten door ‘medicate’ pijn verwijd) 

• Verhoogde gevoeligheid eerder beschadigd weefsel (ook al is dit volledig hersteld) 

• Fantoompijn 

• Zeer grote individuele verschillen 

Melzack en Wall: poortcontroletheorie: pijnervaring + pijnmodulatie noodzakelijk: pijn -> 

neuronale ‘poort’ -> hogere hersencentra 

• Soms moeten we niet extreem reageren op pijn maar toch even voortdoen 

• Pijnvermindering deels verminderd door endorfines, morfine 

 

Pijn: Receptoren die direct verbonden zijn met de hersenen. Deze receptoren bevinden zich 

vanbinnen in ons lichaam. 

Hoeveel pijn we voelen is afhankelijk van hoe we omgaan met de pijn. 

Bij levende bedreigende zaken voel je pas pijn wanneer je terug in veiligheid bent. 

Pijn kan ook biologisch worden afgeremd door de aanmaak van endorfine. 

Bv: tijdens lopen 

 

Pijn illusies: termal grill illusion 

Pijn laten voelen zonder weefselschade. 

1 worst opwarmen tot 40°C 

1 worst opwarmen tot 20°C 

Hand opleggen doet pijn door het temperatuurverschil. 

Signaal in de hersenen om hand weg te trekken. 

 

Chronische pijn 

• maand, niet te wijten aan kwaadaardige ziekte 

• Artritis (enkel pijnbestrijding mogelijk) 

• Psychologie? - poortcontroletheorie: pijnervaring, -modulatie 

o Aandacht voor pijn stijgt 

o Piekeren stijgt 



o Vermijdingsgedrag pijn stijgt 

o Zekerder omtrent doelstellingen in leven onafhankelijk pijn daalt 

o Gevolgen beperken door compenserend, alternatief gedrag daalt 

o Aanvaarding daalt 

 

Kinesthesie en evenwichtsgevoel 

Kinesthesie = positie & beweging ledematen, lichaam 

We zijn ons nauwelijks bewust van zintuigen totdat het niet werkt (bv slapende voet) 

Evenwichtsgevoel = balans = info evenwichtszintuigen (beweging vloeistof semicirculaire 

kanalen) +kinesthetische feedback -> cerebellum 

Interactie visueel -> wagenziek 

Bv. Autoziek -> signaal dat je heel hard beweegt terwijl je stilzit -> uit raam kijken helpt 

tegen wagenziek zijn 

 

Psychofysica 

Belangrijk deel voor examen 

Psychofysica: psychologie die fysische stimulus (welk effect heeft stimulus op de psycho) = 

hoeveelheid fysische stimulatie nodig om het te merken -> psychische ervaring 

Absolute drempel: 

• Detecteerbare intensiteit 

• Gradueel, niet absoluut (ene keer zien en horen we beter dan andere keer) 

o Test met lampje 

o Bij 1 watt mensen zien het lampje niet 

o Bij 5 watt mensen zien het lampje soms wel soms niet 

o Bij 13 watt iedereen ziet het lampje 

Ruis in zenuwbanen door spontaan vuren (donkergrijze waas in donkere kamer) -> 

signalnoise beslissing met false alarm(iets zien wat er niet is) en misses (=iets niet gezien 

hebben) 

 Drempels – adaptatie 

 Drempels – andere zintuigen 

• Verschil rug-hand -> differentiële sensitiviteit 

• Arm zichtbaar 42 –> 35 

Hoe nauwkeurig men voelt hangt af van wat men ziet. Het zicht is het meest gevoeligste 

zintuig. 

 



Drempels zijn afhankelijk van interacties met andere zintuigen. 

2punt methode : Hand 2 punten voelen 

                               Rug 1 van de 2 punten voelen 

 

We zijn gevoeliger als we naar iets kijken. Een prikje doet meer pijn wanneer we ernaar 

kijken. 

Wanneer het heel stil is hoor je geluid en weet je wat je hoort. Op plaatsen waar het al heel 

luid is hoor je geen extra geluid als er nog iets van geluid bij komt. 

 

Decibelschaal: hoe luid ervaren we iets 

De overgang van stil nar gefluister horen we als dubbel zo luid. De decibelschaal komt van 

psychologen. Hoe luid wordt de fysische energie ervaren? 

 

De psychofysica heeft ons ook geïnformeerd over hoe dus die fysische stimulus wordt 

omgezet in een psychische ervaring. Je kan dus meer stimulus aanbieden, dus meer fysica en 

je kan dan zien van wat is de reactie daarop van het lichaam. Bijvoorbeeld in het geval van 

geluid. Heeft men gevonden dat dat een algoritmische curve is, dus anders gezegd dat als 

het heel stil is en je voegt een beetje geluid toe dat mensen dat verschil immens horen. 

Maar als iemand al naast een straaljager staat en dan steek je nog een haardroger erbij aan 

dan zullen mensen dat verschil niet merken. Ook al is er iets veranderd in onze oren, maar 

omdat er al zoveel geluid is zullen onze hersenen dat extra geluid niet meer  als belangrijk 

ervaren. 

Relatie fysische stimulatie –psychologische respons niet lineair 

Een overgang van stil gefluister naar een rustige buurt ervaren wij als dubbel zo luid. Het 

gaat van 20db naar 40db. Om het dan nog is dubbel zo luid te maken moet het luide muziek 

zijn. 

 

Differentiële drempel: kleinste waarneembaar verschil= just noticeable difference (JND) 

wet van Weber: 

JND≠ bij ≠ intensiteit(eg zout 20 vs 22 gr ®200 vs 220 gr)®mensen gevoelig voor 

verhoudingen tussen stimuli 

Voorbeeld wet van weber: 

Je ziet in een kamer met 10 gloeilampen en er worden 2 lampen extra aangestoken. Merk je 

dan dat verschil? Ja je ziet dat het een klein beetje klaarder is. Als je in een kamer zit met 

100 gloeilampen en  er worden er 2 extra aangestoken dan zal je niet het verschil zien. Dit is 

eigenlijk vreemd want in termen van fysische energie heb je 2 lampen meer dus je zou 

denken dat je het verschil wel zou kunnen zien. Toch is dit niet zo omdat onze geest de 

sensorische prikkel ontvangt in functie van wat er al binnenkomt en als je 2 lampen extra 

nodig heb om een verschil te zien bij 10lampen dan wilt het zeggen dat als er al 100lampen 

branden dat je er 20 extra moet aansteken om een verschil te zien. (=constante verhouding) 

 

toepassingen:  

• geneesmiddelen,  

• dyslexie (tijd) 



Men heeft de weber fractie berekent voor alle zintuigen. 

 
Deze Weber fractie heeft dus aan hoe gevoelig onze zintuigen zijn. 

Bijvoorbeeld bij het zicht als je er 1/60 bij dan heb je het gezien dus als er 60 gloeilampen 

zijn en je doet er 1 bij dan heb je het gezien. De Weber fractie van ons zicht is dus 1/60. 

 

Crossmodale integratie 

Zintuigen interageren: 

• McGurk effect 

• Lipbewegingen tijdens luisteren  

o betere herkenning 

Compensaties (oefening!) 

• Blinden: tastzin (braille) 

• Doven: betere visuele perceptie beweging periferie 

• ‘Batman’: echolokalisatie 

Neuronale plasticiteit:  

• blinden visuele cortex tijdens braille 

• Doven: auditieve cortex tijdens beweging 

Synesthesie (1%): verstoring neuronale pruning 

 

zintuiglijke ervaringen zonder stimulatie?  

(Brainstory -BBC -Susan Greenfield) epilepsie -temporele lob: hallucinaties ~ religieuze 

ervaringen (Van Gogh + case study) 

 

experimentele inductie -‘out of body’? 

 

4. De waarneming 
4.1 Van zintuigelijke gewaarwording naar waarneming 
Waarneming = interpreteren en begrijpen van de gewaarwording 

Voorbeeld van Kevin 

->Kevin kan nog gezichten herkennen, maar objecten herkennen kan hij niet meer. Kevin 

weet wel nog wat het object is ,maar het herkennen gaat niet. Maar als je je Kevin dus 

vraagt teken eens een borstel kan hij dat perfect en gedetailleerd tekenen. Maar als je dan 

wat later Kevin zijn eigen tekening laat zien en hem vraagt wat het is zal hij dit niet kunnen 

weten door zijn object agnosie 

Kevin heeft dus problemen met het visuele, maar als hij kan voelen er aan , het tactiele dan 

kan hij wel weten over welk object dat het gaat. 



• bottom-up «top-down 

• gewaarwording ≠ waarneming: 

o perfect zien, niet herkennen: visuele agnosie case study: Kevin: zicht OK, geen 

objectherkenning, maar compensatie door semantische kennis 

▪ wel herkenning e.g. door voelen 

▪ kennis  

• tekening (geen herkenning eigen tekening 

 

• perfect zien, niet herkennen dubbele dissociatie prosopagnosie  visuele agnosie 

• artificiële intelligentie  (gewaarwording OK «waarneming) 

• gewaarwording: opname stimuli uit omgeving en vertaling in zenuwimpulsen die 

door de hersenen kunnen verwerkt worden 

• waarneming: interpreteren en begrijpen van de gewaarwording 

• focus op visuele systeem 

We kunnen robots maken die beter zien als mensen, maar deze robots zullen niet zo goed 

zaken kunnen waarnemen als de mens. 

Waarneming is een actief proces 

waarneming is een actiefproces 

• het visuele signaal is beperkt/onvolledig en veranderend 

o blinde vlek->wordt aangevuld door de hersenen 

▪ In de blinde vlek zitten geen kegeltjes en staafjes 

o oogbewegingen (saccades): 4/s -tot 40 ms ‘blind’ 

▪ Je ogen maken bv. Bij het lezen sprongetjes. 

▪ Door dat onze ogen sprongetjes maken krijgen onze hersenen 1/6 van 

de tijd geen visuele informatie binnen. 

o knipperen (500 ms) 

▪ Sluiten van de ogen om de ogen te bevochtigen 

o retina 2D->3D (info niet in lichtstraal) 

▪ Wat in de retina gebeurd is niet het enigste waarop onze hersenen 

zich focussen om waarneming te creëren 

o enkel fovea scherp 

▪ omgeving errond wordt scherp gemaakt door hersenen 

o Vorm niet constante positie 

• Streven naar perceptuele constantie: 

De belangrijkste opgave bij de visuele waarneming is de perceptie van voorwerpen 

constant te houden, ondanks het wisselende retinale beeld (grootte, vorm, lichtheid 

en kleur). Mensen die weggaan worden niet kleiner 

De belangrijkste perceptuele constantie betreffen: 

o grootte 

o vorm 

o lichtheid 

o kleur 



Om het fenomeen van constanties beter te begrijpen, moet er een onderscheid 

gemaakt worden tussen de proximale en distale stimulus. 

proximale stimulus: het geheel aan fysische energie dat onze receptoren stimuleert 

Wat er in ons geprojecteerd wordt. 

Is ondergeschikt aan de waarneming 

distale stimulus: het voorwerp dat de fysische energie produceert 

vb. Als je naar gezicht van vriend kijkt dan is dat gezicht distale stimulus, die energie 

reflecteert. Dat reflecterende licht dat jouw ogen binnendringt en je retina bereikt, is 

de proximale stimulus. 

Object van op afstand. 

 

Palmer: waarneming = heuristisch interpretatieproces: proximale stimulus omvormen tot 

distale, gebruik makend van semantische kennis. (proximale stimulus + aannames= meest 

waarschijnlijke distale stimulus) 

probabilistisch proces ->bij fouten: illusies 

 

Als je recht voor de deur staat zie je ene mooie rechthoek die in de muur zit en een ander 

kleur heeft dan de muur zelf. Hierdoor zal je deze rechthoek als een deur herkennen. 

Maar als de deur open gaat denk je dat dit nog steeds dezelfde deur is, maar in ons visueel 

systeem zijn er wel grote verandering gebeurd. De lichtstralen die op onze retina terecht 

komen is bij een deur die open is compleet anders dan bij een deur die dicht is. Bij een open 

deur verstand het visueel signaal van een rechthoek naar 

een trapezium, maar toch hebben onze hersenen het 

gevoel dit is het zelfde object, dit is dezelfde deur.  

 

Dit fenomeen is moeilijk om aan te leren aan robots want 

als er is ingesteld dat een rechthoek een deur is zal de robot dit niet meer als een deur zien 

als de deur openstaat. 

 

4.1.2 Illusies  

Als we waarnemen en rondlopen hebben we de indruk dat ons zicht perfect werkt, daarom 

is het belangrijk om te onderzoeken hoe illusies werken. 

Door deze illusie heeft men ontdekt dat onze hersenen de lichtheid van 

een voorwerp aan de bovenkant gebruiken om te berekenen hoe dicht 

iets is. Dus als je iets ziet dat van boven lichter is dan vanonder denken 

onze hersenen dit staat dicht bij mij. Deze informatie wordt gebruikt om 

allerlei dieptes te meten. Zie ppt voor meer illusies 
Vak je A en B hebben dezelfde kleur, maar we zien A donkerder dan B 

omdat we vergelijken met de kleuren die errond liggen. A is omringt door 

lichte objecten dus denken onze hersenen A zal donker zijn. B is omringt 

door dondere objecten dus denken onze hersenen B zal licht zijn. 

 

 

 



 

Ons visuele systeem werkt meestal zo goed dat het moeilijk is om te achterhalen hoe het 

resultaat bereikt werd. Daarom besteden wetenschappers veel aandacht aan de gevallen 

waarin het fout gaat en mensen iets anders percipiëren dan wat getoond wordt. 

(waarneming is niet hetzelfde als de werkelijkheid) 

 Verkeerde perceptie = visuele illusies 

4.2 van de retina naar de hersenen bottom-up processen 

Waarnemingen: bottom-up <-> top-down 

 Bottom-up: kegeltjes en staafjes in retina sturen voortdurend elektrische signalen naar 

hersenen -> zenuwimpulsen -> berekenen hersenen de herkenning en classificatie van het 

object 

Top-down: kenniscentra -> vroege stadia verwerking (waarnemingen efficiënter maken) 

 

Objectherkenning  

Marr: 3 stappen 

• Primaire schets 

• Perceptuele organisatie 

• Patroon- en objectherkenning 

 

Fase 1: primaire schets 

Proximale stimulus: vuren axonen in 2 oogzenuwen 

 Compressie! -> overhang helderheid (randen) 

• Drempel helderheidsniveau kennen om verschil te onderscheiden 

• Oriëntatie van de randen (bv horizontaal, verticaal..) 

• Onderscheid kunnen maken tussen ‘belangrijke’ helderheidsovergangen en 

helderheidsovergangen die door toevallige omstandigheden tot stand komen 

• De primaire schets is de 1% van de visuele waarneming dat wordt doorgestuurd naar 

onze hersenen 

 

 

Voorbeeld ruiter 

 
 

Fase 2: perceptuele organisatie 

Welke randen primaire schets horen bij elkaar? 

visuele systeem moet vaststellen welke randen bij elkaar horen als onderdeel van eenzelfde 

voorwerp = perceptuele organisatie (komt van de gestalte psychologen) 

Men heeft ontdekt dat dit een aparte fase is doordat er mensen zijn die perfect zien en dus 

een goede primaire schets hebben, maar waarbij dit deel niet lukt. Sommige mensen 

hebben problemen met te ontdekken welke delen bij elkaar horen 



2 principes: 

Perceptuele groepering 

• Gelijkheid 

• Nabijheid 

• Geslotenheid 

• Goede voortzetting 

• Ook: vroegere ervaringen 

Vb: ( reepjesauto -hek) 

Onze ogen zien de auto in reepjes door het hek, maar door dat onze 

hersenen groeperen zien we dat het om een auto gaat. 

Figuur-achtergrondscheiding 

Onze hersenen gebruiken bepaalde informatie om te beslissen wat er op de voorgrond staat 

en wat er op de achtergrond staat. 

• Omsingeling (voorbeeld vaas) 

• Grootte (kleine voorwerpen vaker apart gezien) 

• Symmetrie 

• Locatie (onderaan = achtergrond) 

• Textuur 

• Vorm (smaller onderaan) 

• Vertrouwdheid 

Vb rubin vaas 

 

Fase 3: patroon- en objectherkenning 

Perceptuele organisatie -> 2D schets: 

• Bevat vooral informatie zichtbare oppervlakte (viewer-centered) 

o Represenatie van de distale stimulus die voorwerpgericht is, onafhankelijk 

van gezichtspunt kijker -> vereis herkenning 

Patroonherkenning: 

• Koppelen van kijkgericht beeld aan een voorstelling in het geheugen -> 

voorwerpgericht beeld (voorbeeld fietswiel) 

• 2 principes: 

o Template matching: vergelijken templates met figuur die tijdens perceptuele 

organisatie tot stand kwam. 

o Templates zijn voorstellingen van voorwerpen die in het geheugen 

opgeslagen zijn -> als figuur voldoende overeenstemt met template, wordt 

het voorwerp herkend 

• Verschillende soorten N’en herkennen gaat door onze templates 

matching 

 Beperkingen templates: 

• Soms maar deel zichtbaar 

• Variatie tussen stimuli (-captcha) 
 

 



Voorbeeld lettertypes 

Template-matching kan niet enige principe zijn want anders zouden alle nieuwe stimuli 

onherkenbaar moeten zijn want nog geen sjabloon 

Kenmerkenherkenning (feature) 

• Marr: herkenning door reeks verbonden cilinders met 

bepaalde lengte en breedte 

o De theorie van Marr is zo beroemd geworden 

omdat hij er in geslaagd is om al die regels in een 

computerprogramma te steken. Hij heeft ervoor 

gezorgd dat een computer objecten kan leren 

kennen 

• Biederman: cilinders -> 36 geons (basisvormen) 

o Hoe meer geons zichtbaar, hoe sneller we voorwerp zullen herkennen 

▪ Hoe meer geons je een computer aanbied hoe meer zaken een 

computer kan herkennen 

Voorwerpherkenning op basis van template-matching & kenmerkenherkenning -> 3D 

voorwerpgericht beeld: 

• Aanvullen ontbrekende info 

• Distale stimulus <- proximale stimulus 

 

Top-down 

Kenniscentra -> gewaarwording 

Onze ervaring ons geheugen heeft een impact op perceptuele groepering, op 

figuurachtergrond scheiding en op patronen 

Je herkent een letter beter als je het in een woord 

ziet. 

Onze hersenen werken beter als er context is. Als er 

kennis is om de waarneming te vormen. 

 

 

 

Niet primaire schets (primaire schets niet beïnvloedt door hersenen -> vanaf primaire 

schets beginnen hersenen pas te werken) 

Perceptuele organisatie 

• Perceptuele groepering 

• Figuur-achtergrondscheiding 

Patroonherkenning 

 Evidentie? 

• Waarneming – iets afwezig in proximale stimulus 

• Perceptie geheel sneller dan afzonderlijke delen 

Evidentie: 

• Contexteffecten op interpretatie (= stimuli) 



• Omkeerbare figuren = bottom-up <-> verschillende waarnemingen 

• Subjectieve contouren: niet puur top-down, interactie met bottom-up 

(- aanvullen retinale blinde vlek) 

• Woordsuperioriteitseffect 

• Geheel-deel superioriteitseffect voor andere stimuli 

• Invloed vertrouwdheid gezichtspunt 

 

De Graef et al. (1990)  

rapporteerden nog een heel andere invloed van het geheel op de delen. Door hun 
onderzoek interpreteerden ze dat er evidentie is voor de hypothese dat het enige tijd duurt 
voordat de top-downinvloed van de omgeving sterk genoeg is om de herkenning van 
voorwerpen te beïnvloeden. 
VB: stofzuiger moeilijker te herkennen in garage. 

•  Hun onderzoek toonde aan dat proefpersonen langer naar een voorwerp keken als 
het niet in de context paste en dat de omgevingscontext hielp om voorwerpen te 
herkennen. Vooral bij latere fixaties: top-down neemt tijd 

 

 
IAM = interactive activation model 

Herkenning visuele stimuli (- computer) -> herkenning letters/woorden? Lezen door 
computer? 
Dit is een computer kennmerk maar dit is 
daadwerkelijk hoe onze hersenen werken in de 
biologie 

• Kenmerkdetectors – Marr 
o Horizontale lijn bekijkt alle leter waarin 

er een horizontale lijn zit. 
o 1 horizontale lijn en 1 verticale 

lijn=letter T 

• Groeperingsprincipe verbondenheid voor 
letters 

• Tussenlaag voor letters (positie-specifiek) -> figuur-achtergrondscheiding niet voor 

• woord als geheel 

• Facilitatie <-> inhibitie 

• Graduele activatie – leercycli 

• Laterale inhibitie – oog 

• Bottom-up 

• Top-down 
Men heeft vastgesteld dat men eerst een computer lijntjes moet laten zoeken dan daaruit 
letters te activeren en dan woorden 
Onze hersenen leren associaties te leggen tussen hersencellen. 



Hoofdstuk 4: Waarneming deel 2 
Overzicht 

• waarneming van diepte en beweging 
o De waarneming zit moeilijk in elkaar. Een computer kan nog niet op dezelfde 

manier waarnemen als een mens. 

• waarneming en actie 
o Hoe wat we zien ook aanzet tot een omiddelijke reactie 

• hoe belangrijk is leren bij de waarneming 
o Het klassieke nature/nurture debat 

 

Waarneming van diepte 
• Retina 

o 2D (platte structuur) 
▪ Tweedimensionale platte structuur die de inslag van fotonen 

registreert afhankelijk van de hoogte en de breedte, maar niet 
afhankelijk van de diepte 

o geen info in lichtstraal over diepte/afstand  
▪ Het oog ontvangt geen informatie over hoelang de lichtstraal is 

weggeweest. De hersenen krijgen dus ook geen info of het licht van 
ver of van dichtbij komt. 

• 3D ‘berekenen’ 
(Aan de hand van diepteaanwijzingen proberen onze hersenen dus te berekenen of 
de lichtstraal die in ons oog terechtkomt van ver of van dichtbij komt.) 
 2 diepte aanwijzingen: 

o binoculaire diepteaanwijzingen  
o monoculaire diepteaanwijzingen 

 
Binoculaire diepteaanwijzingen 
Ons linker en rechter oog zien een verschillend beeld. Deze 2 verschillende beelden worden 
naar de hersenen gestuurd. In de hersenen worden de 2 beeld gefusioneerd. 
Als iets dichtbij is dan wijken de 2 beelden veel van elkaar af. 
Als iets veraf is dan wijken de 2 beelden bijna niet van elkaar af. 
De hersenen gebruiken de info van de 2 beelden om diepte aanwijzingen te zien 
 
binoculaire dispariteit 
ogen paar cm verwijderd  
ontvangen verschillende info over dezelfde voorwerpen (e.g. vinger) 
hoe verder, hoe minder verschil in afstand = f(dispariteit) 
hersenen: 2 monoculaire beelden (1 dominant) 
1 3D/stereoscopisch beeld  
afwijking: strabisme(scheelzien):  
Hersenen gebruiken alleen nog maar het oog dat goed ziet ( het oog dat niet scheel kijkt). Dit 
oog wordt het dominante oog genoemd. Door dat het niet dominante oog niet meer wordt 
gebruikt wordt het lui. 

• = Ogen kijken niet naar zelfde punt  
o Elk oog krijgt  verschillende info  



• Onderdrukken niet-dominante oog (=lui oog) door het goede oog goede tijdelijk 
bedekken 

• Na afdekken goed oog voor een tijdje zullen de hersenen beide ogen terug leren 
gebruiken wanneer het dominante oog terug vrij mag. 

 
Binoculaire dispariteit 
Oogconvergentie: samentrekkig spieren geeft 
signaal naar hersenen over hoe ver voorwerp 
staat (bv voorwerpen ver -> pupillen recht in 
oog maar dichtbij -> pupillen meer naar neus 
gericht)  
 
monoculaire diepteaanwijzingen 
Mensen met 1 oog kunnen minder goed diepte zien. 
Ook met 1 oog dicht: 3D 

• monoculairediepteaanwijzingen 

• grootte van het retinale beeld 
o Veel licht op de retina-> veel kegeltjes en staafjes actief -> voorwerp is 

dichtbij. 
o Hoe dichter voorwerp hoe groter afgebeeld 

 
Er gebeuren meer ongevallen met kleine auto’s omdat onze hersenen de afstand hiervan 
heel vaak overschatten. Dit gebeurd doordat de retina minder gestimuleerd wordt. 
 

• Textuurgradiënt - dichtheid: 
o bv binnen hoek van 10° ziet men meer van ver dan van dichtbij 
o Idee mensen bovenaan verder dan onderaan afbeelding boek, komt omdat 

we bovenaan meer hoofden zien en dat maakt dat het verder lijkt 
o Hoe meer zaken op elkaar staan, hoe verder onze hersenen iets inschatten. 

• Lineair perspectief 
o Zodra aantal lijnen in een punt achter de horizon samenkomen, wordt een 

sterke indruk van diepte gewekt 
o Hoe meer de ‘lijnen’ samenkomen hoe verder iets is volgens onze hersenen. 

• Interpositie – overlappen 
o Voorwerp dat op zicht ander voorwerp belemmert lijkt dichterbij 
o Zaken die dingen bedekken worden als groter gezien 

• Bewegingsparallax 
o Snelheid waarbij voorwerpen zich voor ons bewegen; dichtbij beweegtsneller 

dan ver weg (voorbeeld trein) 
o Visueelbeeld veranderd sneller als iets dichtbij is 

 
Illusies dieptezicht 

• Lineair perspectief + textuurgradiënt 
o Soms verkeerde waarneming  
o Zie voorbeeld cilinders 

• Ponzo – eenvoudige lijnen – sterke neiging 3D 
interpretatie 



o Lijnen zijn perfect even lang, maar door lineair perspectief ga je lijnen verder 
weg overschatten 

o 2 diagonale lijnen + 2 horzintale lijen. 1 lijn lijkt langer dan de andere doordat 
de lijnen aan de zijkant naar elkaar toelopen.  

 
• Muller-Lyer 

o 2 lijnen evenlang, maar enen ziet er langer uit dan de andere  
 

• Kamer van Ames 
o Lijkt alsof mensen groeien in kamer -> maakt gebruik eigenschappen dieptezicht = 
o monoculair -> je kijkt hiernaar met 1 oog 
o De ene persoon lijkt groter dan de andere persoon. Dit 

is afhankelijk van waar je je in de kamer bevind. Als je 
door de kamer stapt lijkt het alsof je groeit of krimpt. 
Ook dit is afhankelijk naar waar je in de kamer loopt. 

o Onze hersenen laten ons de kamer niet zien zoals hij 
daadwerkelijk is. De kamer ziet er normaal uit, maar is eigenlijk sterk vervormd. 
Aan de hand van onze visuele herinneringen zien we een normale kamer maar 
links is het plafond hoger dan rechts. 

o Wanneer je links staat lijk je dus klein en wanneer je rechts staat lijk je een reus. 
 

 
• Maanillusie 

o Niet zo dat maan dichterbij komt 
o Illusie hangt af van hoe diep de maan gelegen is tegen horizon 

▪ Als de maan laag aan de horizon is dan ziet deze er groter uit. 
▪ Afstand maan en aarde is niet)evenredig. 
▪ De maan groter en dichter zien is puur een illusie, het is een fout van 

afstandberekening door onze hersenen. 

• Draak 2D-3D 
o Papieren draakjes die lijken te bewegen en je lijken mee te volgen. Dit lijkt zo 

maar is niet zo. Door de manier waarop ze gevouwen zijn zien we dit zo. 

 
• Illusies in de schilder kunst 

o 3D schilder werken 
o Het lijkt alsof iets uit het schilderij springt 

 

De waarneming van beweging 
Bewegende kijker – stilstaand beeld 

• Correctie stilstaande beelden:signalen oogspieren en evenwichtsorgaan -> stabiele 
distale stimulus 



Onze hersenen moet toe de conclusie komen ofdat jij beweegt ofdat het voorwerp 
waarnaar je kijkt beweegt. 

• Gibson: ecologische perceptie -> retinaal beeld wijzigen – info stijgt 
o Bv afstand schatten door snelheid verandering retinaal beeld (beweegde trein 

VS trein naast je die vertrekt) 
 
Stilstaande kijker – bewegend beeld 

• Evolutionair! 
• Savelsbergh et al.: fluoballetje 

o We moeten zien in te schatten hoe snel een voorwerp op ons afbeweegt -> 
kunnen we zien door de snelheid waarop het retinale beeld grote wordt 

o Balletje werd kleiner naarmate het dichter kwam = verwarrend 
o Hoe kleiner het voorwerp hoe sneller we zullen overschatten van afstand 
o Hoe vaak grijpen we naast het balletje? 
o Fout kleiner dan gedacht -> niet enkel grootte, maar compensatie door 

binoculaire dispariteit 
o Grotere fout als voorwerp kleiner is dan gedacht (bv meer ongevallen met 

kleine auto’s) 
• Fout groter bij kinderen 

o Onze hersenen hebben geleerd om 2 beelden te combineren. Volwassen hun 
hersenen leren dit al langer en kunnen dit dan ook beter. 

 
Waarneming van diepte deels aangeleerd 

• Grote capaciteit tot waarnemen biologische beweging 
• Groeperingsprincipe van het gemeenschappelijk lot -> dingen die samen bewegen 

groeperen we samen 
o Bv: 12 bewegende puntjes zien wel als een beweegt mannetje doordat onze 

hersenen de puntjes gaan groeperen en dus niet afzonderlijk zien, maar aals 1 
geheel. 

• Ungerleider & Mishkin – 2 verschillende parallelle banen 
o Baan die informatie geeft over wat aangeboden wordt = wat-baan -> 

temporale cortex 
▪ Visuele agnosie 

• Objectagnosie 

• Gezichtsagnosie 
o Baan die informatie geeft over waar stimuli zich bevinden = waar-baan -> 

pariëtale cortex 
•  Dubbele dissociatie 

o Waneer 1 van de 2 systemen kapot is: Bv wnr 1 van de subsystemen van de 
temporale cortext kapot is of wanneer 1 van de 2 grote systemen kapot is. 

o Pariëtale cortex kapot: Je kan geen bewegingen meer waarnemen. Je moet 
aan de hand van snapchots ( het moment wanneer je met je ogen hebt 
geknipperd en ze weer open doet) afleiden of iets al dan niet beweegt. Dit 
kan je zien door dat het beeld er bij iedere snapchots telkens een beetje 
anders uitziet als een voorwerp beweegt. Een kapote partiëale cortex kan 
zeer verwarrend zijn en beangstigend, vooral wanneer voorwerpen dichtbij 
bewegen. 



Bewegingsillusies 

• apparente beweging 
o Door snelle opvolging beelden (phi fenomeen) (e.g. tv, neon reclames) 

• geïnduceerde beweging 
o (trein, simulator) 
o Trein die naast je vertrekt, maar je hebt het gevoel dat jou trein vertrekt. 

• Watervalillusie 
o (auto ~ kleurnabeelden) 
o Gevoel dat na een tijdje kijken naar de waterval dat de waterval naar boven 

beweegt in de plaats van naar beneden. 
 

Waarneming en actie 
Vroeger dacht men dat een stimulus eerst volledig waargenomen moest worden vooraleer 
die tot een actie kon leiden -> beide aspecten werden dus ook vaak afzonderlijk onderzocht 
en samenhang tussen sensorische en motorische onderschat 
laatste jaren hierop teruggekomen: constante interacties en 3 onderzoekslijnen: 

• Rizzolatti: spiegelneuronen 
o Motorische cortex verantwoordelijk acties 
o Onderzochten aapjes en kwamen tot conclusie dat neuronen actief worden 

als je iets doet maar dezelfde neuronen werden ook actief wanneer de aap 
een andere aap hetzelfde zag doen 

▪ De aen werden onderzocht door gaten in hun schedel te boren en hier 
in verschillende sondes te stekken. Deze gaven reactie wanneer een 
bepaald gebied van de hersenen actief werd. 

o Neuronen kopieren dus ook de activiteit van iemand anders. 
▪ Men denkt dat dit de neuronen zijn die ook actief worden tijdens het 

imitatie leren 
o Verklaring imitatie: waarneming -> actie 
o Al vanaf 2 weken! 
o Autisme -> probleem spiegelneuronen 
o Basisempathie -> als we iemand zien lachen moeten we zelf ook lachen 

 
Waarneming en gedrag staan dus in verband met elkaar en zijn dus niet 2 afzonderlijke 
zaken zoals men vroeger eerst dachte. 
 
Impliciete activering van responsen 

• Ander onderzoek toonde aan dat stimuli automatisch reacties kunnen activeren, zelfs 
zonder dat we stimuli bewust waarnemen 

• Dehaene -> getalwoorden -> masceerde door kort ervoor of erna onbestaande 
letterreeksen te tonen -> gaat te snel om te kunnen lezen -> wordt gevolgd door 
cijfer: rechts klikken >5 en links klikken <5 -> Hommel: mensen reageren sneller 
wanneer prime congruent is 

• Hommel: theorie van gebeurteniscodering: geheugen = waarneming + acties 
o Volgens deze theorie geen aparte herinneringen van waarnemingen in ons 

geheugen maar waarneming en bijhorende actie samen opgeslagen 
o In welke mate waarneming ook echt activeert 

 



Congruente beurt: Beide stimuli vragen 
zelfde respons. Men reageert snel. 
 
Incongruente beurt: Beide stimuli vragen 
een ander antwoord. Respons verloopt 
trager. 
 
 
 

De grijpbeweging 
• Alleen mensen/primaten 
• > 6-9 maanden 
• Ilusies? 

o Hoewel je visueel systeem zegt dat iets groter is blijft de grijp beweging het 
zelfde.  
 

Veel minder in actie dan in waarneming (voorbeeld damschijfjes) 
Drie variabelen interessant: 

• Moment waarop hand begint te bewegen 
• Snelheid handbeweging 
• Grootte opening tussen duim en wijsvinger 

 
 
-> Milner & Goodale (1995): perceptie-actietheorie: 

• Waarneming voor herkenning <-> waarneming voor actie  
• ‘wat’ baan = perceptie <-> ‘waar’ baan = actie 

o Parallel onafhankelijk 
• Dubbele dissociatie: visuele agnosie <-> intact grijpen 

 

Waarneming en leren 
Nature – nurture? 
4 onderzoekslijnen: 

• Blinden studies 
• Studies visuele vorming 
• Studies percepties bij neonaten 
• Studies perceptueel leren bij volwassenen 

 
 

Onderzoekslijn 1: blinden 
Waarneming wordt aangeleerd. Wie blind is in de kindertijd kan dus niet leren zien. 
 

• Case studie blinden -> verschillende nurture, dezelfde nature want dezelfde hersenen 
o Enkel afwijking oog, niet hersenen -> operatief herstel op latere leeftijd 
o Nooit leren zien 
o Weinig details, geen onderscheid simpele vormen bv driehoeken 
o Wel detectie (zien wel dat er iets is), fixatie, scannen en volgen bij 

bewegingen 



o Geen visuele herkenning (weten bv niet wat een plaat is, maar bij tast wel) 
o Zeer lange training, niet altijd succes 

-> Nurture? -> maar geen systematische observatie  
 
Conclusie: Waarneming is iets wat we in onze hersenen leren. 
 
2003: MM – ongeval chemicaliën (3j) 

• L oog blind, R cornea schade 

• Onderscheid eenvoudige kleuren en figuren 

• Goed zicht lage spatiale frequentie = hij zag nog verschil tussen banden, maar groof 

• bv geen kleurenverschil 

• 2j later: systematische test 

• Waarnemingen niet ingebakken, maar deels geleerd 

• Illusies kunnen ook niet worden toegepast -> ander dieptezicht en objectherkenning 

• 3j na operatie: 
o  Enkel wandelen met stok 
o  Moeite onderscheiden schaduw van object 
o  Geen gezichtsherkenning (zelfs eigen vrouw) 

• Perceptuele deprivatie dierproeven (afplakken ogen ratten 2j) 
o  Herkenning en snelle reacties aangeleerd (nurture) 
o  + kritische periode 
o Eenvoudige perceptie (kleur, grootte, herlderheid) aangeboren 

 
Onderzoekslijn 2: vervorming 
Als de wereld op zen kop staat door een prismabril,leer je nar 8 dagen alles normaal doen. 

• Mensen leren om zich aan te passen aan de waarneming. 
• Visuele vervorming intacte proefpersonen: Stratton (1897) - lenzen spiegelbeeld – 

ondersteboven 
o 8 dagen: volledige aanpassing (zoals prismabril) -> in begin volledig 

gedesoriënteerd en niet in staat om rond te lopen zonder tegen dingen aan te 
botsen  

o Palmer: geen aanpassen waarneming, maar beweging opnieuw geleerd (<-> 
prismabril) 

o Held: actieve exploratie -> belang lichaamsbeweging 
▪ onderzoek mensen op karretje met prismabril -> erafhalen -> mensen 

vielen niet dus waarneming aangepast -> minder moeizaam wanneer men 
kon bewegen 

o Nurture 
o Interacte waarneming – actie 

 
Onderzoekslijn 3: neonaten 

• Neonaten: nog geen nurture 
• Neonaten = pasgeborenen 
• Blooming, buzzing confusion (James): gewaarwording, geen waarneming 

 
• Recenter: 

o 30 cm: onderscheid stimuli (baby’s kunnen beter zien op afstand 30cm) 



o 12-21d: imitatie gezichtsuitdrukkingen (kunnen al imiteren dus ze zien wel dat 
het geleerd is omdat het pas na 12 dagen mogelijk is 

o Concluize: baby kan dus wel zien vlak na de geboorte 
• Leerervaringen geven verbindingen tussen hersencellen vorm 

 
• Pasgeborenen: 

o DE eerste levensdagen leren bay’s zich aan te passen aan de stimuli die ze 
zien, dit zijn meestal gezichten. 

o Randen – overgang helderheid (primaire schets) -> baby’s vooral hierop 
gefocust 

o 1-3d: globale stimulusconfiguraties – voorkeur gezichten 
o Twee voorafgaande puntjes lijken aangeboren te zijn 
o Aangeboren voorkeur voor gezichten-> baby’s gaan opzoek naar gezichten 
o Aaangeleerd: leren waarnemen van gezichten 

 
• Dieptezicht: 

o Gibson & Walk: visuele klif: 6m 
o Baby’s van 6 maand izne diepte zicht 
o 2m: hartslag daalt -> wilt zeggen dat ze diepteperceptie hebben en diepe kant 

zelfs aantrekkelijker vinden -> komt doordat baby’s eerst moeten kruipen 
voor ze bang worden 

o Habituatietechniek: kubus retinale grootte (1,5d!) -> iets blijven tonen, baby’s 
minder geïnteresseerd  (minder hard zuigen op tutje) -> tonen kubus in ander 
perspectief: dieptezicht = minder lang kijken, geen dieptezicht = langer kijken 

-> bepaalde aspecten diepteperceptie nature, rest leerproces 
 

• Moeilijk om nature-nurture te onderscheiden 
o Voorkeur stem moeder 2-3d (fopspeen paradigma): prenataal: nurture, geen nature - 
> al aangeleerd in baarmoeder 
Voorkeur voor de stem van de moeder wordt aangeleerd in de buik. 
 
Onderzoekslijn 4: Volwassenen 

• Ook bij volwassenen perceptueel leren 
o Diagnose röntgenfoto’s -> radiologen kunnen beter breuken zien dan wij 

▪  Top-down -> kennis kenmerken 
▪  Bottom-up -> ontwikkelen receptoren om dit te zien 

• Zintuigen zelf worden ook beter hier in 
o Hoe? 

▪ Meer aandacht belangrijk kenmerken 
▪ Specifieke receptoren voor bepaalde stimuli: kenmerkendetectie -> 

templates 
▪ Training: groter verschil zien tussen te onderscheiden stimuli 

• Kritische periode voor bepaalde vaardigheden (blindenonderzoek) 
 

Hoofdstuk 6: Conditionering en leren 
Situering 



Leren is niet uniek. Zowel mensen als dieren kunnen leren, maar mensen leren sneller en 
efficiënter dan dieren. 
Het kinderbrein is ongelofelijk sterk in leren 
Als je iets voor een tweede keer leert leer je het meestal 40% sneller dan de eerste keer dat 
je het leerde. 
Doordat dieren ook kunnen leren kunnen we exeprimenten uitvoeren met dieren om te 
weten te komen hoe het leren bij mensen werkt. 
 
Psychologie als wetenschap 

• Input: gewaarwording en waarneming 
• Selectie voor verdere verwerking: aandacht (functieleer) 

 
hogere cognitieve functies (taal, denken prof Arnaud Szmalec, UCL, problem-solving) mens = 
lerend wezen (spiegelneuronen) 
leren: (relatief-)permanente wijzigingen in gedrag en kennis ten gevolge van eerdere 
ervaringen 
 
 Menselijk leren = principes als dieren -> dierenmodel 

• Experimentele methode: constant houden 
o Ervaring 
o Genetische achtergrond (vb als je een muis cloont weet je dat de muizen even 

slim zijn) 
o Motivatie 

• Ethische bezwaren vs belang (bv behandelen angststoornissen) 
o Dieren experimenten zijn d edag van vandaag ethisch. Aan de hand van 

dosiers moet je aantonen dat je experiment dier vriendelijk zal zijn. 

• Theoretisch en toegepast belang (pharmaceutica) 
 

Opbouw 
3 vormen van leren: 

• klassieke conditionering 

• operante conditionering 

• observerend leren (& toepassingen) 
typisch menselijk: ook leren door communicatie 
 

6.1 Klassieke conditionering 
Zeer eenvoudig mechanisme <-> breed toepasbaar 

• Water in mond bij zien snoepjes 

• Hond kwispelend aankomen bij openen koekjeskast 

• Zin in snoepen tijdens te reclame 
 

Voor het eerste bestudeerd door Ivan Pavlov (1849 – 1936) 
Ivan Pavlov was een arts 
Had intresse in de spijsvertering 
Deed experimenten met honden 
Alle experimeneten van Pavlov hadden een natuurwetnschappelijke aanpak, aalles werdt 
nauwkeurig genoteerd. 



Pavloviaanse conditionering 
1904: Nobelprijs fysiologie en geneeskunde: spijsvertering 

• Kwam erachter dat voedingssappen al begonnen af te scheiden voor het voedsel het 
orgaan bereikte -> na een tijdje begon hond al te kwijlen bij het horen van het 
belletje aan  deur-> iemand komt binnen hond weet dat hij eten zal krijgen-> Pavlov 
noemde dit psychische reflex 
Permante wijziging als ik het beltje hoor weet ik dat ik brokken zal krijgen, het watre 
komt in de mond 
Deze reactie was een ongeconditioneerde reactie (niet aangeleerd) 

 Methode: 

• Natuurwetenschappelijke aanpak: gecontroleerde omgeving -> kooi 

• Afhankelijke variabele (respons): speekselafscheiding 

• Toevallige ontdekking: bel + voedsel -> permanente gedragswijziging: speeksel bij bel 
ipv voedsel -> leren! 

 
 Focus spijsvertering -> de psychische reflex 
 Geen subjectief gestuurd gedrag -> wetenschappelijke studie 
 
Ongeconditioneerde respons (OR) = reacties die automatisch uitgelokt werden door een 
stimuli -> hond begint reflexmatig te kwijlen 
Ongeconditioneerde stimulus (OS) = een reactie die zonder voorafgaand leerproces 
uitgelokt wordt -> wanneer voedsel met tong in aanraking komt 
Belgeluid = neutrale stimulus 
Belgeluid aantal keren gecombineerd met voedsel zorgt voor speekselafscheiding -> bel is nu 
geconditioneerde stimulus (GS) 
Geconditioneerde respons (GR) = vanaf belletje luidt zal hond beginnen kwijlen 
 

 
 
Proces klassieke conditionering 
Oorspronkelijke neutrale stimulus gecombineerd wordt met 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 
 



Klassieke conditionering is dus duidelijk een actiever proces dan de behavioristen 
beweerden. Het gaat om meer dan een mechanisch proces waarbij één stimulus 
geassocieerd wordt met een respons op basis van contiguïteit. 
 
→Volgens de S-S-theorie van klassieke conditionering lokt de CS een CR niet automatisch 
uit, maar gaat klassieke conditionering over het voorspellen en verwachten van de OS op 
basis van de CS.  CS activeert beeld (mentale presentatie) van OS. 
Volgens de S-R theorie legt conditionering een directe band tussen geconditioneerde 
stimulus en de (geconditioneerde) respons. 
Volgens de S-S theorie legt conditionering een band tussen de geconditioneerde stimulus 
en de ongeconditioneerde stimulus. 
 
Volgens de S-S-theorie zal klassieke conditionering voor een stimulus alleen optreden als de 
stimulus beschouwd wordt als een goede voorspeller van een daaropvolgende 
ongeconditioneerde stimulus. 
(Conditionering = f(voorspellende waarde CS voor OS)) 
 
Deze theorie maakt verscheidene voorspellingen die door de data bevestigd werden: 

• 1 Leren gaat beter! 
Klassieke conditionering zal makkelijker gaan wanneer de CS en de OS nieuwe stimuli 
zijn. Het is veel gemakkelijker om een verband te detecteren tussen twee nieuwe stimuli 
dan tussen stimuli die al een hele tijd in de omgeving aanwezig zijn, maar op een bepaald 
moment met elkaar beginnen te correleren. VB: rat leert trager licht – shock als licht en 
shock eerst onafhankelijk voorkomen. 

• 2  Leren gaat beter! 
De verwerving zal sneller gebeuren wanneer de associatie overeenstemt met het 
verwachtingspatroon van het dier (bijv. op basis van erfelijkheid) dan wanneer dit niet 
het geval is. Dit verklaart de biologische predisposities. (Dus als relatie overeenstemt met 
verwachting en erfelijke aanleg) 

 

• 3) Leren gaat beter! 
De verwerving zal sneller gebeuren naarmate de belangrijkheid van de 
ongeconditioneerde stimulus toeneemt. VB: hevige pijn. 

 

• LEREN GAAT TRAGER! 
De S-S-theorie verklaart ook waarom er geen conditionering van een nieuwe stimulus zal 
optreden wanneer er al een betrouwbare voorspeller is. 
→ Verklaring blokkeringseffect. Volgens deze theorie zal een stimulus alleen 
geconditioneerd worden wanneer hij een verhoogde (of verlaagde) kans van de 
ongeconditioneerde stimulus signaleert. 
 

Tot slot verklaart de S-S-theorie ook waarom contigue stimuli zo efficiënt zijn: de beste 
voorspeller van een OS is een CS die steeds kort voordien plaatsgrijpt. (efficiëntie 
contiguïteit: goede voorspellende waarde) 
 
S-S theorie: 



→associaties tussen CS en niet-observeerbare entiteit (een afbeelding van de OS in het 
brein) 
→associaties tussen de niet-observeerbare entiteit en CR (respons) 
→DIT WAS ONAANVAARDBAAR VOLGENS DE BEHAVIORISTEN. 
 
Huidige psyscholgie: mentale representaties, verwachtingen, voorspellingen, neutrale 
netwerken 
 
Kenmerken klassieke conditionering 
Proces waardoor geconditioneerde stimulus een geconditioneerde reactie gaat uitlokken = 
verwerving 

• Meerdere associaties NS (die CSwordt) -OS 

• Leren is verschillend van geheugen -> onderscheid impliciete-expliciete geheugen 

• Duur -> intensiteit OS en OR (na ongeval, inbraak) 
o Mensen die auto rijden, maar 1 keer een zwaar ongeval tegenkomen 
o Accident=ongeconditioneerde stimulus die een ongeconditioneerde reactie 

opwekt bv angst of pijn 
o Bij sommige mensen volstaat het dat ze 1 keer een ongeval hebben terwijl ze 

in een auto zitten om van de neutrale sitimulus die de auto was een 
geconditioneerde stimulus te vormen 

o Hierdoor kan het dus zijn dat mensen na een ongevallen totaal niet meer 
durven in een auto te zitten of in een auto te rijden. 

o De mensen zijn panisch bang geworden van de auto 
 

De honden van Pavlov hebben ook het proces verwerving meegemaakt. 
Het is niet zo als je een hond 1x een belletje toont en dan honden hondenbrokken aanbied 
dat de hond de volgende keer al zal door hebben van ik hoor een belletje ik zal gevoederd 
worden. De hond zal dit maar door hebben als dit zich een paar keer voordoet. Het 
fenomeen moet herhaald worden zodat een neutrale stimulus een geconditioneerde 
stimulus wordt. 
 
Ander experiment omtrent de klassieke conditionering: 

• Men leert mensen iets aan in 7 beurten 

• Men blaast een klein beetje lucht op het 
oog van de proefpersoon en als je dit doet bij 
mensen hebben mensen het reflex op te 
knipperen 

• Ongeconditioneerde stimulus= beetje 
lucht dat men blaast 

• Ongecondiotioneerde respons= knipperen 

• In het experimnet zal men vlak voor men de lucht blaast een klein geluidje laten 
horen. 

• Als men dit een paar keer herhaald zullen mensen in meer van de 50% van de 
gevallen beginnen knipperen als men het geluid hoort zonder dat er lucht wordt 
geblazen. 

• Geconditioneerde stimulus= het geluid 

• Geconditioneerde responds= kinipperen 



• Dit is leren aan de hand van klassieke conditionering 
Bij Amnesiepatienten: patienten met geheugen verlies. 
Deze mensen vergeten om bv de 30seconden alles, ze hebben geen geheugen. 
Maar opmerkelijk leren ze bij het experiment even snel als gewonen proefpersonen. 
Dit toont aan dat de herinnering aan het experiment zich in een ander deel van de hersenen 
bevind dat de condiotionering. Je kan dus iemand conditioneren zonder dat hij of zij zich 
herinnert dat hij geconditioneerd is. 
 
Extinctie :uitdoving van de geconditioneerde reactie = verzwakking van de CR die optreedt 
als de CS herhaaldelijk zonder de 
OS aangeboden wordt 
Het verband verdwijnt. 
Bv: hond hoort belletje maar er volgen geen honden brokkken hond zal minder beginnen 
kwijlen telkens als het het belletje hoort zonder dat er hondenbrokken komen.  

• Niet vergeten!! 
o  Tijdelijk spontaan herstel (behandeling fobieën) 

▪ Bij angststoornissen is het principe van het koppelen van neutrale 
stimuli aan angstig maakende stimuli het principe waardoor men meer 
en meer angststoornissen begrijpt 

▪ Je gebruikt dezelfde types van conditioneering om die angst te laten 
verdwijnen. 

▪ Fobieën zijn de angststoornissen die we het best kunnen behandelen 
o  Zeer snelle verwerving CS -> CR 

-> nieuwe relatie onderdrukt CS -> CR 
 
CS geconditioneerde stimulus niet meer gevolgd door OS -> aangeleerd gedrag dooft uit 
maar 
eens vergeten -> CR kan terug opduiken = spontaan herstel 
 
 
 
Stimulusgeneralisatie 

• Een respons die op een specifieke stimulus geconditioneerd werd, komt ook voor bij 
andere, gelijksoortige stimuli 

• De CR bij een bepaalde CS generaliseert zich naar andere stimuli die een grote 
overeenkomst met de CS vertonen 

o Voorbeeld: persoon door grote hond gebeten (Deense dog) -> kans groot dat 
persoon nu angst zal voelen bij alle Deense doggen en misschien zelfs alle 
grote honden 

• Evolutionair belangrijk: preventie gevaar 

• Niet absoluut: stimulusdiscriminatie 
o  Zorgt er bijvoorbeeld voor dat je niet ook bang zou worden van kleine honden 
o Toepassing: spinfobie 
o Mensen foto’s laten zien van giftige huisspinnen -> bij giftige elektroschok, bij 

huisspin niet -> mensen leren bang te zijn van 1 soort 
 
Problemen met de behavioristische interpretatie 



Behavioristen: Leren = nieuwe S-R verbinding creëren 
-> 1e toepassing klassieke conditionering op mensen 
 
Watson: Kleine Albert (zie filmpje) 

• Klassieke conditionering werd voor het eerst aangetoond bij mensen. 

• Aanleren kind bang te worden van witte rat door met hamer te kloppen op tafel 

• Conclusies uit experiment: behavioristen ervan overtuigd dat fobieën aangeleerde 
angst was en dat je mensen positieve en negatieve emoties kan aanleren 

 
Blind principe van contiguïteit: CS paar seconden voor OS  

• Smaakaversie 
o Lang! Associatie? contiguïteit? 
o Zelfs als misselijkheid (OR) niet te wijten is aan voedsel -> dierproeven zout 

water en anders OS (radioactieve stof) 
Bijvoorbeeld: spaghetti gegeten = neutrale stimulus -> je wordt ziek -> lust geen 
spaghetti meer = CR -> MAAR hele tijd tussen ziek zijn en spaghetti: principe 
contiguïteit klopt niet 
conclusie: sommige verbanden leer je sneller dan anderen, ingebakken voorkeur OR 
die te maken heeft met ziekte -> koppelen aan voedsel 

 
Garcia en Koelling: aangeleerde smaakaversie: niet alle CS-CR combinaties zijn even 
conditioneerbaar 
Bij aangeleerd gedrag = verschillende verbanden: experiment 2 Soorten wtare: zoet water 
en helder-lawaaierig water (water met lichtfiltsen en geluid). Dde ratten drinken even graag 
van beide soorten water. 
Vrevolgens bestraalt men de ratten met x-ray, wel met hele hoge dosissen zodat de ratten 
ziek worden. Men doet dit een paar keer. Dat de ratten ziek zijn geworden heeft niks te 
maken met het water maar komt door de stralling, maar de ratten weten dat niet. De raten 
gaan minder begingen drinken van het zoete water en even veel van het helder-lawaaierig 
water. Die ratten hebben dus geleerd ik heb zoet water gedronken en ik word ziek. 
Ander experiment ratten ontwikkelen aversie voor helder-lawaaierig water. 
 
Het volstaat dus niet dat 2 dingen samen komen om ze samen te leren. Het doet er toe wat 
dat je leert. Misselijkheid wordt gerelateerd aan zoet water. Pijnprikkels worden gerelateerd 
aan helder-lawaaierg water. 
Zoet watre aversie voor smaak 
Helderig lawaaierig water aversie voor geluid en visueel stimuls. 



 
 
Biologische predispositie 
Vb. Drinken nieuwe coctail in dicotheek 

• Voedsel->miseelijkheid 

• Omgeving (licht en geluid) -> pijn 

• Angste: Albert ratten > eendjes 
 

Kamin: blokkering 

 

• Verhindert aanwezigheid CS die de OS voorspelt, de conditionering van andere 
stimuli 

• Onderzoek Kamin: conditionering van twee groepen ratten op lichtflitsen gemeten 
o Groep 1: blokkeringsgroep -> getraind op geluid dat door shock voorafging -> 

daarna kreeg groep nieuwe reeks beurten, waarin shock voorafgegaan werd 
door het geluid en een lichtflits 

o  Groep 2: controlegroep -> kreeg alleen fase met zowel geluid als lichtflitsen 
aangeboden 

• In beide groepen 
o Volgens behavioristen zou er in beide condities evenveel conditionering 

moeten zijn = niet wat Kamin vond  
− Na training enkel lichtflits als CS aanbood = controlegroep angst 
− Ratten blokkeringsgroep hadden deze angst niet -> wees erop dat hun 

nieuwe stimulus niet geconditioneerd werd als er al een goede CS 
voor de OS bestond 
 

 Blokkering ook bij leren van hogere-orde associaties: leren lezen bij leesmoeilijkheden 
moeilijker in associatie met foto 

• Foto: CS 

• Uitspraak: CR 



• Woordbeeld: nieuws CS (wordt geblokkeerd) 
 

 
 
Leren lezen zonder foto gaat veel sneller dan leren lezen met foto want bij laatste worden de 
woorden geblokkeerd en focust men op de foto. 
 
 
 
Het cognitieve alternatief 
Een neutrale stimulus wordt een geconditioneerde stimulus door associatie met de 
ongeconditioneerde stimulus 
De geconditioneerde stimulus lokt een beeld uit van de ongeconditioneerde stimulus 

• Door herhaaldelijk samen aanbieden van toon en voedsel, wordt in de hersenen een 
beeld van het voedsel geactiveerd door het horen van de toon 

• Het geactiveerd beeld van het voedsel leidt op zijn beurt tot speekselafscheiding 
 
Volgens SS-theorie lokt de CS de CR niet automatisch uit, maar gaat klassieke conditionering 
over het voorspellen en verwachten van de OS op basis van de CS 

• Door dergelijke OS-CS relaties te leren verwerft dier een grotere controle over 
omgeving 

 
Voorspellingen: 
1. Klassieke conditionering zal gemakkelijk gaan wanneer de CS en OS nieuwe stimuli zijn 
2. Verwerving zal sneller gebeuren wanneer de associatie overeenstemt met het met het 
verwachtingspatroon van het dier 
 
Voor behavioristen was S-S theorie fout want: 

• Associatie tussen CS en niet-observeerbare entiteit 
• Associatie tussen niet-observeerbare entiteit en CR 

Huidige psychologie: mentale representaties, verwachtingen, voorspellingen, neurale 
netwerken ( -hersenen) 
 
Klassieke conditionering bij mensen 
Voor vele generaties studenten klassieke conditionering niet voor mensen 
Maar nu weten we dat dit ook is bij denkende wezens dus de mens -> kijk naar Albert en 
Fobieën 
 
Bijvoorbeeld: 

• snoepen ‘s avonds in de zetel 

• we houden het meest van muziek uit pubertijd 

• Kankerpatiënten smaakaversie van voedsel dat ze kregen voor chemo (oplossing = ijs) 



• Klassieke conditionering in reclame 
 

• ‘artificieel’-‘enkel reflexen’-‘enkel bij dieren’ 

• ook bij ‘denkende’wezens (~Little Albert)! 

• tv (NS) en versnaperingen (OS) + OR->tv CS met digestieve CR: zin om te snoepen! 

• voorkeuren voedsel geconditioneerd 

• voorkeur muziek: puberteit! (associatie sterke emoties) 

• aangeleerde smaakaversie chemotherapie ->ijs als CS 

• reclame 
 
Plaud & Martini: 

• Associatie spaarpot foto (NS) -> naaktfoto’s (OS) -> spaarpot (CS) -> seksuele 
opwinding (CR) 

 
Toepassing gedragstherapie: 

• Menselijk gedrag bepaald door vroegere ervaringen -> correctie door conditionering 
Toepassing marketingbureau -> neutrale stimulus Al. Gore -> flashen op filmpje 
negatieve woorden ->bedoeling was negatieve beïnvloeding op AL Gore 

 
Leren verbanden is mogelijk via conditionering maar niet noodzakelijk 
Mc Nally:  

• CS (slang) ->shock en CS (spin)geen shock 

• dan: verbaal: spin wordt CS! 

• resultaat: CS (spin) ->shock/angst 
 
->leren via taal, niet enkel door ervaringen(~ hfdst 7) 
Verschillen met dieren 
->potentieel therapieën fobieën (maar: extinctie beter) 
 

6.2 Operante coditionering 

Operante conditionering of instrumentele conditionering is een leervorm waarbij we de 
gedragingen veranderen op basis van de gevolgen die ze hebben. Op deze manier kunnen 
we bestuderen hoe gedrag beïnvloed wordt door de gevolgen ervan. Sommige gevolgen 
zullen ertoe leiden dat het gedrag meer kans heeft om opnieuw uitgevoerd te worden, 
andere gevolgen zullen ervoor zorgen dat de kans afneemt dat het gedrag nogmaals 
vertoond zal worden. 
 
Instrumentele conditionering 
Bij studies operante conditionering moeten dieren het gedrag uitvoeren dat gevolgd wordy 
door een consequentie 
 
Thorndike – wet van het effect: 

• Eerste systematische studies over instrumentele conditionering -> kijken hoe 
hongerige katten ontsnapten uit puzzelkooien die hij ontwierp -> toeval op pedaal 
duwde en deur open waardoor ze kon eten -> bleef nu op pedaal duwen voor eten 



• Wet van 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: 
Skinnerbox 

• Hendel waarop kat kan duwen 

• Voedselbak met voedselpillen die een voor een toegediend kunnen worden 

• Metalen vloer, die het mogelijk maakt elektrische shockjes toe te dienen 

• Bij normale proef krijgt rat elke keer voedselpil als hij op hendel drukt 
o Operante respons = gedrag dat gevolgd wordt door een bepaald effect in de 

omgeving (drukken hendel) 
o Afhankelijke variabele = hoe vaak rat op hendel drukt 
o Onderscheid bekrachtiging en straf  

 
Bekrachtiging 

• Verandering dat gedrag doet stijgen 
o Toedienen aangename stimulus = positieve bekrachtiging 
o Wegnemen negatieve stimulus = negatieve bekrachtiging 

 
Straf 

• Verandering die het gedrag doet dalen 
o Toedienen negatieve stimulus = positieve straf 
o Wegnemen positieve stimulus = negatieve straf 

 
Bekrachtigers 

• Positieve bekrachtiger = kans voorgaand gedrag verhogen door toediening positieve 
stimulus (bv kind krijgt snoep als het flink is) 

• Negatieve bekrachtiger = kans voorgaand gedrag stijgt door wegnemen negatieve 
stimulus (verlof na goed gedrag) 

• Primaire (ongeconditioneerde) bekrachtigers = zijn inherent bekrachtigend – 
voldoen aan basisbehoeften (voedsel)  

• Secundaire (geconditioneerde) bekrachtigers = zijn indirect bekrachtigend door 
associatie met primaire (geld – niet voor peuters) 

• Continue bekrachtiging = na élk gedrag – zeldzaam – niet noodzakelijk voor 
conditionering (colamachine geeft altijd drankje als je hem knuffelt -> vaak gedrag 
stellen) 

• Intermittente of partiële bekrachtiging = herhaling gedrag noodzakelijk 
(colamachine geeft soms cola bij knuffelen -> mensen blijven gedrag stellen) 

 
Hoe vaak? Bekrachtigingsschema's 
 Ratioschema’s: bekrachtiging = f(n gedrag) 

• Schema vast (fixed) ratio (SFR) (loon vakantiewerk boer) 

• Schema variabele ratio (SVR): toeval met vast M (gokautomaat) 

• Efficientie? 
  



Intervalschema’s: bekrachtiging : f(tijd+gedrag) 

• Bekrachtiging na eerste respons na het interval 

• Schema vast (fixed) interval (SFI) (horloge kijken trein, zakgeld) -> 
tussenliggende responsen irrelevant, toch SFI-schelp -> mensen 
weten dat ze recent hun beloning hebben gekregen, zullen gedrag 
minder stellen gedurende bepaalde tijd 

• Schema variabel interval (SVI): interval met toeval vast M (kind datsnoep vraagt) 

• Efficientie? 

Geen effect op beloning -> idee tijdsinterval 

Hoofdstuk 6: Conditionering en leren (deel 2) 
Straf 
verschillende dagelijkse betekenis, wel gedrag   

• positieve straf: kans 
voorgaand gedrag daalt 
door toediening 
onaangename stimulus(e.g. 
kind krijgt tik op billen bij 
stout gedrag,, ...) 

• negatieve straf: kans 
voorgaand gedrag  daalt 
door wegname aangename 
stimulus(e.g. geen tv meer 
kijken, time-out) 

o Wordt vaak gebruikt 
bij kinderen die 
gedragsproblemen 
hebben, kinderen die in negatieve jeugdzorg zitten 

o Time-out: voor een gedurende tijd het sociaal contact van het kind ontnemen 
door het kind in een andere kamer te plaatsen. Meestal 1 minuut per 
levensjaar. 

• straf dreiging vaak even effectief (‘wacht maar tot papa thuiskomt’)  
o Dreigen met straf is emestal even effectief als een echte straf 
o ook in labo: CS even effectieve straf 

▪ Als je een hond leert dat hij in een bepaalde ruimte van de kamer niet 
mag komen en je straf hem met een elextoshok die je altijd laat vooraf 
gaan met een lampje. Op den duur zal je zien als alleen het lampje nog 
maar aan gaat dat de hond zich al terugtrekt. 

 

Op examen is er altijd wel een vraag hierover!!! 
 
 



Effectiviteit straf 
dikwijls niet effectief -vooral positieve straf ->? 
Effective straffen zijn dtaffen die goed werekn om mensen en dieren zaken aan te leren. 
factoren die effectiviteit beïnvloeden 
intensiteit: 
Hoe zwaarder de straf hoe sneller er wordt geleerd dat iets niet mag. 

• onaangenamer -gedrag  daalt 

• herhaling -efficiëntieit daalt -> escalatie 
o Als je meerdere malen moet straffen wordt de straf minder efficient. Bij het 

opvoeden is belonen dus beter dan staffen om gewenst gedrag te bekomen. 
uitstel: efficiëntie  daalt ->rechtssysteem! 

• Als je een hond direct straft na dat hij in de zetel geplast heeft heeft dit effect als je 
dit een uur later doet heeft dit geen effect meer en is het straffen ervoor eigenlijk 
compleet nutteloos 

• Het gevolg moet direct na het slecht gedrag of het verband wordt niet meer geleerd. 
consistentie: negatieve bekrachtiging gedrag bij uitblijven straf 

• Gedrag wordt aangemeodig omdat kind een straf verwacht voor fou gedrag. Als deze 
straf niet komt wordt het gedrag aangemoetigd. Het is dan ook dom om bv na 5x het 
zelfde gedrag te zien dan pas te beginnen straffen na dat je het gedrag eerst hebt 
aangemoedigd. 

associatie met positieve bekrachtiging 

• compensatie nà straf (‘feel good hug’) 

• berisping = aandacht 
 
bijproduct straf :ontsnappingsgedrag: wegnemenaversieve stimulatie 

• Een een dier geleerd heeft dat bepaald gedrag wordt gevolgd door een bepaalde 
starf dan zal dat dier er alles aan proberen doen om de straf te vermijden waardoor 
dat egdrag dus afneemt. 

werkt negatief bekrachtigend: straf wordt weggenomen (snooze!) 
herhaald ontsnappingsgedrag -> vermijdingsgedrag of -leren(voorkomenaversieve stimulus) 

• Bv. Sociale angst iemand heeft als kiind eens voor een groep gesproken en is 
uitgelachen geweest en durft nu nooit meer voor een groep verschijnen. 
De sociale afkeuring werd als de persoon ervaren als straf. Vervolgens zorgt te 
persoon dat ze nooit meer of zo minmogelijk nog moet presenteren. Dit is 
problematisch omdat de sociale angst om voor een groep te spreken zo nooit meer 
ervaren wordt. Het weglopen ervan wordt negatief bekrachtigd want de straf 
waarvoor je vreest (het uitlachen) blijft uit en werkt dus als een negatieve 
bekrachtiger voor het gedrag. 

(e.g. zand uit schoenen doen -> dichter bij zee wandelen) 
(e.g. weglopen uit presentatie -> sociale angst) 
(e.g. frustratie laattijdig studeren -> uitstelgedrag studie) 
pendelkooi: vermijdingsleren (avoidance learning) 
 
Het vermijdingsgedrag kunnen we behandelen door de cirkel van vermijdingsgedrag kunnen 
we verbreken door iemand te confronteren met de angstopwekkende stimulus en aan te 
leren dat de angst die me vreest eigenlijk op den duur overgaat en zo wordt de fobie 
opgelost. 



Voorbeeld met de fobie voor de veer. 
De veer (neutrale stimulus) wordt een geconditioneerd stimulus omdat dat toen angst 
uitgelokt heeft. Je krijgt vervolgens vermijdingsleren. Mensen vermijden de veren. De 
techniek die dan wordt toegepast is systematische desensitisatie: het ongevoelig maken 
voor een geconditioneerde stimulus. Men gaat een geconditioneerde stimulus aanbieden 
(dit is niet simpel dit vraagt moed, tijd en profesionele aanpak). Als je er in slaagt om de 
gecontidioneerde stimulus aan te beiden aan de clienten dan zal je zien dat de stimulus 
aangeboden wordt zonder dat er iets ergs gebeurd. Dit volstaat om de vorige relatie ermee, 
de angst relatie te overstijgen. 
Meestal zal men de mensen blootstellen aan steeds ergere vormen van de stimulus zodat de 
angst volledig verdwijnd. Bv. Beginnen bij een veer en eindigen met een hele kip. 
 
vermijdingsleren-tweefactorentheorie(Mowrer): 

• klassieke conditionering:  
o NS (signaal) + OS (shock) leidt tot OR 
o ->signaal wordt CS dat leidt tot CR (angst) 

• operante conditionering:  
o ontsnappingsgedrag leidt tot negatievebekrachtiging (wegnemen van de 

angst/CR) 
o vermijdingsleren 

reëel ‘gevaar’ wordt vermeden, nooitmeer ervaren -> nooit confrontatie met irrationele 
karakter (e.g. OCD, sociale angst) 
 
Toepassing: systematische desensitisatie 
 
effectieve straf: 

• relatief intens 

• meteen 

• consistent 

• niet geassocieerd met positieve bekrachtiging 

• mag niet leiden tot ontsnappings-of vermijdingsgedrag 
 
labo <-> straf in het dagelijkse leven? 
 
Straf in het dagelijkseleven: 

• straf-ontvanger: agressie, apathie, socialerelatie  ̄

• straf-gever: vaak niet objectief, maar geëmotioneerd 
->straf vaak niet efficiënt, neveneffecten, gevaar op escalatie 
aanbevelingen: 

• negatieve straf(time-out) > positieve: escalatie , vooral bij goede 
relatie(aanwezigheid+ stimuli) 

o Negatieve straffen werken beter dan positieve straffen, De sociale realtie 
tussen geven en ontvanger straf komen niet in gevaar en minder mogelijk op 
escalatie. 

• straf altijd gepaard met bekrachtiging gewenst gedrag 
o Het gewenste bedrag moet je altijd belonen niet alleen het ongewenst gedrag 

straffen 



• ongewenst gedrag vermijden door vooraf bekrachtiging gewenst gedrag-zo niet: 
extinctie(bv slaapritueel baby’s) 

o Te lang wachten om te kijken naar je baby als hij weent is slecht. Want zo leer 
je het kind om heel lang en histerisch zodat je is komt kijken. Het is beter om 
te zeggen tegen je kind als je nu niet weent kom ik straks eens kijken en dit 
ook effectief doen. 

 
Conditioneringcomplex/intelligent gedrag 
We kunenn dieren veel verschilende dingen leren van op een hendeltje drukken tot piano 
leren en rekensomen op te lossen,… om zo een bepaald doel te bereiken. 
Verwerving en extinctie 
verwerving bij operante conditionering vereist aantal herhalingen= f(aantal variabelen): 

• biologische predisposities: mate waarin de operante respons overeenkomt met 
natuurlijke aanleg 

o e.g. rat: shock vermijden door wegspringen <->hendel drukken 
o gevaar: fight, flight, freeze 
o Breland: wasbeer niet te conditioneren met spaarpot 

▪ Ze hebben geprobeerd om de wasbeer te conditioneren zodat ze 
omgaan met geld niet zoals dat mensen doen 

▪ Nootjes sparen lukt niet goed je kan een wasbeer niet leren sparen. 
o duiven niet te conditioneren dat niet pikken -> voedsel (<->autoshaping) 
o sommige gedragingen zijn makkelijker aan te leren dan anderen. 

 
extinctie: gedrag  daalt als bekrachtiging uitblijft 
Je kan gedrag gaan belonen maar als je stopt met het geode gedrag te belonen dan zal het 
gedrag ook uitblijven. 

• efficiënst: differentiële bekrachtiging: extinctie stijgt door bekrachtiging verschillend 
gedrag (e.g. misdadigers) 

o je kan slecht gedrag laten verdwijden door het goed gedrag te belonen 
o (komt uit de leerpsychologische principes) 

• Het kan zijn dat als kinderen niet meer beloond worden voor hun huiswerk dat na 1x 
niet belonen hun motibatie sterk daalt waardoor ze ermee stoppen. 

o Gedrag dat veel beloont wordt wordt rap aangeleerd, maar dooft ook rap uit 
zodra de bekrachtiging uitblijft. 

• weerstand extinctie = f(bekrachtigingsschema) 
o continu schema < partieel schema (vast < variabel) 

▪ (e.g. geld in defecte drankautomaat «gokmachine) 
▪ duurt langer eer een ≠ gemerkt wordt (continu: 1e beurt) 
▪ doorzetten ondanks frustratie ontbrekende bekrachtiger 
▪ geleerd dat na veel gedragingen soms bekrachtiger volgt 
▪ doorzettingsvermogen kinderen stijgt na partiële bekrachtiging 

• Het beste is eerst constant belonen en daarna overstappen naar variabel belonen 
zodat de weerstand tegen extinctie groter wordt. 

 
 



 
Gedrag kan op verschillende manieren worden aangeleerd en de manier van het aanleren 
bepaald ook hoe snel je het gedrag weer kwijtgeraakt. 
Belang van context bij operante conditionering 
Stimuluscontrole: link gedrag -> bekrachtiging enkel van toepassing in contextwaarin 
geleerd.  
De behavioristen hadden door dat dieren een bepaald gedrag leren door belonningen maar 
dat dit ook afhankelijk is van de context waarin het geleerd wordt. 
Bv. Je kan honden leren in jou huis om niet meer in de zetel te plassen maar bij andere 
mensen gaan ze dit wel nog doen. 
We leren verbindingen tussen gedrag en de gevolgen die erop volgen maar deze 
verbindingen beperken we meestal tot een bepaalde context. 
Gedrag kan in de ene context een beloning geven en in de andere context kan het afkeur 
geven. 

• (e.g. ≠ begroeting professionele context, vaste studieplaats) 
Vereist: 

• stimulusdiscriminatie:  

• S1+R ->B én S1+S2+R ->B leidt tot S1+R ->B en S2+R ->B 

• ->toepassing perceptuele discriminatiemogelijkheden S1-S2 dieren 
o  (e.g. verticale/S1 vs. horizontale/S2 lijn) 
o Perceptuele mogelijkheden van dieren. S1 de groene kooi. Als je in de groene 

kooi op het hendeltje pikt dan krijg je een zaadje. 
S2 rood en groene kooi de duif krijgt geen zaadje als ze op het hendeltje pikt. 
De duif kan dus het verschil van kleur dus zien. 

• stimulusgeneralisatie: toepassing nieuwe situaties 
o Als een aap ooit gebeten is geweest door een leeuw dan zal deze aap ook 

bang zijn tijgers. 
 
Ook contextafhankelijkheid extinctie 
Duif belonen met zaadjes als het op het hendeltje pikt. Na sessie 2 stopt men met de duif te 
belonen als het op het hendeltje pikt. Hierdoor zal de duif nog amper op het hendeltje te 
beginnen pikken. Maar als je de duif in een andere kooi zet met een hendeltje zal de duif 
weer enorm pikken op het hendeltje. De duif heeft stimulusdiscriminatie toegepast en het 
gedrag zal dus afnemen en was dus extincie. Maar ik een andere kooi begint dit gedrag 
opnieuw. Zelfde effect bij verslavingen. 



 
Operante conditionering: wat wordt geleerd? 
 

 
leren S-R relatie: 

• behavioristen: R-G niet mogelijk, want G is er nog niet 

• ->associatie S-R wordt geleerd (~ belang stimuluscontrole) 
leren S-G relatie: rat gretig of bang van skinnerbox 

• bekrachtigingen/straffen omvatten OS en OR 

• ->context wordt CS 
intuïtie: R wordt gesteld met G als doel 

• (e.g. studeren) <->behavioristen 

• bevestigd door onderzoek Colwill & Rescorla 
Ook eens lezen in de cursus voor verduidelijking! 
 
Colwill& Rescorla: 

• fase1 –skinnerbox1: 

• hendel -> voedsel 

• ketting -> suikerwater 

• fase2 -anderekooi: 

• misselijk maken na voedsel of suiker 

• fase3: minder hendel of ketting respons en in skinnerbox1, afhankelijkvan fase2 
->S(skinnerbox1)-R(hendel-voedsel/ketting-suiker)niet gewijzigd in fase2  
S(skinnerbox1)-G(misselijkheid)onmogelijk want  S(kooi)-G(misselijkheid) 
conclusie: R-G relatie geleerd: ze verwachtten voedsel/suiker en misselijkheid(G) bij 
hendel/ketting respons 
 
->cognitieve factoren (mentale representaties) bij operante conditionering 



->aandacht voor nieuwe fenomenen, jaren genegeerd in leer psychologie 

• aangeleerde hulpeloosheid 

• latent leren 
 
Aangeleerde hulpeloosheid 
Seligman: pendelkooi: ontsnappingsgedrag initieel inefficiënt  
->honden blijven gewoon staan (janken), zelfs al wordt ontsnappen mogelijk 
Rechts in de kooi krijgen de honden een schok. Hier konden ze aan ontsnappen door naar 
het linker deel van de kooi te gaan. 
Wat gebeurd er als je de hond zowel aan de linker als rechterkant schokken geeft?  Je krijgt 
aan geleerde hulpeloosheid. De honden stonden in de kooi. Die beginnen te janken ze 
krijgen schoks en doen geen enkele moeite meer om aan die schoks te ontsnappen omdat ze 
geleerd hebben dat ze aan de andere kant ook shcoks krijgen. 
De link tussen respons en gevolg is weg 
aangeleerde hulpeloosheid: algemene verwachting geen controle te hebben over omgeving 
dmv gedrag na blootstelling aan onvermijdbare situaties 
Je hebt het gevoel dat welk gedrag je ook stelt dat er geen verband meer is met wat je 
overkomt. 
Onderzoek heeft aangetoond dat dit een fenomeen is wat bij vele problematische 
gedragingen bv. Mensen die jaren lang werkloos zijn en men vraagt zich af hoe dat komt. 
Men heeft vastgesteld dat als men 10 à 20 keer gaat sociliteren maar nooit wordt 
uitgenodigd op solicitatie gesprek dat men geleerd heeft dat er geen link is tussen 
inspanning en gedrag. 
Het reslutaat is dat de respons stopt. 
Belangrijk effect bij mensen die depressief zijn/worden 
Mensen die depressief zijn gaan zich heel vaak sociaal issoleren. Men zegt niemand vindt me 
leuk ik ben wardeloos, me vriendinnen vinden me niet tof en niemand nodigd mij ook uit. 
Maar wat ziet men als er dan uitnodigingen komen dat mensen daar niet op ingaan en dat ze 
op den duur geleerd hebben van wat ik ook doe er overkomt mij nooit iets leuk. 
Een belangrijk aspect in de behandeling van depressie is om mensen opnieuw aan te leren 
dat bepaalde responsen, bepaald gedrag zoals eens buiten komen, met vrienden iets gaan 
drinken dat dat bepaalde gevolgen heeft, namelijk dat dat leuk kan zijn dat je je kan 
amuzeren. 
->R-G link 
->depressie, onwil om te solliciteren, negatieve spiraal bij werkloosheid, ... (hfdst 14, 16, 18) 
 
Latent leren -cognitieve kaart 

behaviorisme: doolhof: bij elke splitsing 
de juiste respons voor bekrachtiging  
<->Tolman: inzicht in lay-out doolhof: 
pad 2 en 3 nooit bekrachtigd tijdens 
leerfase 
 
Tolman & Honzik 
Fenomeen van latent leren. 



Deed experimenten waarbij ratten in een doolhof moesten lopen en als ze in de doelkooi 
aankwamen krijgen ze een beloning. 
Tolman leerde dan als je ze beloont leren ze sneller door het doolhof lopen. Dit is een 
klassiek voorbeeld van bekrachtiging en operante conditionering. 
Op een bepaald moment had Tolman perongeluk zijn ratten in het doolhof laten zitten 
wanneer hij naar huis moest. De ratten hadden nog geen beloning gekregen maar konden 
wel een hele nacht in het doolhof blijven spelen. 
De volgende ochtend komt Tolman terug blokeert hij het pad A en zit hij dat de rad ranzend 
snel naar het andere pad gaat die niet geblokeert is. De behavioristen hadden hier geen 
verklaring voor want zij dachten dat gedrag enkel geleerd werd als het beloond werd en die 
nacht hadden de ratten geen beloningen gekregen. 
Fenomeen latent leren: we kunnen soms ook dingen leren zonder dat we beloont worden. 
Dit was een belangrijke stap in de leerpsychologie 

 
De ratten werden in dit experiment van Tolman 17 dagen getraind in een doolhoof 
Er waren 3 condities 

• In de rode conditie krijgen de ratten een snoepje als ze door het doolhof liepen 
o Als je ratten beloond op het einde zie je dat de ratten telkens sneller worden 

• In de blauwe conditie krijgen ratten geen beloning op het einde 
o Ratten lopen tragen in het doolhof 

• In de groene conditie, de meest belangrijkste conditie test men het latent leren. De 
ratten worden 12 dagen niet belooond en op de 12de dag krijgen ze een beloning 

o De ratten worden zelf beter dan de ratten die constant beloont worden 
 
Leren is dus meer dan het leren van verbindingen tussen S-R S-G en R-G 
 
Morris water maze 
Water maze = waterdoolhof 
Experiment voor de pharmaceutische industrie 
hippocampus letsel: geeneffect zichtbaar platform! <-
>onzichtbaar: geheugen/leren! 
farmaceutische industrie (e.g. = haloperido) 

Als je een nieuw medicijn op de markt brengt 
moet je kunnen aantonen dat dit het leren niet beinvloed 
Bij de experimenten kijkt men hoe snel ratten iets leren (het latent leren) 



Ze zetten ratten in een bad waar er een platform op staat. De ratten kunnen ontsnappen aan 
de verdrinksdood door op dat platvorm te gaan staan. Ratten kunnen wel zwemmen maar ze 
kunnen dit niet zeer lang volhouden. 
Bij B heeft de rat niets gekregen. Onderaan bij C had de rat een medicijn gekregen die het 
leren dus beinvloed had waardoor de rat veel trager leert waar het platvorm is. Men heeft 
door zo’n experimenten ook ontdekt dat als men de hipocampus doorsnijden dat de ratten 
zich zo gedragen als in figuur C en dat ze de weg niet meer vinden. 
 
Zichtbaar platform 
Met een zichtbaarplatform is het gemakkelijk de rat zit het platvorm en moet er gewoon 
opkruipen en ze is gered. Hier wordt er geen leren aan getoetst. 
Onzichtbaar platform 
Het platform is niet zichtbaar in het witte wtare dus moet de rat aan de hand van de klok en 
het raam onthouden waar het platform was om zo dan dus gered te worden. De rat moet 
hier iets onthouden dus bij dit experiment is er wel leren aan getoetst. 
 

6.3 Observerend leren 
Wij mensen leren heel erg veel door te kijken naar onze rolmodelen zoals onze ouders, 
leerkrachten,.. 
Leren niet enkel door eigen ervaringen -ramachandran: “you watch it, you learn 
it”(~spiegelneuronen) ->leren door observatie ipv evolutie 
Volgens ramachandran kan het met de spiegelneuronen te maken hebben dat wij om een 
gegeven moment het meest inelligente dier zijn geworden. 
 
Albert Bandura: observerend (of sociaal) leren 
Imitatie 
Kleine kinderen leren heel erg veel door imiteren 

• gedrag dat bekrachtigd wordt bij model (bv. Ouders, broer) 

• status van het model: ouders! grote broer, ... 
o Kinderen nemen soms ook problematisch gedrag over van hun ouders omdat 

zij de coole ouders zijn die dit durven die dat doen het zijn hun 
voorbeeldfiguren. 

mechanisme: 

• stimulus versterking: stimulus waar model mee om gaat wordt belangrijker en 
aantrekkelijker 

o Bv. Sigaretten: in de jaren 80 kon je onmogelijk cool zijn zonder te roken 

• doelversterking: verhoogde motivatie om = doel te bereiken als model 
o Kinderen krijgen een hogere motivatie om iets te bereiken als een bepaald 

model dat gedrag stelt. 
vooral angst en agressie bestudeerd (Bandura) 
2 belangrijke fenomenen in de psychologie. Angststoornissen komen heel vaak voor. 
Hoogtevrees is bijvoorbeeld een angst dat wordt opgeroepen door imitatie. Je zit dat je 
ouders bang zijn van hoogtes zijn wordt er ook bang van.  
 
angst(e.g. ouders hoogtevrees ->kinderen) 

• Gerull & Rapee: moeder angst voor rubber slang of spin ->idem kinderen 



• Het is dus mogelijk dat de neutrale stimulus een geconditioneerde stimulus wordt 
gewoon omdat je angst reacties gezien heb voor die stimulus bij iemand anders als 
dat een betenisvolle andere is zoals ouders. 

biologische predisposities~ conditionering?  

• jonge apen: observerend leren angst volwassen aap voor slang of bloem ->enkel 
angst slang overgenomen 

 
Agressie: Bandura -bobo doll experiment 

• Niet in controlegroep 

• ook als andere speelvormen mogelijk waren 

• sterker als model bekrachtigd werd dan bij straf ->plaatsvervangend 

• interacties ouders ->interacties leeftijdsgenoten 

• terugkerende kindermishandeling 

• Kinderen nemen de agressie van hun ouders over blijkt uit het experiment 

• Vroeger dat men dat agressie vooral een biologisch vorm was van gedrag door 
hormonen. Nu ziet men dat agressie meestal voorkomt uit de observatie en imitatie 
van agressief gedrag bij ouders 

 
cultuur: ≠ culturen vertonen en appreciëren ≠ gedragingen 
->observerend leren 
Observerend leren is belangrijk omdat dit de motor is van alle culturele invloeden op gedrag 
->grondslag invloed sociaal-culturele factoren op gedrag  

• smaakvoorkeuren cultureel bepaald (e.g. mieren, spinnen): 
o klassieke conditionering (e.g. gezellige momenten) 
o observerend leren (e.g. chimpansees pepers: enkelals verzorger het doet -

warme sociale relatie) 

• ‘zien eten doet eten’ 
 

 
Ook bij alcohol 
➔ Verklaart hoog gebruik studenten 
➔ Tav laag opgeleiden 
➔ Men drinkt meer in de aanwezigheid van anderen die 
ook drinken. Hoe meer de andere drinkt in jou bijzijn hoe 
meer je zelf gaat drinken 
➔ Voorbeeld observeerend leren: je ziet het de ander ook 
doen 
 
 

 
 
man-vrouw rollen: traditionele rolverdeling ondanks opvoeding bij schoolgaande kleuters 
(tv, peers) 
culturele verschillen (e.g. belang collectief) overgeleverd via observerend leren 
 
case: conditionering zonder bewustzijn 
lerenzonderbewustzijn?! 



• e.g. ‘toegelaten’bewegingenbed vs baby 

• prof baardexperiment 

• Leren via hypnosetapes werkt niet 

• Ingewikkelde vormen van leren werkt niet in de slaap 
o We leren wel in onze slaap de aanvaardbare bewegingen die mogelijk zijn in 

ons eigen bed zodat ze er niet uitvallen 
 
Squire:  

• declaratief geheugen: bewuste herinnering feiten/gebeurtenissen 

• niet-declaratief geheugen: e.g. 
vaardigheden 

->klassieke conditionering bij amnesie-
patiënten 
 

• declaratief geheugen: bewuste 
herinnering feiten/gebeurtenissen 

• niet-declaratief geheugen: e.g. vaardigheden  
->klassieke conditionering bij amnesie-patiënten 
impliciet leren: verandering in gedrag/kennis zonder bewuste herinnering aan wat men 
geleerd heeft 
 
e.g. Destrebecqz & Cleereman 

Experiment 
De reeks van 96 cijfers werd 15 keer 
herhaald 
Men kan dit niet onthouden. Owrdt 
niet opgeslagen in declaratief 
geheugen. 
Zolang dat je dezelfde reeks aanbied 
gaat dit sneller bied je plots een andere 
reeks aan gaat dit weer trager. De 

mensen kunnen de cijfers niet bewust onthouden maar worden er wel steeds een beetje 
beter in om sneller te antwoorden. Dus het is mogelijk om mensen te conditioneren  zonder 
bewust zijn. 
conclusies: 

• ‘conditionering’? 

• onbewuste conditionering mogelijk, maar zeer beperkt 

• enkel elementaire verbanden en gedragingen. Zo niet: bewustzijn 

• onbewuste nooit mogelijk als bewuste niet mogelijk is (e.g. door biologische 
predispositie) 
->onbewust = beperkte, primitieve vorm van bewuste conditionering 

 
leren: neuronaal 
associatief leren - neuronaal equivalent:  

• hebbian learning  
o Genoemd naar Donald Hebb die heeft ontdek dat als je hersencelletjes actief 

worden en een andere hersencel is tegelijk actief dat die hersencellen elkaar 



op den duur gaan activeren en dat er een sterke verbinding tussen beide zal 
gecreerd worden 

o Anders gezegd: het hersencelletje van het belletje is actief, het hersencelletje 
van de hondenbrokken is actief als die hersencellen samen actief zijn zullen 
een conectie (verbinden) creeren. 

o Beroemde zin van Donald Hebb: neurons that fire together wire together 

• long-term potentiation: synaptische efficientie ↑ bij co-occurence van 
activatie(NMDA) 

o Als 2 neuronen samen acteif worden zal om den duur de ene neuroon als 
staan te springen om actief te worden als de andere neuroon actief is. 

o NMDA: de ultieme smart drug. Men is er nog meebezig in labo’s, maar men 
vermoed dat dit product de synaptische efficientie vergroot. 

• simulaties: neurale netwerken 
o We kunnen dit leren ook in computers steken door de zogenaamde neurale 

netwerken 
fysieke, biologische, neuronale verandering ten gevolge van leren: casestudy lezen 

• Het is biologisch, het is wat in ons brein gebeurd. Dit zijn we vooral te weten 
gekomen door het experiment van de honden van Pavlov. 

 
Kat= gato(spaans) 
Alles wat je leert is een verbinden van neuronen die je nodig hebt om bv. Kat uit te spreken 
en de neuronen die je nodig hebt om gato uit te spreken. Dus al het leren; het leren van een 
nieuwe taal, het leren van leerstof,… komt neer op het creeren van neiuwe verbindingen. Op 
asociatief leren. 
 
Kennis is opgeslagen in een netwerk van verbindingen 
Via hersenscans kun je zien dat er nieuwe verbindingen worden gemaakt wanneer je iets 
nieuws leert. 
 

Hoofdstuk 7: onthouden en vergeten 
Situering 
... informatie opnemen (gewaarwording), interpreteren (waarneming), selecteren 
(aandacht)... 
... nieuwe dingen leren (conditionering & leren), ze opslaan en ophalen(dit hfdst) 
->geheugen 
 

7.1 Achtergrond 
Rubin & Schulkind (1997) 



genereer herinneringen bij target woorden (woede, boek, ...) -
73jarigen 
3bevindingen: 

• recentheidseffect: 43% < 10j 
o Dit betekend dat als je aan mensen vraagt om 

herinneringen te vertellen dat het vaak zullen hebben 
over recente gebeurtenissen van minder dan 10j 
geleden 

• geen voor 3j 
o Kinderamnesie. We hebben geheugen verlies voor 

een periode van 0-3jaar. Niemand haal herinneringen 
op van jonger dan 3j 

o Wanneer je iets herinnert van voor je 3j is het een zelf 
aangemaakte herinnering gevormd aan de hand van 
geziene foto’s en verhalen 

• reminiscentiebult: 10-30 > 30-60 
o Mensen herinneren veel meer van hun 10 tot 30 jaar dan van hun 30 tot 60 

jaar. Dit komt omdat er in de periode van je 10 tot 30 jaar meer belangrijke 
gebeurtenissen gebeuren zoals eerste liefjes, middelbare school, hoge school, 
mischien als eerste kindje,… 

• Men vroeg ook aan de mensen om een herinnering op te halen die ze moesten 
moeten linken aan een bepaald wordt dat gezegd werd 

o Oude mensen vertellen hier vaak over herinneringen uit hun leeftijdsperiode 
van 10 à 30 jaar. Dit toont aan dat als je mensen herinneringen laat vertellen 
komen de ouder herinneringen niet zo snel naar boven, maar dit toont aan 
dat alles wat we leren een spoor na laat in de hersenen. Soms denken we dat 
we iets vergeten zijn maar iets compleet vergeten is zeer zeer zeldzaam. 

iets groter indien instructies verwijzen naar het verleden  
->ophalen≠vergeten 
Tijd is niet de enige factor die bepaald hoe goed dat onze herinneringen zijn. 
 
 

geheugen: in de hersenen opgeslagen ervaringen die gedrag kunnen beïnvloeden 
= begin psychologie 1855 -Ebbinghaus-‘Uber das Gedächtnis’ 
Dit boek ging niet over onthouden maar vooral over vergeten. Hoe snel en hoeveel vergeten 
we. 

• Hoeveel en hoe snel vergeten we 

• betekent vergeten compleetverlies? 
procedure: spantaak: herinnering CVC (e.g. DAJ) 
In de spantaak die Ebbinghaus gebruikte gaf de proefpersonen een reekssylaben van zo 
CVC’s. Hij boot deze aan na elkaar en hij keek hoeveel mensen konden onthouden. 
Woorden die een spantaak kunnen bevatten: 
lim pon ten sur wer zof his nal rin zek 
procedure: spantaak: herinnering CVC 

• onmiddelijk:max 7 eenheden 

• 17 x -12 eenheden 

• 44 x -24 eenheden 



tijd stijgt ->herinnering dalen 

• Als hij een tijdje later aan de mensen vraagt, een uur later wat dat de CVC’s waren 
die dat ze gehoord hadden. 

• Hij stelde vast naarmate dat de tijd toeneemt dat de herinnering zakte 
 
Geen herinnering ≠ vergeten 
-> besparingsmethode(‘savings’: hoeveel % minder beurten) 
herhaald leren ->minder beurten 

• Als mensen iets voor de 2de keer leren hebben ze minder beurten nodig om dezelfde 
prestatie te halen 

zelfs al is initiële herinnering = 0 

• Het is niet dat als je je iets niet meer kan herinneren dat het geen effect heeft gehad 
op je brein. Dit is om willen van de savings dat je de 2de keer dat je iets ziet het beter 
kan. 

->vergeetcurve: vergeten = f(tijd 
 
De vergeetcurve 

Meeter et al.: 
geheugen 
nieuwsfeiten internet 
surfers ~ Ebbinghaus 
Als mensen iets 
moeten leren en je 
test hun 20 minuten 
na het leren kunnen 
ze maar 60% 
onthouden van wat 
ze geleerd hadden. 

Meeter et al.: geheugen nieuwsfeiten internet surfers ~ Ebbinghaus 
 
Er werden vragen gesteld aan mensen over nieuwsfeitjes van 0 
tot meer dan 300 dagen geleden. Mensen vergeten heel erg 
veel in het begin en je eindig met nog maar 20% onthouden 
informatie. Dit komt omdat het hier gaat over betekenisvolle 
informatie. Je hebt meer verbindingen met neiuwsfeiten en 
daarom onthoud je er meer van. 
 

het geheugen’: ≠geheugensystemen 
William James (Principles of Psychology -1890): 
primaire geheugen (KTG / WG):kortbijhouden van gedachten en ervaringen ~ stream of 
consciousness 
Met een cappaciteit van max 7 eenheden 
secundaire geheugen (LTG):geheugen voor vroegere gebeurtenissen en ervaringen 
Ongeveer 20% wordt hier opgeslagen 



 
secundaire geheugen (LTG): bevat 2 systemen 

• niet-declaratief (impliciet -procedureel) geheugen: onbewuste vaardigheden die tot 
uiting komen in gedrag: 
Niet declaratief= dingen die je moeilijk onder woorden kunt brengen. Dingen je wel 
onthouden hebt maar moeilijk kunt uitleggen zoals fietsen. 

o motorisch (e.g. piano spelen, fietsen) 
o alle geheugenfenomenen zonder bewustzijn(e.g. perceptueel leren, priming, 

impliciete conditionering, ...) 

• declaratief (expliciet) geheugen: bewuste herinnering van feitenen 
gebeurtenissendie men kan verwoorden 
Hier wordt elke gebeurtenis opgeslagen die we kunnen herinneren van ons eigen of 
van het leven van onze naasten 

o episodisch: zelf meegemaakte gebeurtenissen (autobiografisch) 
▪ Persoonlijke herinneringen bevinden zich hier 

o semantisch: feiten en kennis over de wereld, onafhankelijkvan plaats en tijd 
van verwerving 

▪ Het leren van talen bevind zich hier 
 
Episodisch vs. semantisch geheugencase study: semantische dementie 
Het semantisch geheugen heeft een fantastische eigenschap: het heeft een onbeperkte 
capaciteit, het kan niet vol geraken. Het is wel moeilijk om er iets in te steken maar wanneer 
iets erin zit blijft het er ook in. 
 
Hoe weten we het dat het over 2 systemen gaat? 
Wel in de neuropsychologie gaat men er vanuit dat 2 systemen onafhankelijk zijn als we een 
dubbele associatie kan aantonen. Kunnen we een patient vinden met een kapot semantisch 
geheugen en een  intact episodisch of omgekeerd dan spreekt men over 2 aparte systemen. 
In filmpje kan je zien dat er mensen bestaan met semantische dementie. Mensen waarvan 
het semantisch geheugen dus kapot is. Deze man van het filmpje kan nog herinneringen 
vertellen van vroeger toen dat hij kind was etc. maar herinneringen van nu en de dingen van 
het nu kan hij totaal niet meer onthouden. Dit komt door de dubbele associatie omdat er 2 
verschillende systemen zijn waarvan alleen nog maar het episodisch geheugen werkt. 
herinneren: 3 stappen 
Binnen de geheugensystemen moeten er verschillende stappen doorlopen worden voordat 
men zich iets kan herinneren. Er moeten 3 stappen doorlopen worden: 
verwerving(codering): initiële leren(dossier nooit opgeslagen in archief) 



bewaren: vereist neuronale veranderingen die het mogelijk maken om informatie vast te 
leggen ->geheugenspoor: 
De bewaring gaat over de nieuwe verbindingen die gemaakt worden 

• tijdelijk vastleggen in hippocampus (heel bel. Gebied voor het geheugen) Alles wat 
we leren wordt pas in 2 stappen opgeslagen in onze hersenen. Eerst in hippocampus 
en s’nachts naar de cortext (derest van de hersenen) 

• integratie in corticale netwerken 
o Gebeurd in de slaap 

• (dossier verloren gegaan in archief) 
o Soms kan je de herinneringen er niet uithalen 

oproepen: vergeten = verloren gaan of probleem oproepen? ->savings! 

• (dossier kan niet teruggevonden worden in archief) 
 

7.2 Model van Atkinson & Shiffrin 
 
Vooral model declaratief 
geheugen (procedureel 
later ontdekt) 
Was het eerste model van 
het geheugen dat decenia 
lang dominant geweest is. 
 
Mensen krijgen input uit 
de omgeving 
(gewaarwording en 
waarneming) 

Dan slaan we alles op in de kleine geheugensysteempjes van onze zintuigen (sensorisch 
egheugen). Een deel van de informatie wordt doorgestuurd naar het korte termijn geheugen 
en pas daarna wordt een deel hiervan naar het lange termijn geheugen gestuurd. 
 
sensorisch geheugen: (~ Broadbent hfdst 5) 
apart voor elk zintuig 

• Hebben we systemen waar informatie voor elk 
zintuigen gedurende korte tijd opgeslagen wordt. 

veel info <-> zeer korte tijd: even bijhouden voor verdere  

• In deze korte tijd dat alles wordt bijgehouden bepalen 
onze hersenen wat belangrijk is en wat bij gehouden 
moet worden en wat niet belangrijk is en dus niet 
moeten worden opgeslagen in het LTG 

verwerking/interpretatie 
zicht - iconisch geheugen: Sperling: (= 
het sensorisch geheugen voor het visueel systeem) snel 
vervagend sensorische opslagsysteem 
vrije herinnering: ca 4 items 
cue rij ~ toon (onmiddellijk): allemaal 
 



Sperling deed experimenten waarbij hij mensen een paneel liet tonen met 12 letters op (zie 
vorige bldz). Hij toonde dit paneel voot 50 mili seconde. Dit wil zeggen dat niet iedereen zal 
gezien hebben wat er getoont is geweest. Maar deze korte tijd is wel genoeg om cognitieve 
verwerking van de hersenen op te starten. 
Nadat Sperling het paneel had gentoond aan de mensen vroeg hij aan de mensen welke 
letters ze hadden gezien. Als je mensen een seconde later laat antwoorden kunnen ze ong 4 
van de geziene letters opnoemen. Hierdoor dacht men dat de capaciteit van het econisch 
geheugen 4 was. 
Als men dan zegt voor het tonen van het paneel zeg straks de bovenste letters blijkt dan 
men deze alle 4 juist kan zeggen. 
Ontdekken gedurende 1 seconde onthoud je alle visuele informatie die je binnen krijgt. Maar 
na 1sec blijft er van alles nog maar 40% over. 
 
echoïsche geheugen: Darwin et al. ~ Sperling taak: meerdere luidsprekers 

• iets langer (2 a 4 sec->info normaliter minder lang 
beschikbaar in de omgeving) 

o De mensen weten ong wat er in de 4 boxen gespeelt 
heeft maar als je op voorhand zegt ik wil weten wat 
je hoort in de linker box dan weten ze al die 
informatie 

o Ook hier wordt alle info voor een korte tijd 
bijgehouden maar vervaagd deze na 2 à 4 seconden 

KTG: houdt de info vast waar we ons van bewust zijn 

• beperkte capaciteit  
o Miller: spantaak: 7 getallen ~ Ebbinghaus CVC 

▪ ->7 ‘chunks’ 

• Het gaat hier om chunks omdat men gevonden heeft dat we 7 
dingen kunnen onthouden, maar het er niet toe doet wat die 
dingen zijn 

o 7 woorden, 7 letters,.. je kan 7 betekenisvolle 
eenheden onthoud (=chunks) 

• fragiele code 
o Brown en Peterson (1959): 3 woorden -suppressie herhaling(door 

achterwaarts tellen)->12 sec quasi volledig verval 
▪ Als je achterwaards moet tellen terwijl je 3 woorden moet onthouden 

dan herinneren de mensen zich na 12 seconden zo goed als niets 
meer. 

▪ Dit komt omdat we 3 woorden in ons KTG kunnen opslaan maar als je 
dat systeem belast met iets anders dan kunnen we zelfs in een periode 
van 18 seconde die woorden helemaal niet meer bijhouden. 

 
KTG: aap vs. Mens 
De aap heet een beter KTG dan de mens. We zijn wel de meest intelligenten dieren maar 
onze intelligentie zit vooral in het LTG ons KTG is wel slechter dan dat vande aap 



LTG: 
onbeperkte capaciteit 

• Het is moeilijk om er iets in te steken 
maar vanaf dat het erin zit blijft het er 
in 

• Vreschil met computer harddesk. 
Deze kan volstaan de hersenen van 
mensen kunnen nooit vol zitten 

verval veel trager (uren/dagen ipv seconden) 

• Het veregeten is het einde van de 
ebbinghaus vergeetcurve. 

• De blijfende 20% verlies je niet snel 
KTG ->LTG: herhaling(rehearsal) 

• Om iets van KTG naar LTG te krijgen moet je veel herhalen zodat er connecties 
ontstaan. 

Glanzer & Cunitz: seriële positiecurve 
 

7.3 Verdere ontwikkelingen 
Atkinson & Shiffrin ->3 belangrijkeontwikkelingen/veranderingen waar we ons idee over het 
geheugen bij gesteld hebben (deze ontwikkeling zijn nu nog aanwezig en er worden nog 
steeds onderzoeken rond gedaan) 
 
1.KTG ->WG: 
Men is het korte termijn geheugen meer gaan zien als een werkgeheugen dan als een korte 
termijn geheugen. 
Baddeley & Hitch: passief 7-slot KTG met herhalings proces kan alledaagse cognitieve taken 
(rekenen, redeneren, tekstbegrip) nietverklaren->WG 
Met de informatie die we verwerkt hebben, hebben we eigenlijk veel meer gedaan dan puur 
papagaaie werk. We hebben geluistert, geschreven en nagedacht hoe we de gehoorde 

woorden kunnen samenvatten.  
Dit model heeft 3 grote 
componenten: 

• Visuele opslagplaats 

• Fonologische opslagplaats 

• Centrale verwerken 
 
Verschil de fonologsiche lus is een 
beetje hetzelfde als het korte 
termojn systeem van atkinson en 

shiffrin en van abbinghaus. Dit bettekend dat je een systeem hebt om klanken op te slaan: 
de fonologische opslagplaats. Hier bevinden zich bijvoorbeeld woordjes. Deze informatie 
probeer je bij te houden door het te herhalen: articulatorisch herhalingsproces. De 
fonologische lus bestaat uit 2 delen. 

• Opslagsysteem 

• Herhalingssyteem 
De zaken die Baddeley and hitch toevoegen: 



Men heeft ontdekt dat we een anoloog syteem hebben voor visueel en particele informatie. 
Daar bevind er zich ook een beetje opslag namelijk de visuele opslagplaats en heb je een 
herhalingsysteem die zij de innerlijke schrijver noemden.  
Bv als we verschillende gekleurde bolletjes te zien krijgen en er wordt gevraagd waar stond 
het groen bolletje dan hebben we dit niet onhouden met onze fonologische lus maar met on 
visueel schetsbald.  
De eerste belangrijke uitbreiding was dus dat het geheugen niet alleen verbaal kan zijn maar 
ook visueel. 
De centrale verwerker houd zich beizg met de aandacht verdelen tussen taken. Voor 
Baddley and Hitch was de centrale verwerker de interface met het lange termijn geheugen. 
Je kan soms dingen makkelijker onthouden in het KTG als ze aansluiten met informatie die 
zich al in de cortex bevind (in het LTG). Dit gebeurd via de centrale verwerker. 
 
WG Baddeley & Hitch–Baddeley & Hitch 
Dubbeltaakmethodiek (e.g. eenvoudige sommen: LTG) 

Als je een rekensom moet oplossen zonder 
dat je terwijl iets anders moet doen lossen 
mensen dit op in 1000 mili seconden. 
 
Aan de hand van het systeem van 
articologische suprisie onderzocht men of 
dat je de fonologische lus nodig had om een 
rekensom op te lossen. 
 

Men liet mensen heirvoor ‘de de de’ zeggen of achterwaards tellen terwijl ze een rekensom 
moetsen oplossen. Dit moesten ze doen omdat het articulatroisch herhalingsproces dan 
werd stilgelegd. 
Conclusie: de fonologische lus heb je niet nodig om rekensommen op te lossen. 
 
Bij de toevallige tijdsintervallen moest men op onwillekeurige tijdstippen op een knopje 
drukken om zo de centrale verwerker te belasten. De rekensommen werden hierdoor 25% 
trager opgelost 
Conclusie: we maken rekensommen met de centrale verwerker want als deze belast wordt is 
het moeilijker om ze op te lossen. 
 
WG Baddeley & Hitch neurale representatie 

~ gebieden visuele verwerking 
(visuospatieel schetsblad) & 
spraakproductie (fonologische lus ) 
->WG = geactiveerd deel LTG? 
 
Via hersenscans keek men welk 
gebied actief werd bij welke taak. 
 
Als je mensen taken laat doen die 
de fonologische lus belasten dan 
worden de gele gebieden actief. Je 



ziet de activatie in de gebieden die te maken hebben met taal. Deze bevinden zich vooral in 
de LH en in de RH vooraan. 
Als je mensen visuele informatie laat onthouden dan gaat het over informatie in de blauwe 
gebieden: de visuele bergplaats. 
 
Besluit: het werkgeheugen bevind zich op verschillende plaatsen in de hersenen. 
 
Verbale informatie: activatie vooal links en vooraan 
Visuele informatie: activatie achteraan 
Aandacht: activatie vooraan 
 
Men is nog niet 100% zeker dta het WG bestaat. Men stelt zich nog steeds vargen of dat dit 
niet gewoon het geactiveerde deel is van het LTG. 
 
Verdere ontwikkelingen 2 
2.WG = onderdeel LTG? 

• Atkinson: geen verklaring voor uitblijven effect complexiteit op capaciteit KTG->7 
letters 

o woorden-cijfers-namen-... 

• maar: span nonwoorden< woorden 
o Men kan beter 7 woorden onthouden dan 7 nonwoorden (geen bestaande 

woorden) 
▪ Dit komt omdat we betkennisvolle gehelen proberen te maken van de 

informatie die we krijgen. 
o ->individuele elementen samenvoegen tot grotere gehelen(chunking)  

• Cowan (2001): KTG = 4 representaties die al door het LTG herkendzijn 
Als we kijken volgens Cowan naar het brute gegeven van het KTG dan  onthouden we 
eerder 4 chunks idpv 7 

• impliceert sensorisch -> LTG -> KTG (~ top-down waarneming) «Atkinson & Shiffrin      
->KTG taken:stimulus-afhankelijke neurale activatie 
Woorden worden opgeslagen in ons lange termijn geheugen 

• nauwe interactie KTG-LTG <->Atkinson & Shiffrin 
o Er gaan ook informatie van het LTG naar het KTG er is een grotere interactie 

tussen beiden dan dat men dacht. 
 

• Ruckin et al.: KTG/WG = bewuste, geactiveerde deel van het LTG (?) 
<->Baddeley: meer dan activeren informatie, ook manipulatie-verwerking(LTG: 
stabiel-passief) 

• Atkinson & Shiffrin: KTG ->LTG: herhaling-maar: 
o <-> herhaling niet enige en soms minder efficiënt 
o Geen visie op organisatie LTG, niet enkel toevoegen 

 
Verdere ontwikkleingen 3 
3.  neuralenetwerken: computermodel dat werking hersenen simuleert door grote 
hoeveelheid knopen(neuronen) met elkaar te laten communiceren(e.g. IAM) 
info gerepresenteerd adhv gewichten van connecties tussen knopen(inhibitorisch vs. 
excitatorisch)  



Om iets in je LTG te krijgen moet je voldoende herhalen maar dit verklaar niet waarom je 
sommige dingen als je ze 1 keer gelezen hebt onthoud en verstaat en waarom je ander 
stukke 10 keer of meer vanbuiten moet blokken en ze telkens weer vergeet. Herhaling is dus 
niet de enigste verklaring. 
 
~ neuraal: synaptische connecties(Hebb: ‘neurons that fire together, wire together’)                  
->biologische plausibiliteit!! 
 
Neurale netwerken 

Stimulatie leerproces en 
representatie resultaat (LGT) 
 
De neurale netwerken geven 
goed weer hoe dat kennis in 
ons verankerd zit. 
 
Er zijn bv. Neurale netwerken 
getraind dat als een kind leert 
rekenen in de lagere school 
en een kind leert dat 1+2= 3 
Dan is dit wat er gebeurd in 

de hersenen men stimuleert het leerproces maar ook het resultaat van de representatie.  
Het kind activeerd de hersencellen die actief worden bij het getal 1 en de hersencellen die 
actief worden bij het getal 2 en het kind leert dat als de meester zegt 1, 2 en plus dat er 3 
geantwoord moet worden. Door dit continu te herhalen worden er links gemaakt van 1, 2 en 
plus naar 3,… Zo leert dat netwerk sommen maken. Dit is hoe kennis word opgelsagen in 
onze hersenen 
 
probleem: volgorde van leren: eerst makkelijke(~kinderen) 
->catastrofale interferentie: Het probleem van neurale netwerken waarbij men iets nieuws 
leerde dat men het vorige vergat. (dit is eigenlijk niet hoe dat onze hersenen leren)  
 <->werking hersenen: stabiel(e.g. munt, nieuwetaal) 

• traag leren 

• niet makkelijk vergeten 
Wat er ingeraakt blijft dan wel lang aanwezig 
oplossing: 

• netwerken, info 1 -> 2 geleidelijk+ oude info ook 
o 1 netwerk representeert de info heel snel en een 2de netwerk dat de info heel 

traag consolideert. (dit heeft te maken met de tussenliggende knoppen) 
o Als er zo 2 netwerken op elkaar worden aangesloten dan werken de neurale 

netwerken prima 

• biologische validiteit?                                                                                                                                              
->neuropsychologie: 2 stappen KTG-LTG: hippocampus ->integratie bestaande 
netwerken(slaap)  

-> overdrachtWG-LTG complex (incl. frontale activiteit bij verwerving en ophaling bij 
letsel: flapuit) 
 



Individuele verschillen WG? 
De capaciteit van verschillende mensen verschilt effectief 
1887 (Jacobs): span ~ schoolresultaten 

• Er is een sterke correlatie tussen de eenvoudige spantaak en de schoolresulaten 
van die kinderen 

o Als je 7 syllaben kon onthouden en iemand anders maar 2 syllaben en 
jullie studeren even veel voor een examen dan zal de persoon die 7 
syllaben kon onthouden betere punten behalen. 

Danemen & Carpenter: leesspan ~ intelligentie 

• Als je mensen lange zinnen heeft en je laat ze deze herhalen is dit een taak die 
zeer strek gecorelleert is met intelligentie. 

Verband analytische intelligentie (5 chunks vs. 3 chunks) 

• Dit is het verschil tussen goed of zeer goed zijn in het leren van dingen. Hoe meer 
chunks je kon onthouden hoe sneller je iets kan leren. Een klein beetje extra 
capaciteit zorgt ervoor dat je in jedenkproces meer dingen in rekening kan 
brengen en dat je dus veel ingewikkeldere inzichten en denkprocessen kan 
hebben dan iemand anders. 

• Een spantaak is nog steeds onderdeel van bijna alle IQ testen. 
Trainingseffecten? Enkel taakspecifiek -> aangeboren 

• Je kan je geheugen enkel trainen voor specifieke taken. 
Worden we dommer (internet?) 
 

Maakt Internet ons dommer Google Memory 
Doordat we kennis online kunnen opzoeken gaan we anders om met informatie. Jongeren 
gaan vaker opslaan hoe ze de informatie online moeten treug vinden dan de informatie zelf. 
Is opzich niet persee negatief. Voor sommige vormen van kennis kan de digitale wereld zelfs 
een uitbreiding vormen van ons gewoon brein. 

 

Situering 
Herinneren  = 

1. Verwerven 
2. Bewaren 
3. Oproepen 

 

7.4 Informatie verwerven 
1 4 9 1 6 2 5 3 6 4 9 6 4 8 1 vs. 1 4 9 16 25 36 49 64 81 
Cijferreeks 1 moeilijker dan reeks 2 
Als je iets in je hersenen steeks moet je dat coderen om zo’n manier dat je zoveel mogelijk 
gebruik kan maken over de kennis die je al hebt. 
Leren is dus ook gemakkelijker als je probeert verbanden te maken met wat je al weet. 
Verwerving stijgt : hercoderen en organiseren zodat reconstructie mogelijk wordt met 
kennis uit LTG 
Verwerving is ook een functie van wat je al weet 
3 soorten representaties: 
verbalecode: arbitraire symbolische representaties 
sensorischecode: zintuiglijke aspecten (eg beeldcode: jouw huis?) 
motorischecode (fietsen, piano spelen) -vaardigheden:  



• moeilijk te verbaliseren en verbaal over te dragen  

• onbewuste verwerving 

• verwerving beïnvloedbaar door sensorische codes (e.g. atleten) 
 
verwerving optimaliseren door tweevoudige codering-dual coding theory (Paivio) 

• concreetheidseffect herinnering (beeld-en verbale code) 

• herinnering associaties woordparen stijgen bij verbeelding 
van de associatie 

• Pavio liet studenten abstacte woorden onthoude, woorden 
waarbij men zich moeilijk iets kan voorstellen (bv. 
Maatschappij,jusitie,vraak) 

o Men kon nog maar 17% van die woorden herineren 

• Als Pavio mensen woorden gaf als kat, tafel, … woorden 
waarbij men zich wel iets visueel kon voorstellen bleek het 
dat mensen deze woorden dubbel zo lang onthouden. 

 
Conclusie: Woorden waarbij we een visueelbeeld bij kunnen voorstellen onthouden we 
beter dan woorden waarbij we geen visueelbeeld bij kunnen voorstellen. 
 
Tweevoudige codering: We moeten 2 dingen hebben om iets goed te kunnen onthouden 
namelijk het verbale en visuele gedeelte. 
Hoe meer neuronen je dus gebruikt om iets op te slaan hoe groter de kans is dat je het terug 
zal herineren. Daarom is het dus goed om shema’s te gebruiken tijdens het leren. 
 
Pavio heeft ook experimenten gedaan waar mensen scènes moesten onthouden: 

• een olifant zit op een witte bal 
o Hier na vraagt Pavio het was met een olifant en dan moet jij antwoorden dat 

het voorwerp witte bal ook aanwezig was in die scène. 

• cue: dier –vraag: voorwerp 
 

Resultaat: Prestatie is 10% tot 20% beter als mensen tijdens het instuderen de elementen 
met elkaar in verband brengen, ze in 1 scène voorstellen dan wanneer je dit apart doet. 
Proberen verbanden te leggen is dus een grote hulp tijdens het leren. Zo onthoud je zaken 
beter. 

 
• Ook combinaties motorische en beeldcodes: enactment effect (herinnering 

handelingen beter indien zelf uitgevoerd) 
o Als men mensen een dansje toont zullen ze zich dit dansje beter herineren als 

ze het ook hebben moeten nadoen. 

 



Verwering optimalisere ndoor info te organiseren 
Sharps et al. 
Chase & Simon: 5 s schaakexperten> novicen enkel indien 
schikking bord = regels 

➔ Efficiënte organisatietechniek voor eigen 
specialiteit 

 
Als mensen de woorden sytematisch leren is de herinering 
ongeveer 24 en als dezelfde woorden random worden geleerd 
is de herinering ongeveer 15 
Conclusie: Het netjes organiseren van informatie kan dus een 
groot verschil uitmaken bij het onthouden van de informatie 
 
theorie van de verwerkingsniveau’s: herinnering = f(niveau stimulusverwerking tijdens 
perceptie)  

➔ geheugen = bijproduct perceptie 

• Craik & Tulving: BEER 
Mensen zullen nog 42% van de woorden 
herineren. 
Als mensen ook na gedacht hebben over 
de klank dan onthouden ze 65% van de 
woorden? 
Als mensen foto’s zien en woorden horen 
en moeten na denken of het een 
voorwerp of dier is onthouden ze 90% 
Conclusie: hoe dieper je nadenkt over iets, 
hoe groter het geheugenspoor is dat het 
na laat.  

o hoofdletters? 
▪ Men zal hoofdletters en kleine letters zien.  Afhankelijk van kleine 

letter of hoofdletter moet men op het links of rechtse knopje drukken. 
o ruimt het op MEER? 
o Is het een dier? 
o herkenningstest 33% kans gokken 
o genereereffect! (e.g. samenvatting)  de grootste winst zit hem in het maken 

van de samenvatting zelf 
▪ Het effect waarmee je een herinnering kan boosten door zelf iets te 

maken over die informatie. 
 

Geheugensteuntjes 
2 kenmerken: 

• goede codeertechniek -> sterk geheugenspoor 

• efficiënte oproepsaanwijzingen 
methode der loci 

• Wordt vooral gebruikt in de horeca 



o Je neemt een beeld dat al in je LTG zit bv je huis. Als er iemand een duvel 
bestel zet je deze denkbeeldig in jou keuken. Je zet de cola zero in de 
slaapkamer, je zet het plat water in de living,.. Zo kan men een 
geheugenspoor creeren waarbij men de kennis van het huis 

kapstokwoorden: woorden ipv plaatseneen 

• steen, twee-zee, drie-knie, vier-ier 
acroniemen (kofschip) 

 
Zinvol materiaal: OSLORO methode (PQ4R): aanvankelijk trager, maar betereherinnering! 

• Overzie 

• stel vragen 

• lees 

• overdenk (toepassen, nieuwe vb, relateren bestaande info) 

• reciteren (beantwoord de vragen) 

• overhoor (herinnering belangrijke punten) 
 

Hoofdstuk 7: onthouden en vergeten (deel 2) 

7.5 Informatie opslaan en bewaren 
verwerven (encoding) -> opslaan en bewaren -> (her)oproepen (retrieval) 
Onze herinneringen evolueren als deze opgeslagen zijn, het is dus mogelijk dat er hier fouten 
in komen. 

• passief -minst dynamische? 
-> organisatie LTG verklaart verwervings-en oproepingseffecten 
 
LTG:  2 vormen van representatie 

• 1.gedistribueerde representaties 

• 2.inhoudgebaseerde organisatie 
 
Gedistribueerde representaties (binnen de hersenen) 
herinnering = conglomeraat van 
woorden 
ideeën, 
waarnemingen (≠ modaliteiten) 
motorische codes 
gevoelens 
 
->hersenscans: LTG: wijd verspreide activatie Herinneringen geven dus activatie overal in de 
hersenen. 
->gedustribueerde representaties ≠ hersengebieden verbondenvia hippocampus 
De hippocampus zal de activering van alle verschillende gebieden coordineren en samen 
brengen. In de hippocampus worden er dus ook allerlei hersencelletje actief die te maken 
hebben met deze herinneringen. 
 
Gedistribueerderepresentaties(neuronaal -binnen hersengebieden) 
Binne de verschillende hersengebieden is het zo dat er verschillende groepjes neuronen 
actief zullen worden. Dus als je denkt aan het gezicht van de knappe spanjaard die je 



ontmoet hebt dan zit dit niet in 1 hersencel opgeslagen, maar in verschillende groepen 
hersencellen. 
 
kennis gerepresenteerd in neurale connecties 
geen kennis in enkele connectie tussen 2 neuronen: het gaat altijd om groepjes 
neuronaal vuren is probabilistisch proces -> groepen/netwerken neuronen  
zou niet werken 1/1 
probalistisch proces: neuronen die bijvoorbeeld telkens actief worden in wanneer je jou 
vrouw ziet. Deze neuronen zullen ongeveer 80% van de tijd actief worden maar geen 100%. 
Dat werkt niet perfect. Neuronen reageren op gezichten van personen die je kent, het 
meeste deel van de tijd maar niet in 100% van de gevallen. Dit betekend dat als er maar 1 
neuron zou zijn voor de herkenning voor je vrouw, dan zal je je vrouw niet herkennen als die 
neuron eens niet vuurt. Om zulke problemen dus te vermijden werken onze hersen niet met 
1 afzonderlijke neuron maar met groepen neuronen. Dit feneomeen beschermd ons eigenlijk 
op de foutmarge die op die neuronen zit. 
Neuronnen groeien niet bij in ons leven als er een neuron dood gaat door bijvoorbeeld door 
te  drinken dan komt er geen nieuwe neuron bij. Bij de meeste mensen is het natuurlijk geen 
probleem als er eens een paar neuronnen dood gaan omdat we hersencellen genoeg 
hebben. 
 
beter bestand tegen schade ->gradueel ipv alles-of-niets (tenzij dementie): gracieuze 
degradatie: onze kennis zal achteruit gaan als er een neuron dood is maar dit zal nooit 
inmens veel zijn omdat de neuron in groepjes verdeeld zijn. 
generalisatie nieuwe stimuli (e.g. lezen nonwoorden, herkenning persoon) 
 
Inhoudgebaseerde <-> adresgebaseerde organisatie 
herinnering oproepen op basis van adres? (~ archief -encyclopedie -harddisk): 
Er is 1 ingang tot het andres vanaf daar kan je alle info terug vinden. 

• er bestaan beperkt n ingangen tot het adres 

• eenmaal gevonden kan info altijd/gewoon gelezen worden 
 <-> menselijke geheugen: 
‘het dient om naar de ruimte mee te vliegen, en er heeft een Belg in meegevlogen’‘er is ook 
een mythiche stad met die naam’ -> encyclopedie? 
zelfs al is het concept geactiveerd is informatie oproepen soms niet mogelijk 
 
Dit deel ook eens lezen in het boek!  
 
beter model? -> neurale netwerken (McClelland) 

• adresgebaseerd model 
Ontdenk aan de hand van de neurale netwerken. Het onderzoek naar neurale netwerken is 
voor een grootdeel geheugen ondezoek. Het heeft te maken met hoe je menselijke kennis 
kan represenateren.  
Een stuk over het werk van McClelland gaat over een politie agent die kennsi over de wereld 
verzameld heeft. Het gaat over de declaratief geheugen met betreking tot 2 jeugdbendes. 
De jetts en de sharks. Als die politie agent een adresgebaseerd model zou hanteren. Dan zou 
deze op het politie bureau een fischebak moeten bijhouden met alle misdadigers van die 



jeugdbendes. Bv een fische kan zijn Alen zit bij de jets is rond de 30j, laag opgeleid, is 
getrouwd zijn taak in de groep is inbreker. 
Het probleem is als er iets is gebeurd bv een inbraak en je wil weten wie het gedaan heeft 
moet je al deze verschillende fisches doorlopen, dit duurt heel lang.  Dit is dus niet hoe deze 
kennis van de jeugdbendes in het brein van de politie agent zit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

inhoudgebaseerd model (neuraal netwerk): 
De politie man heeft zoals logisch geen fishe bak zitten in zijn hersenen maar een neuraal 
netwerk. 

• kenmerk = knoop (~meerdere neuronen -supra) 
o In de hersenen bevinden zich neuronen die actief worden als we bv. Rick 

zeggen. Ook zijn er groepjes die actief worden als we aan dealers denken. Dit 
zijn hersenstukjes die dus actief worden als er bepaalde stukken informatie 
opgeroepen wordt. 

• geheugenspoor = activatie tussen twee knopen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

centrale persoonsknopen: integreren de ≠ inhouden~ 
hippocampus 
Als we aan 1 iemand denken dan komt de centrale structuur, onze 
hippocampus in werking (de groene bol in het midden). De 
hippocampus staat in verbinden met alle verschillende knoppen 
en deze al ook deze verschillende knoppen in verband met 
elkaar brengen. 
 
inhibitorische vs. excitatorische verbindingen (~ IAM) 
 
 
 
verschillen adresgebaseerde organisatie:   

• elk kenmerk kan geactiveerd worden door verschillende input 



o Je moet bv. Niet beginnen bij de naam van de inbreker. Tips over zijn 
haarkleur, beroep, auto,… kunnen al voldoende puzzelstukjes zijn om de 
volledige puzzel in te vullen. 

• kans activeren informatieknoop stijgt indien veel verbindingen (e.g. 
geheugensteuntjes) 

o bv. Het is een 20-tiger, hoog opgeleid,… dan komt er meer activatie toe in 1 
bepaalde centrale knoop waardoor de kans groter is dat je zal kunnen 
ontdekken over wie het gaat. 

• activatie informatieknoop stijgt als activatie aanwijzingen stijgen (e.g. effect ‘hint’) 

• effectiviteit aanwijzing met uniciteit(e.g. ‘goeie’hint) 

• herinnering = associatieve zoektocht-soms activatie ontbrekende/verkeerde 
informatie (~ TOT, ~ namen, déjà-vu) 

o Het kan zijn dat je bij herinneringen delen bent vergeten, maar als je dan 
hint’s krijgt zoals foto’s of namen. Dan kan je de dingen die je schijnbaar 
vergeten was terug gaan herinneren. 

o Déjà-vu: het moment wanneer je je inderdaad al eens in een gelijkaardige 
situatie hebt bevonden. Zoals zelfde plek, zelfde personen, zelfde kleren, 
maar andere dag, andere datum, ander uur. Als er genoeg puzzelstukjes 
hetzelfde zijn als de vorige keer dan gaan je hersenen derest van de 
herinnering gaan invullen/aanvullen.  
Dus activatie in een aantal groepen neuronen die ooit al eens smaen actief 
geweest zijn volstaat om derest van de herinnering op te roepen en dan krijg 
je dus het gevoel dat je de situatie waarin je je bevind al eens meegemaakt 
hebt. 

 

7.6 Informatie oproepen 
herinnering laatste vakantie? 
Alles wat we meemaken laat een spoor achter in onze hersenen, laat een herinnering achter, 
maar soms zal je er niet meer bij kunnen. 
Onderzoek heeft uitgewezen dat de moeite die je doet om iets te herinneren bijna even 
belangrijk is als de moeite die je doet om het erin te stekken. 
denk aan het hotel, de bar, ontmoetingen, bezoeken 
herinnering stijgen -> waren niet verloren -> oproepingsprobleem 
herinnering = f(verwerving, bewaren, én oproepen) 
 
Tulving: oproepingsaanwijzingen (effect geheugensteuntjes): 
onthouden 48 woorden uit 24 categorieën (encodering =voor iedereen) 

• Nadien vroeg hij aan de helft mensen om de woorden te herhalen. De mensen onden 
19 van de 48 woorden herinneren. 

• Andere helft van de mensen krijgen de categorieën en moesten dan de woorden 
zeggen die ze zich nog konden herinneren. De mensen konden 26 van de 48 namen 
herinneren. 

2condities: oproepen zonder of mét categorienamen  
-> herinnering 19 vs. 36  ->effect oproepen («verwerving, opslag) 
In beide gevallen hadden de mensen wel evenlang gestudeerd. Er is een onderscheid tussen 
iets vergeten en iets niet meer kunnen terugvinden. Heel vaak is herinnering functie van een 
goede hint te hebben. 



Studeren komt er dus op neer dat je ingangen bijcreert om bij de informatie te komen. 
Daarom dat het zo belangrijk is als je studeert dat je informatie met elkaar in verband 
probeert te brengen.  Zo creer je meerder padden naar de info 
 
Wagenaar:  

• 6j dagboek -2400 episodes (gebeurtenissen) 

• wie, wat, waar, wanneer aanwijzingen 

• ~ Ebbinghaus vergeetcurve 

• wat > waar > wie > wanneer 
o Een jaar later stelde 

hij zichzelf bv. De 
vraag welk verhaal 
heb ik geschrijven op 
kerstdag. Hij kon zich nog maar een 20% herineren. 

o Als hij 2 aanwijzingen kreeg: met wie en wanneer kon hij zich al 40% van de 
gebeurtenis herineren 

o Met 3 Aanwijzingen kon hij al meer dan 60% herineren. 
Dit toont aan dat je het gevoel hebt dat je dingen vergeten bent, maar als iemand 1 of 2 
elementen aanbrengt die deel uitmaken van de herinering kan dit zorgen voor genoeg 
elekrische activatie in de groepen neuronen zodat je de puzzel van het neurale netwerk 
opnieuw kan maken.  

• combinatie cues > enkele 

• ~ model McClelland 
 

kan iets uberhaupt vergeten worden of kan het niet opgeroepen worden? 

• niet te beantwoorden -hoe bestaan bewijzen van iets wat je niet kunt aantonen 

• reconstructie in de plaats van echte herinnering bij te intense aanwijzingen (infra) -> 
cf. psychoanalyse 

o Wat gebeurd er tijdens het herinneringsproces, welk effect heeft het 
aanbrengen van ellementen 

o Men kijkt wat er gebeurd als men hints heeft in verband met de herinering en 
wat als er foute hints worden gegeven 

 

Elizabeth Loftus: creatie valse herinneringen 
Men photoshopt een foto van een klas op een tank.  Er is nooit een klas uitstap geweest met 
een tank, maar door die foto denken de mensen van wel dsu gaan ze zich zaken beginnen 
‘herineren’. De mensen gaan eigenlijk zelf een herinering beginnen samenstellen aan de 
hand van de geziene foto. 
Valse herinneringen het experiment 
 
Nieuwe onderzoeksvragen psychologie: wat beïnvloedt oproepen en hoe correct zijn 
herinneringen? 
 
oproepen = f (interferentie) 
Interferentie bij het oproepen 
verval: fysiologische veranderingen in het geheugenspoor van de ervaring die het uitwissen  
->ruimte voor nieuwe ervaringen 



Ons geheugen heeft niet veel te maken met verval. Zo herineren we dingen die evenlang 
geleden zijn soms goed terwijl we de andere dingen wat slechter herineren. Als vergeten in 
het LTG puur een biologisch proces zou zijn dan zou je verwachten dat je beide zaken nog 
even goed herinnert. Dit is dus niet het geval, gebeurtenissen die speciaal zijn onthouden we 
vaker beter. 
 
verval= vooral verklaring KTG/WG <-> LTG: 

• waarom ≠ verval voor ≠ gebeurtenissen bij = ouderdom?  

• sommige herinnering vervallen niet bij  stijgende ouderdom 
o Als het puur om biologisch verval zou gaan, zou men zich niet kunnen 

herinneren want men 80j geleden heeft gegeten tijdens de communie 

• verval is vaak schijn -> oproepaanwijzingen 
o Soms denk je dat je iets vergeten bent tot dat je 1 hint krijgt waardoor alles 

terug komt. 
o Als het zou gaan over een biologisch verval dan zouden oproepaanwijzingen 

niet zo een groot effect kunnen hebben. 
o Vergeten heeft dus veel meer te maken met informatie niet meer kunnen 

oproepen dan met de biologisch verdwijnen van de informatie. 

• verval = f(tussenliggende gebeurtenissen)ipv f (tijd) 
->Jenkins & Dellenbach 

Dit onderzoek toont aan dat als we 
herineringen niet meer zo goed 
weten dat dit niets zoveel te maken 
heeft met de tijd die al gepaseerd is. 
Maar dat dat te maken heeft met de 
dingen die ondertussen gebeurd 
zijn. 
 
 

vergeten in LTG = interferentie≠ verval 

• We herinneren ons dingen niet meer omdat er ondertussen andere dingen gebeurd 
zijn die interferen met de oude informatie. Met heeft dit ontdekt door het 
experiment hierboven. Men liet mensen woordenlijsten vanbuiten leren en 6u later 
ging men deze mensen opvragen. Hierdoor wordt de typische abbinghaus 
vergeetcurve weer gevormd (het meeste vergeet men in het begin). Als mensen niet 
hadden geslapen verloren ze meer dan de helft van de informatie die ze moesten 
onthouden (amper 20% bleef over). Bij de mensen die wel geslapen hadden konden 
zich nog veel meer herinneren. 
Hierdoor heeft men ontdenkt dat het niet alleen tijd is die een grote rol speelt. Slaap 
is dus belangrijk om iet te onthouden. Dit komt omdat de hippocampus voornamelijk 
tijdens de slaap actief wordt. 

• Experiment kakerlak. Als je de kankerlak even vastplakt aan aan de grond moet hij 
daar een tijd blijven stil staan waardoor er ondertussen niks kan gebeuren. Bij de 
kakerlakken die een tijd moesten stilstaan heeft men opgemerkt dat zij zich beter 
konden herinneren waar dat ze een schok krijgen in de kooi. 
Conclusie: Hoe minder je in de tussentijd doet hoe minder snel je iets vergeet. 
Vergeten in het LTG is geen verval, maar interferentie. 



2 soorten interferentie 
proactieve vs. retroactieve interferentie 

 
 
 

 
 
➔ vergeten = verval 
(encodering -KTG/WG) + 
interferentie (oproepen 
-LTG) 
 

Proactieve interferentie: Stel studenten blokken voor de examens vak B en nadien doen ze 
een examen over vak B. Er zijn 2 studenten. 

• De ene student heeft eerst vak A geblokt en dan vak B. Daarna het examen van vak B 
gedaan 

• De andere student heeft alleen nog maar vak B geblokt. Daarna het examen van vak 
B gedaan. 

o Deze student zal een betere score behalen voor vak B dan de andere student. 
Dit komt omdat als je eerst A leer en dan B dan zal deze informatie met elkaar 
interferen waardoor je niet alle info over vak B goed kan herineren. 
Iets wat je eerst leert interfereert dus met wat je erna leert. Deze 
interferentie komt niet zo super vaak voor. 

 
Retroactieve interferentie: komt het meeste voor van de interferentie soorten 

• De ene student heeft vak A geblokt, daarna vak B geleerd en dan het examen van vak 
A gemaakt. 

o Zal slechter scoren dan de ander student 
o Dit komt omdat je de informatie van vak A minder goed onthoud doordat je 

nog rap vak B er tussen hebt geblokt voor dat je het examen moet aflegen. 

• De andere student heeft vak A geblokt en daarna het examen van vak A gemaakt. 
 
Het toetseffect 
Roediger & Karpicke (2006):  
2 teksten (zon & zeeotters) 
2 x 7 min studeren of 1 keer studie vervangen door toets (‘schrijf ideeën op’) 

 

Ene groep moest 2x 
7minuten studeren 
andere groep moest na 
1x 7minuten blokken een 
test doen over wat ze 
geleerd hadden. De 
groep die alleen maar 
geblokt hebben doen het 

iets beter op de test dan de groep die geblokt 
heeft en nog een test moesten doen over wat ze geleerd hadden. Maar het blijkt wel dat de 



herinnering van de mensen die maar 1 keer 7 minuten geleerd hebben langer blijft. Dit komy 
doordat je jezelf niet alleen traint om de informatie in je hoofd te steken maar ook om deze 
eruit te halen. 
Conclusie: Als je blokt moet een belangrijk deel van het blokken zijn de informatie opzeggen 
in je hoofd of een zelf gemaakt test maken, proefexamen doen, … Het is dus belangrijk om 
buiten het studeren ook de informatie op te roepen. Want dit heeft evenveel effect op de 
herinnering dan het leren. 
 
In de klas: McDaniel et al. (2011): toetsen traint oproepen(rest: verwerven/bewaren) 
Conclusie: Als je na de les oefeningen maakt in het oefenboek dan zal dit er voor zorgen dat 
je tijdens het examen 10% tot 20% beter zult onthouden. 
 
oproepen= f (interferentie) 

• Kan je een beetje tegengaan door jezelf te toesten 
oproepen= f (distinctie) 
 
Distinctie als hulp bij het herinneren 
McClelland: inhoudgebaseerde organisatie: effectiviteit aanwijzing stijgt met uniciteit = 
distinctie 
Herinneringen van dagen waarop bijna altijd hetzelfde wordt gedaan zal je beter herinneren 
zoals; nieuwjaar, kerst, verjaardag,… 
Bij specifieke herinneringen heb je maar 1 ingang die tot deze plaast kan leiden. 
->isolatie-effect herinnering stijgt indien distinct van gelijktijdige gebeurtenissen (sterke 
oproepaanwijzing) 
De herinering is beter als andere gebeurtenissen aparter zijn. 

 
Je herinnert zaken beter als ze een beetje uniek zijn, als ze een beetje anders zijn 
 
wat deed je oudjaar <-> wat deed je vorige zaterdag 
flitslicht-herinneringen -flashbulb memories niet noodzakelijk betere herinnering, wel 
levendiger LTG: resultaat van opslag een week nà het voorval 
Fmashblub memories zijn die herinneringen als er iets belangrijk gebeurd bijvoorbeeld de 
aanslagen in zaventem. Mensen kunnen deze herinneringen nog in geuren en kleuren 
vertellen dus mensen hebben de indruk dat die herinneringen veel acurater zijn omdat ze 
juist zo uniek zijn in vergelijking met andere herinneringen uit dezelfde periode. Onderzoekn 
heeft aan getoond dat distinctie helpt bij het geheugen, maar flitslicht-herinneringen zijn 
niet acurater dan andere herinneringen. 



Onderzoek 911 
Ze vroeger op het moment aan mensen 
die in paniek waren om deel te nemen 
aan hun experiment. Ze vroegen aan 
deze mensen wat heb je gisteren gedaan 
en wat heb je gisteren gegeten, de 
mensen weten dit. Ze vragen ook aan de 
mensen wat was je aan het toen doen 

dat de vliegtuigen in de toren knalden. De onderzoekers schrijven dit op en laten de mensen 
naar huis gaan. Nadien 6 en 12 weken later zoeken ze die mensen opneiuw op en vraagt 
men nogmaals wat was je aan het doen toen dat de vliegtuigen in de torens vlogen. De 
herinneringen hiervan waren minder accuraat dan de zaken die men vroeg over wat ze 
deden de dag voor 911. Toch zijn mensen ervan overtuigd dat ze deze herinneringen nog 
herinneren als de dag van gisteren. Onderzoek toont aan dat dit niet het geval is. 
Wat wel zo is is dat deze herinneringen zorgen voor veel activatie in het emotionele gedeelte 
van de hersenen waardoor dat die gebeurtenissen nog zo levendig aanvoelen. 
 
Flits-herinneringen zijn helemaal niet accuraat maar door dat de mensen van 911 vol met 
angst naar buiten gelopen zijn zorgt ervoor dat hun lymfatisch systeem activeert 

7.7 Herinnering = reconstructie 
experimenten, examens -> dagelijkse herinneringen? 
wat staat op een briefje van 20 EUR 

• Hierop staat de kaart van europa. Ondanks dat mensen al zo vaak een briefje van 20€ 
hebben vast gehad toch vinden ze het moeilijk om zich dit te herinneren 

 
experimenten, examens -> dagelijkse herinneringen? 
wat staat op een briefje van 10 EUR 

• Ook de kaart van europa 
 
autobiografisch geheugen, 40 herinneringen, 14d  -> 6m 
later: echt of verzonnnen? 
Onderzoek toont aan dat onze herinneringen onbetrouwbaar 
zijn 
 
Experiment 
In 14 dagen schrijf je 40 herinneringen op. Deze geef je dan 
aan een vriend of vriendin. Je vrienden moeten een paar van 
de herinneringen aanpassen. 6 maand later moet jij raden 
welke herinneringen echt zijn en welke niet. 
Wanneer de context is aan gepast zal je in meer dan 60% van 
de gevallen zeggen dat het om een correcte herinnering gaat. 
Wanneer je het gevoel veranderd 30% verkeerde 

herinneringen 
Wanneer men een herinnering van iemand anders heeft 
denkt men in 10% van de gevallen dat het een eigen 
herinnering is 
➔ zeer onbetrouwbaar!!!(cf. Loftus 



waarom? 

• Bartlett(Remembering): organisatieschema’s 
Als we herinneringen opslaan bv. Over alles wat we meemaken dan zit er hier heel 
erg veel informatie in. 

o ->herinneringen worden gestuurd door schema’s= algemene georganiseerde 
voorstellingen over de structuur van de wereld, mensen, gebeurtenissen en 
acties 

o herinnering  daalt bovennatuurlijke elementen indianenverhaal 
▪ Bv verhaal ongeval kan goed herinnert worden, maar als je zegt dat er 

in dat verhaal zich bv. Een hesk bevond dan zal je dit vergeten. 
o onnauwkeurigheden doorvertelde verhalen -> roddels 

▪ Bij roddels worden er vaak stukjes bijgecreert aan de hand van de 
informatie die je weet over een persoon. 

o wetenschap: Kleine Albert, Eskimo ‘sneeuw’woorden 
▪ Iedereen kent het verhaal dat Eskimo’s 40 woorden hebben voor 

sneeuw, maar dit is niet zo. Het is wel een verhaal dat zeer logisch 
klinkt omdat die mensen in de sneeuw leven waardoor dat het continu 
wordt door vertelt ookal is dat niet waar 

o schemata rol bij begrijpen -> worden ook geëncodeerd (e.g. vriend basket -
>groot) 

o We creeren onze herinneringmet wat logisch klinkt 
 
geheugentaak 
Welek woorden gezien? 

Draad Speld 
Accupunctuur Naald 
Zwemmen Les 
Hamer Dokter 
Mes Hemd 
Vingerhoedje Scherp 

Deze woorden werden heel erg snel getoond. Het is de bedoeling dat je in het experiment de 
woorden aanduide dat je gezien hebt. 
Alle rode woorden werden getoond. Valse herinneirng -> je denkt dat je naalt ook hebt 
gezien als woord omdat deze in verband staat met derest van de woorden. Dit komt dus 
omdat in je neural netwerken in je brein al de andere geziene woorden een link hebben met 
naald. Hierdoor krijgt het woordje naald elektrisiteit vanuit alle kanten gestuurd. Hierdoor 
geconstueerd je geheugen een herinnering aan naald. 
 
-> valse herinneringen: associaties tussen gebeurtenissen worden mee geëncodeerd(cfr. 
Loftus: supra) 
 
Ooggetuigenverklaringen 
Een 15j geleden is er een man Joe vermoord aan het station van Brussel. Op het nieuws is er 
dan opgeroepen geweest om de lichgebruinde dader te gaan opsporen. Een uur later werd 
de dader gevonden en het bleek om een witte man te gaan. Waarom is de 
persoonsbeschrijving van de getuigen dan zo anders? Dit komt omdat het gaat over een 
overval in het Brussels station, dichtbij Mollebeek, veel vreemden, je loopt rond met 



vooroordelen,.. Als er iemand dan vraagt hoe de dader eruit zag en je weet het eigenlijk nie 
zal je al rap zeggen dat het om een gekleurd type gaat omdat je het idee hebt dat deze de 
meeste misdrijven in Brussel plegen. 
 
geheugen constructief bij opslag en herinnering ->beïnvloeden door suggestie 
Loftus & Palmer  

• film auto-ongeval 

• hoe snel reed de auto? ‘smakten’(62)> ‘raakten’(51) 
o Mensen kunnen zich niet meer herinneren hoe snel de auto reed in de film 

maar als je het woord smakten gebruikt dan denkt men dat de auto te snel 
reed. 

▪ Dit toont aan hoe je met een eenvoudige keuze van een werkwoord in 
een herinnering van een ongeval overdreven snelheid kunt uitlokken 
bij uw getuige of geen overdreven snelheid 

• week later: glas gezien? ‘smakten’(32)> ‘raakten’(14) 
o Bij smaken zeiden 32% van de mensen dat de vooruit was gebroken, bij raken 

was dit maar 14% van de mensen. 
 
Je kan in functie van sugestie dus een bepaald antwoord uitdrukken 
 
Loftus & Palmer: 
Ooggetuigen: labo en realiteit (VS) 

• In VS 365 mensen onterecht tot de dood veroordeeld 
ookal was er in 80% van de gevallen een ooggetuige die 
zei dat is de man die het gedaan heeft. 

recht: meest overtuigende bewijs 
Psychologie: onbetrouwbaar en vatbaar voor suggestie (waarschijnlijk door retroactieve 
interferentie: 12j!)  
Soms kan 1 bepaalde vraag in een specifieke richting er voor zorgen dat je 2 personen met 
elkaar gaat verwaren en zo de verkeerde dader aan duid. 
 
Reconstructie en verdrongen herinneringen 
 
frequent sexueel misbruik kinderen 

• Het is van groot belang om als klinsich psycholoog zulke verhalen serieus te nemen! 

• Moeilijke gebeurtenissen om mee naar buiten te komen 

• Mensen zullen vaak zeggen dat ze hun hele leven geconfronteerd bleven met die 
herinneringen, in hun dromen, gedachten, herbelevingen,.. 

• Mensen met PTSS hebben de neiging om het trama vaak te herbeleven 

• Er zijn ook een aantal gevallen die heel hun jeugd niks herinneren over het kinder 
misbruik maar later zich opeens dingen beginnen te herinneren hierover. 

o Traumatische ervaringen worden normaal nooit vergeten. 
o Dit zijn foute herinneringen 

Fimpje beluisteren hierover 
klein aantal op basis van ‘teruggevonden’herinneringen (Nederland: 20-30) 
 
 



 
geheugenonderzoek 

• volledig vergeten  van traumatische ervaringen zeldzaam (wel: verarmd, weinig 
herinneringen) 

• correlatie met scores fantasieschalen rapporteerders (X1?) 

• herinneringen worden vaak teruggevonden in suggestievecontexten (e.g. 
psychotherapieën met hyponose) 

 
->focus cliënt, maar waakzamheid realiteitsgehalte -gerechterlijke gevolgen 
 

7.8Amnesie 
amnesie = geheel of gedeeltelijk 
geheugenverlies  
 
2 Soorten amnesie 

• anterograde  
o Geheugen verlies voor 

dingen die gebeurd 
zijn na het ongeval 

• retrograde amnesie 
o Geheugen verlies voor dingen die gebeurd zijn voor het ongeval 

 
anterograde <->retrograde amnesie 

• vaak geassocieerd 
o De 2 soorten komen vaak samen voor 

• meestal kort & afgebakend 
o Het gaat meestal maar over een paar uur voor en na het ongeval 

• ook zonder trauma: Alzheimer of HIV-dementie 
o Dit zijn ook soorten van amnesie 

 
iedereen: kinderamnesie: 3-4j 

• ~ dieren: geconditioneerde jonge ratten snelle extinctie 
o Als je jonge ratten conditioneerd met schokken krijgen ze heel erg snel 

extinctie 

• nog geen schemata ->minder reconstructie mogelijk 

• vooral episodisch <-> semantisch stijgt 
 
anterograde amnesie bij syndroom van Korsakoff 

• chronisch alcholisme -VitB1 tekort 
o Wanneer je een lange tijd heel erg veel drinkt 

• spreken & redeneren normaal 

• herhalen (e.g. verhalen) 
o Vergeten dat ze het verhaal al verteld hebben 

• moeite met teksten lezen (vergeten) 
o moeite met elzen doordat ze het begin van het artikel al vergeten zijn als ze 

aan het einde van het artikel zitten 



functionele amnesie: mentale oorzaak 

• = Geheugenverleis zonder dat er een biologische oorzaak is 

• Is zeer zeer zeer zelfdzaam dat met men geheugenschade heeft zonder dat men 
biologische schade kan aantonen. 

<-> organische amnesie ~ specifieke schade hersenen           
->hippocampus: HM 
 
HM: meest gedocumenteerde case in de psychologie (e.g. wikipedia) 
epilepsie → verwijderde hippocampus: 

• Vroeger deed men dat om mensen zo van hun epilepsie te verlossen. Gelukkige 
bestaan er nu pilletjes 

problemen recente gebeurtenissen, huidige leeftijd, data, gezichten, ... 
kan vraagstukken oplossen → dissociatie andere cognitieve fies 
repetitie tv en kruiswoorden 

• problemen reclameblokken 
o Vergeet na 1minuut de reclame blokken 

• recente foto → vader 
o Hij zag niet dat dit zichzelf was hij dacht dat het zen vader was omdat hij 

zichzelf alleen maar herinnert hoe hij was voor dat zijn hippocampus was 
weggesneden 

• herhaalde maaltijden 
o Werd dik door te vergeten dat hij gegeten had 

• constant ‘ontwaken uit droom’ 
o Kon geen nieuwe herinneringen meer opslaan 

 
Kijk filmpje voor gelijkaardig geval te zien. 
 
 
HM: 
Milner: intact leren van motorische vaardigheden (visuo-motorische spiegelbeeld tracking-
taak) 
zonder herinnering aan de training 
->procedurele geheugen ≠ episodisch geheugen 
 
andere patiënten repetitie effecten in aanvultaken (e.g. storm___) 
zonder bewustzijn van repetitie 
->semantische geheugen ≠ episodisch geheugen 
HM patienten kunnen het woord wel aanvullen, maar herinneren zich niet meer dat ze en 
woordenlijst hebben gelezen. 
 

➔ evidentie ≠ geheugensystemen (impliciet «expliciet?) 
➔ geheugen zonder KTG (~ onbewust) 

 

Hoofdstuk 8: Taal 

Linker hemisferische specialisatie(<-> perceptie) & dominantie 

Zie filmpje 



Bij bijna alle mensen zit taalverwerving en taalverwerking in de linker hemisfeer gesitueerd. 

Behalve bij de linkshandigen zit er ongeveer 15% van de taalverwerking in de rechter 

hemisfeer 

Onze beide hemisferen zijn bij zodat alles wat we doen wel wat betrokken. 

 

Taal: diversiteit processen 

Bij taalverwerking gaat het over een grote diversiteit van 

verschillende processen. 

 Taal heeft verschillende vormen:  

• Lezen 

o Informatie die via het oog de occipitale cortex bereikt waar ons brein visuele 

vormen die letters zijn woorden vanuit moeten afleiden en van daar een 

betekenis en ideeën gaan achterhalen. 

• Luisteren 

o Informatie die via ons oor, de haarcellen en oor zenuwen gaan informatie in 

de auditieve cortex gaan activeren en ook die heel andere informatie moet 

dan gebruikt worden om dezelfde betekenis als bij lezen om te roepen 

• spreken  

o We vertrekken van uit een betekenis, een herinnering die je wilt vertellen. 

Deze moet dan vertaalt worden in motorische commando’s, in bewegingen 

van onze kaak, van onze tong zodat we klanken kunnen produceren die onze 

medemens begrijpen 

• Schrijven. 

 

 

8.1 Spreken 

• Cognitieve (leren! geheugen!) en sociale interactie 

o Bijvoorbeeld om te luisteren naar informatie en zo kennis op te nemen 

o Mensen zijn sociale wensen en spreken is de drager van de sociale interactie 

• Relatief goed: 2-3j 

• Grammatica: 5j 

• Zeer complex! (e.g. L2) 

o Dit merk je wanneer je een andere taal gaat leren 

• Taal vereist ≠vaardigheden 

Van brabbelen naar zinnen 

• Alle culturen spreken = leeftijd en = ontwikkelingsstadia 

o Biologie en leeftijd speelt een belangrijke rol in taal en in de stadia’s die 

doorlopen moeten worden om taal te leren. Taal wordt door de biologische 

aanleg van de hersenen bepaald. 

o Taal is nature 

• Voorlopers:  



• 4d: voorkeur eigen taal (Mehler) 

o Voorkeur van de taal die ze de eerste 4 dagen gehoord hebben 

o Vanaf 4j kan de baby al een verschil horen tussen de taal die gesproken wordt 

door de moeder en andere talen 

• Pre-linguïstische taalontwikkeling: 5 stadia 

Pre-linguïstisch (1) 

Alle culturen spreken = leeftijd en = ontwikkelingsstadia 

• Voorlopers: –4d: voorkeur eigen taal (Mehler) 

• Pre-linguïstische taalontwikkeling: 5 stadia 

• Klinkers! -medeklinkers vereisen grotere spiercontrole (p, m) 

o Klinkers komen eerder dan medeklinker en dit komt omdat medeklinkers 

moeilijker uit te spreken zijn 

o Makkelijkste medeklinkers m en p 

• Brabbelen = 6 m 

• 8m: merkbare invloed omgevingstaal in spraak 

o Taal horen waarin de baby brabbelt 

 

Eerste woordjes (2) 

Eerste woordjes: 

• Snelheid: grote interindividuele verschillen 

o 50 woorden: 10/37 (18m) -18/37 (19m) -27/37 (24m) 

• Vooral (2/3), maar niet enkel zn: spraak ~ sensorimo-torische kennis 

• Auto, mama, papa, poes, opa, bah 

 
Telegrafische spraak (3) 



Telegrafische spraak:  

• 18-24m: woordcombinaties (2-3 woorden) 

• Enkel inhoudswoorden, geen functiewoorden 

->Telegrafische spraak 

Enkel de belangrijke woorden staan er in bv poes boos idpv de poes is boos 

o Betekenis ~ woordvolgorde 

 (Ond -WW -LV) 

 (e.g. bal stoel) 

o Betekenis ~ klemtoon/intonatie 

 (e.g. Robbe kamer <-> Robbe kamer) 

 

Verdere ontwikkelingen (4) 

Verdere ontwikkelingen: 

• 21m: 200 woorden 

• 6j: 8000-14000 woorden (3000-4000/jaar!) 

o Leren dus ongeveer 7 woorden of meer zonder te leren dus gewoon op basis 

van wat gehoord wordt in het dagelijks leven 

• Langere zinnen 

• Precieze betekenis: grammatica!  

o 2-5j: ww vervoegingen 

o Meervouden 

o Functiewoorden 

o Woordvolgorde 

• 5-9j: quasi-volledige grammatica 

 

Van preverbale boodschap naar spraakklanken 

Examen ! 

Ook verschillende 

• Stadia in spraakproces: 

o Preverbale boodschap: de idee die men wil uitdrukken 

▪ Activatie van de betekenis die men wil uitdrukken 

o Concepten: abstracte representaties van de elementen in de idee 

o Lemmata: abstracte representaties van woorden die grammaticale info 

bevatten, maar niet de uitspraak 

o Lexemen of woordvormen -bevat info over de  

o Fonemen(30-50): klank die betekenis verschilt impliceert(e.g. /rap/ vs /lap/  

<->chinees) 

o Lettergrepenbepalen -> fonemen verspringen van lettergreep/woord                

->hergroepering  

(e.g. er is een barst in het glas -e risen bars tinnet glas)  

Je produceert dus iets wat niet meer overeenkomt met hoe de aparte 

woorden in taal bestaan. 

o Activatie articulatorische codes-contexteffecten(e.g. er iseen ->/z/) 

o Spraakmonitor ->Ook voor uitspraak (stotteren?) 



(ik heb die ... euh... dat boek nog niet gelezen) 

Spraakmonitor is het systeem dat onze output constant gaan controleren om 

kwaliteit. 

Stotteren heeft te maken met een te actieve spraakmonitor. Hier wordt de 

taal te actief opgevolgd, waardoor deze te vaak onderbroken wordt 

 

Spraakproductiemodel van Pim Level 

Spraakproductie -Levelt 

In dit model werd 

aangetoond dat telkens 

wanneer we een 

bepaalde zin proberen 

uitdrukken (bv het idee 

dat er een barst is in een 

glas) dus dat is een 

voorbeeld van een idee 

dat men uitdrukken. 

Onderzoek heeft 

aangetoond dat als men 

dat doet dat er 

verschillende fasen in het 

brein worden doorlopen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenmerken van de normale spraak 

Zeer complex -indrukwekkend! 

• 4.6 lettergrepen/seconde  

• Regionale verschillen (4.2 Vlaanderen <-> 5 Nederland; 4.4 OVL <->4.1 Limburg) 

• 170 woorden/minuut 

o Hier bij kiezen we uit een mentaal worden boek van 50.000 woorden 

• Selectie uit ca 50.000 woorden 

• 16.000 woorden per dag (man = vrouw) 

 

Fouten <-> normaal functioneren 

Deze fouten leren ons iets over hoe taal productie normaal functioneert 

• Haperingen, euh 



o Preverbale boodschap of concept wordt niet snel genoeg geactiveerd 

▪ Men zegt dan euh om de hersenen en kans te geven om opnieuw mee 

te zijn met die spraak. Dit is de redenen waarom we euh’s  produceren 

▪ Je weet dus al welk woord je zoekt maar de activatie van het lexeem 

verloopt moeilijker en dat heeft dat typische gevoel dat het woord op 

het puntje van je tong ligt maar dat je er niet op kan komen. 

o Wel lemma maar geen lexeem->TOT (2 taligen srijgen) 

▪ 2 taligen hebben dit vaker van 1 taligen omdat het zo is dat 2 taligen 

dus bijna dubbel zoveel woorden in de hersenen gerepresenteerd 

hebben. Hierdoor verloopt de activatie van de woorden bij 2 taligen 

moeilijker omdat er meer woorden zijn die let elkaar gaan vechten. 

▪ Oplossing voor tip of the tong -> aan iets anders denken  

o Verwerkingsmoeilijkheid->zorgt voor beter begrip moeilijke passage                  

(<->afgelezen speech) 

▪ Als mensen iets uitleggen zonder teksten in te studeren dan vertel je 

dat zoals je het in een normaal gesprek zou vertellen. 

▪ Als mensen een strak afgeleide boodschap willen brengen en ze 

schrijven een speech uit en ze gaan deze vervolgens aflezen zoals hij 

geschreven is en ze doen dit zo snel als ze kunnen dan zijn dit typische 

teksten die moeilijk te volgen zijn. Dit omdat erop typische op 

moeilijke punten in de speech niet pauzes ingelast worden om de 

toehoorder toe te laten de spraak te gaan herkennen. 

• Spreekfouten 

o Verkeerd woord <-> prob selectie preverbale boodschap of lemma 

o Fout toewijzen fonemen aan lettergrepen(bestaande woorden!) 

▪ Duplicatie (klanken verhuizen naar de verkeerde plaats): hooghoek 

(idpv ooghoek) 

▪ Omissie (idpv klank gaat verloren): achtig procent (tachtig procent) 

▪ Verwisseling (klanken worden te vroeg of op het verkeerde moment 

actief): slipje van de tuier oplichten (idpv ik licht een tipje van de sluier 

op) 

 

Afasie 

• Vaak Lhem 

• Problemen met taalverwerking = afasie 

• Vaak gedeeltelijk, spontaan herstel 

o In de linker hemisfeer. Als men hier een bloeding krijgt, krijgt men typisch 

problemen met taalverwerking. 

o Gedeeltelijk herstel dus wel een deel permanent functieverlies. 

o Naar logopedie gaan helpt met het herstel. 

Broca                                                             <->                                                                        Wernicke 



 

 

 

 

 

 

Wernicke 

Wernicke afasie 

• Posterieur letsel (achteraan) 

o Gesitueerd aan de achterkant van de hersenen 

• probleem spraakbegrip(e.g., toon blauw vierkant)-inhoudsloze output 

o Mensen kunnen bijvoorbeeld niet aan tonen op een scherm waar dat het 

blauwe vierkant is omdat ze niet begrijpen wat er gezegd wordt. 

o Mensen kunnen nog vlot spreken, maar de productie is vaak betekenisloos. 

Men produceert woorden en zinnen die niet veel betekenen. Dit wordt ook 

woordsla genoemd. 

• vloeiende, grammaticale maar nonsensicale productie 

o normaal ritme, intonatie, klankvorming, geen ommissies 

o woordsla 

o parafasieën: Gebruik van verkeerde woorden in een zin waardoor de 

betekenis in de zin dus helemaal verloren gaat. 

▪ Semantisch 

• Wordt vervangen door een ander woord wat in betekenis 

gerelateerd is. 

• Bv. Men bedoeld Ik doe de boter in de pan -> men zegt ik doe 

de melk in de pan. 

▪ Fonemisch 

• In een woord gaat men 1 bepaalde klank vervangen 

• Bv. In de plaats van boter -> motor 

▪ neologismen met respect voor klankregels 

• Mensen gaan hun eigen woorden uitvinden met respect voor 

de klankregels. Dus de onbestaande woorden zullen wel 

Nederlands klinken. 

• geen ziektebesef <->Broca 

o Men spreekt en heeft de indruk dat het vlot gaat. De mensen met Wernicke 

afasie beseffen niet zo goed dat de parafasieën in de spraak zitten. Dit komt 

door dat men ook de eigen spraak niet begrijpt waardoor men de parafasieën 

niet opmerkt. 

 

Case-study Wernicke afasie 

Zie filmpje 

Een man die afasie heeft opgelopen door een hersenletsel. 

De man probeert het verlies van taal te compenseren aan de hand van andere aanwijzingen 

die niet verbaal zijn zoals afbeeldingen. 



Broca afasie 

• anterieur/frontaal letsel (vooraan) 

o Bevind vooraan in de hersen voor de circulus centralis dus 

• spraakproductie  -moeizame, trage, gebrekkige articulatie 

(geen motorisch probleem, geen probleem met de spraakspieren etc, komt dus niet 

door een verlaming) 

Hun begrip van taal is niet aangetast 

“... Antwerpen ... aan de Schelde. (Antwerpen, ja.) En eh ... mooi ... eh ... ik ... lekker ... lopen. 

(Ja ... ja waar?) Waar? eh ... Antwerpen aan de Schelde. (Loopt U de hele stad door?) Nee ... 

fiets of nee eh ... eh ... auto eh ... boodschappen doen. (oh ja.) En eh ... eh bellen. (Ja.) En eh 

... eerst eh ... eh ... kopje koffie ... eh ... Ellie en eh ... beetje praten” 

 

• telegrafisch: geen functiewoorden 

o inhoudswoorden 

o geen functiewoorden 

o geen vervoegingen 

o Omdat de persoon moeite heeft met spreken laat hij alleen nog maar de kern 

van wat er bedoeld wordt over waardoor al de rest verdwijnt 

• begrip relatief intact 

 

case-study Broca afasie 

Zie filmpje 

Deze mensen spreken nog minder vlot dan de mensen met Wernicke afasie. 

Frustratie bij de patiënten want men weet men wil zeggen maar het komt er niet uit. 

case-study Broca afasie later 

Door veel spraaktherapie gaan de patiënten toch al wat vooruit men hun spraak. 

8.2 Luisteren en lezen 
 

 

 

 

Woordsegmentatie 

• hoe uit spraaksignaal betekenis afleiden 

• eerste probleem: woordsegmentatie 

 

Als je luisteren naar een spraakstroom van een taal dat je niet spreekt is het al moeilijk om 

de verschillende woorden uit die spraakstroom af te leiden. Dit probleem noemt 

woordsegmentatie dus het afleiden van klanken en daar specifieke woorden uit opmerken. 

Gesproken taal begrijpen 

Hoe uit spraaksignaal betekenis afleiden 



 
• systeem mag niet gevoelig zijn voor pauzes 

o De pauzes komen niet overeen met de woorden die worden uitgesproken. 

o Er kunnen pauzes in het midden van woorden optreden. 

o Het systeem mag dus niet gevoelig zijn voor pauzes want anders kan je niet 

de juiste klanken toewijzen aan het woord. 

• Cutler: alle mogelijke inputs activeren (e.g. er ris is z’n een ba bar bars barst ar tin in 

het glas las) en daaruit selectie maken 

Cutler (e.g. er ris is z’n een ba bar bars barst ar tin in het glas las): 

• concurrentie van woorden met = input: of bar of barst 

• klemtoon: begin van woord (Ned) 

o Ons brein gebruikt de klemtonen om na te gaan wanneer een nieuw woord 

start 

• bepaalde foneemsequenties vaak woordgrens (/n/-/b/) 

o Als onze hersenen dus de klanken n en b na elkaar horen gaan ze daar een 

woordgrens tussen steken omdat er in het Nederlands geen woorden bestaan 

met een b na een n 

• kandidaten uitsluiten omdat restfractie geen woord is(/g/-/las/) 

• top-down context(betekenis, grammatica restricties) 

-> statistical learning system -neuraal netwerk 

 

Ons brein gaat op basis van wat het geleerd heeft in de kindertijd over de samenstelling van 

de Nederlandse taal. Het kind leert om daar regelmatigheden uit te halen, een soort 

statistisch leersysteem vormt. Dat wordt gerepresenteerd in een neuraal netwerk en dat 

netwerk wordt dan gebruik om spraakherkenning mee te doen. Deze netwerk zijn redelijk 

succesvol. 

Het is wel een zeer moeilijk proces. De reden dat onze smartphones ons vaak verkeerd 

begrijpen als we iets zeggen heeft dus te maken met de variabiliteit in het spraaksignaal. Het 

feit dat woordgrenzen niet overeenkomen met geluid- en klank grenzen,.. hier heeft 

artificiële intelligentie het zeer moeilijk mee maar dit zijn processen die ons brein zomaar 

doet. 

 

neuraal netwerk -model van spraakherkenning: 

• uitspraak neemt tijd <-> visuele woordherkenning 

• beginklank activeert cohort(e.g. /er/ -/een/) 

• desambiguatie bij tweede foneem (/r/)  

• /ris/ geen woordbegin ->/i/ is nieuw woordbegin 

• activatie nieuwe cohort/i/ ->disambiguatie bij /ise/ 

• etc. 

soms voorspelling op basis van context(er staat een koe in de ... 



 

Lezen 

Verschillen in verstaan: 

• sneller (300 woorden/min ipv 170 in spreken/verstaan) 

• duidelijk woord segmentatie: spaties 

o Ons brein weet dus al onmiddellijk om welke woorden het gaat en moet dit 

niet meer afleiden. 

• hele woord ineens 

• stimulus blijft aanwezig 

o Je kan zaken die je niet verstaat altijd terug lezen 

leessnelheid ~ 

• individuele verschillen 

o Je hebt snelle en trage lezen 

• complexiteit -zinsbouw 

o Hoe complexer de zin en woorden hoe moeilijker om gte lezen, dit lees je 

trager. 

• leesdoel (e.g. snellezen) 

o Bij snellezen maakt men grotere sprongetjes, 

saccades waardoor men een deel van wat er 

gelzen wordt niet heeft gezien en dus niet alles 

kan begrijpen 

 

oogbewegingsstudies 

• fixaties: 3-4/sec 

o Onze ogen maken sprongetjes en staan soms stil op een bepaalde plek, dit is 

fixatie 

• saccades: 4-12 letters (20-40 ms -virtueel blind) 

• skipping: korte & voorspelbare woorden 

 

 

• regressie  

o Een terugkeer in de tekst 
 

 

 

 

 

visuele code -> auditieve code: WG (integratie woorden in de zinnen op basis van auditieve 

code)  

->inner voice-evidentie: De verklanking 

• tongue twisters 

o Als je tong twisters moet lezen vertragen de oogbewegingen 



o Dit komt omdat je oogbewegingen wachten zodat de inner voice kan me 

ecoderen. (de inner voice loopt wat achter omdat tongue twisters moeilijk 

zijn om uit te spreken) 

• niet hoorbare fouten worden niet opgemerkt tijdens lezen (e.g. dt fouten!) 

o In het nalezen van je eigen teksten merk je dt fouten minder rap op omdat je 

weet wat er komt waardoor je grotere sprong, saccades zult nemen tijdens 

het lezen. 

• evolutionair logisch (stillezen 1000j) 

o scriptio continua -> spaties? 

o luidop lezen (~ beginnende lezers) 

 

Dyslexie 

• 8% mist basisvaardigheden lezen 

• 28%: enkel meest noodzakelijke leesvaardigheden 

• zwakke leesvaardigheden 

o zwak algemeen taalbegrip ~ intelligentie 

o 3.6% onafhankelijk v intelligentie -> dyslexie 

• Criteria: 

o Achterstand lezen/schrijven (10% slechtste) 

o Exclusiecriterium(=mag niet gaan over) sensorisch, intelligentie, ... 

o Hardnekkig ondanks therapie 

o Er is niet veel te doen aan dyslexie 

• genetische component: 40-60% meer kans na ouders 

verschillende oorzaken: 

• moeilijkheid om gesproken woord op te delen in reeks fonemen -> zwak fonologisch 

bewustzijn(e.g. foneem detectietaak: welke woorden beginnen met = klank?) 

• probleem bij ‘verklanken’woorden 

• vooral intransparante talen 

o =Talen waarvan dezelfde letter steeds leidt tot een andere klank 

o Wave vs. have, bury vs. jury, tough vs. Although 

o e.g. Engels: 7-10%! Dyslexie 

o 1j: 40% lezen «Duits, Italiaans, (Nederlands -eren vs. erin) 

o Het Engels is veel moeilijker te lezen dan andere talen 

• compensatie/preventie door fonologische spelletjes(Winnie de Koe) 

o Het kind moet zien dat die K een P moet zijn 

8.5 Andere taalvormen 

taal = symbolisch systeem -> klank = bijproduct 

gebaren (en) taal:–betekenis ondersteunen («telefoon; heen en weer) 

Gebaren en taal 

gebarentaal: 



• Mensen die niet doof zijn gebruiken ook gebaren deze zijn eigenlijk bedoeld om hun 

brein te laten begrijpen wat ze bedoelen 

• verschillen dialecten (e.g. ASL (Amerikaanse gebaren taal)) -Ned = Bel 

• eerst politiek ontmoedigd (liplezen) -> volwaardige taal 

o semantiek: handconfiguratie + plaats 

o syntax: syntactisch indexeren in de ruimte  
▪ Bv het gebaar voor hond wordt aan de ene kant gemaakt het gebaar kat aan 

de andere kant. Dan wordt het gebaar voor bijten gemaakt en daarna 

worden deze samengegooid. 

 
o Spontane ontwikkeling grammatica – Senghas 

 
o =karakteristieken: 

▪ Nature 

▪ inherent aan communicatie: nurture 

o = hersengebieden (Emmorey) (afasie gebarentaal =) 

▪ Bij gebarentaal worden er dezelfde hersengebieden gebruikt als voor 

het spreken. 

▪ Afasie bij mensen die doofstom zijn vertonen dezelfde kenmerken als 

afasie bij gewone mensen 

▪ Dus een Wernicke patiënt zal nog steeds vlot zijn gebaren kunnen 

uiten, maar de gebaren zullen woordsla produceren. 

▪ Bij Broca afasie gaat het uitbeelden heel stroef en zal hij ook alleen 

nog maar de essentiële woorden uitbeelden 

Taal zal altijd min of meer dezelfde vorm gaan aannemen. Of het nu gaat over gebaren taal 

of over gesproken taal. 

Meertaligheid 

50% tweetalig ->onderzoek 

basiskenmerk: meerdere woorden = betekenis 



 
meertaligheid: Kroll& Stewart 

• graduele semantische overlap tussen 

talen 

o Liefde kan in je eigentaal iets 

anders betekenen dan in een 

andere taal omdat je eigen 

liefdes meestal je eigen taal 

hadden 

o Met je semantisch systeem zijn 

er 2 systemen verbonden 

▪ 1 voor je moedertaal. 

Deze heeft sterke 

verbindingen tussen het 

lexicon en het 

semantische systeem 

▪ 1 voor een andere taal (bv. Engels) Deze krijgt vooral toegang van 

betekenis door het lexicon van de moedertaal 

• asymmetrisch 

o L2 verbindingen lexicon-semantisch systeem zwak 

o L2-L1 ‘vertaling 
 

 

Dijkstra: herkenning homografen(zelfde geschreven, andere 

betekenis e.g. room, big) trager 

 -> 2talig IAM (BIA): woorden uit beide talen worden 

actieftijdens L2 lezen 

 

Als je dus een woord tegen komt dat in beide talen hetzelfde 

geschreven woord zijn we trager in het herkennen van dat 

woord. Als dit zo is kunnen de 2 lexicons helemaal niet in 

gescheiden systemen zitten, het gaat dus om 1 geïntegreerd lexicon. Dit model kon het 

insinueren hoe snel en hoe Engels/ Nederlandse lezers lazen op voorwaarde dat men die 

woorden in 1 systeem stak. Dat was eigenlijk een belangrijke vooruitgang want toen zag men 

dat het taal systeem bij 2 taligen eigenlijk geen 2 systemen zijn, maar 1 geïntegreerd 

systeem. 



 

Duyck et al. (2007): eyetracking: kortere fixatietijden voor cognaten(film, paradijs) in een zin 

bij het lezen in L2 

én L1 (Van Assche et al., 2009) 

Dieren ? 

Mensen hebben verschillende organen die ons toelaten om te spreken zoals stembanden, 

motoriek in het gezicht. Deze organen zijn bij heel veel dieren niet aanwezig. Dus het zou in 

theorie wel kunnen zijn dat bijvoorbeeld wel cognitief in staat zijn om taal te ontwikkelen 

maar dat ze gewoon het orgaan/ de stembanden niet hebben om te kunnen spreken. 

• confound onvermogen spraak (Gua )? taal als symbolisch systeem 

• Washoe (chimpansee): ASL 

o 7m: 4 gebaren 

o 5j: 160 tekens 

o Generalisatie: zwaan: water vogel 

o Het gaat om geïsoleerde gebaren taal, ze kunnen geen zinnen maken ermee 

• Rico (hond): 200 speelgoedjes (~2-3j)  

o Deze hond kon de namen van deze 200 speelgoedjes 

• Kanzi (bonobo): 50 symbolen, 800 combinaties (observerend leren) 

• Interpretatieprobleem onderzoeker! 

 

Conclusie 

• meer dan vermoed maar toch zeer beperkt <-> training 

o Het is de vraag ofdat men echt inzicht heeft in taal of is het eerder 

doorgedreven conditionering. 

• taal of doorgedreven conditionering (~ boek vb. s’il vous plaît)? symbolisch inzicht? 

o spreken over niet aanwezige voorwerpen 

o bij horen activeren we verspreidende betekenis representaties 

o beperkt aantal symbolen->oneindig aantal boodschappen(<->imitaties) 

o Men gaat ervan uit dat dieren niet verder geraken dan imitaties terwijl 

mensen instaat zijn om zinnen uit te spreken die nooit eerder door een ander 

diersoort zijn uitgesproken. 

• grammatica?  

o Het gaat over geïsoleerde functiewoorden. 

o Echte uitdrukkingen heeft men bij dieren nooit kunnen observeren. 

• veel minder gelateraliseerd ! -> kwalitatief onderscheid 

 

Dit komt omdat de mens een betere cortex heeft dan andere dieren. 

Maar men denkt ook dat taal in de hersenen van dieren die taal leren veel minder 

gelegaliseerd gebeurt. Dus men denkt dat het hier niet gaat om kwantitatief onderscheid 

waarbij onze hersenen gewoon beter en groter zijn dan deze van andere dieren. Men denkt 

dat het gaat over een kwalitatief onderscheid, waarbij onze hersenen in de loop van de 

eeuw latarisatie hebben gekregen. Dat er delen in de linker hemisfeer zeer goed en sterk 



waren in taal. Men denkt dat deze sterke latarisatie de reden is waarom mensen wel taal 

kunnen leren en dieren niet. 

 

De dominantie van onze rechterhand heeft een invloed gehad op onze hersenen en men 

denkt dus dat dat belangrijk geweest is voor het creëren van een hersengebied dat bij 

uitstek gespecialiseerd was in het leren van taal. Deze is veel sterker dan wat men bij dieren 

aantreft 

 

Lokalisatie taal ? 

Zie filmpje en einde lesopname 11 

Gaat over epilepsie die genezen moet worden door een deel van de hersenen weg te 

snijden. Hierbij moet men de persoon wakker maken als de schelde is opgesneden zodat ze 

zijn waar dat de taalfuncties zitten in de hersenen. Dit doen ze zodat ze zeker geen stukjes 

van de taalfuncties in de hersenen wegsnijden. 

 

Hoofdstuk 9: Denken 
Denken is iets wat we alle dagen doen, het is een heel complex proces 

Als we kijken doorheen de evolutie naar de verschillende vormen van gedragingen bij 

organismen dan zijn er organismen zoals eencellige wezens die heel eenvoudig elementair 

gedrag vertonen en dan is er de mens die heel complex gedrag kan vertonen. 

Één van de kenmerken van de mogelijke gedragingen van de mens is het menselijk 

denkproces, het denkproces dat betrokken is bij allerhande zaken zoals beslissingen nemen, 

redeneren, oordelen maken,… 

Denken is een cognitief proces wat dat betekend dat we dus cognitieve representaties in ons 

brein gaan manipuleren tijdens het denken. 

Het denk laat ons toe om de wereld beter te begrijpen en er ook voor een stuk in te spelen. 

Het denken maakt een zekere flexibiliteit mogelijk wat betekend dat we door het denken 

ons gedrag kunnen aanpassen aan veranderende situaties. 

9.1 Problemen oplossen 
• Verschillende soorten problemen 

o Voorbeeld: Auto kapot, kruiswoordraadsel 

• Hoe lossen wij problemen op? 

• Verschillende fasen:  

o Het probleem zelf: het uitgangspunt 

o Mogelijkheden die tot een oplossing kunnen leiden 

o De oplossing 

• Probleemruimte = doolhof 

o Een probleem kan je een beetje vergelijken met een doolhof 

▪ In een doolhof heb je een bepaald beginpunt, dat is het probleem 

▪ Verschillende paden die kunnen lijden tot de oplossing = 

mogelijkheden 

▪ Eindpunt in het doolhof = oplossing 



▪ Soms komt men weer aan de ingang van het doolhof (aan het begin 

van het probleem) dan moet men bovenstaande stappen opnieuw 

proberen om tot een gepaste oplossing te komen. 

 

Waarom zijn problemen oplossen een domein van de psychologie 

Psychologen interesseren zich hierin omdat men er vroeger vanuit ging dat het menselijk 

denkproces op een redelijk formele, rationele manier verliep. 

Dus men ging ervan uit dat als men menselijk denkvermogen wil analyseren dan kan men 

berusten op inzichten van de logica en dat volstaat want de mensen zijn rationele wezens 

die rationele beslissingen nemen. 

Bv. Stel dat je een beslissing wilt nemen over welk merk van auto je gaat kopen en je hebt 

een voorkeur voor merk X boven merk Y en merk Y boven Z. Dus je hebt liever merk X dan Y 

en liever merk Y dan Z. Dan zou je kunnen zeggen dat het ook logisch is dat je ook X verkiest 

boven Z. Dus men dacht vroeger dat je logica, die rationaliteit inherent was aan menselijke 

beslissingen. Maar toen heeft men gezien dat de mens helemaal niet zo rationeel is in het 

nemen van beslissingen. Dit heeft ervoor gezorgd dat men eigenlijk heeft gezegd met de 

logica gaan we er niet komen we hebben eigenlijk de psychologie nodig om te kunnen 

verklaren hoe komt dat de mens vrij irrationeel is in zijn denken. 

Mensen gaan in het denken eerder psychologische regels volgen. 

De mens is wel in hun irrationaliteit vrij voorspelbaar. Dit maakt het nuttig om als 

wetenschapper dit te gaan bestuderen. 

 

Expert vs. leek 

Experten: veel oplossingen in geheugen die ze meteen kunnen oproepen 

Leek: iemand die nog niet gewoon is om met problemen in aanraking te komen is het veel 

moeilijker om oplossingen op te roepen. De cognitieve belasting is bij deze persoon veel 

groter. 

 

Voorbeeld: schaken -> Schaken gaat heel traag bij mensen die dit niet goed kunnen het 

vraagt heel erg veel concentratie. Bij een expert in schaken gaat dit veel sneller en kan hij 

onmiddellijk en zet zetten. 

 

Opeenvolging van acties: Drie strategieën 

• Algoritmen 

• Heuristieken 

• Analogieën 

 

Algoritmen 

Algoritmen= reeks van operaties die oplossing garanderen 

In principe als je een algoritme toepast op een probleem dan moet het tot een oplossing 

lijden. 

• Gestructureerd probleem 

o Algoritme bruikbaar bij gestructureerd probleem: een probleem waarvan de 

oplossing vast staat. 



Los volgend probleem op: 

 

_ o _  _  _  o  _  _  _  j  _                   vogel 

 

Mogelijke algoritmen voor bovenstaand probleem. 

• Alle mogelijke lettercombinaties genereren en kijken welke vogel voorstelt 

• Lijst van vogels opstellen en kijken welke overeenkomt met letters 

 

Gestructureerd vs. ondergestructureerd probleem 

• Gestructureerd: oplossing bestaat en staat vast, eindtoestand (doel) is duidelijk 

• Ondergestructureerd: eindtoestand onduidelijk, vooruitgang niet vergelijken met 

doel 

o Voorbeeld: autopanne. Je auto staat in panne hou los je dat op? 

 

Volledig gestructureerd probleem = eindtoestand duidelijk 

bv. Toren van Hanoi 

Toren van Hanoi: de blokjes van plaats A in zou weinig mogelijk stapjes verplaatsen naar C. 

Er gelden wel een paar regels: men mag maar 1 blokje per keer verplaatsen en er mag nooit 

een groter blokje boven een kleiner blokje staan 

 
Ondergestructureerd probleem = eindtoestand onduidelijk 

bv. Negenstippenprobleem 

Je moet alle bolletje kunnen doorstrepen door max 4 lijnen te trekken en 

je mag je potlood niet opheffen. 

De uitspraak thinking out of the box komt van het negenstippenprobleem 

omdat als je je lijnen wat uit het vierkant tekent geraak je aan de oplossing. 

Om een ondergestructureerd probleem op te lossen is een meer creativiteit nodig dan bij 

een gestructureerd probleem. 

 

Correcte toepassing van algoritme 

→ altijd juiste oplossing 

 

Beperkingen 

• Enkel bij volledig gestructureerde problemen 

• Niet altijd meest voor de hand liggende oplossing 

bv. “Een brief en pen kosten samen €1,10. De pen kost €1 meer dan de brief. Hoeveel 

kost de brief?” 



o Ieenvoudig substractiealgoritme gebruikt? 

Als de brief 10 cent kost, dan kost de pen €1,10 en dan kosten ze samen €1,20 

Brief: €0,05, pen : €1,05 

• Omslachtig en veel herhalingen 

 (zoeken naar kortere sluipwegen, strategieën) 

 bv. Kruiswoordraadsel 

Als je een antwoord op een vraag niet weet dan ga je en antwoord van een andere 

vraag invullen die de vraag die je niet weet kruist. Zou krijg je al een letter waardoor 

je het antwoord misschien wel weet 

 

Heuristieken 

Heuristieken= informele, intuïtieve en speculatieve oplossingsstrategieën 

• Garandeert meestal (maar niet altijd) oplossing 

• Sneller en ook voor ondergestructureerde problemen 

 

Voorbeeld: 

IT’er zal niet volledige computer gaan onderzoeken bij probleem, maar gericht enkele 

componenten checken 

 

• Elke taak heeft eigen heuristiek 

• Meer ervaring met taak = betere kennis van heuristieken 

• Experts vinden sneller oplossing, ook bij ondergestructureerde problemen 

 

Algemeen toepasbare heuristieken 

• Subdoelanalyse: complex probleem opdelen in kleinere en overzichtelijkere vragen 

bv. Gebroeders Wright testten eerst aparte vliegtuig-componenten 

• Middel-doelanalyse: tussendoelen 

bv. alledaagse problemen, zoals lekkend 

toilet 

• Werken van eind- naar begintoestand 

bv. verrassingsfeestje organiseren: 

eerste bepalen waar feestje zal plaatsvinden en hoe je genodigden en persoon zelf er 

krijgt zonder dat die iets merkt 

• Trial and error 

o Oplossing vinden voor een probleem als de oplossing niet werkt probeer 

opnieuw 

bv. dokter die ziekte probeert te determineren door a.d.h.v. symptomen bepaalde 

medicatie toe te dienen. Dokters kunnen niet echt gebruik maken van de trial en 

error 

 

Heuristieken kunnen falen 

Overstappen naar algoritme 



bv. je bent je portefeuille kwijt - je kijkt eerst op alle plaatsen waar ze normaal kan liggen 

(heuristiek) - je zoekt systematisch op alle plaatsen waar je bent geweest (algoritme) 

 

Trial error, systemaytisch op alle plaatsen, waar ligt ze normaal 

 

Analogiën 

Zoeken naar soortgelijk probleem = analogie 

Voorbeeld: Er is een nieuw virus covid 19, groot probleem het leven ligt stil,… Hoe gaan we 

dat oplossen? Wel hoe lossen ze virussen normaal op door een vaccin dus wat moet er 

gebeuren? Een vaccin voor covid 19 ontwikkelen 

Interessant wanneer analoge probleem al oplossing heeft 

 

Veronderstel dat je een arts bent die geconfronteerd wordt met een patiënt die een 

kwaadaardige tumor in de maag heeft. Het is onmogelijk de patiënt te opereren, maar als de 

tumor niet wordt vernietigd, zal de patiënt sterven. Er bestaat een straling die de tumor kan 

vernietigen, maar alleen als de stralen de tumor met een voldoende hoge intensiteit kunnen 

bereiken. Helaas is de intensiteit hiervoor zo hoog, dat de stralen ook het gezonde weefsel 

waar ze door moeten, vernietigen. Bij lagere intensiteiten zijn de stralen schadeloos voor 

gezond weefsel, maar hebben ze geen impact op de tumor. Welke procedure zou kunnen 

worden gevolgd om de tumor met de stralen te vernietigen zonder tegelijkertijd het gezonde 

weefsel aan te tasten? 

(Gick & Holyoak, 1980) 

 

Soms heeft men mensen eerst onderstaande tekst laten lezen.  

Als men mensen de onderstaande tekst eerst heeft alten leze dan zie je dat mensen vaak 

een overeenkomst gaan zien. 

 

Een klein land werd vanuit een fort geregeerd door een dictator. Het fort lag in het midden 

van het land, omgeven door boerderijen en dorpen. Veel wegen leidden vanuit het land naar 

het fort. Een opstandige generaal wou het fort innemen. Hij wist dat een aanval enkel succes 

kon hebben indien hij het fort met zijn volledige leger aanviel. Hij verzamelde zijn leger aan 

het begin van de hoofdweg en was klaar voor de aanval, toen hij te horen kreeg dat de 

dictator op alle wegen mijnen had gelegd. Deze mijnen waren zo afgesteld dat kleine 

groepjes mensen er over konden lopen, maar een volledig leger zou zoveel gewicht op de 

straat leggen dat die zou ontploffen en het leger vernietigen, samen met grote delen van de 

dorpen. Het leek daarom onmogelijk om het fort aan te vallen met een groot leger. Toen 

kreeg de generaal een lumineuze inval: in plaats van met zijn volledige leger over één straat 

te marcheren, verdeelde hij het in kleine groepjes en verspreidde die over de verschillende 

straten die naar het fort leidden. Toen iedereen klaar was, gaf hij het signaal en elk groepje 

marcheerde op hetzelfde moment naar het fort, waardoor iedereen gelijktijdig aankwam. Op 

die manier kon de generaal het fort innemen en de dictator gevangen nemen. 

(Gick & Holyoak, 1980) 

 

• Oplossing voor tumorprobleem? 



• Zien jullie de overeenkomst? (5 à 10%) 

• Gick & Holyoak: 

o Met expliciete verwijzing analogie: 75 % loste tumorprobleem wel op na 

verhaal fort 

o Zonder expliciete verwijzing analogie: 30 % loste tumorprobleem wel op na 

verhaal fort 

 

Een van de acht bollen is een beetje zwaarder dan de andere. Jij moet uitzoeken welke bol 

dit is door gebruik te maken van de weeg- schaal. Er is echter een beperking: je mag maar 

twee keer wegen! Probeer de oplossing te vinden 

 

 

Lukt het niet, probeer eens met 6 (analogie) 

 

Voor 8: drie en drie -> evenwicht; dan bij deze opzij 

 geen evenwicht, de zwaarste opnieuw opsplitsen 

 

Instelling 

Herhaaldelijk zelfde heuristiek gebruiken kan leiden tot rigide verwachtingspatroon 

= instelling 

Kan juiste oplossing vinden bemoeilijken 

Voorbeeld: Je valt stil met je wagen omdat je zonder benzine bent gevallen. Na zoveel jaar 

zijn er ook vuiltjes in je motor gekomen en kuist de garagist deze uit. Je auto start weer. Dus 

ondergestructureerd probleem-> heuristiek toegepast -> probleem opgelost 

Een paar weken later start de auto weer niet. De garagist zegt dat het zou kunnen dat alle 

vuiltjes nog niet wegwaren. Vuiltjes terug weg auto start. Paar dagen later gebeurt dit nog 

eens. Andere garagist die voorgaande gebeurtenis niet kent kijkt anders naar het probleem 

en ziet dat het aan 1 van de sensoren lag. 

De eerste garagist had dus een bepaalde instelling waardoor hij het probleem de 2 volgende 

keren moeilijk kon oplossen. De andere garagist had dit niet waarvoor het voor hem wel 

makkelijk was om het probleem op te lossen. 

 

 

Proef van Luchins 

 

 

 



 
In de proef van Luchins heb je 3 cilinders met 3 verschillende capaciteiten. 

 

• Vastzitten aan conventionele gebruik van voorwerp = functionele gefixeerdheid 

• Experts vs. leken (novicen) 

o Experts scoren minder goed 

o Experts minder geneigd creatieve oplossing te zoeken 

▪ Ze gaan meer convergent en minder divergent denken waardoor ze 

vast komen te zitten in de instelling en moeilijker tot een oplossing 

komen. 

 

Als je een instelling kan doorbreken kan je gemakkelijk tot een oplossing voor een probleem 

komen.  

Heeft ook te maken met creativiteit. Creatieve oplossingen vinden 

 

Proef van Duncker 

kaars moet rechtop aan de muur worden bevestigd zodat er geen kaarsvet op de grond kan 

druipen 

Je hebt 3 objecten: Een kaars, lucifers en een doosje met duimspijkers  

Je kan de kaars aan de muur bevestigen door het in het doosjes van de duimspijkers te 

zetten en dat doosje aan de muur te bevestigen. 

 

Inzicht 

Twee soorten problemen 

• Incrementele: stap-voor-stapbenadering van einddoel (vb. rebus) 

o Stap voor stap het probleem in subdoelen oplossen om zo dichter bij de 

oplossing te komen. 

• Discontinue: initieel vooruitgang, daarna impasse, dan grote inspanning om 

oplossing te bereiken (lukt niet altijd) 

- ‘Aha-Erlebnis’ (W. Köhler) = abrupt inzicht 

 

 



 

 
Volgens de gestaltpsychologen bestond het oplossen van problemen niet uit het leggen van 

eenvoudige associaties (zoals de behavioristen beweerden), maar uit het benaderen van een 

probleem in zijn totaliteit. In een van zijn proeven hing Köhler een tros bananen aan het 

plafond van de kooi van een chimpansee. De tros hing te hoog om erbij te kunnen, maar in 

de kooi lagen kisten die op elkaar gestapeld kon- den worden. Het typische patroon dat 

Köhler vaststelde, was dat de aap eerst probeerde bij de bananen te komen door omhoog te 

springen of dingen naar de bananen te gooien. Toen dit niet lukte, was er een periode van 

frustratie gevolgd door een tijd van ‘nadenken’. Tot opeens de ‘Aha-Erlebnis’ kwam en de 

aap de kisten op elkaar stapel- de en zo makkelijk bij de bananen kon (Figuur 9.6). 

 

Typisch patroon 

• Springen, dingen gooien 

• Frustratie 

• Nadenken 

• ‘Aha-Erlebnis’ 

 

• Informatieprocessen bij inzichtelijk leren 

o Bij problemen waar verkeerd oplossingspad aannemelijk lijkt 

o Probleemruimte: sterke neiging pad kiezen dat in 

impasse resulteert 

▪ bv. lelieprobleem, negenstippenprobleem 

• Er ligt een waterlelie op meer, 

verdubbelt alle dagen, na twintig dagen 

vol, na hoeveel dagen half vol de 19de 

dag 

• Door stippen toe te voegen (13) aha 

▪ Dertienstippenprobleem 

Men stelde namelijk vast dat inzichte- lijk leren optreedt bij die problemen waar initieel een 

grote aantrekking bestaat om een verkeerd oplossingspad te kiezen. In termen van de 

probleemruimte betekent dit dat de proefpersoon een sterke neiging heeft om een pad te 

kiezen dat in een impasse uitmondt. 



 

• Instellingen doorbreken 

o Incubatie-effect: probleem even aan kant schuiven en daarna oplossing 

vinden (losmaken van initiële instelling) 

Dit is de periode voor de Aha-erlebnis 

▪ bv. kettingprobleem 

Totaal 15 cent 

Ring openen = 2 cent 

Ring sluiten = 3 cent 

Oplossing de 3 ringen van A openen en deze sluiten aan de andere 

ringen 

▪ Wat het incubatie effect zegt 

35 min. Aan probleem werken: 38 % mensen hebben oplossing 

13 min. aan probleem werken + 3,5 uur verstrooiing + 22 min. aan 

probleem werken: 81 % mensen hebben oplossing 

o Brainstormen: ideeën wildweg spuien in groep, daarna kijken of iets 

bruikbaar is 

Belangrijk: eerst individueel nadenken, dan pas in groep. 

Dus eerst moet iedereen apart nadenken en als je dan samen i groep nadenkt 

kan het vinden van een oplossing vergemakkelijkt worden. 

o Motivatie: belangrijk bij oplossen van zowel incrementele als 

inzichtsproblemen 

o Aanwijzing uit omgeving: associaties 

bv. verre associatietaak (Moss et al., 2011) 

- ‘hoofd’, ‘boek’ ‘dag’ 

   (‘schoolhoofd’, ‘schoolboek’ schooldag’) 

- “ongerelateerd” experiment: lexicale decisie 

   (aantal woorden waren oplossing) 

- woorden uit lexicale decisie vaker opgelost 

 

Mentale modellen 

Worden gebruikt om problemen op te lossen 

• = naïve theorieën 

• Geheel van intuïties, kennis en overtuigingen over bepaald onderwerp 

• Schema + voorstelling hoe wereld in elkaar zit (kennis van procedures) 

 

• Verkeerd mentaal beeld 

bv. werking thermostaat 

- verkeerd beeld: hoe hoger thermostaat, hoe 

harder verwarming brandt 

- correct beeld: boiler brandt altijd even hard 

en blijft branden tot gewenste temperatuur is 

bereikt 

 



• Kennisillusies: indruk meer te weten over werking van dingen dan geval is 

o Illusie van interpretatiediepte: denken fenomenen beter te begrijpen dan zo 

is 

bv. “Beschrijf in detail hoe een rits werkt.” 

o Abstracte kennis (weten hoe iets eruit ziet, waarvoor het dient) verwarren 

met concrete kennis 

▪ Ook bij kennis over politieke partijen 

Omdat mensen de indruk hebben meer te weten over de werking van 

allerhande apparaten en gebeurtenissen dan ze in feite doen, zijn ze 

onderhevig aan kennisillusies. Een voorbeeld hiervan is de illusie van 

interpretatiediepte (illusion of explanatory depth). Mensen denken 

fenomenen beter te begrijpen dan het geval is (Keil, 2012). De 

gemakkelijkste manier om dit aan te tonen, is personen eerst te vragen 

hoe goed ze de werking van bijvoorbeeld een ‘rits’ of een ‘fietsslot’ 

kunnen be- schrijven (van 1 = ‘ik weet helemaal niet hoe dit ding 

werkt’ tot 7 = ‘ik weet perfect hoe dit ding werkt’). Daarna wordt aan 

de personen gevraagd om de werking precies en heel concreet uit te 

leggen. Vervolgens krijgen ze opnieuw de gelegenheid om hun kennis 

te beoordelen. Tel- kens opnieuw vindt men dat de proefpersonen zich 

ver- plicht voelen om hun scores te verlagen (Alter et al., 2010), omdat 

ze minder precies weten hoe de zaken in elkaar zitten dan ze gedacht 

hadden. 

 

Een eerste reden waarom mensen een illusie van interpretatiediepte 

hebben, is dat ze abstracte kennis verwar- ren met concrete kennis. Ze 

weten hoe iets eruitziet en waarvoor het dient, en op basis daarvan 

verwachten ze ook te weten hoe het ding concreet werkt. 

o Veel van onze kennis is receptenkennis: weten hoe je iets moet gebruiken, 

maar niet hoe het functioneert 

bv. auto, computer, fietsslot 

▪ Ook bij sommige studenten zo voor statistiek. Ze weten via welk 

programma ze hun data moeten analyseren en weten op welke 

knoppen ze moeten drukken, maar je weet niet zo goed wat je heel 

precies aan het doen bent. Je weet niet zo goed hoe de zaken 

essentieel functioneren. 

o Experten vs. leken: mentale modellen van experten benaderen realiteit 

beter; experten passen modellen constant aan op basis van systematische 

observatie en manipulatie en leren van kennis eerdere experts 

bv. chirurg, fysicus 

 

9.2 Redeneren 



Redeneren is nauw verwant met probleemoplossend gedrag en heeft betrekking op het 

evalueren van de waarheid of de waarschijnlijkheid van verklaringen. We bespreken hier 

twee vormen van redeneren: deductief redeneren en inductief redeneren. 

2 soorten redeneren: 

Deductief: op basis van premissen conclusies trekken = van algemene kennis voorspelling 

doen voor specifieke gebeurtenis 

Inductief: vanuit specifieke gebeurtenis algemene conclusies trekken 

 

Deductief redeneren 

• Deductief redeneren is belangrijk om voorspellingen te maken 

• Op basis van logica? 

o Men denkt dat mensen redeneren volgens de regels van de logica 

• Logicisme: logica vormt basis van alle informatieverwerking ook voor de mens → 

Leidde tot ontwikkeling computerprogramma’s 

o Maar er zijn ook andere psychologische invloeden waardoor de redeneringen 

afwijken van logische wetmatigheden en waarom redeneren dan ook een 

belangrijk studiedomein is geworden binnen het denken van de cognitieve 

psychologie. 

• Drie grote vormen van deductief redeneren 

o Voorwaardelijk redeneren = syllogisme 

o Categorisch redeneren 

o Lineair redeneren 

 

• Syllogisme = drie regels, waarvan twee premissen zijn en laatste een besluit 

• Is het besluit telkens correct? 

 

Voorwaardelijk syllogisme: 

1. Als het heeft geregend, is de straat nat. 

2. Het heeft geregend. 

3. Dus, de straat is nat. 

• Geldig als (1) en (2) waar zijn! 

 

Categorisch redeneren: 

• Alle A’s zijn B’s 

• Geen enkele A is een B 

• Sommige A’s zijn B’s 

• Sommige A’s zijn geen B’s 

 

Categorisch syllogisme (voorbeeld van categorisch redeneren) 

1. Alle Fransen zijn chauvinistisch. 

2. Alle chauvinisten zijn zelfingenomen. 

3. Dus, alle Fransen zijn zelfingenomen. 

• Geldig als (1) en (2) altijd waar zijn! 



 

Lineair redeneren: hoe verhouden elementen in reeks zich t.o.v. elkaar 

Lineair syllogisme 

1. Jan is groter dan Dirk. 

2. Dirk is kleiner dan Wim.  

3. Dus, Jan is groter dan Wim 

▪ Deze redenering klopt niet, zie afbeelding 

▪ Ongeldig! Bij de derde vorm van deductief 

redeneren, lineair redeneren, moeten we nagaan 

hoe de elementen in een reeks zich ten opzichte van 

elkaar verhouden. 

 

Moeilijker: 

1. Als het heeft geregend, is de straat nat. 

2. De straat is nat. 

3. Dus, het heeft geregend 

▪ Ongeldig straat is nat door kapotte brandkraan 

 

Geloofwaardigheid versus geldigheid 

▪ Sommige werklozen wonen in een kansarme buurt 

▪ Sommige mensen die in een kansarme buurt wonen stelen 

▪ Dus sommige werklozen stelen 

▪ Ongeldig want niet iedereen die in een kansarme buurt woont is werkloos 

Als je op dit moment de indruk hebt dat deductief redeneren een makkie voor je is, weet 

dan dat de bovenstaande voorbeelden tot diegene behoren waar de meeste mensen 

goed op scoren. 

 

• Syllogisme juist beoordeeld? 

o Type syllogisme 

o Scholing en intelligentie 

o Geloofwaardigheid, beïnvloed door inhoud 

▪ Deze beïnvloeding door de inhoud gaat regelrecht in tegen de regels 

van de logica, want logisch redeneren staat los van de inhoud. Het 

volgt regels die bepaald worden door de vorm van het syllogisme (bijv. 

‘als p dan q, p, dus q’) en niet door de inhoud van het syllogisme.  

 

• Voorbeeld: 

1. Als de brandweer blust, is de straat nat. 

2. De straat is nat. 

3. De brandweer heeft geblust 

 

• Elk van de drie factoren voor juiste beoordeling gaat in tegen idee dat mensen 

redeneren volgens regels logica 

o Soort en inhoud syllogisme zou geen invloed mogen hebben 

Jan  

Dirk 

Wim 



▪ Maar in realiteit hebben deze zaken wel een invloed 

o Kunnen enkel slimme mensen die naar school zijn geweest rationeel denken? 

 

Hoe redeneren mensen dan? 

• Mentale modellen (Johnson-Laird et al. 1992) 

o Redeneren op basis van beelden, niet van regels 

▪ Op basis van visuele modellen, mensen gaan zich gaan inbeelden wat 

er kan gebeuren. 

▪ Mensen gaan visualiseren in hun redeneringen 

o Oorzaak redeneerfouten: geen mentaal beeld hebben gevormd van alle 

toestanden die volgens premissen mogelijk zijn 

▪ Geen mentale bronnen genoeg om juist te redeneren omdat het snel 

moet gaan, om dat men afgeleid is, … Dit zorgt voor problemen bij de 

constructie van de mentale modellen waardoor men vaak 

redeneerfouten gaat maken. 

 

Toepassing model 

1. Als het heeft geregend, is de straat nat. 

2. De straat is nat. 

3. Dus, het heeft geregend. 

 

Welke modellen obv premisse 1 

Premisse 1 heeft, maar 1 uitkomst 

namelijk als het heeft geregend is de straat nat. Hier is er dus geen conflict mogelijk in het 

mentale model. 

4 mogelijke opties: 

• (regen, natte straat) 

(geen regen, geen natte straat) 

• (geen regen, natte straat) 

• (regen, geen natte straat kan niet) 

 

Als premisse 2 is; het heeft geregend, geen conflict; de straat is nat, wel conflict. Hier is er 

wel een conflict want het is moeilijk. De straat kan nat zijn door regen, maar de straat kan 

ook nat zijn door andere zaken zoals brandweerkraan.  

 

Niet alle modellen worden gegenereerd 

 

• Aannemelijke premissen: tevreden met eerste beeld dat wordt opgeroepen 

• Werkgeheugen: moeilijkere informatie meer belastend, dus minder geneigd alle 

modellen uit te werken 

• Abstracte (inhoudloze) vs. concrete informatie 

bv. “Als p dan q. Niet q, dus niet p.“ vs. “Als het regent is de straat nat. De straat is 

niet nat, dus het regent niet.” 

 



Theorie van twee systemen 

• Associatief leren (intuïtief): automatisch en snel redeneren op basis van verbanden 

 / ervaring 

o bv. redeneren op basis van verband tussen woorden in syllogisme en niet op 

basis van logische regels 

• Gecontroleerd proces: op basis van logische regels; intelligentie en scholing 

belangrijk 

o Bv. Nadenken over zaken die je nog nooit hebt meegemaakt. 

 

Als men redeneert gaat men deze 2 systemen in gang zetten en afhankelijk van de 

complexiteit van de redenering en afhankelijk van welk systeem dat er meer doorweegt kan 

men foute of juiste beslissingen nemen. 

Men gaat foute beslissingen nemen als men meer associatief te werk gaat op basis van 

ervaringen, intuïtie, … Kan men soms vergissingen maken en niet tot de correcte redenering 

komen. 

Het associatief proces is de meest psychologische basis van redeneren. 

 

Problemen met syllogismen 

• Andere interpretatie van vraag 

bv. gewone ‘als’ vs. biconditionele ‘als’ (= ‘als en slechts als’) 

‘De straat is nat, dus het regent’ is een geldig syllogisme bij biconditionele ‘als’. 

• Betekenis woordenschat kan uitkomst veranderen 

 

Mensen redeneren niet altijd volgens regels logica (dit geld voor denken in het algemeen) 

• Regels logica stemmen niet altijd overeen met betekenis die zij aan woordenschat 

geven 

• Ze baseren zich in grote mate op inhoud syllogisme en geloofwaardigheid besluit 

• Ze maken gebruik van intuïtieve mentale representaties 

 

Inductief redeneren 

Inductief redeneren: Vinden van regels die elementen met elkaar in relatie brengen 

• bv. Medestudent is steeds beter gezind op vrijdag dan maandag, dus die komt niet 

graag naar school → kan juiste conclusie zijn, maar ook niet 

 

Drie probleemtypes 

• Classificatie: gemeenschappelijke eigenschappen identificeren 

bv.  stoel, bed, tafel → meubelen 

• Reeksen voortzetten 

bv. 2, 3, 5, 9, 17, 33 → formule: (laatste getal * 2 ) -1 

• Analogieën 

bv. Klein staat tot groot, zoals wit staat tot … (zwart) 

 

Intelligentie 



• Taken inductief redeneren maken veelal deel uit van intelligentietests 

o Je moet verbanden kunnen zien en leggen en er wetmatigheden uit kunnen 

afleiden. Dat is de essentie van wetenschappelijk onderzoek, dat zit ook in 

een intelligentietest. 

• Dagelijks leven: wereld ordenen 

o Generalisaties maken 

▪ We gaan zaken gaan veralgemenen  

▪ Soms gaan we over generaliseren bv. Aids komt alleen voor bij 

homoseksuelen. Dit is een veralgemening omdat aids eerst ontdekt is 

bij homo’s maar hetero’s kunnen het ook krijgen. 

o Correlaties detecteren 

▪ Hoe meer chocolade er wordt gegeten in een land, hoe hoger de 

nobelprijzen in een land. Dit is een voorbeeld van een correlatie 

• Voor de mens is het moeilijk om op een slimme manier met 

correlaties om te gaan. 

o Oorzaak-gevolgrelatie zoeken 

▪ Als men verbanden ziet wil men altijd gaan uitzoeken wat veroorzaakt 

wat? 

• Vb. zijn het gewelddadige games die agressie veroorzaken? Of 

is hebben agressieve mensen meer interesse in gewelddadige 

games? 

• Men veroorzaakt vaak fouten in het zoeken naar oorzaak-

gevolgrelaties. In de media staan er heel veel fouten van 

verkeerde correlaties en oorzaak-gevolgrelaties 

 

Confirmatieneiging (bias) = meer gewicht hechten aan evidentie die overtuiging bevestigt 

dan evidentie die overtuiging in twijfel trekt 

 

Proeven van Wason (1960) 

• Regel raden voor getallenreeks: 2, 4, 6 (inductief redeneren) 

o Vragen stellen d.m.v. andere driecijferreeksen te geven 

o Kennen jullie de regel? 

o Vragen die idee bevestigen 

 

Confirmatieneiging in dagelijks leven 

• bv. sollicitatiegesprek: ongestructureerd gesprek kan leiden tot vragen die initiële 

indruk (positief of negatief) van interviewer bevestigen 

 

Illusoire correlatie = niet alle verbanden gevonden op basis van inductief redeneren bestaan 

Bv. Gaming en serial killers 

Schaarse zeldzame informatie wordt overschat 

• CNN he also probably drank milk in the morning but that doesn’t mean there is a 

causal relation 

 



Bias gevoed door media 

 

9.3 Beslissingen nemen 
Doel van denken: conclusies trekken en beslissingen nemen 

Dagelijks beslissingen nemen (grote en kleine) 

 

Voorbeeld keuzes 

A. Kyoto: vliegtuig + hotel ***  

B. Osaka: hotel *** 

C. Osaka: vliegtuig + hotel *** 

Twv 1000 euro 

Als B (een onaantrekkelijk alternatief toevoegt) dan zullen de meeste mensen kiezen voor 

Osaka vliegtuig + hotel 

Dit duidt erop dat het beslissingsproces van de mens heel irrationeel tot stand komt, want 

alleen maar het toevoegen van een onaantrekkelijk alternatief maakt plots het alternatief 

dat er het dichtsbij staat aantrekkelijker. 

 

Signaaldetectiemodel: veel beslissingen zijn zo duidelijk dat we er niet bij stil staan 

• bv. hete koffie over je hand gegoten → hand onder koud water houden 

Psychofysisch onderzoek: waarnemen van signalen 

• bv. Hoor je de toon of niet? 

o Afhankelijk van de strekte van de toon 

o Afhankelijk van hoe bereid je bent om ja of nee te zeggen 

Dit experiment is gebruik geweest om menselijke beslissingsprocessen te onderzoeken 

 

Beslissingen nemen zijn afhankelijk van: 

• Antwoordcriterium: bereidheid ‘ja’ te zeggen bij twijfel 

o bv. “Ja, ik hoor de toon.” → Bij gehoortest sollicitatie meer geneigd als je de 

job graag wil 

▪ In sollicitatie situaties is men soms meer geneigd om ja te zeggen 

• Gevoeligheid: mogelijkheid stimulus van achtergrondruis te onderscheiden 

o bv. sterkere toon → meer kans op ‘ja’ 

▪ Hoe duidelijk/sterker het signaal, hoe meer dat je de neiging hebt om 

ja te antwoorden. 

• Toepassing in dagelijks leven 

o bv. radioloog moet beslissen of diagnose kanker is 

- Diagnose kanker (hit: alarm) 

- Onterechte diagnose kanker (vals alarm) 

▪ Dokter zegt dat het over kanker gaat maar het blijkt uiteindelijk geen 

kanker te zijn 

- Onterechte diagnose geen kanker (misser) 

▪ Donketer zegt dat de patiënt geen kanker heeft, maar het blijkt 

uiteindelijk wel kanker te zijn. 



→ Vroegtijdige behandeling verhoogt overlevingskansen? 

Radioloog verschuift antwoordcriterium en maakt liever vals alarm dan misser 

 

Beinvloeden signaal-perceptie 

Subjectief verwachte nut 

Elk individu gaat voor zich de voor- en nadelen van een keuze gaan afwegen 

• Alle voor- en nadelen keuze afwegen 

bv. Wat zijn de voordelen van niet naar de les te gaan? Wat zijn de nadelen? 

• Waarde van keuze bepalen 

bv. Hoe belangrijk is het in die les te zitten? Hoe erg is het als ik er niet ben? 

• Verwachte kans van elk kenmerk berekenen 

bv. Hoe groot is de kans dat ik slaag als ik naar de les ga? Hoe groot is de kans dat ik 

faal als ik niet ga? 

Op basis van de antwoorden op de vragen zal men gaan beslissen wat men zal doen. 

->De mensen gaan elk voor zich redenen welk nut/ welk risico het heeft om iets wel of niet 

te doen. 

 

In de jaren 70 werd duidelijk: 

• Mensen wegen zelden rationeel voor- en nadelen van keuzes af (Tversky & 

Kahneman) 

o De mensen nemen heir de tijd niet voor, ze zijn geneigd om veel vlugger 

beslissingen te nemen. 

o Kahneman is de eerste psycholoog die een nobelprijs heeft gewonnen. Het 

was een nobelprijs van de economie omdat het ging over hoe mensen 

economische beslissingen nemen. Zijn theorieën hebben een enorme invloed 

gehad op de perceptie van hoe mensen beslissingen nemen. 

Heeft ook geleid tot de discipline behavirial economics (gedragseconomie). 

Hoe je in economische beslissingen het menselijk gedrag kan bijsturen. 

Men kan deze techniek gebruiken om mensen ‘een duwtje in de rug te geven’ 

om goeie beslissingen te nemen. 

• Gebruik heuristieken i.p.v. algoritmen: eenvoudige strategieën om waarde 

alternatieven te berekenen 

o Het gebruik van heuristieken werken ook sneller 

o De heuristieken worden ook de thinking fast genoemd 

• Suboptimale beslissingen: heuristieken kunnen perceptie van keuze vertekenen 

 

• Beschikbaarheidsheuristiek: beperken tot gegevens die snelst uit geheugen kunnen 

worden gehaald 

o bv. Veel mensen zijn tegen alcoholcontroles, omdat ze zich makkelijk feestje 

kunnen inbeelden waar ze zelf graag drinken. Maar, wanneer naaste 

slachtoffer wordt van dronken chauffeur, kan die niet zwaar genoeg worden 

gestraft 

▪ Mensen zijn in hun beslissingen het meest/ sterkste gestuurd door wat 

het verste in hun geheugen aanwezig is 



• Beschikbaarheidsheuristiek kan worden gemanipuleerd → vraag anders formuleren 

= bepaald antwoord waarschijnlijker 

o bv. peiling kiesintentie: “Vreest u niet dat pensioenen onbetaalbaar zullen 

worden?” 

• Afhankelijk van aandacht massamedia 

o bv. gevaar vliegtuigrampen (overschat) vs. gevaar ongeval in eigen huis 

(onderschat) 

 

Tegenwoordig groter onveiligheidsgevoel → gevoed door media 

• Media richt aandacht herhaaldelijk op schokkende evenementen: kijker/luisteraar 

krijgt indruk toename in geweld 

• Media richt aandacht op kwetsbare slachtoffers: makkelijk mee te identificeren, 

verhoogt kwetsbaarheidsgevoel 

 

Representativiteitsheuristiek: neiging homogeniteit binnen categorie overschatten 

bv. ‘In een stad is er een lijst aangelegd van alle gezinnen met 6 kinderen. In 72 van deze 

gezinnen was de volgorde van de kinderen M J M J J M. Hoeveel gezinnen waren er, denk je, 

met de volgorde J J J J J J?’  

Veel kleiner dan 72? Gemengde samenstelling 

lijkt representatiever. 

MAAR, telkens 1/2 kans op jongen of meisje, 

dus kans is 1/64. 

 

• Dwaling van de gokker: misvatting dat alternatieven in toevalsproces constant 

afwisselen 

bv. gokker zal na veel verliezen denken dat tij zal keren en 

dat kans volgende keer te winner per verlies groter wordt 

• Beoordelen van mensen en situaties: enkel letten op wat representatief is voor 

bepaalde groep of situatie, andere informatie over het hoofd zien 

 

De neef van Dr. Swinkels is een geval apart. Hij heeft een ongewone smaak voor films 

en kunst, hij is getrouwd met een actrice en heeft tatoeëringen op verschillende 

plaatsen van zijn lichaam. In zijn vrije tijd volgt hij yogalessen en verzamelt hij oude 

elpees. Hij is een hartelijke en enigszins onbesuisde persoon. Welk beroep denk je 

dat hij uitoefent? 

(a) landbouwer, (b) bibliothecaris, (c) trapezeacrobaat, (d) chirurg, (e) ambtenaar 

→ kans is groter chirurg of ambtenaar met deze kenmerken te vinden (er zijn maar 

weinig trapezeacrobaten) 

 

Verkeerd interpreteren van statistieken 

• bv. in medische wereld, waar farmaceutica gooien met statistieken 

“In V.S. zijn de overlevingskansen bij diagnose prostaatkanker na vijf jaar 82 %, in V.K. 44 %”  

Maar: in V.S. kijken naar antigeen (vroegtijdige opsporing), in V.K. naar symptomen (veel 

later) + in V.S. ook vaak vals alarm, maar toch onnodig therapie 



Betere statistiek: kijken naar sterftegevallen per jaar 

 

Beinvloeden antwoordcriterium 

• Vooral bepaald door gevolgen van beslissingen 

o Positief gevolg: genomen op basis van minder sterke evidentie 

o Negatief gevolg: sterkere evidentie is nodig 

• Beschikbare info (beschikbaarheidsheuristiek) 

bv. gevangenen vervroegd vrijlaten? → onwaarschijnlijk als er net incident is geweest 

met gevangene, waarschijnlijker na programma over onschuldig vastzitten 

• Risicogedrag 

bv. oranje of rood licht negeren in computerspel (Gardner & Steinberg, 2005) 

Jongeren nemen meer risico dan volwassen 

o Groepseffect: meer risico nemen in groep 

 

• Formuleringseffect (framing effect): 

effect door gevolgen verwoord in termen van winst of verlies (Tversky & Kahneman, 

1981) 

“Stel je voor dat de V.S. zich voorbereidt op een ongewone Aziatische ziekte, 

waarvan verwacht wordt dat ze 600 mensen zal doden. Er zijn twee programma’s om 

de ziekte te bestrijden:  

 

Programma A: 200 mensen gered  

Programma B: Één kans op drie dat alle 600 mensen gered worden en twee kansen 

op drie dat niemand gered wordt” 

Programma C: 400 mensen sterven  

Programma D: 1 kans op 3 dat niemand sterft en 2 kansen op drie dat alle 600 

mensen sterven” 

Programma A: 200 mensen gered  

Programma B: Één kans op drie dat alle 600 mensen gered worden en twee kansen 

op drie dat niemand gered wordt 

 

• Percipiëren andere basistoestand (responscriterium) 

o Winstformulering: geen risico nemen 

bv. programma’s A en B 

o Verliesformulering: wel risico nemen 

bv. programma’s C en D 

        ->Bij verlies: “Wie niet waagt, niet wint” 

 

Het verschil in formulering van vraag zorgt voor een compleet verschil in welke beslissing dat 

er is genomen. 

 

Emotionele vertekeningen 

• Niet alle beslissingen zijn rationeel 

• Beslissingen op basis van emotie, vnl. onder stress (Janis & Mann, 1982) 



o Huidig gedrag voortzetten, nieuwe info negeren 

o Actieplan aanvaarden zonder nadenken 

o Verantwoordelijkheid uitstellen of afschuiven 

o Impulsief meest belovende oplossing kiezen 

 

• Effect van de gemaakte kosten: voortzetten waar je tijd/energie/geld hebt 

ingestoken 

“Je hebt €100 gegeven aan een ticket om te skiën in Kirchberg. Een paar weken later 

koop je een ticket van €50 om te skiën in Ischgl. Je verwacht meer plezier te hebben 

in Ischgl en kijkt er erg naar uit. Je komt erachter dat beide 

uitstapjes in hetzelfde weekend vallen. 

Het is al te laat om je tickets te ruilen of te 

verkopen. Je kunt maar één van de twee 

tickets gebruiken. Wat doe je? “ 

(Arskes & Blumer, 1985) 

▪ De meeste mensen gaan kiezen voor de bestemming waarvoor ze het meeste 

geld hebben betaald, ook wanneer deze minder leuk is. 

• Gepercipieerde verliezen zo klein mogelijk houden 

bv. geld blijven investeren in projecten die verlies maken 

• Gemotiveerde scepsis: minder kritisch over gewenste en hyperkritisch over 

ongewenste informatie 

bv. “Aan welke universiteit zijn studenten meest tevreden?” 

 
→ studenten uit Universiteit A meer kans juiste redenering te gebruiken, want eigen 

universiteit (meer kritisch) 

 

• Helpt slapen bij nemen beslissingen? 

o Bewuste beslissingen: alternatieven afwegen (subjectief verwachte nut) → 

enkel voor eenvoudige problemen, systeem snel overbelast 

o Onbewuste beslissingen: gelijkenis met automatisch associatief leren, grote 

verwerkings-capaciteit, creatiever 

o Conclusie: Een nachtje slapen erover heeft niet echt een effect 

o Slaap heeft wel een effect op je informatieverwerking. Je hebt slaap nodig om 

zaken te gaan opslaan in je lange termijn geheugen. 

 

• Belangrijke beslissing? Slaap er een nachtje over! (Dijksterhuis et al., 2006) 

o Kracht onbewust denken: probleem op achtergrond kunnen verwerken → 

betere beslissingen 

o Onbewuste denkprocessen tijdens 

slaap actief 



o Maar: effect toch niet zo sterk 

(zie Strick et al., 2011) 

 

• Hindsight bias bij evalueren beslissingen = “Ik heb het altijd geweten” 

o Gebeurtenissen uit verleden lijken eenvoudiger, begrijpelijker en 

voorspelbaarder 

o Neiging verkeerde beslissing aan onkunde beslisser toeschrijven 

• Hindsight bias maakt lessen trekken uit fouten in het verleden minder 

waarschijnlijk 

“Het is veel gemakkelijker na de gebeurtenis de relevante van de irrelevante 

signalen te scheiden. Na de gebeurtenis is een signaal altijd kristalhelder. We 

kunnen nu zien welke ramp het voorspelde omdat de ramp gebeurd is, terwijl 

het signaal voor de gebeurtenis obscuur was en bezwangerd met 

conflicterende boodschappen.” 

(R. Wohlsetter over Pearl Harbour) 

• Hindsight bias blijft, ook al ben je je ervan bewust 

o Experts vertonen wel minder grote vertekening 

o Gebeurtenissen uit verleden vertekenen in richting die zelfbeeld ten goede 

komt 

bv. ontslagen werknemers zeiden dat herstructurering niet voorspelbaar was, 

niet ontslagen werknemers zeiden wel 

 

Beslissingen nemen 

Irrationeel maar voorspelbaar 

▪ Door de psychologische wetenschappen zijn mensen voorspelbaar in hun denken 

en in hun nemen van beslissingen. 

Gedragseconomie 



 

 
Beslissingen niet absoluut, maar relatief!  

 

9.4 Invloed van taal 
Taal speelt cruciale rol bij denken” (B. Whorf) 

Linguïstisch determinisme: denken wordt volledig door taal bepaald 

Linguïstische relativiteit: taal heeft invloed op denken 

▪ Verschillende talen lijden tot een verschillende perceptie van we werkelijkheid 

 

Taal en kleurperceptie 

Aantal basiswoorden per taal voor kleur varieert van twee tot elf of meer 

Kleur onthouden op basis van woorden of perceptuele eigenschappen? 

 

Kleurnamen volgen zelfde hiërarchie in alle talen (Berlin & Kay, 1969) 

• Twee kleurwoorden: zwart en wit 

• Drie kleurwoorden: + rood 

• Zes kleurwoorden: + geel, groen, blauw 

• Zeven kleurwoorden: + bruin 



• Elf kleurwoorden: + paars, roze, oranje, grijs 

 

Linguïstische relativiteit 

Kleurperceptie gebaseerd op fysiologie perceptuele systeem en niet op woorden (Heider, 

1972) 

• Dani (Papoea Nieuw-Guinea) hebben maar twee kleur-woorden, maar konden beter 

kleuren onthouden die Amerikanen als best mogelijke geel, groen, rood, blauw 

omschreven. Andere tinten waren moeilijker. 

o Zij hadden maar 2 kleurenwoorden, maar ook kleurenwoorden die niet bij 

hen bestaan konden ze zelfs nog beter onthouden en percipiëren dan 

Amerikanen die wel die kleuren hadden. Dit toont aan dat de constructies 

fysiologisch zijn en dus niet op basis van de woorden 

-> Dani waren gevoeliger voor primaire kleuren 

 

Kinderen leren moeilijk kleurwoorden: stemt niet overeen met idee dat kleurnamen 

aansluiten bij aangeboren perceptueel systeem 

Resultaten Heider niet repliceerbaar (Roberson) 

• Berinmo (Papoea) met vijf kleurnamen: één woord groen en blauw (‘nol’), twee 

woorden geel (‘nol’ = dichtbij groen, ‘wor’ = kleur vallende bladeren) 

- Britten zagen goed onderscheid bij grenstinten 

tussen groen en blauw, maar niet bij ‘nol’ en ‘wor’ 

- Berinmo vertoonden tegenovergesteld patroon 

 

Invloed van taal op hoe kleuren worden gepercipieerd en onthouden 

Maar: taal is niet enige invloed (cf. Berlin & Kay, 1969) 

->Geen evidentie voor linguïstisch determinisme 

 



 
De mensen kregen de linker kolom te zien. Later vroeg men aan de mensen om te tekenen 

wat ze hadden gezien. Hiervoor werden ze opgedeeld in 2 groepen. Elke groep kreeg een 

ander woord te horen dat bij het object hoorde dat ze hadden gezien. 

Je ziet dan dat de taal gaat zorgen voor een verstoring van de geheugeninhouden die 

werden opgeslaan. 

 

De dokter kwam de kamer binnen, hij zag de zieke op de grond liggen. 

De dokter kwam de kamer binnen, zij zag de zieke op de grond liggen. 

• In de tweede zin gaan mensen een beetje blijven haperen met hun oogbeweging 

omdat ze daar iets lezen dat niet klopt. Uiteindelijk klopt die zin perfect want de 

dokter kan zowel een man of een vrouw zijn, maar als er een hij volgt leest men dat 

vlotter dan als er een zij volgt. 

Dus eigenlijk heeft het woord dokter ervoor gezorgd dat zij iets mannelijks hebben 

geactiveerd en als ze dan iets vrouwelijks lezen denken ze oei dat klopt niet. 

• Dit voorbeeld toont mooi aan hoe onze taal ons denken gaat beïnvloeden  

 

Taal, Tijd, Ruimte 

Ruimtemetafoor voor tijd 

• Engels, Nederlands: toekomst ligt voor en verleden achter ons 

• Mandarijns: verleden ligt boven en toekomst onder ons 

 

Komt juni vroeger dan augustus?” 

Engelse sprekers beslissen sneller dat juni vroeger komt als ze eerst prentje zien waarbij ze 

beslissen dat zwarte worm zich VOOR witte worm bevindt dan wanneer ze beslissen dat 



zwarte stip zich BOVEN witte stip bevindt; bij Mandarijnse sprekers was invloed omgekeerd. 

(Boroditsky, 2001) 

 
Effect van taal op ruimtelijke perceptie (Levinson, 2003) 

• Nederlands: relatieve formulering (bv. ‘boom staat links van struik’) 

• Tzeltal: absolute formulering (bv. ‘boom staat ten noorden van struik’) 

 

“Welk van vier is hetzelfde als vorige plaatje?” 

(Levinson, 2003) 

• Nederlands: relatieve oplossing 

(‘grote stip boven kleine’) 

• Tzeltal: abstracte oplossing 

(‘absolute plaats grote stip t.o.v. 

kleine stip - ten noorden’)  

 

Taal beïnvloed perceptie, taal beïnvloed denken 

 

Taal en sociale cognitie 

Tweetaligheid en persoonlijkheidsperceptie 

(Hoffman et al., 1986) 

• Engels: ‘artistiek type’ = briljant, humeurig, impulsief, onbetrouwbaar 

• Chinees: ‘Shi Gu type’ = wereldwijs, sociaal vaardig, toegewijd 

 

Chinees-Engels tweetaligen lazen zelfde tekst, maar sommige over ‘artistiek type’ en 

sommige over ‘Shi Gu type’ in Engels of Chinees 

• Participanten die over ‘artistiek type’ in Engels lazen en over ‘Shi Gu type’ in Chinees, 

hadden meer valse herinneringen voor trekken van toepassing op stereotype (die 

niet in tekst voorkwamen) 

• Afhankelijk van taal waarin tweetaligen lazen, werd stereotype wel of niet 

geactiveerd 

o Dus als een stereotype bekend is in een bepaalde taal dan gaat die alleen 

maar geactiveerd worden in die bepaalde taal en minder of niet in de andere 

taal. 

o Taal beïnvloed dus inderdaad hoe we denken over mensen want als we in een 

taal spreken waar dat stereotype niet zo bekend is dan gaan we dat niet gaan 

activeren. 

 

 



Woordkeuze beïnvloedt attitude (minder erg doen lijken) 

• Negatieve mededeling zo acceptabel mogelijk formuleren 

bv. ‘ontslagen’ = ‘reorganisaties’ 

‘belasting’ = ‘solidariteits-bijdrage’ 

‘oorlog’ = ‘preventieve aanval’ 

• Schuld bij ander leggen 

bv. na slecht examen: ’bezorgde vriend’ = ‘zeur’, ‘prof’ = ‘zak met slechte cursus’ 

 

Vijf jaar geleden stond de stad Addison er goed voor, met geen opvallende zwaktes. Jammer 

genoeg zijn de verdedigings-mechanismen van de stad er in de laatste vijf jaar sterk op 

achteruit gegaan. De stad is nu een poel van misdaad. Dit jaar werden meer dan 55.000 

misdaden gepleegd. Elk jaar zijn de cijfers met meer dan 10.000 incidenten gestegen. Men 

vreest dat de situatie onhoudbaar zal worden als de stad 

niet vlug haarsterkte terugvindt. 

Misdaad is een wild beest dat de 

stad kapot maakt.  

(Thibodeau & Boroditsky, 2011) 

Hoe zou de situatie kunnen worden verbeterd? 

 

Twee antwoordcategorieën: 

- Gevangen nemen, bedwingen, straffen 

- Diagnosticeren, behandelen, uitbreiding 

Participanten gaven meestal oplossingen gerelateerd aan eerste categorie 

Tweede groep kreeg zelfde tekst maar met andere laatste zin: “Misdaad is een virus dat de 

stad kapot maakt.” 

→ meer antwoorden gerelateerd aan tweede categorie 

 

Manipulatie woordkeuze ‘beest’ of ‘virus’ fungeerde als metafoor 

• Denken is niet onafhankelijk van taal, maar ook niet afhankelijk 

• Taal kan denken beïnvloeden, maar er is geen linguïstisch determinisme 

o Er is een invloed van taal op ons denken 

o Er is een invloed van ons denken op taal 

 
 

Hoofdstuk 10: Emotie en motivatie 

 

1. Wat is emotie? 
1.1 Emoties 

• Dingen die goed voelen -> motivatie gedrag  

o Emoties motiveren gedrag. Zo kan je een jaar een job uitvoeren tegen je zin 

om daarna 2 weken in de zon te kunnen liggen. Iets wat wel goed voelt. 



 
• Emoties hebben ook links met cognitieve processen zoals bijvoorbeeld leren. 

• Evolutionair nuttig! 

o Mensen die emoties ervaren hebben/ hadden betere overlevingskansen 

o Emoties zitten diep verankert in evolutionair oude delen van onze hersenen. 

<->emoties als ‘stoorzender’-negatieve visie (zwak & irrationeel) 

• Continu <-> gedachten 

o Herinneringen zijn aanwezig als je eraan denkt. Ze zijn maar op bepaalde 

momenten in het bewustzijn aanwezig. 

o Emoties zijn continu aanwezig en kan dus ook continu een impact hebben op 

je gedrag. 

• Brede impact (denken, lichamelijk, ...) 

o Hoe we ons voelen beïnvloed onze cognities en biologie 

 

Definitie 

Emotie: een reactie op een stimulus die bestaat uit een fysiologische opwindingen gepaard 

gaat met een evaluatie van de stimulus (cognitief), een gezichtsuitdrukkingen een 

subjectieve ervaring 

• Emoties heviger dan gedachten  

-> lichamelijke veranderingen <->denken 

 

1.2 Gezichtsuitdrukking van emoties 
nature -nurture? 

Het onderzoek naar emoties is begonnen bij het klassieke nature-nurture debat. Zijn emoties 

aangeboren (nature) of aangeleerd (nurture)? 

 

• Darwin: “the expression of the emotions in man and animals”expressie emoties 

resultaat evolutie (= eerste goed wetenschappelijk boek over emoties) 

o mensen ~ dieren 

▪ Darwin was er ook van overtuigd dat emotie zorgde voor betere 

overlevingskansen. 

▪ Emoties van mensen zie je ook bij dieren. 

o cross-culturele similariteit 

▪ Chinezen tonen bijvoorbeeld op dezelfde manier emoties als 

westerlingen. 

• 20e eeuw: tegenreactie 

o behaviorisme (‘blank slate’) 

▪ Mensen gedroegen zich op een bepaalde manier om dat ze zich 

geleerd hadden zo te dragen (behavioristische theorie) 



o sociaal-darwinisme (e.g. eugenetica) -> verzet antropologen: culturele 

relativiteit van emotionele uitdrukkingen 

▪ De politieke ethologie heeft misbruik gemaakt van de theorie van 

Darwin wat ervoor zorgde dat men ‘allergisch’ was van Darwin kwam. 

▪ Antropologen gingen er dus ook een tijdje vanuit dat ok emoties 

aangeleerd waren. 

• Paul Ekman: gezichtsuitdrukkingen om vooruitgang therapie te meten -

>veronderstelt similariteit 

o Paul Ekman vond het wat irritant dat hij niet kon zijn of zijn patiënten zich 

door de psychotherapie beter voelden. Daarom bedacht hij een manier om 

dit op een objectieve manier te meten. Hij vroeg zich dus af of je depressie 

kon zien aan de gezichtsuitdrukkingen van een mens en wanneer die persoon 

beter is of dat je dat ook kon zien aan de gezichtsuitdrukkingen. 

o Verondersteld een zeker similariteit: dat ze cliënten dus op dezelfde manier 

tonen dat ze blij of verdrietig zijn. 

▪ Hierdoor kwam Paul Ekman in discussie met antropologen 

 

Ekman vs. Birdwhistell: 

“Ik verwachtte archiefkasten vol gegevens... planken met films ter illustratie van zijn 

standpunten. Hij reageerde verbaasd op mijn verzoek om zijn documentatie te mogen 

bekijken, want alles wat hij had gezien en waargenomen, zat in zijn hoofd... Hij kon niet 

begrijpen dat ik meende nog iets te kunnen bewijzen door het heropenen van de discussie 

over de vraag of gelaatsuitdrukkingen universeel waren, gezien hij al bewezen had dat het 

antwoord ‘neen’was...” 
 

 
Ekman is de wereld rondgetrokken met 6 emoties die iedereen over heel de wereld uiten en 

die iedereen over heel de wereld kent.  

De herkenning van de emoties was overal ter wereld zeer hoog 

 



Kritiek op onderzoek Ekman 

Geleerd via massamedia? 

• lachen blind geboren kinderen 

o Blind kinderen hebben nog niemand zijn lachen, maar lachen op dezelfde 

manier als anderen. 

• onderzoek primitieve stammen 

 

Ekman South Fore stam (Nieuw-Guinea) 
Zie filmpje 

 

6 universele, primaire emoties: 

• Blijheid -glimlach (authentiek of niet? rondere ogen!) 

o baby’s 10m: fake bij naderen vreemde  

• walging 

• verrassing  

• droefheid 

• woede 

• angst 

 

culturele uitingsregels! (e.g. experiment film US-Japan -manipulatie aanwezigheid 

proefleider) 

Walging wordt in de US en in Japan op dezelfde manier geuit, maar in Japan is het not done 

om walging te tonen in het bijzijn van anderen. 

 

• niet enkel universele productie, ook herkenning 

o invloed etnische groep 

▪ We hebben meer ervaring met het herkennen van emoties bij mensen 

die tot dezelfde etnische groep behoren 

o leeftijd (angst, woede) 

o depressie, autisme, schizofrenie, Alzheimer 

o geslacht? 

 

1.3 geslachts ≠ emoties 
Vrouwen 

• betere herkenning emotie op gezicht 

o vrouwen beter in detectie van subtiele emoties 

• laten emoties meer blijken 

• zelf-rapportering van intensere ervaring dan mannen 

• Vrouwen gaan op een andere manier om met emoties dan mannen 

o Ze zijn wel even emotioneel 



 
Galvanische huidreactie: uitingen van het sympathisch zenuwstelsel: mensen die 

emotionelere zijn hebben een beetje meer zweetsecretie. Dit zorgt voor een betere 

huidgeleiding. 

Het is dus een lichamelijke reactie op een emotionele toestand.  

• vrouwen meer uiting (gezichtsuitdrukking) 

o sociale aanvaarding (nurture) (3j! vrouwen > mannen) 

• mannen meer fysiologische reactie: 

o onderdrukking uiting negatieve ->emoties stijgt fysiologische reactie (oorzaak 

pathologie?) 

▪ Door de emoties te onderdrukken grotere fysiologische reactie 

o onderdrukking uiting positieve emoties -> daalt fysiologische reactie en 

emotie 

 

Gezichtsfeedback 

• mood inductie (simulatieblijheid/droefheid) ->effect op inhoud herinneringen na cue 

(e.g. boom) 

o mood indcutie=mensen in een bepaalde gemoedstoestand brengen 

o Mensen die hadden gedaan dat ze blij waren verdeelde vaak een blij 

herinnering 

o Mensen die gedaan hadden alsof ze droef waren vertelde vaak een droeve 

herinnering. 

• stimulatie gezichtsspieren ->ratings cartoon 

• verlamming: belemmering lach betere predictor dan algemene graad van verlamming 

o Als je een verlamming hebt van de lach voel je je minder gelukkig. 



o Het heeft een effect op de zelfrapportering van emoties 

• mensen voelen zich blijer bij beoordeling = gezichten(imitatie -cf. spiegelneuronen) 

 

soms grotere fysiologische opwinding bij onderdrukking gezichtsuitdrukkingen (negatieve 

gevoelens) 

 

1.4 Het sympatische zenuwstelsel 
• gezichtsuitdrukkingen kunnen geveinsd worden 

->ook andere lichamelijke manifestatie van emotie: fysiologische opwinding (arousal) 

• parasympatische zenuwstelsel: ontspanning, rust 

• sympatische zenuwstelsel: stress, emoties 

o hartslag 

o bloeddruk 

o inhibitie speekselklieren (droge mond) 

o zweetsecreties 

 

Leugendetector: 

• meting fysiologische reactie emotie, niet leugen 

o Men gaat ervan uit dat als je liegt je meer stress krijgt, waardoor je een 

verhoogde zweetsecretie vertoond. 

o De leugendetector meet de galvanische huidreactie 

• true positives (detectie): 85% 

• psychopaten: sympatisch zenuwstelsel daalt 

o Deze mensen kunnen dus de meest vreselijke dingen doen zonder dat ze 

hiervan iets van fysiologische reactie vertonen. 

• false alarms (40%)! (niet bruikbaar rechtzaal) 

o controle vragen: even bedreigend indien onschuldig  

o 40% er wordt een leugen gedetecteerd zonder dat er gelogen worden 

▪ Dit komt omdat onschuldigen ook heel erg vee stress krijgen als de 

politie hun een cruciale vraag stelt. 
 

 



Er is een wet in België die zegt dat de leugen detecor voor 92% betrouwbaar is. Deze wet is 

bepaald aan de hand van een verkeerde studie. Bovenstaande tabel toont enkel aan dat 

politie agenten de pieken die men terug vindt in de resultaten van de leugen detector op de 

zelfde manier interpreteert. 

Dit onderzoek toont dus de interbeoordeelbaarheid aan. 

 

Iets beter-guilty knowledge test 

• Hier wordt er een serie van wapens getoond en 1 van de getoonde wapens is het 

moord wapen 

o Dit doet men omdat alleen de schuldige weet welk moordwapen er gebruikt 

is 

▪ Dader vertoond meer fysiologische reactie als hij naar het 

moordwapen kijkt. 

• 75% detectie, 7% false alarms 

• Enkel indicatie initiële screening, géén bewijs 

• Met deze test is de kans kleiner dat je onschuldigen valselijk zou beschuldigen 

 

neuronale activiteit emoties pecifiek? 

• amygdala: wordt actief bij: angst, bedreiging 

• ook bij mannen die naar naakte vrouwen kijken 

• Mensen die smartphone verslaafd zijn ook activatie amygdala 

 

Schacter & Singer: tweefactorentheorie: stimulus + interpretatie fysiologische reactie 

(fysiologisch patroon niet emotie specifiek)  

• fase 1: blije/droevige woorden onderstrepen 

• fase 2: lichamelijke activiteit of niet 

• fase 3: interactie: effect onderstrepen enkel na activiteit 

o Wanneer in fase 1 blij woorden -> vertellen blij herinnering 

o Wanneer in fase 2 droevige woorden -> vertellen droevige herinnering 

o Maar wanneer dat de mensen geen lichamelijke activiteit hadden gedaan, 

hadden de woorden geen impact op de vertelde herinnering 

->fysiologisch patroon beweging ->attributie emotie 

• Aantrekkelijkheid medestudente ~ intensiteit voorafgaande loopoefening (e.g. vaker 

verliefdheid op fuif dan in les) 

• Inductie emoties door drugs? (= fysiologie <-> ≠ ervaring emotie) 

o Cognitie 

▪ Als je weet dat je drugs hebt gekregen ervaar je de fysiologische 

gevolgen positief 

▪ Als je niet weet dat je drugs hebt gekregen ervaar je de fysiologische 

gevolgen positief 

➔ Waar je van denkt dat de verandering vandaan komen heeft dus een 

effect op je emoties 

 



Inductie emoties? stimulatie limbisch systeem (amfetamines) 

Cognitie (hoe je erover denkt) heeft een impact op de interpretatie van dat fysiologisch 

signaal. 

De gewaarneming van emoties is niet puur de resultante van een bepaalde fysiologische 

toestand. Het doet er ook toe hoe je de fysiologische toestand gaat interpreteren. 

Als je een actief lympisch systeem hebt en je hebt drugs genomen dan ben je blij, maar als je 

een actief lympisch systeem hebt zonder dat je drugs hebt genomen dan ben je verward en 

ervaar je een negatieve emotie. 

Dat bedoeld men dus met de 2 factoren theorie: Emoties zijn dus meer dan het lauter 

aflezen van een fysiologische toestand. 

 

emotie zonder fysiologische opwinding? 

• Kan je emotioneel zijn puur op basis van cognitieve processen? 

• patiënten met letsel ruggegraat (sympatisch zenuwstelsel afgesneden) 

->verminderde maar geen verdwijningervaring emoties (e.g. angst) 

->emoties niet enkel lichamelijk, ook andere factoren spelen ook rol ->cognitie 

 

1.5 Emoties: 3 theorieën 
Lange discussie binnen de psychologie 

James-Lange theorie:  

stimulus ->lichamelijke reactie ->ervaring emotie 

Bv: je toont iemand een spin -> verhoogde zweetsecretie -> angst 

• geen emotie zonder fysiologische opwinding /reactie 

o Deze theorie klopt niet zie hierboven emotie zonder fysiologische opwinding. 

• problemen: 

o fysiologische reactie niet specifiek 

o fysiologische reactie 1-2s vertraagd 

o fysiologische reactie leidt niet steeds tot emotie (e.g. inspuiten adrenaline) 

 

Cannon-Bard: 

stimulus -> lichamelijke reactie & hersenen (ervaring emotie) -gelijktijdig, 2 routes 

bv: Spin zorgt voor activatie sympathisch zenuwstelsel, je hartslag gaat omhoog en tegelijk 

krijg je de ervaring van emotie in de hersenen 

Theorie van de cognitieve beoordeling (Lazarus) 

stimulus -> cognitieve beoordeling van de situatie -> lichamelijke reactie & hersenen 

(ervaring emotie) -gelijktijdig 

bv: Als je een spin zit krijg je eerst een denkproces, een beoordeling van de situatie en dan 

daarna pas een lichamelijke reactie krijgt en ervaring van emoties in de hersenen. 

• Fysiologische reactie daalt als film = fictie  

->rol cognitieve beoordeling 

Als de je mensen zegt dat de film wel waargebeurd is vertonen mensen een sterkere 

fysiologische reactie. 

 



1.6 Onbewuste processen bij stimulusbeoordeling 
effect cognitie = noodzakelijk bewust? 

Zajonc: onbewuste route perceptie emoties 

• Deed experimenten waarin hij mensen gezichten toont en nadien toonde hij mensen 

cartoons. 

o Blij gezicht voor beoordeling cartoon -> positieve beoordeling na 4milisec of 

langer blij gezicht gezien te hebben 

o Boos gezicht voor beoordeling cartoon -> negatieve beoordeling na 4milisec 

of langer boos gezicht gezien te hebben. 

▪ Deze triggeren droefheid 

->4 milisec is niet lang genoeg om iets gezien te hebben ma na 4millisec een 

boos of blij gezicht gezien te hebben heeft het wel een invloed op hoe leuk je 

iets vindt. 

 

activatie amygdala (subcorticale route) vanuit evolutionair bedreigende stimuli (nature) 

(gezichten) -> emotie primeert op cognitie 

 

• Naccache: maar ook na tachistoscopische aanbieding negatief geladen woord en 

(e.g. dood, holocaust) -> kan niet aangeboren zijn ->cognitieve verwerking voor 

activatie amygdala 

• 2 routes! prosopagnosie: galvanische huidreactie vertrouwde gezichten! 

• Emoties kunnen dus getriggert worden terwijl de cognitie kapot is 

 

<->Capgraswaan: (schizofrenen herkennen wel gezichten) 

• Bewuste herkenning gezichten intact 

• Lesie emotionele herkenningsroute (‘dubbelganger’) géén galvanische huidreactie 

 

2. Emotie en cognitie 
• supra: onbewust: evolutionair belangrijke & duidelijke emoties (e.g. angst, walging) 

• andere: vereisen ingewikkelde cognitieve verwerking(spijt, ontgoocheling) 

o Spijt: voorstelling van een wereld waar je een andere beslissing zou genomen 

hebben waarbij je dan nadenkt over de gevolgen die misschien die beslissing 

gehad zou hebben. Dit vergelijk je met je huidige situatie en je komt tot de 

conclusie ‘moest ik dit andere gedaan hebben dan zou ik nu in een betere 

situatie hebben gezeten ‘daarom heb je spijt. 

o Emoties zoals spijt en ontgoocheling zijn dus eigenlijk wel redelijk 

ingewikkelde cognitieve instructies. Het vereist denkprocessen. 

• soms beter evolutionair interessante emoties niet te volgen 

o altruïstich gedrag, e.g. reddingswerkers 

o sociaal-culturele context (e.g. werkcontext emoties daalt) 

o wanneer situatie grondig veranderd is (e.g. voedsel) 

 



• Gross: hoe automatische emotiesregelen dmv cognities: 2 traits (Emotion Regulation 

Questionnaire) 

• 2 emotionele verschillen: 

o onderdrukking: gedragsmatige reacties daalt na uitlokkende stimulus 

o betekenis van stimulus veranderen of focussen bepaald aspect (e.g. 

relativering): reappraisal  

▪ Mensen die depressief zijn raken heel vaak vast in de negatieve 

gevolgen die gebeurtenissen hebben. 

De oplossing kan hier zijn om de gebeurtennissen een plaats te geven. 

Om anders leren na te denken over de wereld. Om ook de positieve 

aspecten die je niet kan veranderen te gaan meenemen (=reappraisal) 

    

->reappraisal ervaring meer positieve, minder neg emoties! 

Mensen die goed zijn in het reappraisal zijn over het algemeen gelukkiger. 

• Cognitie soms ook versterkend effect: e.g. nadenken ->kwader 

 

studypost-traumatische stressstoornis 

• angst -amygdala 

• ptss: de normale cognitieve controle van de emoties valt weg, waardoor mensen een 

onaangepaste, extreme ervaring van emoties krijgen. 

• wegvallen cognitieve controle van emotie 

 

• ophalen herinneringen = f (emoties) 

o Blij -> positieve herinneringen 

• MacLeod: aandacht voor emotiecongruente stimuli 

 
• Everaert et al.: depressie: oogbewegingen negatieve woorden 

o Mensen met een depressie reageren sneller als het bolletje op de plaats 

stond van het negatieve woord 

▪ Mensen die een bepaalde negatieve emotie hebben, vertonen een 

verhoogde aandacht voor negatieve woorden 

▪ Een negatieve emotie kan dus een impact hebben op de aandacht die 

we hebben voor bepaalde dingen. 

• Interpretatie neutrale stimuli (gezichten) = emotie 

Perceptie: beter na angstig gezicht (75 m) 



Men heeft een moeilijke taak: Je krijgt een onduidelijk foto en je 

moet bepalen of dat de lijnen lichtjes naar links of lichtjes naar 

rechts over gaan. 

Wat blijkt mensen zijn bezig is deze taken als ze eerst een angstig 

gezicht hebben gezien gedurende 75 mili seconden. 

Dit toont aan dat je door de inductie van angst beter kan kijken naar 

iets.  
Dit heeft ook een evolutionair nut: Als je angst oprept is het beter dat je zich net iets scherper is. 

 

Geheugen: 

• Emotionele woorden beter 

• Interactiekleur 
 

 
In het experiment hierboven moesten mensen 12 woorden vanbuiten leren in een bepaalde 

volgorde. 

Het ging om 12 dezelfde woordenlijsten maar het 6de woord kon neutraal, negatief of 

positief zijn. 

Neutraal woord wordt in 60% van de gevallen herinnert 

Negatieve of positieve woorden worden in 80% van de gevallen herinnert 

-> emotionele info wordt dus beter herinnert dan neutrale info 

De info reageert ook met perceptie: positieve info zullen we beter onthouden als deze in het 

groen wordt weergegeven en negatieve info zullen we beter onthouden als deze in het rood 

wordt weergegeven. 

(Emotieen geheugen: consolidatie: niet kennen) 

 

3. De neurologie van emoties 
3 grote hersenniveau’s 

• Hersenstam 

o Oudste deel, zit het diepst in het brein 

o Hier worden alle automatische functies geregeld 

▪ Hartslag, honger,… 

o Aanwezig bij alle dieren 

• limbische systeem (alle zoogdieren) 

• cortex 

o Uniek menselijk 



o Zit rond het limbisch systeem 

o Hier ziet alles wat typisch menselijk is zoals onze manier van denken 

interacties!! 

 

Onze emoties bevinden zich vooral in het limbisch systeem samen met de coretx 

 

3.1 Lokalisatie emoties? 

Lindquist: emoties zijn constructies van deelprocessen: ≠ 

emoties ->≠ gebieden 

• geel –angst(amygdala) 

• bruin –woede(orbitofrontaal) 

• blauw –droefheid(ACC)  

• groen –walging(insula) 

 

Hamann = gebieden, ≠ mate 

Het gaat over dezelfde gebieden, 

maar binnen dat gebied gaat het om andere tellen en een activatie in verschillende mate. 

3.2 Neuronale representatie van emoties: limbisch systeem & cortex 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het limbisch systeem 

Amygdala 

• Le Doux: ontvangt 2 routes: 

o over cortex , uit primaire sensorische gebieden 

o rechtstreeks uit thalamus (James-Lange), nog voorde primaire sensorische 

gebieden (onbewust, dus niet makkelijk te stoppen) 

▪ lesie: capgrasswaan 



• Mensen herkennen gezichten, maar ervaren niet meer het 

vertrouwde gevoel  bij die gezichten 

o De amygdala kan dus reageren na denkprocessen via de route over de cortex 

o De amygfala kan ook reageren op zintuigelijke informatie die binnenkomt ook 

wanneer deze zintuigelijke informatie nog niet is verwerkt 

• info overdracht naar hypothalamus ->reactie sympatisch zenuwstels 

 

bilaterale lesie amygdala:  

• Amygdala aan beide kanten beschadigd 

• geen verwerking/herkenning emotionele stimuli (angst) 

o bv de ratten van de skinnerbox weten dat ze een schok gaan krijgen, maar zijn 

er niet meer bang van. 

• geen lerenschrikreactie door klassieke conditionering (wél bewust leren!) 

• toenaderingsgevoelens daalt -> vertrouwen onbekende 

o bv. Onbekende geld overschrijven 

 

hippocampus: leggen van verbanden tussen emoties en context(e.g. aversie -toenadering 

Skinnerbox) 

• Belangrijke rol in de conditionering van de verschillende delen van de herinnering 

• Skinnerbox: Als ratten schoks kregen in een bepaalde kooi werden ze op een gegeven 

moment bang van die kooi. 

• Hypocampus beschadigd -> emotionele reacties op bepaalde contexten raken 

verstoord 

 

gyrus cinguli: tussenschakel cortex (cognitie) en limbisch systeem (emotie) 

• Lesie (beschadiging)  ACC: apathie, emotionele labiliteit, 

persoonlijkheidsveranderingen 

o Ook de cortex: onze denkprocessen spelen een rol bij emoties 

 

corticaal 

• vooral voor complexe emoties (e.g. spijt, ontgocheling), gericht op doelen LT 

• nauwe neuronale interacties limbisch systeem 

 

orbitofrontale cortex: adequaat reageren op complexe beloningen en straffen: 

• keuzes die slecht aflopen, niet leren uit mislukkingen 

o Bv. Steeds nemen van zakelijke risico’s en leren niet dat dat negatieve 

gevolgen heeft. 

• verlies LT -occasionele grote winst > winst LT -occasioneel groot verlies -> gokken! 

• cognitieve inertie bij veranderende winstkansen 

o Als men deze mensen eerst laten winnen en daarna verliezen ze constant 

blijven ze nog altijd in het geluk van de keren dat ze wel gewonnen hebben. 

Ze leren dus niet dat de situatie veranderd is. 



• geen onderdrukking impulsieve reacties in functie van lange termijn (e.g. sociale 

context) 

 

dorsolaterale prefrontale cortex (DLPFC): gevoelens integreren binnen nagestreefde 

doelstellingen  

• lesie links: depressieve stemming 

o De linkse prefrontale cortex is dus blijkbaar nodig om voldoende gelukkig te 

zijn in het elven 

• lesie rechts: manie, ongepaste opgewektheid 

o De rechtse prefrontale cortex is nodig om niet onaangepast opgewekt te zijn. 

 

pariëtale cortex: perceptie, begrijpen en onthouden emotioneel belangrijke informatie 

• interpretatie cues (e.g. fronsen wenkbrauwen) 

• emotionele toon spreken 

• timing sociale interventies 

 

3.3 Voorspellen van emoties 
Dan Gilbert: stumbling on happiness 

• psychologisch immuunsysteem’ 

• synthesizing happiness 

• Hoe gelukkig we zijn is dus niet alleen functie van de situatie waarin we leven, maar 

mensen zijn vaak ook zeer slecht met het voorspellen van hoe gelukkig ze zouden zijn 

in een bepaalde situatie. Dit noemt Gilbert de affective forecastig error, dus de 

afeectieve voorspelfout. 

 

affective forecasting error: beide richtingen 

• overschatting gemiddelde emotie door herinnering extremen 

o Bv. Als je denkt aan een verlamming dan denk je aan die situaties waarin een 

verlamming je grote problemen zal kunnen opleveren. Zoals sociale relaties, 

werk, hobby’s, … niet meer kunnen onderhouden. 

▪ Men focust dus te veel op de extreme gevolgen 

• teveel focus op gebeurtenis, negeren context 

o Bv. Bij verlamming gaat men focussen op de handicap en zal men 

bijvoorbeeld negeren dat men zeer veel steun zal krijgen van naasten en van 

vrienden. 

• teveel focus op positieve aspecten gebeurtenis 

• denken alleen aan moment zelf, negeren aanpassing 

 

Synthetic happiness 

Zie filmpje 

In het experiment wordt aangetoond dat mensen een emotionele reactie op een voorwerp 

kunnen veranderen gewoon omdat ze het bevitten. Het gene wat ze bezitten gaan we leuker 

gaan vinden dan het gene wat ze niet bezitten. Dit is synthetisch geluk omdat je natuurlijk 



veel gelukkiger bent in het leven over de dingen die je wel hebt gekregen dan dat je continue 

over dat ander zit te piekeren. 

Heel mooi is ook de dissociatie die men ziet bij amnesiepatiënten waar de cognitieve 

verweking van die prent, de herinnering van het krijgen ervan verstoord is, maar dat ze 

hetzelfde fenomeen van synthetisch geluk, van het bijstellen van de affectieve reactie op de 

stimulus wel plaats vind. 

Hier zie je dus een mooi dislocatie van de cognitieve herinnering en het affectief systeem. 

Ekman liegen 

 

4. Wat is motivatie? 
conceptgedrag  

Waarom? ->Motivatie 

• richting  

o Welk gedrag dat we stellen wat we doen 

• intensiteit           

o Hoe hard we ons er best voor doen                          =gedrag 

• Volharding 

o Hoe lang kan me een bepaald gedrag volhouden 

 

4.1 Soorten motivatie 
motivatie ~ emoties 

 

We zijn vaak gemotiveerd voor zaken die goed voelen. 

beïnvloeding richting gedrag 2 manieren: 

• motivaties duwen gedrag als gevolg van behoeften 

• motivaties trekken gedrag in bepaalde richting door doelen die aantrekken of 

afstoten 

 

4.2 motivatie en behoeften 
• Een behoefte is een innerlijk verlangen dat gedrag stuurt 

• motivatie komt voort uit behoeften binnen het individu (honger, dorst, temperatuur) 

-> homeostase: in stand houden van evenwichtstoestand 

o Bv. Ons lichaam heeft de behoefte naar een bepaalde vorm van energie en als 

er te weinig energie is gaan we dus eten. 

 

drifttheorie (Hull): lichamelijke behoefte -> drift (psychologische toestand) -> gedrag dat 

drift daalt (bekrachtiging) 

• Lichamelijke behoefte aan energie zorgt voor een drift, een behoefte aan eten en dat 

lijdt tot gedrag dat deze behoefte zal afnemen, eten. Dit gedrag werkt dan 

bekrachtigend omdat het een goed gevoel heeft aan het lichaam om aan die 

behoefte te voldoen. 

 



instincttheorie: gedrag = f(instincten) = onvrijwillig gedrag met genetische basis ~ 

aangeboren behoeften 

• Onze aangeboren behoeftes lijden tot motivatie om gedrag te stellen die aan die 

behoefte voldoet (seks, eten, drinken,..) 

• Deze theorie sluit nauw aan bij de drifttheorie. Het verschil is dat men hier meer na 

druk legt om de instincten. Deze zijn biologisch bepaald en hebben een genetische 

basis. Dus hoe hard je ook probeert het is heel moeilijk om de behoefte die honger 

veroorzaakt te gaan negeren. Het gaat om een biologische toestand en het is heel 

moeilijk om niet te eten als je honger hebt. Ook hier zijn er namelijk uit zonderingen 

zoals eetstoornissen. Hier zie je dat mensen die te weinig energie innemen minder 

motivatie hebben om meer energie te gaan opnemen.  

 

• motivatietheorie gebaseerd op behoeften vooral geschikt voor verklaren biologische 

motivaties 

• toch ook voor psychische functioneren: opwindingstheorie (arousal) 

= De mate van psychologisch opwinding van psychologische activiteit, mate aan 

stimulatie. 

Ook deze psychologische behoefte kunnen we gaan bekijken ook het principe van 

homeostase.  

o te laag: exploratiegedrag 

▪ Men voelt zich niet goed en zal minder presteren 

▪ Vb exploratiegedrag: je zit al heel de week binnen door corona en 

hebt dus motivatie om iets te gaan drinken omdat je arousal niveaus 

te laag is. 

▪ Bij moeilijke taken is het goed als je arousal wat laag is zodat je niet te 

gestrest geraakt. 

o te hoog: werk stress ->onthaasting 

▪ Wanneer het te hoog is krijg je te veel stress waardoor je ook weer 

slechter zal presteren. 

▪ Bij saaie taken is goed dat je arousal wat te hoog is zodat je meer 

motivatie hebt? 

o individuele ≠ -thrill seekers 

▪ Je hebt mensen die na een klein beetje opwinding al genoeg hebben. 

Dit zijn de mensen die bijvoorbeeld graag alleen in de tuin met een 

boek zitten 

▪ Je hebt ook mensen die het liefst gaan bungeejumpen aan de hoogte 

water val ter wereld. 

▪ Er zijn dus mensen waarbij de arousal zeer hoog moet zijn om zich 

goed te voelen en er zijn ook mensen waarbij de arousal eerder laag 

moet zijn om zich goed te voelen. 

• belangrijkste behoeften theorie: Maslow 

 

4.2  motivatietheorie  Maslow 



Mensen hebben 5 

soorten behoeften 

die vervuld moeten 

zijn en als dat niet zo 

is dan zullen de 

mensen hun best 

doen om die 

behoeften te 

vervullen. 

 

strikt progressief! 

Het eerste waarnaar 

mensen zoeken is 

hun fysiologische 

behoeften te 

voldoen. Men 

probeert eerst voldoende eten en drinken te hebben en pas als dat in orde is zal men kijken 

om de volgende behoefte te bevredigen (zie piramide) 

 

Deze theorie heeft de dag van vandaag weinig invloed om dat het een paar fenomenen dat 

we nu zien in het dagelijks leven moeilijk kan verklaren. 

<-> Fossett 

Steve Fossett was een rijke man die uiteraard geen enkel probleem had om aan eten en 

drinken te geraken. Hij had ook een dak boven zijn hoofd, werd ruim geaccepteerd door 

anderen, had aan zelfactualisatie gedaan, die een eigen bedrijf had opgericht,… Deze man is 

om het leven gekomen in een parapolt: Een klein vliegtuigje waarbij je aan een rekker hangt 

en boven de bergen zweeft. Deze man is hierbij om het leven gekomen. Dit zijn zaken die de 

behoeftetheorie van Maslow niet kan verklaren. Want de theorie gaat ervan uit dat als je 

aan zelfactualisatie bent gekomen dat je geen gevaarlijke zaken meer zal doen waarbij je tot 

het leven kan komen. Maar toch zijn we dat er mensen zijn die dit wel nog doen. Zo zijn er 

miljonairs die hun met een raket de ruimte laten inschieten ook al brengt dat hun veiligheid 

in gevaar. Men stelt dus de behoefte van zelfactualisatie voor de behoefte van veiligheid. Dit 

kon volgens Maslow niet aangezien dat het gaat om een strikt progressief model. 

 

<-> behoefte stijgt bij vervulling (eg eten)  

Behoeftes nemen soms toe als ze vervult zijn. Dit kan zo zijn bij eten bijvoorbeeld bij mensen 

die Boulimia hebben. Naarmate dat men meer gaat eten krijgt men nog meer goestig 

(vreetbuien). Dit kan je niet verklaren volgen de theorie van Maslow omdat men daar altijd 

vanuit gaat dat gedragd dat er op gericht is om die behoefte te verkleinen dat dat die 

motivatie, dat dat die behoefte verkleint en dus niet laat toenemen. 

 

<-> individuele ≠ 

Er zijn mensen die de behoefte aan veiligheid en zekerheid totaal niet hebben en die 

bijvoorbeeld liever de duizend euro die ze verdiend hebben spenderen aan een verfpot om 



zich te kunnen uiten als artiest eerder dan dat ze belang hechten aan een mooi, gezond en 

comfortabel huis. 

Er zijn dus mensen waarbij de behoefte van zelfactualisatie boven de behoefte van zekerheid 

en veiligheid staat. 

 

4.3 motivatie en doelen 
• Behoeften onvoldoende als verklaring gedrag 

o Behoeften zijn een verklaring voor duidelijke biologische motivaties zoals 

honger 

• verklaring instandhouding stabiele situatie ≠ ontplooiing, creativiteit 

o Behoeften kunnen niet verklaren waarom mensen aan ontplooiing doen. 

Waarom mensen creatief zijn als ze misschien financiële problemen hebben 

en geen eten en drinken kunnen kopen. 

• zelfdestructief gedrag (e.g. drugs: homeostase?) 

o Behoeften zijn geen verklaring voor zelfdestructief gedrag zoals drugs, 

snijden,.. 

• motivatie = f(huidige toestand) ->toekomstverwachtingen? sociale beïnvloeding? 

o Mensen vertonen ook gedrag voor in de toekomst. Bijvoorbeeld nu zit je te 

studeren omdat je hoopt om binnen 5j psycholoog te worden. 

Doel: cognitieve representatie (denkbeelden) van gewenste of ongewenste 

eindtoestand die het gedrag stuurt 

• gedrag dat afstand tussen huidige toestand en doel verkleint = aangenaam ->doel 

trekt gedrag 

o f(waarde) die men hecht aan het doel 

o f(verwachting) de verwachting die men heeft om het doel te bereiken 

• intrinsieke motivatie: voldoening in activiteit zelf 

o Studeren: men kan psychologie studeren omdat men psychologie echt 

belangrijk vindt. Omdat men sowieso in de vrije tijd boeken lijst over de 

psychologie. Dus dan stelt men dat gedrag omdat men de activiteit zelf 

aantrekkelijk is. Dit is de beste reden om een bepaald gedrag te stellen. 

• extrinsieke motivatie: motivatie komt voort uit bereiken ander doel 

o Stel dat je later heel rijk wilt worden en dat je hebt gekozen voor 

geneeskunde omdat je hebt gezien dat artsen meestal heel goed verdienen. 

Hier stelt men dus het gedrag maar niet omwille van het gedrag zelf, maar 

omwille van de gevolgen van het vertonen van dat bepaalde gedrag. 

 

Verschillende soorten motivaties kunnen de bovenhand nemen bij verschillende soorten 

mensen, maar ook bij 1 persoon zelf kunnen verschillende motivaties op treden bij 

verschillende soorten activiteiten. 

 

• -> gevolgen sturengedrag -afstemmen op doelen! 

 (e.g. loon vs. opleidingen als incentive) 

 



Verschuiving motivatie extern -> intern 

Gedrag is wel degelijk belangrijk. Als men het heeft over gezondheid en voldoende bewegen 

dan kan men campagnes opzetten waarbij men mensen met cijfers probeert te overtuigen 

van de negatieve gevolgen van overgewicht, van de positieve gevolgen van sport,… Maar 

toch zal men in een station zien dat mensen liever lui dan moe zijn dat ze liever de roltrap 

nemen in de plaats van de trap. Plots kan men als men erin slaagt om dat gedrag op de één 

of andere manier te beïnvloeden. Als men zorgt dat men meer intrinsiek gemotiveerd is om 

te trap te nemen kan men het gedrag van de mens veranderen waardoor ze de trap gaan 

nemen in de plaats van de roltrap. 

 

toekomstperspectief: tijdsafstand doelen: KT vs. LT -> gevolgen sturengedrag -afstemmen 

op doelen! 

Voorbeeld: op lange termijn kan et je doel zijn om psycholoog te worden en op korte termijn 

kan het je doel zijn om voor de vakken te slagen. En dat kan dan weer uiteenvallen om 

vandaag 3 à 4 uur te studeren voor de vakken. 

Het is dus belangrijk om te weten door welke van de doelen het gedrag van een persoon 

gestuurd wordt als je daar een impact op wil hebben.  

 

• doelen: 

o intern: studeren: leerstof vak beheersen (KT) -dokter worden (LT) 

o extern: bonus (KT) -perspectief promotie (LT) 

• waarde doelen = f (sociaal-culturele goedkeuring) (e.g. roken pubers, zelfs indien 

ongezond 

o Er zijn gemeenschappen en vriendengroepen waar roken cool gevonden 

wordt, als voorwaarde gezien wordt om bij de vriendengroep te horen. Dit 

kan op zich een doel waarom mensen beginnen te roken zelfs al is het 

biologisch gevolg op lange termijn niet goed. De sociaal-culturele 

goedkeuring kan dus een grote impact hebben op de doelen die mensen 

stellen. 

 

Doelgebaseerde motivatietheorie: goal-setting (Locke) 

• motivatie = gevolg aantrekkingskracht doel 

• hoe hoger het doel, hoe hoger de prestatie 

o Als je dus wilt dat mensen goed presteren, moet je hoge verwachtingen 

stellen. 

• prestatie = f(opgenomen engagement om doel te bereiken)  

->aanvaarding! 

Als je een mens compleet onrealistisch verwachtingen heeft dan zal de persoon 

geen moeite doen om het doel te bereiken. Aanvaarding van het doel is dus 

belangrijk. 

toepassing arbeidscontext 

• goal net iets hoger dan huidige prestatie 

• betrokkenheid goal 

• setting 



• gevoel beloning bij halen doel 

behoeften vs. doelen: én -én, f(soort motivatie) 

• behoeften: honger (homeostase), seks 

• doelen: prestatiemotivatie 

 

4.4 Conflicterende behoeften/doelen 
Hofmann:  

75% van de tijd verlangen  

47% conflict 

o Bijvoorbeeld zin om een film 

te kijken maar dat gaat niet 

want je zit in de les 

58% toegeven 

 

Uitstelgedrag 

90% studenten ooit, 1/3 

problematisch 

Studenten die zich voornemen om te 

leren, maar dan is er plots een mooie film op tv dus stellen ze het leren uit. 

 

Zelfcontrole 

= controle KT verlangens voor realisatie LT doelen 

Marshmallow test 

Men heeft kinderen 1 snoepje (KT), maar als je wacht om het snoepje op te eten krijg je 2 

snoepjes (LT). 

• functie van consistentie nakomen beloftes ouders 

• determinanten: 

Zelf controle is een belangrijke determinant in het ontwikkelen van een succesvolle 

carrière 

o individuele verschillen 

▪ Sommige mensen worden geboren met een grotere maten van 

zelfcontrole dan anderen. 

o Egodepletie 

▪ Het uitgeput geraken van het ego 

▪ Onderzoek heeft aangetoond dat als mensen uitgerust zijn dat ze 

meer instaat zijn om een inspanning te geven voor doelen op lange 

termijn dan mensen die overwerkt zijn en weinig ontspanning hebben 

gehad. 

o Motivatie 

▪ Voorbeeld mensen die graag marshmallows eten gaan meer 

inspanning doen om de beloning op lange termijn te krijgen. 

o overtuiging vrije wil/wilskracht 



 

Mensen deden mee aan een test die 

lijkt op de Marshmallows test. Men 

kon dus kiezen voor een onmiddellijke 

beloning in geld of wachten op 

beloning die een paar weken later 

kwam waar men 10% geld extra kreeg. 

Geen egodepletietaken: mensen 

gingen gemiddeld 4 keer voor de 

uitgestelde beloning. 

Als je mensen eerst lastige taken liet 

doen, als je het individu dus eerst uitputte dan kozen de helft minder mensen voor een 

uitgestelde beloning. Als mensen zich niet goed voelen kiezen ze dus veel sneller voor de 

onmiddellijke bevrediging. 

Conclusie: het is makkelijker beloningen uit te stellen als je fris bent, als je met niet te veel 

dingen tegelijk bezig bent, maar dit hangt dus ook af van de overtuiging die je hebt over dat 

je alles kan bereiken dat je wilt in het leven. 

Veel egodepletie tekst over wilskracht geen effect, weinig egodepletie tekst over wilskracht 

wel effect. Er is dus sprake van een interactie. 

 

 

 

5. Honger 
• evenwicht: te veel én te weinig vermijden... 

o Er is sprake van een homeostase principe: je wilt niet te veel eten want 

anders wordt je dik en je wilt ook niet te weinig eten want anders wordt je te 

mager, wordt je ziek. Hierdoor heeft ons lichaam systemen die ons aanzetten 

om te eten of om te stoppen met eten. 

• biologische signalen honger -verzadiging 

• KT: 

o suikergehalte(glucose) bloed ->effect insuline ratten 

▪ Onze hersenen detecteren hoeveel glucose, suiker er in ons bloed is. 

Als er te weinig suiker is dan detecteren onze hersen dat en dat is het 

ogenblik dat onze hersenen ons zeggen dat we moeten eten. 

▪ Dit heeft een groot effect op eetgedrag. Men heeft een experiment 

gedaan waarbij er insuline in ratten wordt ingespoten. Insuline is een 

stof die suiker afbreekt. Als je insuline inspuit bij ratten dan merk je 

dat ze minder gemotiveerd zijn om op een knopje te drukken om 

bepaald voedsel te krijgen. Het suikergehalte in ons bloed bepaald dus 

mee de motivatie om te gaan eten. 

o vulling maag 

▪ Er zijn experimenten geweest waar men het suikergehalte in het bloed 

constant houd maar waarbij men vulling in de maag aanbrengt met 



een stof die geen kcal, dus geen energie bevat. Men ziet dat deze 

mensen automatisch minder gaan eten. Dus onze maag stuurt ook een 

signaal naar onze hersenen als deze gevuld is van stop maar even met 

eten want de maag zit vol en wat er in de maag zit moet nog verwerkt 

worden. 

o proeven -kauwen (e.g. baxter) 

▪ Er is onderzoek geweest waar dat men mensen kunstmatig gaat 

voeden bijvoorbeeld met baxters in het ziekhuis dat mensen eigenlijk 

alles binnen krijgen wat hun lichaam nodig heeft en soms meer om te 

verdikken. Toch blijven mensen een hongergevoel hebben. Men heet 

aangetoond dat je met kunstmatige voeding niet proef en niet kauwt. 

Daarom is het een goed idee als je dieet om altijd kauwgom bij te 

hebben omdat de puren act van het bewegen, het kauwen en van het 

hebben van een bepaalde smaak in de mond een signaal stuurt naar 

de hersenen het is wel genoeg geweest je kan stopen met ‘eten’. 

o Cholecystokinine(CCK): e.g. blokkering receptoren ->enkel effect KT (stoppen 

eten), geen magerte (beginnen sneller opnieuw) 

▪ Als mensen honger hebben dan veranderd de concentratie van deze 

stof in de hersenen. Dus als men meer gaat eten dan maakt men 

cholecystokinine aan waardoor die receptoren in de hersenen 

geblokkeerd geraken en dan stopt men met eten. 

▪ Men dacht als men deze cholecystokinine artificieel kon toevoegen 

aan de hand van een pil dat mensen dan sneller zouden stoppen met 

eten. Dit is geen goed effect om mensen te laten vermager want het 

effect van deze pil is redelijk kort van duur waardoor mensen binnen 

de kortste keren weer opnieuw gaan eten. 

o effect variatie (evolutionair!): 40% meer, 60% Kcal 

▪ Dit heeft een evolutionaire reden toen we nog neanderthalers waren 

en dus nog niet naar de winkel konden was het belangrijk om van alles 

iets te eten.  

Variatie in voeding is belangrijk voor de gezondheid. Mensen eten ook 

40% meer en 60% meer aantal calorieën als er in eten gevarieerd 

wordt. Als je dus elke dag hetzelfde klaar maakt zal je vanzelf minder 

beginnen eten. 

 

• LT: stabiel houden lichaamsgewicht (streefgewicht -individuele ≠) 

o vetreserve -> leptine bloed -> minder honger 

▪ ratten 

▪ mensen: enkel effect als overgewicht gevolg leptine deficiëntie 

• Een klein deel van de mensen met overgewicht kunnen 

geholpen worden door leptine inspuitingen. 

▪ Als je dus heel mager staat in vergelijking met normaal dan detecteren 

je hersenen oei. Je hebt misschien al gegeten, maar je maag is 



mindervol dan anders, dus het zou beter zijn om een beetje aan te 

komen. 

• hersenmechanismen 

o hypothalamus 

▪ Hier bevind ook de regeling van ons honger gevoel. De hypothalamus 

stuurt dus of we honger hebben of niet. 
 

 
Hersenmechanismen 

• hypothalamus 

o lesie lateraal (LH) <-> lesie ventromediaal (VMH) 

o LH (‘hongercentrum’): minder algemene alertheid, dus ook voor honger 

▪ De ratten vermageren 

o VMH (‘verzadigingscentrum’): geen tragere verzadiging, meer maaltijden, 

insuline stijgt 

• 20 chemische signalen, toch 10 kg 20-50j  

o Rond 20 à 50 jaar kom je gemiddeld 10kg aan 

–>andere dan biologische factoren (cognitief, sociaal-cultureel) 

 

eten = f([perceptie]omgeving) 

cognitieve sociaal                    culturele invloeden 

• aanbod (presentatie!) ->overgewicht Westerse wereld 

• dieet: eten = f(cognitie) ipv f(biologische signalen) 

o eten  stijgt bij wegvallen cognitieve weerstand (e.g. interactie-

effectexperiment milkshake -ijs) 

o Mensen die aan het diëten waren, maar zich al hadden later verlijden door 

een milkshake ging in het experiment niet minder ijs gaan eten dan andere 



mensen, maar meer ijs. Dit gebeurd om dat het dieet van die dag toch al 

verpest is door de milkshake. 

o Mensen die aan het diëten waren en geen milkshake op hadden gingen 

minder ijs eten dan andere mensen. 

• gewoontes -tijdstippen  (e.g. tv) -> homeostase vermijden honger 

o Chips eten voor de tv 

• angst, depressie, eenzaamheid: negatieve emoties -> honger 

• sociaal eten: dagboekstudie: meer en geen f(verstreken tijd) 

o Als iedereen eet ga jij ook eten  

• cultuur: grootte porties & snelheid eten (e.g. VS) 

o Mensen eten meer als ze grote porties voor geschoteld krijgen. 

 

Rozin: de rol van leren bij voedselvoorkeuren 

Voedselvoorkeuren voor zaken die ‘vies’ zijn voor een groot stuk aangeleerd en cultureel 

bepaald. Zoals hond eten in China, maar hier is dit helemaal not done. 

 

6. Seks 
evolutionair vreemd gedrag 

• veel tijd & energie zoeken partner 

• geslachtsgemeenschap -> verhoogde kwetsbaarheid 

• verspreiding ziektes, virussen 

• frustratie, agressie ... (mannetjes) 

 

waarom geen asexuele genetische overdracht? 

• genetische diversiteit ->aanpassing omstandigheden stijgt = vooral biologische 

motivatie 

• cognitieve & sociaal-culturele invloeden 

 

6.1 Seks & biologie: hormonen 
Geslachtshormonen 

• oestrogeen -progesteron (x 10) 

o Typische vrouwelijke hormonen 

▪ De vrouw bezit dit hormoon 10x meer dan de man 

o vruchtbare periode ook hoogste niveau geslachtshormonen, hogere 

interessen (andere) sexuele partners 

▪ Heeft dus sterk effect op de seksuele activiteit en het libido 

• testosteron (x 10) 

o Typisch mannelijk hormoon 

▪ De man bezit dit hormoon 10x meer dan de vrouw 

o dieren: sexueel gedrag na castratie en toediening 

▪ Heeft dus sterk effect op de seksuele activiteit en het libido 

o mensen:  

▪ toediening vooral effect bij lage niveau’s 



▪ Het toedienen van testosteron bij mannen kan een effect hebben op 

de seksualiteit als hun testosteron gehalte te laag staat. 

 

effect hormonen buiten seksuele domein 

• geslachtsverschillen ~ hormone bad hersenen 

o De geslachtshormonen zijn dus in grote concentraties aanwezig in ons 

lichaam 

▪ Het zou dus kunnen dat deze stoffen een impact hebben op het 

verschillend functioneren van mannen VS vrouwen. Hierover bestaat 

er dan ook veel literatuur (bv mannen komen van mars vrouwen 

komen van venus) In dit boeken worden alle verschillen tussen 

mannen en vrouwen ongelofelijk opgeblazen. Men bespreekt er 

verschillen waar eigenlijk geen wetenschappelijk evidentie voor is. 

▪ Er zijn wel enkele onderzoeken die aantonen dat mannen en vrouwen 

verschillen op sommige functies 

• Mentale en ruimtelijke vaardigheden 

o ruimtelijke vaardigheden -mentale rotatie 

▪ Ruimtelijke vaardigheden worden getest aan de hand van 

zogenaamde rotatie taken waarbij mensen geometrische blokken, 

figuren voor schotelt zoals in onderstaande afbeelding. De mensen 

zien een standaardmodel en moeten zeggen met welk 

vergelijkingsmodel (A, B of C) overeenkomt. Deze taak gaat dus over 

ruimtelijk redeneren en er is gebleken dat mannen op zo een taak 

beter scoren dan vrouwen. Dit is enkel bij heteroseksuele mannen en 

vrouwen zo. Zie onderstaande tabel. 

 
o verbal fluency 

▪ Hier vraag men bijvoorbeeld aan mensen synoniemen van woorden 

Hierin zijn heteroseksuele vrouwen beter. Bij de homoseksuelen is dit 

omgekeerd zie tabel. 

o Op andere soorten taken scoren mannen en vrouwen bijna altijd gelijk 

 
o menstruele schommelingen performantie vrouwen (e.g. ovulatie -fluency) 

▪ Als een vrouw vruchtbaarder is en gaat ovuleren scoort ze nog beter 

op de verbale testen. Dit is dus een sterke aanwezig dat de scores wel 

degelijk worden beïnvloed door de hormonen 



 

6.2 Seks: sociaal-culturele factoren 
• vragenlijsten, interviews  

->representativiteit& socialewenselijkheid! 

• (Alfred) Kinsey rapport(~ mei68)Frequentie, verscheidenheid,  

o Deze onderzoeker was de eerst onderzoeker die ging onderzoeken hoe 

frequent mensen gemeenschap hebben, welke soorten er bestaan, alleen 

hetero seksueel contact of niet, hoe vaak voorhuwelijks,.. 

o voorhuwelijkse gemeenschap(90-50%) 

▪ Men dacht toen nog dat men elke seks had na het huwelijk in Amerika, 

wat dus niet zo bleek te zijn. 

• 90% van de mannen en 50% van de vrouwen had al 

geslachtsgemeenschap gehad voor dat ze getrouwd waren met 

iemand. 

▪ Vlaanderen: 50% 17-18j (minder studenten) 

• Neem toe wanneer de leeftijd stijgt 

• Ongeveer hetzelfde bij jongens en meisjes 

• Hoe lager opgeleid, hoe vroeger seks 

▪ Nederland 

• Gelijkaardig aan Vlaanderen 

 
 

6.3 Frequentie seks 



• Laatste 6 maand? Jonge vrouwen> mannen <->ouder 

 
• Masturbatie(6m)  

o Mannen meer dan vrouwen 

 
6.4 andere geaardheden 

• gevoelens vs. gedrag, tijdsperiode, … 

 
• altijd bestaan, reactie culturele ≠ 

o Vroeger veel taboe rond home seksualiteit, bestaat wel al altijd maar wordt 

vaak niet universeel aanvaard. In sommige landen zelf nog doodstraf wanneer 

homoseksueel 

o Westerse wereld ~aanvaard 

o vooroordelen: oorzaak frequentere psychopathologie 

 

6.5 nature-nurture homosexualiteit 



 
Naarmate dat de genetische verwantschap stijgt, stijgt de kans dat als 1 iemand 

homoseksueel is dat de kans groter is dat de broer of zus van die persoon dat ook is. Er is dus 

een sterke evidentie voor nature. 

nature ... 

• genetisch (X-chromosoom?) 

• hormoonspiegel in de baarmoeder 

o Hebben een impact op de ontwikkeling van de foetus 

• structuur hypothalamus: homo mannen ~ vrouwen 

o Hypothalamus homo’s lijkt meer op hypothalamus van vrouwen dan op de 

hypothalamus van heteroseksuele mannen. 

... nurture (geen 100%) 

• sociaal-culture invloeden?? 

o Aantal broers stijgt opvoeding? Diversiteitsmechanisme moeder? 

o Hoe meer broers in een gezin hoe groter dat de kans wordt dat 1 van die 

broers homoseksueel is. 

o Uitkomen is niet zo gemakkelijk. Als dit meer zou geaccepteerd worden zou 

het aantal ander geaarde hoger zijn. 

• toch nature en niet geuit door sociale druk 

 

• bisexualiteit: vaker bij vrouwen 

• genitale bloedtoevoer erotische film 

o mannen: 2 vrouwen 

o homo mannen: 2 mannen 

o vrouwen: wel effect, niet van oriëntatie acteurs  

-> sexualiteit minder specifiek 

• Rieger et al.: ‘biseksuele’mannen vertonen toch preferentie≠ (vaker grotere voorkeur 

voor fragmenten 2 mannen 

 

Neurotransmitters & liefde: oxytocine 

Neurotransmitters een chemische stof die aanwezig is in de hersenen die rondzweeft tussen 

de hersencellen en dan gaat binden op receptoren. Dit gebruiken je hersencellen om met 

elkaar te kunnen communiceren. 



De neurotransmitter oxytocine is in verband gebracht met verliefdheid dus men stelt vast 

dat mensen die verliefd zijn meer oxytocine aan maken. 

Er is geen causaliteit. Het is dus onduidelijk of dat mensen verliefd worden juist omdat er 

meer oxytocine is. Maar dit verklaart dan natuurlijk niet waarom je bij een bepaalde vrouw 

of man meer oxytocine aanmaakt. Het zou natuurlijk ook kunnen dat het in de andere 

richting werkt en dat je dus juist meer oxytocine aanmaakt omdat je verliefd bent. 

Oxytocine heeft dus iets te maken met verliefdheid, maar hoe verliefdheid nu precies in 

elkaar zit dat weten we nog niet. 

 

De chemische stoffen in ons lichaam bepalen mee hoe dat we ons voelen. 

Of oxytocine nu een gevolg of oorzaak is van verliefdheid is nog niet geweten. 

 

7. Prestatiemotivatie 
Prestatiemotivatie= de motivatie om iets te verwezenlijken  

case: studie≠ componenten 

Men onderzoekt wat de componenten zijn zo dat iemand in zijn job, studie, … zal slagen 

• prestatiemotivatie op basis van behoeften(McClelland) 

• prestaties= conflict tussen 2 behoeften: 1 resultaat emotioneel conflict tussen 

streven naar succes en 2 vermijden van mislukking 

o prestaties= resultaatconflict stabiele traits 

▪ prestatiedrang: behoefte iets te verwezenlijken (individuele≠) 

• Als je al lang niet meer hebt gepresteerd stijgt de 

prestatiedrang, waardoor je bijvoorbeeld meer je best gaat 

doen voor examens 

• Individuele verschillen: sommige mensen hebben heel veel 

prestatiedrang zoals topsporters en andere mensen hebben 

niet zoveel nood aan prestatiedrang 

▪ faalangst 

• Behoefte om niet af te gaan voor anderen om niet vernederd 

te worden, om niet ergens sociaal bij afgekeurd te worden. 

▪ (lage correlatie tussen beide, soms samen en sterk, e.g. studie) 

• Er zijn mensen die dus een hoge prestatiedrang hebben maar 

ook een hoge faalangst hebben. Deze mensen willen dus heel 

goed presenteren maar zijn toch heel erg bang om 

bijvoorbeeld minder goed dan vrienden te presteren. 

• Men kan dus veel van het ene hebben en weinig van het ander, 

maar het kan dus ook dat beide sterk aanwezig zijn. 

 

Problemen: 

• Prestatiedrang/faalangst ~waarde doelen, of kost mislukking en verwachting succes 

o De waarde van de doelen krijgt in deze theorie niet echt een plaats terwijl een 

persoon met prestatiedrang bijvoorbeeld heel erg goed wil presteren in de 

sport, maar voor wie het niet zoveel uitmaakt hoe hij presteert in zen studies. 



o Meer faalangst als je wilt winnen op de olympische spelen want als je faalt 

kan je maar binnen 4j opnieuw proberen op te slagen. Bij examens is er wel 

nog een tweede zit dus zou je normaal gezien minder faalangst moeten 

hebben als ook hier de drang naar prestatie hoog is. 

• McClelland: enkel intrinsieke motivatie vr zelf gestelde doelen, wat met extrinsieke 

motivatie (e.g. loon?) 

o Volgens McClelland vooral intrinsieke motivatie: topsporter wil presteren 

omdat hij van de sport houd. 

o In de echte wereld ook sprake van extrinsieke motivatie: men zal niet zo goed 

zen best doen op het werk als men er niets voor betaald krijgt. 

 

 ->op basis van doelen: prestatiemotivatie functie van:  

• Taakmotivatie (~ prestatiedrang, intrinsieke motivatie) 

• Ego doelen 

o Positieve ego doelen(positie prestatieniveau tegen over anderen): excelleren, 

competitie 

o Negatieve ego doelen: vermijdingsgedrag (~ faalangst) 

▪ »te lage doelen, of te hoge 

• Te lage doelen men wilt niet afgaan voor de examens ten 

opzichte van vrienden. Men stelt een te laag doel uit angst 

bijvoorbeeld mijn doel is om voor 1 van de 10 vakken te slagen. 

Hierdoor is de kans zeer hoog dat je dit doel behaalt waardoor 

je kan zeggen tegen je vrienden dat je jou opgestelde doel hebt 

behaald. 

• Te hoge doelen: Mensen die zodanig bang zijn voor mislukking 

en zeggen dat ze voor elk vak 18/20 willen halen. Als ze 

mislukken kunnen ze ironisch zijn en zeggen natuurlijk ben ik 

mislukt want bijna niemand haal 18/20. 

▪ »self-handicapping 

• Zie je veel bij studenten met uistelgedrag 

• Voor de dag van het examens gaat men nog iets gaan drinken 

met vrienden zo dat men de tijd niet heeft om te leren. (men 

legt zich zelf een handicap op) . Zo heeft men een excuus van ja 

ik ben gebuisd, maar dat komt omdat ik de avond voor het 

examen geen tijd had. 

 

Als je andere mensen zou willen motiveren is het zeer handig om in de eerste plaats te 

weten doordat ze bijvoorbeeld al gemotiveerd zijn (intrinsieke of extrinsiek motivatie) 

 

7.1 Prestatiemotivatie & school 
1-4: negatieve ego doelen 

5-8: taakmotivatie 

9-12: positieve ego doelen 



 

 

 

 

7.2 nature -nurture? Prestatiemotivatie wordt geleerd case: academisch 

succes 
• behoefte-en doelgerichte visies op prestatiemotivatie 

->behoeften (en doelen) niet aangeboren, maar belangrijke mate geleerd 

Je leert dus op een bepaalde manier kijken naar de motivatie voor een bepaald 

gedrag. 

De motivatie van mensen is dus ook beïnvloedbaar. 

• evidentie:  

o stimulatie thuis: 70% schoolproblemen bij low-median groep bij 

prestatiemotivatie 

o opvoedingsstijl:  

▪ controlerend: sturend, afspraken, straf bij falen 

▪ autonomie: exploratie binnen de waarden van de ouders 

 géén effect bij goede schoolresultaten; autonomie betere resultaten 

bij slechte resultaten (dr negatieve reacties op falen) 

o geloof van de ouders-selffulfilling prophecy (e.g. wiskunde meisjes) 

▪ Als je bv. Als ouder je kind opvoed met je bent heel erg slecht in 

wiskunde en je gaat het nooit kunnen, ik heb het ook niet gekund 

vroeger,… Dan is de kans klein dat het kind zal denken als ik mijn best 

doe dan geraak ik er wel. Dus het geloof dat je kan beter worden in 

zaken heeft een impact op prestatiemotivatie. 

Deze motivatie is dus ook groter bij kinderen die ouders hebben die 

zeggen tegen hun kinderen dat ze wel degelijk beter kunnen worden 

in iets, dat ze zelf hun succes kunnen ontwikkelen,… 

 

7.3 hoe wordt taakmotivatie verworven 
Succesvol uitvoeren gedrag 

 -> bekrachtiging  

-> bekrachtiging vermindert bij herhaling  

->grotere uitdaging (successieve benadering) 



• Steeds hogere doelen stellen voor zichzelf 

-> nieuwe uitdagingen en succesvol afronden worden geassocieerd met positieve 

gevoelens (~ zelfbekrachtiging) 

• Zich zelf belonen als ze hun nieuwe uitdagen hebben voltooid 

 

Via zelfregulatie (Bandura): zichzelf doelen stellen en belonen bij bereiken (e.g. studie): 

goal-setting theory 

• Tastbare doelen+ beloning uitvoeren! 

o Bv. 4u studeren en jezelf daarna belonen met naar vrienden gaan. Het is wel 

belangrijk dat je de gestelde beloning dan ook uitvoert nadat je je gesteld 

doel hebt behaald. 

o Mensen die perfectionistisch zijn doel 4u studeren, maar gaan als ze 4u 

hebben gestudeerd nog 3u verder doen en zich daarna slecht voelen dat ze 

geen 8u hebben gestudeerd. 

▪ Deze soort mensen kunnen heel erg streeferig zijn, maar hun 

motivatie kan ook plots helemaal weg zijn. 

• Expliciete korte termijn doelen (hfdst. Blokken in de plaats van ‘best doen’; cf. 

nieuwjaarswensen) 

o Doelen op leggen voor dicht in de tijd en ze specificeren 

• Realistische doelen 

o Haalbare doelen stellen 

o Doelen die rekening houden met de omstandigheden 

▪ Dagen dat je plots door een probleem bijvoorbeeld minder tijd hebt 

voor je doel te bereiken 

o Moeilijk voor mensen die perfectionistisch zijn 

• rekening houdend met omstandigheden-vooral LT 

(e.g. studeren: ‘reserve’bezoek-planning!) 

 

7.4 Hoe wordt vermijden van faalangst verworven 
• Onaangename ervaringen bij misukking  

o ->associatie activiteit met negatieve ervaringen 

o  ->minder uitvoeren + ontsnappingsgedrag 

▪ Bv: bij spreekbeurt ooit uitgelachen -> angst ontwikkelen om voor 

groepen te spreken -> volgende spreekbeurten vermijden door ziek te 

zijn en uitstellen zodat je als laatste moet in de hoop dat ze je 

vergeten. 

Er ontstaat een negatieve bekrachtiging en zo wordt faalangst 

aangeleerd. 

 

• Niet hebben, maar vooral omgaan met mislukkingen (Dweck) 

o Ego doelen: opgeven (negatieve oordelen door anderen vermijden) 



▪ Mensen met faalangst durven rapper opgeven omdat ze een negatief 

oordeel met een negatieve herhaling van de mislukking wensen te 

vermijden.  

o taakdoelen: alternatieve strategieën 

▪ Gedrag wordt gedurende een langere periode volgehouden 

 

• attributie aan niet veranderbare eigenschap ->interpretatie ego doel (nastreven pos. 

beoordeling anderen, vermijden neg. oordeel) 

o Bv. Ik ben gebuisd voor statistiek. Dit is omdat ik geen wiskunde kan en ik zal 

dit ook nooit kunnen. Dit zorgt ervoor dat je gaat opgeven omdat je het toch 

‘nooit’ zou kunnen. 

• attributie veranderlijk aspect ->interpretatie taakdoel (willen taak beheersen) 

o Bv. Ik ben gebuisd voor statistiek om dat ik te laar begonnen ben. Deze 

mensen willen het wel kunnen dus zullen dan bijvoorbeeld hun 

studiestrategie veranderen. 

 

perceptie van mislukking-catastrofale visie gevolgen mislukking (e.g. presentatie)                       

->cognitief! (->te behandelen) 

• Bv. De presentatie ging niet goed, ik heb iemand zien lachen in het publiek en 

volgende keer zal waarschijnlijk iedereen mij uitlachen. 

• Als bij deze mensen 1 ets slecht gaat dingen ze dat onmiddellijk heel hun wereld gaat 

instorten. Het gaat hier over een negatieve onrealistisch visie op de wereld. 

• Dit is een denkproces, een cognitie, een overtuiging. Dit betekent dat je dat dus ook 

kan veranderen. Je kan jezelf bijvoorbeeld leren om bij een mislukking opzoek te 

gaan naar veranderlijke attributies. 

 
Begrip prestatiemotivatie ->toepassing eigen motivatie 

• Minder kwetsbaar bij taakdoelen! 

• Taak doelen zijn een belangrijk begrip in de prestatie motivatie 
 

7.5 Prestatiemotivatie ~ prestatie 
Meer is niet altijd beter: Yerkes-Dodson wet 

 



 

Meer is niet altijd beter 

Er is meestal een omgekeerd U relatie tussen prestatiemotivatie en prestatie zelf. 

Je moet in een bepaalde mate gemotiveerd zijn om een taak te maken, maar als je te 

gemotiveerd bent dan krijg je stress, sla je door, hierdoor gaat het uitvoeren van de taak ook 

niet meer goed.  

Als de prestatiemotivatie te hoog is gaat de prestatie zelf dus ook weer naar beneden. 

 

Maladaptief perfectionisme door verminderde meer opbrengst 

Voor de meeste taken is er een logaritmisch relatie tussen de perfectie die je nastreeft en de 

tijd die nodig is omdat uit te voeren. 

Bv. Als je je cursus voor 60% wil kennen dan heb je misschien maar 1 week nodig om hem te 

studeren.  

Als je cursus voor 70% wil kennen dan heb je meer tijd nodig. 

Hoe beter, hoe preciezer je iets wilt kennen hoe langer dat het duurt om het te leren. Als je 

iets te goed wilt doen heb je veel meer tijd nodig om de taak tot een goed eind te brengen. 

 

Hoofdstuk 13: psychopathologie 
 

1. Definitie 
Mentale stoornis: patroon van gedachten, gevoelens en gedrag dat leidt tot persoonlijk 

lijden en een significante daling in het sociale en arbeidsgerelateerde functioneren 

 

Psychopathologie: wetenschap van de aard, totstandkoming, behandeling en preventie van 

mentale stoornissen ->interdisciplinair (psychologie, farmacologie, psychiatrie, 

neurowetenschappen,..) 

 

1.1 Criteria 
• Weken in bed <->stemmingswisselingen, energieloos, ... 

• Exclusieve criteria quasi onmogelijk (zelfs wanen en hallucinaties, ~ illusies ) ->3 

criteria, elk niet-sluitend 

o 1.Grote afwijking gemiddelde 

▪ Menselijke eigenlijk ~ normaalverdeling 

• Van elke trek heb je een aantal mensen die een gemiddelde 

van die trek bezetten. Naarmate dat gemiddelde daalt krijg je 

steeds minder mensen. 

• Voor een mentale stoornis moet je dus al afwijken van het 

gemiddelde 

▪ Statistisch criterium: > 2SD, te kort of te veel 

• Te kort of te veel hebben van een bepaalde eigenschap vindt 

men abnormaal. Ongeveer 2.5% van de bevolking. Men 

beschouwt dit aan beide kanten (aan de te veel kant en aan de 

te kort kant.) 



o Bv te gelukkig= manisch 

     Te weinig geluk= depressie 

 
 

2.Overtreden sociale norm: 

• hinderlijk, onbegrijpelijk, schadelijk 

o Het veroorzaakt een zeker sociaal ongemak 

• culturele verschillen en veranderlijk(1973 -APA: homoseksualiteit) 

o Wat in de ene samenleving uitzonderlijk is kan dat in de andere samenleving 

niet zijn. 

o De APA beschouwde vroeger homoseksualiteit als een mentale stoornis wat 

dus totaal niet zo is. 

3.Persoonlijk lijden 

• belemmering voor functioneren, e.g. depressie 

o Depressie: mensen zijn futloos, problemen in sociale relaties, slaapgedrag, 

eetgedrag, zelfdestructief gedrag,… Mensen zien hier duidelijk van af 

• niet sluitend, e.g. psychopaten 

o uitzonderingen: echte serie moordenaars wijken af van de sociale norm en 

van het gemiddelde, maar ondervinden geen persoonlijk lijden. Zelf zien ze er 

niet van af, ze genieten van hun gedrag. Het persoonlijk lijden is dus net zoals 

de andere 3 geen sluitend criterium om te spreken over psychopathologie. 

 

Determinanten: triade 

aparte disciplines: teveel nadruk deelaspect (e.g. psychiaters, sociologen, bepaalde klinische 

stromingen...) 

belang bepaald aspect ~ specifieke mentale stoor 

 
Bij mentale stoornissen is er een beïnvloeden van je biologische kwetsbaarheid, je 

denkprocessen en de socioculturele context of dus de omgeving waar je in opgroeit. 

Impact biologie op depressie -> neurowetenschappen 

Impact cognitie op depressie -> psychologie en psychotherapie 

Impact armoede op depressie -> sociologen 



Mentale stoornissen worden te vaak uit 1 hoek bekeken. Je kant mentale stoornissen alleen 

maar begrijpen via een pluralistisch multi perspectieve benadering 

Bv: depressies: veel mensen met depressies in Vlaanderen zien nooit een psycholoog of 

therapeut. Heel veel mensen gaan naar de huisarts en krijgen via de huisarts Prozac. Men 

start dus een biologische behandeling van depressie en voorderest gebeurt er daar niets 

mee waardoor de onderliggende oorzaken nooit aangepakt worden. Dit is nadelig voor de 

evolutie van de aandoening. 

Je moet psychische problemen dus vanuit een breed kader gaan bekijken en niet vanuit 1 

perspectief. 

 

Ook de impact van de 3 verschillende componenten verschillen ook een beetje in 

verhouding afhankelijk van de mentale stoornis. 

 

1.2 Algemeen: biologische factoren 
• mentale stoornissen ~ lichamelijke dysfuncties 

(e.g. hysterie -hustera) 

Dit woord komt van het Griekse woord voor baardmoeder Hustera. Vroeger ging men 

er dus vanuit dat enkel vrouwen hysterisch konden zijn. Men dacht dus vroeger dat 

het ging om problemen in de baarmoeder door een verkeerd gelopen kinderwens die 

allemaal problemen aanrichtte in de baarmoeder en vervolgens dus ook de geest 

gaat aantasten.  

Bij de Oude Grieken had men dus vooral een biologische kijk op mentale stoornissen. 

• afname middeleeuwen ->toename 20e eeuw (geneesmiddelen) 

e.g. Borna Disease virus(limbisch systeem) -stemmingsstoornissen? 

• ontdekken biologische oorzaak -> behandeling 

o Epilepsie: kwade geest -> exclusief-medische behandeling 

o maagzweren: stress ->bacteriële infectie (Nobelprijs 2005) 

• erfelijkheid(depressie, aanleg verslaving, schizofrenie) 

 

1.3 Algemeen: psychische factoren 
• abnormaal gedrag ~ mentale processen 

o Iemand voelt zich slecht omwille van mentale processen die verkeerd gaan. 

• vanaf eind 19e eeuw: Charcot 

o ‘zwak neurologisch systeem’->hysterie ->lichamelijke symptomen 

o Charcot was prof in Parijs en deed sessie waarbij hij mensen hypnotiseerde, 

zodanig dat mensen soms zelfs tijdelijk verlamd werden. Dit kwam doordat 

Charot hun geest, hun mentale processen had beïnvloed. 

o hypnose ->verlamming 

▪ Door wat Charcot had gedaan is men te weten gekomen dat de geest 

wel degelijk een grote impact heeft op het lichaam en op hoe mensen 

zich voelen. 

▪ De geest kan ook beïnvloed worden door de manier hoe je tegen 

mensen praat, door bepaalde mentale processen opgang te brengen. 



• Freud: veralgemening: alle stoornissen psychische oorsprong (psychosexuele 

conflicten kindertijd) 

o Psychoanalyse lang dominant (hedendaagse psychiatrie!) 

o Nu niet meer het dominante denkkader, maar wordt wel nog gebruikt door 

oudere psychiaters. 

o ... 

 

Humanistische benadering: praten binnen aanvaardende en ondersteunende omgeving 

 

Behavioristische benadering: verbetering gedrag door nieuwe leerprocessen (fobieën!) 

 

Cognitieve benadering: irrationele en onaangepaste overtuigingen (e.g. depressie: 

perceptiegebeurtenissen en impact daarvan op gedrag) 

• Bepaalde denkprocessen maken mensen meer kwetsbaar voor psychopathologie dan 

anderen. 

o De psychotherapie bestaat er dan in om die irrationele en ongepaste 

overtuigingen te corrigeren. Voorbeeld zie afbeelding. 

• cognitieve neuropsychiatrie: aantasting cognitieve processen door mentale stoornis 

 

Cognitie -> stemmingsstoornissen 

 
Als mensen helemaal eens reageren op vraag 1, dan zijn die mensen kwetsbaarder voor 

depressies. 

In cognitieve therapieën gaat men deze antwoorden in vraag stellen en vragen of dit echt zo 

is. Men probeert de overtuiging van de persoon uit te dagen en de persoon te overtuigen 

van het tegendeel. Dit is een moeilijk proces omdat de overtuiging van mensen niet zomaar 

veranderend, maar onderzoek heeft aangetoond dat dit een manier is waarop psychologen 

wel een impact kunnen hebben op de ontwikkeling van psychopathologie.  

 

1.4 algemeen: sociale factoren 
• abnormaal gedrag: afwijkend sociaal criterium(e.g. auditieve hallucinaties: stemmen 

goden (grieken), hekserij (middeleeuwen ~ demonologisch perspectief), schizofrenie 

(nu)) 



o Dit soort zaken, dit veranderlijk gedrag is veranderlijk in de tijd. 

• antipsychiatrie(‘60-’70) 

& relativisme 

In deze periode werden er heel veel dingen in vraag gesteld. Dit heeft ook een grote 

impact gehad op de psychopathologie. In deze tijd is men zich ook gaan afvragen 

waarom homoseksualiteit werd gezin als een geestelijke stoornis. Als mensen 

gelukkig zijn en de maatschappij daarmee niet tot last zijn, waarom moet de 

maatschappij dan bepalen dat dat stoornissen zijn? In deze tijd is men tot de 

conclusie gekomen dat menselijk gedrag nooit abnormaal is, maar dat het de 

maatschappij is die dat gedrag abnormaal noemt. 

o Thomas Szasz 

▪ Stelde het bestaan van mentale stoornissen in vraag. 

o Rosenhan: on being sane in insane places -19d! 

‘schizofrenie in remissie 

Experiment over gezond zijn in een ongezonde samenleving. 

 

Thomas Szasz 

 

• patiënten > psychiaters 

o De patiënten in de psychiatrische instelling hadden beter door dat de mensen 

fake patiënten waren, dat er helemaal niets mis met hun was in vergelijk met 

de psychiaters die dit niet door hadden. 

• uit context trekken verhalen 

o Verhalen die verteld werden werden helemaal op geblazen naar 

doorgeschoven als oorzaak van de stoornis 

• self-fulfilling prophecy? 

o gedragen naar verwachtingen 

o stigmatisering naasten 

o reden grotere recidive na behandeling in beterontwikkelde maatschappij 

▪ In bete ontwikkelde maatschappijen is de kans groter dat je na 

opname nog eens in opname beland dan in onderontwikkelde 

maatschappijen. 

 

Rosenhan experiment 

Dit experiment maakt duidelijk dat de psychiatrie van die tijd een soort medische 

betrouwbaarheid claimde die men eigenlijk iet kon waarmaken. Er was geen goede 

diagnostiek aanwezig om te bepalen wat nu een mentale stoornis was en wie nu een 

mentale stoornis had. Wie men toen ziek beschouwd was toen enkel een sociale constructie, 

een sociaal probleem. 

 

• te sterk relativisme 

o wel betere rechten patiënten psychiatrie! 

o cultuurafhankelijkheid wanen 



▪ = overtuigingen die iemand heeft. Paranoia bijvoorbeeld is een 

voorbeeld van een waan. Men ziet sommige wanen maar in 

verschillende plaatsen op de wereld opduiken. 

▪ Koro 

• Overtuiging in Afrika dat een man hun geslachtsdeel zal op reis 

gaan in hun eigen lichaam en daar schade zal aanrichten 

waardoor dat die mannen op den duur hun eigen geslachtdeel 

gingen amputeren. 

▪ ataques de nervios: hartkloppingen, schreeuwigheid, nervositeit, 

flauwvallen, .. 

• Ziet men vooral in Latijn Amerikaanse streken. Hierbij gaan 

vooral vrouwen met stress bovenstaande symptomen ervaren. 

▪ godsdienstige thema’s dalen 

• Godsdienstige thema’s verdwijnen meer naar de achtergrond. 

Als men vroeger hallucinaties had ging dat meer over religieuze 

hallucinaties. Vrouw zag men Maria verschijnen,… 

• Deze thema’s zijn nu minder aanwezig in de pathologie omdat 

ze ook minder aanwezig zijn in de maatschappij. 

• p(pathologie) stijgt 

o socio-economische factoren 

▪ Arm, maag opgeleid 

o sociale factoren (e.g. kindermisbruik), interactie biologie 

▪ Als omgeving en biologie beide aanwezig zijn is de kans op een 

psychische stoornis nog groter? 

 

Synthese: diathese-stress model 

Dominante denkkader psychopathologie 

• De kans op(pathologie) 

o Kwetsbaarheid (diathese) 

o Erfelijkheid (biologische omstandigheden) 

o Leefomstandigheden(sociale omstandigheden) 

o denkstijlen(cognitie) (psycho) 

▪ Hoe je tegen de wereld aankijkt. 

• stress veroorzaakt door gebeurtenissen en de manier waarop men reageert(extreme 

situaties  ->iedereen, e.g. PTSS) 

o Hoe kwetsbaarder je bent hoe minder stress je nodig hebt om de emmer te 

doen overlopen 

o Als je minder kwetsbaar ben maar je hebt heel erg veel stress dan kan de 

emmer ook overlopen. 

• Alleen een verhoogde kwetsbaarheid op zich is niet genoeg om een mentale stoornis 

te ontwikkelen. Het staat altijd in interactie met stress en met wat mensen overkomt. 

 

->interactiebiologie, psychische factoren& socio-culturele context 

 



1.5 Classificatie: DSM 
• Het systeem dat we hanteren voor mentale stoornissen is de DSM. Een soort bijbel 

van de geestesziektes 

• betrouwbaarheid & validiteit 

• inzicht in (oorsprong), verloop en prognose 

• Diagnose als richtlijn voor behandeling (niet in DSM) 

• APA: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (1952) 

o De Amerikaanse beroepsvereniging van psychiaters heeft dit boek 

uitgegeven. 

o In dit boek worden mentale stoornissen beschreven met als doel om een 

diagnose te kunnen stellen. 

• DSM I-II: vertrekkend vanuit theorie (psychoanalyse) 

• DSM III-IV 

o accurate beschrijving symptomen (e.g. fig 14.3), zonder speculatie oorzaak -

hysterie neurose 

▪ Men ging gewoon de symptomen opsommen zonder dat men de 

oorzaken besprak 

o operationele definities - subjectief element  daalt 

▪ Voordeel je kreeg definities van de mentale stoornissen waarbij je dan 

bij een patiënt kon aftoetsen of dat deze nu voldoet of niet aan die 

definitie. 

o interbeoordelaarsbetrouwbaarheid stijgt 

o Als je iemand in de pathologie komt met een bepaald aantal van symptomen 

dan verwacht je dat op basis van dat boek verschillende psychiaters van over 

heel de wereld tot dezelfde diagnose komen. 

 

Classificatie: DSM IV 

5 assen –dimensies: 

• as 1: welke klinische stoornis verstoort het leven en geeft aanleiding tot diagnose & 

behandeling (> 100) 

• as 2: stabiele, rigide interactiepatronen die functioneren en sociale interactie 

verstoren ~ stabiele persoonlijkheidsverschillen 

• as 3: lichamelijke symptomen 

o De biologische component die je met bepaalde stoornissen dus kan 

aantreffen. 

• as 4: psychosociale en omgeving gerelateerde stressfactoren (uitlokkende factoren) 

• as 5: Global Assessment of Functioning nu en gedurende voorbije jaar (geleidelijke 

afname?) 



Elke nieuwe versie van het boek is wat dikker omdat er altijd 

mentale stoornissen bijkomen. 

Voorbeeld DSM diagnose 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013: DSM V 

• DSM IV: Moeilijk onderscheid as 1 en 2 

• Assen verdwijnen 

• Graduele scoring symptomen 

o Laat toe ernst in te schatten + evolutie 

o Niemand scoort 0 

o Nadeel er komt een soort gevaar met zich mee voor over diagnostisering  

• Persoonlijkheidsstoornissen: scoring persoonlijkheidsdimensies (big five) 

• nieuwe stoornissen: binge eating, Premenstrual dysphoric disorder, ... 

• verdwijnen: Asperger, narcistische persoonlijkheidsstoornis,... 



Dit is een soort classificatiesystemen om et weten 

te komen of dat je kan spreken over een klinische stoornis of niet. 

 

DSM kritieken 

Kritieken 

• medisch model -stoornis = ziekte (psychiatrische visie <-> psychologie) 

• beschrijvend, geen theoretische basis -inzicht? 

o Heel erg beschrijven bv symptomen van depressie, maar er staat niet in 

waarom iemand depressie ontwikkelt. Het gaat om afvink lijstjes 

• typologie -‘hokjes’ -> niet altijd duidelijk/kwalitatief ≠ (grensgevallen, comorbiditeit) 

o Het kan zijn dat mensen meer dan 1 stoornis hebben, de hokjes sluiten elkaar 

dus niet uit 

• veranderlijk -> relativiteit (bv. narcisme) 

o Sommige stoornissen verdwijnen zoals narcisme 

• gedrag te snel pathologisch (premenstrueel dysfore stoornis?, depressieve episode 

van korte duur 4-13 dagen, ...) 

o Men kan zich dus afvragen als iemand die 4 dagen mood swings heeft nu 

geestesziek is of niet. 

 

2. stoornissen in de kindertijd 
• 1/3 kinderen tussen 4-18j vertoont stoornis 

• e.g. buitensporige angst tandarts, donker, ... 

o Deze zaken zien, ervaren we niet echt als stoornis 

• 3.5% voldoende ernstig voor professionele hulp 

o Het gaat voor een stuk om normaal kindergedrag 

o Maar als je dit tegen de DSM-criteria legt dan is dit toch wel een zeer grote 

categorie. 



o Bij ongeveer 1 op 30 van de kinderen is de stoornis voldoende ernstig voor 

professionele hulp. 

 
De stoornissen in het rood zijn te kennen!! 

 

2.1 Autismespectrumstoornis (ASS) 

• diagnose vanaf 1.5j!  

• 0.6% prevalentie 

• jongens x4 meer kans op het probleem dan meisjes 

• Erfelijk 

• 5 kenmerken: 

o 1. problemen sociale interactie 

▪ geen effect aandacht 

• Autistische kinderen blijken minder effect te tonen van het 

krijgen van aandacht dan andere kinderen. Ze leven in een 

soort eigen wereldje 

▪ geen waardering gezichten en oogcontact 

▪ moeilijk delen(normaal 1j) 

• Kinderen met autisme vinden het moeilijk om hun materiele 

spullen te delen met anderen 

▪ theory of mind (80%) 

• Theory of mind: je kunnen verplaatsen in het standpunt van 

een ander. 80% van de autistische kinderen vertoond hier 

moeite mee. 



o Dit is bij delen bijvoorbeeld een eigenschap omdat je 

weet als je je speelgoedje deelt dat het ander kindje 

hier blij mee gaat zijn. Je verplaats je dus in het 

standpunt van het ander kind en gaat na hoe hij of zij 

zich zou voelen. Mensen met autisme kunnen dit niet 

goed. 

• experiment boek (3j vs. 4-5j.) 

o Als je vraagt aan een kind van 3jaar  welk boek zou 

papa willen voor zen verjaardag is de kans groot dat het 

kind een boek kiest dat hij zelf wil, bijvoorbeeld een 

boek van boemba. 

Nog geen theory of mind aanwezig. 

o Kinderen van 4 à  5 jaar hebben al door dat hun papa 

andere boeken leest dan hun zelf en gaan dan 

bijvoorbeeld een boek kiezen met hun favoriete voetbal 

ploeg op de cover. Kinderen van deze leeftijd hebben 

dus al de theory of mind waardoor ze zich kunnen 

verplaatsen in hun vader bij het kiezen van een boek. 

o Uitzonderingen autistische kinderen na de leeftijd van 

3jaar gaan het nog steeds moeilijk hebben met die 

theory of mind. Ze vinden het moeilijk om empathie te 

tonen. 

• Maxi pop 

o 2 popjes. Het ene popje heeft een stuk chocolade vast. 

Plots gaat 1 van de 2 popjes weg en het popje dat 

overblijft verstopt de chocola en dan komt het ander 

popje terug. Als je dan gaat vragen aan kinderen met 

autisme gaat het popje dat nu terug is de chocolade 

nemen? 

Gewone kinderen zouden doorhebben dat dat popje 

niet weet waar de chocola ligt omdat het ander popje 

het verstopt heeft. 

Kinderen met autisme gaan ervan uit dat het popje dat 

weg is dezelfde kennis heeft over de chocolade dan wat 

ze zelf aanschouwd hebben. Dus omdat zij weten waar 

de chocolade ligt gaan ze ervan uit dat het popje ook 

weet waar de chocolade verstop is. 

▪ ontbreken van symbolisch spel (e.g. rollenspel, normaal 2j) 

• Dit heeft ook te maken met je kunnen verplaatsen in de rol van 

een ander. 

• Bij kinderen met autisme merkt men dat rollenspelen spelen 

later ontstaan en minder gespeeld worden. 

o 2. behoefte aan structuur, herhaling, vast ritme 



▪ Bij deze kinderen moet je vooraf aankondigen wat je zal gaan doen en 

kan je hier niet van afwijken omdat anders het kind het hier heel 

moeilijk mee zal krijgen. 

▪ Overdreven interesses 

▪ repetitief gedrag -woede bij onderbreking 

▪ De kinderen kunnen heel erg boos worden als je vaste 

afspraken gaat doorbreken, ze hebben dus heel erg veel 

behoefte  aan die voorspelbaarheid van gebeurtenissen 

o 3. Symptomen vanaf de vroege kindertijd 

o 4. Ernstige beperking voor dagelijks functioneren 

o Heel weinig kinderen met autisme doorlopen een normale 

schoolloopbaan, een normale werkcarrière, … 

o 5. onafhankelijk, maar dikwijls (75%) geassocieerd met verstandelijke 

handicap (IQverb <-> IQvis-ruimt) 

o Autisme is onafhankelijk, maar wordt wel vaak geassocieerd met een 

verstandelijke handicap in het verbale domein. Bij 75% van de mensen 

met autisme is er een abnormaal laag verbaal IQ terwijl het visueel 

ruimtelijk IQ relatief normaal is. 

• problemen communicatie & taal (20%: geen spraak) (DSM IV: hoog functionerende 

ASS: Asperge) 

o Deze ernstige taalproblemen leveren problemen op in school en in de carrière 

o Mensen met ASS hebben alle bovenstaande symptomen, maar hebben geen 

achterstand in het verbaal IQ waardoor ze dus wel nog succesvol kunnen zijn 

op school en in een carrière. 

 

Autisme in de rechtszaal: Hans Van Temsche 

Hans van Temsche was helemaal geen autist het was een normaal persoon die geen van de 

kenmerken vertoont. Maar plots dan gaat de advocate van Hans Van Temsche 

verschrikkelijke daden rechtvaardigen aan de hand van de daden te linken aan een stoornis 

die dan autisme zou zijn. 

Dit verraad in eerste instantie het gebrekkig begrip over autisme omdat het gaat over een 

stoornis dat totaal niet te linken valt met het gedrag van de betrokkene.  

 

Hoog functionerende ASS(DSM IV: Asperger) 

• Kenmerken 

o ontbreken beperking taal en cognitieve vermogen 

o houterigheid 

o tragere motorische ontwikkeling, stuntelig 

o soms extreme feitenkennis geïsoleerd domein (<-> OCD) 

o last met figuurlijke taal, pragmatiek 

▪ Het moeilijk hebben met het makken en begrijpen van grapjes 

• aparte stoornis? ‘hoog functionerend’autisme? 

->normaal begaafde kinderen met autistische symptomen (0.2%) 

 



Case hoog functionerende ASS 

 

3 Stoornissen veroorzaakt door middelen misbruik 
2.1 Stoornis in alcoholgebruik en alcoholintoxicatie 

• aan middel gebonden stoornis: psychoactief middel -> problemen gezondheid, 

sociaal en professioneel functioneren 

o Een drugs (psychoactief middel) dat zorgt voor gezondheidsproblemen 

• DSM V: 10 middelen  

• Meest frequente: stoornis in alcoholgebruik en –intoxicatie: problematisch patroon 

alcoholgebruik leidend tot een klinisch significante functioneringsbeperking, 

aangetoond door minstens 2 kenmerken gedurende 12 maanden 

Als je 2 van onderstaande symptomen hebt dan verdoe je al aan een stoornis in 

alcoholgebruik. 

o Grote hoeveelheden, langere tijd dan gepland 

o Verlangen of mislukte stoppogingen 

o Veel tijd besteed aan middel 

o Sterke drang tot consumptie 

o Herhaaldelijk gebruik -> mislopen verplichtingen 

o Blijvend gebruik ondanks problemen 

o Activiteiten worden stopgezet door gebruik 

o Gebruik bij lichamelijk gevaar 

o Blijvend gebruik ondanks terugkerend lichamelijk of psychisch probleem 

o Tolerantie: meer of minder effect 

o Ontwenningsverschijnselen en gebruik om die te vermijden 

 

• Prevalentie 

o 6.7% (mannen) en 1.3% (vrouwen) afhankelijkheid 

▪ Mannen zijn dus kwetsbaarder voor alcoholmisbruik. 

o sterfgevallen, misdaden 

o slechte prognose (1/3 sterft binnen 10j) 

▪ Eenmaal dat je diagnose hebt gehad sterven 1/3 mensen met deze 

diagnose al binnen de 10jaar 

 



• Oorzaken: 

o zelf-rapportering: stressreductie 

▪ Alcohol werkt ontspannend 

o erfelijkheid (1/3) (e.g. reactiviteit -> afhankelijkheid ) 

o gezinsomstandigheden (1/3) (e.g. alcoholmisbruik door opvoeders -

beschikbaarheid) 

▪ Alcohol misbruik bij opvoeders van het kind, kind zelf loopt ook een 

grotere kans op alcoholmisbruik  

o leerprocessen (cognitie): 

▪ positieve bekrachtiging (smaak, lichamelijke gevolgen, symbolische 

betekenis) 

▪ klassieke conditionering ~ gemoedstoestand, context 

▪ observerend leren: meer in gezelschap 

• culturele verschillen (moslim -china/joden -ieren/belgen/ned) 

o In Vlaanderen gaan we los om met alcohol drinken tijdens een bedrijf etentje 

o In heel sterke moslimlanden wordt alcohol heel sterk ontmoedigd. 

 

3.2 Andere middelen 

 

4.psychotische stoornissen 
• Bleuler: schizo-frenie (gespleten geest): incoherente mentale processen en gebrek 

voeling sociale realiteit 

Verschillen gespleten persoonlijkheid! ~ dissociatieve identiteitsstoornis 

Dissociatieve identiteit stoornis: meerdere persoonlijkheden 

• 1% bevolking 

o mannen x 1.3 (15-25j «25-35j vrouwen) 

▪ Mannen grotere kan sop deze aandoening en aandoening treed ook 

vroeger op bij mannen. 

o In alle culturen terug te vinden 

▪ Komt door de grote biologische impact op de aandoening 

o 40% van alle opnames psychiatrie 

▪ Schizofrenie is & van de grootste groepen psychische stoornissen die 

gesloten psychiatrie nodig hebben. 

 



4.1 schizofrenie 
• 2 of meer symptomen die elk gedurende 1 maand een belangrijk deel van de 

tijdaanwezig zijn 

o Wanen 

o Hallucinaties 

o onsamenhangende spraak 

o ernstig chaotisch of katatoon gedrag 

o vervlakking van affect, armoede van spraak en gedachten, of apathie 

 

De 5 bovenstaande symptomen van Schizofrenie zijn te kennen! 

 

Wanen 

Gehandhaafde overtuiging ondanks bewijs tegendeel 

• verkeerde identificatie (73%) (e.g. Capgraswaan) 

o Men ziet iemand bv een familielid, maar denkt dat dat iemand anders is 

o Hij lijkt op de echte persoon (op het familielid), maar voelt niet als de echte 

persoon. 

• betrekkingswaan (63%!): normale voorwerpen of gedragingen van anderen hebben 

bijzondere betekenis 

o Me, denkt bijvoorbeeld dat een bepaalde pot in huis gebruikt wordt door 

aliens om met u te communiceren, continue te filmen 

• beïnvloedingswaan (50%): overtuiging niet meer uit vrije wil te kunnen handelen 

o Stemmen horen die zeggen wat het lichaam moet doen 

• overtuiging dat gedachten uitgezonden worden (22%) 

• achtervolgingswaan 

• grootheidswaan (Napoleon complex) 

o Bv iemand die denkt een groot belangrijk figuur te zijn zoals Napoleon, maar 

eigenlijk een gewone persoon is met schizofrenie die denkt iemand anders te 

zijn. 

 

Hallucinaties 

Gaat niet om visuele hallucinaties maar om auditieve hallucinaties 

• Perceptuele ervaringen zonder fysische stimulus 

• Stemmen 

• overgevoeligheid externe stimulatie 

• verliezen contact met werkelijkheid 

 

Onsamenhangende spraak (e.g. pp. 602) 

• semantische & syntactische regels OK, maar van de hak op de tak 

 

Chaotisch of katatoongedrag 

• Afwisseling prikkelbaarheid -onvoorspelbaar gedrag met passiviteit, apathie 

 



 

Affectvervlakking 

• (gezicht, stem, gevoelens) 

• Men ziet op het gezicht en hoort aan de stem van die mensen dat er zeer weinig 

gevoelens aanwezig zijn. 

 

Schizofrenie 

Positieve symptomen (emotionele beroering, agitatie, wanen, hallucinaties): acuut 

• abnormale activiteit limbisch systeem 

o Als het limbisch systeem te actief wordt krijgt men hallucinaties 

▪ Dit kan men redelijk goed behandelen met anti psychotische 

middelen. 

• goede reactie op antipsychotische middelen 

Negatieve symptomen (affectvervlakking , katatoon gedrag): geleidelijk 

• abnormale activiteit frontale lobben 

o Vooraan in de hersenen waar dat de cognitieve controle van emoties 

uitgeoefend wordt 

• geen goede reactie op antipsychotische middelen 

o De symptomen klinken minder erg, maar het erge is dat ze minder te 

behandelen zijn. 

 

Oorzaken schizofrenie 

• biologische factoren:  

o erfelijke component 

 
o werkzaamheid geneesmiddelen! -dopaminehypothese: te hoge concentratie 

of gevoeligheid (->regulatie, e.g. olanzapine, haloperidol [parkinsonisme] 

Probleem met regulatie dopamine kan opgelost worden door bovenstaande 

medicatie. Hierdoor zullen de positieve symptomen afnemen 

▪ limbisch systeem: emoties 

▪ frontale cortex: controle 

▪ subcorticale systemen (basale ganglia): controle beweging 

• Dit is de reden dat je ziet dat bij mensen die schizofreen zijn en 

anti psychotica nemen dat wanneer hun dosis te hoog is deze 



mensen soms zoals Parkinsonpatiënten beginnen te trillen. Die 

typische bevingen ontstaan door schade in de basale ganglia. 

Patiënten met schizofrenie begingen dus te trillen als door hun 

medicatie hun dopamine te laag is gaan staan 

o vooral voor positieve symptomen 

• psychische factoren: 

o psychoanalyse: regressie naar infantiel stadium 

o behavioristen: uit de hand gelopen bekrachtigingsproces  op basis van de 

aandacht die gedrag trok 

o nu: omgaan met de ziekte/beperkingen (e.g. hallucinaties) 

▪ Men gaat er vanuit dat de ziektes heel erg biologisch bepaald zijn en 

leren de mensen hiermee omgaan. 

• sociale factoren 

o 50%, geen 100% 

o externe stressfactor  

▪ Wanneer mensen de eerste keer die hallucinatie meemaken gaat er 

vaak een externe stressfactor aan vooraf 

▪ stad x 2 meer schizofrenie dan op het plateland 

▪ gaat vaak aan eerste acute fase vooraf 

▪ invloed op herval -> druk familie 

• Patiënten in lage ontwikkelingslanden heeft na opname een 

kleinere kans op herval dan mensen in de westerse 

samenleving. Men denkt dat dat te maken heeft met het 

fenomeen expressed emotion 

• expressed emotion(dubbele kans op herval!) 

o overbezorgd 

o vals gevoel van controle bij de betrokkene“...ik 

zeg tegen hem: zit stil, je maakt me gek. Heen 

en weer, heen en weer. Ik zeg: haal eens diep 

adem en ontspan je...” 

▪ Men doet dus alsof deze mensen 

controle hebben over hun gedrag en 

dat ze daar iets aan kunnen doen 

terwijl dit helemaal niet zo is. 

o vooral voor de negatieve symptomen 

(positieve symptomen: aanvaarding geen 

‘controle’) 

▪ Bij stemmen horen weet dat de 

persoon er niets aan kan doen, maar 

bij negatieve symptomen doet men alsof dat een aspect is van een 

gedrag. 

o culturele verschillen~ herval kansen 

o manifestatie symptomen ~ cultuur  -> transculturele psychiatrie 

▪ In de enen cultuur andere hallucinaties dan in de andere 



o ~ tijdskader (e.g. religieus geïnspireerde wanen dalen) 

 

Case-study schizofrenie 

 

Addendum schizofrenie 

Cannabis 

• < 15j. prevalentie 3-4%ipv 1%  

• < 18j. prevalentie 2.4%ipv 1%  

• leeftijd? verstoring neural pruning? 

o Alleen nog maar de neuronen die verbonden moeten zijn, zijn verbonden 

• correlatie kwetsbaarheid -intensiteit gebruik 

o Hoe vaker gebruik canabis hoe groter de kans op schizofrenie  

• interactie biologische predispositie 

o Mensen die al gevoelig zijn voor schizofrenie krijgen het sneller door gebruik 

cannabis 

• verminderde werking antipsychotica -> langere pathologie 

• cannabis psychose: (de milde vorm) 

o paar dagen 

o hallucinatie, geheugen, wanen 

o stopt bij stopzetten gebruik 

o zeldzaam 

o vaak voorloper schizofrenie -kip/ei? 

 

addendum schizofrenie-cannabis 

 

Hoofdstuk 13: Psychopathologie (deel 2) 

 

5. Stemmingsstoornissen 
• Stemmingsstoornis is 1 van de 22 categorieën die in de DSM5 is opgenomen 

• Stemming = minder intense, chronische emotionele toestand, niet gericht op een 

bepaalde stimulus 

o Als je bijvoorbeeld heel droef of heel blij bent voor een bepaalde gebeurtenis 

is dit gericht op een stimulus. 

▪ Je bent heel droef omdat er iemand van je vrienden een ongeval heeft 

gehad. Dit is wel gericht op een bepaalde stimulus en dan ziet men dat 

die emotie die daarmee gepaard gaat vaak een heel normale 

emotionele reacties is om om te gaan met een bepaalde gebeurtenis. 

o Bij een stemming heb je een langere tijd een bepaalde emoties zonder dat 

deze gekoppeld is aan een gebeurtenis. Het kan wel zijn dat een bepaalde 

gebeurtenis je getriggerd heeft om bv een depressie te krijgen. De stemming 

is wel ook aanwezig als je niet aan die ene gebeurtenis denkt. 

• stemmingstoornis: ernstige verstoringen in de stemming die leiden tot buitensporige 

neerslachtigheid of opgetogenheid (te droef of te blij). Veranderingen in: 



o Denken (cognitie) 

o eet-en slaappatroon 

o sociale en professionele relaties 

▪ Volgens de DSM is er geen probleem als de stemming geen invloed 

heeft op je sociale en professionele relaties. 

• ≠ duur/ernst 

• mét of zonder manische periodes 

 

5.1 Bipolaire stoornis 
• opeenvolging één of meerdere manische en depressieve episodes = individu 

• manische episode: toestand van intense en onrealistische gevoelens van opwinding 

en euforie (extreme blijheid). 

o Verkwisting 

▪ Mensen die met een gemiddeld loon bv. 3 auto’s kopen op 1 dag 

o gevaarlijk gedrag 

▪ Bv. fysieke risico’s in het verkeer 

o soms neveneffect van medicatie depressie 

• Bipolair wanneer je manische episodes hebt en periodes van depressieve gevoelens. 

• In de manische episodes lijden de mensen er niet onder omdat ze heel weinig besef 

hebben hiervan. 

 

5.2 depressiestoornis 
• somberheid, neerslachtigheid 

• occasionele depressieve periode soms adaptief 

o Bv door erge gebeurtenissen: verlies lief, overlijden dierbare,.. 

• interferentie functioneren -> majeure depressiestoornis 

o Niet meer normaal kunnen functioneren in het dagelijks leven 

• DSM: 5 of meer van de volgende symptomen zijn binnen een periode van 2w 

aanwezig geweest en verschillen van het eerdere functioneren. Eén van de eerste 

twee kenmerken moet aanwezig zijn 

o depressieve stemming gedurende grootste deel van de dag, (bijna) elke dag 

o vermindering interesse of plezier in (bijna) alle activiteiten gedurende 

grootste deel van de dag, (bijna) elke dag 

o duidelijke gewichtsverandering 

o verandering slaappatroon 

o psychomotorische agitatie of remming 

o gevoelens van waardeloosheid, zelfverwijten of schuldgevoel 

o verminderd vermogen tot nadenken/concentratie, besluiteloosheid 

o terugkerende gedachte dood/suïcide 

 

• -> symptomen emotioneel + motivationeel + cognitief 

• de verkoudheid van de geestesziekten (frequentie) 

o zich isolerende mannen 



o werklozen 

o gescheiden moeders 

o studenten 

▪ Veel stress in studententijd 

▪ Eenzaamheid door alleen op kot 

• negatieve correlatie leeftijd (tss generaties) (maar: crisismomenten) 

o minder depressies bij ouderen 

o Wel vaak piek rond midlife crisis 

• culturele ≠ uiting (Azië: maag-, hoofdpijn gevoel van droefheid <->Europa: 

emotioneel) 

 

Depressiestoornis: oorzaken 

• biologische factoren 

o concordantiegraad ééneiige 2lingen: 40% 

o broers/zussen: 17% 

o depressieve gevoelens: noradrénaline daalt (manie: dopamine & 

noradrénaline stijgt ) 

o activiteit neuronen die reageren op serotonine  

1. SSRIs (selective serotonin reuptake inhbitor)e.g. Prozac  

Fluoxetine 

o vaak lichtzinnig voorgeschreven door artsen! 

o niet abrupt stoppen! 

o 2 weken verschil? 

Serotonine 

Bij toeval ontdekt dat mensen beter gemoed kregen van serotonine 

De pil bind op de receptoren en zorgt ervoor dat de serotonine die van nature aangemaakt 

wordt langer zijn werk kan doen. 

 

Prozac 

De vraag van vandaag is hoe komt het dat je de concentratie van serotonine quasi 

onmiddellijk ziet veranderen als je mensen Prozac heeft? 

Biologisch effect van dit medicijn werkt dus onmiddellijk 

Het klinisch effect ‘voel je je gelukkiger?’ laat 2 weken op zich wachten 

Er is dus geen 1 op 1 relatie tussen serotonine in de hersenen en hoe gelukkig zich men voelt 

Heel populair medicijn  

 

• psychische oorzaken 

o Freud: rouwend individu regresseert naar het orale stadium en introjecteert 

de verloren persoon, zodat hij/zij dezelfde gevoelens ervaart tov zichzelf als 

tov de verloren persoon.  

▪ depressie = ingebeeld of symbolisch verlies met naar binnen gerichte 

agressie 

o leerpsychologie: Lewinsohn: verminderde positieve bekrachtiging (e.g. bij 

verlies werk) (vicieuze cirkel met teruggetrokkenheid) 



▪ Minder motivatie 

▪ Zich meer gaan terugtrekken 

o Beck: depressie = gevolg negatieve/dysfunctionele gedachten, voortkomend 

uit sociale interacties kindertijd/adolescentie 

▪ maken deel uit van diathesis -soms jaren sluimerend 

• denken hulp vragen = zwakte 

▪ interactie stress 

▪ Beck Depression Inventory 

• Vragenlijst met stelling depressie 

o Seligman: aangeleerde hulpeloosheid: gevoel geen controle te hebben over 

de gebeurtenissen om zich 

▪ motivationele deficieten 

• Ontstaan door onbeloond gedrag bv; 20x solliciteren, maar 

altijd afwijzing 

▪ cognitieve deficieten (negatieve gedachten interferen met cognitie) 

▪ emotionele deficieten 

 

• oncontroleerbare gebeurtenissen leiden niet steeds tot depressie? 

->waarom? -> attributies (= aan wat beschrijf je de oorzaak van een 

gebeurtenis 

▪ intern/extern 

• Oorzaak bij jezelf vs oorzaak buiten jezelf 

▪ globaal/specifiek 

• in elke context vs in een specifieke context 

▪ stabiel/veranderbaar 

• Is altijd zo gaat niet veranderen vs is veranderlijk 

2. interne, globale, stabiele attributie: depressie stijgt 

o neigen tot piekeren (focus op 

gevoelens en lichamelijke 

symptomen): vrouwen stijgt <-

>ontsnappingsgedrag meer bij 

mannen 

▪ Constant bezig zijn met kleine 

negatieve gebeurtenissen die je 

overkomen waardoor je in een 

soort vicieuze cirkel beland 

 

• sociale factoren: 

o depressie als reactie op stresserende 

gebeurtenis: 65% ingrijpende 

levensverandering(6m) 

o vrouwen> mannen: 

▪ mishandeling, misbruik, etc. 

▪ snellere diagnose door artsen?! 



o Hebben van een partner 

o Werk 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o jachtigheid maatschappij: 

o positieve correlatie leeftijd binnen cohort (n = 3500) 

o negatieve correlatie tussenleeftijdscohorten 

▪ generatie ≠ prevalentie: meer en vroeger 

• Jongere generaties meer depressies en vroegere ontwikkeling 

ervan 

 

• correlaties-causale verbanden?(e.g. serotonine: oorzaak -gevolg?) 

o Depressief door gebrek aan serotonine? 

o Gebrek aan serotonine door depressie? 

-> diathese-stress model: 

o kwetsbaarheid 

▪ biologische factoren (e.g. serotonine) 

▪ psychische factoren (e.g. negatieve overtuigingen, attributies) 

o stress 

▪ sociale problemen (e.g. scheiding) 

 

6. Angststoornissen 
• adaptieve angst «alledaagse activiteiten 

• angststoornis: ernstige en aanhoudende vorm van angst zonder realistische 

aanleiding.  

o Ziektebesef  

o persoonlijk lijden 

o interferentie functioneren 

 



6.1 fobiën 
• specifieke fobieën: intense angstreacties op voorwerpen/activiteiten waarbij de 

reactie niet in verhouding is tot het (in zekere zin reëel) gevaar 

o klassieke conditionering: NS -> schrikreactie(e.g. auto na ongeval) 

o observerend leren (vooral bij biologische predisposities, e.g. hoogtevrees) 

o vermijdingsreactie werkt negatief bekrachtigend 

o (aandacht positief bekrachtigend) 

-> succesvolle behandeling!~ conditionering (zie deeltje over de conditionering) 

 

6.2 sociale fobie 
• aparte categorie DSM 

• niet specifiek -algemene angst negatieve beoordeling en om in verlegenheid 

gebracht te worden in veelheid sociale relaties 

• ernstig: geen vermijdingmogelijk 

 

6.3 Veralgemeende angststoornis 
• overmatige, chronische bezorgdheid over hele reeks gebeurtenissen/activiteiten, 

vage notie oorzaak angst 

• voortdurende spanning, zorgen 

• 6m meer wel dan niet 3 van 6 symptomen 

o Rusteloosheid 

o snel vermoeid 

o moeite concentratie  

o irritatie  

o spierspanning 

o slaapstoornissen 

• perfectionistisch, verantwoordelijkheidsgevoel, catastrofaal denken 

 

6.4 paniekstoornis 
• meerdere onverwachte paniekaanvallen zonder aanwijsbare oorzaak (over een 

periode > 1m) 

• zorgen maken over de kans op een nieuwe aanval of de gevolgen daarvan 

• symptomen 

o kortademigheid 

o hartkloppingen 

o zweten 

o bibberen 

o duizeligheid 

• onvoorspelbaar (stresssituaties stijgt -anticipatorische angst (bang op voorhand op 

een paniekaanval te krijgen) en agorafobie (niet meer durven buitenkomen)) 

 

6.5 obsessieve-compulsieve stoornissen 
• terugkerende, ongewilde en opdringerige dwanggedachten of -beelden (obsessies). 



• dwanghandelingen (compulsies) om de dwanggedachten te neutraliseren (steeds 

intenser) 

• geen plezier, enkel angstreductie 

• vooral adolescentie -vroege volwassenheid 

• vuil-en smetvrees 

o poetsen 

o controleren (repetitief -rituele volgorde) 

• ziektebesef, geen controle 

• geen duidelijke visie op oorzaak 

 

nieuwe behandeling OCD? 

Dybrain stimulation: men brengt een hele dunne naald aan door de schedel van mensen. 

Men heeft vastgesteld dat als je bepaalde gebieden in de hersenen elektrisch gaat 

stimuleren dat bij sommige mensen de angsten en de bijhorende dwanghandelingen 

onmiddellijk weggingen.  

Nu heeft men deze techniek aangepast: zonder naalden maar met implantaten die 

verbonden zijn met een kleine stroomoparator die dan dat hersengebied kunnen stimuleren. 

Goede, spectaculaire resultaten. Natuurlijk zijn werkt deze techniek bij sommige mensen 

ook niet.  

Risico’s blijvende hersenschade 

 

7. Somatoforrme stoornissen 
7.1 Preoccupatie met somatische symptomen 

• DSM IV: somatoforme stoornissen: aandoeningen waarbij klachten en handicaps 

ervaren worden zonder aanwijsbare lichamelijke oorzaak. 

o Continu klachten over pijn en belemmering maar artsen kunnen geen 

diagnose vinden 

o moeilijk afwezigheid lichamelijk symtoom te bewijzen 

o vaak overdreven psychische reactie op ongemak 

• -> nieuwe stoornis DSM V: somatische symptoom stoornis: 

o Somatisch symptoom(en) verstoren dagelijks leven 

o Excessieve gedachten, gevoelens of gedrag als reactie: 

▪ Denken (cognitief) 

▪ Angst over gezondheid en symptomen (emotioneel) 

▪ Buitensporige tijd/energie aan symptomen of behandeling 

o Niet continu maar langdurig (> 6 maanden) 

• niet geveinsd 

o De mensen hebben echt het gevoel dat er iets is, ze voelen pijn 

• bij specifiek doel: angststoornis voor ziekte 

o bv. Bang om kanker te hebben 

• mentaal of lichamelijk (DSM IV) <-> interactionele visie (DSM V) 

• CVS? -> geen lichamelijke oorzaak of nog niet detecteerbaar (aantasting 

immunsysteem?)? 



 

7.2 Conversiestoornis 
• Bepaald lichaamsdeel ‘werkt’ niet meer 

o Denken dat men bv. plots verlamd is aan de arm 

• WO I-II 

o Had toen voordelen om zo niet aan het front te kunnen staan 

o De geest creëert een lichamelijk probleem om aan de angstwekkende 

stimulus te ontsnappen. Bv. geest zet werking arm uit door angst 

• 1/1000 

• Secundaire ziektewinst 

 

8. Dissociatieve stoornissen 
• verstoring identiteitsgevoel persoon -coping (om gaan met) angst & stress 

levensproblemen die capaciteiten overstijgen 

• dissociatieve amnesie: amnesie belangrijke persoonlijke herinnering als gevolg van 

traumatische-stresserende ervaring 

o psychogeen 

o beperkt in tijd -volledig herstel 

▪ de herinneringen komen terug 

o episodisch geheugen <->procedureel, semantisch, WG nooit aangetast 

o soorten: 

▪ gelokaliseerd: niets meer uit bepaalde periode 

▪ selectief: sommige dingen vergeten 

▪ veralgemeend: volledige levensgeschiedenis 

▪ continu: niets tot punt in het verleden 

 

• dissociatieve fugue: niet enkel amnesie, ook vertrek vertrouwde omgeving en 

aanname nieuwe identiteit (meestal slechts paar dagen) 

 

• dissociatieve identeitsstoornis: gastpersoonlijkheid + afsplitsing andere 

persoonlijkheid 

o Enorm zeldzaam 

o tot eind 20e eeuw: 100 gevallen ->explosie VS en EUR 

o Huntjes et al.: test amnesie andere persoonlijkheid 

▪ ‘patiënten’ 

▪ Controles 

▪ ‘simulanten’ 



 
• proactieve interferentie: niet volledig gescheiden, zelfs al wordt geen bewuste 

herinnering ervaren 

• niet per se bewust ~ impliciet geheugen bij amnesiepatiënten 

(‘in de kijker p. 571-572 niet kennen) 

 

9. Prevalentie 
• cijfers diagnose DSM -veel tegenstrijdigheden 

o definitie? (e.g. misbruik)belang classificatieschema! (toch ruimte voor 

interpretatie, e.g. belangrijk deel van de tijd) 

o incidentie(nieuwe gevallen) vs. prevalentie 

▪ De incidentie zal altijd kleiner zijn dan de prevalentie 

o tijdsperiode: 1j vs. levensloop 

Eerste 6 cijfers 

kunnen. 

De 28,3 % heeft vaak meerdere stoornissen want alles je alles zou optellen zou je aan meer 

komen. 



 
9.1 Aanvangsleeftijd 

 
• Cultuur = 

o In verschillende culturen gaan deze stoornissen zich op dezelfde leeftijden 

gaan ontwikkelen. 

o Het punt waar dat de helft van de bevolking een stoornis heeft gehad is 

aangeduid 

▪ Angststoornis 15j 

▪ Stemmingsstoornissen 25j 

▪ Aan een middel gebonden stoornissen 20j 

 

Therapieën 
 

1. geschiedenis 
1.1 Behandeling van mentale stoornissen 



• niet veel geweten -geschriften geschiedenis enkel sterke figuren (~demonologisch 

perspectief) 

o In de geschiedenis vertel men vooral zaken over belangrijke personen, maar 

niets over mensen die een mentale stoornis hadden daardoor weten we ook 

niet wat er vroeger gedaan werd met de mensen met een mentale stoornis 

en hoe deze geholpen werden. 

 

• 16e eeuw: handel ->doelgerichter beleid randgroepen 

o erbarmelijke omstandigheden 

▪ men werd ondergebracht in instelling waar dat de hygiëne, de 

gezondheidzorg zeer slecht was en niet veel voor stelde 

o Vastgeketend 

▪ En andere absurde behandelingen 

o Vermaak 

▪ Mensen met bv. Psychoses werden opgevoerd in een circus waar hun 

vreemde gedrag werd tentoongesteld om de toeschouwers te 

vermaken. 

o Er was dus nog geen behandeling van de mentale stoornissen 

 

• eind 18e eeuw (1798): Pinel: verbetering omstandigheden 

o behandeling beperkt (dwangbuizen, afzonderingen, ...) 

▪ Echte behandeling kan je het nog niet noemen maar men werd wel 

deftig opgevangen in een ziekenhuis en het misbruik van mentale 

stoornissen verdween geleidelijk aan. 

 

• 1950: 

o medicamenteuze behandeling 

o humanere behandeling gericht op integratie 

 

• therapeutische benaderingen 

o biologische behandeling: geneesmiddelen -> lichamelijke processen worden 

beïnvloed -> gedrag & gevoelens veranderd 

o psychotherapeutische behandelingen: gesprekken, leerprincipes, emotionele 

expressies, wijzingen omgeving -> gedrag & gevoelens 

o samen aanbieden + sociale voorzieningen (preventie, rehabilitatie,.) 

 

• collocatie: 

o individu tegen zijn wil afzonderen van de maatschappij 

o rechten individu <-> bescherming maatschappij 

o aanvraag procureur des konings 

▪ meestal op vraag van derden (e.g. familie) 

▪ korte inbewaringsstelling(40d) 

o bekrachtiging door rechter (50%!) 

▪ na horen alle partijen  



▪ uitgebreid medisch verslag 

o vaak tegenstand psychiatrische instellingen (slecht uitgangspunt therapie, e.g. 

bij middelen misbruik) 

 

• types therapeuten 

o klinische psychologen 

▪ Psychologen mogen geen pillen voorschijven dat is voorbehouden 

voor artsen 

o klinischestage ~ ≠ oriëntaties–pluralisme! 

 

 
• types therapeuten 

o psychologisch assistent, maatschappelijk werker, psychiatrisch 

verpleegster/er 

o psychiaters:  

▪ artsen, unieke bevoegdheid biologische behandelingen 

▪ soms beperkte kennis psychologie, ≠ visiebelangtherapie 



o klinische psychologie 

▪ klinische stage ~ ≠ oriëntaties–pluralisme! 

▪ 2-4j postuniversitaire opleiding therapie (‘permanentevorming-

http://www.opleidingen.ugent.be/studiekiezer/nl/fac/pp.htm) 

▪ http://www.psychologencommissie.be/psychologencommissie/taken?

lang=nl-Beschermingtitel‘psycholoog’9behandeling van mentale 

stoornissen 

o Wet van 4 april 2014 tot regeling van de geestelijke 

gezondheidszorgberoepen (Onkelinckx –Muylle) 

o Wet van 10 juli2016 (Wet De Block): 

psycholoogalsgezondheidszorgberoep(beroepenlopen) 

o https://www.health.belgium.be/nl/news/klinische-psychologie-klinische-

orthopedagogiek-en-psychotherapie 

o https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/zorgberoepen/geestelijke-

gezondheidszorgberoepen–https://www.bfp-fbp.be/en/node/112 

o Terugbetaling? https://bit.ly/2UyFyI610 

▪ Het terugbetaling systeem werkt niet zo goed door dat er een lage 

terugbetaling is voor vaak maar een bepaald aantal sessie. In de loop 

van de tijd zal dit systeem beter moeten aangepast worden want de 

vraag naar psychologische hulp is wel groot. 

 

2. biologische therapiebenaderingen 
• uitgangspunt: medische oorzaak mentale stoornis 

o Een biologische oorzaak veroorzaakt de veranderingen in gedrag en 

gevoelens. 

• geneesmiddelen: vanaf 1950 ambulante behandeling-chemische stoffen -> emoties, 

cognities & gedrag 

o meestal modulatie concentratie neurotransmitters 

▪ De medicatie zorgde ervoor dat de concentratie van de stof in de 

neurotransmitters ging dalen of ging stijgen, afhankelijk van de stoort 

mentale stoornis. 

o angst dempende geneesmiddelen: demping CZS 

▪ barbituraten: verslavend! 

▪ benzodiazepines (valium, temesta): algemene angsstoornis-

verslavend! 

• Neveneffect: mensen worden lusteloos en apathisch 

▪ Bètablokkers (e.g. vliegangst) 

▪ antidepressiva (1e poging, minder verslavend) 

 

o antidepressiva: 

▪ tricyclische verbindingen: remmen heropname serotonine & 

noradrenaline (eerst: slapeloosheid) 

▪ MAOI: niet veel meer gebruikt (eerst: TBC) 

https://www.health.belgium.be/nl/news/klinische-psychologie-klinische-orthopedagogiek-en-psychotherapie
https://www.health.belgium.be/nl/news/klinische-psychologie-klinische-orthopedagogiek-en-psychotherapie
https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/zorgberoepen/geestelijke-gezondheidszorgberoepen–https:/www.bfp-fbp.be/en/node/112
https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/zorgberoepen/geestelijke-gezondheidszorgberoepen–https:/www.bfp-fbp.be/en/node/112
https://bit.ly/2UyFyI610


• Bovenstaande vooral ontdekt door trial and error 

▪ SSRI:  

• minste bijwerkingen 

o dus het beste medicijn 

• minder geschikt bipolaire stoornis -> lithium wordt toegediend 

bij mensen met een bipolaire stoornis 

 

o antipsychotica-schizofrenie& andere psychotische stoornissen 

▪ dosis & middel: trial -error! 

▪ chloorpromazine: hallucinaties  dalen 

▪ haloperidol (haldol): minder slaperig/suf 

• Belgische uitvinding 

• dopamine daalt 

• parkinsonisme door te laag dopamine 

• tardieve dyskinesie: verlies controle gezichtsspieren (tics, 

kauwen, smakken) -> stoppen wanneer te erg 

▪ atypische antipsychotica (clozapine): regulatiedopamine, serotonine 

& noradrenaline 

• niet altijd minder bijwerkingen 

 

• electroconvulsieve therapie (ECT) 

o verdoving & spierontspannend middel 

o 1s stroomhersenen 

o Minuut massale activiteit & convulsies 

o 5-12 behandelingen 10-30 dagen 

o Effectief zware depressie! (geneesmiddelen & therapie daalt) 

o Geheugenverlies door de behandelingen 

▪ Geen permanente schade 

• TMS: links frontaal (werkt minder goed dan ECT) 

o Geen geheugenverlies 

o Recente behandeling 

o Nog veel onderzoeken bezig over wanneer dit werkt en wanneer niet 

 

ECT vroeger 

Zie filmpje 

ECT nu 

Zie filmpje 

 

o psychochirurgie-irreversibele ingreep (nu: amper) 

▪ (= operatief gaan ingrijpen om mentale stoornissen te behandelen.) 

▪ Lobotomie (deel van de hersenen wegsnijden) -psychotici (Moniz -

Nobelprijs 1949) 



• vezels frontale cortex & emotionele controlecentra werden 

weggesneden 

• zeer ernstige bijwerkingen (executieve fies)  

• niet meer gebruikt 

▪ epilepsie, e.g. hippocampus (H.M.) (zie een vorige les) 

o psychomotorische therapie 

▪ integratie bewegingsactiviteiten binnen psychotherapie 

▪ beweging en sport heeft een impact op hoe mensen zich voelen 

o lichttherapie 

▪ seizoensgebonden stemmingsstoornissen (melatonine daalt) 

▪ Mensen blotstellen aan zonlicht of artificieel opgewekt licht 

▪ Als er minder zonlicht is daalt het hormoon melatonine bij de 

mens en dat heeft een impact op hoe wakker en alert we zijn. 

▪ Meer moe in de winter om dat je melatonine vaak lager staat dan 

▪ Melatonine heeft ook een invloed op je stemming 

 

2.1 Biologische therapiebenadering en doeltreffendheid 

• placebo-effect: fysiologische of psychologische respons op substantie of procedure 

die geen werkzame farmacologische of therapeutische componenten bevat 

o Als mensen een mentale of fysieke stoornis hebben en ze nemen een pilletje 

waarvan ze denken dat het werkt dan zullen deze mensen het gevoel hebben 

dat ze beter worden. 

o Het gevoel dat men gaat beter wordt kan dus biologische en psychologische 

gevolgen met zich meebrengen 

• 3 voorwaarden 

o Placebo gecontroleerd (experimenteel middel vs. identieke controle) 

o Gerandomiseerd ->2 groepen vergelijkbaar (ernst ziekte, leeftijd, geslacht, 

leefomstandigheden, ...) 

o dubbelblind 

• beter voelen? Hoe meten? -> effectgrootte (gestandaardiseerde vragenlijsten) 

• meten levenskwaliteit ≠ voor/na 

 



Bovenstaande afbeelding vanbuiten kennen! 

Het is de plicht van een psycholoog om de meest effectieve therapie voor een stoornis te 

raadplegen. 

 

Antidepressivum 

De helft van de mensen krijgt een placebo de 

andere helft krijgt het effectieve 

antidepressivum en dan gaat men gaan 

evalueren hoe lang men dat middel neemt. 

• Na 8 weken zijn zowel mensen die het 

effectief geneesmiddel hebben genomen als 

mensen die het placebo hebben genomen 

wat beter geworden. 

o Pillen werken dus tegen depressie 

o ¾ van die verbetering zie je ook bij 

mensen die een placebo hebben genomen. 

o Een placebo alleen is al een goeie effectieve behandeling voor depressie 

o Echte prozac werkt beter dan het placebo dus prozac werkt 

• De eerste 2 weken geen verschil tussen mensen die placebo en prozac nemen. 

 
• besluit 

o alle bovenstaande biologische therapieën effectief(niet iedereen 

symptoomvrij) 

o altijd placebo-effect 

o ≠ behandelingen -> ≠ placebo-effect (therapie ca 0.5 -ECT 0.8) 

o Uitgesteld effect 



o Effect groottes tijdens inname, doch vaak herval bijstoppen(angststoornissen) 

 

• verklaringen placebo-effect 

o probleem niet reëel? (placebo: ik zal behaagd worden)(e.g. depressie: 

grootste placebo effect: ca 1.2 [0.4]) 

o schommelingen = f(schommelingen placebo-effect) 

▪ Het effect van een placebo schommelt meer dan het effect van het 

geneesmiddel zelf 

o effect geneesmiddel stabiel 

o placebo niet-werkzame stof -spontaan herstel <-> placebo veroorzaakt 

fysiologische reactie (endorfine & dopamine stijgt -pijn/beloning) 

o psychologische factoren: 

▪ klassieke conditionering: positieve emoties -geruststelling & 

verwachting geholpen te worden (endorfine-dopamine) 

(angststoornissen) 

▪ cognitieve verwachting -> ziek makende cognities (e.g. Seligman) 

▪ werkt enkel als er motivatie is te genezen 

• -> placebo effect: = processen als psychotherapie  

 

• schizofrenie: vroeger levenslange internering 

 <->nu: 77% behoorlijk (27% zonder symptomen) (15% geen terugval) 

o acute fase -> onmiddellijk antipsychotica 

o bij afwezigheid terugval 2j onderhoudsdosis 

o normaal-0.9 effectgrootte achteruitgang cognitief functioneren 

o werkzaamheid antipsychotica op negatieve symptomen: 

 
 

3. psychologische therapiebenaderingen 
• gemeenschappelijke kenmerken 

o mensen lossen vaak problemen op door ze op een constructieve manier met 

anderen te bespreken (zelfs indien lichamelijke oorzaak) 

o verandering percepties, reacties, verwachtingen & gedrag langdurig en 

geleidelijk proces 

o vertrouwen therapeut -> gevoel controle cliënt 

o soms expliciet leerproces (gedragstherapie), soms geleid gesprek gericht op 

ontwikkeling inzicht cliënt 

 

• ethische kwesties 



o wiens belang wordt gediend? cliënt-therapeut-maatschappij? (e.g. manie: 

kleinburgerlijkheid; middelenmisbruik) 

o vertrouwelijkheid (groepstherapie? kind-moeder?) 

▪ bv ik vertrouw me therapeut niet meer want ze bespreekt alles met 

mijn moeder 

o eigen waarden? (e.g. abortustienermeisje) 

o emotionele betrokkenheid cliënt 

o ethische code beroepsvereniging (http://www.bfp-fbp.be/) -> Tarasoff 

beslissing (mogelijke slachtoffers waarschuwen bij gevaar!) 

▪ schending vertrouwelijkheid einde therapie  

▪ impliceert voorspellen geweld-niet evident! 

▪ niet: zelfmoord? (zeer moeilijk te voorspellen!) 

• Therapeut moet zelf een subjectieve inschatting maken of dat 

de persoon nu zelfmoord zal plegen of niet 

 

3.1 suïcide 
• Depressie & schizofrenie: 5% effectief, 25% poging 

• Mannen (2.8%) > vrouwen(1%); Vlaanderen> wereld 

• 1 man op 37 komt om het leven door zelfmoord 

• statistisch: niet te voorspellen (597-598) 

 
 

4. psychoanalytische therapie 
≠ benaderingen 

Psychoanalyse  

humantische psychotherapie 

gedragstherapie 

cognitieve therapie 

groepstherapieën 

 

• stoornissen ~ persoonlijkheidstheorie Freud:  

o onbewust conflict Es (deel van de persoonlijkheid) tijdens psychosexuele 

ontwikkeling -> fixatie/regressie in één van de stadia 

o onbewust conflict -> energie komt tot uiting in andere vorm 

o neurose (milde vorm) -> psychose (geen contact realiteit) 



o interpretatie therapeut (Ich  daalt), volledige ontspanning (sofa) 

• technieken: 

o vrije associatie 

o afweermechanismen onderkennen: Ich <->Es 

▪ verplaatsing 

▪ sublimatie 

▪ ontkenning 

▪ projectie 

o droomanalyse: manifeste droominhoud <->latente droominhoud 

 

• conflict in bewustzijn brengen en van energie ontdoen 

o weerstand: angst voor openbaring conflict -> vijandigheid therapeut 

o overdracht: emoties tov belangrijke personen worden overgedragen naar de 

therapeut 

o catharsis: wegvallen spanning/angst na bewustwording onderdrukking 

angsten, verlangens, herinneringen... 

o stoornis~ verdrongen, onbewuste conflicten 

o genezing~ bewustwording 

▪ Het moet van het onbewuste naar het bewuste gebracht worden 

o zeer intensief 

▪ Lang praten met mensen duurt soms jaren 

• Anna O.: eerste“patiënt” 

• Lucy R: andere patiënt 

 

psychoanalyse jaren 40 

 

4.1 psychoanalyse nà Freud 
• Kan bijvoorbeeld geen herstel fobieën verklaren (symptoom <-> conflict blijft) -> 

sommige conflicten gedekt laten 

• Betrouwbaarheid diagnose/therapie?  

• Prognoseherstel? 

• Interpersoonlijke psychotherapie focus onbewuste ->(probleemaspecten) 

intermenselijke relaties-na druk op steunende aspect  

-> evolutie andere therapievormen 

 

4.2 kenmerken hedendaagse psychodynamische therapie 
• Nadruk op emoties 

o Hoe voel je je? 

• Onderkennen pogingen ontwijken onderwerpen/probleem 

• Terugkerende patronen gevoelens, relaties, ervaringen 

• Aandacht voor verledenpatiënt 

o Kindertijd speelt een belangrijke rol 

• Aandacht relaties belangrijke anderen 



o Ouders, zussen, broers,… 

• Aandacht therapeutische relatie 

• Aandacht wensen, dromen, fantasieën patiënt 

 

(Shedler, 2010) 

5. humanistische therapie 
• Positieve psychologie -luisteren 

o Men ging uit van het positieve van de mens en dacht dat men door te 

luisteren naar de mensen de blokkade konden opheffen. 

• stoornis = gevolg blokkade in de natuurlijke groei (door verkeerde perceptie of 

gebrek aan contact met eigen gevoelens) 

• therapie 

o ontmoeting gelijken -> groei 

o cliënten zullen uit zichzelf verbeteren als ze de kans krijgen 

o aanvaarding, ondersteuning, begrip is cruciaal 

o cliënt is verantwoordelijk voor zijn gedrag en lost zelf het probleem op 

• 2 vormen: cliëntgerichte therapie vs. focus therapie 

 

5.1 cliëntgerichte therapie 
• Carl Rogers -midden 20e E -alternatief psychoanalyse 

o cliënt centraal <-> interpretatie therapeut 

▪ Probeert gewoon een steun te zijn voor zijn client 

o probleem betreft bewuste, subjectieve ervaringen cliënt 

o klemtoon hier & nu <-> kindertijd 

o gedrag ~ groeibehoefte «sexuele & agressieve impulsen 

• voorwaarden goede therapeutische relatie: (vanbuiten kennen !) 

o onvoorwaardelijke positieve aanvaarding 

o empathie (zo niet: doorverwijzing) 

o authenticiteit 

▪ jezelf zijn met je client omgaan zoals je met je eigen vrienden zou 

omgaan 

 

• doel: opheffen discrepantie actuele zelf -ideale zelf: in ondersteunende context van 

therapie loskomen van onrealistische verwachtingen -> zelfactualisatie 

 

• enorme impact/verspreiding in counseling en crisisopvangcentra ! 

 

Carl Rogers 

 

5.2 focustherapie 
• niet-directieve karakter Rogers <-> structurele ongelijkheid therapeutische situatie 

o groei cliënt 

o therapeut bepaalt regels grenzen (e.g. woede) 



• Evolutie niet-directief ->belevingsgericht of experiëntieel , geen vrees om cliënt te 

sturen in richting van verdieping ervaringsproces 

• e.g. focustherapie: focus lichamelijke reactie 

 

6. gedragstherapie 
• therapie ~ experimenteel onderzoek <-> intuïties enkelingen 

• Eysenck & Skinner: gedragstherapie gedragsverandering door toepassing 

wetten/principes leerpsychologie 

• functionele analyse: problematische gedragingen en uitlokkende factoren in kaart 

brengen 

• ‘huiswerk’-gedragstechnieken 

 

6.1 Gedragstherapie technieken klassieke conditionering 
• toepassing 2 vormen onaangepaste emotionele reacties 

o buitensporige angst (fobieën & OCD) 

o buitensporige attractiviteit ongepaste stimulus (voyeurisme, exhibitionisme) 

• ontstaan fobie: 

o klassieke conditionering: NS -> CS (e.g. vliegangst -turbulentie) 

o operante conditionering: wordt negatief bekrachtigd door vermijdingsgedrag 

systematische desensitisatie  

-> exposure and response prevention -> extinctie 

Er is een serie van sessie waarin men de stimulus opbouwt 

 

Systematische desensitisatiefobie veren 

 

Systematische desensitisatiefobie clowns 

 

o angststoornissen: CR overrulen door nieuwe response.g. fobie konijn -> 

snoep toedienen ~ konijn steeds dichter 

o relaxatietechnieken(spierspanning) bij hiërarchische voorstellingen -> 

realiteit 

 
• doorlopen angsthiërarchie niet steeds cruciaal -> flooding: onmiddellijke 

confrontatie met de volledige CS -> ervaring dat gevolgen niet erg zijn (e.g. OCD) 



 

case study flooding 

 

• implosietherapie: gedwongen ervaring angstreactie door inbeelding situatie (indien 

reëele ervaring niet mogelijk is, e.g. vliegangst) -> angst implodeert intern 

• aversietherapie: CS koppelen aan negatieve ervaringen (pijn, walging, ...) 

o e.g. behandeling alcoholverslaving (antabuse = medicijn tegen 

alcoholverslaving. Deze stof reageert stevig en slecht met alcohol waardoor 

men heel erg misselijk wordt bij het drinken van alcohol. (positieve straf)) 

o overmatige sexuele dwang 

 

6.2 gedragstherapie andere technieken 
• operante conditionering 

o gedrag = f(gevolgen) 

▪ Gedrag wordt gezien als functie van de gevolgen 

o token economy: puntensysteem voor normale, gewenste gedragingen 

(aankleden, eten) -zware gevallen 

▪ Je krijgt punten voor normale gewenste gedragingen zoals bed 

opmaken,… 

o impliciet gebruik andere vormen psychotherapie (e.g. aandacht bij vertellen 

gewenst gedrag -> bekrachtigend) 

o straf -> gevaar escalatie! nooit zonder bekrachtiging 

• observerend leren: modelling (e.g. bij flooding, OCD, groepstherapie) 

o therapeut zal het eerst voordoen. Bv therapeut zal eerst veer aanraken 

voordat jij dat moet doen. 

 

7. cognitieve therapie 
• psychologie: observeerbare gedragingen -> gedachten & perceptie: geest ≠ black-

box, maar gedrag = f(cognitie) 

• -> cognitieve gedragstherapie: efficiëntere strategieën voor perceptie & 

interpretatie omgeving/gebeurtenissen 



• rationeel-emotieve therapie (Ellis): irrationeel gedrag en negatieve gevoelens 

ontstaan uit onrealistische overtuigingen 

o oplossing: abc van de emoties 

▪ activating event: welke situatie lokt emotie uit? 

▪ beliefs: welke opvattingen en interpretaties heeft de cliënt op dat 

moment? 

▪ consequences: welke gevolgen hebben deze beliefs? 

▪ dispute: zijn de opvattingen en interpretaties rationeel en functioneel? 

▪ effect: welke cognitieve, emotionele en gedragsmatige gevolgen heeft 

verandering cognities? 

-> Leraarsrelatie «Rogers 

 

Albert Ellis 

 

• Beck: depressie: dysfunctionele cognitieve schema’s  

o conclusies op basis van gevoelens ipv objectieve feiten 

o onrealistisch uitvergroten van details 

o overgeneralisatie 

o negatieve gebeurtenissen intern attribueren 

o zwart-wit denken 

o kwetsbaar 

▪ sociaal-afhankelijke type: overdreven belang sociale relaties 

▪ prestatiegericht 

• therapie: overtuigingen veranderen door zelf hypothesen te toetsen in de 

werkelijkheid <-> Ellis -RET: debat therapeut 

o huiswerk, geordend volgens moeilijkheid  

 

Aaron Beck(vs. psychoanalyse) 



7.1 andere cognitieve technieken 
• ‘stop’ techniek 

• rationele herstructurering(e.g. uitleggen hoe catastrofaal denken pijn beweging 

hindert en ziekte verergert) 

• positief denken (“elk nadeel heb een voordeel”) 

• attributie veranderingen (succes intern -falen extern <-> depressie) 

 

7.2 protocollen 
• = uitgeschreven manieren om iemand te behandelen 

• Stappenplan met richtlijnen voor behandeling specifieke problematiek 

(http://www.ggzrichtlijnen.nl) 

• Effectiviteitsstudies -> nood standardisatie -> ook in kliniek 

• «therapie als ‘unieke’ontmoeting tussen 2 individuen 

• Hoogduin (2008): 86% herstel depressie vs. 37 

 

9. doeltreffendheid van therapie 

9.1 Doeltreffendheid van psychotherapie 

 
• onderschatting placebo-effect (en dus overschatting therapeutisch effect) <-> 

biologische therapieën 

o placebo niet identiek (e.g. intakegesprek) 

o niet dubbelblind 

http://www.ggzrichtlijnen.nl/


 
Fobieën zijn heel goed te behandelen 

 

 

 

 

 

 

 

 

• »biologische en psychotherapie 

• succes: OCD, specifieke fobieën (e.g.kinderen> 3.0) 

• herval? 

o Hoe lager lijn grafiek hoe groter herval 

o oorzaak! vs. symptomatisch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• combinatie biologische en psychotherapie? 

o geen winst OCD, fobieën 

o wel winst  

▪ ernstige veralgemeende angststoornis en paniekstoornis 

▪ depressie: initieel psychofarmaca + later therapie (herval!) 

▪ schizofrenie 

 

• duur/kostprijstherapie?  

o Veel stoornissen: 30 sessies (Nederland <-> Vlaanderen: https://www.bfp-

fbp.be/nieuwsbericht/vlaamse-klinisch-psychologen-allerminst-opgezet-met-



terugbetalingsvoorstel-de-block)(APA: lijst placebo gecontroleerde, 

gerandomiseerde effectiviteitsstudies gedragstherapie, cognitieve therapie, 

interpersoonlijke psychotherapie) 

▪ meer: meestal geen extra effect (e.g. psychoanalyse) 

▪ effect 30 sessies het zelfde effect als geneesmiddelen 

o Complexe problematiek 

▪ effect ver< 3.0 -ca. 1/3 reageert niet 

▪ herval 

▪ meest complexe gevallen niet in effectiviteitsstudies (comorbiditeit) 

• in de studies dus geen mensen met depressie en angststoornis 

▪ toegang intensere behandeling moet mogelijk zijn! 

 

9.2 Doeltreffendheid van psychotherapie determinanten succes 
• effectiviteitsstudie niet evident: 

o grote groepen 

▪ moeilijk om psychotherapie te geven 

o homogene pathologie 

▪ mensen die aan het zelfde lijden 

o objectieve metingen levenskwaliteit 

▪ wordt vaak via vragenlijsten gedaan -> is dat wel een goeie meting? 

o statististische kennis -> universiteiten -> vooral kortdurende therapieën 

bestudeerd 

 

• weinig effect: 

o therapiebenaderingen geen systematisch verschil effect (behalve fobieën en 

OCD) 

specifiek gericht op stoornis, toch vgl. 

effect -> stoornis ~ ziektemakende 

cognities, aangeleerde gedragingen? 

 

Cognitieve therapie 

Werkte een klein beetje beter, maar 

klein verschil met de 

Interpersoonlijke therapie  

 

 

 

• Nieuwe studie bulimia nervosa 

o Doelgericht aanpakken betere resultaten 

o deel toch los van probleem specifieke aanpak 



 

 

 

 

 

 

• Cuijpers:  10 tallen studies depressie 

o 33% spontane verbetering 

o 50% algemene ondersteuning therapeut 

o 17% technieken specifiek gericht op stoornis 

• meta-analyses!! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• nuancering: 

o test enkel bonafide, aanvaarde therapieën(paardentherapie?) 

▪ paardentherapie niet geen bonafide aanvaardbare theorie. Niet 

aangetoond dat dit help bij mentale stoornissen 

o gemeenschappelijke kenmerken therapie (e.g. aandacht) 

o praktisch soms weinig ≠ therapieverloop 

o basiskennis ≠ richtingen -> impliciet afstemmen stoornis 

 

• wél effect 

o soort stoornis (afhankelijkheid middel, persoonlijkheidsstoornissen  daalt 

(moeilijk te behandelen)  <-> specifieke fobie makkelijk te behandelen) 

o kernmerken cliënt 

▪ Young Attractive Verbal Intelligent Social 

▪ comorbiditeit effect behandeling daalt 

• therapeut (‘klikken’, ‘eerste indruk’, ‘authenticiteit’, = socio-culturele afkomst) 

(verschil binnen benadering > tussen benadering) 

o verwachtingen cliënt (e.g. anti-autoritaire persoonlijkheden <-> RET) 



 
 

 

 

 


