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1. WAT IS PSYCHOLOGIE? 

INLEIDING 

Psychologie heeft in de samenleving geen goed beeld: iedereen denkt dat je er gewoon 

mensenkennis voor nodig hebt, men denkt dat het geen moeilijke taak is, oorzaken hiervan: 

• Er zijn veel pseudowetenschappen (bv: rubrieken psychologie in de Flair) 

• Stereotypering van films 

• Vaak tegenspraak tussen psychologen onderling 

Uiteraard heeft psychologie niet enkel een slecht beeld, er is ook ‘good’ news. Er is namelijk een 

psychologisering van de samenleving: 

• Onderwijs: veel kinderen met ADHD, dyslectisch… 

• Veel jobs in de psychologie 

• Veel tv-programma’s (bv: de bleekweide) 

→ Je ziet: psychologie is overal, maar niet altijd op een goede manier 

Herman Ebbinghaus – Uber das Gedächtnis (1885)  

 Psychologie is het oudste onderwerp, mensen hebben zich altijd al afgevraagd hoe hun geest 

werkt en wat hun gedrag bepaalt 

 

1.1 EEN DEFINITIE VAN PSYCHOLOGIE 

“Psychologie is een wetenschap waarbij menselijk gedrag bestudeerd wordt, en waarbij die 

gedragsevidentie gebruikt wordt om interne processen te begrijpen die aan dat gedrag ten grondslag 

liggen.” 

Gelijkt zeer sterk op de definitie van andere wetenschappen  

 Overeenkomst alfa-en bètawetenschap: proberen door een systematische observatie van 

meetbare kenmerken (gedrag) inzicht te krijgen in processen die niet rechtstreeks kunnen 

worden geobserveerd.  

→ Niet observeerbaar is een zeer dynamisch begrip, wat op het ene moment niet waar te nemen is 

kan het later wel worden  

→ Psychologisch onderzoek boekt steeds vooruitgang: betere technieken en methoden + men weet 

waar men naar moet kijken 

 

1.2 ONTWIKKELINGEN DIE DE PSYCHOLOGIE MOGELIJK MEEGEMAAKT HEEFT 

Filosofie in het Oude Griekenland: Eerste invloedrijke geschriften Plato en Aristoteles. Zij stelden 

vragen over het universum en de plaats van de mens erin. Typisch was dat de antwoorden op deze 

vragen oorsprong vonden binnenin de mens. 

Plato (428 – 347 V.C.):  

• Onderscheid tussen de ware, onzichtbare wereld van onveranderlijke  en de zichtbare, 

veranderlijke wereld  

• Ware kennis moet gebaseerd worden op de menselijke rede  

• Sofa science => observatie is niet belangrijk, het eigene van de mens is zijn ziel 



Aristoteles (384 – 322 V.C.): 

• Meer belang aan observatie dan Plato MAAR ware kennis kan er niet op gebaseerd worden 

• Om echte kennis te hebben moest men uitgaan van onwrikbare uitgangspunten (axioma’s) 

 

De kerk:  

• Na val Romeinse Rijk was de kerk belangrijkste bron van kennis in westerse wereld.  

• Zij vertaalde de geschriften van Plato en Aristoteles naar de kerkelijke leer toe. God stond 
gelijk voor de waarheid dus de geschriften van de kerkvaders waren de meest betrouwbare 
bron. 

 

Een nieuwe manier van denken:  

Kerk Europa (16de – 17de eeuw) 

Ware kennis is gebaseerd op nadenken en 
intuïtief aanvoelen 

Ware kennen is gebaseerd op systematische 
observatie 

Goddelijke ingevingen ontstaan spontaan We moeten actief ingrijpen in de wereld 

=wetenschappelijke revolutie 

 

DE COPERNICAANSE REVOLUTIE 

Oorspronkelijke idee: mens = centrum universum.  

 Aarde staat in centrum van het universum en andere hemellichamen draaien errond 

Maar toen: vaststelling dat de Juliaanse kalender niet bleek te kloppen → kalender was niet 

nauwkeurig genoeg en liep na 134 jaar een dag achter → onderschatting 11 minuten 

 Werd vervangen door de nauwkeurigere gregoriaanse kalender 

Copernicaanse revolutie = het inzicht dat de aarde niet het centrum van het heelal vormt 

• Copernicus (1473 - 1543): Stelde als eerste in een handgeschreven tekst dat de Aarde rond 

de zon draaide, pas in zijn sterftejaar werd de tekst gepubliceerd. 

• Galilei (1564 - 1632):  Verdedigde in zijn boek het copernicaanse model met een reeks van 

nieuwe observaties mogelijk gemaakt door uitvinding van de telescoop.  

• Newton (1643 – 1727):  Beschreef bewegingen van de zon aan de hand van relatief 

eenvoudige formules (bètawetenschap) → beginpunt van de fysica 

 

Hieruit ontstaan volgens Snow 2 culturen:  

1) Klassieke humanistische cultuur (alfa)  

2) Nieuwe natuurwetenschappelijke cultuur (bèta) 

→ Ze hebben weinig contact en weten weinig van elkaar 

 

 

 



1.3 HET ONTSTAAN VAN DE PSYCHOLOGIE 

Descartes (17de eeuw): Franse filosoof ging uit van drie principes: 

• Dualisme: mensen bestaan uit twee onafhankelijke elementen, lichaam en geest.  

o De geest heeft een vrije wil en vormt de kern van het menselijke denken. Het 

lichaam heeft geen invloed op de geest, het is een omhulsel (=visie Plato + Kerk) 

• Rationalisme: ware kennis is gebaseerd op de rede, we moeten nadenken niet observeren 

• Nativisme: de mens heeft aangeboren kennis, dit vormt het uitgangspunt van alle afgeleide 

kennis 

Daarnaast had hij ook een mechanische visie: God heeft het universum gevormd als machine die via 

wiskundige wetten beschreven kan worden. Het menselijk lichaam is hier een onderdeel van. 

HET EMPIRISME (in plaats van rationalisme) 

De inhoud van de geest wordt gevormd via zintuiglijke ervaringen die met elkaar geassocieerd 

worden. ( nativisme: aangeboren ideeën en afgeleide inzichten) 

• John Locke: een mens word geboren als een onbeschreven blad (tabula rasa). Menselijke 

kennis ontstaat door externe, voelbare voorwerpen.  

• Associationisme: als twee dingen tegelijk ervaren worden, dan hebben ze veel kans om 

mentaal met elkaar geassocieerd te worden (hogere orde kennis komt tot stand door 

combinaties van eenvoudigere ideeën) 

 

DARWIN: the origin of the species (1859) 

Levende wezens zijn het resultaat van een aanpassingsproces aan veranderende omstandigheden. 

Natuurlijke selectie / survival of the fittest: wie zich het beste aanpast aan zijn omgeving, overleeft  

• Onderzoek selectieproces Grant: ze volgden gedurende 20 een vinkenpopulatie op. Na een 

droogteperiode stelden zij vast dat de vinken met grote bekken grotere overlevingskansen 

hadden omdat deze makkelijker de grote/harde zaden opaten. 

Op deze manier zouden mensen ontstaan zijn, ze zijn een soort geperfectioneerde aap. Daarom 

worden mensen bestudeerd als dieren → dit is nog steeds GEEN psychologie 

EERSTE PSYCHOLOGISCHE EXPERIMENTEN 

• Young: onderzoek kleurperceptie => we hebben rode, groene en blauwe receptoren in onze 

ogen, de activatie ervan bepaalt welke kleuren we zien. 

• Studie van de menselijke fout: tijdens een studie naar de beweging van de planeten en 

sterren beseften mensen dat ze fouten maakten. Hoe kunnen er fouten gemaakt worden? 

• Von Helmholtz: snelheid van neutrale transmissie te meten op een kikker. Hierin slaagde hij 

de snelheid van informatieoverdracht te bepalen, resultaat: ongeveer 100km/u. 

• Weber en Fechner: studie psychofysica 

→  Wundt: richtte het eerste psychologische laboratorium op in Leipzig (1879). Dit wordt gezien als 

het begin van de wetenschappelijke psychologie. Hij hield zich bezig met fysiologische pscychologie. 

 



Experimenten door pioniers uit de lage laden: 

• Quetelet: menselijke eigenschappen volgen een normaalverdeling   

• Plateau: kleurperceptie 

• Donders: fysiologische tijd van mentale processen meten (mentale chronometrie) → 

uitbreiding van onderzoek Von Helmholtz naar de mens 

 

Donders: ke-ki-ko-ku experiment - drie verschillende condities: 

• Eerste conditie: steeds dezelfde stimulus aangeboden (ki, ki, ki, ki), de proefpersonen moest 

deze zo snel mogelijk herhalen.  

 A-reactie, eenzelfde reactie op steeds dezelfde stimulus → 197 ms 

• Tweede conditie: vijf lettergrepen werden door elkaar aangeboden, proefpersoon moest deze 

zo snel mogelijk herhalen.  

 B-reactie, een reactie waarbij zowel een discriminatie van de stimulus als een keuze van 

het antwoord gemaakt moest worden → 285 ms 

• Derde conditie: vijf lettergrepen werden opnieuw aangeboden, maar de proefpersoon diende 

alleen de lettergreep ‘ki’ te herhalen.  

 C-reactie, een reactie waarbij alleen een discriminatie van de stimulus gemaakt moest 

worden → 243 ms 

Stimulusdiscriminant = (c-a) 46ms  

Responsselectie= (b-c) 42 ms 

Donders: de subtractiemethode in de cognitieve neurowetenschap 

 Eerst denkt de persoon aan iemand die hij haat, daarna denkt de persoon aan iemand wie 

hij lief heeft. In beide situaties wordt een beeld gemaakt van de hersenen, waaruit volgt 

dat het beeld van de haat moet afgetrokken van het beeld van de liefde. Het gedeelte dat 

overblijft, daar zou de liefde actief zijn in de hersenen 

 

BEGINJAREN VAN DE PSYCHOLOGIE 

INTROSPECTIE = het kijken naar het eigen bewustzijn van binnenuit → Wundt: 2 onderscheidingen 

Innere wahrnehmung Experimentelle selbstbeobachtung 

= Sofa science (vanuit een leunstoel denken 

over het eigen psychische functioneren) 

Proef herhaaldelijk afleggen en reageren met 

eenvoudige en kwantificeerbare antwoorden 

→ labo  

→ Volgens Wundt was de experimentelle selbstbeobachtung de enige toelaatbare vorm van 

introspectie 

 

 

 



STRUCTURALISME 

Een stroming in de psychologie die op basis van introspectie de structuur van het bewustzijn 

probeerde te ontdekken.  

Tichtener: lanceert de naam ‘structuralisme’ + deelt elk proces op in een combinatie van elementaire 

componenten (atomisme)  

 Elke bewuste ervaring een associatie is van sensaties, gevoelens en beelden 

 

TEGENHANGERS: GESTALTPSYCHOLOGEN 

20ste eeuw: een nieuwe groep psychologen komt als tegenhanger: gestaltpsychologen 

 Zoeken naar elementaire componenten van de menselijke ervaring = zinloos  

 Onze waarneming is een geheel, geen reeks onafhankelijke sensaties. Bv: je hoort een 

melodie, niet de aparte noten. 

Waarnemingen zijn volgens gestaltpsychologen gehelen/gestalten (geen reeks onafhankelijke 

sensaties) 

 

Maar onze hersenen maken fouten bij het waarnemen, onze theoretische impact is beperkt. Ze 

kunnen maar één interpretatie tegelijk maken. 

• Bottom up: perceptie gebaseerd op externe stimuli, je gaat van een basaal concept naar een 

hoger concept 

 Bv: je ziet iets harigs met 8 poten = spin 

• Top down: Het concept vormt de interpretatie van de waarneming. Waarneming is niet altijd 

wat in de wereld gezien wordt. 

 Bv: optische illusies: het hogere concept vormt de basale stimuli om in perceptie, je maakt 

gebruik van kennis die je al hebt 

Binet: directeur eerste Franse laboratorium in Parijs aan de universiteit van Sorbonne. Maakte de 

eerste intelligentietest → stond aan de basis van de toegepaste psychologie. 

HET BEHAVIORISME 

Weg met de sofa science! Denken is geen onderwerp van de psychologie, alleen observeerbaar en 

meetbaar gedrag kan het onderwerp vormen van psychologisch onderzoek en theorievorming. 

 Behavioristen keren zich dus tegen de methode van de introspectie (het nadenken over je 

eigen gevoelens en gedrag) 

De behavioristen namen 3 ideeën over van de positivisten: 

1. De theorieën moeten gebaseerd zijn op directe observaties die door anderen herhaald 

konden worden (repliceerbaar).  Om deze observaties repliceerbaar te kunnen maken moest 

men gebruikt maken van operationele definities. 

• Bv: een wetenschapper zal niet zeggen: “een hongerige rat werd gebruikt …” maar hij 

zal zeggen “een rat die 24 uur geen eten gekregen heeft werd gebruikt …” 

 



2. Er moet onderscheid gemaakt worden tussen afhankelijke en onafhankelijke variabelen. 

• Onafhankelijke variabele: karakteristieken van de situatie die op de persoon of dier 

kan inwerken en de onderzoeker kan manipuleren. (= stimulus) 

• Afhankelijke variabele: de gedragingen van de persoon of het dier die de 

onderzoeker kan meten om na te gaan of de onafhankelijke variabele een effect 

heeft gehad. (=reactie) 

 Hierdoor wordt het behaviorisme ook de S-R psychologie genoemd, een stimulus lokt een 

respons uit. 

 

3. Het beschrijven van de relatie tussen de stimulus (onafhankelijke variabele) en de reactie 

(afhankelijke variabele), liefst in de vorm van een wiskundige wet. 

 

Het bewustzijn viel dus buiten het studiegebied van het behaviorisme: als je wil voorspellen hoe 

iemand gaat reageren, heb je weinig aan de mentale processen (blackbox) 

S →                          → R 

 Skinner was ervan overtuigd dat mentale processen niet bestaan. 

 Het behaviorisme sluit zich dus aan dat psychologie natuurwetenschappelijke processen 

zijn. 

 

DE PSYCHOANALYSE – FREUD 

De ware oorsprong van persoonlijkheidsverschillen en mentale stoornissen ligt bij onbewuste 

krachten 

Freud deed aan psychopathologie en hielp mensen die hun traumatische ervaringen van de 

kindertijd in het onbewuste hadden verdrongen. 

Hoe genezen? Het onbewuste omzetten naar het bewuste 

• Droominterpretatie: bij het vertellen van de patiënt zijn dromen op zoek gaan naar 

de traumatische ervaringen 

• Vrije associatie: je laat de patiënt allemaal zeggen wat er in zijn hoofd opkomt 

Ze brengen op deze manieren onbewust de traumatische ervaringen naar de buitenwereld en krijgen 

catharsis, ze zijn genezen. 

De psychoanalyse was zeer aantrekkelijke en coherent maar kwam gaandeweg los van de 

psychologie → dit is pure sofa science, introspectie 

Hermeneutische benadering: introspectie  natuurwetenschappelijke benadering 

 

 

 



 STRUCTURALISME GESTALTPSYCHOLOGIE BEHAVIORISME PSYCHOANALYSE 
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DE HEDENDAAGSE PSYCHOLOGIE 

De introspectie en de gestaltpsychologie van begin 20ste eeuw is vervangen door systematische 

observatie, empirie, toetsing →  natuurwetenschappelijk methoden zijn superieur 

Er zijn 3 zaken die een belangrijke invloed hebben op het gedrag: de biologie, cognitieve processen 

en de socio-culturele context (= biopsychosociale model) 

Het belang van de biologie: 

• Dualisme: scheiding lichaam en geest → maar wel samenwerking 

• Centraal zenuwstelsel bepaalt het gedrag 

o Gelokaliseerde letsels: specifieke pathologie  

o Algemene stoornissen (ondervoeding leidt vaak tot angststoornissen) 

o Psychische pathologie: chemie (serotine tekort → depressie) 

• Erfelijkheid: IQ, persoonlijkheid, motoriek… 

o Tweelingen onderzoek: het aantal keer wenen heeft een hogere correlatie 

bij de eeneiige tweeling en dus is hoe vaak een baby huilt een groot deel 

genetisch bepaald. 

o Suïcide: een kind waarbij de biologische ouder zelfmoord heeft gepleegd, 

heeft meer kans om ook suïcidaal te worden dan een kind waarvan de 

adoptieouder zelfmoord pleegt. 

o Stamboomonderzoek: leerstoornissen groot deel genetisch bepaalt. 

Lachen: blinde baby’s lachen naar de moeder die ook naar hem lacht → genetisch bepaalt 

Baby-eendjes volgen in plaats van de echte moeder een robotkarretje direct na hun geboorte → 

voorgeprogrammeerd gedrag  

Cognitieve neurowetenschap houdt zich bezig met het observeren van de samenhang tussen de 

biologie en de psyche 

 



Het belang van cognitieve processen: (speelveld van een psycholoog) 

Gedrag is meer dan een S-R relatie, er zit nog iets tussen, het mentale. Gedrag staat in functie van 

ervaring 

De cognitieve kaart van Tolman 

Tolman was een behaviorist en wou alleen het 

waarneembare gedrag bestuderen. De ratten moesten 

van het startpunt naar het eindpunt weten te lopen. De 

hele nacht heeft hij de ratten in deze doolhof laten 

zitten met als gevolg dat ze de mentale kaart van het 

doolhof hadden opgeslagen. Plaatste Tolman blokkade 

A, dan namen de ratten pad 2. Plaatste Tolman 

blokkade B, nalen de ratten pad 3. Ze namen altijd de 

kortste weg. 

 

Ontstaan van de cognitieve psychologie: (Europa  Skinner) 

S → ? → R : men merkte dat er iets tussen de stimulus en de reactie zat, de mentale processen. Het 

was hierbij Europa tegen skinner, hij was ervan overtuigd dat mentale processen niet bestonden. 

Cognitieve psychologie Andere wetenschappen 

Verwerking, processen 

Software 

Anatomie, fysiologie 

Hardware 

 

Het belang van socio-culturele context: 

• Milgram: sociaal netwerk – 6 stappen: mensen zijn enorm verbonden met elkaar. 

Milgram zijn 6 degrees of separation stelde dat we door middel van zes stappen 

eender wie op de wereld kunnen bereiken. 

• Sterke intragroepsbeïnvloeding 

• Hofstede: we kunnen culturen beschrijven via 5 dimensies: individualisme, macht, 

onzekerheid, masculiniteit, oriëntatie 

• Nature/nurture debat: er wordt veel bepaald door de omgeving maar ook door de 

erfelijkheid 

 

Case studie: agressie 

Mensen die agressief zijn hebben teveel serotine, maar ook testosteron verhoogt de agressie 

(meerderheid gevangenen mannen). Ook krijgen transseksuelen die man willen worden, serotine 

toegediend. Hierdoor kunnen ze agressief worden. 

 Agressie zou voor 50%  genetisch bepaalt zijn, dus voor de helft ook weer niet 

(omgeving!) 

 Adoptiestudie: kijken of de kinderen agressie hebben van hun biologische ouders, of het 

komt door de omgeving, de adoptieouders. 



 

Conclusies: 

• Wanneer biologische ouder ooit opgepakt zijn, worden 26% van die kinderen ook opgepakt 

• Wanneer biologische ouders niet opgepakt zijn, worden 5% van die kinderen opgepakt 

o Agressieve genen hebben een impact op de agressiviteit van het kind 

o MAAR ook invloed omgeving: crimineel adoptiegezin 

• Wanneer adoptieouders opgepakt zijn, worden 23,5% opgepakt 

• Wanneer adoptieouders niet opgepakt zijn, worden 7,5% opgepakt 

• Zijn zowel de echte als de adoptieouders crimineel? 40% van de kinderen opgepakt 

• Kinderen die in agressief biologisch gezin en nu normaal adoptiegezin zitten: 12% 

 

Wat heeft nu het grootse effect? 

• Biologisch: (gemiddelde van 40 + 12 =26       gemiddelde van 7 + 3 = 5   →  26-5=21) 

• Omgeving: (gemiddelde van 40 + 7 = 23.5     gemiddelde van 12 + 3 = 7.5 →23,5 – 7,5 = 16) 

 Biologisch meer invloed 

+ COGNITIE: belonen/straffen van gewenst/ongewenst gedrag  

 

1.4 ONDERZOEKSMETHODEN IN DE PSYCHOLOGIE 

Geleidelijk aan is de natuurwetenschappelijke methode superieur geworden in de psychologie, 

observeren i.p.v. gebruik van opinie en intuïtie → veel van de menselijke intuïties zijn beperkt. 

Voor men aan een onderzoek begint: een gedetailleerde onderzoeksvraag te hebben. Men kan het 

best een onderzoeksvraag opstellen als men een theorie heeft  

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

verklaren 

95% van alle vragen al eens onderzocht geweest → literatuurstudie: kijken naar wat al over een 

bepaalde problematiek bekend is. D.m.v. de literatuurstudie kan men de onderzoeksvraag 

nauwkeuriger formuleren en weet men welke valkuilen vermeden moeten worden. 

Belangrijk bij wetenschappelijk onderzoek: 

• Operationalisering: het onderzoek meetbaar maken, keuze van de variabelen 

• Generaliseerbaarheid: kunnen de resultaten van de steekproef over een hele populatie 

uitspreken? => is het repliceerbaar (d.w.z. zo nauwkeurig mogelijk beschreven voor een 

tweede onderzoek) 

• De keuze van de onderzoekstechniek: beschrijvend onderzoek, correlatie of experimenteel 

onderzoek 

26                         5 

23,5 

7,5 



1.4.1 BESCHRIJVEND ONDERZOEK 

“Beschrijvend onderzoek is het verzamelen van *ecologisch valide, betrouwbare en correcte 

informatie over een onderwerp. Met als doel het onderwerp beter te kunnen begrijpen.” 

*ecologisch valide: het onderzoek uitvoeren in de echte wereld 

Beschrijvend onderzoek is snel en makkelijk om te doen, voorbeelden: 

1.4.1.1 NATURALISTISCHE OBSERVATIE 

= het gedrag wordt systematisch geobserveerd in een natuurlijke context. De onderzoekers noteren 

hoe vaak, wanneer en in welke context bepaalde gedragingen worden vertoond. 

Voorbeeld: effect klasgrootte op agressie bij kleuters (Blatchford) 

• Observanten in zowel grote klas (+ 30 lln) als kleine klas (- 20 lln). De observanten 

observeerde elk kind van de klas 5 minuten, dit gebeurde 6 keer per kind. Ze noteerde om de 

10 sec. op een gedragsblad welk gedrag gesteld werd 

 RESULTAAT: verschillen tussen de 2 klasgroepen relatief beperkt. De kleine klas is meer 

lesgericht dan de grote klas. Leerlingen in de grote klas gaan op een positievere manier 

met elkaar om en helpen elkaar onderling.  

Dit soort onderzoek heeft dus een hoog realiteitsgehalte en is ideaal voor maatschappelijk relevante 

onderwerpen, het is op evidentie gebaseerd (niet op veronderstellingen) 

VOORDEEL NADEEL 

 
Het vormt het startpunt voor meer gerichte 
onderzoeken later 

Iemand in zijn context observeren is meer 
nuttig dan iemand in artificiële labo-situaties te 
bestuderen 
 
 

 
Reactieve gedragingen: mensen hebben door 
de aanwezigheid van een ander persoon  de 
neiging zich anders te gedragen  
 
Keuze van de scoringscriteria: wie heeft deze 
criteria gemaakt? → veel subjectiviteit 
 

 

1.4.1.2 VRAGENLIJSTEN 

= vragen stellen aan mensen die ervaring hebben met het onderzoeksonderwerp. Vaak ter aanvulling 

van een observatie 

Voorbeeld: vragenlijst aan leerkrachten wat betreft de agressiviteit van de leerlingen per klasgrootte 

• Vaak 7 punten schalen = Likert schaal 

 RESULTAAT: bij deze methode was juist de kleine klasgroep agressiever, de manier waarop 

je iets onderzoekt heeft dus invloed op de resultaten → leerkrachten uit kleinere klas 

beoordelen hun leerlingen strenger 

Nadeel:  

• Subjectiviteit: wat is het verschil tussen schaal 5 of 6? 

• Sociale wenselijkheid: mensen antwoorden soms wat ze denken dat je wilt dat ze 

antwoorden.  

 



1.4.1.3 INTERVIEWS 

= er worden open, gerichte en mondelinge vragen gesteld in interactie met de bevraagde 

Gestructureerd interview: de ondervrager heeft een vaste lijst met vragen die in een bepaalde 

volgorde aan bod komen 

Ongestructureerd interview: de vragen liggen niet van tevoren vast (behalve de eerste misschien), er 

wordt ingehaakt op wat de ondervraagde zegt. 

Voordeel: 

• Het is gedetailleerder dan een vragenlijst → doorvragen 

• Het wordt vaak gebruikt bij nieuwe onderwerpen, variabelen kunnen geïdentificeerd worden  

Nadeel: 

• De perceptie is niet hetzelfde als de realiteit, mensen kunnen zich voorstellen zoals ze willen 

• Sociale wenselijkheid: er is geen anonimiteit  

• Sampling bias: de kans op selectie voor bepaalde personen is kleiner/groter → verstoring in 

de uitkomsten van het onderzoek  

• Vergelijkbaarheid (bij ongestructureerde interviews) is moeilijk 

Voorbeeld:  

• Aan de hand van een ongestructureerd interview wil men achterhalen hoe goed iemand zijn 

job zal doen. Uit de resultaten blijkt dat slecht 14% van de job interviews voorspelt hoe goed 

iemand zal werken, terwijl bedrijfspsychologen het een goede tool vinden. Een betere 

voorspeller zou zijn een IQ-test. 

1.4.1.4 OPINIEPEILINGEN 

= korte snelle inventaris van de opinies over een onderwerp bij een grote, representatieve 

steekproef. Men zal hieruit conclusies trekken over de hele populatie. 

Nadeel: 

• Sociale wenselijkheid 

• Non respons bias: mensen kunnen weigeren deel te nemen, te antwoorden op vragen, 

sommige mensen die wel willen antwoorden worden niet bereikt 

• Interviewer bias: de interviewer heeft een effect op het proefpersoon 

• Push poll: de vraag wordt op een bepaalde manier gesteld dat je gemanipuleerd wordt een 

bepaald antwoord te geven 

• Representativiteit: vaak vormt de steekproef geen goede afspiegeling van de populatie 

 

Verkiezingspeilingen Dewey vs Truman: 

• De resultaten van opiniepeilingen gaven aan dat Dewey de presidentsverkiezingen zou 

winnen. RESULTAAT: Truman won! => sampling bias 

• Nate Silver: bij presidentsverkiezingen in de VS zijn er afwijkingen 

Op straat opiniepeiling: afwijking van 2,1% 

Telefonische peilingen: afwijking van 3,5% 

Internetpeilingen: afwijking van 5% 



1.4.1.5 PSYCHOLOGISCHE TESTS 

= het meten van menselijke eigenschappen en vaardigheden 

Gestandaardiseerde tests:  manier voor het meten van vaardigheden of eigenschappen die aan een 

zorgvuldig en uitgebreid vooronderzoek onderworpen werden, men weet nu dat we op deze manier 

objectieve gegevens kunnen verzamelen 

Voorbeeld: IQ-tests, persoonlijkheidstest… → normaal verdeeld 

GEEN voorbeeld: Rorschachtest => je kan hier niets uit afleiden, toch zie je het soms nog opduiken in 

de praktijk (bv: Kim De Gelder) 

1.4.1.6 ARCHIEFDATA 

= het analyseren van bestaande datasets 

 Informatie over personen worden bijgehouden en opgeslagen en kunnen weer worden 

opgezocht voor nieuw onderzoek 

 

1.4.1.7 GEVALSTUDIES (case studies) 

= intensief, gedetailleerd onderzoek over één persoon/gebeurtenis met als doel algemeen geldende 

principes te identificeren. 

Nadeel: generaliseerbaarheid: het is niet omdat het voor één geval telt, dat het voor iedereen zo is. 

Voorbeeld: 

• Neuropsychologie: er was een patiënt met epileptische aanvallen, men besloot een stukje uit 

zijn hersenen weg te snijden. → epileptische aanvallen gedaan maar geheugenverlies Door dit 

ene geval is men dus te weten gekomen dat de hippocampus belangrijk is voor het geheugen 

• Toen Kitty ’s nachts onderweg naar huis was werd ze aangevallen en riep om hulp. Alle lichten 

van de buurt gingen aan maar niemand hielp. Door dit ene geval ontstond het bystander 

effect, bij de aanwezigheid van anderen zijn we minder geneigd hulp aan te bieden “iemand 

anders zal het wel doen” = bystander-effect (diffusion of responsability) 

 

1.4.2 CORRELATIEONDERZOEK 

Beschrijvend onderzoek = een accuraat beeld krijgen van wat personen doen en wat in hen omgaat 

Correlatieonderzoek= verbanden leggen tussen verschillende waarnemingen 

• Correlatie: de mate waarin 2 variabelen met elkaar samenhangen en de mate waarin 

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

▪ Variabele = elk kenmerk dat kan veranderen en gemeten worden 

• Correlatiecoëfficiënt: een getal tussen -1 en +1 dat de mate en de richting van het verband 

tussen de 2 variabelen uitdrukt. 

Positieve correlatie: Een correlatie tussen +0,01 en 1,0. De twee variabelen variëren in dezelfde 

richting, als de ene toeneemt neemt de andere ook toe, zelfde bij afnemen. (Bv: lengt en gewicht) 

Nul correlatie: de variabelen zijn niet met elkaar verbonden (Bv: gewicht en intelligentie) 



Negatieve correlatie: Een correlatie tussen -0,01 en -1,0. Wanneer de ene variabele toeneemt, 

neemt de andere af en andersom (Bv: je levensduur en het aantal sigaretten dat je rookt) 

Voorbeeld: 

Eeneiige tweeling: hoe slimmer de ene is, hoe 

slimmer de andere is 

Twee-eiige: hoe slimmer de ene is, hoe slimmer 

de andere is maar het verband is minder sterk 

aangezien ze maar de helft van hetzelfde DNA 

delen 

 RESULTAAT: intelligentie is voor het 

grote deel erfelijk bepaalt, maar niet 

helemaal aangezien de correlatie bij de 

eeneiige tweeling niet 1 is. 

 

Onderscheid tussen correlatie en causaliteit! 

Correlatie: de 2 variabelen staan in verband met elkaar, maar de ene veroorzaakt niet de andere 

Voorbeeld: hoe meer melk er gedronken wordt (A), hoe meer moorden er plaatsvinden (B). 

Het is niet A die B veroorzaakt. Er is nog een andere variabele aanwezig: het aantal inwoners 

(C) → C veroorzaakt A en B 

 

Causaliteit: de ene variabele is de oorzaak van de andere toename 

Voorbeeld: Als je lengte toeneemt (A) neemt je gewicht toe (B) → A veroorzaakt B 

 

1.4.3 EXPERIMENTEEL ONDERZOEK 

Correlatie onderzoek = de onderzoeker observeert de relaties tussen variabelen 

Experimenteel onderzoek = de onderzoekers grijpen actief in en manipuleren één variabele en kijken 

of dit effect heeft op de andere variabele. Buiten het manipuleren van één variabele, blijft al de rest 

constant ( confounds) 

 

Voorbeeld: Je wil kijken of de aanwezigheid van anderen er echt voor zorgt dat je geen hulp biedt.  

• Situatie 1: er valt een man van de ladder terwijl het proefpersoon in een zaal zit met allemaal 

andere mensen.  

• Situatie 2: dezelfde man zal op de ladder moeten staan en vallen, alleen is het proefpersoon 

nu alleen → alleen de variabele (aantal aanwezigen) mag veranderen  

Voorbeeld: Heeft het spelen van gewelddadige videogames effect of het gedrag? Je laat een groep 

meisjes een half uur een agressief videospel spelen en de andere groep meisjes een half uur een leuk 

spelletje. Hierna volgt een quiz en telkens bij een fout antwoord moeten ze hun vriendinnetje een 

schokje geven.  

• Resultaat: meisjes met agressief spel gaven 7/13 schokjes, de lieve gaven 4,5/13 schokjes → 

ook alleen hier was de variabele (soort videogame) verschillend 

 



Er zijn 5 belangrijke fasen in experimenteel onderzoek: 

1. Voor het experiment: doe aan literatuurstudie en kijk naar theorieën 

2. Hypotheseformulering: een voorspelling op basis van een theorie 

- Verificatie van de theorie: goed 

- Falsificatie: niet-correcte hypothese: herzie de theorie 

- Formuleren van hypothesen is dé uitdaging van het werk → aantonen of je de materie 

begrijpt 

3. In het experiment ‘gieten’: kies een 

- Onafhankelijke variabele: hetgeen dat gemanipuleerd wordt (bv: het aantal 

aanwezigen) 

- Afhankelijke variabele: het meten van het effect van de manipulatie (bv: aantal keren 

hulp aangeboden) 

- Controlevariabele: het gene dat constant blijft (bv: persoon op de ladder) → vermijden 

van confounds 

▪ Operationaliseren van de variabelen → onafhankelijke en  afhankelijke 

variabelen omzetten in meetbare/concrete handelingen 

4. Data verzamelen en analyseren: is het resultaat statistisch significant? → aantal groot 

genoeg om betekenisvol en betrouwbaar te zijn 

5. Evalueren van de hypothese en terugkoppelen aan de theorie: verificatie of falsificatie van 

de theorie? 

VOORDEEL NADEEL 

 
Repliceerbaar en betrouwbaarste vorm van 
onderzoek 
Causaliteit en controle 
 
 

Soms is de manipulatie van een variabele niet 
mogelijk → men gaat de invloed van de 
variabele inschatten 

 

Fouten bij onderzoek  

Elke studie heeft punten van kritiek 

Interne validiteit: de oorzaak-gevolgrelaties die tussen variabelen getrokken worden zijn 

gerechtvaardigd  

• In het algemeen hebben gevalstudies en correlationele studies weinig interne validiteit 

• Experimenten hebben hoge interne validiteit 

 

Externe validiteit: verwijst naar de veralgemeenbaarheid van de onderzoeksresultaten, de 

repliceerbaarheid en naar de ecologische validiteit  

• Veldexperiment: hoge externe validiteit →onderzoekers observeren eerste de natuurlijke 

situatie, daarna variëren ze bepalende factoren om te zien hoe die het gedrag beïnvloeden  

• Experiment: lage externe validiteit, je zit in een labo 

Convergerende evidentie = in plaats van ons te focussen op één enkel experiment, de evidentie van 

meerdere studies met elkaar vergelijken (meta-analyse) 

 



Hoofdstuk 3: gewaarwording 
 

3.1 GEWAARWORDING VERSUS WAARNEMING 

In dit hoofdstuk richten we onze aandacht op gewaarwording. Gewaarwording is niet makkelijk om 

te bestuderen want: 

• Één grote vraag binnen dit thema, leidt tot verschillende kleine vragen 

• Zintuigen interageren met elkaar, ze zijn afhankelijk 

McGurk: Zintuigen zijn afhankelijk van elkaar 

Men moet raden wat de man zegt, ‘ga’, ‘ba’ of ‘da’ → de ene keer krijg je een filmpje zonder klank, 

daarna enkel een audiofragment en de laatste keer het filmpje met geluid 

• Filmpje zonder klank: de man lijk ‘ga’ te zeggen 

• Audiofragment: de man lijkt ‘ba’ te zeggen 

• Filmpje met klank: man lijkt ‘da’ te zeggen 

DUS: de hersenen krijgen 3 keer hetzelfde signaal binnen, maar toch horen we alle keren iets anders 

• Onze hersenen werken niet evengoed als een computer, we kunnen niet altijd dezelfde 

informatie op dezelfde manier horen 

• Om zaken te interpreteren baseren we ons zowel op zicht als geluidsinformatie 

Gewaarwording (bottom up) 

Tijdens de gewaarwording worden stimulaties van de omgeving opgenomen. Deze worden vertaalt 

naar elektrische en chemische signalen die naar de hersenen gestuurd worden en daar weer omgezet 

worden naar beelden, klanken, geuren…  

• Bv: je hoort een noot  

Waarneming 

Waarneming is het interpreteren en het begrijpen van de gewaarwordingen. We komen zo tot een 

zinvolle voorstelling van de omgeving 

• Bv: je hoort een geheel, een liedje 

 

Voorbeelden: het verschil tussen gewaarwording en waarneming 

Toen je voor het eerst deze figuur zag, werkte je gewaarwording zoals altijd. Je 

ogen stuurden informatie naar de hersenen over welke stukken uit de 

afbeelding zwart en welke stukken wit zijn. 

Op het moment dat je de tweede figuur ziet, kan je niets anders meer zien dan 

een meisje tussen al deze vlekken. Je neemt de figuur anders waar. 



Je gewaarwording van zwart-witte vlekken is dezelfde gebleven. Maar je 

waarneming is veranderd. 

 

 

 

Gewaarwording: we zien 3 pacman mannetjes 

Waarneming: onze hersenen fantaseren drie lijnen zodat er een driehoek gevormd 

wordt 

 

 

 

Ons brein is niet in staat om te zien hoe groot iets is, het baseert zich op het 

gene wat errond staat. Omgeven door grote bollen → klein  

Omgeven door kleine bollen → groot   

 

De 5 klassieke zintuigen (Aristoteles) 

• Zicht 

• Gehoor 

• Geur 

• Smaak 

• Tast 

5 extra zintuigen 

Ward (2008) stelde voor 10 zintuigen te onderscheiden i.p.v. 5 

• Pijngewaarwording 

• Temperatuurgewaarwording 

• Evenwichtsgevoel 

• Kinesthesie (positie en beweging van gewrichten en spieren) 

• Interoceptie (interne situaties zoals honger, hartslag) 

Elk zintuig bevat een eigen reeks receptoren en verwerkt deze prikkels in een apart deel van de 

hersenen. 

Jeuk als 11de zintuig? 

 

 

 

 



3.2 HET GEZICHTSVERMOGEN 

De fysica van het licht 

Lichtgolven: licht bestaat uit elektromagnetische stralingen. Deze 

energievorm komt voort uit snelle trillingen (oscillaties) van elektrisch 

geladen deeltjes en beweegt zich voort in golven. De afstand tussen twee 

pieken is de golflengte die wordt uitgedrukt in nanometer 

Het zichtbare spectrum: het menselijke oog is enkel gevoelig voor een 

specifiek deel van het elektromagnetische spectrum. Het stukje tussen 

400nm en 700nm. De mens is blind voor gammastralen, radiogolven, X-

stralen… 

• We zien dus maar een beperkt stukje van wat om ons heen is.  

• Door de evolutie hebben mensen een optimale gevoeligheid ontwikkelt voor dit stukje van 

het elektromagnetisch spectrum. Deze golven zijn overvloedig aanwezig op de aarde. 

Veel van de stralen worden niet gereflecteerd door een dierlijk of plantaardig weefsel maar gaan er 

gewoon door. Magnetron: snel bewegende oscillaties zorgen ervoor dat de moleculen van ons eten 

ook snel gaan bewegen waardoor ons eten opwarmt. 

Lichtintensiteit: de hoeveelheid fotonen die per tijdseenheid een oppervlakte bereiken => bepaalt 

hoe fel we iets zien 

Wanneer een foton een oppervlakte bereikt, kunnen 3 dingen gebeuren: 

• Het foton wordt teruggekaatst (reflectie) 

• Het foton gaat door het oppervlak heen (refractie) 

 het oppervlakte is transparant, de lichtgolf veranderd van richting als een foton door het 

oppervlak gaan 

• Het foton wordt geabsorbeerd 

 als een foton absorbeert, wordt ook de energie ervan geabsorbeerd => chemisch reacties 

(bv: zwarte t-shirt wordt warmer dan witte t-shirt) 

Bronnen van licht 

• Belangrijkste: zon (zowel rechtstreeks en reflectie) 

• Sterren 

• Zelf opgewekte energie  

• Meeste licht dat het oog bereikt is niet rechtstreeks van een lichtbron, maar van licht dat door 

andere oppervlaktes gereflecteerd wordt. 

Uitzonderlijke omstandigheden: 

• Drukken op ogen/harde klap op het hoofd => sterretjes zien 

• Sommige migrainepatiënten krijgen voor een aanval lichtflikkeringen 

Het oog en de gezichtsbanen 

Focussen is nodig omdat de lichtgolven die op een voorwerp schijnen en weerkaatst worden, uit 

verschillende richtingen komen en dus ook in verschillende richtingen weerkaatst worden. 

• Als er geen correctie zou plaatsvinden, dan zou elk punt van het voorwerp een groot deel van 

de retina activeren →  onmogelijk om scherp beeld te krijgen 

• Om wel een scherp beeld te krijgen moeten alle lichtstralen geconvergeerd worden tot één 

punt op de retina. 



Cornea= transparante buitengedeelte 

aan de voorkant van de ogen 

Kamervocht= vloeistof tussen de 

cornea en de lens 

Pupil = opening in de iris 

Iris = gekleurd vliesje 

Lens= elastisch, zorgt voor 

accommodatie; licht wordt 

geprojecteerd op de retina 

Ciliaire spieren= doen ze lens meer of 

minder uitrekken en zorgen ervoor dat 

het oog kan afgestemd worden op 

voorwerpen die op verschillende 

afstanden plaatsvinden 

Retina= het beeld op de retina is 

ondersteboven en in spiegelbeeld. Deze omkeringen worden door de hersenen gecorrigeerd (prisma 

shift) 

• Voor verre voorwerpen is een platte lens nodig 

• Voor dichte voorwerpen is een bolle lens nodig 

 

De retina 

De retina is een weefselblaadje aan de achterkant van de oogbol en bevat zo’n 127miljoen 

lichtgevoelige receptoren die de lichtenergie omzetten in elektrochemische signalen. Beide ogen 

samen hebben dus 250 miljoen receptoren. 

Ongeveer 7miljoen van de receptoren in elk oog hebben de vorm van een kegeltje.  

• Vooral verantwoordelijk voor de perceptie van kleur 

• Ze vereisen relatief sterk licht om geactiveerd te worden en => daarom kleuren in het donker 

moeilijk de onderscheiden.  

• De concentratie is het hoogst in het centrale gedeelte van de retina, de fovea. Daar is de 

gezichtsscherpte het grootst en kunnen de kleuren het best onderscheden worden. 

De resterende 120 miljoen receptoren hebben de vorm van een staafje. 

• Gespecialiseerd in lage lichtintensiteiten en het zien van beweging 

• Grootste concentratie rond de fovea, afwezig in de fovea 

• Beperkte rol bij kleurperceptie 

• Heel goed licht van lage intensiteit onderscheiden => nachtzicht 

• Parafoveaal: licht naast een zwakke ster kijken zodat het licht dan valt op de plaats in de 

retina waar de concentratie staafjes het grootst is 

Transductie: 250 receptoren ontvangen chemische stoffen en moeten deze omzetten naar 

elektrische signalen. Chemisch materiaal → elektrische signalen. 

 



De retina bestaat uit drie lagen: 

• Onderaan: de visuele receptoren, de kegeltjes 

en de staafjes. Informatie hieruit wordt naar 

een tweede laag gestuurd. 

• Tweede laag : horizontale, bipolaire en 

amacriene cellen 

• Derde laag : ganglioncellen 

Tijdens deze overgang vindt al enige 

informatieverwerking plaats aangezien de signalen 

van 127 miljoen receptoren uit de visuele receptoren 

in de ganglioncellen naar 1 miljoen receptoren 

worden gecomprimeerd. Er komt dus maar 1% binnen 

van wat we zien 

• Vooral informatie over de randen van een 

oppervlak en bewegingen is belangrijk en 

wordt naar de hersenen doorgeseind. 

 

De axonen van de ganglioncellen vormen de oogzenuw. Alle zenuwvezels verlaten de oogbol door 

één enkel gat, de blinde vlek. Op deze plaats bevinden zich geen receptorcellen. Onze hersenen 

vullen deze ontbrekende informatie actief aan met omringende informatie. Ook bij mensen met 

scotomen. 

Oogzenuw → hersenen 

Nadat de neuronale signalen de retina via de 

oogzenuw verlaten, gaan ze naar de hersenen. De 

informatie van beide ogen komt bijeen in het optisch 

chiasma (1). De volgende halte is het corpus 

geniculatum laterale (2). Van daaruit gaan de meeste 

neuronale signalen naar de primaire visuele cortex 

(3) 

 

 

Contralaterale projectie: de informatie links gaat 

naar de rechterhersenhelft en de informatie rechts 

gaan naar de linkerhersenhelft.  

• Ontdekt bij onderzoek naar split-brain 

patiënten  

• Bij split-brain patiënten is de corpus callosum (verbinding linker-en rechterhelft) onbestaande 

• Door bepaalde informatie rechts aan te bieden, konden ze de capaciteiten van de 

linkerhemisfeer onderzoeken 

 

Speelt deze contralaterale projectie ook een rol bij mensen met een goed functionerende corpus 

callosum? JA 

• De rechterhemisfeer is beter in het herkennen van gezichten,  hierdoor focussen we ons 

vooral op de linkerkant van iemand zijn gezicht. 



Problemen bij het scherp zien 

Het visuele beeld moet gefocust worden op de retina. Bij veel mensen focussen de lens en de cornea 

het beeld op het verkeerde brandpunt waardoor ze een bril nodig hebben. 

Bijziendheid of myopie 

Bij de uitgerekte lens ligt het brandpunt voor de retina, hierdoor zal de persoon 

moeite hebben met het zien van verre voorwerpen. 

• OPLOSSING: bril met concave/platte lenzen (min-glazen) → deze lens 

breekt de lichtstralen zodat deze netjes op de fovea terechtkomen 

Verziendheid of hypermetropie 

Doordat de lichtgolven niet op één plek van de retina samengevoegd worden 

zullen de signalen van aangrenzende punten overlappen waardoor het retinale 

beeld wazig zal worden. Deze mensen hebben last bij het zien van dichte 

voorwerpen aangezien ze het brandpunt niet ver genoeg naar voren kunnen 

krijgen 

Verziendheid met als oorzaak het ouder worden noemt men presbyopie 

• OPLOSSING: bril met convexe (bolle) lenzen (plus-glazen) 

Astigmatisme 

Wanneer de cornea niet perfect bolvormig (rugbybal) is, leidt dit tot astigmatisme. Sommige 

oriëntaties in het retinale beeld zijn onscherp. 

•  OPLOSSING: door een bril waarvan de correctie is aangepast voor de verschillende richtingen. 

Ook kan de cornea behandelt worden met laserstralen, bij myopie wordt de cornea platter en 

bij hypermetropie wordt de cornea boller gemaakt. 

Helderheid en lichtperceptie 

De intensiteit van het licht bepaalt de helderheid van het licht → hoe zwakker een lichtbron, hoe 

minder fotonen er uitgestuurd worden. Hoe minder er gereflecteerd word, hoe donkerder de kamer 

zal zijn. Toch zijn wij als mensen niet zeer geïnteresseerd in de helderheid van het licht. 

Hoe berekenen we hoe helder iets is? 

• De hoeveelheid fotonen 

• Komt het licht direct in het oog terecht of door reflectie? 

• Zelf de hoeveelheid binnenkomend licht constant houden 

=> Pupil: groter voor meer licht binnen te krijgen, kleiner voor minder lichtgolven binnen 

te krijgen 

=> Staafjes actief bij zwak licht, kegeltjes actief bij sterk licht 

=> Licht- en duisternisadaptatie: aanpassingen van de ogen aan het licht (bv: je rijdt een 

donkere tunnel uit en wordt verblindt door het licht. Na een tijd wennen we er aan 

omdat er een overschakeling van de staafjes naar de kegeltjes plaatsvond.) 

 

 

 



We zijn als mensen meer geïnteresseerd in de helderheid van een voorwerp ten opzichte van 

omringende voorwerpen (= de relatieve helderheid) 

• Bv: je bent met twee vrienden op café, de ene heeft een witte blouse aan en de andere een 

grijze. Je weet dat de witte helderder zal blijven, ook al zal er licht aangestoken worden of 

wordt het duister. 

• Het is dus niet de absolute helderheid dat me interesseert maar de relatieve helderheid 

Gelijktijdig contrast: de gepercipieerde lichtheid van een voorwerp hangt af van de helderheid van 

de omringende voorwerpen. Een voorwerp dat helderder is dan 

de omgeving zal als licht gezien worden. Een voorwerp dat 

minder helder is dan de omgeving zal als donker gezien worden. 

• Het linker vierkant toont lichter omdat het omringt is door zwart. 

Lichtheidsconstantie: de lichtheid van een voorwerp blijft gelijk bij verschillende belichtingen. (Bv: 

een wit hemd blijft een wit hemd, of nu de stralende zon schijnt of het schemert) 

Naast helderheid is ook de golflengte een zeer belangrijke eigenschap van licht. Het bepaald de 

kleur/tint die we aan het licht toeschrijven. (300nm: ultraviolet, 500nm: groen, 700nm: rood) 

Isaac Newton (1704): wit zonlicht is een mening van verschillende kleuren 

• Als je wit zonlicht door een prisma stuurde kreeg je geen brede witte streep maar een 

regenboog van kleuren 

• Bij een stijgende golflengte veranderd de kleur van violet => blauw => groen => geel => oranje 

=> rood 

Young (1802): trichromatische theorie: alle kleuren komen tot stand op basis van een menging van 

drie primaire kleuren, rood groen en blauw. De intensiteit van deze kleuren bepaalt welke tint we 

zien. 

Later in de 20ste eeuw: de mens heeft een 3 soorten kegeltjes met een verschillend fotopigment. Ze 

reageren verschillend op de golflengtes en worden de kegeltjes van korte, midden- en lange 

golflengte genoemd: 

• Korte: golflengten maximum tot 435 (blauw) 

• Midden: golflengten maximum tot 535 (groen) 

• Lange: golflengten maximum tot 565 (rood) 

• Volgens de trichromatische theorie wordt de kleurperceptie bepaald door het relatieve 

activiteitsniveau van de drie soorten kegeltjes. 

Kleurendeficiëntie is het niet goed kunnen onderscheiden van kleuren. De vaakst voorkomende 

vorm is het niet goed kunnen onderscheiden van rood en groen. 

Komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. Blanke mannen zo’n 8%, terwijl bij blanke vrouwen 

slechts 1 à 2%. Dit geslachtsverschil komt doordat de meest voorkomende vormen va 

kleurendeficiëntie te wijten zijn aan het niet goed functioneren van de groen- of roodgevoelige 

kegeltjes die hun oorsprong vinden in een recessief gen op het X-chromosoom.  

Veel personen met kleurendeficiëntie realiseren hun beperking niet: 

• Vele types van kleurendeficiëntie zijn niet dramatisch 

• Ze hebben de gangbare namen geleerd voor de kleuren die ze waarnemen 

• Ze kunnen de kleur waarnemen op basis van de lichtheid van een voorwerp. Lichtheid en 

kleur zijn met elkaar gecorreleerd. 



Meest gebruikte test om kleurendeficiëntie vast te stellen: Ishihara-test  

• Mensen met kleurendeficiëntie zijn gevoeliger voor de verschillen in lichtheid dan mensen 

met een normale kleur-perceptie. Daarom halen zij getallen uit de patronen op basis van 

subtiele lichtverschijnselen die mensen met een normale kleurperceptie niet onderscheiden. 

 

Er zijn 2 visuele systemen: 

• De waarneming van gezichten 

• De waarneming van voorwerpen 

Prosopagnosie = het niet in staat zijn om gezichten te herkennen 

• Onderscheid tussen gewaarwording en waarneming 

• Gewaarwording: de man kan perfect Marilyn Monroe zien 

• Waarneming: Hij kan niet herkennen wie ze vrouw is 

Je gewaarwording is dus niet voldoende om zaken te kunnen zien 

Objectagnosie = het niet in staat zijn om voorwerpen te herkennen 

• Onderscheid tussen gewaarwording en waarneming 

• Gewaarwording: Je kan zien dat een object een houten blok is met haartjes 

• Waarneming: je kan het geheel niet herkennen en zien dat het een borstel is 

Dubbele disassociatie: de patiënt kan A (gezichten herkennen) maar niet B (objecten herkennen), 

een ander geval kan B maar niet A 

 

3.3 HET GEHOOR 

De meeste mensen vinden het zicht het belangrijkste zintuig, direct daarna volgt het gehoor. Als je 

niet meer kunt horen heb je problemen om met anderen te communiceren wat kan leiden tot een 

ernstig sociaal isolement. 

De fysica van het geluid 

Geluid is het gevolg van trillingen, de trilling van een voorwerp perst de lucht herhaaldelijk samen 

zodat er golven van hoge en lage druk ontstaan. Hoe groter de drukverschillen, hoe sterker het geluid 

waargenomen wordt. 

• Je kan geluid dus alleen krijgen bij aanwezigheid van lucht 

De lucht wordt doorgegeven via sinusgolven en bevat 2 belangrijke eigenschappen: 

1) Amplitude: het verschil tussen de hoogte en de diepte van de golf. De amplitude bepaalt de 

toonsterkte en wordt uitgedrukt in decibel. Hoe groter het decibelniveau, hoe luider de toon. 

2) Frequentie: het aantal cycli dat de golf binnen een tijdseenheid doorloopt. De frequentie 

wordt uitgedrukt in Hertz (Hz). De frequentie van een toon hangt af van de golflengte en 

bepaald hoe hoog of laag een 

toon gepercipieerd word, dit 

noemen we de toonhoogte. De 

frequenties die een mens in 

optimale omstandigheden kan 

horen ligt tussen 20 tot 20 000Hz 



Het oor 

 

Het oor wordt onderverdeeld in 3 grote delen: 

• Het buitenoor: omvat de oorschelp en de gehoorgang, de oorschelp vangt geluiden op 

en leidt ze naar de gehoorgang 

• Het middenoor: de trommelvlies vormt de ingang van het middenoor. De achterkant van 

het middenoor staat in verbinding met 3 gehoorbeentjes: hamer, stijgbeugel, aambeeld. 

wanneer het trommelvlies door geluidsgolven in beweging wordt gezet, gaan de 

gehoorbeentjes de intensiteit  van het geluidssignaal doen toenemen. 

• Het binnenoor: door de toename van de intensiteit, vibreert de voet van de stijgbeugel tegen 

het ovale venster, een opening van het slakkenhuis. Hierdoor ontstaan golven in de vloeistof 

van het slakken huis. In de vloeistof van het slakkenhuis zitten zachte membranen waarvan de 

belangrijkste het basilaire membraan.  Deze bevat haarcellen die worden platgedrukt 

wanneer er drukgolven in de vloeistof van het slakkenhuis zijn. Deze mechanische plooiing 

wordt omgezet in een neuronale impuls die via de gehoorzenuw naar de hersenen gestuurd 

wordt (meestal de primaire auditieve cortex) 

Niet alleen zijn er zenuwbanen van het oor naar de hersenen. Ook zijn er zenuwbanen van de 

hersenen terug naar het oor (=feedbacklus)  Deze hebben als belangrijke functie het isoleren van 

achtergrondgeluiden. (= cocktail party effect)  

→ top down: je hersenen kiezen ervoor aandacht te geven aan een bepaalde geluidsstroom. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De perceptie van toonsterkte, toonhoogte 

Toonsterkte 

Bij een golf met een grote amplitude wordt het trommelvlies meer doorbogen dan een golf met een 

kleinere amplitude. Deze grotere doorbuiging via de gehoorbeentjes zal voor een grotere 

verplaatsing van het vloeistof in het slakkenhuis zorgen. Het aantal bewegende haarcellen zal groter 

zijn en ze zullen ook sneller bewegen.  

De hoeveelheid en de snelheid van de bewegende haarcellen bepalen dus hoe sterk we een geluid 

ervaren. 

 



Toonhoogte 

De gewaarwording van de toonhoogte is op 2 principes gebaseerd: 

1) De plaats op het basilaire membraan waar de maximale beweging plaatsvindt verschilt 

naargelang de frequentie van een toon 

 Tonen met een hoge frequentie produceren golven die een minder grote afstand afleggen. 

Hun maximale beweging zal dus dicht bij het ovale venster liggen → hoog geluid 

 Tonen met een lage frequentie zullen dieper het oor binnen dringen. Ze zullen de gel doen 

bewegen pas diep in het slakkenhuis → laag geluid 

2) De haarcellen vuren met een snelheid die sterk lijkt op de frequentie van de toon die 

binnenkomt. Hoe hoger de toon, hoe hoger de snelheid van vuren 

 Bv: bij een toon met frequentie 300Hz zullen de haarcellen vuren met een tempo van 

ongeveer 300 keer per seconde. 

Zowel de toonsterkte als toonhoogte worden gedeeltelijk geregistreerd door de snelheid van vuren, 

er zal een interactie tussen beide optreden. 

De frequentie van het vuren van haarcellen is beperkt tot 1000Hz (niet sneller dan 1000 keer per 

seconde). De haarcellen zullen samenwerken volgens het salvoprincipe waardoor we wel in staat zijn 

voor het horen van tonen met een frequentie tot 20 000Hz. 

• Salvoprincipe: terwijl de ene cel aan het herstellen is van het vuren, vuurt een andere cel in 

de omgeving. 

 

Auditieve lokalisatie 

Het is niet alleen belangrijk dat we de sterkte en de hoogte van een toon kunnen bepalen. Het is ook 

nuttig om te weten van waar een klank komt, dit noemen we auditieve lokalisatie. 

We maken hierbij gebruik van: 

• Intensiteit: komt een geluid van rechts, dan zal je trommelvlies in je rechteroor sneller 

bewegen dan in je linker oor. 

• Aankomsttijd: komt het geluid van rechts, dan zal het geluid eerst in je rechteroor aankomen 

dan in je linkeroor 

De verschillen in aankomsttijd en intensiteit hangen niet alleen af van de geluidrichting, maar ook 

van de grootte van ons hoofd. Blinden kunnen minder goed geluiden lokaliseren dan mensen die wel 

kunnen zien. Dat komt omdat wanneer we een geluid uit een bepaalde richting horen, kijken we 

ernaar en corrigeren we onze schatting als die niet helemaal juist was. 

Echolokalisatie: het uitsturen van een geluid (bv: klikgeluid) waardoor het geluid teruggekaatst 

wordt in de oren en op basis daarvan een schatting maken waar objecten staan.  

• Techniek gebruikt door vleermuizen en blinden 

Gehoorverlies en de behandeling ervan 

Gehoorverlies is een vaak voorkomend fenomeen, ongeveer 10% van de mensen zal in de loop van 

hun leven behandeld moeten worden voor een falend gehoor. 

 

 



Conductiedoofheid: (meest voorkomende vorm) 

• Slijtage: de gehoorbeentjes worden iets strugger waardoor ze het geluid niet meer goed 

kunnen doorgeven 

• OPLOSSING: hoortoestel dat het signaal versterkt 

Herhaaldelijke blootstelling aan lawaai kan leiden tot 2 types gehoorverlies: 

1) Tijdelijke drempelverschuiving: na geluisterd hebben naar harde geluiden, kan een persoon 

tijdelijk geen zachte geluiden meer waarnemen. Hoe luider het lawaai, hoe langer het herstel 

duurt.  

2) Permanent: wanneer men schade oploopt aan de haarcellen van het binnenoor spreekt men 

van sensorineurale doofheid. Één enkel geluid kan al blijvende gehoorschade veroorzaken. 

De gel beweegt zodanig snel dat de haarcellen ervan gaan afkraken en platliggen. 

• Cochleair implantaat: wordt chirurgisch in het oor van de patiënt geplaatst en ontvangt 

geluidsgolven via een microfoon op het buitenoor.  

• Dit implantaat wordt vooral bij jonge kinderen gebruikt omdat je het moet kunnen aansluiten 

op de primaire auditieve cortex. Bij jonge kinderen ontwikkelen de hersenen zich nog en 

kunnen dus aanleren de signalen van het implantaat te interpreteren als een geluid. 

Blootstelling aan voortdurend lawaai kan ook leiden tot blijvende oorsuizingen of tinnitus. De 

mensen horen constant geluiden die niet van buiten komen. Een behandeling is moeilijk tot 

onmogelijk 

 

3.4 DE REUKZIN 

De reukzin is bij de mens minder goed ontwikkelt dan bij dieren. Dit komt niet omdat onze 

reukreceptoren slechter zijn, maar omdat we er relatief weinig van hebben (10 miljoen per neusgat) 

en slechts een klein deel van de cortex aan de reuk gewijd is. (primaire olfactorische cortex) 

 

 

De receptoren in onze neus reageren op 

verschillende soorten moleculen. De binding van 

deze moleculen is redelijk traag, dus om deze 

moleculen terug los te laten wisselen we af tussen 

de neusgaten. 

 

 

 

Wanneer de geurreceptoren geactiveerd worden, sturen ze hun 

boodschap rechtstreeks naar de bolbus olfactorius. Vané hieruit 

gaan de signalen naar hogere corticale centra waar de neuronale 

signalen als geuren geïnterpreteerd worden.  

 

 



Geuren detecteren en identificeren 

Vrouwen > mannen, jong volwassenen > ouderen. In het algemeen hebben we ’s ochtends een 

hogere gevoeligheid dan ’s avonds.  

Geuradaptatie: het reuksysteem past zich snel aan een blijvende stimulus zonder gevolgen aan. 

Daarom merken we geuren niet meer op als we er een tijdje aan blootgesteld zijn. De neus is het 

zintuig met de meeste adaptatie, na 15 minuten reuk je een bepaalde geur niet meer.  

• Top-down effect: we verwerken niet alle informatie die in het brein terecht komt. 

Mensen zijn niet goed in het detecteren van geuren, en nog beperkter in het identificeren ervan. We 

zouden slechts 100 geuren kunnen benoemen als we de bijhorende bronnen niet te zien krijgen. 

• Blinden zijn niet beter in het detecteren van geuren → Blinden zijn wel in het identificeren 

van geuren! 

Kakosmie: de normale geur valt weg waardoor de hersenen er iets bij gaan verzinnen. Ze 

gewaarworden een constante vieze geur. 

Feromonen: geuren dat het paargedrag beïnvloeden 

• Vooral bij dieren: dieren verkiezen een partner met een andere lijfgeur (opposites attract) → 

zo bouwen ze namelijk een grotere immuniteit op 

• Lijkt ook bij mensen voor te komen maar wordt onderdrukt wanneer de vrouw de pil gebruikt. 

 

Hoewel de voorkeur voor sommige geuren gedeeltelijk genetisch bepaald is, wordt onze voorkeur 

voor geuren ook associatief aangeleerd. 

• Ook foetaal: als de moeder tijdens de zwangerschap een gerecht eet met olijven en er van 

overgeeft, zal de baby geboren worden met een aversie voor anijs. 

 

3.5 DE SMAAKZIN 

Net zoals onze reukzin is onze smaakzin minder goed ontwikkeld dan bij veel andere diersoorten. 

• Sommige insecten hebben smaakreceptoren op hun voeten 

• Vissen hebben receptoren over hun hele lichaam, zodat ze hun prooi al proeven voor ze hem 

kunnen zien. 

De basissmaken en hun receptoren 

Aristoteles onderscheidde 7 smaakeigenschappen, in de 19de eeuw gereduceerd naar 4: 

• Zout: doordat het lichaam zelf een zoute omgeving vormt, is een voldoende inname van zout 

belangrijk → mensen voorkeur voedingsmiddelen met wat zout 

• Zoet: de stof die wordt ingenomen bevat veel energie die nodig is om het lichaam warm te 

houden en bewegingen uit te voeren 

• Zuur: mensen hebben een instinctieve afkeer voor zuur want zure stoffen zijn gewoonlijk 

schadelijk. Alleen lage concentraties of in combinatie met zoet 

• Bitter: instinctieve afkeer; schadelijke elementen in planten hebben meestal een bittere 

smaak → mensen afkeer aan groenten die niet voldoende zoet zijn 

 

 



De smaakeigenschappen worden gedetecteerd door receptoren in de smaakknoppen. De meeste 

mensen hebben tussen de 2000 en 10 000 smaakknoppen. 

• 2/3: tong 

• 1/3: verhemelte, keel, strottenhoofd 

Elke smaakknop bevat tussen de 50 en 150 smaakreceptoren, ze leven slechts een tiental dagen en 

worden daarna vervangen door nieuwe. 

Blinde vlek: plek op de tong waar geen smaakknoppen zijn 

Ons eetgenot is niet alleen afhankelijk van onze smaakreceptoren maar wordt ook aangevuld door 

sensaties van textuur, temperatuur, geur, pijn (hete pepers) → pikant is geen smaak, het zijn de 

smakknoppen die kapot gaan. 

 

Het belang van de geur 

Mensen schrijven hun eetplezier gewoonlijk toe aan hun papillen, maar eigenlijk ontstaat het plezier 

door een interactie tussen smaak- en geurreceptoren. 

• Wasknijper op neus: moeilijk om alledaagse producten met uitgesproken smaak te 

identificeren 

• Onderzoek: zonder neusknijper konden proefpersonen voor 79% de juiste chips smaken 

identificeren en hadden gemiddeld 5 seconden nodig. Met neusknijper konden ze slechts 54% 

goed raden en hadden gemiddeld 11 seconden nodig. 

• Bij geurverlies smaakt je eten dus veel minder. Chocolade smaakte zonder geur naar zeep 

• Het is niet de geur van buitenaf die belangrijk is, het is de luchtstroming die de moleculen van 

uit de mond naar de neusholte doen gaan dat belangrijk is. 

Adaptatie: de smaak van ons voedsel is sterk afhankelijk van de andere ingrediënten die we erbij 

eten of kort daarvoor gegeten hebben.  

Onze smaakvoorkeuren zijn cultureel beïnvloedbaar; tussen de leeftijd van 0 en 2 jaar lusten baby’s 

alles. Vanaf hun 2 jaar zijn kinderen neofobisch en hebben een afkeer naar alle nieuwe smaken, ze 

hebben 10 blootstellingen nodig aan een smaak om ze alles te laten lusten. 

 

Smaakmythe: veel mensen geloven dat verschillende delen van de tong gevoelig 

zijn voor verschillende basissmaken maar dat klopt niet. Onze verschillende 

receptoren zijn over onze hele tong verspreid  

 

Umami en vet  

Umami en vet zijn twee andere basissmaken die door sommige onderzoekers tot de basissmaken 

gerekend worden en door andere niet. 

Umami: Aziatische keuken, hoewel er receptoren op onze tong lijken te bestaan voor umami, wordt 

de stof toch vooral in de darmen opgenomen.  

Ook voor vet zijn er discussies of het nu wel een basissmaak zou zijn of niet. 

 



3.6 DE ZINTUIGEN VAN DE HUID 

De tastzin 

Onze tastzin registreert drukveranderingen, dat is belangrijk om 3 redenen: 

1) We kunnen voorwerpen herkennen 

2) Belangrijk element binnen sociale relaties 

3) We krijgen feedback over hoeveel druk we op een voorwerp mogen uitoefenen 

 Als je een ei uit de koelkast haalt weet je hoeveel druk je moet uitoefenen om het ei niet 

te laten breken. 

We hebben 4 verschillende soorten receptoren: 

1) Het detecteren van snelle veranderingen op een zeer precieze plaats. Deze receptoren liggen 

vlak onder de huid en vinden we vooral terug op de vingertoppen (bv: typen) 

2) Het detecteren van langdurige veranderingen op een specifieke plaats. Zij gaan vuren 

wanneer we een klein voorwerp gedurende langere tijd vasthouden (bv: schrijven, steentje in 

de schoen) 

3) Het detecteren van snelle veranderingen over grotere oppervlakten. Deze receptoren zijn 

zeer gevoelig maar stellen ons niet in staat de precieze plaats van de drukverandering te 

detecteren. (bv: iemand legt een hand op je schouder) 

4) Het detecteren van langdurige veranderingen over grote oppervlakte. Ze informeren ons 

bijvoorbeeld over bewegingen die we uitvoeren bij het zitten en weer opstaan (bv: je 

studeert al 45 in dezelfde positie, het begint zeer te doen) 

 

Adaptatie: de huid registreert drukveranderingen en niet onveranderde stimuli. Hierdoor voelt een 

nieuwe horloge in het begin vreemd aan, maar na een paar dagen merk je het niet meer. 

Interactie met andere gewaarwordingen: visueel: dode hand effect – leg je hand tegen het hand van 

iemand anders en voel dan aan de handpalm van de persoon tegenover je, het voelt als een dode 

hand. 

 

Tastzin buiten het lichaam: 

• Natuurlijk: tijdens het schrijven lijkt het alsof de pen een onderdeel van ons lichaam wordt en 

ons gevoel zich uitstrekt tot het topje van de pen 

• Inductie: door bovenstaande eigenschap willen wetenschappers ervoor zorgen dat wanneer 

iemand over zijn/haar prothese streelt hij het gevoel krijgt dat het deel uitmaakt van hun 

lichaam. 

• Fantoomledematen: een lichaamsdeel van iemand is geamputeerd maar de persoon heeft 

nog altijd het gevoel het lichaamsdeel te hebben. Wanneer bijvoorbeeld een stomp bij de arm 

aangeraakt wordt kan de persoon het gevoel hebben dat zijn vingers bewegen => vaak wordt 

dit gevoel ervaren als pijn (=fantoompijn) 

Neuronale plasticiteit: veranderingen in de organisatie van de hersenen van individuen (bv: je raakt 

iemand zijn gezicht aan, ze hebben het gevoel dat je hun vinger aanraakt) 

 



Temperatuur 

Onze huid is zeer gevoelig voor de temperatuur om ons heen, dat komt omdat we warmbloedig zijn 

en onze lichaamstemperatuur binnen bepaalde grenzen moeten houden. 

We hebben afzonderlijke receptoren voor te warm of te koud 

We zijn vooral gevoelig voor snelle veranderingen 

Bij een onveranderde situatie treedt er adaptatie op: steek je hand eerst in een koude emmer water 

en daarna in een warme emmer water, dan lijkt de emmer warm water kokend heet. Maar na enige 

tijd in de emmer met je hand gezeten te hebben begint je lichaam zich er aan te adapteren. 

 

Pijn 

Nociceptie: het detecteren van potentiële weefselbeschadiging 

Belang van pijn perceptie wordt geïllustreerd door mensen die wegens een genetisch defect geen 

pijn kunnen voelen.  

• Ze moeten opletten dat ze niet op hun tong bijten tijdens het eten 

• Ze hebben de neiging hun houding niet genoeg te veranderen bij overbelasting waardoor 

spieren en gewrichten beschadigd raken. 

• Ze voelen niet of iets te heet is waardoor ze zich ernstig verbranden 

De receptoren die verantwoordelijk zijn voor pijngewaarwording worden vrije zenuwuiteinden 

genoemd Deze receptoren komen zowel voor in onze huid als in ons lichaam (organen)  

Er zijn 2 soorten zenuwbundels die info over weefselbeschadiging naar het ruggenmerg sturen: 

(bottom up) 

1) Snelle signalen doorsturen en een goede lokalisatie van de pijnplek mogelijk maken => dient 

om de schade te beperken: reflexen 

2) Traag en diffuus signaal sturen 

Maar het is niet enkel bottom up dat belangrijk is, top down heeft een grote impact op de 

gewaarwording van pijn. Hoe we ermee omgaan bepaalt onze pijn: 

• Geen pijn in levensbedreigende situaties (bv: na een ernstig verkeerongeval voel je de pijn pas 

later) 

• Pijnervaring wordt verminderd door een aangename stimulatie op een ander deel van het 

lichaam 

• Placebo-effect: een nepmedicijn heeft het gevoel dat de pijn verzacht 

• Verhoogde gevoeligheid bij eerder beschadigde zones; een plek die genaaid is, is veel 

gevoeliger dan de rest. Onze hersenen hebben geleerd dat het een gevoelig plekje is 

(omgekeerd top-down effect) 

• Tot zo’n 60% van de mensen die een amputatie ondergaan hebben ervaren fantoompijn 

• Er bestaan zeer grote individuele verschillen in pijnervaring 

 

 

 



Malzack & Wall: poortcontrole theorie 

• De gewaarwording van pijn bij mensen is vooral afhankelijk van de mate waarin de hersenen 

er aandacht en verwerking aan besteden. We kunnen onze pijn onder controle houden: 

• Volgens deze theorie is zowel pijnervaring als pijnmodulatie belangrijk. Pijnervaring is 

noodzakelijk om ons te behoeden voor te grote beschadigingen. We moeten in staat zijn om 

pijn te onderdrukken: Dit gebeurt door een neuronale ‘poort’ waar het pijnsignaal door moet 

om de hogere hersencentra te bereiken. Omstandigheden kunnen de poort meer of minder 

openen op zo de pijnsignalen tot de hersenen toelaten of niet. 

Chronische pijn: ongeveer 20% van de mensen heeft last van chronische pijn, dat wil zeggen pijn die 

langer duurt van 6 maanden en niet te wijten is aan een kwaadaardige ziekte 

• Meest voorkomende chronische pijn: artritis 

Hoe kan psychologie de chronische pijnervaring verergeren? 

• Aandacht aan de pijn besteden 

• Piekeren over de gevolgen van pijn 

• Geen ander gedrag stellen 

Hoe kan psychologie de chronische pijnervaring verminderen? 

• Compensaties door stimulaties op andere delen van het lichaam 

• Aanvaarden van de pijn 

• Placebo effect 

• Niet automatisch op de pijn reageren, met andere bezigheden doorgaan 

• Levensbedreigende situaties 

Biologische ingreep van het lichaam op pijn: 

• Endorfines: stof die het lichaam in bepaalde omstandigheden produceert om de pijn te 

verzachten 

• Morfines: dezelfde chemische structuur als morfine => poeder heeft een sterk pijn 

onderdrukkend effect. 

Thermal grill illusion: je kan iemand een illusie van brandende pijn geven zonder schade toe te 

brengen. Je warmt sommige staafjes op tot 40°C en andere koel je af tot 20°C, als je ze afwisselend 

naast elkaar legt en je hand erop houdt krijg je een heftig en onhoudbaar brandgevoel. 

 

3.7 KINESTHESIE EN EVENWICHTSGEVOEL 

Kinesthesie: informeert ons over de positie en de beweging van onze ledematen via receptoren in de 

spieren, pezen en gewrichten. We zijn ons nauwelijks bewust van dit zintuig, totdat het niet meer 

werkt (bv: slapende voet) 

Evenwichtsgevoel: stelt ons in staat onze evenwicht te kunnen bewaren. Dit gebeurd door 

informatie uit de evenwichtszintuigen in combinatie met kinesthetische feedback:  

• De evenwichtszintuigen bevinden zich in het binnen oor en bestaan uit semicirculaire 

kanalen. Vanuit het slakkenhuis vertrekt een zenuw die een signaal geeft hoe hard de 

vloeistof in de beweegt. Dit signaal wordt gestuurd naar het cerebellum (kleine hersenen) 



• Wanneer de beweging extreem is kan het gebeuren dat de persoon zich duizelig of misselijk 

voelt. Vooral wanneer de informatie uit de evenwichtszintuigen niet overeen komt met de 

visuele informatie (bv: boek lezen tijdens het rijden, je visueel systeem zegt dat je stilstaat 

maar het cerebellum zegt dat je beweegt) 

 

3.8 DE PSYCHOFYSICA 

De tak binnen de psychologie die zich bezighoudt met hoe gewaarwordingen ontstaan, heet de 

psychofysica. De psychofysica houdt zich bezig met de vraag hoe een fysische stimulus wordt 

omgezet in een psychische ervaring.  

Psychofysische proeven gaan meestal over het bepalen van absolute en differentiële drempels 

Absolute drempel: de intensiteit die een stimulus nodig heeft om waargenomen te kunnen worden. 

Het is de laagste waarde die een persoon kan detecteren. 

• Er bestaan verschillende methoden om de absolute drempel te meten. De eenvoudigste is 

om de intensiteit van een stimulus stelselmatig te verzwakken tot de persoon deze niet meer 

kan gewaarworden.  

• Voorbeeld experiment: je steekt een flauw 

lampje aan in een kamer en vraagt aan mensen 

of ze het lampje hebben zien aanspringen 

• RESULTAAT: onze ogen werken niet als robots 

en zeggen vanaf 5 Watt merk ik het lampje op. 

Nee, het levert een S-curve op => op 5 watt 

heeft de helft van de mensen het licht gezien. 

Bij 13 Watt heeft iedereen het altijd gezien 

• Het is dus geen absoluut systeem, er zit variatie 

op => er zit ruis op de elektrische activiteit van 

de hersenen (signal noise ratio), er moet genoeg 

activiteit in de hersenen zijn om iets te kunnen 

opmerken: 

• False alarm: de hersenen zeggen dat we iets gezien hebben maar het is niet zo 

• Misses: je hebt iets gezien maar je hersenen zeggen dat je niets gezien hebt 

De absolute drempel is dus de intensiteit van een stimulus waarvoor dat mensen in de helft van de 

gevallen doorhebben dat er iets getoond is 

Bv: Gehoortest tijdens medisch onderzoek: de drempel van je geluidssterkte wordt gezocht. Deze 

drempel wordt vergeleken met tabellen om te zien of het resultaat normaal is. 

Hele wetenschap heeft onderzocht wat onze absolute 

drempels zijn. Zo heeft men ontdekt dat het zicht ons 

meest gevoelige zintuig is. 



Drempels zijn niet constant, als we bijvoorbeeld van een klaarlichte dag naar een donkere woestijn 

gedropt worden met een kaarsje op 50 km afstand, zullen we het 

kaarsje niet kunnen zien. 

De grafiek toont aan dat zintuigen zich aanpassen: overschakeling 

van kegels naar staafjes (2 schelpen). Naarmate we langer in het 

donker zitten zullen onze hersenen een lage intensiteit nodig 

hebben om licht te zien. 

Dus de absolute drempel is niet  zo absoluut want hij is onderhevig 

aan adaptatie 

Ander voorbeeld: we kunnen een koffielepel suiker in 7;5 liter water 

proeven maar als je net een immens zoet dessert gegeten hebt, zal 

je het niet proeven => je tong kreeg heel veel zoet binnen dus als je 

dan maar heel weinig zoet binnenkrijgt zullen je hersenen het niet 

interpreteren. 

Drempels zijn ook afhankelijk van interacties met andere zintuigen: experimenten met 2-

puntsmethode, prik ik met 2 of met 1 prikker? 

• Hand: je duwt op 2 plekken 

• Rug: je duwt maar op één plek 

• Differentiële sensitiviteit: de drempel van tast is anders op je hand dan op je rug 

+ we zijn gevoeliger als we er naar kijken: je spuitje zal meer pijn doen als je er naar kijkt, je 

hebt een grotere gewaarwording 

 

De relatie tussen de fysische stimulus en de psychologische respons is niet 

lineair: 

• Als het heel stil is en je voegt een beetje geluid toe: mensen horen 

het verschil immens 

• Als je naast een straaljager staat en je steekt daar een haardroger 

bij aan, zal je het verschil niet horen 

Nochtans fysisch is er iets verandert, maar als er al heel veel geluid waargenomen wordt, 

zullen onze hersenen het niet als betekenisvol ervaren 

Eén van de belangrijkste uitvindingen van de psychofysica: decibelschaal 

Amplitude drukke snelweg: 100 000 

Amplitude luide muziek radio: 10 000 

• De fysische energie die aanwezig is bij drukke snelweg , is 10x meer dan bij muziek radio 

• Decibelschaal: hoe hard ervaren we het? 

 

 

 

 

 



Je zou kunnen zeggen dat als je van 20 naar 40 decibel gaat, dat je het dubbel zo luid ervaart. Maar 

bij de fysische energie die in de oren komt is het niet dubbel zo veel maar 10 keer zo veel 

• Als we het gevoel willen hebben dat er iets dubbel zo luid klinkt, moeten we er 10 keer zoveel 

bij doen 

• Dus bij bv 100 decibel op een fuif is het maximum maar het is 110 decibel, scheelt dat veel? 

Het is niet 10% luider dan wat toegelaten is, het is 10x luider dan toegelaten is. 

 

 

Differentiële drempel: het kleinste verschil dat er moet zijn tussen twee prikkels, zodat het verschil 

waargenomen kan worden. (JND: just noticable differences)  

• Bv: voel je het verschil tussen een zakje 500 gram zout en een zakje 510 gram zout? Of ligt dit 

onder de differentiële drempel? 

De wet van weber: de kleinste waarneembare verschillen (delta I) staan in 

functie van wat er al is (I) → is een constante 

• Bv: je zit in een kamer met 20 gloeilampen en er worden er 2 bij 

aangestoken → je zal het verschil merken. Maar als je dan in een 

kamer zit met 100 gloeilampen en je steekt er 2 bij aan, dan zal je het 

verschil niet opmerken 

 

Hoe groter de intensiteit, hoe meer er moet bijkomen voordat de proefpersoon het verschil opmerkt 

• Bv: zakje van 20 gram zout vs 22 gram zout je merkt het verschil (+10%) 

• Zakje van 200 gram zout en 202 gram zout, je zal het verschil niet merken => je moet er 220 

van maken (=10%) 

• Weberfractie: hoeveel er nodig is om een verschil op te merken 

Weberfracties worden vandaag de dag nog gebruikt om de werking van medicijnen de testen. 

 

Weberfracties ook in de consumentenpsychologie gebruikt: 

- Situatie 1; je koopt een jas voor 100 euro en een hemd voor 15 euro → in de andere winkel 

kan je het hemd krijgen voor 10 euro → De meeste mensen gaan zich verplaatsen naar de 

andere winkel 

- Situatie 2; je koopt een jas van 100 euro en een hemd van 15 euro → in de andere winkel 

kan je de jas voor 95 euro krijgen → De meeste mensen gaan niet naar de andere winkel 



 De inspanning is hetzelfde, 5 euro verdienen, maar bij het hemd gaat er 33% van de prijs 

en bij de jas gaat er maar 5% van de prijs en is niet genoeg mensen te overtuigen naar de 

andere winkel te gaan. 

3.9 INTERACTIES TUSSEN DE ZINTUIGEN 

Onze zintuigen werken op allerhande manieren samen 

Crossmodale integratie 

Crossmodale integratie= het fenomeen waarbij  een combinatie van informatie uit twee of meer 

zintuigen in allerlei situaties tot betere prestaties leidt 

Lipbewegingen  

• We kunnen een gesprek beter volgen wanneer we tijdens het luisteren naar de andere zijn 

lipbewegingen kunnen zien → McGurk-effect 

Compensaties bij het uitvallen van een zintuig 

Het afwezig zijn van een zintuig kan leiden tot compensaties in andere zintuigen: 

• Doven hebben een betere visuele perceptie 

• Blinden hebben een gevoeligere tastzin: braille 

• Blinden kunnen doormiddel van echolokalisatie inschatten hoe hun omgeving eruit ziet en 

welke vorm een voorwerp heeft 

• De traditionele zintuigen kunnen worden verbeterd door oefening 

Neuronale plasticiteit 

Naast oefenen is er nog een tweede factor waarom mensen na het uitvallen van een zintuig beter 

scoren op andere zintuigen. 

Een ongebruikt deel van de hersenen kan functioneel worden voor andere zintuigen!  

• Bij het lezen van braille, wordt de visuele cortex bij blinden geactiveerd 

• Bij het zien van bewegingen wordt bij dove mensen de auditieve cortex geactiveerd 

Synesthesie 

Synesthesie is het verschijnsel waarbij 2 zintuigen op een duurzame manier met elkaar vermengd 

zijn. 

Als baby’s worden we geboren met hersengebieden die met elkaar verbonden zijn die eigenlijk niet 

verbonden horen te zijn. Hierdoor treedt neuronale pruning op: het doen verdwijnen van 

verbindingen die er niet hoeven te zijn. => bij mensen met synesthesie raakt de neuronale pruning 

verstoord en blijven er wel verbindingen aanwezig die er normaal niet hoeven te zijn. 

• Ze maken bijvoorbeeld associaties tussen een getal en een kleur, 2 is rood en 8 is groen 

• Je ziet het woord kat en wordt gelinkt aan de kleur geel 

Ook kunnen mensen zintuiglijke ervaringen ervaren zonder een stimulatie 

• Bv: mensen die epilepsie aanvallen hebben in de temporale lob kunnen beginnen hallucineren 

(Van Gogh) 

 

 



 

Hoofdstuk 4: waarneming 
4.1 VAN ZINTUIGELIJKE GEWAARWORDING NAAR WAARNEMING 

Gewaarwording = de opname van stimuli uit de omgeving en vertaling in zenuwimpulsen die door de 

hersenen kunnen verwerkt worden 

Waarneming = het interpreteren en begrijpen van de gewaarwording 

 

Gewaarwording is niet hetzelfde als waarneming 

• Visuele agnosie: we kunnen perfect zien, maar niet herkennen => compensatie door 

semantische kennis (voelen) 

• Artificiële intelligentie: we kunnen robots maken die een goede gewaarwording hebben. 

Maar de waarneming is niet makkelijk om na te maken (=> siri) 

WAARNEMING IS EEN ACTIEF PROCES 

Het visuele signaal is beperkt en verandert voortdurend, onze hersenen hebben 3 taken om de 

hersenen een zinvolle waarneming te creëren:  

1) Het aanvullen van het visueel signaal dat onvolledig/beperkt en veranderend is 

• Op de retina is een blinde vlek, deze vlek wordt aangevuld door de hersenen 

• We kijken met oogbewegingen (saccades). We lezen 

niet glad over een tekst, we maken sprongetjes. We 

maken ongeveer 4 saccades per seconde, tijdens dat 

sprongetje wordt er geen informatie doorgestuurd naar 

de hersenen  

 1/6de van de tijd krijgen onze hersenen dus 

geen visuele informatie binnen en zijn we 

visueel blind. De hersenen houden het 

beeld bij dat ze ervoor hebben gezien en 

vullen het aan  

 

• Hetzelfde geldt voor knipperen. We zijn er niet van bewust dat we het doen. Het 

knipperen duurt 0,5 seconde. Onze hersenen fantaseren de informatie erbij. 

• De retina is een tweedimensionale structuur, in een lichtstraal zit geen informatie hoever 

welke afstand hij heeft moeten afleggen om je oog te bereiken. Onze hersenen zullen de 

3D erbij moeten berekenen 

• Enkel op de fovea hebben we een scherp zicht. We hebben het gevoel een geheel scherp 

beeld te hebben maar hoe verder van de fovea een lichtstraal binnenkomt, hoe minder 

scherp we het zien. 

 

 



• De visuele info dat onze hersenen bereikt, vertoont 

geen constante vormen. Het binnenkomende signaal 

veranderd voortdurend. Wanneer we voor een deur 

staan is het een rechthoek, maar als deze lichtjes 

opengaat veranderd de vorm in een trapezium. 

Visueel is er iets grondigs veranderd maar toch weten 

onze hersenen dat het over hetzelfde object gaat. 

 

2) Het streven naar de perceptuele constantie 

Perceptuele constantie = het fenomeen van gelijkblijvende voorwerpen ondanks voortdurende 

veranderingen in het retinaal beeld.  

• Perceptuele constanties zijn belangrijk omdat ze onze gewaarwording corrigeren en ons in 

staat stellen om de werkelijke vorm, groottes en kleuren van de wereld te zien en niet 

veranderende retinale beelden 

Hiervoor moet een onderscheid gemaakt worden tussen een proximale en distale stimulus: 

• Proximale stimulus: het geheel van de fysische energie dat onze sensorische receptoren 

stimuleert (wat wordt er in ons oog geprojecteerd?) 

• Distale stimulus: het voorwerp dat de fysische energie produceert 

Welke distale stimulus komt overeen met wat op de retina geprojecteerd word? 

 

3) Waarneming als heuristisch interpretatieproces 

Palmer: waarneming is een heuristisch interpretatieproces 

• Het visuele systeem vormt de proximale stimulus om tot een distale stimulus,  gebruik 

makend van semantische kennis, kennis van de wereld. De binnenkomende proximale 

stimulus wordt dus gecombineerd met aannames wat leidt tot de meest waarschijnlijke 

distale stimulus. 

• Maar onze aannames zijn niet altijd juist, soms hebben we verkeerde percepties. We spreken 

hierbij over optische illusies 

 

VISUELE ILLUSIES 

We hebben de indruk dat ons zicht perfect marcheert, daarom is het moeilijk om te onderzoeken hoe 

het werkt. Daarom besteden wetenschappers veel aandacht aan de gevallen waarin het fout gaat en 

mensen iets anders percipiëren dan wat getoond wordt (=visuele illusies) 



Voorbeelden 

Je hersenen krijgen een 2D beeld binnen maar toch hebben we de indruk dat 

de bolletjes op de diagonaal dichter bij ons staan. De hersenen berekenen 3D. 

De bolletjes zijn lichtergekleurd aan de bovenkant, daardoor zijn het lichter 

• De helderheid aan de bovenkant van een voorwerp wordt gebruikt om 

diepte te berekenen. 

 

 

 

2 van de 3 balken zijn dezelfde. Je zou denken de 2de en de 3de maar het zijn balken 1 en 2! 

In ons oog creëren beide balken evenveel oppervlakte, maar in 

onze waarneming zien we de linker balk als langer en smaller. 

• De proximale stimulus is ondergeschikt aan onze 

waarneming → wat in onze retina gebeurd, is niet het 

enige waarop de hersenen zich baseren om iets waar te 

nemen 

 

Kleurconstantie: we vergelijken kleuren met wat er rond staat 

• B lijkt lichter omdat het omgeven is door donkere kleuren 

• A lijkt donkerder omdat het omgeven is door lichtere kleuren. 

Mensen zien relatief: we zien door te vergelijken met irrelevante 

informatie  Robots zien absoluut: zijn zicht is perfect 

 

Bij de waarneming wordt een onderscheid gemaakt tussen bottom-

up processen en top-downprocessen: 

• Bottom-up: de informatiestroom van de receptoren aan de basis (bottom) naar de 

hogere hersencentra (up) die verantwoordelijk zijn voor het herkennen en classificeren 

van voorwerpen. 

• Top-down: de informatiestroom van de hogere kenniscentra (top) naar de vroegere 

stadia van de verwerking (down). Ze dienen om de waarneming efficiënter te maken. 

 

4.2 VAN DE RETINA NAAR DE HERSENEN: BOTTOM-UP PROCESSEN 

Men weet nog altijd niet 100% hoe de waarneming werkt. 

De beste theorie is de objectherkenning van Marr die bestaat uit 3 stappen: 

• De primaire schets 

• Perceptuele organisatie 

• Patroon- en objectherkenning 

 



1) STAP 1: DE PRIMAIRE SCHETS 

Een beeld op de retina (proximale stimulus) zorgt ervoor dat onze 2 oogzenuwen elektrische signalen 

sturen.  

Compressie: slechts één procent van de informatie die in ons oog toekomt wordt doorgestuurd naar 

onze hersenen. De hersenen moeten dus een selectie maken welke informatie wordt doorgestuurd 

en welke niet. 

De primaire schets is de informatie die doorgestuurd wordt. Wat is 

belangrijke informatie?  

A) Helderheidsverschillen 

 Waar scheidt het paard van het gras? Waar de kleur 

veranderd 

 

B) Oriënatie van de randen 

 Bv: het vlaggetje is een driehoek; je moet meegeven hoe het vlaggetje gedraaid staat 

 

C) Onderscheid tussen belangrijke helderheidsveranderingen en toevallige 

helderheidsveranderingen 

 Kleurovergang van paard naar gras = belangrijk 

 Kleurovergang in de vacht = toevallig 

De rechterprent is wat in onze hersenen toekomt, hier moeten we de waarneming bij creëren die 

met meeste trekt op de linker foto => 99% van ons visueel beeld is berekend. 

 

2) STAP 2: PERCEPTUELE ORGANISATIE 

Welke randen horen bij welk voorwerp? 

Men heeft ontdekt dat fase 1 en fase 2 aparte fasen zijn omdat er mensen zijn die een prefecte 

primaire schets hebben maar geen onderscheid kunnen maken tussen randen 

• Bv: als een neus, oor, oog aan dezelfde snelheid bewegen zal een persoon pas beseffen dat 

het bij elkaar hoort. 

• Het is ook zeer moeilijk in te stellen bij computers 

 

Hoe gaan we bepalen wat bij elkaar hoort? 2 principes: 

A) Perceptuele groepering 

We groeperen wat logischerwijs bij elkaar hoort =>  

We groeperen volgens: 

• Gelijkheid (lijn 1) 

• Nabijheid (lijn 2) 

• Geslotenheid (lijn 3) 

• Goede voortzetting (lijn 4) 

 



Goede voortzetting: elementen die in elkaars verlengde liggen, worden vaker gezien als behorend tot 

eenzelfde geheel dan elementen die niet in elkaars verlengde liggen. (perceptuele constantie) 

Voorbeelden goede voortzetting 

Onze hersenen vullen de ontbrekende informatie aan 

 

Eerst zijn het gewoon grijze vlekjes maar door de 

‘inkt’ die er over ligt lijken het allemaal B’s. 

 

 

 

 

We gaan de trein niet zien als aparte reepjes door 

het hek dat ervoor staat. We weten dat de stukjes 

trein bij elkaar horen. Je gaat de ontbrekende 

informatie aanvullen. 

 

 

 

Goede voortzetting kan leiden tot optische illusies: 

      

o Onze hersenen hebben het hand en de kop toegekend aan de foute persoon/koe => 

mislukte fase 2 

o Ook geheugen speelt een belangrijke rol, in onze hersenen hebben we 

opgeslagen welke vlekken bij elkaar horen (top down)  

 

 

 

 

 

 



B) Figuur- achtergrondscheiding 

Je moet beslissen van de primaire schets wat figuur en wat achtergrond is 

Rubin vaas 

Je kan twee zalmroze gezichten zien op een witte achtergrond 

Of je ziet een witte vaas op een zalmroze achtergrond 

Wat speelt een rol bij figuur-achtergrondscheiding? 

• Omsingeling 

• Bij een omsingeld object hebben we de bedenking dat het op de 

voorgrond staat.  

• Als de omsingeling doorbroken wordt, lijkt het de achtergrond te zijn.  

• Grootte 

• Een klein gebied heeft meer kans om als figuur gezien te worden dan 

een groot gebied 

• Symmetrie 

• Symmetrische gebieden hebben meer kans om figuren te zijn 

• Locatie 

• Dingen die onderaan staan, worden als achtergrond geïnterpreteerd 

• Textuur 

• Gedetailleerde gebieden worden vaker gepercipieerd als figuur 

• Vorm 

• Objecten die smal onderaan zijn zullen vlugger als figuur gezien worden 

• Vertrouwdheid 

• Gebieden die beantwoorden aan een silhouet van een bekend voorwerp hebben meer kans 

om als figuur gezien te worden 

 

Captcha (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart) 

Als men een robot wil bouwen die kan zien zoals de mens => heel moeilijk om alle bovenstaande 

processen na te kunnen maken. 

Daarom moeten we vaak op onze computer een captcha test doen. Het is 

voor computergrogramma’s onmogelijk om deze code te kunnen lezen. 

Moeite met bv perceptuele groepering, wat hoort bij elkaar? 

Computers nog altijd moeite met figuur-achtergrond onderscheiding 

 

 



3) STAP 3: PATROON- EN OBJECTHERKENNING 

Wanneer de perceptuele organisatie klaar is, heb je een 2,5D schets. 

• Je hebt enkel info op wat zichtbaar is (viewer—centered/ kijkergericht beeld) de voorwerpen 

hebben nog geen achterkant 

• Als we iets willen herkennen moeten we tot een voorwerpsgericht beeld komen 

Patroonherkenning: koppelen van een kijkergericht beeld aan een voorstelling in het geheugen (=> 

voorwerpgericht beeld) 

Overgang kijkersgericht beeld naar voorwerpsgericht beeld 

Eerst krijg je in verschillende situaties lichtjes te zien die zich verplaatsen. Je hebt de informatie over 

de lichtjes maar je weet niet precies wat het is. (= viewer centered) 

Daarna krijg je te zien dat het eigenlijk lichtjes zijn die op de as of de omtrek van een wiel zijn 

bevestigd. Het ogenblik dat je ziet dat de lichtjes op wielen bevestigd zijn is het moment dat je het 

herkent hebt. (= voorwerpsherkenning) C => D 

 

 

Patroonherkenning op basis van 2 principes: 

 

A) Template-matching 

Voor patroonherkenning moeten de templates vergeleken worden met de uitkomst van de 

perceptuele organisatie. 

Templates = voorstellingen van voorwerpen die in het geheugen opgeslagen zijn. Als een figuur 

voldoende overeenstemt met de template, dan wordt het voorwerp herkend. 

Grote beperkingen van templates: 

• Soms kunnen we maar een klein deel van de figuur zien omdat er andere stimuli voor staan 

• Het uiterlijk van een voorwerp kan een grote variatie vertonen 

(bv: de letters van het alfabet)  

• Computer zijn template matching is niet goed, bij een captcha bv 

worden de letters vervormd en wordt het moeilijk voor de 

computer om ze te herkennen 

Maar enkel template matching volstaat niet  



B) Kenmerkenherkenning (feature) 

Ons visuele systeem kan voorwerpen herkennen op basis van karakteristieke kenmerken. (=regel 

gebaseerd) 

Bv: herkenning van de letter N: het zijn 2 verticale strepen en 1 diagonale  

 

De eerste computerprogramma’s met voorwerpherkenning:  

Marr slaagde er in alle regels in een computerprogramma te steken dat in 

staat was objecten te herkennen.  

Hij stelde dat veel voorwerpen gedefinieerd konden worden door een reeks 

van cilinders met een zekere lengte en breedte die op een bepaalde manier 

verbonden zijn. 

Het programma kan verschillende dieren herkennen d.m.v. verschillende 

templates. 

 

Opvolger van Marr: Biederman 

Er zijn 36 basisvormen (geons) Hij programmeerde de 

computer zodanig dat hij objecten kan herkennen aan de hand 

van combinaties van de geons. 

Naarmate je de computer meer geons aanbiedt, hoe meer 

voorwerpen hij zal herkennen  

Men stak dus voor het eerst de principes van de primaire 

schets, de perceptuele groepering en van de template-matching + feature detectie in een 

programma en opeens herkende een computer dingen. 

• Google draw doet het natuurlijk nu veel beter om verschillende voorwerpen te herkennen 

 

Marr stelt dus dat als je voorwerpherkenning hebt op basis van template-matching en 

kenmerkenherkenning krijg je een 3D beeld. 

• Je zal ontbrekende info van een voorwerp aanvullen, bv: de achterkant van een koe 

• Er is voldoende informatie om de distale stimulus af te leiden op basis van de proximale 

stimulus 

We doen niet alleen beroep op wat vanuit onze ogen naar de hersenen gestuurd wordt (bottom up), 

onze hersenen waarmee we nadenken beïnvloeden in heel sterke mate onze visuele waarneming 

(top down) 

Onze visuele cortex verwerkt evenveel info vanuit het geheugen als bij de zintuigen.  

 

 



4.3 DE PERCEPTIE VERBETEREN DOOR DE INFORMATIEOPNAME TE STUREN: TOP-

DOWNPROCESSEN 

De top-down verwerking beïnvloedt bijna alle fasen van de theorie van Marr 

• Primaire schets NIET => het is puur een compressie van het beeld 

• Perceptuele organisatie => WEL 

• Perceptuele groepering: meisje met de zwarte vlekken, de kennis beïnvloed hoe we iets 

waarnemen 

• Figuur-achtergrondscheiding: koe met twee gezichten op de snuit, de volgende keer dat je de 

foto ziet zal je misschien eerst de gezichten zien 

• Vroegere ervaringen hebben dus zeker een invloed op hoe we dingen waarnemen 

• Patroonherkenning: Als je vaker leest in een bepaald lettertype, zal je in dat lettertype ook 

sneller kunnen lezen => je hebt de templates opgeslagen, herinneringen 

 

EVIDENTIE VOOR TOP-DOWN INVLOEDEN 

• We kunnen een waarneming creëren van iets wat niet uit de proximale stimulus gegeven is 

• Perceptie van gehelen gaat vaak sneller dan de perceptie van onderdelen 

 

Contexteffecten op interpretatie 

Figuren kunnen anders waargenomen worden, afhankelijk van de context waarin 

ze voorkomen. 

Wat je verwacht, bepaald wat je waarneemt 

Je kennis van het woord ‘het’ zorgt ervoor dat je het als een ‘H’ waarneemt 

 

Omkeerbare figuren 

Hoewel de kenmerken op het papier dezelfde blijven en de gewaarwordingen 

volledig identiek zijn, geven ze toch aanleiding tot twee totaal verschillende 

percepties. 

 

 

 



Subjectieve contouren 

Gewaarwording: 3 pac-man mannetjes met 3 rode kapjes 

De witte driehoek wordt er bij gefantaseerd 

 

Woordsuperioriteitseffect 

De herkenbaarheid van een geheel verloopt beter dan de herkenbaarheid van onderdelen als het 

gaat om een voorwerp waar we vertrouwd mee zijn. 

Experiment Reicher: 

Drie condities:  

• Eén waarbij de 4 letters een woord vormden (word)  

• Eén waarbij de 4 letters geen woord vormden (orwd). 

• Eén waarbij alleen de te herkennen letter aangeboden werd 

Daarna vroeg hij of ze de letter ‘d’ hadden gezien 

Hij stelde vast dat in de eerste conditie meer letters werden herkent dan in de tweede conditie. In de 

derde conditie presteerden de proefpersonen even goed als in de niet-woord conditie 

RESULTAAT: je kennis van woorden helpen bij het herkennen van letters 

 

 

Geheel-deel superioriteitseffect voor andere stimuli 

Niet alleen onze herkenning van letters verbeterd wanneer ze deel uitmaken 

van een betekenisvol geheel, het geldt ook voor andere stimuli 



 

Wanneer je deze voorwerpen apart ziet zal je moeite hebben met ze te 

herkennen maar wanneer je ze in een bekend geheel, een gezicht, ziet zal je 

de voorwerpen snel herkennen. 

 

 

 

 

 

 

Invloed van een vertrouwd gezichtspunt 

We hebben de indruk dat we zeer goed zijn in het herkennen van 

gezichten. We zijn erop getraind omdat we elke dag met 

gezichten in contact komen. 

Maar we zijn niet gewend om gezichten ondersteboven te zien. 

We kunnen moeilijk verschillen zien. 

Wanneer de foto wel staat zoals we gewoon zijn, zijn we direct in 

staat dingen op te merken die niet kloppen. 

 

 

 

 

Scèneperceptie 

De Graef: invloed van de omgeving op het herkennen van voorwerpen 

• Er werd mensen gevraagd onbestaande voorwerpen aan te duiden 

• Ook een voorwerp zoeken dat wel bestaat. Wanneer mensen moeten zoeken naar een 

stofzuiger in de context van een tankstation, doen ze er 50% langer over dan om een 

stofzuiger te zoeken in een woonkamer 

• Vooral bij latere fixaties: het duurt even voordat we het effect zien → top-down neemt tijd 

 

 

 

 

 

 



 

IAM- Interactive Activation Model 

Ontstond in de jaren ’80 door McClelland en Rumelhart 

Het model had 3 lagen: 

• Woordniveau 

• Letterniveau 

• Kenmerkniveau 

KENMERKNIVEAU 

De onderste laag gaat opzoek naar horizontale, verticale en diagonale streepjes. Deze worden 

geactiveerd bij het zien van een letter. Bij bijvoorbeeld het zien van de letter T wordt een horizontaal 

en een verticaal streepje geactiveerd. 

LETTERNIVEAU 

Men leerde deze computer een verbinding tussen kenmerken en letters (bv: de combinatie van een 

verticale streep met daarboven een horizontale streep is de letter T).  

• Men leerde dit aan voor alle letters. Als bv een celletje van het horizontale streepje actief 

wordt, dan moet er activatie gestuurd worden naar alle letterdetectoren die ook een 

horizontaal streepje hebben (A, T, G, S) 

De herkenning van een letter is dus de cel op letterdetector niveau die het meeste actief wordt 

Deze tussenlaag voor letters is noodzakelijk: de computer moet eerst lijntjes zoeken, daaruit letters 

te activeren en daarna woorden. Zonder deze tussenlaag werkt het programma niet, zonder dit 

niveau werkt het namelijk ook niet in onze hersenen 

 

WOORDNIVEAU 

Computationele modellen: het zijn modellen die berekenen, dat als een iets actief wordt, moet het 

andere ook actief worden. Dus als je tegelijk activatie hebt in letters A, B, L, E dan heb je het woord 

able gelezen. 

De activatie van verschillende letters zorgt er dus voor dat we woorden kunnen herkennen en lezen 

 

Dit model kent een enorme biologische plausibiliteit, het is de perfecte theoretische weergave van 

een biologisch proces. Dit is exact hoe onze hersenen werken 

Graduele activatie van het programma: het programma zal niet zomaar in 1 keer woorden kunnen 

lezen, een computer moet net als baby’s vaak blootgesteld worden aan een woord om het te kennen 

(=> aantal cycli van leerprocessen) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De principes van Marr zitten in dit model verwerkt: 

• Kenmerkdetectoren 

• Groeperingsprincipe: welke lijntjes horen bij elkaar? 

 

Er zit zowel facilitatie als inhibitie in het model: 

• Facilitatie: hersencellen die elkaar versterken 

• Inhibitie: hersencellen die elkaar verzwakken 

• Als de hersenen bv een letter A zien zullen ze de hersencellen die activeren op andere letters 

onderdrukken (informatie wordt geïnhibeerd) 

 

Programma bevat zowel top-down als bottom-up: 

• Bottom-up: activatie van de kenmerkdetectoren naar de letter- en woorddetectoren 

• Top-down: ook activatie van de woorddetectoren naar letter- en kenmerkdetectoren 

• Een keer dat de hersenen denken dat je het woord ‘able’ gezien hebt, wordt er positieve 

activatie gestuurd naar A,B,L en E en negatieve activatie naar de letter N 

• Verklaart het woordsuperioriteitseffect: als je het woord ‘WORD’ hebt gezien, dan activeert 

het woord alle letters waardoor de kans dat je letter D gezien hebt vergroot 

 

4.4 WAARNEMING VAN DIEPTE EN BEWEGING 

4.4.1 DE WAARNEMING VAN DIEPTE 

Onze retina is een 2D structuur, het oog krijgt geen info over diepte/afstand 

• Onze hersenen moeten 3D berekenen op basis van 2D informatie 

 

- Binoculaire diepteaanwijzingen: informatie uit beide ogen nodig 



Onze ogen zijn een paar cm van elkaar verwijderd, we ontvangen hierdoor verschillende informatie 

over dezelfde voorwerpen. We berekenen op 2 manieren de diepte: 

Onze hersenen moeten deze 2 monoculaire beelden herleiden naar 1 3D beeld 

• Hoe meer deze 2 beelden van elkaar verschillen, hoe dichter een object bij ons staat (vinger) 

 

Oogconvergentie: de samentrekking van onze oogspieren berekenen onze hersenen hoe dicht een 

voorwerp staat: 

• Sterke samentrekking (scheel kijken): voorwerp staat dichtbij 

• Weinig samentrekking: voorwerp staat veraf 

=> Strabisme: het dominante oog afgeplakt om het luie oog te leren focussen op het juiste beeld 

 

 

 

-Monoculaire diepteaanwijzingen: informatie uit één oog nodig 

Mensen met één oog kunnen diepte minder goed berekenen 

Ze maken gebruik van: 

1)  De grootte van het retinale beeld 

• veel kegeltjes en staaltjes actief: voorwerp dichtbij 

• de grootte vrouw stimuleert een groter aantal kegeltjes 

en staafjes en staat dus dichterbij 

Problematisch in het verkeer: kleine auto’s worden verder ingeschat dan ze daadwerkelijk zijn 

 

2) Textuurgradiënt - dichtheid 

Hoe dichter zaken op elkaar staan, hoe verder onze hersenen ze interpreteren 

 

3) Lineair perspectief  

De plek waar de lijnen aan de horizon komen, zijn verder 

De man laat veel minder licht achter op onze retina, maar toch 

interpreteren onze hersenen als een normale man. Omdat hij op het einde 

van het pad staat, bij de lijnen dicht bij de horizon, weten we dat hij ver 

staat en hij in werkelijkheid groter zal zijn 

 

4) Interpositie – overlapping 

Dingen die andere objecten bedekken worden als dichter gezien 

 



5) Bewegingsparallax 

In een trein: de zaken dicht bij jou bewegen sneller dan de dingen vanachter op de horizon 

Zaken die dichterbij bewegen veranderen sneller ons visueel beeld 

 

ILLUSIES IN DIEPTEZICHT 

Lineair perspectief + textuurgradiënt 

Hoewel de linker en de rechter cilinder evenveel blauw in onze retina 

projecteren, lijkt de uiterst rechtse cilinder het grootste 

Lineair perspectief: De lijnen lopen naar elkaar waardoor de rechter verder 

weg lijkt dan de linker cilinder 

Textuurgradiënt: de lijnen rechts op de  foto staan dichter bij elkaar dan de 

lijnen links op de foto 

=> als de cilinder dichterbij zou komen, zou hij nog groter worden 

Ponzo – illusie  

Door de 2 diagonale lijnen die naar elkaar toegaan lijkt de bovenste 

horizontale lijn langer dan de onderste. In realiteit zijn ze even lang 

 lineair perspectief 

 

Kamer van Ames 

Men zorgt ervoor dat het plafond rechts lager is dan links in de 

kamer 

Als je in de linkerhoek staat zal de man de helft van de kamer 

vullen (zoals het geval in een gewoon huis)  

Als dezelfde man naar de rechterhoek gaat, raakt zijn hoofd 

plots het plafond waardoor hij een reus lijkt 

 

 

Top-down: onze kennis van de hersenen over hoe een kamer er normaal uitziet (overal even hoog) 

beïnvloed onze gewaarwording 

Deze illusie werkt enkel als je met één oog (monoculair) door een gat kijk 

 

 

 

 



Draak 2D => 3D 

 

We hebben de indruk dat het 3D hoofden zijn, terwijl 

het in werkelijkheid opgevouwen papiertjes zijn 

 

 

 

 

 

4.4.2 DE WAARNEMING VAN BEWEGING 

In (bijna) alle bovenstaande voorbeelden gaat het om stilstaande beelden en een stilstaande 

waarnemers, maar deze situaties zijn zeldzaam 

 

- Beweging van de kijker en stilstaande voorwerpen 

Gibson: ecologische perceptie: kijkers zijn constant in beweging en exploreren hun omgeving door er 

actief mee om te gaan. M.a.w. de beweging verandert het retinale beeld waardoor de kijker in staat 

is meer informatie uit het beeld te halen 

=> bij robots is dit moeilijk om zo nog voorwerpen te kunnen herkennen => geen distale stimulus 

afleiden uit de proximale stimulus 

 

 

- Stilstaande kijker en bewegende voorwerpen 

Savelsbergh: in een donkere kamer wordt naar mensen een lichtgevend balletje gesmeten, dit 

moeten ze proberen opvangen. Terwijl het balletje gesmeten wordt, gaat er een beetje lucht uit het 

balletje en wordt het kleiner. 

=> RESULTAAT: doordat het balletje kleiner is zullen de mensen het idee hebben dat het balletje 

verder van hen verwijderd is dan het eigenlijk is, ze zullen te laat naar het balletje grijpen 

=> Maar de mensen gaat niet alleen af op de grootte van het retinaal beeld, ze gaan ook groter 

beroep doen op binoculaire dispariteit => de fout van het vangen bleek kleiner dan verwacht 

=> kinderen grijpen er meer naast dan volwassenen (dus niet aangeboren, maar geleerd om de 2 

monoculaire beelden te koppelen 

 



- Beweging van levende wezens 

Veel bewegende voorwerpen die bewegen komen niet op ons af maar voeren 

onafhankelijk van ons bewegingen uit.  

Uit onderzoek blijkt dat we biologische bewegingen met een minimum van informatie 

kunnen herkennen  

Groeperingsprincipe van het gemeenschappelijke lot: wanneer een deel van het 

visuele veld, los van de rest, in een bepaalde richting beweegt, hebben we sterk de 

neiging om dit als een afzonderlijke groep waar te nemen 

 

- Evidentie voor het bestaan van 2 verschillende banen in het visuele systeem 

!!! Het onderzoek naar de bewegingsperceptie zorgde voor een doorbraak toen werd ontdekt dat er 

2 verschillende visuele banen bestaan. 

Ungerleider en Mishkin: vanuit de primaire visuele cortex vertrekken 2 parallelle informatiestromen 

1) WAT-baan: loopt van de primaire visuele cortex naar de temporale lob 

→ Hier herkennen we WAT we zien 

→ Linkerhemisfeer: herkennen van objecten (bij mensen met objectagnosie heeft deze baan 

schade gelopen) 

→ Rechterhemisfeer: herkennen van gezichten (prosopagnosie deze baan schade gelopen)- 

 

2) WAAR-baan: loopt van de primaire visuele cortex naar de pariëtale lob 

→ Hier wordt verwerkt WAAR objecten zich bevinden 

→ Er wordt een mentale kaart bijgehouden van de driedimensionale ruimte waarin men zich 

bevindt 

→ Deze kaart wordt gebruikt om voorwerpen te lokaliseren en bewegingen te sturen 

→ Mensen met schade aan deze baan hebben moeite met het percipiëren van bewegingen   

(ze kijken met snapshots) 

 



 

ILLUSIES IN BEWEGING 

Apparente beweging 

= een snelle opeenvolging van statische beelden zorgt er voor dat we een bewegingsillusie krijgen (= 

phi-fenomeen) 

• Bv: elektronische reclame borden, films op de tv 

Geïnduceerde beweging 

= de beweging van een voorwerp wordt verkeerd gepercipieerd door een beweging in de 

achtergrond. Het is een illusie waarbij je het gevoel hebt zelf te bewegen, terwijl dit werkelijk niet zo 

is 

• Bv: de trein naast je op het perron rijdt weg waardoor je het gevoel hebt dat het jouw trein is 

die rijdt, terwijl je eigenlijk stil staat 

Watervalillusie 

= wanneer je gedurende lange tijd naar het vallende water van een waterval kijkt, lijken de rotsen 

naast de waterval een opwaartse bewegen te maken 

= wanneer je plots stopt na een lange tijd aan een hoge snelheid gereden te hebben met de auto, 

heb je niet het gevoel dat de auto stilstaat maar dat hij achteruit rijdt 

 onze partiële cortex detecteert heel de tijd beweging maar na het veelvuldig vuren raken de 

kenmerkdetectors van beweging uitgeput 

4.5 WAARNEMING EN ACTIE 

!!! Vroeger zag men waarneming en gedrag (actie) als aparte onderzoeksgebieden. Tegenwoordig 

weten we dat deze input en output zeer nauw met elkaar verbonden zijn en elkaar continu 

beïnvloeden. 

- De spiegelneuronen 

Rizzolatti: ontdekking van de spiegelneuronen 

Hij deed onderzoek naar welke hersencellen actief werden bij actie, da apen moesten nootjes 

nemen. Per ongeluk nam de onderzoeker ook een noot en ontdekte dat ook dan de hersencellen van 

de apen actief werden 

• de neuronen die actief worden bij eigen acties zijn dezelfde neuronen die actief worden 

tijdens de waarneming van acties 

• Ze verklaren waarom we de neiging hebben de lichaamsbeweging van iemand anders na te 

doen  

• zou de basis van een fundament van leren kunnen zijn: imitatie, als ze de moeder en de vader 

iets zien doen, gaan de neuronen het kopiëren (you watch it you learn it) 

• Zou kunnen zorgen voor empathie => spiegelneuronen defect bij autistische kinderen? 

 

 

 



- Impliciete activering van responsen 

Hommel: theorie van de gebeurteniscodering 

=> wanneer we iets onthouden, worden niet alleen de waarnemingen opgeslagen maar ook de 

bijbehorende acties 

=> perceptie beïnvloed niet alleen de acties die mensen uitvoeren, acties beïnvloeden ook de manier 

waarop de wereld gepercipieerd wordt 

 

Onderzoek Dehaene 

Onderzoek: Proefpersonen kregen een cijfer te zien en 

moesten adhv een knop links of rechts aanduiden of het 

getal kleiner of groter is dan 5. Voordat het getal zouden 

2 zinloze reeksen van letters getoond worden (rood), ze 

moesten hier gaan aandacht aan besteden. Zonder dat ze 

het wisten werd tussen deze 2 reeksen nog eens een 

getalwoord geflitst (groen) 

Congruente beurten: NEGEN en 6 (zowel NEGEN als 6 zijn 

groter dan 5) beide stimuli vereisen dezelfde respons 

Incongruente beurten: EEN en 6 (EEN is kleiner dan vijf, 

zes is groter dan vijf) vereisen een andere respons, ze doen hier veel langer over om te antwoorden 

Resultaat: wanneer de mensen de primewoorden duidelijk zichtbaar zien, treedt het congruentie 

effect op. MAAR ook wanneer de primewoorden niet-bewust waargenomen worden, treedt het 

congruentie effect op 

 

- De grijpbeweging 

De grijpbeweging is een beweging die alleen bij mensen of primaten 

voorkomt en enige tijd nodig heeft om te ontwikkelen (> 6-9 maanden) 

Onze hersenen sturen hoever onze vingers open moeten om iets te 

grijpen. Maar wat bij illusies?  

→ Men gaat een fout in de visuele waarnemingen koppelen aan 

bewegingen (grijpbeweging). Gaan mensen verder hun vinger verder open 

doen voor het linker schijfje omdat het groter lijkt? 

 Resultaat: neen, beide vinger gaan even ver open voor beide schijfjes 

Milner & Goodale: perceptie-actietheorie 

Mensen zijn vatbaar voor een optische illusie in hun ogen, maar niet in hun handen: 

‘Wat’-baan: waarneming voor herkenning (optische illusie van het schijfje) 

‘Waar’-baan: waarneming voor actie 

Mensen met visuele agnosie hebben schade aan de ‘wat’-baan, maar kunnen wel nog perfect 

voorwerpen, die ze niet herkennen, vastnemen (actie) 



4.6 WAARNEMING EN LEREN 

Is waarneming geleerd (nurture) of aangeboren (nature)? 4 onderzoekslijnen: 

- Onderzoekslijn 1: blinden 

Mensen die blind geboren zijn maar door een operatie weer kunnen zien => onderzoeken wat ze 

kunnen! Voorwaarde: ze moeten blind zijn omdat hun oog kapot is, niet de hersenen 

 

Resultaten oud onderzoek: 

- Weinig details, geen onderscheid tss simpele vormen 

- Wel detectie, maar geen visuele herkenning!  

- Zeer lange training boekt niet altijd succes 

=> Nurture: als iemand blind is tijdens de kindertijd, kan hij niet leren zien 

2003: systematische observatie van patiënt: ongeluk chemicaliën 

- Linkeroog: blind, rechteroog: cornea beschadigd 

- 43 jaar: herstel rechter oog door ingreep 

 

 

 

 

Resultaten  

Direct na de operatie 2 jaar na de operatie 3 jaar na de operatie 

- Herkennen van eenvoudige 
figuren en kleuren 
 
- Lage spatiale frequentie (roos-
zwart geen verschil) 
 

 
 

Systematische test: vergelijking met 
controle patiënten 

 
 
= niet vatbaar voor illusies! 
 

- Enkel wandelen met stok 
 
- Geen gezichtsherkenning 
 
- Moeite met het onderscheiden 
van objecten en schaduwen 



RESULTAAT: 

- Nature: de eenvoudige perceptie is aangeboren (kleur, grootte, helderheid) 

- Nurture: al de rest wordt geleerd in de kindertijd => kritische periode!! Anders niet meer in 

staat om het te leren 

 

- Onderzoekslijn 2: vervorming van het visuele zicht 

Stratton: prismabril die het visuele beeld ondersteboven en in spiegelbeeld zette 

Na 8 dagen had hij zich volledig aan de bril aangepast 

 

Kritiek  

Palmer: hij heeft niet zijn waarneming leren aanpassen maar zijn bewegingen  

 Held: belang van actieve exploratie voor de aanpassing aan visuele vervormingen 

Hij liet 2 groepen in een ronde ruimt vol met stippen rondlopen met de prismabril: 

- Groep 1: mocht de ruimte actief verkennen door er in rond te lopen 

- Groep 2: mocht de ruimte passief herkennen, werden op een rolwagentje rondgereden 

• Resultaat: de actieve proefpersonen hadden zich beter aangepast aan de vervorming van hun 

zicht dan  de passieve. 

• Lichaamsbeweging speelt dus een belangrijke rol bij de perceptuele aanpassing (interactie 

waarneming en actie) 

 Nurture: onze hersenen zijn in staat om het te leren, ook op latere leeftijd 

 

- Onderzoekslijn 3: volwassenen 

Kunnen volwassenen nog beter leren zien? JA 

Visuele waarneming van RX-foto’s: radiologen zijn beter in het waarnemen van tumoren 

 Top down: ze weten hoe een tumor er uit ziet, waar ze naar opzoek moeten gaan 

 Bottom up: radiologen krijgen in de retina di sterker reageren op zwart-wit 

Hoe? 

 meer aandacht aan belangrijke kenmerken 

 templates: specifieke receptoren voor bepaalde stimuli (bv: longtumoren 

 Ook andere mensen kunnen trainen om grotere verschillen te zien tussen stimuli 

Waarneming is voor een belangrijk stuk aangeleerd, er is een kritische periode (hersenen moeten 

jong zijn!) 

 

 

 

 

 



- Onderzoekslijn 4: neonaten (pasgeborenen) 

James: wereld = blooming, buzzing confusion 

 Baby’s hebben een gewaarwording, maar nog geen waarneming (nurture) 

 ernstige onderschatting!! 

Recenter onderzoek: 

 Baby’s kunnen stimuli onderscheiden vanop een afstand van 30 cm (afstand tot het gezicht 

van de moeder wanneer het kind gevoed wordt) 

 Meltzoff & Moore: pasgeborenen van 12-21 dagen kunnen al gezichtsuitdrukkingen van 

volwassenen imiteren (spiegelneuronen) 

Pasgeborenen: 

 Kijken naar randen en helderheidsveranderingen (zien zoals 

primaire schets)  

 Na 1-3 dagen: letten op globale patronen, voorkeur voor stimuli 

die op gezichten lijken (=aangeboren)  

We hebben een aangeboren voorkeur om gezichten te  zoeken maar het waarnemen van deze zaken 

wordt aangeleerd 

Dieptezicht bij pasgeborenen:  

Baby’s zien tot hun 6 maanden geen diepte 

 

 

Gibson & Walk: visuele klip  

 De moeder moest naar de baby roepen om te komen, men keek of de baby de glazen vloer 

zou oversteken 

 Baby’s van 6 maand komen niet; zien dat het gevaarlijk is; hebben dieptezicht 

 Baby’s onder 6 maand komen wel 

Ander onderzoek bij baby’s 2maand: hartslag gaat naar beneden, toont aan dat ze een verschil zien, 

maar zijn niet bang 

Habituatietechniek: wanneer baby’s eenzelfde stimulus verschillende keren na elkaar te zien krijgen, 

dan raken ze er aan gewend en verliezen ze hun aandacht ervoor.  

 Baby’s 1,5 dagen: 3D kubussen tonen aan baby’s, daarna gaat men de kubus draaien om te 

onderzoeken of de baby beseft dat het dezelfde kubus is  

 Resultaat: baby blijft ongeïnteresseerd; hebben diepteperceptie 

Er zijn bepaalde eenvoudige aspecten zijn aangeboren of toch in de eerste levensdagen aangeleerd 

• patiënt met ongeluk chemicaliën kon een kubus die bewoog herkennen => 3D toch iets meer 

aangeboren, minder invloed van nurture 

Prenataal leren: baby’s ontwikkelen in de baarmoeder al een voorkeur voor de stem van de moeder 

 

 

 



Hoofdstuk 6: conditionering en leren 
Leren = (relatief) permanente wijziging in gedrag en kennis ten gevolge van eerdere ervaringen 

6.1 KLASSIEKE CONDITIONERING 

Ivan Pavlov => Pavloviaanse conditionering 

1904: won nobelprijs voor fysiologie en geneeskunde 

• Niet geïnteresseerd in leren maar in de spijsvertering/biologische experimenten 

• VOORDEEL: het experiment had een natuurwetenschappelijke aanpak: gecontroleerde 

omgeving 

• Hij deed een toevallige ontdekking: telkens wanneer het belletje afging, begon te hond al 

speeksel af te scheiden 

• Psychische reflex = er is een permanente wijziging waarbij de hond geleerd heeft dat wanneer 

hij een belletje hoort, er brokken gaan volgen. 

 

6.1.1 DE INZICHTEN VAN PAVLOV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.2 KENMERKEN VAN KLASSIEKE CONDITIONERING 

1) Verwerving 

Verwerving = het proces waardoor een geconditioneerde stimulus (CS) een geconditioneerde reactie 

uitlokt (CR) 

=> er zijn meerdere associaties NS – OS nodig voordat de CS een CR uitlokt 

=> MAAR de duur om iets te leren is afhankelijk van de intensiteit van de OS en OR        

(bv: auto rijden NS => accident OS => angst OR     => autorijden wordt CS met angst CR als gevolg) 

VOOR de 

conditionering 

Conditionering 

NA de 

conditionering 

Voedsel in de mond 
(ongeconditioneerde stimulus) 

Speekselafscheiding 
(ongeconditioneerde respons) 

Bel gevolgd door voedsel 
(neutrale stimulus + OS) 

Speekselafscheiding 
(ongeconditioneerde respons) 

Belgeluid 
(geconditioneerde stimulus) 

Speekselafscheiding 
(geconditioneerde respons) 

Belgeluid 
(neutrale stimulus) Oriëntatie 



Voorbeeld 

Er wordt lucht geblazen in het oog (OS) waardoor iemand gaat knipperen 

(OR) 

Vooraleer men gaat blazen wordt er een bepaald geluidje afgespeeld (NS 

+ OS) met als gevolg dat de persoon gaat knipperen (OR) 

Maar er zijn meerdere herhalingen van geluid nodig vooraleer ze bij het 

geluidje alleen (CS) gaan knipperen (CR) 

=> mensen met amnesie (rode grafiek) leren even snel als gewone 

proefpersonen 

=> leren gebeurd in een ander systeem in de hersenen dan het geheugen 

 

2) Extinctie en spontaan herstel 

Extinctie = de verzwakking van de geconditioneerde respons CR die optreedt als de geconditioneerde 

stimulus CS zonder de ongeconditioneerde stimulus OS aangeboden wordt. 

- De speekselafscheiding (CR) neemt af bij honden wanneer de bel (CS) niet gevolgd wordt 

door het geven van voedsel (OS) 

- De angst (CR)  voor vliegtuigen neemt af wanneer mensen blootgesteld worden aan een 

vliegtuig (CS) zonder turbulentie (OS) 

 

De geconditioneerde reactie is uitgedoofd, maar niet vergeten! 

• Een hond die na een extinctiefase niet meer kwijlde bij het horen van een beltoon, begint de 

volgende dag toch weer speeksel af te scheiden bij het horen van de bel = spontaan herstel 

- Mensen die het gevoel hebben dat ze hun vliegangst overwonnen hebben, voelen dikwijls 

een verhoogde angst wanneer ze na een lange periode zonder vliegtuigen weer voor het 

eerst in een vliegtuig stappen. 

 

Een klassieke conditionering kan niet afgeleerd worden, je kan wel de oorspronkelijke relatie 

onderdrukken door een nieuwe relatie 

- Nieuwe relatie tussen een vliegtuig en een gevoel van relaxatie CS => CR 

 

3) Stimulusgeneralisatie en stimulusdiscriminatie 

Stimulusgeneralisatie = een respons die op een specifieke stimulus geconditioneerd werd, komt ook 

voor bij andere, gelijksoortige stimuli  (als CS => CR dan CS’ => CR) 

=> een ander belletje lokt dezelfde CR reactie kwijlen uit  

=> je bent gebeten door een tijger (OS) en dat doet pijn (OR), de tijger als neutrale stimulus NS zal 

een geconditioneerde stimulus worden CS met als gevolg een geconditioneerde respons CR angst. Bij 

andere, gelijksoortige diersoorten zal dezelfde angst ervaren worden = generalisatie 



Stimulusdiscriminatie: we moeten aanleren dat er een verschil is tussen stimuli (sommige CS’ 

worden wel gevolgd door de OS en de OR en andere niet) 

Bv: spinfobie 

Gevaarlijke spinsoorten (CS’) worden wel gevolgd door een elektrische schok (OS) die zorgt voor pijn 

(OR) => aanleren dat men hiervoor bang moet zijn 

 

Andere eenvoudige spinsoorten (CS’) worden niet gevolgd door een elektrische schok (OS)  die zorgt 

voor pijn (OR) => aanleren dat men hier niet bang voor moet zijn 

- Je kan zo mensen aanleren dat je van eenvoudige spinnen niet bang moet zijn 

 

6.1.3 PROBLEMEN MET DE BEHAVIORISTISCHE INTERPRETATIE 

Volgens de behavioristen konden we leren door het creëren van een nieuwe S-R verbinding 

=> Zij deden de eerste toepassing van de klassieke conditionering op mensen: Little Albert (Watson) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het menselijk leren is dus het verband leggen tussen een bepaalde stimulus en een respons, alles wat 

daar tussen gebeurd is een blackbox 

Contiguïteit = Het kort op elkaar volgen van de geconditioneerde en de ongeconditioneerde stimulus 

is volgens de behavioristen curiaal voor klassieke conditionering.  

- als je de CS (witte rat) een paar seconden voor het harde geluid (OS) aanbiedt, zal het 

verband tussen de 2 worden gelegd. 

 

 

Botsten hierbij op een aantal problemen!  

1) Smaakaversie: je eet in de middag spaghetti en ’s avonds moet je overgeven. De periode 

tussen de CS (eten) en de OS (ziek worden) is zodanig lang, maar toch leggen we de 

associatie tussen de 2  

Hard geluid 
(ongeconditioneerde stimulus 

Angst 
(ongeconditioneerde reactie) 

Witte rat + hard geluid 
(neutrale stimulus + OS) 

Angst 
(ongeconditioneerde reactie) 

Witte rat 
(geconditioneerde stimulus) 

Angst 
(geconditioneerde reactie) 



Garcia en Koelling: aangeleerde smaakaversie 

Je kan smaakaversie ontwikkelen, al heeft de ziekte niet te maken met het voedsel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ratten kunnen drinken van zoet water en van helder/lawaaierig water: 

-SITUATIE 1:  Men bestraalt de ratten met hoge dosissen waardoor ze ziek worden, dit doet men een 

paar keer  

• Na de conditionering is er een smaakaversie ontwikkelt tegenover het zoete water 

• De ongeconditioneerde respons van misselijkheid leidt tot een aversie van smaak 

 

- SITUATIE 2: Men geeft de ratten elektrische schokken nadat ze van het water gedronken hadden  

• Na de conditionering is er een smaakaversie met het helder/lawaaierig water 

• De ongeconditioneerde respons van pijn leidt tot een aversie van geluid/visuele stimuli 

 

Dit ondergraaft dus het principe van contiguïteit van de behavioristen 

• Er zijn biologische predisposities 

 

 

2) Blokkering – Kamin 

Bij blokkering verhindert de aanwezigheid van een CS die de OS voorspelt, de conditionering van een 

ander voorwerp 

Controle groep: wanneer je ratten een geluid en licht aanbiedt dat wordt vervolgd door een shock. 

Dan zullen ze na herhaling bang zijn wanneer alleen maar het licht aangaat. 

Blokkeringsgroep: Ratten krijgen ook de aanbieding van geluid en licht gevolgd door een shock. Maar 

in fase 1 kregen ze eerst het verband aangeleerd tussen geluid en elektroshocks. Deze ratten 

ontwikkelen geen angst voor de lamp. 

 



 

Voor de blokkeringsgroep bestond er al een betrouwbare voorspeller voor pijn: het geluid 

=> Het samen aanbieden van stimuli is dus niet voldoende om iets te leren, als het brein al een 

vertrouwde voorspeller heeft 

Blokkering geldt ook bij het leren van hogere-orde associaties: leren lezen met prentjes zorgt ervoor 

das de associatie met woorden moeilijker wordt 

 

6.1.4 HET COGNITIEVE ALTERNATIEF 

De S-R theorie van de behavioristen werd in vraag gesteld 

 

Behavioristen: een hondenbrok (OS)  combineren met een belletje (CS) leidt ertoe dat op beiden 

stimuli eenzelfde respons komt 

Deze theorie ging dus uit van een efficiënte contiguïteit, maar vanwege volgende probleemstellingen 

werd deze theorie vervangen door de S-S theorie: 

• Leren gaat sneller als de relatie overeenstemt met de verwachting 

• Leren gaat sneller als de OS belangrijker is (bv: hevige pijn bij accident) 

• Leren gaat sneller wanneer CS en OS nieuwe stimuli zijn => blokkering: controlegroep 

• Leren gaat trager als er reeds een betrouwbare voorspeller bestaat => blokkering 

 

 

 

S-S theorie: het belletje doet denken aan de hondenbrok en die leiden tot kwijlen. De 

geconditioneerde stimulus activeert een beeld/mentale representatie van de ongeconditioneerde 

stimulus 

→ Doordat de ongeconditioneerde stimulus een mentale representatie is van de hondenbrokken, is 

er dus wel iets in de blackbox! 

= S-R theorie 

Leren van een CS-OS relatie = S-S theorie 



6.1.5 KLASSIEKE CONDITIONERING BIJ MENSEN 

Voorbeelden 

- Mensen die verdrietig zijn eten fastfood om zich blij te voelen 

→ je eet iets lekkers (OS) waardoor je je goed voelt (OR), je leert op den duurt de associatie maken 

dat als je je ongelukkig voelt je fastfood moet eten om een goed gevoel te krijgen 

 

- Mensen kunnen niet weerstaan aan chips bij de TV ’s avonds 

→ Mensen eten een zak chips (OS) en dat geeft een leuk gevoel (OR). Wanneer ze na voor de tv 

zitten(NS) met een zak chips voelen ze zich ook gelukkig. Na verloop van tijd wanneer ze zich voor de 

tv zetten (CS) hebben ze gelijk zin in een zak chips (CR) 

 

- Onze voedselvoorkeuren zijn geconditioneerd 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Onze muziekvoorkeuren zijn geconditioneerd 

Iedere generatie vindt dat de muziek uit zijn tijd de beste is. De adolescentie is namelijk een 

tijdsperiode met zeer sterke emoties, waarmee de muziek geassocieerd word.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familiefeest 
(ongeconditioneerde stimulus) 

Leuk en gezellig gevoel 
(ongeconditioneerde respons) 

Kreeft + familiefeest 
(neutrale stimulus + OS) 

Leuk en gezellig gevoel 

(ongeconditioneerde respons) 

Kreeft 
(geconditioneerde stimulus) 

Lekker door het gezellig gevoel 
(geconditioneerde respons) 

Nieuwe ervaringen in 

adolescentie 

Muziek + nieuwe ervaringen 

in adolescentie 
Sterke emoties 

Sterke emoties 

Muziek uit je adolescentie 
Leuk gevoel 



- Aangeleerde smaakaversie bij chemotherapie 

Groot probleem bij bestraling is dat ze ziek worden, en deze misselijkheid gaan relateren aan wat ze 

laatst gegeten hebben => ze lusten niet veel meer! 

 

OPLOSSING: iedere keer voordat het kind bestraalt wordt een ijsje(CS)  geven. Ze zullen daardoor een 

immense smaakaversie hebben tegenover ijs maar lusten ze wel nog alledaags voedsel 

 

- Conditionering bij reclames! 

 

 

 

 

 

 

 

Plaud en Martini 

Associatie spaarpot (NS) en naaktfoto’s (OS) 

Spaarpot (CS) => sexuele opwinding (CR) 

 

- Toepassing in de gedragstherapie 

Menselijk gedrag wordt bepaald door vroegere ervaringen => corrigeren door conditionering 

=> zie voorbeeld spinnen en elektrische schok 

 

6.2 OPERANTE CONDITIONERING 

Klassieke conditionering = het leren van de samenhang van gebeurtenissen in de omgeving zonder 

eigen controle  

 operante conditionering = een verandering van gedrag door het leren van de samenhang van het 

gedrag en de consequenties er van. 

 

6.2.1 THORNDIKE EN SKINNER 

Thorndike: de wet van het effect: voldoening gevende responsen zullen vaker, sneller en efficiënter 

uitgevoerd worden dan onbevredigende gevolgen 

- puzzelkooi:  

Knappe dame 

Handtas + knappe dame Aantrekkingskracht 

Aantrekkingskracht 

Aantrekkingskracht  

Handtas 

Puzzelkooi: wanneer een kat in de kooi op ene pedaal drukte, ging er een slot open en kon de kat 

eten. Aanvankelijk wist de kat niet dat hij dit gedrag moest stellen. Totdat hij toevallig op de pedaal 

duwde. Bij elke ronde drukte hij steeds sneller op de pedaal 



Skinner: de afhankelijke variabele in de experimenten van Skinner bestaat uit het aantal operante 

responsen 

Operante respons: een gedrag dat gevolgd wordt door een bepaald effect in de omgeving 

Volgens Skinner veranderd het gedrag, op basis van de veranderingen in de omgeving die op dit 

gedrag volgen. Hij onderscheidde 2 zaken die de frequentie van gedrag kunnen toenemen/afnemen 

1) Bekrachtiging 

2) Straf 

 

Skinnerbox: een meer gecontroleerde omgeving, waardoor een objectievere meting van de 

responsen mogelijk is. Men heeft via deze box bestudeerd hoe men gedrag best moet sturen, door 

beloning of een straf? Deze box bevat in essentie 3 componenten: 

• een hendel waarop de rat kan duwen 

• een voedselbak met voedselpillen voorzien 

• een metalen vloer die het mogelijk maakt elektrische schokjes toe te dienen 

→ Wanneer de rat op de hendel duwt krijgt hij voedsel 

→ Hoe vaker hij in de box geplaatst wordt zal de gemiddelde frequentie van de drukresponsen 

toenemen per tijdseenheid (= bekrachtiging) 

 

6.2.2 BEKRACHTIGING 

= alle gebeurtenissen die de frequentie doen toenemen 

 

- Positieve bekrachtiging: gedrag doen toenemen door iets aangenaams toe te dienen 

→ Bv: je wilt dat je kind meer buitenspeelt, je belooft een snoepje 

- Negatieve bekrachtiging: gedrag doen toenemen door iets onaangenaam weg te halen 

→ Bv: je wilt dat je kind meer buitenspeelt, hij moet geen huishoudelijke taakjes doen  

 

- Primaire (ongeconditioneerde) bekrachtigers: bekrachtigers die voldoen aan basisbehoeften, deze 

zijn inherent bekrachtigend 

→ Bv: voedsel doet gedrag toenemen 

- Secundaire (geconditioneerde) bekrachtigers: zijn indirect bekrachtigend door een associatie met 

primaire bekrachtiger 

→ Bv: met geld kan je snoep kopen – werkt niet voor peuters 

 

 

 

 



Wanneer moeten we nu gedrag belonen?  

- Continue bekrachtiging: belonen na élk gedrag  

• Zeer zeldzaam, komt niet vaak voor  

• Bv: snoepautomaat, elke keer als je een munt in de automaat steekt, krijg je een snoepje 

• Wanneer we één keer geen bekrachtiging krijgen, stopt het gedrag 

 

- Intermittente bekrachtiging of partiële bekrachtiging: we moeten een bepaald gedrag vaak 

herhalen om een beloning te krijgen 

• Bv: als je heel de examenperiode goed gestudeerd heb krijg je een geldsom 

 

Ratioschema’s 

Hoe moet je belonen in functie van het aantal keer dat men gedrag stelt? 

- Schema volgens een vaste (fixed) ratio (SFR) 

• Bv: loon vakantiewerk: je wordt betaald per doos courgetten die je geplukt hebt 

- Schema volgens variabele ratio (SVR) 

• Bv: gokautomaten: je wordt beloond, gemiddeld om de 10 000 keer, maar je weet niet 

precies wanneer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een duif moet 27 keer pikken om een 

snoepje te krijgen. Hij zal 27 keer pikken 

en vlak nadat hij een beloning heeft 

gekregen, stopt hij even. 

Als je de duif 120seconden laat doen, zal 

hij ongeveer 120 keer gepikt hebben 

Er wordt gemiddeld om de 27 keer beloond, maar 

het gebeurd niet voorspelbaar. Je weet niet 

wanneer de beloning komt 

Als de duif 120 seconden bezig is, heeft hij 180 

keer gepikt 

Dit is de reden waarom gokautomaten zo 

verslavend zijn, je wordt beloond volgens een 

onvoorstelbaar variabel schema. Ze kunnen niet 

stoppen want een volgend muntje zou een 

beloning kunnen zijn 

 



Het is dus beter om je kind te belonen volgens een onvoorstelbaar, variabel schema. Als je hem 

bijvoorbeeld beloond elke 5 keer na huiswerk, zal hij de dag na de beloning minder gemotiveerd zijn 

om zijn huiswerk te maken omdat hij weet dat hij geen beloning gaat krijgen. 

 

Intervalschema’s 

Bij intervalschema’s hangt de toediening van een bekrachtiger af van het gedrag van de persoon én 

van de tijd die verlopen is sinds de vorige respons 

- Schema met een vast (fixed) interval (SFI) 

• De eerste reactie na een vaste tijdsperiode wordt bekrachtigt 

• De reactie tussentijds worden niet bekrachtigd 

• Bv: zakgeld; wordt beloond als de week voorbij is als je het de eerste keer vraagt 

- Schema met een variabel interval (SVI) 

• Het tijdsinterval dat een bekrachtiger wordt toegediend is van beurt tot beurt verschillend 

• Bv: een kind dat snoep vraagt, er moet een zeker tijdsinterval verlopen voordat het kind een 

snoepje krijgt, maar dit interval is keer op keer verschillend en hangt ook af van de moeder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om de 90 minuten krijgt de duif een beloning 

Na verloop van tijd krijgt de duif een idee van de 

periode, naarmate het bijna 90 seconden ver is, 

gaat de duif sneller beginnen pikken. Wanneer de 

beloning juist geweest is, gaat hij niet pikken 

=> SFI-schelp 

Na 120 seconden heeft de duif slechts 50 keer 

gepikt → belonen volgens een vast interval is 

minder effectief dan belonen volgens een vast ratio 

 
Er is geen bekrachtigingsschelp  

Er is geen spurt omdat hij weet dat het einde van 

het interval nadert → het gedrag zal minder gesteld 

worden 

Bv: als je een kind wil afleren om snoepjes te 

vragen gebruik je best een variabel interval 

 



6.2.3 STRAF 

= alle gebeurtenissen die de frequentie van gedrag doen afnemen 

Positieve straf: gedrag neemt af door het toedienen van een negatieve stimulus 

Negatieve straf: gedrag neemt af door het weghalen van een aangename stimulus (bv: time-out, 

wegnemen van het sociaal contact) 

Dikwijls is dreigen met straf doeltreffender dan werkelijk straf te geven! 

Factoren die de effectiviteit van een (positieve) straf kunnen beïnvloeden: 

1) Intensiteit 

Als een straf te zwak is, wordt het gedrag slechts een beetje onderdrukt en keert het na verloop van 

tijd weer terug.  

Herhaalde straffen verliezen hun kracht, voor eenzelfde effect te krijgen moeten hardere straffen 

gegeven worden => kan escaleren! 

2) Uitstel 

Uitgestelde straf is minder effectief dan straf die meteen na het gedrag toegediend wordt. 

Rechtssysteem: misdadigers die een jaar na hun daad gestraft worden, hervallen sneller in hun 

gedrag 

3) Consistentie van de straf 

Straf moet consistent toegediend worden! D.w.z. elke keer wanneer het ongewenste gedrag 

voorkomt. Vaak kunnen ouders het ongewenste gedrag niet elke keer bestraffen en worden kinderen 

elke keer negatief bekrachtigd (= weghalen negatieve stimulus) 

Bv: het kind slaat 10X op het hoofd van zijn zusje, pas bij de 11de keer geven de ouders een straf 

4) Associatie met een positieve bekrachtiging 

Dikwijls zijn ouders geneigd om na een straf het kind positief te bekrachtigen (= toedienen positieve 

stimulus) door bv te zeggen dat ze het kind nog graag zien. In dit geval is de straf zinloos en kan het 

zelfs leiden tot een toename van het ongewenste gedrag. 

Ook kan het voorkomen dat kinderen geen aandacht krijgen van de ouders, enkel wanneer ze zich 

misdragen. Hun gedrag wordt dan bekrachtigd omdat ze eindelijk de verlangde aandacht krijgen. 

5) Ontsnappingsgedrag 

Ontsnappingsgedrag is gedrag dat een aversieve stimulus doet stoppen. Mensen en dieren zullen 

gedragingen vertonen om aan de situatie te ontsnappen 

Werkt negatief bekrachtigend (bv: snooze, mensen zullen heel de tijd de aversieve stimulus 

weghalen door op snooze te drukken) 

• Herhaald ontsnappingsgedrag kan leiden tot vermijdingsgedrag of -leren (= voorkomen van 

een aversieve stimulus) 

Bv: je bent als kind uitgelachen voor een groep en je ontwikkelt een sociale angst. Bij alle volgende 

groepsopdrachten zal ze alles er om doen om niet te hoeven spreken voor een groep 

Het weglopen wordt beloond en zo wordt de angst in stand gehouden 



Behandelen van fobieën: systematische desensitisatie 

De neutrale stimulus (NS) is een geconditioneerde stimulus (CS) geworden en lokt angst uit wat lijdt 

tot vermijdingsleren 

Men gaat de vermijdingscirkel verbreken door iemand bloot te stellen aan de angstopwekkende 

stimulus en aan te leren dat de angst die men vreest op den duur over gaat 

 Systematische: proces gebeurd stap per stap, gradueel steeds ergere vormen van de 

stimulus 

 Desensitisatie: het ongevoelig maken voor een geconditioneerde stimulus, men toont dat 

de CS aangeboden wordt zonder dat er iets erg gebeurd 

 

Straf in het dagelijkse leven 

De doeltreffendheid van straf in het dagelijkse leven is nog beperkt, het gaat vaak gepaard met 

ongewenste neveneffecten 

• Straf ontvanger: agressie, apathie, sociale relatie verzwakt 

• Straf-gever: niet objectieve strafgeving maar geëmotioneerde 

Dan toch straf gebruiken, enkele aanbevelingen: 

• Negatieve straf > positieve straf 

• Straf moet altijd gepaard gaan met bekrachtiging van het gewenste gedrag 

• Ongewenst gedrag door vooraf gewenst gedrag te bekrachtigen (bv: slaapritueel baby’s je 

moet niet kijken wanneer de baby weent maar juist wanneer hij braaf in zijn bed ligt) 

 

Extinctie en verwerving bij operante conditionering 

Verwerving bij operante conditionering vereist een aantal herhalingen. Hoe vaak je een straf moet 

herhalen hangt af van een aantal variabelen: 

1) Biologische predisposities: de mate waarin de operante respons overeenkomt met de 

natuurlijke aanleg 

- Bv: een rat leren dat hij een elektroshock kan vermijden door weg te springen lukt 

sneller dan een rat leren dat ze een elektroshock kunnen stoppen door op een knop te 

drukken 

- Autoshaping: jezelf conditioneren, sommige gedragingen zijn makkelijker aan te leren 

dan anderen 

Extinctie: gewenst gedrag dooft uit als je stopt met bekrachtiging 

• Efficiënst: differentiële bekrachtiging: we kunnen slecht gedrag laten uitdoven door ander 

gedrag te belonen (bv: misdadigers hervallen thuis omdat ze daar niet beloond worden) 

• Hoe snel gedrag uitdooft is afhankelijk van hoe snel het geleerd is (bekrachtigingsschema) 

- Continu schema < partieel schema 

- Continue bekrachtiging van gedrag doet snel leren maar dooft ook snel uit wanneer de 

bekrachtiging 1 keer uit blijft 

- Partiele bekrachtiging zal gedrag trager doen verwerven maar zal gedrag minder snel 

doen uitdoven bij het uitdoven van een beloning 

 



Het belang van de context bij operante conditionering 

Stimuluscontrole: het feit dat gedrag bekrachtigd/gestraft zal worden in aanwezigheid van één 

stimulus, maar niet in aanwezigheid van de andere stimulus (afhankelijk van context!) 

- Bv: je hond leert in je eigen huis dat hij niet in de zetel mag plassen maar in een ander huis 

zal hij dit gedrag niet vertonen 

Vereist: 

• Stimulusdiscriminatie: men moet de stimuli leren discrimineren die met de bekrachtiging of 

de straf gepaard gaan 

- Discriminatietraining: responsen in de aanwezigheid van een stimulus worden gevolgd 

door een bekrachtiging, terwijl responsen in aanwezigheid van een andere stimulus niet 

bekrachtigd zullen worden 

• Stimulusgeneralisatie: is het gedrag toepasbaar in nieuwe situaties? 

 

!!! Wat wordt bij operante conditionering geleerd? 

 

1) Het leren van de S-R relatie 

Volgens de behavioristen is er geen R-G relatie mogelijk 

omdat het gevolg er nog niet is, de mens heeft geen 

mentale voorstelling. Er wordt volgens hen bij operante 

conditionering een S-R relatie gelegd. 

De context lokt de respons automatisch uit (belang van 

stimuluscontrole) 

 

 

2) Het leren van de S-G relatie 

Na verloop van tijd ontdekten de behavioristen dat ratten zeer gretig werden wanneer ze in een kooi 

werden gestoken als ze daar eten kregen. Er was naast een S-R relatie dus ook een associatie tussen 

de stimuluscontext en het gevolg 

Dit was volgens de behavioristen perfect aanvaardbaar: bekrachtigers en straffen gingen gepaard 

met een ongeconditioneerde stimuli (voedsel). Na verloop van tijd werd de stimuluscontext een 

geconditioneerde stimulus die een geconditioneerde reactie uitlokte (speekselafscheiding) 

 

3) Het leren van de R-G relatie 

Wanneer men studenten vraagt waarom ze studeren, zullen weinig antwoorden: 

• Dat de schoolomgeving een studeergedrag uitlokt (S-R relatie) 

• Dat de schoolomgeving automatische gevoelens van angst uitlokken (S-G relatie) 

Ze zullen antwoorden dat ze later interessant werk willen hebben, dat ze kennis willen verwerven 

= R-G relaties, relaties tussen de respons en de gevolgen van de respons, de doelen die men 

met het gedrag wil bereiken 

GEDRAG GEVOLG: 

straf/bekra 

CONTEXT 



We leggen intuïtief een verband tussen gedragingen en hun verwachte gevolgen  behavioristen 

 

!!! Onderzoek Colwill & Rescorla R-G relatie: 

FASE 1: ratten worden geplaatst in een eerste Skinnerbox (bv: groen) 

• Als ze aan een hendel duwen krijgen ze voedsel 

• Als ze aan een touwtje trekken krijgen ze zoet water 

FASE 2: ratten worden geplaatst in een andere Skinnerbox (bv: rood) 

- Ratten bestraalt waardoor ze misselijk werden 

FASE 3: ratten die gegeten hadden in de eerste box en daarna misselijk werden, gaan minder eten. 

Ratten die in fase 1 gedronken hadden van het water en daarna misselijk werden, gaan in fase 3 

minder drinken 

Onmogelijke relaties: 

- S-R: S (Skinnerbox 1) – R(hendel-voedsel)  => werd niet gewijzigd in fase 2 

- S-G: S (Skinnerbox 1) – G (misselijkheid) => ze zijn pas misselijk geworden in box 2 

Conclusie: R-G relatie: ze verwachten voedsel en suiker te krijgen (G) bij het trekken aan de hendel 

(R) Doordat ze misselijk werden gemaakt waren de voedselpillen minder aantrekkelijk en drukten 

minder op de hendel. 

 

Er komt aandacht voor nieuwe fenomenen in de psychologie: 

Aangeleerde hulpeloosheid 

= de algemene verwachting geen controle te hebben over de omgeving door middel van gedrag na 

blootstelling aan onvermijdbare situaties 

Seligman: Wanneer de hond zowel links als rechts een shock krijgen in een pendelkooi zullen ze 

algemene hulpeloosheid vertonen omdat ze weten dat ze niks aan de situatie kunnen veranderen 

- Er is geen R-G link, eender welk gedrag je stelt zal er geen verband zijn met wat je overkomt 

 

Latent leren 

Behavioristen: gedrag wordt enkel geleerd bij beloning 

 Tolman: de ratten hebben de snelste wegen geleerd zonder beloond te 

worden. We kunnen ook zaken leren zonder dat we beloond worden 

Uitgebreider experiment Tolman:  

3 condities waarbij ratten 17 dagen getraind worden in een doolhof 

1) Rood: ratten kregen op het einde een snoepje 

→ Doorheen de 17 dagen worden ze almaar sneller 

2) Blauw: ratten krijgen geen beloning 

→ Ze worden nog altijd sneller, maar leren trager dan rood  

 



3) Groen: ratten worden 12 dagen niet beloond, op de 12de dag krijgen ze een eerste beloning 

→ Eerste 12 dagen groene lijn komt overeen met blauwe lijn 

→ Op de 12de dag worden ratten plots even goed als de ratten die altijd beloond werden 

Conclusie: we kunnen een cognitieve kaart (mentale representatie) opslaan en leren is meer dan het 

leren van S-R + S-G + G-R  

 

Dit heeft men ook getest in de farmacie: Morris Water Maze 

Past een medicijn je capaciteit van leren aan?  

Ratten worden in een ton water geplaatst en kunnen op een platform staan om 

niet te verdrinken: 

- Een normale rat ziet snel de weg naar het platform (geen leren aan 

verbonden) 

- Onderaan zien we een rat die bij toediening van haloperidol trager leert 

waar het platform is 

Zo heeft men ontdekt dat ratten met een hippocampus letsel de weg niet meer 

vinden 

 

6.3 OBSERVEREND LEREN 

Ramachandran: “you watch it, you learn it” => spiegelneuronen zorgen ervoor dat we via observatie 

leren 

Bandura: kinderen observeren gedrag en imiteren het 

Welk gedrag? 

- Gedrag dat bekrachtigd wordt bij model 

- Status van het model: ouders! broers/zussen 

Observerend leren gebaseerd op 2 fenomenen: 

1) Stimulusversterking: stimulus waar het model mee omgaat wordt belangrijker en 

aantrekkelijker voor de observator (bv: sigaretten) 

2) Doelversterking: verhoogde motivatie bij de observator om hetzelfde doel te bereiken als 

het model 

Bandura bestudeerde vooral observerend leren van angst en agressie 

6.3.1 ANGST EN ANGRESSIE 

Angst 

Kinderen worden bang van situaties omdat ze hun ouders of verzorgers bang zien worden (bv: 

hoogtevrees) 

Onderzoek Gerull en Rapee: 

Bij het openen van een doos moest de moeder op de slang heel angstig reageren terwijl ze bij het 

openen van de spin blij moest reageren 

- Resultaat: de kinderen reageren op dezelfde manier als de moeder 



Biologische predisposities spelen een rol:  

- Apen kunnen door observerend leren bang worden voor slangen 

- Apen kunnen door observerend leren moeilijk bang worden voor bloemen 

Agressie 

Bandura: bobo doll experiment 

3 groepen: 

1) Kinderen zien de agressieve ouder beloond worden 

2) Kinderen zien de agressieve ouder gestraft worden op de video 

3) Kinderen krijgen de video te zien zonder gevolg 

Gevolg:  

Kinderen die de ouder beloond zagen worden waren agressiever tegenover de pop dan de kinderen 

die de straf zagen. Kinderen uit de controlegroep gedroegen zich niet agressief. Zelf wanneer er 

andere speelmogelijkheden waren gingen ze de pop slaan 

Gedragspatronen die kinderen tijdens de interacties met hun ouders observeren, spelen een 

doorslaggevende rol bij de manier waarop ze zelf met leeftijdsgenoten omgaan 

 

6.3.2 CULTURELE VERSCHILLEN 

Verschillende culturen vertonen en appreciëren verschillende gedragingen 

- Bv: Nederlanders: extravert  Vlamingen: introvert 

Smaakvoorkeuren door observerend leren 

Mensen leren van het voedsel uit hun cultuur houden. 

De voorkeur voor voedingswaren komt vooral tot stand op basis van associaties met gezellige 

momenten (klassieke conditionering), maar het aanleren van nieuwe smaken vereist observerend 

leren: 

- Men kan chimpansees trainen om hete chilipepers te eten, maar enkel als hun verzorger dit 

ook doet (warme sociale relatie) 

Speelt ook een rol bij te veel drinken: als iemand in je omgeving veel drinkt, drinken we ook veel 

 

Rollenpatronen 

Een tweede voorbeeld van de invloed die een cultuur op basis  van observerend leren kan hebben, 

houdt verband met de rolverdeling tussen mannen en vrouwen 

Kinderen merken al vlug dat meisjes zich anders dienen te gedragen dan jongens 

 

6.4 CASE: KAN JE LEREN ZONDER BEWUSTZIJN? 

Squire: experiment belletje en daarna in lucht blazen => ook amnesiepatiënten zullen knipperen 

Heeft aangetoond dat we 2 systemen in onze hersenen hebben: 

1) Declaratief geheugen: bewuste herinneringen, feiten en gebeurtenissen 



2) Niet-declaratief geheugen: opslaan vaardigheden  

→ klassieke conditionering bij amnesiepatiënten 

Impliciet leren: er is verandering in gedrag, zonder bewuste herinnering aan wat men geleerd heeft 

Onderzoek Destrebecqz en Cleeremans: 

Mensen kregen een reeks van 96 cijfers en moesten deze intoetsen. Deze reeks herhaalde hij 15 

keer. Deze 96 cijfers zullen niet allemaal in ons declaratief geheugen opgeslagen kunnen worden. 

Toch worden ze doorheen de reeksen een beetje sneller 

Op beurt 13 bood Cleeremans een andere reeks aan => ze zijn weer trager 

Resultaat: als je de reeks vraag om op te zeggen kunnen ze deze niet opnoemen maar ze slaan ze 

ergens wel op in de hersenen zonder dat ze zich daar van bewust zijn 

 

CONCLUSIES: 

- Onbewuste conditionering is mogelijk maar is zeer beperkt 

- Het zijn enkel elementaire verbanden en gedragingen 

- Iets onbewust leren is onmogelijk wat bewust niet makkelijk gaat 

- Onbewust leren = een beperkte, primitieve vorm van conditionering 

 

!!! Leren: neuronaal 

Al het leren komt neer op het creëren van nieuwe verbindingen op associatief leren 

Hebbian learning: als je hersencellen actief worden en een andere hersencel is tegelijk actief, dan 

zullen na verloop van tijd de hersencellen elkaar beide activeren. Als neuronen samen actief worden 

zullen ze een connectie creëren. 

• “neurons that fire together, wire together” 

 

Long-term potentiation: als de 2 cellen samen actief worden, dan zal er op den duur minder activatie 

nodig zijn in de ene cel om de andere cel te activeren (de synaptische efficiëntie zal verhogen als de 

neuronen samen actief worden, co-occurence) 

• DIT IS LEREN 

 

NMDA doet de hebbian learning boosten, de synaptische efficiëntie zal sneller verlopen 

Hebbian learning is biologisch zeer plausibel, we kunnen het ook in artificiële intelligentie steken  

→ Een computer kan lezen nadat we er hebbian learning in hebben gebouwd 

 

 

 

 



Hoofdstuk 7: onthouden en vergeten 
7.1 ACHTERGROND 

7.1.1 DE REMINISCENTIEBULT 

Onderzoek Rubin & Schulkind 

Aan bejaarden werd gevraagd bij een woord een bepaalde herinnering te vertellen 

3 belangrijke bevindingen:  

1) Recentheidseffect: gebeurtenissen worden moeilijker herinnerd naarmate ze langer geleden 

zijn 

2) Geen herinneringen voor 3 jaar: kinderamnesie: het autobiografisch geheugen werkt niet 

goed als we jonger dan 3 jaar zijn 

3) Reminiscentiebult: herinneringen die opgehaald werden uit leeftijdsperiode 10-30jaar 

komen meer voor dan 30-60 jaar 

→ We maken in die periode belangrijke keuzes (studies, woning, gezin) 

→ Ons geheugen functioneert rond deze leeftijd het beste 

Vierde bevinding: als je mensen vrije herinneringen laat vertellen, komen oude herinneringen niet 

snel opborrelen. Maar als je expliciet vraagt naar oude herinneringen vertellen ze deze  

 Iets niet kunnen ophalen betekend niet dat het vergeten is 

7.1.2 DE BEVINDINGEN VAN EBBINGHAUS IN DE 19DE EEUW 

Ebbinghaus: “über das Gedächtnis“ probeerde 2 kernvragen te beantwoorden 

1. Hoeveel vergeten we en hoe snel gaat dat 

2. Betekend vergeten compleet verlies? 

Onderzoek: geheugen spantaak van reeksen zinloze lettergrepen (CVC), mensen moeten er zoveel 

mogelijk onthouden 

 Typische uitkomst is dat ze 7 eenheden onthouden 

 Als je de reeks 17 keer herhaalt onthouden ze 12 dingen 

 Als je de reeks 44 keer herhaalt onthouden ze 24 dingen 

Het vereist dus veel tijd om zaken te onthouden. Naarmate de tijd toeneemt daalt de herinnering 

Betekende dat een vergeten lijst geen enkel spoor had nagelaten? 

 Besparingsmethode (savings) 

 Wanneer we iets voor de tweede keer leren, hebben we minder beurten nodig, ook al is de 

initiële herinnering 0 (weet je geen enkele CVC meer) 

 Het is dus niet omdat je iets niet kunt herinneren dat het geen effect heeft gehad op je 

brein 

Ebbinghaus’ vergeetcurve 

= de relatie tussen de mate van vergeten en het 

tijdsinterval sinds het leren 

Mensen vergeten 60% al in het eerste uur, op lange termijn 

houden we slechts 20% over 



7.2 HET GEHEUGENMODEL VAN ATKINSON EN SHIFFRIN 

!!! William James: het geheugen bestaat uit verschillende geheugensystemen 

1) Primaire geheugen: kortetermijngeheugen/werkgeheugen = het kort bijhouden van gedachten en 

ervaringen (= the stream of consciousness) => CVC’s 

2) Secundaire geheugen: langetermijngeheugen = het geheugen voor vroegere gebeurtenissen en 

ervaringen 

Alles komt binnen via het primaire systeem, maar slechts een dikke 20% wordt naar het LTG doorgestuurd 

Binnen het secundaire geheugen kunnen we nog volgende onderscheidingen maken: 

- Niet-declaratief geheugen (impliciet - procedureel): we slaan onbewuste vaardigheden op die tot 

uiting komen in gedrag => zaken die je onthouden hebt maar die je moeilijk onder woorden kunt 

brengen (motorische vaardigheden) 

 

- Declaratief geheugen (expliciet): bewuste herinneringen van feiten en gebeurtenissen die men kan 

verwoorden (voor studenten dit het belangrijkste) 

 Episodisch geheugen: zelf meegemaakte gebeurtenissen (= autobiografisch geheugen, werkt pas 

vanaf 3 jaar) 

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

verwerving (werkt wel voor 3 jaar) (bv: taal) 

We kunnen besluiten dat het episodisch en semantisch aparte systemen vanwege het vinden van een 

dubbele dissonantie  

- Semantische dementie: niet in staat zijn om dingen te onderscheiden vanwege verlies van 

kennis (bv: dieren: kat = hond = rat) 

- Bijvoorbeeld kaarten: hij herinnert welke kaart net is gelegd (episodisch) maar maakt fouten 

tegen de spelregels 

 objectagnosie: hij verliest kennis over de wereld, hij zal geen fiets kunnen tekenen terwijl 

patiënten met object agnosie dit wel kunnen, ze zijn de kennis niet verloren 

 

Binnen de geheugensystemen moeten we verschillende stappen doornemen om iets te herinneren 

1. Verwerving (codering): je moet iets in je brein steken, initieel leren 

2. Bewaren: iets herinneren vereist neuronale verbindingen die het mogelijk maken om 

informatie vast te leggen => geheugen sporen 

• We leggen eerst iets tijdelijk vast in de hippocampus 

• ’s nachts wordt het naar de corticale netwerken geïntegreerd 

3. Oproepen: herinneringen gaan verloren of kunnen we niet meer oproepen => savings 

 

Model van Atkinson & Shiffrin 

Het eerste model van het geheugen, mensen krijgen input uit de omgeving, dan slaan we alles op in 

geheugensystemen van onze zintuigen. Een deel daarvan wordt doorgestuurd naar het KTG en pas 

daarna wordt een deel naar het LTG gestuurd 



 

 

Sensorische geheugen 

Systemen voor elk zintuig apart 

We krijgen heel veel info binnen en gedurende een korte tijd wordt alles even bijgehouden voor 

verdere verwerking/interpretatie. 

- Iconische geheugen (visueel) 

!!! Sperling: snel vervagend sensorische opslagsysteem 

Deed experimenten waarin hij mensen een paneel toonde 

met 12 letters gedurende 50ms. Hij vroeg aan de mensen 

welke letters ze hebben gezien 

Resultaat: als je mensen het paneel toont en je laat ze een 

seconde wachten om te antwoorden, dan kunnen ze niet 

meer dan 4 letters opnoemen (men dacht dus dat de 

capaciteit van iconische geheugen 4 is, zelfs geen 7 zoals bij 

de CVC’s) 

MAAR: Als je ze op voorhand (bv: 10 sec)  aangaf dat je de 

letters van de bovenste rij wou, kunnen ze bijna alle letters 

opnoemen  

Onafhankelijke variabele: tijd tussen stimulus en toon 

Afhankelijke variabele: geschat aantal beschikbare letters 

Bij vrije herinnering: 4 items 

Cue rij vervolgd door toon: allemaal 

Dus in een fractie van één seconde blijft er slechts 40% over => we hebben een snel vervagend 

sensorisch opslagsysteem 



- Echoïsche geheugen (auditief) 

Darwin: Sperling taak: 12 boxen en mensen moeten zeggen waar ze wat hebben gehoord 

- Bij vrije herinnering: weten antwoord van ongeveer 4 boxen 

- Als je vooraf zegt welke box hebben ze al de informatie 

Alle info wordt voor een korte tijd bijgehouden, maar binnen 2 à 4 seconden is deze informatie al 

vervaagd 

 het termijn bij het auditieve systeem is dus iets langer, auditieve informatie is minder lang 

beschikbaar in de omgeving dus moeten we het langer bijhouden in de hersenen 

 

Kortetermijngeheugen 

Van alles wat overblijft, houden we de informatie vast waar we ons bewust van zijn. 

De capaciteit van het KTG is beperkt: 

- Ebbinghaus: 7 CVC’s onthouden 

- Miller: 7 ‘chunks’ onthouden (chunks = betekenisvolle eenheden) 

 we kunnen bv 7 letters onthouden, maar ook 7 woorden ook al bestaan deze uit veel meer 

letters! 

Fragiele code: Brown en Peterson: max 12 sec ! 

Lieten mensen 3 woorden onthouden => na 3, 6, 9 … seconden wisten ze de woorden nog 

 DAN: hij liet mensen articulatorische suppressie doen (= achterwaarts tellen) 

 GEVOLG: na 12 seconden zijn ze zo goed als alle drie de woorden vergeten, als we het KTG 

belasten met iets anders (tellen)  kunnen we de woorden niet herhalen in ons hoofd en 

zijn we het na 12 sec kwijt 

 

Langetermijngeheugen 

Het LTG heeft een onbeperkte capaciteit. Het duurt lang eerder iets in het LTG zit, maar eens het er 

in zit, zit het er in en verloopt het verval veel trager (uren/dagen i.p.v. seconden) => het einde van de 

Ebbinghaus vergeetcurve 

Om iets van het KTG in het LTG te krijgen, is de enige manier om te herhalen (rehearsal) => neuronen 

laten verbinden! 

Glanzer & Cunitz: seriële positiecurve 

Mensen leerden 15 lettergrepen vanbuiten: 
- Nadien meteen de lijst opzeggen => eerste en laatste items zijn best herinnert => je hebt 

deze kunnen herhalen 

- Bij articulatorische suppressie: de herinnering voor de eerste items zijn het best (primacy 

effect) je hebt deze tijdens de lijst genoeg kunnen herhalen. De laatste items verdwijnen wel 

(recency effect), de konden door het tellen de laatste items niet herhalen 

Het model van Atkinson & Shiffrin heeft lang stand gehouden, er zijn 3 nieuwe belangrijke 

ontwikkelingen tot stand gekomen 

 



7.3 VERDERE ONTWIKKELINGRN IN DE GEHEUGENTHEORIEËN 

ONTWIKKELING 1: het KTG wordt gezien als een werkgeheugen 

Baddeley & Hitch: het KTG is een passief slot dat alledaagse cognitieve taken (rekenen, redeneren, 

tekstbegrip) niet kan verklaren → werkgeheugen 

Baddeley & Hitch: nieuwe model van het KTG 

3 grote componenten: 

- Fonologische lus (lijkt op KTG van Atkinson & Shriffrin) 

We bevatten een systeem om klanken op te slaan (fonologische opslagplaats) en we proberen deze 

informatie bij te houden door te herhalen (articulatorisch herhalingsproces) 

- Visuospatiaal schetsblad 

We hebben ook een visuele opslagplaats met een herhalingssysteem (innerlijke schrijver). Het 

geheugen is dus niet alleen verbaal maar ook visueel. 

- Centrale verwerker 

Houdt zich bezig met de aandacht verdelen tussen taken. We selecteren dus welke 

stimuli/informatie we gaan verwerken. De centrale verwerker is de interface met het LTG, we 

gebruiken informatie uit het LTG om de bovenste 2 processen efficiënter te laten verlopen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baddeley & Hitch: dubbeltaakmethodiek 

Waar in de hersenen lossen we rekensommen op? 

- Mensen lossen een som op zonder dubbeltaak → opgelost in 1050ms 

- Mensen lossen som op en voegden articulatorische suppressie toe → het articulatorisch 

proces werd lam gezet → opgelost in +/- 1055 ms → geen rekensommen oplossen in 

fonologische lus 

- Teken die de centrale verwerker belasten: bijvoorbeeld op je bureau een toevallig 

tijdsinterval laten tikken → opgelost in 1200 ms → rekensommen worden opgelost in de 

centrale verwerker 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het werkgeheugen zit niet op één plaats in de hersenen. Zou het werkgeheugen niet gewoon het 

actieve deel van het LTG zijn? 

ONTWIKKELING 2: is het werkgeheugen het actieve deel van het langetermijngeheugen? 

Atkinson heeft geen verklaring voor de complexiteit van de  capaciteit van het KTG 

 7 letters – woorden – cijfers – namen -… onthouden 

MAAR: wanneer mensen onthouden beter 7 woorden dan 7 nonwoorden 

 We onthouden geen brute, rauwe informatie maar we proberen individuele elementen 

samen te voegen tot grotere betekenisvolle gehelen (= chunking) 

 Cowan: we kunnen 7 zaken onthouden omdat we er in slagen chunks te maken. De brute 

capaciteit van het KTG zijn 4 representaties die al door het LTG herkend zijn 

Als je beter woorden onthoud op korte termijn dan non woorden, betekend het dat je LTG bezig 

geweest is om je korte termijn te beïnvloeden 

- Informatie verloopt niet alleen; KTG → LTG  

- Maar ook sensorisch; LTG → KTG (top-down) 

= Nauwe interactie tussen KTG en LTG  Atkinson & Shiffrin 

Men is meer en meer naar het idee van Baddeley geëvolueerd: het KTG is meer dan het activeren 

van informatie, het gaat ook over het actief manipuleren/verwerken 

ONTWIKKELING 3: een realistischer kijk op de informatieoverdracht van werkgeheugen naar LTG 

Herhaling is niet de enige verklaring hoe we iets in het LTG opslaan → neurale netwerken! 

- Neurale netwerken: een computermodel dat de werking van de hersenen stimuleert door 

een grote hoeveelheid neuronen met elkaar te laten communiceren 

- Informatie wordt gerepresenteerd adhv de sterkte van connecties tussen neuronen 

- Hebb: ‘neurons that fire together, wire together’ → neutral netwerken zijn biologisch 

plausibel 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijvoorbeeld: een kind activeert hersencellen bij getal 1 en 2, het kind leert dat als de meester zegt 1, 

2 en plus dat hij 3 moet zeggen 

PROBLEEM neurale netwerken: in computermodellen die we iets nieuw leerden, vergaten een vorige 

verbinding 

 = catastrofale interferentie 

 Dit is niet hoe onze hersenen werken! We leren traag maar vergeten niet makkelijk iets 

OPLOSSING: als we 2 netwerken hebben waarvan 1 heel snel informatie representeert en de tweede 

heel traag consolideert.  

Verborgen knopen: pikken heel snel informatie op maar versturen traag informatie door naar een 

volgend niveau → gebeurd tijdens onze slaap 

 We slaan dus heel snel dingen op maar de informatie naar de corticale netwerken is traag 

(belang hippocampus) 

 

Er zijn individuele verschillen in het werkgeheugen 

- Correlatie tussen spantaak vs schoolresultaten 

- Maakt internet ons dommer? 

 Neen, onze geheugen capaciteit is niet slechter uitgerust dan die van onze ouders 

 Maar doordat we door de wetenschap kennis kunnen opzoeken via media, zorgt er voor 

dat we anders omgaan met informatie. Jongeren zijn meer geneigd om de locatie van 

informatie op te slaan dan de informatie zelf 

 

Er zijn 3 stappen in het geheugenproces: verwerven, bewaren en oproepen 

7.4 INFORMATIE VERWERVEN 

Verwerving van informatie stijgt door het hercoderen en organiseren van stimuli zodat reconstructie 

mogelijk wordt met kennis uit het LTG 

Bv: 1 4 9 1 6 2 5 3 6  vs 1 4 9 16 25 36 => kwadraten die je kent! Reeks makkelijker onthouden 



Informatie kan op 3 manieren in het LTG opgeslagen worden: 

1) Verbale code: stelt mensen in staat om informatie te hercoderen in termen van arbitraire 

symbolen (bv: woorden en hun bijbehorende betekenis) 

2) Sensorische code: er is een herinnering van de zintuigelijke aspecten van een gebeurtenis. 

Sensorische codes activeren dezelfde gebieden in de hersenen worden geactiveerd als de 

oorspronkelijke waarnemingen (bv beeldcode: hoe ziet je huis er uit?) 

3) Motorische code: de mogelijkheid om lichamelijke vaardigheden te onthouden en uit te 

voeren 

 Zijn moeilijk verbaal over te dragen 

 Onbewuste verwerving 

 

VERWERVING OPTIMALISEREN DOOR TWEEVOUDIGE CODERING 

Dual coding theory/tweevoudige codering – Paivio 

Eerste experiment: hij liet mensen zowel abstracte woorden (waar we ons visueel moeilijk iets bij 

kunnen voorstellen, bv: maatschappij) als concrete woorden voorstellen 

 Resultaat: woorden waar we ons een visueel beeld bij kunnen voorstellen onthouden 

we beter dan abstracte woorden 

 Combinatie van een verbale en een visuele code 

 Door de tweevoudige codering worden meer neuronen actief waardoor de kans 

groter is dat je het woord onthoudt 

Tweede experiment: wanneer mensen elementen met elkaar in verband brengen (bv: olifant op een 

witte bal) onthouden ze dit beter dan wanneer ze de elementen apart voorstellen (bv: olifant en bal) 

 De herinnering van associaties van woordparen stijgt bij een verbeelding van de 

associatie 

 Enactment effect: combinaties van motorische en beeldcodes (bv: het zien van een 

dansje levert een slechtere herinnering op dan de info visueel op te slaan en het 

dansje zelf te doen) 

 

VERWERVING OPTIMALISEREN DOOR INFORMATIE TE ORGANISEREN 

Sharps: mensen onthouden woorden veel beter als ze georganiseerd volgens categorie 

• Conditie 1: vork mes bord lepel  hond kat mier duif 

• Conditie 2 : vork hond mes kat  bord mier lepel duif 

Als je iets leert moet je er dus voor zorgen dat je een efficiënte organisatie hebt 

 

Theorie van de verwerkingsniveaus 

= We onthouden iets beter door er over na te denken 

Experiment Craik & Tulving: proefpersonen kregen een woord te zien (bv: beer) en kregen een vraag 

over: 

- De letters: staan ze in hoofdletters? 

- De klanken: rijmt het woord op meer? 

- De betekenis: is het een dier? 



Resultaat: wanneer mensen over de betekenis van een woord moeten nadenken onthouden ze het 

beter 

Genereereffect: mensen herinneren zich informatie beter wanneer ze tijdens het verwerven actief 

betrokken zijn bij het genereren van de stimuli dan dat ze de informatie passief opnemen (bv: eigen 

gemaakte samenvatting vs samenvatting iemand anders) 

7.4.1 GEHEUGENSTEUNTJES 

Methode der loci (plaatsmethode) 

Je neemt een vertrouwd beeld dat in je LTG zit (bv: hoe je huis er uit ziet) en koppelt het aan de 

items die je wilt onthouden  

Obers koppelen dus bijvoorbeeld de drankjes aan meubelen in hun woonkamer (friste in de zetel, 

duvel op de living tafel,…) 

Men creëert een nieuw geheugenspoordoor verbindingen te maken met een vertrouwd beeld 

Kapstok woorden 

Gelijkaardig aan de methode der loci 

Je leert een reeks woorden die rijmen op getallen (bv: een/steen, twee/zee, drie/knie)  

 Zodra deze kapstokken geleerd zijn, wordt elk item dat onthouden moet worden tot een 

beeld omgevormd en voorgesteld in interactie met de kapstok 

 Bv: de fristi staat op de knie, de duvel staat op de steen  

 

Acroniemen vormen 

Met de beginletters van woorden kan je een bestaand woord maken 

Bv: ’t kofschip (onthouden van stemloze medeklinkers) 

OSLORO methode 

Bij het bestuderen van zinvolle teksten OSLORO methode  

Overzien Stel vragen Lees Overdenk Reciteer Overhoor 

 

7.5 INFORMATIE OPSLAAN EN BEWAREN 

Twee recente inzichten stellen ons in staat om het bewaren van geheugensporen beter te begrijpen 

1) Informatie word op een gedistribueerde manier opgeslagen 

2) Inhoudgebasseerde organisatie 

 

GEDISTRIBUEERDE REPRESENTATIES 

Herinneringen bestaan uit een samenspel van woorden, ideeën, waarnemingen, gevoelens, 

motorische codes. Deze worden elks op een andere plaats in de hersenen opgeslagen (= 

gedistribueerde representaties)  



 Om deze herinnering volledig te maken moeten alle codes verbonden worden. Dit gebeurt 

via connecties met de hippocampus 

Met gedistribueerde representaties wordt ook bedoeld dat herinneringen over verschillende 

groepen neuronen worden verdeeld.  

3 redenen waarom informatie verdeeld wordt over verschillende neuronen: 

- Neuronaal vuren = probabilistisch, ze vuren 80% van de tijd. Als een herinnering een 

verbinding was tussen 2 neuronen zouden we soms iets niet kunnen herinneren 

- Doordat informatie verdeeld wordt over verschillende neuronen zijn we beter bestand tegen 

schade  

 informatie kan hersteld worden wanneer slechts enkele eenheden hun verbindingen 

wegvallen 

 verlies gebeurd gradueel ( alles-of-niets bij 1/1 verbinding) 

 graduele degradatie: capaciteit van de hersenen om een aanvaardbare output te 

blijven genereren ondanks schade aan individuele eenheden en hun connecties 

- Een systeem met gedistribueerde representaties is in staat om te generaliseren. We kunnen 

ondanks een variatie op de stimuli, de stimuli wel nog herkennen door enkele neuronen die 

de oorspronkelijke stimuli herkennen (bv: vriendin met nieuw kapsel) 

 

INHOUDGEBASSEERDE ORGANISATIE 

Inhoudgebasseerde organisatie  adresgebasseerde organisatie 

Een adresgebasseerde organisatie van het geheugen maakt 2 verkeerde voorspellingen: 

1) Er bestaat een beperkt aantal ingangen tot het adres (bv: fichebak boek zoeken via 

achternaam auteur) → deze ingangen zijn de enige manier om de informatie te vinden 

2) Zodra men het item gevonden heeft, hoeft men de informatie maar af te lezen 

 Menselijk geheugen: we moeten veel flexibeler aan informatie geraken! We hebben soms kennis 

nodig waar we het adres niet van weten. Ons geheugen is inhoudgebasseerd 

 

McClelland: inhoudgebasseerde organisatie ontdekt door de neurale netwerken 

 De neurale netwerken zijn groepen neuronen die actief worden op bepaalde kenmerken 

(knopen) 

 

A) Er wordt een geheugenspoor gevormd door een 

connectie te activeren tussen 2 knopen 

→ Bv: positieve connectie tussen Sam en bookmaker 

→ Knoop voor Sam zal actief worden wanneer knoop 

bookmaker actief wordt en andersom 

 

 



 

 

 

B) De connectie tussen 2 knopen verloopt in 2 stappen: 

eerst van Sam naar de centrale persoonsknoop, en dan 

van de persoonsknoop naar de bookmaker. Men 

vermoed dat de hippocampus de rol van de 

persoonsknoop op zich neemt 

 

 

 

C) Inhibitorische vs excitatorische verbindingen 

Wanneer de agent te horen krijgt dat de dader een trui 

van de Jets droeg, zullen deze neuronen actief worden 

• Deze zal centrale persoonsknopen activeren die 

bij de leden van de Jets horen 

• Tegelijk worden de knopen voor de Sharks 

onderdrukt (= inhibitorische verbindingen)  

 

 

D) Vervolgens sturen deze neuronen in de hippocampus 

informatie uit naar het hele neurale netwerk 

De knopen die actief werden in de centrale 

persoonsknoop, zullen knopen die hiermee verbonden 

zijn activeren 

Door het steeds meer verkrijgen van informatie zullen 

sommige knopen geïnhibeerd worden, zo zal er 

uiteindelijk in de hippocampus over blijven dat past bij 

alle puzzelstukjes (Sam) 

 

We kunnen dus via verschillende ingangen (leeftijd, bende,…) een herinnering oproepen 

Verschillen met adresgebasseerde organisatie: 

- Elk kenmerk kan geactiveerd worden door verschillende input: er zijn verschillende ingangen 

mogelijk 

- De kans dat we een informatie knoop activeren (bv: Sam) stijgt naarmate dat er meer 

verbindingen de knoop activeren (bv: Jets, 20-er, hoger opgeleid) 

- De activatie van een informatieknoop stijgt naarmate we meer en betere aanwijzingen 

krijgen (bv: effect van een hint) 



- Wanneer we iets herinneren doen we een associatieve zoektocht doorheen ons brein 

Tip Of the Tongue: alle elektrische informatie in het netwerk is geactiveerd, behalve de activatie van 

een bepaalde knoop waar je de informatie uit wil halen (vooral bij namen) 

Déja-Vu: we zijn een gelijkaardige situatie geweest, als er genoeg puzzelstukjes hetzelfde actief zijn 

als toen. Dan gaan de hersenen de rest van de herinnering aanvullen 

 

7.6 INFORMATIE OPROEPEN 

Wanneer we terug denken aan onze vorige vakantie zullen we waarschijnlijk minder herinneren dan 

wanneer we er nu terug zouden staan. Deze herinneringen gingen niet verloren, we hadden enkel 

een oproepingsprobleem 

Onze herinnering is dus afhankelijk van de verwerving, het bewaren én of we het kunnen oproepen 

Tulving 

Herinnering is niet alleen afhankelijk van de kwaliteit van het geheugenspoor, maar ook van de 

oproepingsaanwijzigingen (geheugensteuntjes) 

Onderzoek: in 2 condities moeten mensen in 15 minuten 48 woorden leren 

Resultaat: mensen die woorden random leren onthouden de woorden minder goed dan de mensen 

die de woorden in categorieën hebben geleerd (19 vs 36) 

 wanneer de mensen uit de eerste conditie een aanwijzing kregen, herinnerde ze zich het 

weer 

 

Wagenaar 

Hij hield 6 jaar een dagboek bij en testte zichzelf later of hij deze verhalen nog herinnerde 

 Hij schreef wat, met wie, waar en wanneer hij het deed (= aanwijzingen) 

 Jaar later: welke verhalen kent hij nog 

Resultaat: Ebbinghaus vergeetcurve 

Groen: bij één aanwijzing hij herinnerde veel herinneringen die recent 

gebeurd waren, naarmate ze ouder werden kon hij pas een dikke 20% 

herinneren 

Rood: bij twee aanwijzingen herinnerde hij nog 40% van de herinneringen 

Blauw: bij 3 aanwijzingen weet hij 60%  

• één extra aanwijzing kan zorgen voor genoeg elektrische activatie 

in het neuraal netwerk waardoor je weer iets kan oproepen 

 

Kan men iets überhaupt vergeten? 

= onoplosbare vraag 

Reconstructie vraag: wat gebeurd er tijdens het herinneringsproces, hoe reconstructief is het? 

 



Elizabeth Loftus: creatie van valse herinneringen 

 Het ogenblik dat we ons iets proberen te herinneren kunnen we nieuwe stukjes 

toevoegen. We kunnen iemand een kleine suggestie geven (bv: had de man niet veel 

haar?) en kan er voor zorgen dat mensen dit zelf aan de herinnering gaan toevoegen 

 Bewerkte groepsfoto op tank: mensen menen te herinneren dat ze het hebben 

meegemaakt => seeing is believing 

 

Wat zijn factoren die het oproepen beïnvloeden? 

1) INTERFERENTIE 

Verval: fysiologische veranderingen in het neurale spoor van de ervaring, die het geheugenspoor 

onherroepelijk uitwissen (= biologisch proces) 

 Goede verklaring voor het verlies van informatie in het KTG 

Zaken die verloren gaan in het LTG hebben niets te maken met verval 

- We herinneren ons zaken die even lang geleden zijn, beter of slechter (bv: wat deed je 1 en 2 

januari?) => ze zijn biologisch even lang geleden! 

- Sommige herinneringen vervallen nooit bij toenemende ouderdom 

- Door oproepaanwijzigen kunnen we iets terug herinneren, als het verval zou zijn zouden 

deze niet zo een groot effect hebben 

- Verval hangt niet af van de tijd maar van de tussenliggende gebeurtenissen (interferentie) 

We herinneren ons sommigen niet meer omdat er ondertussen zaken gebeurd zijn die interfereren 

met de oude informatie 

 

!!! Er bestaan 2 soorten interferentie 

1. Proactieve interferentie 

= moeilijkheden om een gebeurtenis op te roepen ten gevolge van voorafgaande activiteiten 

Bijvoorbeeld: 

- Een student leert eerst voor vak A, daarna voor vak B en legt een examen af voor vak B 

- Een student leert voor vak B legt daarna een examen af voor vak B 

Resultaat: leerling 1 zal een slechter resultaat hebben omdat de inhoud van vak A interfereert met 

dat van vak B 

Bv: Wanneer we 4 lijstjes van woorden moeten onthouden zullen we het 4 minder goed onthouden, 

als de vierde lijst plots een andere categorie is => gaat de prestatie omhoog 

 Bij studeren afwisselen van vak  

 

 

 

 

 

 



2. Retroactieve interferentie 

= moeilijkheden om een gebeurtenis op te roepen ten gevolge van activiteiten die na de opslag van 

de gebeurtenis plaatsvonden 

Bijvoorbeeld: 

- Een student leert eerst voor vak A en daarna voor vak B en legt een examen af voor vak A 

- Een student leert voor vak A en legt daarna een examen af voor vak A 

= Meest voorkomende vorm van interferentie 

 

Roediger & Karpicke: het toesteffect 

- Studenten studeren 2 keer 7 minuten 

- Studenten studeren 1 keer 7 minuten en leggen daarna een test af 

Resultaat: onmiddellijk na het studeren doet groep 1 het iets beter MAAR na 2 dagen heeft de groep 

die half zo veel gestudeerd een dubbel zo goede herinnering 

Dit komt omdat niet alleen de informatie in het hoofd gebracht wordt, maar ook wordt opgeroepen 

 

2) DISTINCTIE (apartheid) 

= de effectiviteit van een aanwijzing stijgt met uniciteit (bv: 1 januari vs 2 januari) 

 McClelland: inhoudgebasseerde organisatie: er is maar één ingang in het associatief netwerk 

die maar tot één herinnering kan leiden 

Isolatie effect: een herinnering is beter indien de gebeurtenissen aparter zijn 

Flits-licht-herinneringen (flashbulb memories) 

= onverwachte, emotionele geladen momenten 

 doordat deze herinneringen zo uniek en distinct zijn verondersteld men dat deze veel 

accurater zijn dan andere herinneringen uit een dezelfde periode 

Distinctie zorgt inderdaad voor een beter geheugen MAAR flitslichtherinneringen zijn NIET accurater 

dan andere herinneringen 

 

Onderzoek bij 9/11: mensen werden gevraagd wat ze gisterenavond deden en wat ze deden op het 

moment van de aanslag. Na enkele weken vraagt men deze vragen opnieuw 

Resultaat: de herinnering van de flitslichtherinnering waren minder correct/gedetailleerd dan de 

herinnering van de dag voordien 

 

Emotionele herinneringen worden dus niet extra goed onthouden, ze creëren wel veel activatie in de 

amygdala en voelen daarom zo levendig aan 

 



3) RECONSTRUCTIE 

Onderzoek Loftus toont aan dat onze herinneringen onbetrouwbaar zijn 

 in meer dan 60% van de gevallen wanneer een gebeurtenis in de verkeerde context gegeven 

wordt, zeggen we dat dit een correcte herinnering is 

 

Waarom zijn onze herinneringen zo feilbaar?  

Bartlett: organisatieschema’s 

Onze herinneringen worden gestuurd door schema’s (= algemeen georganiseerde voorstellingen 

over de structuur van de wereld, mensen, gebeurtenissen en acties)  

 we gaan niet elke herinnering individueel opslaan, we gebruiken onze cognitieve schema’s 

over de wereld (niet aanwezig voor 3 jaar) 

Hier zijn een aantal evidenties voor: 

- herinnering DAALT bij bovennatuurlijke elementen, we hebben die kennis niet 

- roddels: we creëren puzzelstukjes bij in functie van de kennis die we hebben 

 we creëren onze herinneringen in fucntie van wat logisch klinkt 

 

Valse herinneringen 

Omdat schema’s een rol spelen bij het begrijpen van informatie, kunnen ze hun invloed al uitoefenen 

bij het opslaan van informatie. Hierdoor kunnen mensen een herinnering hebben aan informatie die 

nooit gegeven is 

→ Er worden 12 woorden getoond die te maken hebben met een naald, maar het woord ‘naald’ zelf 

wordt niet getoond. Toch hebben bijna alle mensen een herinnering aan het woord naald, omdat alle 

woorden een link hebben met een naald die zorgen voor activatie van het woord 

 

Valse herinneringen bij ooggetuigenverklaringen 

Loftus en Palmer 

Onderzoek 1) er wordt een film van een rijdende auto getoond met aangegeven snelheid 

 Week later: hoe snel reed de auto toen hij tegen de auto SMAKTE 

 Hoe snel reed de auto toen hij de andere RAAKTE 

 Het ww ‘smakken’ suggereert veel meer snelheid waardoor mensen onterecht een 

overdreven snelheid verklaren 

 

Onderzoek 2)  we kunnen soldaten een verkeerde martelaar laten verdenken door gewoon een 

suggestie te geven ‘had hij niet al te veel haar?’ 

 

Recht: ooggetuigen zijn het meest overtuigende bewijs 

 Massaal veel onderzoek dat het onbetrouwbaar is en vatbaar voor suggestie 



Steve Titus: zijn auto leek op de auto die de avond voordien een liftster had verkracht. Tussen alle 

foto’s van verdachten wees de vrouw Titus aan die het meest op de dader leek. Toen hij terecht 

gesteld werd in de rechtbank was ze absoluut zeker dat hij het was. Hoe gaat men van ‘hij lijkt er het 

meeste op’ naar ‘hij is het absoluut’? 

 

Reconstructie en verdrongen herinneringen 

Frequent seksueel misbruik → men vraagt zich af of we het ons wel juist herinneren 

We moeten heel sceptisch zijn als we een patiënt krijgen die beweerd een herinnering verdrongen te 

hebben en later terug te vinden want uit geheugen onderzoek blijkt: 

- Het volledig vergeten van traumatische ervaringen is zeldzaam (wel kunnen ze verarmd zijn 

of hebben we weinig herinneringen) 

- Het terugvinden van verdrongen herinneringen komt dikwijls voor bij mensen die hoog 

scoren op een schaal voor fantasierijkheid 

- De hervonden herinneringen ontstaan vaak in situaties die aanleiding geven tot valse 

herinneringen (bv: hypnose) → suggestieve contexten 

We moeten als psycholoog ons focussen op de cliënt maar moeten waakzaam zijn voor het 

realiteitsgehalte 

 

7.8 AMNESIE EN HET IMPLICIETE GEHEUGEN 

Amnesie= geheel of gedeeltelijk geheugenverlies 

Anterograde amnesie 

• = problemen met het blijven onthouden van nieuwe informatie (voorwaarts) 

• Voorbeeld: syndroom van Korsakoff 

o Komt voor bij chronisch alcoholisme met daarbij een tekort aan vitamine B1 

o Patiënten spreken en redeneren zeer vloeiend maar herhalen zichzelf heel vaak 

omdat ze niet meer weten wat een paar minuten geleden verteld geweest is.  

o Met als gevolg dat ze ook moeite hebben met het lezen van een tekst 

 

Retrograde amnesie 

• = problemen met het oproepen van vroegere gebeurtenissen (achterwaarts) 

• Voorbeeld: kinderamnesie 

o Iedereen slaagt er voor zijn 3-4 jaar niet in episodische herinneringen op te slaan 

(het semantische geheugen werkt wel!!) 

o Daarbij hebben jonge kinderen nog niet voldoende structuur en taal om hun 

ervaringen in een cognitief schema te kaderen 

▪ Ook bij dieren! 

 

 

 

 



Functionele amnesie 

• = amnesie veroorzaakt door mentale zaken (bv: stresserende omstandigheden) => geen 

biologische oorzaak → zeer zeldzaam 

Organische amnesie 

• = amnesie veroorzaakt door specifieke schade aan de hersenen => biologische oorzaak 

 

Meest gedocumenteerde case: HM 

Man met epilepsie waarvan zijn hippocampus weggesneden werd met hoop de epilepsie te genezen 

→ Resultaat: probleem met herinneren recente gebeurtenissen (anterograde amnesie) (episodisch 

geheugen) 

- Wanneer hij foto’s zag van zichzelf, dacht hij zijn vader te zien 

- Hij vergat dat dat hij een maaltijd gegeten had en at steeds opnieuw 

- … 

Zelfde geval: Clive Wearing => schade aan de hippocampus 

- Herkent alleen zijn vrouw 

- Slecht 30s geheugen 

- Wanneer je hem iets vraagt, zal hij antwoorden maar tijdens dat hij antwoord is hij de vraag 

al vergeten 

 

Impliciete geheugen 

Milner: mensen met deze vorm van amnesie kunnen nieuwe motorische vaardigheden leren, maar 

hebben geen herinnering meer aan de training (bv: spiegelschrift leren schrijven) 

 Dit zit namelijk in het procedureel geheugen ( episodisch geheugen) 

 

Repetitie effecten in aanvultaken: mensen krijgen woordenlijsten met bv woorden als stormramp 

- Mensen met normaal geheugen: vul storm … aan → ze zeggen ramp 

- Mensen met episodische schade: vul storm … aan → ze zeggen ook ramp 

 Semantische geheugen ( episodisch geheugen) 

Ze hebben een geheugen zonder KTG 

 

 

 

 

 

 



Hoofdstuk 8: Taal 
Taal heeft een duidelijke linker hemisferische specialisatie, de perceptie heeft een rechter 

hemisferische specialisatie 

Susan: beide hemisferen zijn bij alle taken betrokken 

 

 

 

 

8.1 SPREKEN 

Taal maakt nieuwe cognitieve en sociale interacties mogelijk. 

Het leren van een taal is zeer complex en vereist verschillende vaardigheden 

Van brabbelen naar zinnen 

Kinderen in alle culturen beginnen rond dezelfde leeftijd te spreken en doorlopen dezelfde 

ontwikkelingsstadia (nature) 

- Voorlopers van de taal 

Baby’s van 4 dagen hebben al een voorkeur voor de eigen taal 

Pre-linguïstische taalontwikkeling: 5 stadia 

Leeftijd Stadium Kenmerken 

0-8 weken Stadium 1: reflexief huilen Huilt wanneer hij zich niet goed voelt 

8-20 weken Stadium 2: Kirren en lachen Geluidjes van plezier 

16-30 weken Stadium 3: Vocale spelletjes Enkelvoudige herkenbare lettergrepen 

25-50 weken Stadium 4: Herhaald brabbelen Reeksen van klinkers en medeklinkers 

9-18 maanden Stadium 5: Niet-herhaald brabbelen 
en expressief jargon 

Patroon van klemtoon en intonatie 

 

Baby’s leren eerst klinker, medeklinkers vereisen een grote spiercontrole (makkelijkste medeklinkers 

m en p) 

Vanaf 6 maanden zullen baby’s brabbelen, vanaf 8 maanden zal je kunnen herkennen in welke taal 

de baby brabbelt 

- De eerste woorden 

Er zijn veel interindividuele verschillen in de snelheid waarmee we de eerste woorden leren 

 vooral (2/3) zijn zelfstandige naamwoorden (ook actiewoorden, …) 

 de spraak geeft de sensorimotorische kennis van de wereld weer: mama, papa, auto 

 

 AUDITIEF VISUEEL 

BEGRIP Verstaan Lezen 

PRODUCTIE Spreken Schrijven 



- Telegrafische spraak 

18-24 maanden: woordcombinaties van 2-3 woorden (enkel inhoudswoorden) 

Ze zijn in staat om de betekenis te variëren in functie van: 

- De woordvolgorde: (Ond – ww – LV) bv: bal stoel => de bal ligt onder de stoel 

- De klemtoon/intonaties bv: Robbe kamer vs Robbe kamer 

 

- Verdere ontwikkelingen 

Na 21 maand hebben we 200 woorden => 6 jaar: 8000-14000 

 3000/4000 woorden per jaar 

Kinderen beginnen langere zinnen te spreken die een preciezere betekenis hebben 

 2-5 jaar: ww leren vervoegen, meervouden, functiewoorden 

 5-9 jaar: we hebben een quasi volledige grammatica 

 

Van preverbale boodschap naar spraakklanken 

!!! Er zijn ook verschillende stadia in het spraakproces (Levelt): 

Om een zin “Er is een barst in het glas” uit te drukken, moeten verschillende stappen doorlopen 

worden: 

1) Preverbale boodschap 

= het idee dat men onder woorden wil brengen is geactiveerd 

= welke boodschap geactiveerd wordt, hangt af van de context. De conversatie kan alleen 

plaatsvinden bij de mogelijkheid om de boodschap van de spreker uit de context af te leiden (bv: 

er is een glas waar een barst in zit) 

2) Concepten 

= abstracte representaties van de elementen die in het idee zitten 

= we moeten bepalen welke concepten de preverbale boodschap het best weergeven 

 Bv: Wijnglas of glas? Barst of kras?  

 

3) Lemmata 

= abstracte representaties van woorden die grammaticale info bevatten, maar niet de uitspraak 

= de spreker weet dat voor het werkwoord “zijn” de derde persoon enkelvoud gebruikt moet 

worden, dat “glas” onzijdig is en dus het lidwoord “het” gebruikt moet worden 

4) Lexemen 

= woordvormen die informatie bevatten over de uitspraak 

= zodra de nodige lemma’s geactiveerd zijn, worden de bijbehorende lexemen geactiveerd en 

kan er worden begonnen met de uitspraak ‘er’ ‘is’ ‘een’ ‘barst’ ‘in’ ‘het’ ‘glas’ 

 

 



5) Fonemen 

= Om tot het spreken te komen zullen de relevante fonemen geselecteerd moeten worden 

= Een klank in een taal die aanleiding geeft tot een verschil in betekenis 

o Bv: verschil tussen /l/ en /r/ want ‘lap’ en ‘rap’ hebben een verschillende betekenis 

= In het Nederlands zijn er tussen de 30-50 fonemen, hoe minder fenomenen een taal heeft, hoe 

langer de woorden gemiddeld zijn 

6) Lettergrepen bepalen 

= Na het activeren van de fonemen zullen de lettergrepen van de uitspraak worden bepaald 

o Vreemd verschijnsel: fonemen verspringen van lettergreep/woord 

o ‘e risen bars tinnet glas‘  => we maken geen artificiële pauzes tussen elk woord 

o Deze veranderingen worden veroorzaakt door eigenschappen in het articulatorisch 

systeem 

= Voor artificiële intelligentie zeer moeilijk te begrijpen: spraak die je binnen krijgt komt niet 

overeen met de woorden die uitgesproken werden 

7) Articulatie 

= Wanneer de lettergrepen afgebakend zijn, worden articulatorische codes berekend voor het 

uitspreken van de lettergrepen. Deze codes bestaan uit bewegingen in het strottenhoofd, de 

keel, de mond en de kaken 

= Bij het uitvoeren van de articulatorische bewegingen spelen contexteffecten een rol 

o ‘e risen’ => /z/ ‘ e rizen’ 

o Eenzelfde woord kan op verschillende manieren uitgesproken worden (artif. intell.) 

8) Spraakmonitor 

= Controleert en corrigeert (eventueel) de 

spraakoutput 

= Ook actief voordat we iets zeggen! “ik heb die 

… euh … dat boek gelezen” 

 Voordat we het woordje dat hebben 

uitgesproken corrigeren we onszelf 

Stotteren: overdreven actieve spraakmonitor, de 

taal wordt te actief opgevolgd en gecorrigeerd  

Wanneer we een andere taak uitvoeren wordt de 

spraakmonitor minder actief en zal het stotteren 

minderen 

 

 

 

 



Kenmerken van de normale spraak 

- Spreeksnelheid 

Gemiddeld 4,6 lettergrepen/seconde => regionale verschillen (Limburg trager) 

We gebruiken 170 woorden/minuut waarbij we een selectie maken uit 50 000 woorden 

Zowel mannen als vrouwen gebruiken 16 000 woorden per dag 

- Spreekfouten 

Haperingen “euh” 

 Preverbale boodschap of het concept wordt niet snel genoeg geactiveerd → we zeggen ‘euh’ 

om het brein een kans te geven opnieuw met de processen mee te zijn 

 TOT → er is een lemma geactiveerd maar geen lexeem, je weet welk woord je zoekt maar de 

activatie van het lexeem verloopt moeilijker 

 Verwerkingsmoeilijkheid: zorgt voor een beter begrip van een moeilijke passage, we geven 

de toehoorder extra tijd om de boodschap te begrijpen 

 

Spreekfouten 

 Uitspraak verkeerde woord  

 Fout toewijzen van de fonemen aan lettergrepen:  

• Duplicatie: ooghoek → hooghoek (klank van naburige lettergreep wordt aan woord 

toegevoegd) 

• Omissie: tachtig procent → achtig procent(een klank valt weg) 

• Verwisseling: een tipje van de sluier oplichten → een slipje van de tuier oplichten 

(verwisselen van klanken van 2 woorden) 

Afasie 

= Een letsel aan de linkerkant van de hersenen dat gepaard gaat met spraakproblemen 

 Vaak een gedeeltelijk en spontaan herstel van de verloren gegane functie 

 

Wernicke afasie 

Schade in het gebied van Wernicke, situeert zich achter de sulcus 

centralis op de grens van de pariëtale cortex en de temporale cortex 

 Posterieur letsel (achterkant van de hersenen) 

Er zullen problemen ontstaan met spraakbegrip 

 Ze hebben een vloeiende, grammaticale maar nonsensicale 

productie 

 Woordsla: men produceert zinnen die niet veel betekenen 

 Parafasieën: men gebruikt verkeerde woorden waardoor de betekenis verloren gaat 

• Semantische parafasieën: men vervangt een woord door een ander woord dat 

betekenis gerelateerd is (bv: de boter in de pan  melk in de pan) 

• Fonemische parafasieën: men vervangt in een woord één bepaalde klank (bv: boter 

 moter) 

• Neologismen: ze verzinnen eigen woorden met respect voor de klankregels 



Wernicke afasie patiënten hebben weinig ziektebesef, ze merken hun problemen met spraak niet op 

Filmpje Wernicke afasie 

Wilson Talley: kreeg een beroerte en daardoor Wernicke afasie 

 moeite met begrijpen van zaken die tegen hem gezegd worden en zaken die hij leest 

 hij gebruikt niet-verbale aanwijzingen om zijn omgeving te begrijpen (bv: bus appelsap kent 

hij door de appel die er op staat, de woorden er op begrijpt hij niet) ( objectagnosie) 

Begrijpen en construeren van taal kan niet enkel gevestigd zitten in gebied van Wernicke 

 Bij patiënten komen basisaspecten terug (bv: vermogen klanken te herkennen) we hebben 

hier dus geen gespecialiseerd hersengebied voor nodig 

 Andere intacte hersengebieden nemen de taak op zich maar zijn hier niet even goed in 

(neuronale plasticiteit) 

 

Broca afasie 

Schade in gebied van Broca, situeert zich voor de sulcus centralis 

 Anterieur/frontaal letsel (vooraan in de hersenen) 

Er zullen problemen optreden met spraakproductie 

 Moeizame, trage en gebrekkige articulatie 

 Geen motorisch probleem (bv: geen verlamming) 

Ze maken gebruik van telegrafische spraak 

 Inhoudswoorden, geen functie woorden en geen vervoegingen 

 Veel pauzes  

Het begrip van taal is relatief intact. Ze hebben wel ziektebesef 

Men heeft het gevoel dat men weet wat men wil zeggen maar het komt er niet uit 

 Kan gedeeltelijk behandelt worden door logopedie 

 

8.2 LUISTEREN EN LEZEN 

Gesproken (auditief) taal begrijpen  

Hoe kunnen we uit een spraaksignaal vanuit de omgeving een betekenis afleiden? 

- Eerste probleem: woordsegmentatie 

Het kan moeilijk zijn om verschillende woorden uit de  klankstroom af te leiden, welke klanken horen 

bij elkaar en vormen een woord? 

 om spraak te herkennen mag ons systeem niet gevoelig zijn voor pauzes 

Cutler: we moeten alle mogelijke woorden in de input activeren en daaruit de juiste woorden te 

selecteren (bv: er ris is z’n een ba bar bars barst ar tin in het glas las) 

Hoe maken we deze selectie? We doen een beredeneerde gok 

- Klemtoon: in het Nederlands wordt het begin van het woord beklemtoond => berekenen 

waar een nieuw woord begint 

- Bepaalde fenoomsequenties geven een woordgrens aan => /n/ - /b/ 



- Kandidaten uitsluiten omdat de restfractie geen woord is => glas of las? G – las kan niet want 

G, de restfractie, is geen bestaand woord dus het zal glas zijn 

- Top-down: woord afleiden uit de voorgaande woorden → context 

= Statistical learning system – neuraal netwerk 

 

Lezen (visueel) 

Belangrijke verschillen van lezen met verstaan: 

- Veel sneller (300 woorden/min) 

- Er zijn duidelijke woord segmentaties: spaties 

- We zien het hele woord ineens ( spraak: lang woord uitspreken duurt lang) 

- De stimulus (woord) blijft aanwezig (spraak: woord verdwijnt als je het gezegd hebt) 

Leessnelheid: individuele verschillen + afhankelijk van complexiteit van de tekst en het leesdoel 

- Oogbeweging studies 

Fixaties: stilstand op bepaalde plek (3-4/sec) 

Saccades: sprongetjes van het ene fixatiepunt 

naar het andere (4 – 12 letters) 

 bij snellezen gaan we grotere saccades 

maken, dit gaat ten koste van de 

informatie die we opdoen 

Skipping: overslaan van een woord  

Regressies: terugkeren in de tekst 

 

Deze visuele codes worden omgezet naar auditieve codes (gebeurd in het werkgeheugen) 

 inner voice (verklanking)  

 bv: tongtwister de oogbeweging vertraagt omdat het moeilijk is om uit te spreken, de inner 

voice krijgt de tijd om de moeilijke uitspraken mee te gaan coderen 

 bv: niet hoorbare fouten worden niet opgemerkt tijdens het lezen (dt-fouten) 

 

Dyslexie 

Zwakke leesvaardigheden:  

- Zwak algemeen taalbegrip vanwege beneden gemiddelde intelligentie 

 3,6% vd mensen zwakke leesvaardigheden die onafhankelijk zijn van de intelligentie = 

dyslexie 

Criteria dyslexie:  

- Achterstand in lezen/schrijven 

- Mag NIET gaan om: sensorisch probleem (bv: slechte ogen), intelligentie probleem 

- Dyslexie is zeer hardnekkig, ondanks therapie 

Er is een zeer sterke biologische component: 40-60% meer kans als één vd ouders het heeft 

 



Verschillende oorzaken: 

- Zwak fonologisch bewustzijn: moeilijkheden om woord op te delen in een reeks fonemen 

o opsporen met foneem detectie taak 

o Vooral bij intransparante talen: talen waar elke letter steeds leidt tot verschillende 

klank (bv: Engels: wave – have, tough – although => 7-10% dyslexie!) 

o Compensatie door logopedie: fonologische spelletjes 

 

 

8.3 ANDERE TAALVORMEN 

Gebarentaal 

- Gebaren  

Taal is een symbolisch systeem, de klank is slecht een bijproduct 

 we zouden ons heel geremd voelen om te spreken zonder daarbij onze handen te gebruiken 

Gebaren hebben 3 functies: 

1) Betekenis van wat gezegd wordt ondersteunen 

2) Ze helpen de spreker de boodschap formuleren 

3) Het kan een andere vorm van communicatie vormen die tot op zekere hoogte los staat van 

de gesproken boodschap 

 

- Gebarentaal ter vervanging van de gesproken taal 

Er bestaan verschillende varianten en dialecten in de gebarentaal => BEL en NED gebarentaal 

vertonen voldoende overeenkomst en vormen een gezamenlijke taal  

 American Sign Language (ASL) meest bestudeerde gebarentaal 

Gebarentaal werd eerst politiek ontmoedigd! Doven moeten leren liplezen 

- Semantiek/betekenis: betekenis hangt af van het teken (handconfiguratie) maar ook de 

plaats! Eenzelfde gebaar op een andere plek (bv: voorhoofd, kin, neus) heeft andere 

betekenis 

- Syntax: syntactisch indexeren in de ruimte (bv: 

hond bijt kat => eerst gebaar hond links in de 

ruimte daarna gebaar kat rechts in de ruimte, ze 

maken een bijtbeweging richting de hond naar 

de kat) 

Onderzoek Senghas: er is spontane ontwikkeling van gebarentaal in gemeenschappen => 

syntactische indexering (aanbrengen van locaties in de ruimte) werden automatisch in de taal 

toegevoegd 

 Nature, de gebarentaal zal overal ongeveer dezelfde vorm aannemen 

Emmorey: dezelfde hersengebieden die actief worden bij het gebruiken van gebaren taal worden ook 

actief bij het spreken 

 Bv: Wernicke patiënt zal ook in zijn gebarentaal woordsla gebruiken => teken op een 

verkeerde plaats waardoor de betekenis verkeerd is 

 Bv: Broca verstaat taal maar het maken van de bewegingen verloopt zeer stroef en gebruikt 

enkel inhoudswoorden 



Meertaligheid 

Ongeveer 50% van de wereld is meertalig 

 Basiskenmerk meertaligheid: voor een bepaalde betekenis zijn verschillende woorden 

(lexicale representaties) 

 

- Kroll & Stewart: het klassieke model voor 

tweetaligheid 

Het semantisch systeem bij meertaligen is gedeeld voor beide 

talen waar 2 lexicons mee verbonden zijn. Eén voor je 

moedertaal en één voor de tweede taal 

De 2 lexicons zijn asymmetrisch verdeeld: 

- Het lexicon van de tweede taal wordt iets kleiner gezien 

- Enkel moedertaal (lexicon 1)  heeft sterke verbindingen tussen 

het lexicon en het semantisch systeem 

- De tweede taal krijgt enkel toegang tot betekenis via de 

tussenstap van de moedertaal lexicon => vertaling: we activeren 

de woorden eerst in de moedertaal en komen zo tot betekenis 

 

 

- Dijkstra 

We hebben GEEN 2 aparte lexicons voor beide talen 

Onderzoek: herkenning homografen (woorden die hetzelfde geschreven zijn 

maar in beide talen een verschillende betekenis hebben bv: room, big 

 Wanneer je Nederlanders laat lezen in hun tweede taal (Engels) lezen ze 

trager bij het tegenkomen van homografen 

 Ook al lees je in de tweede taal, de Nederlandse betekenis wordt 

automatisch geactiveerd en veroorzaakt een vertraging 

De 2 lexicons zitten dus in één geïntegreerd lexicon 

BIA: Bilingual InteractivAtion model 

 

 

- Duyck  

In het lezen van een tekst worden cognaten sneller verwerkt (= twee woorden die op elkaar lijken en 

in verschillende talen min of meer op elkaar lijken bv: paradijs) 

 Zowel bij het lezen van een tekst in je moedertaal als bij het lezen van een tekst in de tweede 

taal 

 Ook al is een meertalige bezig in zijn moedertaal, dan is de tweede taal ook altijd actief 

 



8.4 KUNNEN DIEREN TAAL LEREN? 

Dieren hebben het onvermogen om te spreken wegens het afwezig zijn van bv: de stembanden 

 kunnen we dieren taal aanleren als symbolisch systeem? 

Washoe (chimpansee): ASL 

- 7 maand: 4 gebaren 

- 5 jaar: 160 gebaren (i.v.m. mensen zeer schaars) 

Kanzi (bonobo) leerde 50 symbolen en kon daarmee 800 combinaties maken 

Gaat het om conditionering of heeft de aap dan werkelijk inzicht in de symbolen? 

 

CONCLUSIE 

Ja, dieren kunnen meer leren dan verwacht maar het is nog altijd zeer beperkt 

 Is het daadwerkelijk symbolisch inzicht in taal of is het doorgedreven conditionering? 

Men kan dieren spreken over niet aanwezige voorwerpen => object permanentie ze weten dat het 

bestaat 

Zinnen met moeilijke grammatica is niet aangetoond het gaat over geïsoleerde functiewoorden 

Taal in de hersenen van dieren gebeurd veel minder gelateraliseerd => kwalitatief onderscheid: 

hersenen van mensen hebben op een bepaald moment de lateralisatie gekregen. Bij dieren gebeurd 

taal veel symmetrischer over de hersenen 

Rechtshandigen: taal linker hemisferische dominantie (linkshandigen ook maar minder) 

 Dominantie van de rechterhand heeft een impact gehad op de evolutie van de hersenen: het 

heeft een gebied gecreëerd dat bij uitstek gespecialiseerd is in taal 

 

Filmpje lokalisatie taal identificeren 

Bij ernstige epilepsie patiënten zal men soms overwegen een deel uit de hersenen wegnemen, 

belangrijk hierbij is om het geheugengebied en taalgebied niet te schaden.  

Men zal de schedel opensnijden, eenmaal de schedel afgenomen is maakt men de patiënt wakker en 

laat hem taal gebruiken door bv te tellen. Ondertussen zullen kleine elektrische stroompjes gegeven 

worden op delen van de hersenen. 

Wanneer de patiënt stop met praten tijdens het elektrische schokje weten we dat het een cruciaal 

stukje is voor de taal 

 

 

 

 

 

 



Hoofdstuk 9: denken 
Denken is: 

- Een cognitief proces 

- Manipulatie van cognitieve representaties 

- Laat toe de wereld te begrijpen  

- Flexibiliteit → dankzij denken gedrag aanpassen aan een situatie om overlevingskansen te 

verhogen 

FOXP2 gen = taalgen  

We hebben denken nodig om: problemen op te lossen, te redeneren, beslissingen te nemen en de 

invloed van taal 

9.1 PROBLEMEN OPLOSSSEN 

Hoe lossen we problemen op? 

Fases: probleem → mogelijkheden tot oplossing → oplossing 

 Doolhof: beginpunt (probleem), verschillende paden (mogelijkheden) en eindpunt 

(oplossing) 

 Sommige paden kunnen tot een oplossing leiden, bij andere paden moeten we weer naar het 

begin keren 

Experten versus leek 

• Mensen zijn irrationeel in hun denken en vrij voorspelbaar → professionals makkelijk 

onderzoek 

• Experten hebben veel oplossingen in het geheugen die ze meteen kunnen oproepen → 

minder cognitieve belasting → schema’s  

We kunnen 3 strategieën onderscheiden om problemen op te lossen: 

1) Algoritmen 

2) Heuristieken 

3) Analogieën 

9.1.1 ALGORITMEN 

= een reeks van operaties (bijna een formule) die een oplossing garanderen 

• Zijn van toepassing op een gestructureerd probleem → er bestaat een vaste oplossing voor 

een probleem 

• Bv: kruiswoordraadsel, wiskunde 

Gestructureerd versus ondergestructureerde problemen 

Gestructureerd Ondergestructureerd 

= er bestaat een oplossing en staat vast 

= de eindtoestand is duidelijk 

Bv: Rubics cube oplossen 

Bv: Toren van Hanoi 

= eindtoestand is onduidelijk 

= we kunnen onze vooruitgang niet vergelijken 
met het einddoel 

Bv: negen stippen probleem → thinking out of 
the box 



Als we een algoritme correct toepassen → kom je altijd tot je juiste oplossing 

Beperkingen van algoritmen 

- Enkel succesvol bij gestructureerde problemen 

- Het is niet altijd de meest voor de hand liggende oplossing die de juiste is 

 Bv: brief en pen kosten samen €1,10 → de pen kost 1 euro meer → hoeveel kost de brief 

→ de brief kost geen 10 cent maar 5 cent (€1,05 en 0,5) 

- Algoritmen kosten vaak veel tijd en herhalingen om ze toe te passen →  men gaat op zoek 

naar kortere sluipwegen (bv: kruiswoordraadsel) 

 

9.1.2 HEURISTIEKEN 

= informele, intuïtieve en speculatieve oplossingsstrategieën  

• Garandeert meestal een oplossing 

• Ze gaan sneller en gelden ook voor ondergestructureerde problemen 

Voorbeeld: een IT’er zal bij een computerdefect niet elk ding van de computer controleren, hij zal 

gericht enkele componenten checken 

• Hoe meer ervaring men heeft men een specifieke taak zorgt voor een betere kennis ven 

heuristieken 

• Experts vinden sneller een oplossing, ook bij ondergestructureerde problemen  

 

Algemeen toepasbare heuristieken: 

1) Subdoelanalyse: een complex probleem wordt opgedeeld in kleinere, overzichtelijke vragen 

▪ Bv: voor het maken van een vliegtuig, gaan we alle componenten apart testen 

2) Middel-doelanalyse: men gaat tussendoelen stellen, zodanig dat de afstand van probleem 

en oplossing kleiner word 

▪ Bv:  toilet is stuk → tussendoel: kan ik dit zelf oplossen? Of moet ik iemand bellen? 

3) Werken van eind- naar begintoestand 

▪ Bv: voor een verassingsfeestje te organiseren ga je eerste bepalen hoe de persoon op 

de locatie komt zonder iets door te hebben 

4) Trial and error: we gaan proberen totdat iets lukt 

▪ Bv: je weet niet welke sleutel uit de sleutelbos de juiste is → je probeert elke sleutel 

tot dat je de juiste vindt 

▪ Niet altijd mogelijk → dokter kan niet allemaal verschillende medicamenten 

toedienen voor een bepaald symptoom in de hoop het betert 

Heuristieken kunnen falen en moeten we overstappen naar een algoritme! 

 Bv: portemonnee kwijt → heuristiek: kijken op plaatsen waar je overlaatst bent geweest → 

je vind hem niet → algoritme: je doorzoekt systematisch het hele huis  

 

9.1.3 ANALOGIEËN 

Analogie = zoeken naar soort gelijke problemen dat je al eens gehad hebt 

 Interessant wanneer dat analoge probleem al een oplossing heeft 



Voorbeeld: Glick & Holyoak 

Tumorprobleem: een tumor moet worden vernietigd, en bestaat een bestraling die met hoge 

intensiteit de tumor kan doen verdwijnen → straling té hoog en dus ook gezond weefsel vernietigen 

 bij lagere intensiteit is er geen impact op tumor 

 hoe kunnen we dit oplossen? Operatie is niet mogelijk 

Men liet sommigen mensen een tekst lezen over soldaten 

- 5 à 10% ziet een overeenkomst tussen de 2 teksten 

- Expliciete verwijzing naar de analogie (verband) → 75% lossen tumor probleem op 

- Geen expliciete verwijzing naar analogie → 30% lost tumorprobleem op 

 

Voorbeeld: Weegschaal → zoeken naar de zwaarste bal 

Eest eenvoudige taak geven → daarna moeilijkere taak, mensen lossen deze analoog op 

 

Andere kenmerken van probleem oplossen: 

Instelling en functionele gefixeerdheid 

Instelling = herhaaldelijk dezelfde heuristiek gebruiken kan leiden tot een rigide 

verwachtingspatroon 

 zorgt voor moeilijkheid/rigiditeit om het probleem op te lossen 

Voorbeeld: Proef van Luchins 

3 emmers met een bepaalde capaciteit → ze moeten via de emmers aan een bepaald doelcapaciteit 

komen (gestructureerd probleem: eindtoestand duidelijk) 

 Groep 1: krijgt 6 problemen → enkel het laatste probleem vereist een andere oplossing → ze 

hebben een instelling gecreërd en proberen het probleem zoals de vorige op te lossen → 

komen veel trager tot de uitkomst 

 Groep 2: krijgen alleen het laatste probleem → hebben geen instelling en lossen het 

probleem snel op 

 

Functionele gefixeerdheid = vastzitten aan het conventionele gebruik van een voorwerp  

Experts versus leken 

- Experts scoren minder goed 

- Experts zijn minder geneigd een creatieve oplossing te zoeken 

Voorbeeld: Proef van Duncker 

Een kaars moet rechtop aan de muur worden bevestigd zodat er geen kaarsvet op de grond kan 

druipen, we beschikken over een kaars, lucifers en punaises 

Oplossing: het luciferdoosje met punaises aan de muur bevestigen en de kaars er op zetten  

 moeilijk om los te komen van de conventionele functies van de voorwerpen 

 



Inzicht 

Niet alle problemen worden verholpen door inzicht 

Er zijn 2 soorten problemen: 

1) Incrementele problemen: stap-voor-stap benadering van het einddoel (bv: rebus) 

• Vereist geen inzicht 

2) Discontinue problemen: men boekt initieel vooruitgang, daarna is er een impasse, waarna 

een grote inspanning komt om een oplossing te bereiken 

• ‘Aha-Erlebnis’ = abrupt inzicht → W. Köhler: experiment apen 

• Moet aan een banaan zien te komen die boven zich hangt → begint eerst te springen 

en gooit er dingen naar → hij geeft het op omdat het niet lukt (incubatieperiode) → 

hij denkt beter na → hij komt tot een inzicht 

 

Manieren om een instelling te doorbreken 

- Het incubatie-effect: het probleem even aan de kant schuiven en daarna de oplossing vinden 

(aha-erlebnis) → we maken ons los van de initiële instelling 

• Bv: kettingprobleem (discontinue probleem) 

• Als mensen 35 minuten bezig zijn met het probleem → 38% oplossing 

• Als mensen 13 minuten bezig zijn + 3,5 uur incubatie + 22 min bezig → 81% oplossing 

- Brainstormen: ideeën wildweg spuien in de groep en kijken of iets bruikbaars is 

• Brainstormsessie is pas nuttig als eerst iedereen individueel nadenkt en daarna pas in 

groep 

- Motivatie: belangrijk bij het oplossen van zowel incrementele als discontinue problemen 

- Aanwijzingen uit de omgeving: associaties 

• Moss: verre associatietaak 

▪ Vindt een woord dat samengaat met “hoofd”, “dag” en “boek” 

▪ Voorafgaand “ongerelateerd” experiment: lexicale decisie → onderscheid 

tussen bestaande en niet-bestaande woorden 

▪ Doordat het woord al in een andere context geactiveerd werd, komen ze 

sneller tot de oplossing 

Mentale modellen (schema’s) 

= geheel van intuïties, kennis en overtuigingen over een bepaald onderwerp 

 Worden gebruikt bij het oplossen van problemen; de precisie die deze cognitieve schema’s 

hebben, bepalen in welke mate we in staat zijn een probleem op te lossen 

• verfijnde mentale presentatie → makkelijk oplossen van een probleem 

• weinig kennis → moeizaam oplossen van een probleem 

Door zo een verkeerd mentaal beeld, zouden we tot verkeerd gedrag/oplossingsstrategie kunnen 

komen (bv: werking thermostaat) 

- Verkeerde beeld: hoe hoger de thermostaat, hoe harder de verwarming brandt 

- Correcte beeld: boiler brandt altijd even hard, hij blijft gewoon branden totdat de gewenste 

temperatuur bereikt is 



Door mentale modellen hebben mensen kennisillusies = de indruk meer te weten over de werking 

van zaken dan daadwerkelijk het geval is 

- Illusie van interpretatiediepte: denken fenomenen beter te begrijpen dan zo is 

o Bv: werking rits, dynamo 

- Abstracte kennis (weten hoe iets er uit ziet + waarvoor het dient) verwarren met concrete 

kennis 

Veel van onze kennis is receptenkennis: we weten hoe we iets moeten gebruiken, maar weten niet 

hoe het functioneert → auto, computer 

Experten versus leken: 

- Mentale modellen van experten benaderen veel beter de realiteit: ze passen hun mentale 

modellen constant aan op basis van systematische observatie en manipulatie  

 

9.2 REDENEREN 

Deductief redeneren Inductief redeneren 

= op basis van premissen conclusies trekken 

= via een algemene regel, voorspellen we een 
specifieke gebeurtenis 

Bv: alle mensen zijn onsterfelijk → ik ben 
onsterfelijk 

 

= vanuit een specifieke/individuele gebeurtenis, 
trekken we algemene conclusies 

= basis van wetenschappelijk denken 

Bv: één boom verliest zijn bladeren → een 
andere ook → alle bomen verliezen hun 
bladeren 

 

9.2.1 DEDUCTIEF REDENEREN 

= belangrijk om voorspellingen te maken 

Mensen redeneren op basis van de logica → logicisme = de logica vormt de basis van alle 

informatieverwerking 

Drie grote vormen van deductief redeneren: 

1) Voorwaardelijk redeneren (= syllogisme) 

• Syllogisme = drie regels, waarvan twee premissen zijn en de laatste een besluit 

2) Categorisch redeneren 

3) Lineair redeneren 

 

Voorwaardelijk redeneren 

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 

Kan onder verschillende vormen voorkomen, bv: alle A’s zijn B’s, geen enkele A is een B  

Categorisch syllogisme: 

1. Alle Fransen zijn chauvinistisch 

2. Alle chauvinisten zijn zelfingenomen 

3. Alle fransen zijn zelfingenomen 

Geldig als 1 en 2 altijd waar zijn 

 

Lineair redeneren 

= hoe verhouden elementen in een reeks zich ten opzicht van elkaar 

Lineair syllogisme: 

1. Jan is groter dan Dirk 

2. Dirk is groter dan Wim 

3. Jan is dus groter dan Wim 

Ongeldige redenering →  

 

Moeilijker 

Mensen maken heel wat fouten: 

1. Als het heeft geregend is de straat nat 

2. De straat is nat 

3. Dus het heeft geregend 

De straat kan ook om een andere reden nat zijn 

 

Wat zorgt ervoor dat we afwijken van logica en fouten maken in redeneringen? 

- Type syllogisme: sommige zijn complexer dan anderen 

- Scholing en intelligentie 

- Geloofwaardigheid, beïnvloed door inhoud 

 Deze drie factoren tonen aan dat mensen eigenlijk niet redeneren volgens de logica 

o De inhoud van het syllogisme zou geen invloed mogen hebben 

o Kunnen enkel mensen die naar school zijn gegaan rationeel denken? 

 

Hoe redeneren mensen dan wel? 

- Mentale modellen (Johnsen-Laird) 

o Mensen redeneren op basis van beelden, niet van regels  

o Oorzaak van de redeneerfouten: men heeft geen mentaal gevormd van alle 

toestanden die volgens premissen mogelijk zijn 

 



Toepassing van een foute redenering door mentale model 

1. Als het heeft geregend, is de straat nat 

2. De straat is nat 

3. Dus, het heeft geregend 

Bij premis 2 zijn er 2 mogelijkheden! → de straat kan nat zijn door zowel regen of geen regen 

 Er zijn 2 mentale modellen die in conflict gaan 

 Wanneer er zou staan “het heeft geregend” zou maar er maar één mogelijkheid zijn: de 

straat is nat 

 

Niet alle modellen worden gegenereerd: 

- Aannemelijke presmissen: tevreden met het eerste beeld dat wordt opgeroepen 

- Werkgeheugen: moeilijkere informatie is meer belastend waardoor we minder geneigd zijn 

alle mogelijke modellen uit te werken 

- Abstracte (inhoudsloze) versus concrete informatie 

o “Als p dan q. Niet q dus niet p” versus “Als het regent is de straat nat. De straat is 

niet nat, dus het heeft niet geregend” 

 

Waarom maken we meer fouten bij deductief redeneren? → Theorie van twee systemen: wanneer 

we redeneren is er een competitie tussen 2 systemen 

1) Associatief leren: automatisch en snel redeneren op basis van verbanden/ervaring 

2) Gecontroleerd proces: redeneren op basis van logische regels → intelligentie en scholing is 

hierbij belangrijk  

Afhankelijk van de complexiteit van de redenering en welk systeem het meeste doorweegt, kan men 

foute/juiste redeneringen maken 

 

Belangrijke conclusie: mensen redeneren niet altijd volgens de regels van de logica 

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

woordenschat geven 

 gewone ‘als’ versus biconditionele ‘als’ (= als en slechts als) 

- Ze baseren zich in grote mate op inhoud en de geloofwaardigheid van bepaalde besluiten 

- Ze maken gebruik van intuïtieve mentale representaties 

 

9.2.2 INDUCTIEF REDENEREN 

= we gaan op basis van individuele observaties, een algemene wetmatigheid redeneren 

= vinden van regels die elementen met elkaar in relatie brengen 

Drie probleemtypes die bij inductief redeneren vaak gebruikt worden: 

1) Classificatie: door inductieve redeneringen kunnen we gemeenschappelijke eigenschappen 

identificeren 

• Bv: stoel, bed, tabel → meubelen 

 



2) Reeksen voortzetten:  

• Bv: 2, 3, 5, 9, 17, 33 → formule= laatste getal maal 2 min 1 

3) Analogieën 

• Bv: klein staat tot groot, zoals wit staat tot … (zwart) 

 

Inductief redeneren is sterk gebonden aan intelligentie 

- Taken over inductief redeneren maken veelal deel uit van intelligentietests 

- In het dagdagelijkse leven redeneren we continu inductief om de wereld te ordenen 

o We maken generalisaties → soms overgeneraliseren 

o Correlaties detecteren → correlatie betekent niet causaliteit 

▪ Illusoire correlatie = niet alle verbanden die gevonden zijn op basis van 

inductief redeneren, bestaan  

o Oorzaak-gevolgrelatie zoeken 

 

Conformatieneiging (bias) 

= meer gewicht hechten aan een evidentie die de overtuiging bevestigt dan een evidentie die de 

overtuiging in twijfel trekt 

 

Proeven van Wason (1960) 

Geeft mensen een getallenreeks: 2, 4, 6 → hij heeft hiervoor een regel en de mensen moeten de 

regel die hij heeft weten te vinden (inductief redeneren) 

- Ze moeten een nieuwe reeks geven die in overeenkomst is met de regel 

- Ze stellen vragen aan Wason door middel van een nieuwe reeks met 3 andere cijfers te 

geven 

o Bv: “is 10, 12, 14 volgens de regel?” 

o Ze stellen alleen vragen met JA- antwoorden, ze moeten ook vragen stellen waar ze 

een NEE op verwachten (conformatieneiging) 

o Bv: “is 10, 19, 23” volgens de regel?”  

o Antwoord Wason: JA → dan is de regel eig gwn van klein naar groot zetten 

 

Confirmatieneiging in het dagelijkse leven 

Bv: sollicitatiegesprek → een ongestructureerd gesprek kan leiden tot vragen die initiële druk van de 

interviewer bevestigen 

 interview zou gestructureerd moeten zijn 

 

 

 

 



9.3 BESLISSINGEN NEMEN 

Doel van denken = conclusies trekken en beslissingen nemen 

 we nemen dagelijks beslissingen (grote en kleine) 

 

9.3.1 HET SIGNAALDETECTIE MODEL 

Er is een signaal en je geeft antwoord: hit 

Er is een signaal en je geeft geen antwoord: miss 

Er is geen signaal maar toch geef je antwoord: vals alarm 

Er is geen signaal en je geeft geen antwoord: correct rejection/verwerping 

Veel beslissingen zijn zo duidelijk dat we er niet bij stilstaan  

 Bv: hete koffie over hand gooien → hand onder water houden 

Psychofysisch onderzoek: onderzoekers geïnteresseerd in welke signalen proefpersonen kunnen 

waarnemen en welke niet 

Afhankelijk van: 

1) Antwoordcriterium: bereidheid ‘ja’ te zeggen 

• In sollicitatie gesprekken meer geneigd ‘ja’ te zeggen → aanpassen in functie van 

situatie 

2) Gevoeligheid: mogelijkheid om de stimulus van de achtergrondruis te onderscheiden 

• Hoe duidelijk is het signaal? 

• Hoe sterker het signaal → hoe meer kans je ja zegt 

 

Toepassing in het dagelijkse leven 

Bv: radioloog moet beslissen of er een diagnose van kanker is 

- Een diagnose van kanker (hit) 

- Een onterechte diagnose van kanker (vals alarm) 

- Een onterechte diagnose van geen kanker (misser) 

Een radioloog maakt liever een vals alarm dan een misser 

 

9.3.2 FACTOREN DIE DE PERCEPTIE VAN HET SIGNAAL BEÏNVLOEDEN 

Aanvankelijk: Subjectief verwachte nut: individueel bepaald 

- Alle voor- en nadelen van een keuze worden afgewogen 

o Bv: Wat zijn de voor- en nadelen van niet naar de les gaan? 

- Waarde van de keuze wordt bepaald 

o Bv: Hoe belangrijk is het om in de les te zitten 

- Verwachte kans van elk kenmerk berekenen 

o Bv: Hoe groot is de kans dat ik faal als ik niet naar de les ga 

 

 



In jaren 70 werd duidelijk:  

- Mensen wegen zelden rationeel voor- en nadelen van keuzes af (Kahneman) 

- We maken meer gebruik van heuristieken in plaats van algoritmen (eenvoudige strategieën 

om de waarde van alternatieven te berekenen 

- Suboptimale beslissingen: heuristieken kunnen de perceptie van onze keuze vertekenen 

 

De beschikbaarheidsheuristiek 

= bij het nemen van beslissingen beperken we ons tot gegevens die het snelst uit ons geheugen 

kunnen worden gehaald 

 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. 

 

De beschikbaarheidsheuristiek kan worden gemanipuleerd! → de manier waarop een vraag wordt 

gesteld kan een bepaald antwoord waarschijnlijker maken 

 Bv: “Vreest u niet dat pensioenen onbetaalbaar zullen worden?” 

In de beschikbaarheidsheuristiek speelt de aandacht van de massamedia een belangrijke rol 

 Bv: het gevaar van vliegtuigrampen wordt overschat 

Tegenwoordig is er een groter onveiligheidsgevoel, gevoed door de media 

- Media richt aandacht op schokkende evenementen 

- Media richt aandacht op kwetsbare slachtoffers: makkelijk mee te identificeren 

 

De representativiteitsheuristiek 

= de neiging om de homogeniteit binnen een categorie te overschatten 

 Kahneman & Tversky: ‘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?’ 

o Men schat dat een gezin met 6 jongens veel minder zal voorkomen, maar de kans op 

een jongen of een meisje is beide ½  

o Er bij beide 1/64 kans om die specifieke volgorde tegen te komen 

 

Dwaling van de gokker: misvattingen dat alternatieven in een toevalsproces constant afwisselen 

 Bv: een gokker zal na veel verliezen denken dat het tij zal keren en de kans om volgende keer 

te winnen groter wordt 

Ook bij het beoordelen van mensen en situaties: enkel letten op wat representatief is voor bepaalde 

groep of situatie, andere informatie over het hoofd zien (bv: Trump-aanhangers) 

 

 

 



Verkeerde interpretatie van statistieken 

Voorbeeld: medische wereld 

 “In V.S. zijn de overlevingskansen bij diagnose prostaatkanker na vijf jaar 82 %, in V.K. 44 %” 

 MAAR: de manier waarop men is de twee landen een diagnose doet, is compleet anders: VS 

kijkt men naar een antigeen, in het VK kijkt men pas naar de symptomen 

 In de VS vaak valse alarmen 

 

9.3.3 FACTOREN DIE EEN ROL SPELEN BIJ HET ANTWOORDCRITERIUM 

Antwoorden vooral bepaald door de gevolgen van beslissingen: 

- Positief gevolg: beslissing nemen op basis van minder sterke evidentie 

- Negatief gevolg: sterkere evidentie is nodig 

Beschikbaarheidsheuristiek (beschikbare info) 

 Bv: een gevangene vervroegd vrijlaten is onwaarschijnlijk als er net een incident is geweest, 

het is meer waarschijnlijk na een programma over onschuldig vastzitten  

Risicogedrag: groepseffect → in groep nemen we meer risico’s (jongeren > volwassenen) 

 

Het formuleringseffect (framing effect) 

= effect door gevolgen verwoord in termen van winst of verlies 

Voorbeeld: Tversky & Kahneman 

“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:” 

1) Programma A: 200 mensen gered → 72% koos voor dit programma 

2) Programma B: Één kans op drie dat alle 600 mensen gered worden en twee kansen op drie 

dat niemand gered wordt 

“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:” 

1) Programma C: 400 mensen sterven 

2) Programma D: 1 kans op 3 dat niemand sterft en 2 kansen op drie dat alle 600 mensen 

sterven → 78% koos voor dit programma 

MAAR als je de twee programma’s met elkaar vergelijkt, zijn de identiek hetzelfde → het is gewoon 

anders geformuleerd  

 Ze percipiëren een andere basistoestand 

o Winstformulering: geen risico nemen 

o Verliesformulering: wel risico nemen 

 

Voorbeeld: doneren van organen 

- Winstformulering: “zet een kruisje als je je organen wil doneren” 

- Verliesformulering:  “zet een kruisje als je je organen NIET wil doneren” → veel meer 

mensen doneren hun organen 



9.3.4 EMOTIONELE VERTEKENINGEN 

Niet alle beslissingen zijn rationeel 

Beslissingen op basis van emotie: 

- Men heeft de neiging het huidige gedrag voort te zetten en nieuwe info te negeren 

- Men aanvaard een actieplan zonder er goed over na te denken 

- Men gaat verantwoordelijkheid uitstellen of afschuiven 

- Men gaat impulsief de meest belovende oplossing kiezen 

 

Effect van de gemaakte kosten 

= men gaat gedrag voortzetten waar je tijd/energie/geld in hebt gestoken 

Voorbeeld Arskes & Blumer: als mensen moeten kiezen tussen het opgeven van een goedkope 

bestemming waar ze veel zin in hadden of het opgeven van een vakantie die duurder was en minder 

van verwachten, kiezen mensen voor de duurdere vakantie 

 

Gepercipieerde verliezen zo klein mogelijk houden 

Mensen hebben de neiging om te zeggen dat ze doorgaan om het verlies te proberen verkleinen (in 

realiteit kan het juist erger worden) 

 Bv: geld blijven investeren in projecten die verlies maken 

 

Gemotiveerde scepsis 

= mensen zijn minder kritisch over gewenste informatie, maar hyperkritisch over ongewenste 

informatie 

Studenten uit universiteit B zijn tevreden over 

het resultaat en gaan het niet kritisch bekijken 

Studenten uit universiteit A zijn kritischer en 

zeggen dan men naar percentages moet kijken 

ipv individuen 

 

9.3.5 HELPT SLAPEN BIJ HET NEMEN VAN BESLISSINGEN? 

- Bewuste beslissingen: we gaan rationeel de alternatieven afwegen → voor eenvoudige 

problemen → systeem snel overbelast 

- Onbewuste beslissingen: gebeuren automatisch, hebben een grote verwerkingscapaciteit 

Dijksterhuis:  

- Kracht van onbewust denken: we kunnen problemen op de achtergrond verwerken en dat 

zou tot betere beslissingen leiden. Deze onbewuste denkprocessen zijn tijdens de slaap actief 

- MAAR: het effect is niet zo sterk dan men dacht 



9.3.6 HINDSIGHT BIAS 

Hindsight bias bij het evalueren van beslissingen = “ik heb het altijd geweten”, “ik wist dat het de 

foute keuze was” 

- Gebeurtenissen uit het verleden lijken eenvoudiger, begrijpelijker en voorspelbaarder 

- Men heeft de neiging om het nemen van de verkeerde beslissing, toe te schrijven aan het 

onkunde van de beslisser 

- Hindsight bias maakt lessen leren uit fouten in het verleden minder waarschijnlijk 

 

Hindsight bias blijft, ook al ben je je ervan bewust: 

- Experts vertonen wel een minder grote vertekening 

- Gebeurtenissen uit het verleden vertekenen in de richting die het zelfbeeld ten goede komt 

o Bv: ontslagen werknemers zeggen dat de herstructurering niet te voorspellen was, 

niet-ontslagen werknemers zeggen van wel 

 

Mensen zijn in het nemen van hun beslissingen dus irrationeel, maar voorspelbaar 

 Gedragseconomie (kahneman) 

o Nudging: ‘schouderklopjes aan mensen geven om ze de goede beslissingen te laten 

nemen (bv: papier hier Efteling) 

 

9.4 IN HOEVERRE WORDT HET DENKEN BEÏNVLOEDT DOOR DE TAAL? 

B. Whorf: “taal speelt een cruciale rol bij het denken” 

- Linguïstisch determinisme: ons denken wordt volledig bepaald door de taal 

- Linguïstische relativiteit: taal heeft invloed op het denken → verschillende talen leiden tot 

een verschillende perceptie van de werkelijkheid 

 

9.4.1 TAAL EN KLEURPERCEPTIE 

- Het aantal basiswoorden per taal voor kleur varieert van twee tot elf of meer 

- Kleur onthouden op basis van perceptuele eigenschappen of op basis van woorden? 

 

Berlin & Kay: kleuren volgen in alle talen dezelfde hiërarchie 

- Twee: zwart en wit 

- Drie: + rood 

- Zes: + geel, groen, blauw 

- Zeven: + bruin 

- Elf: + paars, roze, oranje, grijs 

 

Linguïstische relativiteit 

Heider: Kleurperceptie is gebaseerd op het fysiologisch, perceptuele systeem en niet op woorden 

 



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. 

 Kleurwoorden die niet bij hen bestaan, kunnen ze beter onthouden & percipiëren dan 

amerikanen waar de kleurwoorden wel bestaan 

 

Men is het standpunt gaan herbekijken: de woorden spelen ook een rol 

- Kinderen leren moeilijk kleurwoorden → komt niet overeen met het idee dat kleurnamen 

aansluiten bij een aangeboren perceptueel systeem 

- Resultaten van Heider waren niet repliceerbaar 

Roberson: Britten zagen een goed onderscheid tussen de grenstinten bij groen en blauw, maar niet 

bij ‘nol’ en ‘wor’ → Berinmo vertoonden een tegenovergesteld patroon 

 

Linguïstische relativiteit: er is invloed van taal op hoe kleuren worden gepercipieerd en onthouden, 

maar taal is niet de enige invloed 

 Er is geen evidentie voor linguïstisch determinisme 

 

9.4.2 TAAL, TIJD EN RUIMTE 

Ruimtemetafoor voor tijd: 

- Nederlands: horizontale dimensie: de toekomst ligt voor ons en het verleden achter ons 

- Mandarijns: verticale dimensie: de toekomst ligt onder ons en het verleden ligt boven ons 

 

Effect van taal op ruimtelijke perceptie: 

- Nederlands: relatieve formulering → de boom staat links van de struik 

o Wanneer we ons omdraaien, verandert de richting 

- Tzeltal: absolute formulering → de boom staat ten noorden van de struik 

o Wanneer we ons omdraaien, blijft het noorden hetzelfde 

 

9.4.3 TAAL EN SOCIALE COGNITIE 

Tweetaligheid en persoonlijkheidsperceptie 

- Engels: ‘artistieke type’ = briljant, humeurig, impulsief 

- Chinees:  ‘Shi Gu type’ = wereldwijs, sociaal vaardig, toegewijd 

o Participanten die over het artistieke type in het Engels lazen en over het Shi gu type 

in het Chinees lazen, hadden meer valse herinneringen voor de trekken op 

toepassing van de stereotype 

Woordkeuze beïnvloedt de attitude 

- Negatieve mededeling zo acceptabel mogelijk formuleren (bv: ontslagen = reorganisaties) 

- Schuld bij de ander leggen (bv: slecht examen → prof = zak met slechte cursus) 



Hoofdstuk 10: emotie & motivatie 
10.1 WAT IS EMOTIE? 

Tegenwoordig hebben emoties een negatieve connotatie gekregen (zwak, irrationeel), terwijl ze 

evolutionair zeer nuttig zijn 

Emoties zijn continu in ons hoofd aanwezig en hebben een impact op ons gedrag ( gedachten: 

zekere aandacht en concentratie nodig om ze te ervaren) Emoties worden heviger ervaren dan 

gedachten 

!!! Een emotie  is een reactie op een stimulus die bestaat uit en fysiologische opwinding (1) en gaat 

gepaard met een evaluatie van de stimulus (cognitief) (2) , een gezichtsuitdrukking en een 

subjectieve ervaring (3)  

 

De gezichtsuitdrukking van emoties 

Zijn gezichtsuitdrukkingen nature of nurture? 

- Darwin: de expressie van emoties is het resultaat van evolutie (nature) 

Emoties bij mens en dier zijn gelijkaardig 

Er is een grote cross-culturele similariteit: over de hele wereld hetzelfde 

- 20ste eeuw – tegenreactie Behavioristen 

De geest is een onbeschreven blad (blank slate) (nurture) 

Verzet antropologen: sociaal-darwinisme = culturele relativiteit van emoties 

Paul Ekman: gezichtsuitdrukkingen om de vooruitgang van zijn patiënten te meten 

 Veronderstelde similariteit tussen patiënten 

Onderzoek Ekman 

Hij trekt de wereld rond met foto’s van 6 emoties die iedereen kan herkennen en uiten 

 Resultaat: duidelijke cross-culturele similariteit 

KRITIEK: emoties geleerd via de massamedia? Nieuw onderzoek: 

- Ook blind geboren kinderen lachen => hebben het niet kunnen overnemen 

- Zelfde experiment bij primitieve stammen (South Fore)=> universele primaire emoties 

 

6 universele, primaire emoties: 

 Blijheid, verdriet, angst, boos, afschuw, verassing 
 Blijheid: ‘fake smile’ te herkennen door het niet aanwezig zijn van rimpels aan de ogen 
 Baby’s van 10 maand fake smile bij het naderen van vreemden 

 

Universele emoties maar culturele uitingsregels! 

- Bv: walging wordt in de US en Japan op de zelfde manier geuit maar er is een cultureel laagje: 

→ Japan: als ze alleen zijn laten ze hun emoties blijken maar het is not-done om emoties te 

laten zien in gezelschap met anderen.  



Er is niet alleen universele productie maar ook universele herkenning van emoties 

- Invloed etnische groep: we herkennen subtiele emoties beter in onze eigen etnische groep 

- Effect leeftijd: ouderen zijn moeilijker in het herkennen van emoties (angst en woede) 

- Geslachtsverschillen 

 

Theorie van de gezichtsfeedback 

De emotionele ervaring van een persoon wordt door de spieractiviteit in het gezicht versterkt of 

verzwakt 

 Mood inductie (simulatie van blijheid of droefheid)  => mensen die voor het vertellen van 

een herinnering moesten lachen ging vaker blije herinneringen vertellen dan mensen die 

droef moesten kijken 

 Het gezicht dat je trekt heeft een impact hoe je je voelt (niet zo een betrouwbare bevinding) 

Wel bij verlamde personen! Mensen die verlamd zijn en nog kunnen lachen en ernstig verlamd zijn, 

zijn blijer dan mensen die verlamd zijn en niet meer kunnen lachen 

 

De lichamelijke component van emoties 

Naast gezichtsuitdrukkingen zijn er ook andere lichamelijke manifestaties van emoties: fysiologische 

opwinding (arousal) 

Arousal komt voort uit het zenuwstelsel wat we kunnen onderscheiden in 2 systemen: 

1) Parasympatische zenuwstelsel: actief bij ontspanning en rust 

2) Sympathische zenuwstelsel: actief bij stress en hevige emoties 
- Verhoogde hartslag 

- Bloeddruk 

- Inhibitie speekselklieren (droge mond) 

- Zweetsecreties (galvanische huidreactie) 

 

 

 

Vrouwen Mannen 

 

- Betere herkenning van emoties 

 

- Laten meer emoties blijken (expressiever) 

 Sociale aanvaarding (mannen worden 
ontmoedigd om emoties te tonen = 
nurture) 

 

- Intensere ervaring van emoties 

 
 
 

 

- Onderdrukking van negatieve emoties, angst 
en woede => hogere fysiologische reactie 
(galvanische huidreactie)  

 

- Ze ervaren meer emoties maar laten het niet 
blijken 

 

- Onderdrukking van positieve emoties => 
lagere fysiologische reactie en emoties 



Leugendetector 

We meten niet de leugens maar de galvanische huidreactie die optreedt als mensen emotioneel zijn 

 Bv: “hebt u haar vermoord?” je krijgt stress dat het sympathisch zenuwstelsel in gang zal 

zetten wat zal leiden tot verhoogde zweetsecretie. De leugen detectie meet de galvanische 

huidreactie 

 

True positives: de leugendetector haalt er leugens uit van mensen die daadwerkelijk liegen (85%) 

 15% haalt de machine geen leugens er uit 

 

Redenen waarom het gebruik van de leugendetector zou moeten stoppen:  

- Mensen die goed kunnen liegen zonder een emotionele reactie te vertonen kunnen dus de 

machine misleiden. Dit is vooral bij psychopaten, zij hebben een verlaagde activiteit in het 

sympathische zenuwstelsel 

- False alarms: ook onschuldige personen krijgen bij bepalende vragen stress en dus een 

verhoogde fysiologische reactie => in 40% detecteert het toestel een leugen, terwijl er geen 

leugen geweest is 

Leugen detector om de tuin leiden: emotioneel worden tijdens de controlevragen zodat de 

fysiologische reactie bij de controle vragen als cruciale vraag ongeveer gelijk is 

 

Beter alternatief: guilty knowledge test 

Men laat een serie wapens zien, één daarvan is het moordwapen 

- Alleen schuldigen weten welk wapen het moordwapen is  

- Men meet de fysiologische reactie die optreedt bij het zien van het wapen 

 75% detectie MAAR slechts 7% false alarms 

 

Is de fysiologische opwinding emotiespecifiek? 

Krijgen we andere reacties voor specifieke emoties?  Is de neurale activiteit emotiespecifiek? 

- Amygdala heel erg actief bij angst en bedreiging 

- Maar amygdala ook bij mannen actief bij het kijken naar naakte vrouwen 

 Trekt in twijfel dat activatie in een specifiek hersengebied geassocieerd is met een specifieke 

emotie 

 Een lichamelijke reactie ten gevolge van een emotie is niet specifiek genoeg om een emotie te 

kunnen identificeren 

 

Bewuste, subjectieve ervaring van emoties 

De tweefactoren theorie van Schachter & Singer 

= een theorie over de overgang van de lichamelijke reactie naar een bewuste emotie-ervaring 

Volgens de twee-factoren theorie lokken emotioneel geladen stimuli een fysiologische reactie uit, 

die door de persoon geïnterpreteerd moet worden (cognitief)  

 Deze interpretatie gebeurd op basis van de fysiologische reactie en informatie uit de omgeving, 

omdat de fysiologische reactie niet altijd specifiek genoeg is, kan de persoon zich onterecht een 

bepaalde emotie toeschrijven 



Onderzoek 

Fase 1: onderstrepen van blije of droevige woorden 

Fase 2: lichamelijke activiteit of niet (fysiologische opwinding) 

Fase 3: vertellen van herinneringen => resultaat: interactie effect 

 Mensen met lichamelijke activiteit: mensen die blije woorden onderstreepten roepen blije 

herinneringen en omgekeerd (het fysiologisch patroon werd door de beweging veranderd => 

werd geattribueerd aan de blijheidsemotie) 

 Mensen zonder lichamelijke activiteit: geen duidelijk verschil tussen groep blije woorden en 

groep droevige woorden (geen activiteit sympathisch zenuwstelsel) 

De lichamelijke activiteit worden door ons brein vaak mis geïnterpreteerd als emotie 

 

Drugs 

Men brengt eenzelfde lichamelijke veranderingen aan door drugs => de ene groep weet dat ze drugs 

hebben genomen, de andere groep niet (verschillende cognitie)  

 Resultaat: mensen die weten dat de lichamelijke verandering afkomstig is door drugs ervaren 

het  als positieve emotie. Mensen die niet weten waar de fysiologische verandering van komt 

ervaren het als negatieve emotie 

Hoe we denken over een lichamelijke verandering heeft een impact op de emotie die we 

gewaarworden 

 

Emotie zonder fysiologische opwinding? 

JA: patiënten met letsel aan de ruggengraat (waarvan het sympathisch ZS weggesneden is) 

 Verminderde ervaring van emoties maar geen verdwijning van de emoties 

Emoties worden niet alleen bepaald door een fysiologische toestand. Ook zonder lichamelijke 

verandering kan men angstig zijn → denkprocessen spelen een rol bij de ervaring van emoties 

 

Evaluatie van de stimulus 

Maar de twee-factoren theorie heeft niet altijd bestaan. Er was een lange discussie binnen de 

psychologie over emoties. Er bestonden 3 theorieën over de beoordeling van de stimulus: 

1) De James-Lange theorie 

We kunnen GEEN emotie hebben zonder fysiologische opwinding hebben 

Problemen: 

- Fysiologische reactie is niet specifiek 

- Fysiologische reactie zijn 1-2s vertraagd, in werkelijkheid volgt een emotie voor een 

lichamelijke reactie 

- Fysiologische reactie leidt niet altijd tot een emotie 

 
Stimulus 

(spin) 

Lichamelijke reactie 

(zweetsecretie, stijgende 

hartslag) 

Beoordeling 

(spin = gevaar) 



2) De Cannon-Bard theorie 

De Cannon-Bard theorie gaan uit van twee routes die gelijktijdig verlopen. Men krijgt een stimulus 

waarop een lichamelijke reactie volgt. Tegelijk krijg je de ervaring van emoties in de hersenen. 

 

 

 

 

 

 

 

3) De theorie van de cognitieve beoordeling (Lazarus) 

De cognitieve beoordeling van de situatie gaat voor op de lichamelijke reactie en een ervaring van 

emotie in de hersenen 

 

 

 

 

Onbewuste processen bij stimulusbeoordeling 

Moet de cognitie noodzakelijk een bewust proces zijn of gebeurd het noodzakelijk? 

Zajonc: onbewuste route van cognitie bij emoties 

Onderzoek:  liet mensen voor de beoordeling van een cartoon een kwaad of blij gezicht zien 

 1000 ms: geen grote verschillen tussen de beoordeling van de cartoons 

 4 ms: grote verschillen tussen de beoordeling (4ms is te kort om te weten dat je het gezien 

hebt en toch heeft het een invloed op hoe leuk je een cartoon vindt) 

Conclusie: 

- Emotie primeert op de cognitie 

- Er is een  directe subcorticale route vanuit evolutionair bedreigende stimuli (boos gezicht) 

- We kunnen zonder bewuste cognitie een emotionele toestand creëren  

 

KRITIEK - Naccache: ook na een tachistoscopische aanbieding (= aanbieding van 4ms) van negatief 

geladen woorden krijgt men eenzelfde resultaat  

 Kan niet aangeboren zijn bij woorden en is dus niet automatisch (niet evolutionair) 

 Cognitieve verwerking VOOR activatie van de amygdala 

Er bestaan 2 routes om emoties te triggeren: onbewuste (gezichten) en een bewuste (via cognitie – 

woorden) 
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Prosopagnosie: je laat ze gezichten zien van mensen die ze niet en wel kennen → bij de mensen die 

ze wel kennen hebben ze een hogere galvanische huidreactie. 

 De corticale route om gezichten te herkennen is beschadigd maar er is een subcorticale route 

waarbij we het emotionele gevoel kunnen krijgen  

 capgraswaan: bewuste herkenning van gezichten is intact MAAR hebben het gevoel dat het een 

dubbelganger is. De bewuste corticale route is intact terwijl de emotionele herkenningsroute is 

beschadigd 

 Geen galvanische huidreactie 

 

10.2 EMOTIE EN COGNITIE 

Invloed van cognitie op emotie 

Zowel bewuste al onbewuste cognities hebben invloed op de emoties 

 Ook ingewikkelde cognities hebben impact (bv: spijt => deze emotie verwerkt veel cognities, 

je stelt je een andere wereld voor en vergelijkt die met je huidige situatie) 

 Vereist denkprocessen (= niet subcorticaal) 

 

We gebruiken de cognities om evolutionaire emoties te onderdrukken: 

- Altruïstisch gedrag (bv: brandweerman weet dat hij een beschermend pak draagt en dat hij 

dus niet moet vluchten) 

- Wanneer de situatie grondig veranderd is (bv: vroeger sprong men de gat in de lucht als er 

een dood hert lag, nu weten we dat er voldoende vlees is voor iedereen) 

 

Gross: onderscheid 2 manieren hoe we via cognities de automatisch uitgelokte emoties kunnen 

regelen:  

1) De mate waarin mensen negatieve emoties onderdrukken: het veranderen van de 

gedragsmatige reacties op een emotie-uitlokkende stimuli 

2) Reappraisal: de betekenis van een stimulus veranderen of je focussen op een ander aspect 

(bv: je lief heeft je laten zitten zorgt ervoor dat je elke avond weer kan uitgaan) 

o Mensen die goed zijn in deze twee zaken, zijn gelukkiger en ervaren minder 

negatieve emoties 

 

Cognities kunnen ook onze emoties versterken! 

 Hoe meer we over iets nadenken, hoe kwader we worden 

 

!!! Post-traumatische stressstoornis  

Soldaten worden in een gruwelijke situatie gebracht (oorlog) en krijgen zeer veel activatie in de 

amygdala (angst) 

 De angst was zodanig sterk dat de normale regulatie van angst niet meer werkt. Ze krijgen 

hun angstreflexen niet onder controle 



We gebruiken een cognitie om controle te krijgen over emoties (bv: luid geluid van bus → we weten 

dat hij op straat blijft rijden en we niet bang moeten zijn). Bij mensen met PTSS valt de cognitieve 

controle van emoties weg, waardoor ze een extreme ervaring van emoties hebben (angst) 

→ De frontale cortex wordt gebruikt om onze emoties in het limbisch systeem te controleren. 

Eenmaal deze controle wegvalt, neemt het limbisch systeem de bovenhand en krijgen we extreme, 

vervelende emoties 

Doordat ze voortdurend in angst hebben geleefd, veranderd de structuur van hun hersenen → de 

hippocampus verkleint 

 

Invloed van emotie op cognitie 

Onze emoties kunnen onze denkprocessen beïnvloeden 

- Ophalen van herinneringen is in functie van de gemoedstoestand (als we blij zijn vertellen we 

leuke herinneringen en andersom) 

- MacLeod: onze gemoedstoestand heeft invloed op onze aandacht voor stimuli 

Onderzoek 

Mensen moeten in het midden van een scherm kijken waarna 2 woorden (kanker en keuken) een 

halve seconde worden getoond. Daarna komt er een stip op het scherm en moeten mensen zo snel 

mogelijk op de stip klikken 

Resultaat: mensen die depressief zijn, vinden sneller de stip die op de plaats stond van het negatieve 

woord (kanker)  

 We hebben een verhoogde aandacht voor stimuli die overeenkomen met onze 

gemoedstoestand 

 

- Everaert: mensen die depressief zijn kijken langer naar negatieve woorden. Men staat langer 

stil bij negatieve informatie (viscieuze cirkel: meer aandacht voor negatieve stimuli waardoor 

men zich op zijn beurt weer slechter gaat voelen) 

- De emotie bepaalt de interpretatie: mensen die depressiever zijn, beoordelen een neutrale 

stimuli (gezicht) als droeviger dan mensen die niet depressief zijn 

- Perceptie: perceptuele taken verlopen beter als ze eerst een angstig gezicht gezien hebben 

voor 75 ms → inductie van angst zorgt dat we beter kunnen zien 

- Geheugen: emotionele (negatieve of positieve) informatie wordt beter herinnert dan 

neutrale informatie 

 Interactie kleur: mensen onthouden negatieve woorden in het rood beter 

dan negatieve woorden in het groen ( positieve woorden) 

 Interactie tussen emotie, geheugen en perceptie 

 

 

 



!!! 10.3 DE NEUROLOGIE VAN EMOTIES 

De hersenen zijn opgebouwd uit 3 grote lagen 

1) De hersenstam: alle automatische functies (hartslag, honger, ademhaling) 

2) Het limbische systeem: representatie voor de emoties (bij alle zoogdieren) 

3) De cortex: hogere processen typisch voor de mens => geheugen, denken… 

Deze 3 systemen interageren met elkaar (zie bijvoorbeeld PTSS) Er zijn vooral nauwe reacties tussen 

het limbisch systeem en de cortex (een gedachte kan een emotie uitlokken) 

Zijn emoties gelokaliseerd of worden ze geconstrueerd? 

Linquist: verschillende emoties zitten vervat in 

verschillende hersengebieden 

- Angst: amygdala (geel) 

- Woede: orbitofrontale cortex (bruin) 

- Droefheid: anterior cingulate cortex 

(blauw)  

- Walging: insula (groen)   

 

 

 

 

 

Hamann: emoties komen in dezelfde gebieden voor maar in verschillende mate (amygdala) 

 

 

Nu: overtuigd dat de neuronale 

representaties van emoties terugvallen in 6 

hersengebieden 

→ Waarvan 3 in het limbisch systeem, en 3 

in de cortex 

 

 

 

 



HET LIMBISCH SYSTEEM: 

Primaire emoties 

- De amygdala 

Le doux: de amygdala ontvangt 2 routes : 

1) informatie vanuit de cortex (uit de primaire sensorische gebieden) (bewust) 

2) informatie rechtstreeks vanuit de thalamus (nog voor de primaire sensorische gebieden) 

(onbewust) 

→ Amygdala kan dus reageren NA denkprocessen (route 1) maar kan ook reageren op 

zintuigelijke informatie die binnenkomt VOOR dat die informatie cognitief verwerkt is 

(route 2)  

→ Capgraswaan: lesie (schade) aan route 2 = van de thalamus richting amygdala, de 

route van de cortex naar de amygdala is wel nog intact 

 

De amygdala verstuurt informatie naar de hypothalamus (= de structuur dat ons sympathisch 

zenuwstelsel bestuurt) 

 Verhoogde hartslag, zweetsecreties,… zijn reacties die gestuurd worden door de 

hypothalamus en die krijgt informatie van de amygdala 

 Reden waarom we bij hevige emoties, lichamelijke reacties krijgen 

 

Bilaterale lesie van de amygdala (schade langs twee kanten) 

- Geen verwerking of herkenning van emotionele stimuli 

- Niet leren van een schrikreactie bij klassieke conditionering (bv: ze weten dat er na de bel 

een elektroschok volgt, maar zijn er niet bang van) 

- Toenaderingsgevoelens werken minder goed → vertrouwen onbekenden (bv: geven 

autosleutels)  

 

- De hippocampus 

Speelt een rol bij het leggen van verbanden tussen emoties en context (bv: ratten krijgen 

elektroshocks in een bepaalde kooi => op den duur worden ze bang van de kooi) 

(= zelfde voor het geheugen: verband tussen herinneringen en context) 

Bij een lesie aan de hippocampus raken de emotionele reacties op bepaalde verstoort 

- Gyrus Cinguli 

= een tussenschakel van de cortex (cognitie) en het limbisch systeem (emotie) => subcorticale 

gebieden interageren met de corticale gebieden 

- Lesie aan de ACC (deel van de gyrus cinguli): apathie, emotionele labiliteit, persoonlijkheids- 

veranderingen 

 



DE CORTEX: 

Vooral voor complexe emoties (spijt, ontgoocheling), gericht op doelen op lange termijn 

De systemen in de cortex hebben nauwe neuronale interacties met die van het limbisch systeem 

- Orbitofrontale cortex 

De orbitofrontale cortex is belangrijk om adequaat te reageren op complexe beloningen en straffen 

Lesie aan de orbitofrontale cortex: 

- Maken keuzes die slecht aflopen en leren niet uit mislukkingen 

- Problemen om gevolgen van gedrag op LT in te schatten 

 verlies op lange termijn en één keer een grote winst > winst op lange termijn met 

één groot verlies (=> gokverslaafden) Het occasioneel hebben van winst heeft een 

grote impact en maakt hen kwetsbaar om op lange termijn geld te blijven verliezen 

- Cognitieve inertie bij veranderende winstkansen: wanneer men altijd eerst won maar nu 

altijd verloor blijft men vastzitten in de initiële blijdschap 

- Ze kunnen hun impulsieve reacties niet onderdrukken 

 

 

- Dorsolaterale prefrontale cortex (DLPFC) 

De DLPFC integreert de gevoelens binnen de doelstellingen die men nastreeft (= controlecentrum 

voor doelgericht gedrag) 

Lesie links: depressieve stemming 

 Een intacte linkse DLPFC is dus nodig om voldoende gelukkige te kunnen zijn 

Lesie rechts: manie = ongepaste opgewektheid 

 Een intacte rechtse DLPFC is nodig om niet in manie te gaan 

 

 

- Partiële cortex 

De partiële cortex zorgt voor de perceptie, begrijpen en onthouden van emotioneel belangrijke 

informatie 

- We kunnen cues interpreteren  

 Bv: Marie is er niet bij “ze zal wel iets anders te doen hebben” → ze bedoelt dat 

Marie er niet bij wil zijn 

 Bv: je partner fronst met de wenkbrauwen → je moet weten of hij je dan niet goed 

begrepen heeft of het niet met je eens is 

- We kunnen op emotionele toon spreken (bv: als we boos zijn) 

- Timing sociale interventies → emotionele aangepastheid aan sociaal contact 

- Lesie: op een begrafenis een mop vertellen 

 



Voorspellen van emoties 

Dan Gilbert – “Stumbling on happiness” 

= boek over hoe mensen gelukkig worden en geluk ervaren 

= hij verteld over synthetisch geluk en een psychologisch immuunsysteem dat we hebben 

Mensen die niet tevreden zijn over een situatie en niets aan de situatie kunnen veranderen, zullen 

hun opinie over de situatie bijstellen, het si voor ons brein beter om geluk te ervaren 

 mensen zijn vaak slecht in het voorspellen hoe gelukkig ze zullen zijn in een bepaalde situatie 

 

Affective forecasting error: affectieve voorspelfout 

Werkt in beide richtingen:  

- Mensen zouden liever dood zijn dan verlamd zijn => mensen die verlamd zijn hebben eigenlijk 

hetzelfde geluksniveau als anderen 

- Mensen zouden fantastisch gelukkig zijn als ze de lotto winnen => mensen die de lotto gewonnen 

hebben vallen na een initiële piek weer op een standaard geluksniveau 

 We overschatten de emoties door onszelf aan het extreme te doen herinneren (bv: als je 

verlamd bent kan je geen seksuele relatie meer aangaan)  

 Mensen focussen teveel op de gebeurtenis zelf en negeren de context (bv: bij verlamming 

gaat men focussen op de handicap en negeert men dat men veel steun gaat krijgen) 

 Denken alleen maar aan het moment zelf en negeren de aanpassen (bv: men negeert dat we 

op den duur zullen investeren in een rollator en zelfstandig zullen zijn) 

 

Filmpje synthetische blijheid 

Bij mensen zonder geheugenverlies 

Mensen moeten Monet schilderijen rangschikken van degene die ze het leukste vinden 

 

Wanneer ze moeten kiezen tussen wel schilderij ze willen krijgen (3 en 4) kiezen de meesten 

schilderij 3 

 

Wanneer een week later nog eens gevraagd wordt om de schilderijen te rangschikken merken we op 

dat mensen hun eigen schilderij meer naar voor plaatsen en het schilderij (4) dat ze niet kregen meer 

naar achter plaatsen 

 

Bij amnesiepatiënten 

Ook zij moesten de schilderijen rangschikken en kregen de keuze tussen nummer 3 en 4, de meesten 

kozen nummer 3. Na een half uur komen ze terug en de mensen weten niet meer wat er gebeurd is 

 

Er wordt weer gevraagd om ze te rangschikken van mooi naar minder mooi  

 

Resultaat: ook amnesie patiënten zullen het schilderij dat ze bezitten mooier vinden, ook al weten ze 

niet eens dat ze het bezitten. Ze hebben hun emotionele reactie tegenover het schilderij veranderd 



10.4 WAT IS MOTIVATIE? 

Motivatie bepaalt de richting, intensiteit en volharding van ons gedrag 

 

Motivaties hangen nauw samen met emoties: we zijn gemotiveerd een bepaald gedrag te stellen 

omdat het goed voelt. Ze realiseren de ervaring van de gewenste emoties 

 

Motivaties kunnen de richting van ons gedrag beïnvloeden op 2 manieren: 

1) motivaties duwen gedrag als gevolg van behoeften 

2) motivaties trekken gedrag in een bepaalde richting door doelen die aantrekken/afstoten 

 

Motivatie en behoeften 

Behoefte = innerlijk verlangen dat ons gedrag stuurt 

 Motivatie komt voort uit behoeften binnen het individu (biologische behoeften: honger, 

dorst) 

 Wanneer men een behoefte aan energie heeft, krijgt men de motivatie om te eten 

Principe van homeostase: in stand houden van een evenwichtstoestand (bij te weinig energie zal een 

behoefte ontstaan om die aan te vullen, bij te veel energie is de behoefte voldaan en daalt motivatie) 

 

Drifttheorie (Hull) 

Lichamelijke behoeften leiden tot psychologische toestanden (driften) wat leidt tot gedrag dat de 

drift naar beneden haalt (bekrachtiging) 

- Bv: de behoefte aan energie zorgt voor een goesting in eten wat leidt tot gedrag dat we naar 

de winkel gaan en eten kopen 

 

Instincttheorie  

Gedrag is functie van instincten. We hebben aangeboren behoeften wat leidt tot motivatie om 

gedrag te stellen dat aan deze behoeften voldoet 

 

 

De behoeftetheorieën zijn vooral geschikt voor het verklaren van biologische motivaties 

 Uiteindelijk ook gebruik voor psychisch functioneren: opwindingstheorie (arousal) 

Kunnen we ook vanuit het homeostase principe bekijken (U-vorm): 

- Te weinig psychologische opwinding: slechte prestatie 

- Te hoog: te veel stress, men gaat zich weer slechter 

voelen + slechter presteren 

 Individuele verschillen: bij mensen moet de arousal zeer 

hoog zijn om zich goed te voelen en andersom 

 

 

 

 

 



!!! Belangrijkste behoeftetheorie: Maslow 

Mensen hebben 5 soorten behoeften  

Strikt progressieve piramide: wanneer behoefte 1 voltooid is gaan mensen over naar behoefte 2… 

 

Tegenevidenties theorie Maslow: 

- Fossett: miljardair die al aan zelf actualisatie omgekomen was maar  

door vliegtuigongeluk (behoefte aan zelfactualisatie      

voor de behoefte aan veiligheid)  

 

- Behoeften nemen soms toe naarmate ze vervult worden 

(we hebben chips gegeten maar krijgen zin nog meer 

te eten) Maslow: gedrag verkleint een motivatie 

 

- Maslow kan geen individuele verschillen verklaren  

(bv: mensen hebben geen behoefte aan veiligheid 

 en zekerheid) Sommige behoeften achten we  

belangrijker dan andere 

 

 

 

 

Motivatie en doelen 

Behoeften zijn onvoldoende om hele menselijk gedrag te verklaren 

- Kunnen ontplooiing en creativiteit niet verklaren 

- Kunnen zelfdestructief gedrag niet verklaren 

- Het kan motivaties verklaren vanuit een huidige toestand, maar mensen stellen vaak gedrag 

voor lange termijn = doel 

 

Doelen zijn cognitieve representaties van gewenste of ongewenste eindtoestanden die het gedrag 

sturen, het trekt ons gedrag 

Motivatie die men voelt is in functie van: 

- De waarde  

- De verwachting die men heeft het doel te bereiken 

 Bv: ik zou heel graag (waarde) spits worden in AA Gent maar mijn motivatie is niet zo hoog 

omdat ik een lage verwachting heb dat dit zal lukken  

 

Intrinsieke motivatie: we vinden voldoening in de activiteit zelf 

 Ik studeer omdat ik psychologie belangrijk en interessant vind 

 

Extrinsieke motivatie: motivatie komt voort uit het bereiken van een ander doel 

 Ik studeer geneeskunde omdat ik later rijk wil worden 

 

zelf- 

actualisatie 

Fysiologische behoeften (voeding) 

Behoefte aan veiligheid en zekerheid 

Waarderingsbehoefte 

(door zichzelf en anderen) 

Behoefte om er bij te 

horen en liefde te krijgen 



We kunnen motivatie om gedrag te stellen verschuiven: extern => intern 

- Extern: mensen nemen aan de tramhalte de trap om zo gewicht te kunnen verliezen 

- Intern: mensen nemen de trap omdat ze het leuk vinden (vaak niet het geval) 

 Door iets toe te voegen aan de trap (piano geluiden) worden mensen intrinsiek gemotiveerd 

om de trap te nemen  

 

Toekomstperspectief: tijdsafstand doelen: korte termijn versus langetermijn 

- Intern: korte termijn; ik wil vandaag slagen voor erfelijkheidsleer lange termijn; ik wil 

psycholoog worden omdat ik graag mensen help 

- Extern: korte termijn; ik wil een bonus behalen lange termijn; ik wil promoveren in mijn job 

 

De waarden van doelen kan in functie zijn door intrinsieke waarden maar ook door socio-culturele 

goedkeuring 

 Bv: er wordt gerookt om cool te zijn binnen de vriendengroep 

 

Doelgebaseerde motivatietheorie: goal-setting (Locke) 

Motivatie is het gevolg van de aantrekkingskracht van het doel 

Hoe hogere doelen mensen stellen, hoe beter de prestatie 

 Is niet oneindig: prestatie is in functie van het doel wat gesteld wordt en het opgenomen 

engagement om het doel te bereiken 

 

Toepassing arbeidscontext: beter presteren 

- Doelen stellen die net iets hoger zijn tot betere prestatie => realistisch blijven! 

- Mensen betrekken bij de goal-setting 

- Mensen belonen bij het behalen van doelen! 

 

Behoeften kunnen ook met elkaar conflicteren: 

Uitstelgedrag  

90% van de studenten ooit uitstelgedrag (bij 1/3 problematisch!) 

 Een bepaalde waarde (film kijken) wordt voorop een andere waarde gezet (studeren) 

 

Zelfcontrole 

= de mate waarin we aan korte termijn verlangens kunnen weerstaan voor de realisatie van lange 

termijn doelen 

 Bv: kunnen we weerstaan aan het kijken van een film voor het slagen van het vak? 

 Marshmallow test 

Hoe ontwikkelen we zelfcontrole? 

- Ouders die beloften nakomen zeer belangrijk 

- Individuele verschillen (sommige grotere zelfcontrole dan anderen) 

- Egodepletie (het uitgeput geraken van het ego) 

- Motivatie 

- Overtuiging van wilskracht 



Egodepletie 

Zelfcontrole is een eindige bron, naarmate we langer hebben moeten volhouden aan zelfcontrole 

schiet er minder over en geven we sneller toe aan een verlangen (bv: dieet) 

 

Resultaten onderzoek egodepletie en wilskracht: 

- Het is makkelijker om korte termijn verlangens uit te stellen en op lange termijn te denken 

als we fris zijn (geen egodepletie) 

- Hangt ook af van de overtuiging die we hebben (wilskracht) => bij te veel egodepletie hebben 

de overtuigingen van mensen ook geen zin meer (interactie-effect) 

 

10.5 HONGER (BEHOEFTEN) 

Homeostatisch principe: té veel en té weinig eten vermijden => evenwicht zoeken 

!!! Er zijn dus biologische signalen die onze honger regelt bij te weinig energie en verzadiging bij te 

veel energie 

Korte termijn: honger en genoeg hebben 

- Suikergehalte (glucose): bepaalt de motivatie om te gaan eten 

o effect insuline (afbraak glucose) bij ratten: minder gemotiveerd voedsel te krijgen 

- Vulling van de maag: stof zonder calorieën, gevoel van gevuld zijn => toch minder gaan eten! 

- Proeven en kauwen: als men mensen kunstmatig voedert (baxter) blijven ze honger hebben, 

ze proeven en kauwen niet.  

o Dieet: kauwgom: hersenen krijgen een signaal van te eten 

- Cholecystokinine: hoe meer we eten, maken we cholecystokinine aan waardoor de 

receptoren geblokkeerd worden en gaan we niet meer eten 

o Dieetpil? Enkel effect op korte termijn, ze zullen stoppen met eten maar geen effect 

om te vermageren omdat mensen snel weer beginnen te eten 

- Effect variatie: gevarieerd voedsel zorgt voor inname verschillende vitamines 

o Mensen eten 40% meer en 60% Kcal meer als voedsel gevarieerd is 

o Dieet: elke dag hetzelfde eten 

 

Lange termijn: het stabiel van een streefgewicht (individuele verschillen) 

- Bij een hoog vetreserve zal leptine worden afgescheiden in het bloed, als de leptine te hoog 

wordt krijgen we minder honger 

o Als je mager staat t.o.v. je streefgewicht en dus weinig vetreserve hebt, zal er weinig 

leptine worden aangemaakt en krijgen we het signaal om meer te eten 

o Ratten: hoe meer leptine ingespoten werd, hoe minder honger 

o Dieet inspuiten leptine? helpt voor maar een klein deel van mensen met overgewicht 

- Hersenmechanismen: hypothalamus (hersenstam) stuurt of we honger of niet hebben 

o Lesie laterale hypothalamus: minder algemene alertheid => minder alertheid voor 

honger en dus minder eten 

o Lesie ventromediale hypothalamus: geen trage verzadiging maar meer maaltijden 

eten + meer aanmaak insuline 



Hoewel deze biologische mechanismen doorheen ons leven constant blijven, komen mensen tussen 

hun 20-50 jaar zo’n 10 kilogram bij (cognitieve, sociaal-culturele factoren) 

- Aanbod: voedsel dat mooi gepresenteerd wordt, wordt meer gegeten (socio-cultureel) 

- Dieet: we eten in functie van onze cognitie ipv de biologische signalen 

o Interactie-effect: mensen die aan het diëten zijn maar toch een keer verleid geweest 

zijn zullen nadien meer eten (wegvallen van de cognitieve weerstand) 

- Gewoontes: vermijden van honger (bv: wanneer je voor tv zit eet je uit gewoonte zak chips) 

- Angst depressie, eenzaamheid => honger  

- Sociaal eten: mensen eten meer en minder in functie van tijd wanneer ze in gezelschap zijn 

- Cultuur: grootte van proporties en snelheid van het krijgen van eten 

 

Rol van leren bij voedselvoorkeuren 

Rozin: voorkeuren en afkeuren voor voeding zijn voor een groot deel cultureel bepaald (nurture) 

 Jonger: weigeren alleen eten als het slecht smaakt (drol van choco = niet vies) 

 Vanaf 3 à 4 jaar weten we dat er een verschil is tussen lekker en vies voedsel (kunnen walgen 

van iets zonder het te proeven) 

Meer verfijnde reacties van volwassenen op abstracte ideeën (bv drinken uit proper pispotje) hebben 

zich ontwikkeld bij de primaire respons bij iets dat vies smaakt 

 

 

10.6 SEKS (BEHOEFTEN) 

Seksueel gedrag = evolutionair vreemd gedrag 

- Veel tijd en energie besteedt in het zoeken naar een partner (vooral dieren) 

- Geslachtsgemeenschap zorgt voor een verhoogde kwetsbaarheid 

- Spreiding van ziektes & virussen 

- Frustratie en agressie oproepen 

 

Waarom geen aseksuele genetische overdacht? 

- Seksueel gedrag biedt betere kansen van genetische diversiteit => biologische motivatie 

- Cognitieve en sociaal culturele invloeden 

 

Seks en biologie 

Geslachtshormonen: 

- Oestrogeen & progesteron (10X hogere concentratie bij vrouwen) 

o Tijdens vruchtbare periode pieken deze hormonen + hogere interesse seksuele 

partners (libido) 

 

- Testosteron (10X hogere concentratie bij mannen) 

o Dieren: na castratie een toediening van testosteron: seksueel gedrag (libido) 

o Mensen: toediening vooral bij mannen met lage niveaus van testosteron 

 



Effecten van deze hormonen buiten het seksueel domein: kleine geslachtsverschillen 

- Ruimtelijke vaardigheden 

o Mannen beter dan vrouwen (enkel heteroseksuele mannen + vrouwen!) 

o Tussen homoseksuele mannen en vrouwen geen verschil 

- Taalvaardigheden 

o Vrouwen beter dan mannen (enkel heteroseksuele mannen + vrouwen) 

o Naarmate vrouwen meer vruchtbaar worden (hormonen) zullen hun prestaties op 

deze taken stijgen 

o Homoseksuele mannen doen het beter dan homoseksuele vrouwen! 

Kanttekeningen: 

- Op andere taken scoren mannen en vrouwen ongeveer gelijk 

- Dit zijn verschillen op populatie niveau: het kan nog altijd dat een vrouw beter scoort dan 

een man op ruimtelijke vaardigheid taken 

 

Seks en sociaal- culturele factoren 

Probleem aan dit onderzoeksdomein: moeilijk te onderzoeken op objectieve manier 

 Representativiteit & sociale wenselijkheid 

 

Alfred Kinsey rapport 

 Onderzoek naar frequentie, verscheidenheid, voorhuwelijks…  

 

Voorhuwelijkse geslachtsgemeenschap 

- Kinsey: 90% van de mannen en 50% van de vrouwen al voor het huwelijk seks hebben gehad 

- Vlaanderen: 50% van de 17-18 jarigen al seks gehad (hoger opgeleiden minder) 

o Cijfers nemen toe met leeftijd, gelijk voor meisjes en jongens 

o BSO: boven 60%  ASO: 20% al seks gehad 

o Gelijkaardige cijfers voor Nederland 

 

Frequentie seks 

- Jongeren nu hebben niet meer seks dan jongeren vorige generaties (= stabiel) 

- Frequentie seks laatste 6 maand: 

o Jonge vrouwen vaker dan jonge mannen 

o Oudere mannen vaker dan oudere vrouwen 

- Frequentie masturbatie laatste 6 maand: 

o Mannen in alle leeftijdscategorieën hoger dan vrouwen 

 

Andere geaardheden 

Homoseksueel: 1,5% mannen en 1,5% vrouwen 

Biseksueel: 1,7% mannen en 2,4% vrouwen 

 Seks met hetzelfde geslacht: naderen voor zowel mannen en vrouwen 10% 

Homoseksualiteit heeft altijd bestaan, de culturele reactie erop is historisch geëvolueerd 

- Westerse landen toch grotendeels aanvaard ( Arabische landen) 

- Vooroordelen: frequentere psychopathologie (sociale afkeuring of de vrees er van) 



Nature-nurture homoseksualiteit 

Nature:  

- Concordantiegraad eeneiige tweeling: 50% (als het ene lid in de tweeling homoseksueel is 

het andere lid in 50% van de gevallen ook homoseksueel) 

- Concordantiegraad geen tweeling: 10% 

o Sterke nature evidentie 

Men weet niet goed waarvan het vandaan zou kunnen komen: 

- Genen (X-chromosoom) 

- Hormoonspiegels in de baarmoeder die impact hebben op de ontwikkeling 

- Structuur hersenen: hypothalamus homoseksuele mannen lijkt meer op structuur vrouwen 

 

Nurture: 

Eeneiige tweeling een concordantiegraad van 50% waarom geen 100%? 

- Socio-culturele invloeden 

o Naarmate er meer broers in een gezin bijkomen, neemt de kans op homoseksualiteit 

toe → niet duidelijke oorzaak gevonden 

 

Resultaten experimenten erotische films: 

- Heteroseksuele mannen vertonen een voorkeur voor fragmenten met 2 vrouwen 

- Bij vrouwen heeft de erotische film wel effect, maar hebben geen voorkeur voor acteurs → 

vaker biseksueel 

- Biseksuele mannen vertonen toch eerder een voorkeur voor fragmenten met 2 mannen 

 

Liefdeshormoon = oxytocine (neurotransmitter: er zijn receptoren waar oxytocine op bindt) 

 Correlatie tussen verliefdheid en oxytocine 

 Correlatie is geen causatie: worden mensen verliefd door meer oxytocine of is er meer 

oxytocine omdat je verliefd bent 

 

10.7 PRESTATIEMOTIVATIE (DOELEN) 

= de motivatie om iets te verwezenlijken 

 

McClelland: prestatiemotivatie op basis van behoeften 

- Prestaties = het resultaat van een emotioneel conflict tussen het streven naar succes en het 

vermijden van mislukking 

o Prestatiedrang: behoefte om iets te verwezenlijken 

o Faalangst  

 Er is een zeer lage correlatie tussen beide (we kunnen veel van het ene 

hebben of veel van het andere of beide samen sterk aanwezig) 

Problemen behoeftetheorie: 

- Geen rekening met de waarden van de doelen, kost van mislukking: we hebben meer 

prestatiedrang voor doelen die we belangrijk vinden, er is minder faalangst voor zaken die 

we opnieuw kunnen doen 

- McClelland: prestatiedrang enkel intrinsieke motivatie  



Deze problemen hebben ertoe geleid dat men met doeltheorieën begonnen is 

Prestatiemotivatie als functie van: 

1) Taakmotivatie: gelijkaardig aan de prestatiedrang van McClelland: de intrinsieke motivatie 

die iemand heeft om een taak te doen 

2) Egodoelen:  

o Negatieve egodoelen: vermijdingsgedrag van teleurstelling (gelijk aan faalangst 

McClelland) 

 Leggen vaak té lage of té hoge verwachtingen op 

 Bv: je wil niet afgaan met slechte resultaten dus je doel is om voor 1/10 

vakken te slagen → kans groot dat je het doel wel haalt 

 Bv: ik wil er voor elk vak door gaan → wanneer het mislukt kunnen ze zeggen 

dat het natuurlijk mislukt want “wie haalt er nu 10/10 

Self-handicapping: men heeft door dat hij niet goed voorbereid is voor het examen. 

De avond voor het examen ga je op café zodat wanneer je er niet door bent je kan 

zeggen dat het door het café komt 

 

o Positieve egodoelen: excelleren = beter zijn dan anderen (niet aanwezig in theorie 

McClelland) 

 

Prestatiemotivatie sterke determinant voor hoe mensen presteren op school 

 

Nature of nurture hoe wordt prestatiemotivatie verworven? 

Prestatiemotivatie en de componenten daarvan in de 2 theorieën zijn niet aangeboren maar in 

belangrijke mate aangeleerd 

 

Evidenties: 

- Stimulatie thuis: 70% van de kinderen die schoolproblemen hebben, hebben lage 

prestatiemotivatie 

- Opvoedingsstijl: controlerende versus autonome (exploratief binnen grenzen ouders) 

o Bij kinderen met goede schoolresultaten doet de opvoedingsstijl er niet toe 

o Bij kinderen met slechtere resultaten heeft autonome opvoedingsstijl beter effect op 

de prestatiemotivatie  

- Geloof van de ouders in het kind: selffulfilling prophecy 

 

Hoe wordt taakmotivatie verworven 

= intrinsieke motivatie om een taak uit te voeren 

Ze stellen zichtzelf uitdagende maar haalbare doelen op: 

- Ze belonen/bekrachtigen zich bij het behalen van een doel 

- De bekrachtiging vermindert bij herhaling → nog grotere uitdagingen opstellen                        

(= successieve benadering) 

- Ze zullen zichzelf opnieuw belonen als nieuwe uitdagingen succesvol worden afgerond 

Dit zorgt voor positieve gevoelens (zelfbekrachtiging) 



Via zelfregulatie = zichzelf doelen stellen en belonen bij het bereiken van de doelen: toepassing 

goal setting theory 

- Duidelijke tastbare doelen stellen + beloning uitvoeren 

- Realistische doelen 

- Rekening houdend met omstandigheden! (vooral op lange termijn) 

→ voor studeren een ‘reserve’ houden, je zal nooit elke dag 10 uur kunnen studeren, je kan 

bv eens een boek vergeten zijn  

 

 

Hoe wordt vermijden van faalangst verworven 

Dweck: het hebben van mislukkingen is niet bepalend voor prestatiemotivatie, maar hoe we er mee 

omgaan 

- Mensen gemotiveerd door egodoelen (opgeven) zijn kwetsbaarder voor mislukkingen dan 

mensen die gemotiveerd zijn door taakdoelen (alternatieve strategieën zoeken) 

- Attributie mensen met egodoelen: mislukking toeschrijven aan niet-veranderbare 

eigenschappen (bv: gebuisd omdat ik geen wiskunde kan en nooit zal kunnen) 

- Attributie mensen met taakdoelen: veranderlijk aspect (bv: gebuisd omdat ik te laat 

begonnen, ik wil het wel kunnen dus ik zal mijn strategie moeten veranderen) 

 

Perceptie van mislukking: sommige mensen hebben een catastrofale visie => wanneer hen één keer 

iets negatiefs overkomt zal al het volgende ook slecht verlopen 

= denkproces en dus te behandelen 

 

 

 

Yerkes-Dodson wet: meer prestatiemotivatie is niet altijd beter! 

Omgekeerde U-relatie tussen prestatiemotivatie en prestatie zelf 

• We moeten gemotiveerd genoeg zijn om een goede prestatie te leveren maar als we té veel 

gemotiveerd zijn is de stress te groot en presteren we niet goed 

Interageert met taakmoeilijkheid: bij gemakkelijke taken moet de prestatiemotivatie best zo hoog 

mogelijk zijn terwijl wij complexe taken de prestatiemotivatie lager moet zijn 

 

Er bestaat een omgekeerde relatie tussen de perfectie die je nastreeft en de 

tijd die nodig is om het uit te voeren 

• Als je te perfectionistisch bent besteedt je evenveel tijd aan de 

laatste 10% als aan de eerste 60% van de cursus 

 

 

 

 

 



Hoofdstuk 13: psychopathologie 
13.1 WAT ZIJN MENTALE STOORNISSEN 

Mentale stoornis = een patroon van gedachten, gevoelens en gedrag dat leidt tot persoonlijk lijden 

en een significante daling in het sociale en arbeidsgerelateerde functioneren 

 

Drie criteria om mentale stoornissen te definiëren 

Er zijn GEEN EXCLUSIEVE criteria om te spreken van een stoornis => niet-sluitend 

 

1) Grote afwijking van het gemiddelde 

Menselijke eigenschappen zijn verdeeld volgens een normaalverdeling  

- Bij een mentale stoornis moet je bij een bepaalde trek 2 standaarddeviaties te kort of te veel 

hebben (= laatste 2,5% of eerste 2,5%) 

 

2) Overtreden van de sociale norm 

Gedrag = hinderlijk, onbegrijpelijk, schadelijk 

Sociale normen zijn subjectief => culturele verschillen in wat abnormaal gezien wordt + veranderlijk 

- APA beschouwde tot 1973 homoseksualiteit als mentale stoornis 

 

3) Persoonlijk lijden 

Belemmering voor het functioneren 

- Niet sluitend: psychopaten moorden zonder zich slecht te voelen 

 

Factoren die een rol spelen bij mentale stoornissen 

Socioculturele context    cognitie    biologie 

 

 

 

 

 

Mentale stoornissen worden vaak vanuit één hoek benaderd (bv: sociologie – socioculturele 

contexten), we kunnen mentale stoornissen eigenlijk enkel bekijken vanuit een pluralistische blik 

 

Hoe is men tot deze triade gekomen? 

1) Biologische factoren 

Gedachte dat mentale stoornissen komen voort uit lichamelijke dysfuncties bestaat al heel lang! (bv: 

hysterie – hustera – losgeslagen baarmoeder)  

 

20ste eeuw biologie terug aandacht: opgang van de geneesmiddelen 

- Bv: ontdekking stemmingsstoornis door Borna Disease Virus 

Gedrag (mentale stoornissen) 



Ontdekken van de biologische oorzaak van stoornissen => behandeling mogelijk 

- Vroeger: epilepsie = kwade geest → nu: medische behandeling 

- Vroeger: maagzweren = door stress → nu: bacteriële infectie 

Mentale stoornissen hebben een erfelijkheidscomponent 

 

2) Psychische factoren 

Gedachte dat mentale stoornissen te wijten zijn aan mentale processen die lijden tot abnormaal 

gedrag 

 

Visie ontstaan eind 19de eeuw: Charcot 

- Zwak neurologisch systeem → hysterie → lichamelijke symptomen 

- We kunnen via de geest het lichaam beïnvloeden 

 

Psychoanalyse Freud: alle stoornissen hebben een psychische oorsprong 
(psychosexuele conflicten kindertijd) 
 

Humanistische benadering Problemen aanpakken door te praten binnen aanvaardende en 
ondersteunende omgeving 

Behavioristische benadering Verbetering van gedrag door nieuwe leerprocessen (bv: fobieën) 

Cognitieve benadering Irrationele en onaangepast overtuigingen corrigeren 

 

 

3) Socio-culturele factoren 

Abnormaal gedrag is niets anders dan gedrag dat afwijkend is van een sociale norm 

- Zeer veranderlijk: auditieve hallucinaties: vroeger hekserij (demonologisch perspectief), nu 

schizofrenie 

 

’60 – ’70: nieuwe stroming: antipsychiatrie (Szasz + Rosenhan) 

- Relativisme: waarom beslist de maatschappij dat bepaalde afwijkingen (bv: 

homoseksualiteit) stoornissen zijn 

 

Thomas Szasz: stelde het bestaan van mentale stoornissen op zich in vraag 

- Mensen hebben jarenlang diagnoses gebruikt om mensen te stigmatiseren en controleren 

- Drapetomanie: zwarte slaven die vluchten voor vrijheid  

- Gedrag of misdragingen (bv: ADHD) zijn geen stoornissen 

 

Rosenhan experiment: on being sane in insane places: gezond zijn in een ongezonde plaats 

Liet gezonde mensen zich opnemen in een psychiatrie en zeiden dat ze stemmen hoorden, naast dat 

gedroegen de pseudopatiënten zich compleet normaal 

- Gemiddelde opname duur: 19 dagen + enige manier om uit de psychiatrie te geraken = 

toegeven dat ze ziek zijn geweest en nu verbeterd zijn zodat ze diagnose konden krijgen 

- De patiënten in de instelling hadden beter door dat het fake-patiënten zijn dan de 

psychiaters 



Psychiatrie als self-fulfilling prophecy = mensen gedragen zich naar de verwachtingen van anderen en 

worden gestigmatiseerd door anderen 

- Het is de behandeling door de psychiatrie die de mensen ziekt maakt, die de ziekte creëert  

 

Kritiek: “ als je nog eens fake patiënten stuurt zullen we het nu doorhebben”  

- Resultaat: ze constateerden 41 fakerds terwijl Rosenhan niemand had gestuurd 

- Er waren geen duidelijke criteria wat nu een mentale stoornis is 

 

Antipsychiatrie was te sterk relativistisch maar er zijn ook voordelen: 

- Verkrijgen van betere rechten voor patiënten in de psychiatrie 

- Ziekten niet enkel biologie + cognitie, ook invloed van de cultuur 

o Onderzoek cultuurafhankelijkheid van wanen 

o Koro: waan Afrika: geslachtsdeel van mannen gaat schade aanrichten aan lichaam 

o Wanen van godsdienstige thema’s dalen omdat godsdienst steeds minder voorkomt 

in onze omgeving 

- Kans op psychopathologie stijgt bij ongunstige socio-economische factoren 

 

!!! Synthese: diathese-stress model 

= dominante denkkader van psychopathologie 

De kans op pathologie is in functie van 2 variabelen: 

1) Kwetsbaarheid (diathese) 

- Erfelijkheid (biologie) 

- Leefomstandigheden (sociaal) 

- Denkstijlen (cognitie) 

2) Stress: veroorzaakt door gebeurtenissen en de manier waarop men erop reageert 

→ één van deze 2 variabelen voldoet niet om een stoornis te ontwikkelen 

 

Mentale stoornissen classificeren: de DSM 

DSM = diagnostic and statistical manual of mental disorders 

 Uitgeverij: APA: American Psychiatric Association 

Diagnose als richtlijn voor de behandeling (behandeling zelf niet in DSM) 

 

DSM 1 + 2: vertrekken vanuit theorie: psychoanalyse 

- Oorsprong, verloop en prognose stoornissen 

- Zeer beperkt aantal stoornissen 

 

DSM 3:  

- Psychoanalytische concepten + oorsprong stoornissen worden geschrapt 

- We stappen over naar een droge, accurate beschrijving van symptomen  

- Men kreeg dus operationele definities => het subjectieve element daalt 

- Grote interbeoordelaarsbetrouwbaarheid: overal eenzelfde diagnose 

 



DSM 4:  

!!! 5 assen/dimensies 

1) Welke klinische stoornis verstoort het leven en geeft aanleiding tot diagnose & behandeling 

2) Stabiele, rigide, interactiepatronen die functioneren en sociale interactie verstoren (stabiele 

persoonlijkheidsverschillen) 

3) Lichamelijke symptomen 

4) Psychosociale en omgeving gerelateerde stressfactoren 

5) Global Assessement of Functioning (= getal) nu en gedurende het voorbije jaar 

Problematiek: moeilijk onderscheid tussen as 1 en 2 + je hebt een symptoom of je hebt het niet 

 

DSM 5: 2013: 

- Assen verdwijnen 

- Graduele scoring van symptomen => laat toe om de ernst in te schatten => wel gevaar op 

overdiagnosticering  

- Persoonlijkheidsstoornissen scoren via 5 persoonlijkheidsdimensies (big five) 

- Nieuwe stoornissen: goed, maar ook veel ophef => premenstrual dysphoric disorder 

- Stoornissen die verdwijnen: Asperger, narcisme,… 

 

 

De DSM is het beste diagnostisch model wat we hebben maar er zijn ook kritiekpunten: 

- Het is een medisch model, het ziet een stoornis als een ziekte  

- Heel beschrijvend maar geen theoretische basis voor een stoornis 

- Typologie: ‘hokjes’  => onduidelijke grenzen (veel grensgevallen = comorbiditeit)  

- Gedrag wordt wel heel snel gepathologiseerd (bv: deppressie van korte duur) 

 

De DSM 5 onderscheidt 22 groepen van stoornissen, wij zien er 7:  

 

13.2 STOORNISSEN IN DE KINDERTIJD 

1/3 kinderen tussen 4-18 jaar vertoont een stoornis 

 3,5% hiervan is voldoende ernstig voor professionele hulp 

Vroege kindertijd  - Pervasieve ontwikkelingsstoornissen 

 - Taal- en leerproblemen 

Middelste kinderleeftijd  - Aandacht- en impulsiteitsproblemen 

Pubertijd  - Stemmingsproblemen 

 - Eet- en lijn problemen 

 - Problemen met middelenmisbruik 

 

 

 

 



Austismespectrumstoornis: ASS 

Vroege diagnose: vanaf 1,5 jaar 

Prevalentie: 0,6 % (jongens 4X meer dan meisjes) 

In belangrijke mate erfelijk 

 

5 kenmerken van ASS:  

1: Problemen met sociale interactie 

- Geen effect van het krijgen van aandacht (zitten in eigen wereldje) 
 Geen waardering voor gezichten en oogcontact 

- Moeite met delen (normaal vanaf 1 jaar delen) 
- Theory Of Mind: het kunnen verplaatsen in standpunt van anderen (80% van autisten 

probleem) 
 Bv: Maxi pop: popje verstop chocolade terwijl een andere pop weg is, het kind denkt 

dat de pop het stukje zal vinden omdat HIJ weet waar het verstopt is 
- Ontbreken van symbolisch spel (rollenspelen) 

 

2: Overmatige behoefte aan structuur, herhaling en vast ritme 

- Overdreven interesses (bv: stenen) 
- Repetitief gedrag → woede bij onderbreking 

 

3: Symptomen aanwezig vanaf de vroege kindertijd 

- Kan niet vastgesteld worden op latere leeftijd, het is een duidelijk aanwezige ernstige 
stoornis 

 

4: Ernstige beperking van het dagelijks functioneren 

- Zeer weinig kinderen met ASS die normale schoolcarrière of werkcarrière doorlopen 

 

5: Onafhankelijk maar dikwijls geassocieerd met een verstandelijke handicap 

- Associatie in 75% van de gevallen 
- Abnormaal laag verbaal IQ (visueel-ruimtelijk IQ = normaal) 

20% van de autisten ontwikkelt zelfs geen spraak! 

 

 

Hans Van Temsche: moordenaar die ontoerekeningsvatbaar zou zijn door autisme 

- Mensen kunnen onterecht denken dat alle mensen met autisme gevaarlijke types zijn 

 

Hoogfunctionerende ASS: (DSM 4: Asperger) 

- Hebben alle kenmerken van hierboven MAAR geen achterstand van het verbale IQ 

o Wel last met figuurlijke taal, pragmatiek 

- Zijn dus uitstekend geschikt voor academisch onderzoek omdat ze extreme feitenkennis 

hebben op een geïsoleerd domein 

- Houterigheid 

- Tragere motorische ontwikkeling, stuntelig  

Het gaat om normaal begaafde kinderen met autistische symptomen (0,2% van de bevolking) 



13.3 STOORNISSEN VEROORZAAKT DOOR MIDDELEN MISBRUIK 

= Alle psychoactieve middelen die problemen veroorzaken met de gezondheid, sociaal en 

professioneel functioneren 

- DSM 5 onderscheidt 10 middelen 

 

Stoornis in alcoholgebruik en -intoxicatie 

= problematisch patroon van alcoholgebruik leidend tot een klinisch significante 

functioneringsbeperking, aangetoond door minstens 2 van de volgende kenmerken gedurende 12 

maanden 

 

Prevalentie: 6,7% mannen, 1,3% vrouwen afhankelijk van alcohol 

Slechte prognose! 1/3 diagnoses sterft binnen de 10 jaar 

 

Oorzaken alcoholgebruik- en intoxicatie: 

- Stressreductie 

- Biologie: erfelijkheid (1/3) => men heeft een kleinere reactiviteit => afhankelijkheid stijgt 

- Socio: gezinsomstandigheden (1/3) => beschikbaarheid van alcohol + misbruik ouders 

- Cognitie: leerprocessen (1/3)  

 Positieve bekrachtiging (goede smaak, reduceert stress,…) 

 Klassieke conditionering (we relateren het aan blijdschap, feesten) 

 Observerend leren (meer in gezelschap) 

Bij mannen meer problematisch gebruik dan vrouwen 

 

Andere middelen 

Cannabis: actueel gebruik mannen 6,3% vrouwen 2,0% 

Slaapmiddelen: actueel gebruik mannen 4% vrouwen 8% 

 

 

13.4 PSYCHOTISCHE STOORNISSEN 

Schizofrenie  

Bleuler: schizo-frenie => gespleten geest  

- Is geen gespleten persoonlijkheid !! (= dissociatieve identiteitsstoornis) 

DSM definitie: incoherente mentale processen en gebrek aan voeling met de sociale realiteit 

1: Grote hoeveelheden alcohol, voor een 
langere tijd dan gepland 

7: Activiteiten worden stopgezet door gebruik 

2: Verlangen of mislukte stoppogingen 8: Gebruik bij lichamelijk gevaar 

3: Veel tijd besteden aan het middel 9: Blijvend gebruik ondanks terugkerend 
lichamelijk of psychisch probleem 

4: Sterke drang tot consumptie van het middel 10: Tolerantie 

5: Herhaaldelijk gebruik => verplichtingen 
mislopen 

11: Ontwenningsverschijnselen en gebruik om 
die te mijden 

6: Blijvend gebruik ondanks problemen  



 Prevalentie: 

- 1% van de bevolking (mannen 30% meer kans) 

- Treedt bij mannen vroeger op rond 15-25 jaar ( vrouwen 25-35 jaar) 

- 40% van alle opnames in de psychiatrie heeft schizofrenie  

 

!!! 2 of meer van volgende symptomen die elk gedurende 1 maand een belangrijk deel van de tijd 

aanwezig zijn 

Wanen = overtuigingen die blijven bestaan ondanks het tegendeel bewezen is 

- 73%: Capgraswaan: verkeerde identificatie 

- 63%: Betrekkingswaan: normale voorwerpen/gedragingen van 
anderen hebben een bijzondere betekenis (bv: Tom krabt aan zijn 
hoofd om een signaal te geven aan de schizofreen) 

- 50%: Beïnvloedingswaan: overtuiging om niet meer uit vrije wil te 
kunnen handelen (bv: stemmen die zeggen wat je moet doen) 

- 22%: Overtuiging dat gedachten uitgezonden worden 

- Achtervolgingswaan 

- Grootheidswaan: denken een groot staatsman te zijn 

Hallucinaties = perceptuele ervaringen zonder dat er een fysische stimulus is 

- Stemmen (zelfde activiteit in auditieve cortex!) 
- Overgevoeligheid aan externe stimulatie 

Onsamenhangende 
spraak 

De grammatica is oké maar wat ze zeggen is van de hak op de tak  

Ernstig chaotisch of 
katatoon gedrag 

Zeer prikkelbaar en onvoorspelbaar gedrag met enerzijds passiviteit 
en apathie en anderzijds agressie 

Vervlakking van effect, 
apathie 

Zeer weinig gevoelens aanwezig in het gezicht, de stem 

 

 

Positieve symptomen: dingen die er normaal niet mogen zijn, maar die er wel zijn 

 Emotionele beroering, wanen, hallucinaties 

Treden acuut op ten gevolge van: 

- Abnormale activiteit in het limbisch systeem 

- Goede reactie op anti psychotische middelen 

 

Negatieve symptomen: dingen die er normaal wel moeten zijn maar die bij hen verminder zijn 

 Affect vervlakking, katatoon gedrag 

Treden geleidelijk op ten gevolge van: 

- Abnormale activiteit in frontale lobben 

- Geen goede reactie op antipsychotische middelen 



Oorzaken van Schizofrenie 

Biologie:  

- Sterke erfelijkheidscomponent 

 Concordantiegraad 50% 

- Werkzaamheid van geneesmiddelen! (positieve symptomen reageren goed op pillen) 

 Dopaminehypothese: schizofrenen te hoge concentratie of gevoeligheid dopamine   

= regulatie door olanzapine/haloperidol die dopamine naar beneden halen 

 Positieve symptomen worden onderdrukt 

Dopamine aanwezig in 3 delen van de hersenen: 

- Limbisch systeem 

- Frontale cortex 

- Subcorticale systemen: te hoge dosis antipsychotica => beven = Parkinsonisme 

 

Psychisch: 

- Behaviorisme: uit de hand gelopen bekrachtigingsproces op basis van de aandacht die het 

gedrag trok 

- Nu: vooral biologisch bepaald, we leren de mensen omgaan met de ziekte  

 

Sociaal: concordantie graad is geen 100%! Dus ook sociaal 

- Externe stressfactoren gaan de acute fasen voor 

 In de stad 2X meer schizofrenie 

- Omgeving invloed op herval opname 

 In ontwikkelingslanden minder herval dan Westerse landen! 

 Expressed emotion: hoe meer, hoe meer kans op herval 

o Men mijn heel overbezorgd over de betrokkene 

o Men legt een vals gevoel van controle over het gedrag bij de betrokkene 

 Werkt vooral bij negatieve symptomen 

 

Addendum schizofrenie: cannabis 

Duidelijke associatie tussen cannabisgebruik en schizofrenie 

- Normale preventie schizofrenie = 1% 

 Mensen voor de leeftijd van 15 jaar cannabis gerookt => prevalentie 3 à 4% 

 Mensen voor de leeftijd van 18 jaar cannabis gerookt => prevalentie 2,4% 

 Verhoogde kans op psychotische stoornis als je op jonge leeftijd cannabis rookt 

+ correlatie prevalentie & intensiteit gebruik (hoe vaker je gebruikt, hoe groter de kans) 

Oorzaak: cannabis verstoort neural pruning (neuronen die verbonden moeten zijn, zijn verbonden) 

en overbodige connecties worden afgebroken 

 

De antipsychotica werkt minder goed bij deze patiënten => herstellen minder goed 

 

 

 



13.5 STEMMINGSSTOORNISSEN 

Stemming: minder intense, chronische emotionele toestand, niet gericht op een bepaalde stimulus 

Stemmingsstoornis: ernstige verstoringen die leiden tot buitensporige neerslachtigheid of 

opgetogenheid, die leiden tot veranderingen in: 

- Denken 

- Eet- en slaappatronen 

- Sociale en professionele relaties 

 

Met of zonder manische periodes 

 

Bipolaire stoornis 

= Opeenvolging van één of meerdere manische én depressieve periodes binnen hetzelfde individu 

Manische episode: toestand van intense en onrealistische gevoelens van opwinding en euforie 

- Verkwisting 

- Gevaarlijk gedrag 

- Het is soms een neveneffect van de medicatie voor depressie 

Weinig ziektebesef maar creëert wel gevaar voor de persoon zelf en de omgeving 

 

Depressie stoornis 

= Chronische gevoelens van somberheid en neerslachtigheid 

Occasionele depressieve periode = soms adaptief 

 Uit het overleden van iemand dierbaar worden we sterker 

Interferentie met het functioneren → majeure depressiestoornis  

 

Symptomen depressie DSM 

- 5 of meer van de van de volgende symptomen zijn binnen eenzelfde periode van 2 weken 

aanwezig geweest én verschillen van het eerdere functioneren 

- Eén van de eerste twee kenmerken moet aanwezig zijn 

 

Symptomen zijn divers: emotioneel + motivationeel + cognitief 

1: Depressieve stemming gedurende een 
grootste deel van de dag, bijna elke dag 

4: Psychomotorische agitatie of remming: heel 
hyper of juist heel apathisch zijn 

2: Vermindering interesse of plezier in (bijna) 
alle activiteiten gedurende het grootste deel van 
de dag, (bijna) elke dag 

6: Gevoelens van waardeloosheid, schuldgevoel 

3: Duidelijke gewichtsverandering 7: Verminderd vermogen tot 
nadenken/concentratie, besluiteloosheid 
(cognitie)  

4: Verandering slaappatronen 8: Terugkerende gedachte dood/suïcide 



Depressie = “de verkoudheid van de geestesziektes” (vanwege de grote frequentie) 

Kwetsbare groep: zich isolerende mannen, werklozen, gescheiden moeders, studenten 

 

Negatieve correlatie tussen leeftijd en depressie: oudere mensen minder depressies dan jongere 

mensen → negatieve correlatie tussen generaties, wordt erger doorheen de tijd 

 

Verschillende culturele uitingen: 

- Individualistische wordt het als emotionele neerslachtigheid beschreven 

- Collectivistische: taboe → wordt geschreven in termen van lichamelijke problemen 

 

Oorzaken van depressie 

- Biologische factoren 

Concordantiegraad ééneiige tweelingen: 40% 

 Broers of zussen: 17%  

 

2 neurotransmitters: noradrenaline & serotonine 

 Noradrenaline: mensen met depressie lage concentratie ( manisch) 

 !! Serotonine (5HT) : mensen depressie te weinig serotonine 

 

Men zou een pilletje kunnen maken met serotonine is, maar dat is farmacologisch niet mogelijk 

 Medicatie die zorgt dat de natuurlijke serotonine langer aanwezig blijft en zijn werk doet 

 Pillen SSRI: Selective Serotonin Reuptake Inhibitor 

 

SSRI werking: pil bindt op de receptoren en inhiberen zo de heropname van serotonine zodat deze 

langer zijn werk kan doen in de hersenen 

 Bekendste voorbeeld: Prozac met werkende stof fluoxetine 

 Vaak lichtzinnig voorgeschreven => NIET abrupt stoppen met gebruik 

 Biologisch effect van medicijn is onmiddellijk, klinisch effect laat 2 weken op zich wachten 

 

Prozac: zorgde voor een medische maar ook een marketing doorbraak. Naarmate de media-aandacht 

voor Prozac toenam, ontstond veel discussie of het de patiënt zou aanzetten tot suïcide 

 Men vond geen link tussen de twee en dus bleef de productie doorgaan 

- PRO (fessional) 

- Z (maakt de naam krachtiger) 

- AC (tivity) 

 

2011: nieuw geneesmiddel Sarafem => nieuwe naam Prozac met een vrouwelijke verpakking 

 Menstruele problemen werden te overdreven (PMDD) 

 

 

 

 



- Psychische oorzaken 

Behaviorisme - Freud: depressie is een ingebeeld of symbolisch verlies met naar binnen gerichte 

agressie 

Leerpsychologie – Lewinsohn: depressie door verminderde positieve bekrachtiging (bv: verlies werk) 

Beck: depressie is het gevolg van negatieve/dysfunctionele gedachten (cognitie) die voortkomen uit 

sociale interacties uit de kindertijd/adolescentie 

- Interactie met stress 

- Beck Depression Inventory 

 

Seligman - aangeleerde hulpeloosheid: gevoel geen controle te hebben over de gebeurtenissen 

- Motivationele deficieten: na 30x afgewezen te worden vind men de motivatie niet te 

solliciteren 

- Cognitieve deficieten: negatieve gedachten 

- Emotionele deficieten 

 

Oncontroleerbare gebeurtenissen leiden niet steeds tot depressie → attributies 

 Als je iets overkomt, aan wat schrijf je het toe? 3 dimensies: 

1) Intern (oorzaak binnen jezelf) versus extern (oorzaak buiten jezelf) 

2) Globaal (probleem ook in andere contexten) versus specifiek (probleem in één context) 

3) Stabiel (probleem gaat nooit veranderen) versus veranderbaar (probleem is veranderbaar) 

 interne, globale en stabiele attributie: verhoogde kans depressie 

 

 

- Sociale factoren 

Depressie ontstaat bij 65% van de mensen 6 maanden na een ingrijpende levensverandering 

Vrouwen > mannen 

- Vaker slachtoffer van misbruik, mishandeling 

- Vrouwen snellere diagnose depressie dan mannen 

 

Depressie en het hebben van een partner: 

- Gemiddeld minder gelukkig dan wanneer je gehuwd bent 

- Mensen die gescheiden zijn geweest en opnieuw een partner vinden, hebben ongeveer 

eenzelfde geluksniveau als gehuwde mensen ( gescheiden en geen partner) 

- Vrouwen vanaf de 60 vaker depressieve klachten wegens alleenstaand. Vrouwen leven 

gemiddeld langer dan hun partner 

 

Depressie en het hebben van een job: 

- Werkloze mensen voelen zich veel slechter dan werkhebbende mensen → hebben geen 

nuttige besteding van tijd en voelen zich onnuttig 

- Grotere verschillen tussen jonge mensen dan bij oudere mensen 

- Vrouwen > mannen 



Jachtigheid van de maatschappij: leeftijd en depressie  

- Negatieve correlatie tussen generaties: jongeren meer depressies dan ouderen  

- Positieve correlatie tussen de leeftijd binnen een cohort: binnen een bepaalde generatie 

stijgt de kans op een depressie naarmate de leeftijd stijgt 

Diathese-stress model 

- Kwetsbaarheid 

o Biologische factoren (serotonine) 

o Psychische factoren (negatieve overtuigingen; attributies) 

- Stress 

o Sociale problemen (bv: scheiding) 

 

13.6 ANGSTSTOORNISSEN EN OBSESSIEVE-COMPULSIEVE STOORNISSEN 

Angststoornis = ernstige en aanhoudende vorm van angst zonder realistische aanleiding 

- Ziektebesef 

- Persoonlijk lijden 

- Interferentie met dagelijks functioneren 

 

Fobieën 

Specifieke fobieën: intense angstreactie op voorwerpen/activiteiten waarbij de reactie niet in 

verhouding is tot het gevaar 

- Klassieke conditionering: neutrale stimulus die een schrikreactie creëert 

- Observerend leren: vooral bij biologische predisposities (zaken waarvoor een reden si om 

bang van te zijn) → hoogtevrees: moeder heeft hoogtevrees, kind ook 

- Fobieën gaan nooit vanzelf weg: vermijdingsreactie werkt negatief bekrachtigend 

 

Fobieën kunnen succesvol behandelt worden: conditionering, men gaat de aangeleerde reactie 

overschrijden en vervangen door een andere reactie 

 

Sociale-angst stoornis 

= aparte categorie in de DSM 

= algemene angst om een negatieve beoordeling en om in verlegenheid gebracht te worden in 

veelheid van sociale relaties 

 Zeer ernstig: er is geen vermijdingsgedrag mogelijk 

 

Veralgemeende angststoornis 

= overmatige, chronische bezorgdheid over hele reeks gebeurtenissen/activatie, vage notie oorzaak 

angst 

Symptomen: als men 6 maand meer wel dan niet 3 van de 6 symptomen aanwezig zijn 

 

Rusteloosheid Irritatie 

Snel vermoeid Spierspanning 

Moeite concentratie Slaapstoornissen 



Typisch is dat deze mensen zeer perfectionistisch zijn en catastrofaal denken 

 

Paniekstoornis 

Meerdere onverwachte paniekaanvallen zonder aanwijsbare oorzaak (over een periode van minder 

dan één maand) 

 Angst over de kans op een nieuwe aanval of de gevolgen daarvan 

Symptomen uit het sympathisch zenuwstelsel: 

- Kortademigheid 

- Hartkloppingen 

- Zweten 

- Bibberen 

Paniekaanvallen zijn onvoorspelbaar → anticipatorische angst (bang op voorhand) en agorafobie 

(men gaat zich sociaal isoleren omdat men weet dat een paniekaanval kan voorkomen) 

 

Obsessieve-compulsieve en gerelateerde stoornissen (OCD) 

2 kenmerken om hiervan te kunnen spreken: 

1) Obsessies: terugkerende, ongewilde en opdringerige dwanggedachten of- beelden 

2) Compulsies: dwanghandelingen die dienen om de dwanggedachten te neutraliseren 

 Zowel de obsessies en de compulsies worden steeds intenser 

Ze halen hier geen plezier uit, de dwanghandelingen dienen voor angstreductie 

 Groot ziektebesef, kunnen er agressief van worden, ook irritant voor omgeving 

 Geen duidelijke visie op de oorzaak 

Meest bekende: vuil- en smetvrees 

 

Nieuwe behandeling OCD? 

 Deep Brain Stimulation (DBS) implantaat zal ervoor zorgen dat bepaalde gebieden in de 

hersenen elektrisch worden gestimuleerd waardoor de angsten verdwijnen 

 Geen succesformule: bij sommigen werkt het uitstekend maar bij anderen merkt men geen 

verschil. Probleem: het is een zeer invasieve behandeling => immens risico op hersenschade 

 Men weet niet goed waar men de naald moet steken, elke hersenen zijn licht verschillend 

 Behandeling toegepast bij dwangstoornis, depressie, eetstoornissen, Parkinson 

 

Batterij ingeplant in borstholte die verbonden wordt met een elektrode met 4 contactpunten die 

elektrische stroom genereren. Er kunnen klachten optreden, waarvan meeste van verdwijnende aard  

1) Bloedingen/infectie krijgen (1% kans) 

2) Voelen de batterij/elektrode zitten 

3) Stimulatie kan voor bijwerkingen zorgen 

 

 

 

 

 

 



 

13.7 PREOCCUPATIE MET SOMATISCHE (LICHAMELIJKE) SYMPTOMEN 

De somatische symptoomstoornis 

DSM 4: somatoforme stoornissen 

= aandoeningen waarbij klachten en handicaps ervaren worden zonder aanwijsbare lichamelijke 

oorzaak 

- Gaat het om een mentale stoornis of om een lichamelijk probleem wat men niet heeft 

kunnen lokaliseren? → moeilijk om afwezigheid van een lichamelijk symptoom te bewijzen 

- Vaak overdreven psychische reactie op ongemak 

 

DSM 5: somatische symptoom stoornis 

- Somatische symptomen verstoren het dagelijkse leven 

- Symptomen: excessieve gedachten, gevoelens of gedrag met als reactie 

o Er continu over denken (cognitief) 

o Angst over gezondheid en symptomen (emotioneel) 

o Buitensporige tijd/energie besteden aan symptomen/behandeling (motivationeel) 

- Niet continu maar wel langdurig (langer dan 6 maand) 

 

Mensen zijn er ECHT van overtuigd dat er een probleem is => geen inbeelding/plantrekkerij 

“Angststoornis voor ziekte” → men is er van overtuigd een bepaalde ziekte te krijgen 

 

DSM 4 DSM 5 

Dualisme: strikte scheiding tussen lichaam en 
geest 

- Probleem is ofwel mentaal, ofwel lichamelijk 

Interactionele visie: geest en lichaam zijn 
verbonden 

- Lichaam heeft impact op geest 

- Geest heeft impact op lichaam 

 

 

CVS (chronisch vermoeidheidssyndroom): mensen die klagen over buitensporige vermoeidheid en 

allerlei lichamelijke klachten ervaren terwijl men de oorzaken niet kan detecteren 

 

Conversiestoornis (verbeelding) 

= een bepaald lichaamsdeel ‘werkt’ niet meer 

- WO 1/ WO 2: kwam voor bij 1/1000 mensen →  men dacht secundaire ziektewinst: men 

haalt een voordeel om ziek te zijn, als je arm verlamd is moet je niet naar de oorlog 

- MAAR wanneer ze bijvoorbeeld kunnen vermijden om te vallen hun arm kunnen gebruiken, 

gebruiken ze hun arm niet.  

De geest heeft vanuit een angst voor (oorlog) situaties een lichamelijk probleem gecreëerd om aan 

de angsuitlokkende stimulus te ontsnappen.  

 

 

 



13.8 DISSOCIATIEVE STOORNISSEN 

= verstoring van het identiteitsgevoelig van een persoon 

 Problemen coping met angst en stress: als deze de capaciteiten van de geest overstijgen en 

men geconfronteerd wordt met levensproblemen, kan leiden tot problemen met het 

identiteitsgevoel 

 

Dissociatieve amnesie 

= amnesie van belangrijke persoonlijke herinneringen als gevolg van traumatische-stresserende 

ervaringen 

- Psychogeen (psychologisch probleem) 

- Beperkt in de tijd → meestal volledig herstel, herinneringen komen terug 

- Beperkt tot episodisch geheugen ( procedureel, semantisch, werkgeheugen nooit 

aangetast) 

- Soorten: 

o Gelokaliseerd: men weet niets uit een bepaalde periode 

o Selectief: sommige dingen vergeten (bv: gezicht aanrander) 

o Veralgemeend: volledige levensgeschiedenis vergeten 

o Continu: alles vergeten tot een bepaald punt in het verleden, vanaf dan wel  

 

Dissociatieve fugue 

= de persoon vergeet niet alleen de eigen identiteit, maar trekt weg uit de vertrouwde omgeving en 

neemt een nieuwe identiteit aan 

Figue duurt meestal maar een paar dagen 

 

Dissociatieve identiteitsstoornis 

Een nieuwe persoonlijkheid splitst zich af van de oorspronkelijke persoonlijkheid, soms met totaal 

tegenovergestelde persoonlijkheidstrekken 

 

Enorm zeldzaam: tot eind 20ste eeuw maar 100 gevallen → plotse explosie in de VS en Europa, de 

media-aandacht en films zouden hier iets mee te maken kunnen hebben 

 

Is het wel echt een stoornis? Springen mensen echt naar een andere persoonlijkheid? 

 Onderzoek Huntjes: test over amnesie voor de andere persoonlijkheid 

 Wanneer je de dominante persoonlijkheid iets vraagt over de andere persoonlijkheid, 

herinneren ze zich hier niets meer van 

 

Hebben wel het effect van proactieve interferentie bij geheugentaken! → persoonlijkheden zijn niet 

volledig gescheiden, zelfs als wordt geen bewuste herinnering ervaren 

 

 

 



13.9 DE PREVALENTIE VAN MENTALE STOORNISSEN 

Cijfers diagnose DSM – veel tegenstrijdigheden/variatie 

- In heel wat definities in de DSM zit een subjectief element  

 de classificatieschema’s zijn zeer belangrijk aangehaald in de DSM→ toch ruimte 

voor interpretatie (bv: wat betekend “het grootste deel van de dag”?) 

- Begripsverwarring: incidentie versus prevalentie 

o Incidentie: hoeveel nieuwe gevallen zijn er per jaar? 

o Prevalentie: hoeveel gevallen zijn er op een bepaald moment? 

o Prevalentie zal altijd groter zijn dan de incidentie 

- Tijdsperiode: sommige cijfers bv: depressies per jaar, andere cijfers dan weer over hoeveel 

mensen één keer in hun levensloop een depressie op doen 

o Levensloop cijfers zullen hoger zijn dan jaarcijfers 

 

!!! Prevalentie tijdens het leven (DSM 4-definities) 

 Hoeveel mensen zullen in hun leven, één van deze stoornis doen? 

 Man Vrouw 

Alle mentale stoornissen   21,6 %   28,1 % 

Alle stemmingsstoornissen 9,5 % 18,2 % 

Alle angststoornissen 9,5 %  17,5 % 

Alle aan alcohol gebonden stoornissen 9,3 % 1,4 % 

 

BESLUITEN uit kader 

Kans van vrouwen op een mentale stoornis is 1/3 groter 

- Vrouwen vaker in het leven alleenstaand 

- Vaker slachtoffer van  

- Vaker minder beroepsactief 

 

Vrouwen hebben een dubbele prevalentie voor stemmings- en angststoornissen 

 Vrouwen doen het veel beter qua alcoholafhankelijkheid 

 

De som van de stoornissen komt niet overeen met de prevalentie voor alle mentale stoornissen  

 Comorbiditeit: eenzelfde persoon kan meerdere psychische stoornissen opdoen 

 

 

 

 

 

 

 

∑ = niet 

gelijk aan 

21,6 en 28,1 



Andere studie met DSM 3 definities 

Cijfers veel hoger → prevalentie hangt dus af welke definitie je gebruikt 

- Cijfers zijn exclusief van niet-onderkende problemen (bv: fobieën) 

- RIZIV (= instelling die de geneesmiddelen terug betaald) 

o 2011: 500 miljoen euro dagdosis psychofarmaca verkocht in een jaar (2007: 400mlj) 

o Per dag nemen 12,3 % van de bevolking een dagdosis psychofarmaca neemt 

- Deze schattingen zijn exclusief de niet-terugbetaalde slaap- en kalmeringsmiddelen 

 

 

Aanvangsleeftijd 

- In verschillende culturen vangen de stoornissen zich op ongeveer eenzelfde leeftijd aan  

- Men gaat meestal opzoek daar het punt waar 50% van de ‘stoornis’bevolking de stoornis 

voor het eerst gedaan heeft  

o Angststoornissen: 15 jaar 

o Stemmingsstoornissen: 25 jaar 

o Aan middelen gebonden stoornissen: 20 jaar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hoofdstuk 14: therapieën 
14.1 DE BEHANDELING VAN MENTALE STOORNISSEN 

Het ontstaan van gespecialiseerde diensten 

Voor middeleeuwen: weten we niet veel over, in geschriften werd enkel geschreven over sterke 

figuren (demonologisch perspectief: mensen met stoornis zijn bezeten) 

 

16de eeuw: handel onder verschillende groepen → doelgerichter beleid tegen de randgroepen 

 erbarmelijke omstandigheden 

 

Eind 18de eeuw: Pinel → verbetering van de omstandigheden MAAR behandeling nog steeds beperkt 

 Dwangbuizen, afzonderingen,… WEL betere omstandigheden 

 

1950: situatie veranderde! 

- Medicamenteuze behandeling  

- Humanere behandelingen om de patiënten beter in de samenleving te integreren 

 

Therapeutische benaderingen 

De behandelingen van mentale stoornissen kunnen in 2 grote groepen onderverdeeld worden: 

1) Biologische behandeling: geneesmiddelen die effect hebben op lichamelijke processen en zo 

op zijn beurt invloed hebben op gedrag en gevoelens 

 

2) Psychotherapeutische behandeling: men probeert de gedachten/gevoelens/gedragingen te 

veranderen door gesprekken, leerprincipes en het gebruik van emotionele expressie 

 Voor de meeste mentale stoornissen bestaat de behandeling uit een combinatie van beide + 

sociale voorzieningen (preventie, rehabilitatie,…) 

 

Collocatie (= gedwongen opsluiten van een individu)  

Collocatie wet bestaat om mensen preventief op te nemen, indien verdenkingen bestaan dat de 

persoon een gevaar vormt voor zichzelf + voor derden. 

 Dient enerzijds voor de bescherming van de rechten van het individu, en anderzijds voor het 

garanderen van de bescherming van de samenleving 

 

HOE?  

- Er moet een aanvraag komen van de procureur des Konings 

= Meestal op vraag van de derden (familie)  

=  Korte inbewaringstelling (40 dagen) 

- Deze aanvraag moet bekrachtigd worden door een rechter 

= Hoort alle partijen +  verzameld een uitgebreid medisch verslag 

= in 50% van de gevallen wordt de collocatie omgezet in een opname in een instelling 

Vaak tegenstand door de psychiatrische instellingen zelf, het is een slecht uitgangspunt voor de 

therapie → behandeling slaagt meestal niet op impuls van derden 



Types therapeuten 

- Klinische psychologen: klinische stage waarin uit verschillende oriëntaties gekozen kan 

worden (pluralisme) 

o Titel ‘psycholoog’ is beschermd → registreren bij psychologen-commissie 

- Psychologisch assistent, maatschappelijk werker, psychiatrisch verpleger 

- Psychiaters: artsen met een unieke bevoegdheid voor biologische behandelingen 

o Vaak beperkte kennis over psychologie → hechten een verschillende belang aan 

psychotherapie 

 

Probleem: titel psycholoog beschermt maar andere niet-psychologen konden evengoed nog 

psychotherapie verlenen:  

- Wet van 4 april 2014: regeling van de geestelijke gezondheidsberoepen  

- Wet van 10 juli 2016: psycholoog als gezondheidsberoep, enkel door universitair opgeleide 

mensen 

Wetten zijn nog volop in beweging, er komt een 6de jaar aan voor mensen die zelfstandig 

psychotherapeut willen worden, het is een stage onder supervisie vooraleer ze zelf therapeut 

worden 

 

14.2 BIOLOGISCHE THERAPIEËN 

Uitgangspunt: mentale stoornissen hebben een medische oorzaak → een lichamelijke stoornis is de 

oorzaak van het mentale probleem 

Geneesmiddelentherapie 

1950: farma-industrie neemt grote vlucht → ambulante behandeling van stoornissen 

Chemische stoffen hebben invloed op emoties, cognities & gedrag 

- Stoffen moduleren de concentratie van neurotransmitters 

o Stoffen kunnen de kans dat een neuron gaat vuren verhogen of verlagen 

 

a) Geneesmiddelen voor angststoornissen 

Angst dempende geneesmiddelen → dempen centraal zenuwstelsel → worden vaak voorgeschreven 

als slaapmiddelen, er zijn 4 groepen: 

o Barbituraten: komt zelden nog voor, ze zijn erg verslavend 

o Benzodiazepines: vaak gebruikt bij algemene angststoornissen, ze werken maar zijn 

verslavend en hebben bijwerkingen als lusteloosheid + apathie 

o Bètablokkers: gebruikt voor meer onschuldige zaken, minder verslavend en gebruikt 

voor angst in een specifieke situatie (bv: vliegangst) 

o Antidepressiva: verslavingsfactor veel minder sterk 

 

b) Antidepressiva (stemmingsstoornissen) 

3 hoofdgroepen van antidepressiva 

- Tricyclische verbindingen: remmen de heropname van serotine & noradrenaline in de 

hersenen → toevallig ontdekt tegen slapeloosheid → eerste antidepressiva 



- MAOI (monoamine oxidase inhibitoren): werd gebruikt bij behandeling tuberculose → nu 

niet veel meer gebruikt wegens verhoogde kans op bijwerkingen 

- SSRI (selective serotine reuptake inhibitor): eerste keuze bij een behandeling, verhogen de 

aanwezigheid van serotine in de synaptische spleet door de heropname van deze 

neurotransmitter te onderdrukken 

o Minste bijwerkingen 

o Minder geschikt bij bipolaire stoornis → voorkeur voor lithium 

 

c) Antipsychotica (psychotische stoornissen) 

Welke dosis & welk middel gebruikt moet worden = weg van trial & error 

- Chloorpromazine: verminderd wanen & hallucinaties bij schizofreniepatiënten 

- Haloperidol: verminder de slaperigheid + sufheid 

o Dopamine niveau naar beneden 

o Bijwerking: parkinsonisme 

o Bijwerking: tardieve dyskinesie = verlies controle gezichtsspieren (kauwen, smakken) 

- Atypische antipsychotica: regulatie dopamine, serotonine & noradrenaline 

o Toegediend bij slechte werking andere middelen MAAR niet altijd minder 

bijwerkingen 

 

Elektroconvulsieve therapie (ECT) 

- Voor de therapie: verdoving + spierontspannend middel 

- Daarna: gedurende fractie van een seconde elektrische stroom door de hersenen 

- Shock wekt gedurende een minuut massale activiteit op in de hersenen gepaard met 

convulsies (= stuiptrekkingen)  

- 5 – 12 behandelingen in periode van 10-30 dagen  

Deze therapie is controversieel maar effectief voor zware depressies maar leidt tot geheugenverlies 

 

20ste eeuw: alternatief voor ECT → TMS (transcraniale magnetische stimulatie) 

- Men brengt een magnetisch veld aan een deel van de hersenen (links frontaal) die de 

werking verstoord en effect heeft op het gemoed 

- Minder ingrijpende effecten aangezien de stimulatie beperkter gehouden kan worden 

- Herhaalde TMS effect bij patiënten die niet op geneesmiddelen en psychotherapie reageren 

 

Psychochirurgie 

= chirurgische ingreep om cognitieve & emotionele stoornissen te behandelden 

 Irreversibele ingreep (nu amper nog gedaan) zonder goed zicht op werking hersenen 

Voorbeelden:  

- Lobotomie: doorsnijden van vezels tussen de frontale cortex & emotionele controlecentra in 

limbisch systeem  

o 1949: nobelprijs Moniz 

o Nu onaanvaardbaar: zeer ernstige bijwerkingen (bv: problemen plannen) 

- Epilepsie: wegsnijden hippocampus leidde tot geheugenverlies 



Lichttherapie en psychomotorische therapie 

- Psychomotorische therapie  

o Integratie van bewegingsactiviteiten binnen de psychotherapie 

 

- Lichttherapie  

o Blootstellen van mensen aan zonlicht / artificieel licht 

o Aantal uren licht per dag naar beneden → meer seizoensgebonden 

stemmingsstoornissen 

o Bij minder zonlicht doet het niveau van melatonine dalen(effect op hoe wakker we 

zijn + onze stemming) 

 

De doeltreffendheid van de biologische therapieën 

Placebo-effect: fysiologische of psychologische respons op substantie of procedure die geen 

werkzame farmacologische of therapeutische componenten bevat 

 

3 voorwaarden om werking medicijn aan te tonen: 

- Placebogecontroleerd: groep met experimenteel middel (bv: Prozac) versus groep met 

identiek middel zonder werkzame stof  

o Als de eerste groep zich beter voelt dan tweede groep, heeft de chemische stof 

effect 

- Gerandomiseerd: toewijzing van medicijn aan welke groep is gerandomiseerd 

- Dubbelblind: zowel de onderzoeker als patiënt mogen niet weten in welke conditie de 

patiënt zit 

 

Hoe meten we de gemoedstoestand? (depressie: gestandaardiseerde vragenlijsten) 

 

!!! Effectgrootte 

Je hebt als plicht de meest effectieve therapie voor te schotelen aan je patiënt 

 

 Bij effectgroottes +2,0 en +3,0 voelen 98% en 99,9% zich beter op het einde van de kuur 

 

 

 

Effect grootte therapie Interpretatie 

0 Aan het einde van de kuur valt geen verandering in de levenskwaliteit 
te merken. 

+ 0,5 

De therapie is bruikbaar 
(r = .24) 

Aan het einde van de kuur voelt 70% van de patiënten zich beter, 30% 
voelt zich slechter. De meeste veranderingen zijn klein. 

+ 1,0 

De therapie is effectief 
(r = .45) 

Aan het einde van de kuur voelt 84% van de patiënten zich beter, 16% 
voelt zich slechter. De meeste patiënten voelen een duidelijke 
verbetering. 



Doeltreffendheid bij antidepressivum: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de eerste 2 weken is er geen verschil in het effect van Prozac en de placebo: het klinische effect 

van Prozac ontstaat pas na 2 weken 

Stoornis Effectgrootte therapie Effectgrootte placebo 

Paniekstoornis + 1,2 + 0,8 

Obsessieve-
compulsieve stoornis 

+ 1,2 + 0,4 

Depressiestoornis + 1,2 + 0,9 

 

 Om het effect van de werkzame stof te berekenen, trek je het placebo-effect van het 

therapie-effect af 

 Bijvoorbeeld depressie: de effectgrootte is boven de 1, we vinden dit dus een goede 

behandeling → de chemische stof doet 0,3 effect, de rest is placebo 

Het effect van de biologische therapie is gemiddeld maar 0,5 

 

BESLUIT 

- Alle bovenstaande biologische therapieën werken effectief (betekend niet dat iedereen 

symptoomvrij is) 

- Er is altijd een placebo-effect 

o Er zijn grotere verschillen in het placebo-effect dan de werkzaamheid van de 

biologische behandeling (altijd ongeveer 0,5) 

- Effect is soms uitgesteld (bv: klinisch effect Prozac) 

- Weergegeven zijn de effectgroottes tijdens de inname, vaak herval bij stoppen medicatie 

 

Verklaringen placebo-effect 

Geneesmiddelen die een groter effect hebben, zijn geneesmiddelen met een groter placebo-effect 

- Spontaan herstel: mensen komen op het ogenblik wanneer ze zich het zwakst voelen, 

wanneer ze zich beter voelen linken ze het aan de placebo. 

- Placebo’s veroorzaken fysiologische reacties zonder dat een stof in de pil zit 

- Psychologische factoren: 

o Klassieke conditionering: associatie krijgen van pillen & verwachting geholpen te 

worden 

Placebo-effect  

(effectgrootte > 1) 

Effect geneesmiddel 

Zowel bij placebo (blauwe lijn) en Prozac (rode lijn) zijn de 

mensen verbeterd 

 Pillen helpen tegen depressie 

Van de totale verbetering van het geneesmiddel, is ¾ van 

de verbetering ook aanwezig bij placebo-patiënten 

 Verbetering is reëel maar is voor ¾ placebo 

 Effectgrootte van een placebo is op zich als groter 

dan 1 en dus een goede behandeling voor 

depressie 

 MAAR er is nog een significant tussen de placebo 

en het geneesmiddel → Prozac werkt 

 



o Cognitieve verwachting: aangeleerde hulpeloosheid Seligman → geen controle over 

het leven, de pil zal overtuiging geven dat het beter kan worden 

Placebo’s werken enkel wanneer er motivatie is om te genezen 

 

Doeltreffendheid biologische behandelingen op schizofrenie 

We schatten 77% van de patiënten behoorlijk te kunnen behandelen 

- Slechts 27% wordt symptoomvrij 

- Slecht 15% zal geen terugval van de psychoses hebben 

Mensen die een acute fase opdoen (bv: stemmen horen) begint men onmiddellijk met het toedienen 

van antipsychotica. Wanneer ze niet terugvallen na 2 jaar, schakelt men over naar een 

onderhoudsdosis. 

 Pillen hebben een – 0,9 effectgrootte → achteruitgang van het cognitief functioneren 

 

14.3 PSYCHOLOGISCHE THERAPIEËN 

Gemeenschappelijke kenmerken van psychotherapieën 

1) Mensen lossen problemen op door er op een constructieve manier met anderen over te 

spreken (zelfs bij lichamelijke oorzaken) 

2) Verandering van percepties, reacties, verwachtingen en gedrag is een langdurig en 

geleidelijk proces 

3) Het vertrouwen in de therapeut geeft een gevoel van controle bij de cliënt 

4) Soms is therapie een expliciet leerproces, soms is het een geleid gesprek gericht op de 

ontwikkeling van inzicht van de cliënt 

 

Ethische kwesties bij psychotherapie 

- Wiens belang wordt gediend? → cliënt/maatschappij/therapeut? 

o Hoever laat je je eigen moraal doorspelen in het opleggen van een bepaald gedrag? 

- Vertrouwelijkheid (recht op privacy, alles wat gezegd wordt is vertrouwelijk) → 

groepstherapie moet iedereen beloven dat ze niets doorzeggen  

- Emotionele betrokkenheid cliënt → empathisch vermogen 

 

Veel beroepsverenigingen van psychologen hebben een ethische code waar de leden zich aan 

moeten houden 

 Tarasoff beslissing = basis van de wettelijke code 

o Therapeuten moeten mogelijke slachtoffers van hun patiënten waarschuwen 

wanneer ze in gevaar zijn, zelfs als hij hiervoor het vertrouwen van de patiënt moet 

schenden 

 Voorspellen van geweld = niet evident 

 Voorspellen van zelfmoord = niet mogelijk 

 

Suïcide 

Depressie en schizofrenie patiënten: 25% suïcide poging, 5% effectieve daad 

- Mannen > vrouwen 

- Vlaanderen > wereld  



14.4 PSYCHOANALYSTISCHE THERAPIEËN 

Freud: mentale stoornissen zijn reflecties van stoornissen in de persoonlijkheid 

- Persoonlijkheid valt uiteen in Ich, Es, Uber-ich 

o Onbewust conflict in Es tijdens psychoseksuele ontwikkeling  

o Onbewust conflict komt tot uiting in een andere vorm (symptomen) 

o Mild: neurose → psychose: geen contact met de realiteit 

We willen het ‘ich’ zoveel mogelijk uitschakelen, patiënt tot volledige ontspanning brengen (sofa). De 

therapeut probeert zaken van uit het onbewuste naar het bewuste te brengen. 

 

Technieken: 

- Vrije associatie: alles vertellen wat in je opkomt 

- Interpretatie van afweermechanismen van het onbewuste conflict tussen ich en es 

o Verplaatsing: een onaanvaardbare impuls wordt op een veilige manier tot uiting 

gebracht 

o Sublimatie: de gefrustreerde seksuele energie wordt in een andere creatieve 

activiteit omgezet 

o Ontkenning: het niet aanvaarden van een negatieve impuls 

o Projectie: het toeschrijven van een eigen impuls aan iemand anders 

- Droomanalyse: ideale manier om inzicht te krijgen in het onbewuste 

o Manifeste droominhoud (wat de patiënt zich er van herinnert)  latente 

droominhoud (waar de droom werkelijk over gaat) 

 

Bedoeling psychoanalyse: conflict in het bewustzijn brengen en het zo van zijn energie ontdoen 

- Weerstand: mensen hebben angst voor de openbaring van het conflict → vijandigheid t.o.v. 

de therapeut 

- Overdracht: emoties tegenover belangrijke personen worden overgedragen naar de 

therapeut  

- Catharsis: wegvallen van de spanning/angst na bewustwording van het conflict en 

onderdrukking angsten, herinneringen (= genezing) 

 

Psychoanalyse na Freud 

- Theorie kan niet verklaren hoe je mensen kan genezen van fobieën (conflict komt niet naar 

boven en genezen toch) 

- Vragen over de betrouwbaarheid van de diagnose 

- Theorie van Freud niet meer dominant maar heeft zich wel vertaald in psychotherapeutische 

vormen die werkzaam zijn→ Interpersoonlijke psychotherapie (psychodynamische therapie)  

o Focus op het onbewuste wordt achterwege gelaten, nadruk op het steunende aspect 

 

Kenmerken hedendaagse psychodynamische therapie: 

- Nadruk op emoties 

- Aandacht therapeutische relatie 

- Aandacht relaties met belangrijke anderen 

- Aandacht wensen, dromen, fantasieën  van de patiënt 

- Onderkennen van pogingen om het probleem te ontwijken 



14.5 HUMANISTISCHE THERAPIEËN 

= tegenhanger psychoanalyse (= positieve psychologie) 

Een stoornis is het gevolg van een blokkade in de natuurlijke groei, door te luisteren probeert men 

deze blokkade op te heffen. 

 

Therapie: 

- Ontmoeting van gelijken, je bent een ‘goede vriend’ 

- Aanvaarding, ondersteuning en begrip van de therapeut in de cliënt is cruciaal 

- Cliënt is verantwoordelijk voor zijn gedrag en lost zelf het probleem op  

 

2 vormen van therapie: 

1) Cliënt gerichte therapie (Client-centered therapy) 

Carl Rogers – midden 20ste eeuw 

- Cliënt staat centraal ( psychoanalyse: interpretatie therapeut) 

- Probleem zit in het bewuste & subjectieve ervaringen van cliënt ( onbewuste) 

- Klemtoon op het hier en het nu ( kindertijd) 

- Gedrag volgt een groeibehoefte ( seksuele en agressieve impulsen) 

 

Voorwaarden voor een goede therapeutische relaties: 

- Onvoorwaardelijke positieve aanvaarding 

- Empathie (zoniet: doorverwijzing) 

- Authenticiteit: geen rol spelen, je eigen zelf zijn 

 

Het doel van deze therapie: opheffen van de discrepantie tussen het actuele en ideale zelf  

 Zelfactualisatie 

 

2) Focustherapie 

Carl Rogers: niet-directief karakter 

 focustherapie: er is structurele ongelijkheid tussen cliënt en therapeut 

- Gaat nog steeds over groei van de cliënt 

- Therapeut bepaalt wel de grenzen 

 

Er is dus een evolutie geweest van niet-directief proces naar een belevingsgericht proces 

 Experimenteel: er is geen vrees om de cliënt te sturen in de richting van verdieping, het 

ervaringsproces van de stoornis 

 

14.6 GEDRAGSTHERAPIEËN 

Men vertrekt niet vanuit intuïties van enkelingen (= Freud, Rogers) maar vanuit experimenteel 

onderzoek 

Eysenck & Skinner: gedrag veranderen door toepassing van wetten/principes uit de leerpsychologie 

- Een therapie begint met funtionele analyse: problematische gedragingen en uitlokkende 

factoren worden in kaart gebracht 



- Een cliënt in de gedragstherapie krijgt huiswerk → moeten de gedragstechnieken die in de 

therapie werden besproken thuis verder oefenen 

 

14.6.1 TECHNIEKEN OP BASIS VAN KLASSIEKE CONDITIONERING 

2 vormen van ongepaste emotionele reacties: 

1) Een overdreven en irrationele angst (fobieën, OCD) 

2) Ongepaste seksuele opwinding (voyeurisme) 

 

Ontstaan van een fobie: 

Klassieke conditionering NS → CS 

 één blootstelling kan ervoor zorgen dat een neutrale 
stimulus een geconditioneerde stimulus wordt die een 
geconditioneerde reactie uitlokt 

Operante conditionering Stimulus wordt negatief bekrachtigd door vermijdingsgedrag 

 

Systematische desensitisatie (stimulus té negatief) 

Deze techniek wordt vooral gebruikt bij angststoornissen → een individu leert een positieve respons 

te geven bij een stimulus die angst uitlokt 

 Systematisch: men zal meestal een serie van sessies hebben waarin men de blootstelling aan 

de stimulus geleidelijk opbouwt 

 

Exposure and response prevention: cliënten worden met een gevreesde stimulus geconfronteerd en 

worden belet ontsnappingsgedrag te vertonen. We leren mensen aan dat er niets gebeurd met als 

bedoeling tot het komen van extinctie (= uitdoven van angstreactie) 

 Bv: coulrofobie = overdreven angst voor clowns 

 

Bij deze angstreacties wordt het sympathisch zenuwstelsel stevig geactiveerd, hiervoor worden 

relaxatietechnieken gebruikt om de cliënt bewust te worden van de spanning in hun spieren en een 

volledige relaxatie te bereiken 

 Bv: hiërarchische mentale voorstellingen bij tandartsfobie → telkens meer denken aan 

scènes die dicht bij de realiteit staan → cliënt moet ontspannen blijven 

 

Deze techniek wordt het vaakste gebruikt, toch zien mensen het vaak niet zitten verschillende keren 

aan hun angst geconfronteerd worden. 

 

Flooding en implosietherapie (stimulus té negatief) 

Flooding = een onmiddellijke confrontatie met de geconditioneerde stimulus 

 Er is geen ontsnappingsgedrag mogelijk 

 Leren dat angst kan niet oneindig toenemen, fysische energie is beperkt 

 Leren dat de gevolgen niet erg zijn 

 

Implosietherapie = indien de reële ervaring niet mogelijk is → gedwongen ervaring van angstreactie 

door een zo realistisch mogelijke inbeelding van de situatie → angst implodeert intern 



Aversietherapie (stimulus té positief) 

Een geconditioneerde stimulus die een positieve emotionele reactie uitlokt zal men koppelen aan 

negatieve ervaringen 

- Bv: Antabuse = pillen die slecht reageren met alcohol → misselijk (= positieve straf → 

toediening van iets wat onaangenaam is = eigenlijk operante conditionering) 

- Bv: Overmatige seksuele dwang → blootstelling pornografische beelden met elektroshocks 

 

 

14.6.2 TECHNIEKEN OP BASIS VAN OPERANTE CONDITIONERING 

Het gedrag van mensen wordt beïnvloed door de gevolgen er van 

 

Expliciete bekrachtiging 

Bekrachtiging wordt doelbewust gebruikt om het gedrag binnen aanvaardbare grenzen te houden 

Token economy = puntensysteem voor normale, gewenste gedragingen (→ zware gevallen) 

 

 

Impliciete bekrachtiging 

Wordt gebruikt in andere vormen van psychotherapie 

 Bv: Client-centered therapy: mensen met depressie die weinig aandacht krijgen, krijgen in 

een therapeutische sessie wel aandacht → bekrachtigend 

 Bv: tekens vaan aanmoediging en aandacht geven bij goed gedrag en tekenen van minder 

aandacht bij gedrag dat verkeerd is 

 Zonder ooit expliciet de achterliggende theorie te vermelden, wordt de patiënt gevormd 

 

 

Straf 

Men probeert de frequentie van ongewenst gedrag af te nemen 

 Gevaar op escalatie: steeds zwaardere straffen voor hetzelfde effect 

 Geef nooit straf zonder bekrachtiging van het gewenste gedrag (bv: token economy) 

 

14.6.3 TECHNIEKEN OP BASIS VAN OBSERVEREND LEREN 

Men zal cliënten gedrag aanleren door ze het voor te doen → modelling 

 Cliënten leren gepast gedrag door te kijken naar personen die het juiste gedrag vertonen 

 

 

14.7 COGNITIEVE GEDRAGSTHERAPIEËN (CBT) 

Onderzoek in de psychologie is verschoven van observeerbare gedragingen (behavioristen) naar 

onderliggende verwerkingsmechanismen (CBT) → gedrag is in functie van cognitie 

 Basis strategie CBT: mensen efficiëntere strategieën aanleren voor de perceptie/interpretatie 

van de omgeving en gebeurtenissen 

Er zijn 2 klassieke cognitieve benaderingen: 



De rationeel-emotieve therapie (RET - Albert Ellis) 

Mensen hebben onrealistische en perfectionistische overtuigingen die hen ertoe aanzetten om 

irrationeel gedrag te stellen en hen te vaak een gevoel van mislukking te geven. 

 Niet de objectieve werkelijkheid, maar de perceptie van de realiteit is belangrijk bij het 

bepalen van de reactie van een persoon 

 Bv: “men moet de liefde en goedkeuring van anderen nastreven” → bij elke vorm van kritiek 

zal men een grote teleurstelling ervaren 

 

Oplossing: het ABCDE van de emoties 

- Activating event: welke situatie lokt een emotie uit? 

o Bv: mijn man heeft mij laten zitten  

- Beliefs: Welke opvattingen en interpretaties heeft de cliënt op dat moment? 

o Bv: hij heeft mij laten zitten omdat ik waardeloos ben 

- Consequences: welke gevolgen hebben deze beliefs? 

o Bv: ik ben gedoemd tot ongeluk zonder partner 

- Dispute: zijn de opvattingen en interpretaties wel rationeel en functioneel? 

o Bv: therapeut → moet je wel samen zijn met iemand om gelukkig te zijn? 

o Bv: therapeut → geef voorbeelden dat mannen je aantrekkelijk vonden 

- Effect: welke emotionele, cognitieve en gedragsmatige gevolgen heeft de verandering in 

cognities 

o Bv: ga op zoek naar signalen van mannen → je komt tot inzicht dat je helemaal niet 

zo onaantrekkelijk bent → vermindering hopeloosheid 

 

Typisch voor deze therapie is de leraarsrelatie, de therapeut weet hoe iets werkt en wat het 

probleem is ( Carl Rogers)  

 

Filmpje: Het verleden is niet cruciaal in het menselijke leven, de mens beschadigd zichzelf veel meer 

dan het verleden. Mensen praten tegen zichzelf op een irrationele en onlogische manier, waardoor 

ze negatieve gevoelens creëren 

 Mensen praten tegen zichzelf met een verstandige/sane zin (bv: ik vind het niet leuk wat ik 

gedaan heb) gevolgd door een idiote/insane zin (bv: door mijn stomme gedrag  ben ik 

nutteloos)  

 

 

De cognitieve theorie van Adam Beck 

Beck Depression Inventory (BDI) 

Beck: bij depressie is er sprake van dysfunctionele cognitieve schema’s 

- Mensen trekken conclusies op basis van gevoelens ipv objectieve thema’s 

o Bv: iemand voelt zich onaantrekkelijk terwijl ze wel aandacht van mannen heeft 

- Onrealistische uitvergroting van details (piekeren) 

- Overgeneralisatie 

- Negatieve gebeurtenissen aan zichzelf toewijzen (interne attributie) 

- Zwart-wit denken (= niet genuanceerd) 



Mensen die kwetsbaar zijn voor deze cognitieve dysfunctionele schema’s: 

- Sociaal-afhankelijke mensen: overdreven belang aan sociale relaties 

- Mensen die prestatiegericht zijn 

 

Therapie Beck = verandering van de overtuigingen door zelf informatie over hun overtuigingen in te 

winnen ( RET: debat met therapeut) Ze moeten hypothesen in de werkelijkheid toetsen 

- Cliënten krijgen dus huiswerk: mensen moeten zelf opzoek gaan,  zodanig dat ze inzien dat 

hun cognities niet kloppen 

- Bv: “probeer te letten op complimenten die mensen je geven” 

 

Filmpje: Beck deed eerst onderzoek binnen de psychoanalyse (Freud)  

- Psychoanalyse: depressie oorzaak door vijandigheid die onder de muur van repressie komt 

(=onbewuste) → via dromen kunnen we deze vijandigheid te pakken krijgen 

- Beck: toen hij de dromen van de depressieve patiënten bestudeerde en deze vergeleek met 

non-depressieve patiënten, vertoonden de depressieve mensen minder vijandigheid! 

o Dromen van de depressieve mensen: scenario’s van benadeeld worden, ziek zijn → 

de dromen gaven de dromer aan als een loser → zo denken zo ook over zichzelf in 

het echt 

o Hierdoor schakelde hij over naar de CBT 

 

Beck zijn onderzoek met een vrouw: door een relatiebreuk dacht ze nooit meer in staat te zijn om 

een lief te krijgen en kan niet gelukkig zijn als ze alleen is  → bleek dat ze gelukkiger was tijdens een 

periode zonder relatie → nu ze weet dat ze geen liefde nodig heeft om gelukkig te zijn zou ze kunnen 

beginnen zoeken naar liefde → doordat ze niet meer hopeloos opzoek was vond ze een lief 

 

Andere cognitieve technieken 

‘Stop’  techniek = het herkennen van een spiraal van negatieve gedachten en deze op tijd kunnen 

stoppen (vaak met behulp van het inbeelden van een stopteken/roodlicht) 

Rationele herstructurering = een therapeut helpt om problematische attitudes en gedachten op een 

rationele manier te structureren 

 Bv: bij patiënten die hun volledige leven beheerst zien door lichamelijke pijn, zal de 

therapeut de cliënt doen inzien dat deze manier van denken hun noodzakelijke beweging 

verhindert en de ziekte verergert 

Positief denken = elk nadeel heeft een voordeel, een tegenslag kan een mogelijkheid zijn om te 

tonen dat je het waard bent  

Attributieveranderingen = We moeten succes intern attribueren en falen extern attribueren 

 

Protocollen 

= stappenplan met richtlijnen voor de behandeling van een specifieke problematiek 

- Voordeel: mogelijkheid tot effectiviteitstudies → standaardisatie 

- Nadeel: “psychotherapie in een unieke ontmoeting tussen 2 individuen” 

Onderzoek Hoogduin protocollen: 86% van de mensen herstellen van depressie bij 

protocolbenaderingen ( 37% individuele benadering) 



14.8 DE EFFECTIVITEIT VAN PSYCHOTHERAPIEËN 

Remember: doeltreffendheid van therapieën wordt uitgedrukt in effectgroottes 

- Therapie met effectgrootte +0,5 = bruikbaar 

- Therapie met effectgrootte +1 = effectief 

 

Placebo in psychotherapie geven is zeer moeilijk ( biologische therapie) 

- Men onderschat de placebo-effecten (en overschat de therapeutische effecten) 

o Bv: placebo effect van een koetjes-en-kalfjes gesprek zal niet groot zijn omdat de 

cliënt weet dat hij niet geholpen wordt 

- De effectgroottes van placebo in psychotherapieën zijn kleiner dan de effectgroottes in 

biologische therapieën 

o Het placebo is in de psychotherapie niet steeds identiek (bv: intake gesprek) 

o Placebo is niet dubbelblind: de therapeut weet in welke conditie mensen zitten 

 

Stoornis Effectgrootte therapie Effectgrootte placebo 

Angststoornissen 

Tandartsfobie + 2,7 -,- 

Specifieke fobieën + 1,1 + 0,6 

OCD + 1,5 + 0,4 

Stemmingsstoornissen 

Depressiestoornis + 1,2 + 0,5 

 

De biologische behandeling en psychotherapeutische behandeling van depressie is ongeveer even 

groot, enkel een verschil in placebo-effect 

 

Er is een grote overeenkomst tussen de effectgroottes van biologische- en psychotherapeutische 

behandelingen 

 

 

 

 

 

Er is geen significant verschil tussen de antidepressiva en de 

cognitieve therapie → ze werken beide even goed en beter 

dan een placebo pil 

 

Ook bij psychotherapie laat het effect +/- 2 weken op zich 

wachten 

 

 

 



Hetzelfde geldt voor de behandeling van OCD (+ 1,5) & specifieke fobieën (+ 1,1) 

- !!! onderscheidt te maken op effect van korte- en lange termijn 

 

 

 

  

Hoe lager de lijn, hoe minder mensen geen terugval kennen 

→ hoe lager de lijn, hoe slechter 

 

 

 

 

Conclusies: 

- Werkt placebo goed in het begin, maar na een jaar hervalt 80% van de mensen 

- Bij antidepressivum op lange termijn zal 50% van de patiënten hervallen  

- Bij psychotherapie met 3 sessies per jaar hervalt op lange termijn slechts 30% 

 

Op korte termijn: doen antidepressivum (SSRI) en psychotherapie hetzelfde 

Op lange termijn: doet psychotherapie het beter 

 

Combinatie van psychologische en biologische therapie 

- Voor OCD en fobieën heeft het weinig zin → best gedragstherapie 

- Wel winst voor: 

o Ernstige veralgemeende angst- en paniekstoornissen 

o Depressie → eerst psychofarmaca + later therapie om herval te vermijden 

o Schizofrenie 

 

Duur/kostprijs therapie  

Nederland: voor veel stoornissen betaald men 30 sessies terug van bewezen effectieve aanpakken 

→ APA: gedragstherapie, cognitieve therapie, interpersoonlijke psychotherapie 

 Deze hoeveelheid sessies volstaat meestal om van een probleem af te raken 

 Meer sessie hebben meestal geen extra effect ( psychoanalyse van 40 jaar) 

 Na 30 sessies bereikt men hetzelfde effect van geneesmiddelen 

( Vlaanderen: terugbetaling 5 tot 10 sessies)  

 

 

 

 



Complexe problematiek/stoornissen: 

- Complexe gevallen duiken meestal niet op in effectiviteitsstudies (comorbiditeit) 

- Effectgroottes blijven ver onder de + 3,0 en 1/3 reageert niet 

- Herval 

- Toegang tot intensere behandeling moet mogelijk blijven! ( België: enorme wachtlijsten 

psychiatrie) 

 

Determinanten van succes 

Geen effect op succes 

Bij psychotherapie zijn effectiviteitsstudies niet evident ( biologie) 

- Grote groepen psychotherapie geven is lastig en tijdsintensief + moeilijker te organiseren 

- Moet gaan om mensen die een homogene pathologie hebben 

- Men moet objectieve metingen van levenskwaliteit kunnen doen 

- Studies vereisen statistische kennis → universiteiten → hoog opgeleiden → vooral 

kortdurende therapieën worden bestudeerd 

 

De therapiebenadering die je kiest heeft geen systematisch verschil in effect 

- Uitzondering OCD en fobieën → gedragstherapie superieur 

 

  

 

 

Je zou denken dat een cognitieve gedragstherapie voor 

een eetstoornis veel beter zou zijn, aangezien het puur 

een denkbeeld is 

 Na één jaar is er geen significant verschil tussen beide 

therapieën (verschil 10%) 

 

 

 

 

 

Nieuwe studie: bulimia nervosa → cognitieve gedragstherapie doet het toch veel beter (40%)  

dan psychoanalytische therapie (20%) 

 

 

Cuijpers: 10 tallen studies bij depressie 

- 33% van de verbetering is spontaan 

- 50% van de verbetering is door algemene ondersteuning van de therapeut 

- 17% van de verbetering door de technieken die specifiek gericht zijn op de stoornis zelf 

 

Je hebt als psycholoog de plicht naar meta-analyses te kijken welke aanpak het beste werkt voor een 

bepaalde aandoening → (meta-analyses: samenvattingen over verschillende studies heen) 



De kleine verschillen tussen de therapeutische benaderingen en de effecten ervan gelden enkel voor 

bonafide, aanvaarde therapieën 

 Betekend NIET dat het een goed idee is om een depressie te behandelen met 

paardentherapie 

 

Hoezo kleine verschillen: 

- Gemeenschappelijke kenmerken van therapieën (bv: aandacht) 

- Praktisch soms weinig verschillen in het verloop van de therapie 

- Er is basiskennis van verschillende richtingen  

 

 

Wel effect op succes 

- Soort stoornis (specifieke fobieën makkelijk te behandelen  persoonlijkheidsstoornissen, 

middel afhankelijke) 

- Kenmerken van de cliënt 

o Young Attractive Verbal Intelligent Social (YAVIS) → makkelijker om deze cliënten te 

behandelen 

o Comorbiditeit → moeilijker om te behandelen 

- Therapeut: het moet klikken, authenticiteit, verplaatsen in socio-culturele afkomst 

o Grotere verschillen binnen benaderingen dan verschillen tussen benaderingen 

- Verwachtingen cliënt (bv: het is niet goed om iemand anti-autoritaire in een RET te zetten) 

 

 

 


