
Woordenlijst algemene psychologie 
Hoofdstuk 1 wat is psychologie  

• Psychologie: een wetenschap waarbij menselijk gedrag bestudeerd wordt, en waarbij 

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

gedrag ten grondslag liggen. 

• Wetenschappelijke revolutie: het idee van ware kennis gebaseerd op systematische 

observatie en actief ingrijpen in de wereld. 

• Copernicaanse revolutie: een belangrijke revolutie voor de psychologie. De juliaanse 

kalender wordt vervangen door de gregoriaanse kalender. Dit is het gevolg van het 

inzicht dat de aarde niet het centrum van het heelal vormt. 

• Mentale chronometrie: een term ontleend aan de experimentele psychologie. Zij 

slaat op vernuftige experimenten waarin men uit variaties in reactietijden die in 

verschillende taken of taakcondities waren gemeten, de snelheid en/of aard van 

psychische processen probeerde af te leiden.   

• Evolutietheorie: Volgens deze theorie waren levende wezens het resultaat van een 

aanpassingsproces aan veranderende omstandigheden. 

• Dualisme: Dualisme verwijst naar de overtuiging dat mensen 2 uit onafhankelijke 

elementen bestaan: lichaam en geest. 

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

het toepassen van logica nieuwe informatie afleidt uit de bestaande. 

• Nativisme: kennis die bij de geboorte al in aanleg aanwezig is en niet tijdens het leven 

hoeft te worden vergaard 

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

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

geassocieerd worden. 

• Introspectie: het onderscheid tussen inner wahrnemung en experimentelle 

sebstbeobachtung (sofa science vs observatie in labo) 

• Structuralisme: Op basis van introspectie de structuur van het bewustzijn proberen 

te ontdekken.  

• Functionalisme: sterkste vertegenwoordigers zijn Dewey en James. Ze onderzoeken 

wat de functies van het bewustzijn en hoe het bewustzijn overleg behelpt. Dit wordt 

onderzocht door introspectie en observatie 

• Behaviourisme: sterkste vertegenwoordigers zijn Watson en Skinner. Ze onderzoeken 

hoe we gedrag wetenschappelijk kunnen bestuderen. Dit wordt onderzocht door 

gecontroleerde experimenten met operationeel gedefinieerde variabelen.  

• Operationele definitie: Omzetting van een abstract of hypothetisch begrip in concrete 

handelingen om belangrijke aspecten van dat begrip constateerbaar en meetbaar te 

maken.  

• S-R-psychologie: de benadering van de psychologie die gedrag conceptualiseert in 

termen van stimulus en respons. Het fundamentele doel is het beschrijven van 

functionele relaties tussen stimulus en respons. 

• Psychoanalyse : de belangrijkste vertegenwoordiger is Freud. We onderzoeken wat 

we kunnen besluiten over het onbewuste door mentale problemen te bestuderen. Het 

wordt onderzoek gebeurd door casestudies, vrije associatie en droomanalyse. 

• Hermeneutiek: Freud stelde een onderzoeksmethode voor die eerder aanslaat bij 

traditionele, filosofische cultuur om het verleden te begrijpen.  



 

• Theorie: moet bestaan uit het beschrijven van de precieze relatie tussen de 

onafhankelijke en de afhankelijke variabelen  
• Literatuurstudie: nagaan van voorafgaand onderzoek 

• Naturalistische observatie: gedrag systematisch geobserveerd in natuurlijke context. 

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

vertoond worden. 

• Reactieve gedragingen: mens en dier hebben de neiging om zich anders te gedragen 

wanneer ze weten dat ze geobserveerd worden. 

• Vragenlijst: subjectief en sociaal wenselijk 

• Gestructureerd interview:  interview waarin je elke kandidaat dezelfde vraag stelt. 

De voordelen zijn dat het gedetailleerder is. De nadelen zijn dat er een sampling bias 

aanwezig is, dat de perceptie niet gelijk is aan de realiteit en dat er geen anonimiteit 

is. 

• Ongestructureerd interview: tegenovergestelde 

• Sociale wenselijkheid: Ongewenste neiging van respondenten hun antwoorden te 

kleuren in de richting van wat ze denken dat door anderen als beter, mooier of 

succesvoller wordt beschouwd. 

• Opiniepeiling: 1 korte snelle vraag die men bij heel veel mensen stelt. 

• Gestandaardiseerde test: procedures voor het meten van vaardigheden of 

eigenschappen die aan een zorgvuldig en uitgebreid vooronderzoek onderworpen 

werden 

• Gevalstudie: Een studie waarin je 1 specifiek geval heel nauwkeurig bestudeerd met 

als bedoelong iets nieuws te ontdekken. Belangrijk geweest in de psychologie 

• Focusgroep: is een kwalitatieve onderzoek vorm waarbij een groep van mensen 

gevraagd wordt naar hun percepties, ideeën en meningen over een product, 

service, concept, advertentie of idee. De focusgroep wordt gebruikt om data te 

verzamelen voor wetenschappelijk onderzoek en voor marketing doeleinden. 

• Variabele: staat voor elk veranderlijk kenmerk dat gemeten kan worden 

• Correlatie: verbanden tussen karakteristieken die men gemeten heeft 

• Correlatiecoëfficiënt: om correlatie tussen twee variabelen te beschrijven 

• Nul correlatie: geen systematische relatie tussen twee variabelen 

•  Experimenteel onderzoek: Aantonen van een oorzakelijke verandering 

• Hypothese: Een voorspelling op basis van een theorie die in een proef getoetst wordt  

• Onafhankelijke variabele: wat wordt gemanipuleerd 

• Afhankelijke variabele: meten van het effect van de manipulatie 

• Controlevariabele: wat je constant houdt. 

• Operationaliseren van variabelen: onafhankelijke en afhankelijke variabelen 

omzetten in meetbare en concrete handelingen. 

• Informed consent: een procedure waarin iemand de mogelijke voor- en nadelen van 

een medische behandeling te horen krijgt alvorens degene besluit om de behandeling 

al dan niet te ondergaan. 

• Debriefing: Bijeenkomst ter nabespreking en evaluatie van de inzet van mensen en 

middelen, bijvoorbeeld na hulpverlening tijdens een ramp of na een grote operatie. 

• Interne validiteit: storende variabelen, oorzaak-gevolgrelaties gerechtvaardigd 

• Externe validiteit: veralgemeenbaarheid onderzoeksresultaten, repliceerbaar-

betrouwbaarheid, ecologische validiteit en veldexperiment. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Therapie


• Veldexperiment: vorm van causaal onderzoek waarbij de invloed van de 

experimentele variabele(n) op de afhankelijke variabele(n) wordt vastgesteld. Dit 

onderzoek wordt uitgevoerd in een realistische situatie. 

• Inprenting: een leerproces dat zich voordoet in een kenmerkende kritische periode in 

een vroege fase van de ontogenetische ontwikkeling van een individu, en waarbij aan 

de hand van de informatie die uit de ommgeving wordt verworven. 

• Evolutiepsycholoog: een groot deel van menselijk gedrag kan  begrepen worden 

vanuit evolutieleer. 

• Homunculus: machine van de geest 

• Informatiefeedback:  een proces waarbij de uitkomst (output) van een bewerking 

(proces) wordt teruggevoerd (feedback) aan de invoer 

• Cognitieve psychologie:  de studie van mentale functies, waaronder aandacht, 

geheugen, bewustzijn, emotie, taal en actiecontrole. Het doel is om de complexe 

relaties tussen brein, cognitie en gedrag te begrijpen. 

• Nature-nurture debat: het debat tussen de zaken die men vanaf het begin van hun 

leven weten en kunnen en aangeleerd krijgen.  

• Biopsychosociaal model: gedrag wordt beïnvloed door socioculturele context, 

cognitie en biologie 

• Psychologisering: op grond van een aspect van iemands functioneren een uitspraak 

doen over zijn karakter. 

• Stereotype: een vaststaand beeld van bijvoorbeeld een groep mensen, meestal 

schadend. 

 
Hoofdstuk 3 gewaarwording 

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

hersenen. 

• Waarneming: interpreteren en begrijpen van de gewaarwording  

• Golflengte: de afstand tussen twee opeenvolgende punten 

• Zichtbare spectrum: 400-700 nm = klein spectrum! In het heelal zijn er lichtdeeltjes 

die heel traag of die heel snel op en neer gaan. Onze hersenen zien 98% van het licht 

die in de wereld aanwezig is niet omdat onze ogen daar niet voor uitgerust zijn. 

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

Onze hersenen berekenen dus hoeveel fotonen ze binnen krijgen. 

• Cornea: het transparante hoornvlies 

• Pupil: tussen de cornea en de lens 

• Iris: gekleurde deel van het oog 

• Lens: bol/dicht 

• Accommodatie: zorgt ervoor dat de lichtstralen terecht komen op het ene deel van 

ons oog waar we eigenlijk zien  
• Retina: projectieschermpje 

• Transductie: fysische energie->receptoren->chemische reactie->elektrisch signaal  
• Kegeltjes: perceptie kleur, hoge intensiteit 

• Fovea: de gele vlek, hier zijn de kegeltjes geconcentreerd 

• Staafjes: perceptie bewegingen, lage intensiteit 

• Oogzenuw: de axon van ganglioncellen (informatieverwerking) 

• Blinde vlek: waar de oogzenuw zich op het netvlies bevind, er zijn geen kegeltjes of 

staafjes 



• Primaire visuele cortex: het deel van de hersenen waar de prikkels worden omgezet 

in beelden 

• Myopie: bijziendheid, op te lossen met holle lens 

• Hypermetropie: verziend, op te lossen met bolle lens 

• Presbyopie: verziend ten gevolge van leeftijd, op te lossen met leesbril 

• Astigmatisme: onscherpe oriëntaties van bepaalde namen 

• Helderheid: intensiteit van het licht 

• Lichtadaptatie: overschakelen van kegeltjes naar staafjes 

• Duisternisadaptatie: overschakelen van staafjes naar kegeltjes 

• Lichtheid: relatieve helderheid van een voorwerp ten opzichte van de andere 

omringde voorwerpen. De achtergrond is dus zeer belangrijk bij een 

lichtgewaarwording. 

• Gelijktijdig contrast: de helderheid van de omgeving, de gepercipieerde lichtheid  

• Lichtheidsconstantie: bij ongelijke belichting, de lichtheid van het voorwerp 

• Tint: verschillende variaties van de zelfde kleur 

• Trichromatische theorie: alle tinten variëren door de intensiteit van drie primaire 

kleuren.  

• Kleurnabeelden: bv. watervalillusie 

• Opponente processen:  

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

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

elkaar vergeleken om dit te vergelijken. 

• Additieve kleurmenging: de primaire kleuren worden op één plaats verzameld en 

over elkaar gelegd. Zodra je dit doet zie je ook andere kleuren. 

• Verzadiging van een kleur: de zuiverheid of de levendigheid van een kleur 

• Kleuren deficiëntie: kleurenblindheid 

• Amplitude van geluidsgolf: het verschil tussen de hoogte en de diepte van een golf. 

Bepaald de toonsterkte. 

• Frequentie van geluidsgolf: het aantal cycli dat een golf binnen een bepaalde 

tijdseenheid doorloopt. 

• Oorschelp: vangt geluiden op en leidt ze naar de gehoorgang 

• Gehoorgang: de verbintenis tussen de oorschelp en het trommelvlies 

• Trommelvlies: de ingang van het middenoor, staat in verbintenis met drie 

gehoorbeentjes. Laat de intensiteit van het geluid versterken. 

• Gehoorbeentjes: hamer, aambeeld en stijgbeugel. Versterken mee het geluid. De voet 

van de stijgbeugel vibreert tegen het ovale venster. 

• Ovale venster: de opening van het slakkenhuis, bevat een vlies waardoor de kloppen 

van de stijgbeugel drukgolven veroorzaakt in de vloeistof binnen het slakkenhuis 

• Slakkenhuis: zorgt voor de omzetting van de door geluid veroorzaakte mechanische 

trillingen in elektrische signalen. 

• Basilaire membraan: staan haarcellen op die worden platgedrukt door drukgolven. 

Deze mechanische plooiing wordt omgezet in neuronale impuls die via de 

gehoorzenuw naar de hersenen gestuurd wordt. 

• Gehoorzenuw: brengt de signalen naar de primaire auditieve cortex 

• Primaire auditieve cortex: het deel van de hersenen waar de prikkels worden 

omgezet in geluid 

• Toonsterkte: bepaald door de golfgrootte amplitude 

• Toonhoogte: bepaald door de frequentie 



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

hersenen. 
• Klankkleur: de karakteristieke eigenschap van een geluid waardoor het zich 

onderscheidt van een ander. 

• Auditieve lokalisatie: berekenen van de locatie van geluid 

• Conductiedoofheid: doofheid door ouderdom, op te lossen door hoorapparaten. 

• Sensorineurale doofheid: schade aan de haarcellen  

• Tinnitus: ongecontroleerd vuren van afgebroken haartjes zonder dat er geluid 

aanwezig is. Dit is oorsuizen.  

• Cochleaire implantaat: geen effect hoorapparaat 

• Reuepitheel: het weefsel dat verantwoordelijk is voor het waarnemen van reukstoffen. 

Het bedekt slechts een klein deel (5 cm2) van de binnenkant van de neus 

• Bulbus olfactorius:  reukkolf is een structuur die voorkomt in 

de hersenen van gewervelden en betrokken is bij reuk; de perceptie van geuren 

•  Feromoon: geuren die afgescheiden worden om paargedrag te beïnvloeden  

• Umami: de smaak vergeten door Aristoteles. 

• Psychofysica: hoeveelheid fysische stimulus nodig om het op te merken 

• Absolute drempel: de laagste waarde die een persoon kan detecteren 

• Differentiële drempel: het kleinste verschil dat er moet zijn tussen twee waarden 

zodat er een verschil kan worden waargenomen 

• Wet van weber: de differentiële drempel voor stimulusintensiteit is een bepaald 

percentage van die intensiteit. 

• Vrije zenuweinden: de receptoren die verantwoordelijk zijn voor 

pijngewaarwording, 

• Poortcontroletheorie: pijnervaring en pijnmodulatie zijn belangrijk. Ervaring omdat  

het ons behoed voor te grote beschadiging. Modulatie omdat het soms beter is van niet 

meteen op pijn te reageren. 

• Endorfine: een klasse van stoffen die het lichaam in bepaalde situaties produceert en 

die pijn verzachten. 

• Kinesthesie: informeert ons over de positie en de bewegingen van onze ledematen via 

receptoren in de spieren, pezen en gewrichten. 

• Evenwichtsgevoel: stelt ons in staat in balans te blijven 

• Crossmodale integratie: het gebruiken van twee of meerdere zintuigen voor betere 

prestaties 

• Synesthesie: het verschijnsel waarbij twee zintuigen op een duurzame manier met 

elkaar vermengd zijn. 
Hoofdstuk 4 de waarneming 

• Visuele agnosie: het verschil tussen gewaarwording en waarneming 

• Gewaarworden: de opname van stimulatie uit de omgeving door middel van de 

zintuigen en de vertaling van deze stimulatie in hersenimpulsen die door de hersenen 

verwerkt kunnen worden tot beeld, geluid, geuren, smaken, etc. 

• Waarneming: het interpreteren en het begrijpen van de gewaarwording. 

• Perceptuele constantie: gelijkblijvende voorwerpen, ondanks de voortdurende 

veranderingen op het retinale beeld 

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

stimuleert. 

• Distale stimulus: het voorwerp in de buitenwereld dat de stimulus produceert 
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• Heuristisch interpretatieproces: het visuele systeem berekent de meest 

waarschijnlijke distale stimulus op basis van de proximale stimulus  

• Visuele illusie : iets anders percipiëren dan wat er getoond word.    

• Raster van Hermann: een illusie die ontstaat door een verschijnsel van 

onze hersenen dat 'laterale inhibitie' wordt genoemd.  

• Laterale inhibitie: remming van de reactie van licht zintuigcellen door prikkeling 

(belichting) van omringende zintuigcellen in het oog. 
• Bottom-up processen: verwijst naar de informatiestroom van de receptoren aan de 

basis (bottom) naar de hogere hersencentra (up) die verantwoordelijk zijn voor het 

herkennen en classificeren van voorwerpen. (Dus alles registreren en dat verwerken 

tot een sensatie/gedachte) 

• Primaire schets: Kegeltjes en staafjes sturen elektrische signalen naar de hersenen en 

obv deze zenuwimpulsen (proximale stimulus) berekenen de hersenen welke 

voorwerpen in de buitenwereld aanleiding gegeven hebben tot het ontvangen 

stimulatiepatroon (distale stimulus). 

• Perceptuele organisatie: het proces waarbij de verschillende randen uit het retinale 

beeld gestructureerd worden in grotere gehelen die in een bepaalde relatie tot elkaar 

staan.  

• Perceptuele groepering: het samenvoegen van elementen uit de primaire schets tot 

groteren gehelen. 

• Gestaltpsychologie: een reactie op het structuralisme omdat daar aangenomen wordt 

dat perceptie bestaat uit een reeks afzonderlijke sensaties. 

• Figuur-achtergrondscheiding: noodzaak om een onderscheid te maken tussen een 

figuur en een achtergrond.  

• Patroonherkenning: om een object te herkennen en de bijbehorende informatie te 

activeren, moet het kijkergerichte beeld a/e voorstelling i/h geheugen gekoppeld 

worden. 

• Template matching: een reeks van templates (sjablonen; voorstellingen die in het 

geheugen zijn opgeslagen) wordt vergeleken met de figuur die tijdens de perceptuele 

organisatie geïsoleerd werd. 

• Kenmerkherkenning: voorwerpen herkennen obv karakteristieke kenmerken 

• Geonen: de eenvoudige 2D- of 3D-vormen 

zoals cilinders , stenen , wiggen , kegels , cirkels en rechthoeken die overeenkomen 

met de eenvoudige delen van een object in Biedermans theorie van herkenning door 

componenten .  

• Top-down processen: Informatiestroom van de hogere kenniscentra naar de vroegere 

stadia van de verwerking. → de zoektocht naar sensorische informatie in de omgeving 

sturen en onze waarneming efficiënter maken. 

• Subjectieve contouren: Silhouetten zien zonder dat er in de stimulus fysische randen 

zijn 

• Woordsuperioriteitseffect : het woord helpt bij het herkennen van letters 

• Fourieranalyse: het proces waarbij de informatie uit een visueel beeld 

uiteengetrokken wordt door filters met een verschillende spatiale frequentie. 

• Binoculaire dispariteit: het verschil tussen de hoeken waaronder het licht van een 

object bij een stereoscopische waarneming in beide ogen of camera's valt 

• Monoculaire diepteaanwijzingen: aanwijzingen die ook met één oog waargenomen 

kunnen worden. 
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• Ponzo-illusie: De Ponzo-illusie is een optische illusie die het eerst werd 

gedemonstreerd door de Italiaanse psycholoog Mario Ponzo in 1913. Hij stelde dat in 

de menselijke waarneming de grootte van een object wordt beoordeeld tegen de 

achtergrond. 

• Müller-lyerillusie:  de perceptie van de lengte van een lijnstuk. Een lijnstuk dat wordt 

afgesloten met een gewone pijlpunt lijkt korter dan hetzelfde lijnstuk met naar binnen 

gerichte pijlpunten. 

• Kamer van ames: een kamer met een optische illusie waardoor zaken groter/kleiner 

lijken dan ze in werkelijkheid zijn 

• Maanillusies: een gezichtsbedrog waarbij de maan groter lijkt naarmate deze zich 

dichter bij de horizon bevindt dan wanneer deze hoger aan de hemel staat. Dit 

gezichtsbedrog doet zich ook voor bij de zon en de sterrenbeelden. 

• Biologische bewegingen:  

• Apperante beweging: lichtjes flitsen 1 voor 1 aan → licht loopt. Bv in film, reclame 

borden) 

• Geïnduceerde beweging: gevoel zelf te bewegen terwijl niet het geval is. Bv in 

stilstaande trein, terwijl andere vertrekt 

• Watervalillusie: kenmerkdetectors beweging na visuele systeem na veel vuren 

uitgeput 

• Spiegelneuronen: een neuron dat niet alleen vuurt als een dier een handeling 

uitvoert, maar ook als het dier een handeling ziet uitvoeren door een ander dier 

(vooral van dezelfde diersoort). Het neuron weerspiegelt dus als het ware het gedrag 

van een ander dier en is op dezelfde manier actief als wanneer het dier de handeling 

zelf uitvoert. 

• Theorie van gebeurteniscodering:  niet te verwarren met cryptografie, is een 

onderdeel van de informatietheorie dat zich richt op het toevoegen 

van redundantie aan gecodeerde informatie, waardoor deze beter beschermd is tegen 

mogelijke fouten die kunnen optreden tijdens het verzenden over een 

onbetrouwbaar kanaal. 

• Ebbinghausillusie: een optische illusie die betrekking heeft op de perceptie van 

relatieve grootte 

• Perceptie-actietheorie: Waarneming voor herkenning <-> waarneming voor actie  

• Planning-controlemodel: een proces of activiteit binnen 

een organisatieonderneming waarbij men zich bezighoudt met het verzamelen, 

ordenen, analyseren en rapporteren van (financiële) informatie voor planning en 

control door het management. 

• Visuele klif: omvat een schijnbare, maar niet werkelijke val van het ene oppervlak 

naar het andere, oorspronkelijk gemaakt om de dieptewaarneming van baby's te 

testen. Het is gemaakt door een transparant glasoppervlak aan te sluiten op een 

ondoorzichtig patroonoppervlak 

• Habitutietechniek: Is pasgeborenen dezelfde stimulus verschillende keren na elkaar 

zien, dan raken ze eraan gewend en verliezen hun aandacht hiervoor. Evidentie voor 

het leren van diepteperceptie. 

 
Hoofdstuk 6 conditionering en leren  

• Leren: (relatief-)permanente wijzigingen in gedrag en kennis ten gevolge van eerdere 

ervaringen 
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• Ongeconditioneerde respons (OR): reacties die automatisch uitgelokt werden door 

een stimuli 

• Ongeconditioneerde stimulus (OS): een reactie die zonder voorafgaand leerproces 

uitgelokt wordt 

• Geconditioneerde respons (GR): Belgeluid aantal keren gecombineerd met voedsel 

zorgt voor speekselafscheiding 
• Geconditioneerde stimulus (GS): vanaf belletje luidt zal hond beginnen kwijlen 

• Klassieke conditionering: een actiever proces dan de behavioristen beweerden. Het 

gaat om meer dan een mechanisch proces waarbij één stimulus geassocieerd wordt 

met een respons op basis van contiguïteit 

• Verwerving: Proces waardoor geconditioneerde stimulus een geconditioneerde 

reactie gaat uitlokken 
• Extinctie: uitdoving van de geconditioneerde reactie = verzwakking van de CR die 

optreedt als de CS herhaaldelijk zonder de OS aangeboden wordt. Het verband 

verdwijnt. 

• Spontaan herstel: CS geconditioneerde stimulus niet meer gevolgd door OS -> 

aangeleerd gedrag dooft uit maar eens vergeten -> CR kan terug opduiken 

• Stimulusgeneralisatie: Een respons die op een specifieke stimulus geconditioneerd 

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

werd, komt ook voor bij andere, gelijksoortige stimuli  
• Contiguïteit: een rechtstreekse samenhang tussen twee of meer zaken, berustend op 

een continuüm van tijd en/of ruimte. Het begrip werd voor het eerst beschreven door Aristoteles in 

diens wetten van associatie 

• Biologische predispositie: Sommige associaties zijn gemakkelijker te leren dan 

anderen,  voedsel is een waarschijnlijkere oorzaak van misselijkheid dan licht en 

geluid 

• Blokkering: Verhindert aanwezigheid CS die de OS voorspelt, de conditionering van 

andere stimuli 

• De S-S-theorie van klassieke conditionering: lokt de CS een CR niet automatisch 

uit, maar gaat klassieke conditionering over het voorspellen en verwachten van de OS 

op basis van de CS. CS activeert beeld (mentale presentatie) van OS. 

• Operante conditionering: een leervorm waarbij we de gedragingen veranderen op 

basis van de gevolgen die ze hebben. Op deze manier kunnen we bestuderen hoe 

gedrag beïnvloed wordt door de gevolgen ervan. 
• Wet van het effect: responsen die voldoening gevende gevolgen teweegbrengen, 

zullen worden herhaald en steeds sneller en efficiënter worden uitgevoerd, responsen 

die onbevredigende gevolgen teweegbrengen, zullen niet worden herhaald  
• Operante respons: gedrag dat gevolgd wordt door een bepaald effect in de omgeving 
• Bekrachtiging: verandering dat gedrag doet stijgen  

• Straf: Verandering die het gedrag doet dalen  

• Positieve bekrachtiger: kans voorgaand gedrag verhogen door toediening positieve 

stimulus 
• Negatieve bekrachtiger: kans voorgaand gedrag stijgt door wegnemen negatieve 

stimulus  

• Primaire bekrachtiger: zijn inherent bekrachtigend – voldoen aan basisbehoeften  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Continu%C3%BCm_(natuurkunde)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tijd
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ruimte_(natuurkunde)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Aristoteles
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wetten_van_associatie&action=edit&redlink=1


• Secundaire bekrachtiger: zijn indirect bekrachtigend door associatie met primaire  

• Continue bekrachtiger: na élk gedrag – zeldzaam – niet noodzakelijk voor 

conditionering  
• Partiele bekrachtiger: herhaling gedrag noodzakelijk  

Hoofdstuk 7 onthouden en vergeten: 

• Geheugen: het vermogen om ervaringen in onze hersenen op te slaan en bij verder 

gedrag te gebruiken. 

• Reminiscentiebult: er worden meer gebeurtenissen onthouden uit de leeftijdsperiode 

van tien tot dertig jaar dan van dertig tot zestig jaar. 

• Besparingsmethode: Deze berekende de besparing in het aantal beurten opnieuw 

lettergrepen leren ten opzichte van de eerste keer. Besparing betekende dat 

geheugensporen niet volledig gewist waren 

• Vergeetcurve: de relatie tussen de mate van vergeten en het tijdsinterval sinds het 

leren. 

• Sensorisch geheugen: houd per zintuig gedurende zeer korte tijd de informatie bij die 

het zintuigorgaan bereikt heeft 

• Iconisch geheugen: het sensorisch geheugen voor vaste stimuli 

• Echoïsch geheugen: het sensorisch geheugen voor auditieve stimuli 

• Kortetermijngeheugen (KTG): houdt de informatie vast waar we ons op elk moment 

bewust van zijn, zoals woorden die we aan het lezen zijn. 

• Primair geheugen: de stroom van gedachten en bewustzijn, de omschrijving van 

William James over het KTG 

• Secundair geheugen: het geheugen van het verleden 

• Langetermijngeheugen(LTG): het derde onderdeel in het model van Atkinson en 

Shiffrin, nagenoeg met onbeperkte capaciteit en vergeten in dit deel gebeurd zeer 

traag. 

• Seriële positiecurve: een grafiek die aantoont hoe goed een item onthouden wordt 

afhankelijk van zijn plaats in de stimulusreeks. 

• Voorrangseffect: proefpersonen onthouden de eerste drie à vier items uit de lijst het 

best. 

• Werkgeheugen: de meest recente benaming voor het KTG, omdat er een grote 

overlap is tussen de taken van dit werkgeheugen en de cognitieve controle. 

• Dubbeltaak:  proefpersonen moeten twee taken tegelijkertijd uitvoeren, een taak waar 

men in geïnteresseerd is en een taak die een component van het werkgeheugen belast. 

• Chunks: de betekenisvolle informatie eenheden waaruit het KTG bestaat 

• Neuraal netwerk: een computer model dat de werking van de hersenen nabootst door 

een grote hoeveelheid eenvoudige knoppen (neuronen) met elkaar te laten 

communiceren. 

• Catastrofale interferentie: het feit dat het leren van nieuwe informatie in een neuraal 

netwerk de bestaande informatie overschrijft. 

• Procedureel geheugen: het geheugen voor het uitvoeren van motorische handelingen 

• Declaratief geheugen: het informatiesysteem dat instaat voor ‘weten dat’. Het is 

verantwoordelijk voor de bewuste herinnering van feiten en gebeurtenissen die we ook 

onder woorden kunnen brengen. 



• Niet-declaratief geheugen: of het impliciete geheugen is een vorm van het LTG 

waarbij er niet direct sprake is van bewuste beleving van toegang tot de opgeslagen 

kennis 

• Episodisch geheugen: het geheugen voor gebeurtenissen die we zelf meegemaakt 

hebben. Deze herinneringen bevatten altijd info over de plaats en de tijd van de 

gebeurtenis. 

• Semantisch geheugen: geheugen voor feiten en kennis van de wereld, zoals weten dat 

kaarsen branden en dat Parijs de hoofdstad van Frankrijk is. Hier is het niet 

belangrijk wanneer de informatie verworven is. 

• Verwerving (coderen): Hett initiële leren van informatie en vormt het eerste stadium 

in het geheugenproces 

• Bewaren: het opslaan van informatie, al dan niet tijdelijk 

• Oproepen: het proces waarbij informatie uit het geheugen wordt gehaald en gebruikt 

wordt.  

• Verbale code: stelt mensen in staat om meer te onthouden dan alleen maar concrete 

voorwerpen waarmee ze in contact gekomen zijn. Een verbale code maakt het mogelijk 

om te hercoderen in termen van arbitraire symbolen 

• Sensorische code: een herinnering van de zintuiglijke aspecten van een gebeurtenis. 

De belangrijkste hiervan is de beeldcode. 

• Motorische code: de mogelijkheid om fysieke vaardigheden op te slaan en uit te 

voeren, zoals zwemmen of fietsen. 

• Tweevoudige-codeertheorie (Paivio): de verwerving van informatie optimaliseren 

door de stimulus in twee verschillende codes opslaan 

• Enactment effect (uitbeeldingseffect): een extra motorische code in de Engelse 

literatuur die staat op het onthouden van beeldcodes 

• Theorie van de verwerkingsniveaus: stelt dat het geheugen een bijproduct is van de 

perceptie van een stimulus en dat het niveau waarop de stimulustijdens de perceptie 

verwerkt wordt, bepalend is voor de kans dat de stimulus later herinnerd zal worden. 

• Genereereffect: informatie wordt beter herinnerd wanneer ze tijdens het verwerven 

actief betrokken zijn bij het genereren van de stimuli dan wanneer ze de informatie 

alleen maar passief opnemen.  

• Geheugensteuntjes: speciale technieken om het onthouden van informatie te 

verbeteren. 

• Methode der loci: gebaseerd op het opslaan van nieuwe informatie op specifieke 

plaatsen. 

• Gracieuze degradatie: De capaciteit van de hersenen (en neurale modellen) om een 

aanvaardbare output te blijven genereren ondanks schade aan de individuele 

eenheden en hun connecties. 

• Oproepaanwijzing: een aanwijzing waardoor men beter bij het LTG kan komen 

• Isolatie-effect: een gebeurtenis die distinctief is ten opzichte van andere gelijktijdige 

gebeurtenissen, wordt beter onthouden  dan gebeurtenissen die niet distinctief zijn.  

• Flitslichtherrinering:  levendige herinneringen aan onverwachte, emotionele 

gebeurtenissen. De vergeetcurve is echter gelijk aan een gewone herinnering. Er word 

een bepaalde levendige emotie toegeschreven aan de herinnering. 

• Verval: de fysiologische veranderingen in het neurale spoor van de ervaring, die  het 

geheugenspoor onherroepelijk uitwissen. Dit is nodig om nieuwe ruimte vrij te maken 

voor nieuw binnenkomende informatie. 

• Proactieve interferentie: moeilijkheden om informatie op te roepen van 

voorafgaande activiteiten. 



• Retroactieve interferentie: moeilijkheden om informatie op te roepen ten gevolge van 

voorafgaande activiteiten die na de opslag van de gebeurtenis plaatsvonden. 

• Toetseffect: studenten leren beter wanneer ze studeren en een toets maken voor de 

test dan wanneer ze alleen studeren. 

• Schema: georganiseerde voorstellingen over de structuur van de wereld, mensen, 

gebeurtenissen en acties. 

• Valse herinnering: herinneringen aan gebeurtenissen die niet of helemaal anders zijn 

gebeurd. 

• Amnesie: geheel of gedeeltelijk geheugenverlies 

• Retrograde amnesie: geheugenverlies veroorzaakt door een ongeval met schade aan 

de hersenen en men zich zaken voor het ongeval niet meer kan herinneren. 

• anterograde amnesie: geheugenverlies veroorzaakt door een ongeval met schade aan 

de hersenen en men zich zaken na het ongeval (nieuwe informatie) niet meer kan 

herinneren. 

• Kinderamnesie: men kan zich geen gebeurtenissen tussen de leeftijd van 0 en drie 

jaar herinneren  

• syndroom van Korsakoff: de bekendste vorm van anterograde amnesie, komt 

frequent voor bij chronische alcoholici en wordt veroorzaakt door een permanente 

hersenbeschadiging die ontstaat door een ongezond eetpatroon met vooral een tekort 

aan vitamine B1. Patiënten spreken vloeiend en normaal, stellen echter meermaals de 

zelfde vragen en vertellen de zelfde verhalen omdat ze zich niet herinneren dat ze dit l 

gezegd hebben. Patiënten kunnen ook geen teksten lezen omdat ze zich niet herinneren 

wat er in het begin van de tekst stond. 

• organische amnesie: geheugenverlies ten gevolge van specifieke schade aan de 

hersenen. 

• functionele amnesie: geheugenverlies met als aanleiding een zeer stresserende 

omgeving voor de patiënt.   

 

 
Hoofdstuk 8 Taal:  

• telegrafische spraak: korte zinnetjes gebaseerd op inhoudswoorden, twee tot drie 

woorden per zin.  

• preverbale boodschap: een boodschap die nog niet is omgezet in woorden 

• lemma: abstracte representaties van woorden die de grammaticale eigenschappen 

van het woord bevatten maar nog niet de uitspraak. 

• Lexeem: een combinatie van fonomenen, morfemen en lettertekens, die min of meer 

overeenkomt met wat op lexicaal niveau een woord wordt genoemd. 

• Foneem: een klank in een taal die aanleiding geeft tot het verschil in betekenis. 

• syntactische priming: de keuze van woordvolgorde in een zin wordt gedeeltelijk 

bepaald door restactivatie van voordien geproduceerde of gehoorde zinnen. 

• Afasie: een letsel aan de linkerkant van de hersenen, gaat vaak gepaard met 

spraakproblemen. 

• afasie van Broca: de patiënt heeft problemen met spreken, woorden worden met 

moeite gevonden, vooral de werkwoorden en de stijl van de zinnen is telegrafisch 

omdat functiewoorden gebruikt worden. Het taalbegrip is echter intact. Het gevolg 

van een letsel in de frontale lob, in het gebied van Broca. 

• afasie van Wernicke: aan de spraak van de patiënt is weinig mis, hij spreekt 

vloeiend, grammaticaal correct en ondervind niet direct problemen. De inhoud van de 



zin is echter zinloos. Begrijpen wat tegen hem gezegd wordt is moeilijk en slaat 

woorden door elkaar. De oorzaak is een letsel aan de bovenkant van de temporale lob, 

dichtbij het grensgebied met de pariëtale lob. 

• Cohort: een lijst van alle woorden die met de zelfde klanken beginnen 

• mentaal lexicon: het woordenboek in ons geheugen met daarin alle woorden die we 

kennen 

• lexicale decisietaak: proefpersonen krijgen reeksen van fonemen te horen en ze 

moeten beslissen of de reeks een bestaand woord vormt of een ongekend nepwoord 

vormt 

• McGurk-illusie: de vermenging van auditieve en visuele stimuli 

• Fixatie: een stilstaande periode van het oog 

• Saccade: een snelle oogbeweging 

• Dyslexie: een toestand waarbij de automatisering van de woordidentificatie (lezen) 

en/of schrijfbeeldvorming(spelling) zich zeer moeizaam ontwikkelt. 

• Fonologisch bewustzijn: de moeilijkheid om een gesproken woord op te delen in een 

reeks van fonemen. Kinderen met een gebrekkig fonologisch bewustzijn vinden het 

bijvoorbeeld moeilijk om te zeggen welke woorden met de zelfde klank beginnen. 

• Frequentie-effect: woorden die in een taal frequent voorkomen worden sneller 

herkend (en gesproken) dan woorden die niet vaak voorkomen. 

• Effect van de Verwervingsleeftijd: Hoe vroeger we een woord geleerd hebben, hoe 

sneller we het herkennen. Een deel van dit effect  heeft dezelfde oorsprong als het 

frequentie-effect  

• Semantische priming: het feit dat woorden de activatie van betekenisverwante 

woorden kunnen verhogen 

• Morfeem: het kleinste bestandsdeel van een woord met betekenis of grammaticale 

waarde. 

• Corpus: een verzameling van geschreven of gesproken taal gemaakt binnen een 

bepaalde context of over een bepaald onderwerp. 

• Syntaxis: bestaat enerzijds uit een classificatieschema voor woorden en anderzijds uit 

een systeem van regels dat bepaalt hoe de verschillende woordsoorten samengevoegd 

kunnen worden. 

• Intuinzin: moeilijk te begrijpen zinnen omdat we ze automatisch op een verkeerde 

manier ontleden. 

• Inferentie: gevolgtrekkingen die extra achtergrondinformatie veronderstellen en die 

de lezer in staat stellen om de coherentie in het verhaal te bewaren. 

• Pragmatiek: de spreker en de luisteraar moeten hun communicatie aan elkaar 

aanpassen, zodat ze termen gebruiken die voor beiden de zelfde betekenis hebben. 

• Semantisch systeem: een apart systeem voor betekenis van woorden op te slaan. 

• Concept: een psychologische representatie van een groep voorwerpen of acties die 

een reeks kernattributen gemeenschappelijk hebben en daarom een categorie vormen. 

• Netwerk: een verzameling van connecties tussen verschillende concepten 

• Spreiding van activatie: zodra een concept geactiveerd wordt, zal de activatie 

automatisch doorstromen naar concepten die ermee verbonden zijn. Zo komt extra 

informatie over het concept beschikbaar. Dit is afhankelijk van de associatiesterkte 

tussen de concepten. 

• Categorisatie: de abstractie die bij het afbakenen van een concept plaatsvindt. 

• Prototype: het beste voorbeeld van een concept 

• Familiegelijkenis: de factor waardoor bepaalde prototypes snel of minder snel in een 

categorie worden herkend; 



• Basiscategorie: een concept met een duidelijk prototype, het niveau dat mensen 

spontaan gebruiken om te categoriseren. 

• Bovengeschikte categorie: algemene categorieën die  basiscategorieën  bevatten 

• Ondergeschikte categorie: een niveau onder de basiscategorieën  

• Exemplaar-gebaseerde categorie : het lidmaatschap van een categorie bepalen door 

de stimulus te vergelijken met andere, reeds bestaande leden. 

• Embodied cognition: het gebaseerd zijn van betekenis in lichamelijke perceptie en 

actie. Ook emoties die door woorden uitgelokt worden behoren hiertoe. 

• Propositie: een combinatie van concepten en hun relaties, die de onderliggende 

betekenis van een zin weergeeft. 

• Gebarentaal: een vorm van communicatie op basis van gebaren. 
 

 

Hoofdstuk 9: Denken 

• Denken: een cognitief proces, gericht op het begrijpen van de wereld en het oplossen 

van problemen. 

• Een probleem oplossen: een hindernis overwinnen of een vraag beantwoorden om tot 

een doel te komen 

• Probleemruimte: oplossen van een probleem wordt vergeleken me een doolhof, de 

weg zoeken van het beginpunt tot het doel. 

• Algoritme: een reeks van operaties die in theorie een oplossing van het probleem 

garanderen 

• Gestructureerd probleem: een probleem waarbij de oplossing vastligt. 

• Onder gestructureerd probleem: een probleem waarbij men niet weet wat de 

oplossing is en waar er verschillende oplossingen kunnen zijn. 

• Toren van Hanoi: duidelijk voorbeeld van een gestructureerd probleem 

• Negenstippenprobleem: duidelijk voorbeeld van een onder gestructureerd probleem 

• Heuristiek: informele, intuïtieve en speculatieve oplossingsstrategieën die mensen 

ontwikkelen om bepaalde problemen aan te pakken. Het zijn strategieën die we leren 

gebruiken omdat ze meestal een oplossing opleveren voor een specifiek probleem en 

over het algemeen sneller werken dan een algoritme  

• Subdoelanalyse: het proces waarbij een complex probleem in kleinere subdoelen 

wordt onderverdeeld om zo overzichtelijker te werk te gaan. 

• Middel-doel analyse: een strategie waarbij de probleemoplosser een reeks van kleine 

stapjes maakt en telkens nagaat wat gedaan moet worden om de afstand tussen 

zichzelf en het doel te verkleinen 

• Analogie: kijken hoe men soortgelijke problemen op zou lossen en deze manier op dit 

probleem toepassen 

• Instelling: een rigide verwachtingspatroon over de oplossing van dit soort problemen. 

• Functionele gefixeerdheid: wanneer men te zeer vastzit aan het conventionele 

gebruik van een voorwerp (bv kaars en luciferdoosje) 

• Inzicht: snappen hoe iets in elkaar zit om het op te lossen 

• Incubatie-effect: een probleem plotseling kunnen oplossen na het eventjes aan de 

kant gezet te hebben 

• Brainstormen: het genereren van ideeën samen met anderen 



• Mentaal model: een geheel van intuities, kennis en overtuigingen die we over een 

bepaald onderwerp hebben en die ons helpen om het onderwerp te begrijpen, erover 

na te denken en voorspellingen te maken. 

• Illusie van interpretatiediepte: mensen denken fenomenen beter te begrijpen dan het 

geval is. 

• Receptenkennis: weten hoe we dingen moeten gebruiken, niet hoe ze functioneren. 

• Redeneren: nauw verwant met probleemoplossend gedrag en heeft betrekking op het 

evalueren van de waarheid of de waarschijnlijkheid van verklaringen. 

• Deductief redeneren: men trekt vanuit een reeks vann algemene premissen een 

conclusie over een specifieke gebeurtenis. 

• Syllogisme: een uitspraak van drie regels, waarvan de eerste twee premissen zijn en 

de derde het besluit 

• Mentale modellen theorie(Johnson-Laird): volgens deze theorie redeneren mensen 

niet op basis van regels, maar door zich mentaal beelden te vormen van de toestanden 

die in het premissen beschreven worden. 

• Inductief redeneren: een redeneerproces waarbij men vanuit specifieke gevallen tot 

algemene conclusies komt. Inductie wijst dus naar het vinden van regels die elementen 

met elkaar in relatie brengen. 

• Confirmatie neiging: mensen hechten meer gewicht aan evidentie die hun 

overtuigingen bevestigd dan aan evidentie die hun overtuigingen in twijfel trekt. 

• Illusoire correlatie: niet alle effecten die door middel van inductief redeneren 

ontstaan zijn correct. 

• Barnum-effect: Men kan een persoonlijkheidsprofiel zo opstellen dat het informatie 

lijkt te bevatten, maar in werkelijkheid van toepassing is op nagenoeg iederee, 

• Gevoeligheid: de mogelijkheid bij de proefpersoon om de stimulus van 

achtergrondruis te onderscheiden 

• Antwoordcriterium: de bereidheid van de proefpersoon om ja te zeggen indien men 

twijfelt tussen ja en nee 

• Beschikbaarheidsheuristiek: het gemak waarmee men informatie uit het geheugen 

kan halen, terwijl men over een probleem aan het denken is, zal dus bepalen welke 

kenmerken wel en welke niet bij de beslissing betrokken zullen worden 

• Representativiteits heuristiek: de neiging die mensen hebben om de homogeniteit 

binnen een categorie te overschatten 

• Dwaling van de gokker: de misleiding dat een toevalsproces een voortdurende tot 

een afwisseling van de alternatieven moet leiden 

• Formuleringseffect (framing effect): als een probleem geformuleerd wordt in functie 

van winst, zullen mensen risico’s vermeiden. Als een probleem geformuleerd wordt in 

functie van het verlies zullen er meer risico’s genomen worden 

• Effect van de gemaakte kosten: een emotionele vertekening bij het nemen van een 

beslissing dat er voor zorgt dat mensen soms in strijd met de economische logica 

handelen. 

• Gemotiveerde scepsis: mensen zijn minder kritische consumenten van gewenste 

informatie. Terwijl ze zonder nadenken instemmen met gewilde beslissingen, gaan ze 

ongewenste beslissingen hyperkritisch evalueren. 

• Hindsight bias:  de neiging om de voorspelbaarheid van een gevolg van een 

beslissing te overschatten, zodra het gevolg bekend is. 

• Linguïstisch determinisme: hetgeen mensen denken en de manier waarop ze dit doen 

is volgens deze stroming volledig op taal gebaseerd 



• Linguïstische relativiteit: volgens deze stroming heeft de taal een invloed op het 

denken van mensen, maar is het niet de enige bepalende factor. 

• Metafoor: een vorm van beeldspraak waarbij een gekend fenomeen vergeleken wordt 

met het nieuwe 

 

  



Hoofdstuk 10: 

• Emotie: een reactie op  een stimulus die bestaat uit een fysiologische opwinding en 

gepaard gaat met een evaluatie van de stimulus, een gezichtsuitdrukking en een 

subjectieve ervaring 

• James-langetheorie: stimuli uit de omgeving lokken automatisch een lichamelijke 

reactie uit die naderhand door onze hersenen als een emotie geïnterpreteerd wordt. 

• Cannon-bard theorie: een emotieopwekkende situatie stimuleert gelijktijdig het 

sympatisch zenuwstelsel, dat zorgt voor de lichamelijke opwinding, en de hersenen, 

die zorgen voor de beoordeling van de stimulus en de emotionele beleving. 

• Theorie van cognitieve beoordeling: de eerste stap in een  emotionele sequentie is 

het cognitief beoordelen van de situatie, alleen wanneer dit gebeurd is kan de 

fysiologische opwinding plaats vinden. 

• Capgraswaan: de overtuiging dat mensen en dieren uit de directe omgeving opeens 

hun vertrouwdheid verloren hebben en vervangen lijken te zijn door dubbelgangers (al 

dan niet buitenaards). 

• Leugendetector: een machine die de fysiologische reacties gaat meten bij mensen om 

leugens te kunnen herkennen. Niet failproof  

• Primaire emoties: de zes emoties die over de hele wereld en in elke cultuur begrepen 

worden namelijk, blijheid, verdriet, woede, angst, verbaasdheid en afschuw. Zij 

hebben ook duidelijke gezichtsuitdrukkingen. 

• Hypothese van de gezichtsfeedback: de emotionele ervaring van een persoon wordt 

door de spieractivatie in het gezicht versterkt of verzwakt.  

• Culturele uitingsregels: culturele verschillen in de regels over welke emoties men in 

bepaalde situaties mag laten zien. 

• Tweefactorentheorie: emotioneel geladen stimuli lokken fysiologische reacties uit, 

die door de persoon geïnterpreteerd moeten worden. De interpretatie gebeurt op basis 

van de fysiologische respons en de omgeving. 

• Valentie: de schaal waarop emoties geordend worden, van positief naar negatief. 

• Arousal: de schaal waarop emoties geordend worden, op basis van hun fysiologische 

opwinding. 

• Onderdrukking: het veranderen van de gedragsmatige reacties op de emotie-

uitlokkende stimuli. 

• Herbeoordelen: het reduceren van emoties door de betekenis van de stimulus te 

veranderen. 

• Secundaire emoties: emoties die enkel  bij mensen voorkomen en in de eerste plaats 

cultureel bepaald zijn. 

• Amygdala: het hersengebied dat actief is wanneer je angst ervaart.  

• Orbitofrontale cortex: het hersengebied dat actief is wanneer je woede ervaart. 

• Anterior cingulate cortex: het hersengebied dat actief is wanneer je droefheid ervaart 

• Insula: het hersengebied dat actief is wanneer je afschuw ervaart. 

• Motivatie: verwijst naar de factoren die ertoe leiden dat een individu zich op een 

bepaald moment op een bepaalde manier gedraagt. Motivatie beïnvloed de richting 

van het gedrag, de intensiteit van het gedrag en de volharding van het gedrag. 

• Homeostase: een lichamelijke evenwichtstoestand die individuen in stand houden 

• Drifttheorie: een theorie die nagenoeg enkel gebaseerd is op de homeostase. 

Fysiologische deficits, zoals een tekort aan voedsel, zouden aanleiding geven tot 

lichamelijke behoefte. Als deze behoefte niet bevredigd werd, resulteerde die in een 

drift. 



• Instinct theorie: gedragingen van mensen en dieren worden bepaald door instincten. 

Dit zijn onvrijwillige gedragingen die uitgelokt worden door een stimulus en een 

genetische basis hebben. 

• Opwindingstheorie: mensen en dieren streven naar een optimaal  opwindingsniveau. 

• Motivatie hiërarchie van Maslow: fysiologische behoeften<behoefte aan 

veiligheid<behoefte voor liefde< waarderingsbehoefte< behoefte aan zelfactualisatie 

• Doel: een cognitieve representatie van een ewenste of ongewenste eindtoestand die het 

gedrag stuurt. 

• Intrinsieke motivatie: motivatie gericht op het uitvoeren van een activiteit wegens het 

plezier dat men vindt in de activiteit zelf en de voldoening die men haalt uit het 

voltooien van de activiteit 

• Extrinsieke motivatie: motivatie om bepaalde activiteiten uit te voeren omdat deze 

leiden tot het bereiken van een ander doel. 

• Toekomstperspectief: de tijdsafstand en de doelen die men nastreeft 

• Goal-setting theory: deze theorie bestaat uit drie elementen. 1. Motivatie ontstaat 

doordat een doel aantrekkingskracht heeft. 2. Hoe hoger het doel gesteld wordt, hoe 

beter de prestatie zal zijn. 3. De prestatie hngt af van het engagement dat men aangaat 

om het doel te bereiken. 

• Zelfcontrole:  de mate waarin men de kortetermijnverlangens kan controleren om 

langetermijndoelstellingen te realiseren. 

• Egodepletie: het feit dat de mate van de zelfcontroledoordat men keuzes moet maken 

die zelfcontrole vergen 

• Leptine : een belangrijk hormoon bij het regelen van vetafzetting 

• Streefgewicht: het stabiele gewicht dat een lichaam op lange termijn probeert te 

handhaven. 

• Hypothalamus: een structuur in het midden van de hersenen die anatomisch 

onderverdeeld kan worden in een aantal afzonderlijke kernen 

• Geslachtshormonen: de belangrijkste zijn oestrogeen en testosteron 

• Coolidge-effect: na gemeenschap met een partner  brengt de introductie van een 

andere partner meestal een snellere hernieuwde activiteit teweeg. 

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

• Prestatiedrang: de behoefte om iets te verwezenlijken en dit goed te doen. 

• Faalangst: een angst die voortkomt uit schaamte die men voelt bij mislukking. 

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

• Egodoelen: prestatiemotivatie gericht op het prestatieniveau en de positie tov 

anderen. 

• Zelfhandicappen: de gevolgen van falen bij zichzelf minimaliseren en de gevolgen 

van succes te proberen maximaliseren door middel van externe factoren 

• Zelfregulatie: het proces waarbij iemand zich doelen stelt en zichzelf beloond bij het 

bereiken van die doelen. 

• Wet van Yerkes en Dodson: voor elke taak is er een optimaal niveau van motivatie. 

Een te lage motivatie is niet goed maar een te grote ook niet. 

• Maladaptief perfectionisme: wanneer de nagestreefde prestatiegraad de prestatie 

schaadt. 

  



Hoofdstuk 13: psychopathologie  

• Mentale stoornis: een patroon van gedachten, gevoelens en gedrag dat leidt tot een 

persoonlijk lijden en gepaard gaat met een significante daling in het maatschappelijk 

functioneren 

• Psychopathologie: het deel van de wetenschap dat zich bezighoud met de aard, de 

totstandkoming en de mogelijke behandelingen en preventie van mentale stoornissen 

• Statisch criterium: volgens dit criterium wordt iemand als abnormaal beschouwd 

wanneer hij/zij lager scoort dan de twee standaarddeviaties onder het gemiddelde of 

hoger dan twee standaarddeviaties boven het gemiddelde. Dit betekend dat  +- 5% 

van de bevolking 

• Sociaal criterium: volgens dit criterium is gedrag abnormaal wanneer het afwijkt van 

de sociale norm. 

• Persoonlijk criterium: abnormaliteit op dit criterium is wanneer een persoon 

chronisch leidt of wanneer een gedrag door de persoon zelf als nutteloos of zelfs 

schadelijk ervaren worden  

• Biologisch perspectief: lichamelijke oorzaken zijn de oorsprong van mentale 

stoornissen. 

• Psychologisch perspectief: abnormaal gedrag vindt de oorsprong in de mentale 

processen die ten grondslag liggen aan het gedrag 

• Sociaal perspectief: abnormaal gedrag zou niks anders zijn dan gedrag dat zich niet 

houdt aan de regels en de criteria van de maatschappij en daarom als abnormaal 

bestempeld wordt. 

• Diathese-stressmodel: de kans dat iemand een mentale stoornis krijgt, wordt bepaald 

door de kwetsbaarheid (diathese) van deze persoon en de mate van de stress in de 

omgeving. 

• Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM):  een Amerikaans 

classificatiesysteem voor psychische aandoeningen, uitgegeven en opgesteld door de 

American psychiatric association.. In de meeste landen dient het handboek als de 

standaard in de psychiatrische diagnostiek. 

• Autismespectrumstoornis: een ontwikkelingsstoornis gekenmerkt door een sociaal-

communicatieve beperking, repetitief gedrag en overdreven interesses. De ernst die 

mensen ervan ondervinden is mild tot zeer ernstig, daarom spreken we over een 

spectrumstoornis, een stoornis die het volledige spectrum bestrijkt. 

• Theory of mind: is een populaire term binnen de psychologie en beschrijft hoe goed 

een persoon in staat is tot empathie en tot begrip van het perspectief van andere 

mensen. Dit vermogen brengt het besef mee dat de eigen opvattingen, verlangens en 

emoties verschillen van die van een ander. 

• Aan middel gebonden stoornissen: wanneer een persoon een psychoactief middel 

gebruikt, waaronder de eigen gezindheid, de sociale relaties en/of het werk begint te 

leiden. 

• Stoornis in alcoholgebruik: een problematisch pratroon van alcoholgebruik leidend 

tot een klinisch significante functioneringsbeperking of bron van leed, aangetoond 

door de aanwezigheid van minstens 2 kenmerken gedurende 12 maanden  

1. Alcohol wordt in grote hoeveelheden of gedurende een langere tijd ingenomen dan 

men van plan was 

2. Er is een verlangen of een mislukt proberen om het gebruik te beperken 

3. Veel tijd wordt besteed aan activiteiten nodig om alcohol te bemachtigen, 

gebruiken of de gevolgen ervan te boven te komen. 

4. Er is een sterke drang om alcohol te consumeren 



5. Er is herhaaldelijk alcoholgebruik resulterend in een mislukking om belangrijke 

verplichtingen na te komen. 

6. Er is een blijvend alcoholgebruik, ondank constante problemen met alcohol aan de 

basis 

7. Belangrijke activiteiten worden gestopt of beperkt ten gevolge van alcoholgebruik 

8. Er is herhaaldelijk gebruik van alcohol in situaties waar dit lichamelijk gevaarlijk 

is 

9. Het gebruik van alcohol wordt voortgezet, ondanks de aanwezigheid van 

lichamelijke of psychische problemen als resultaat van alcohol 

10. Er is sprake van tolerantie 

11. Er is sprake van ontwenning 

• Alcoholintoxicatie: een person vertoond kortdurend problematisch gedrag na inname 

van alcohol. 

• Schizofreniespectrum en andere psychotische stoornissen: een groep van ernstige 

stoornissen in het DSM.  

• Schizofrenie: gekenmerkt door twee of meer van de volgende symptomen , die elk 

gedurende één maand voor een belangrijk deel van de tijd aanwezig moeten zijn. 

1. Wanen 

2. Hallucinaties 

3. Onsamenhangend denken en spreken 

4. Ernstig chaotisch of catatoon gedrag 

5. Vervlakking van affect, armoede van spraak en gedachten, of apathie 

• Positieve symptomen: iets wordt aan het normale functioneren toegevoegd. Dit kan 

gaan om emotionele beroering, motorische agitatie, waanachtige interpretaties van 

gebeurtenissen of hallucinaties. 

• Negatieve symptomen: iets dat ontbreekt uit het normale gedrag. Bv. Problemen met 

gevoelsuiting, communicatieve vaardigheden en de omgang met omgeving 

• Psycho-educatie: de manier waarop men de patiënt en de familie kan helpen bij het 

omgaan met de nieuwe situatie. 

• Expressed emotion: de kritische, vijandige en emotioneel overbetrokken houding die 

familieleden hebben ten opzichte van een familielid met een stoornis. 

• Stemmingsstoornis: ernstige storingen in de stemming tot op een punt waarbij 

buitensporige of inadequate neerslachtigheid of opgetogenheid optreedt. 

• Bipolaire stoornis: een opeenvolging van één of meerdere manische en depressieve 

episodes bij eenzelfde individu. Een manische episode is een toestand van intense en 

onrealistische gevoelens van opwinding en euforie.  

• Majeure depressiestoornis: vijf of meer van de volgende symptomen waren binnen 

een periode van 2 weken aanwezig en wijzen op een verandering ten opzichte van het 

eerdere functioneren. Bij de vijf symptomen moet ofwel (1) of (2) aanwezig zijn 

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

zoals blijkt uit subjectieve mededelingen of observatie van anderen 

2. Duidelijke vermindering van interesse of plezier in alle of bijna alle activiteiten 

gedurende het grootste deel van de dag, bijna elke dag. 

3. Duidelijke gewichtsverandering 

4. Verandering van slaappatroon 

5. Psychomotorische agitatie of remming die waarneembaar is door anderen, bijna 

elke dag 

6. Moeheid of verlies van energie, bijna elke dag 

7. Gevoelens van waardeloosheid of buitensporig onterecht zelfverwijten of 

schuldgevoel, bijna elke dag 



8. Verminderd vermogen tot nadenken of concentratie of besluiteloosheid, bijna elke 

dag. 

9. Terugkerende gedachten aan dood en suïcide  

• Angststoornis: een ernstige en aanhoudende vorm van angst zonder een realistische 

aanleiding. De betrokkene beseft het irreële karakter cab de aandoening en lijdt 

eronder. 

• Specifieke fobie: intense angstreacties op voorwerpen of activiteiten waarvan het 

gevaar niet in verhouding is tot de hevigheid van de reactie. Er bestaat een dwingende 

aandrift om te vluchten of om de situatie te vermijden. 

• Sociale angststoornis: de algemene angst om negatief beoordeeld te worden en in 

verlegenheid gebracht te worden in een veelheid van sociale situaties.  

• Veralgemeende angststoornis: gekarakteriseerd door een overmatige, chronische 

bezorgdheid over een hele reeks activiteiten  en gebeurtenissen. De betrokkene leeft 

voortdurend gespannen en maakt zich constant zorgen. 

• Paniekstoornis: het krijgen van onverwachte paniekaanvallen zonder een 

aanwijsbare oorzaak.  

• Agorafobie: de angst voor paniekaanvallen wanneer men het huis verlaat 

• Obsessieve-compulsieve stoornis: het voorkomen van terugkerende, ongewilde en 

opdringerige dwanggedachten of dwangbeelden (obsessies) die gepaard gaan met 

dwanghandeling (compulsies) die de betrokkene meent te moeten uitvoeren om de 

dwanggedachten  te neutraliseren en een gevreesde situatie te voorkomen. De 

betrokken ervaart geen plezier in de compulsies. 

• Somatische symptoomstoornis: de patiënt lijdt aan 

1. Één of meer somatische symptomen die leed veroorzaken of resulteren in een 

significante verstoring van het dagelijkse leven. 

2. Excessieve gedachten, gevoelens of gedragingen als gevolg van de somatische 

symptomen of geassocieerde gezondheidszorgen 

3. De symptomen zelf hoeven niet continu aanwezig te zijn, maar de toestand waarin 

men zich zorgen maakt is wel langdurig  

• Somatisering: de uiting van psychische problemen via lichamelijke klachten. 

• Conversiestoornis: men in opeens niet meer in staat een bepaald lichaamsdeel te 

gebruiken. Zeer zeldzaam 

• Dissociatieve stoornis: aandoeningen waarbij er een verstoring voorkomt in het 

identiteitsgevoel van een persoon. Men herinnerd niet meer wie ze zijn of splitsen zich 

op in verschillende persoonlijkheden 

• Dissociatieve amnesie: het onvermogen om zich belangrijke persoonlijke informatie 

te herinneren als gevolg van een traumatische of stresserende ervaring. Het 

geheugenverlies is psychogeen  

• Dissociatieve identiteitsstoornis: een persoon wisselt af tussen twee of meer 

persoonlijkheden met elk hun eigen, soms volledig verschillende, eigenschappen 

• Incidentie: hoeveel procent nieuwe gevallen zijn er in de bevolking? 

• Prevalentie: hoeveel procent gevallen zijn er in de populatie 

• Comorbiditeit: het feit dat mensen aan meer dan één stoornis kunnen lijden 

• Stereotype: een verzameling van overwegend negatieve, vaststaande, simplistische en 

overdreven gegeneraliseerde opvattingen over een groep mensen 

• Stigmalisatie: het aanbrengen van een schandvlek op iemands reputatie. 

 

 

 



Hoofdstuk 14: therapieën 

• Biologische behandelingen: gaat uit van een fysiologisch of biochemische visie op 

mentale problemen; om de gevoelens en gedragingen van een patiënt te veranderen, 

moeten lichamelijke processen veranderd worden, voornamelijk d.m.v. 

geneesmiddelen 

• Psychotherapeutische behandelingen: behandelingen waarbij de men de gevoelens, 

de gedachten en de gedragingen van een client probeert te veranderen d.m.v. 

gesprekken, het toepassen van leerprincipes en het gebruik van emotionele expressies 

aangevuld met het aanbrengen van veranderingen in de sociale omgeving 

• Psychiater: een medicus, arts, die een aanvullende opleiding psychiatrie heeft 

gevolgd. Zij zijn de enige die wettelijk bevoegd zijn om biologische behandelingen, 

zoals elektroshocks en medicatie, voor te schrijven. 

• Klinisch psycholoog: hebben een universitair diploma in de psychologie.  

• Toegepaste psychologie: een bachelor opleiding op de hogeschool waarin men 

psychotherapeutische technieken leert 

• Verpleger/verpleegster psychiatrie: iemand die de studies verpleegkunde gevolgd 

heeft, met als specialisatie psychiatrie  

• Psychofarmaca: geneesmiddelen die een gunstige invloed hadden op de symptomen 

van een mentale stoornis 

• Antidepressiva: verlichten de symptomen van een depressiestoornis. Er zijn 3 

hoofdgroepen: tricyclische verbindingen, monoaminde oxidase inhibitoren & 

selectieve serotonine heropname inhibitoren (SRI). De laatste hiervan heeft de minste 

invloed en zal dus de eerste zijn die psychiaters voorschrijven. Zij verhogen de 

aanwezigheid van serotonine in de synapse pleet omdat ze de heropname van deze 

neurotransmitter onderdrukken. De tricyclische verbindingen maken de patiënt zowel 

energieker als een beter humeur. Dit kom door de remming van de heropname van 

serotonine en noradrenaline. Monoamine oxidase inhibitoren worden tegenwoordig 

minder voorgeschreven want ze hebben een grotere kans op bijwerkingen. 

• Antipsychotica: geneesmiddelen die gebruikt worden bij de behandeling van 

schizofrenie en andere psychotische stoornissen. 

• Elektroconvulsieve therapie (ECT): bestaat uit het toedienen van elektrische 

stroomstoten in de hersenen. Voor de therapie begint, worden de patiënten verdoofd 

en krijgen ze een spierontspannend middel. Daarna wordt gedurende een fractie van 

een seconde een elektrische   

• Psychochirurgie: men gebruikt een chirurgische ingreep om de cognitieve en 

emotionele stoornissen te behandelen. 

• Lichttherapie: een kuur waarbij de betrokkene ’s morgens blootgesteld wordt aan fel 

kunstlicht dat veel feller is dan gewoon binnenlicht, productie melatonine. Vooral 

effect bij seizoensgebonden stoornissen. 

• Psychomotorische therapie: een behandelingsvorm waarbij de bewegingsactiviteiten 

geïntegreerd  worden binnen een psychotherapie. 

• Placebo-effect: een fysiologische of psychologische respons op een substantie of 

procedure die geen farmacologische of therapeutische componenten bevat. 

• Therapie-effectgrootte: een gestandaardiseerde maat (aangeduid met de letter d). 

een therapie wordt als bruikbaar beschouwd wanneer de effectgrootte groter is dan 

+0,5. Vanaf een effectgrootte van +1,0 heeft men te maken met een effectieve therapie. 

• Vertrouwelijkheid: het recht op privacy bij een onderzoek 



• Tarasoffbeslissing: deze beslissing stelt dat therapeuten mogelijk slachtoffers van hun 

patiënten moeten waarschuwen wanneer ze in gevaar zijn, zelfs als de therapeut het 

vertrouwen van de patiënt hiervoor moet schenden. 

• Klassieke psychoanalyse: ontwikkeld door Freud en sluit aan bij de 

persoonlijkheidstheorie. Volgens hen zijn mentale stoornissen het gevolg van een 

onbewust conflict in het Es, dat tot stand is gekomen tijdens de psychoseksuele 

ontwikkeling en geleid heeft tot een fixatie of een regressie in een van de stadia. Het 

onbewuste conflict dat de basis vormt van de mentale stoornis, geeft energie af, die 

een uitweg zorgt. Deze energie komt meestal onder een vermomming tot uiting, maar 

kan ook door de therapeut geïnterpreteerd worden. 

• Vrije associatie: als de patiënt ongeremd praat, dan wordt de kans groter dat 

elementen van het onopgeloste conflict in het Es naar buiten komen. Daarom wordt 

aan de patiënt gevraagd om alles te vertellen dat in hen opkomt, hoe vreemd het ook 

moge klinken. 

• Droomanalyse: Een droomanalist is gespecialiseerd in de betekenis van dromen en 

nachtmerries. Vaak hebben terugkerende dromen, gebeurtenissen, personen of dieren 

een functie en houden ze verband met het dagelijks leven. Samen met de droomanalist 

wordt er gekeken wat deze betekenis zou kunnen zijn en hoe dit toegepast kan worden 

op het leven van de cliënt. Een droomanalyse kan eenmalig gebeuren of om te zoeken 

naar bepaalde patronen. 

• Afweermechanismen: het Ich gebruikt dit om zichzelf te vrijwaren van de 

angstaanjagende gedachten uit het Es. Deze mechanismen werken onbewust en 

bestaan in het gezondste geval uit verplaatsing en sublimatie. 

• Weerstand: bij het bewustmaken van een onbewust conflict wordt aanvankelijk angst 

opgeroepen. Het conflict werd immers in het onbewuste verdrongen omdat het 

bedreigend en angstaanjagend was voor het Ich. Hetgeen de patiënt zal doen om het 

conflict niet te laten duiden, is weerstand  

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

de moeder, de vader en andere belangrijke personen overgedragen worden op de 

therapeut. 

• Catharsis: het doel van psychoanalyse, het overwinnen van de spanningen en angsten 

nadat men zich bewust geworden is van de onderdrukte ideeën, wensen, verlangens en 

herinneringen.  

• Interpersoonlijke psychotherapie: deze therapie heeft haar focus verlegd van het 

onbewuste conflicten in het individu naar het patroon van relaties dat de patiënt heeft 

(of heeft gehad) met belangrijke anderen. Ze worden vooral gebruikt bij depressie.  

• Humanistische therapieën: gebaseerd op de humanistische en positieve psychologie 

en gaan uit van het feit dat mensen in probleemsituaties vaak niemand vinden die echt 

naar het wil luisteren, zonder hen meteen met allerlei “raad en advies” in rede te 

vallen, nog voor de personen zich hebben kunnen uitspreken.  

• Clientgerichte therapie: de patiënt staat centraal en niet de “alwetende” therapeut. 

De therapie is niet-directief. Het probleem betreft de bewuste, subjectieve ervaringen 

van de patiënt en niet onbewust conflict. De klemtoon ligt op het hier en nu.  

• Onvoorwaardelijke positieve aanvaarding: de aanvaarding van de patiënt, 

ongeacht wat die zegt of doet. De therapeut kan oneens zijn met het gedrag van de 

patiënt maar kan hiervoor de patiënt niet weigeren. 

• Empathie: Zich kunnen verplaatsen in anderen draagt bij aan het kunnen begrijpen 

van emoties van anderen en aan communicatie. 



• Authenticiteit: een overeenkomst tussen wat men voelt en wat men zegt of hoe men 

zich gedraagt.  

• Focustherapie: ons lichaam zou vol zitten met impliciete en emotionele kennis. We 

kunnen dus leren wat er goed en niet goed is voor ons door te focussen op onze 

lichamelijke reacties. 

• Gedragstherapie: een vorm van  psychotherapie die het gedrag van een patiënt 

probeert te veranderen door de wetten en de principes van de leertheorie toe te 

passen. Volgens gedragstherapeuten hebben mensen met mentale stoornissen 

verkeerde gedragingen geleerd. 

• Systematische desensitisatie: men leert een individu een positieve respons te geven 

bij een stimulus die angst uitlokt. Omdat de positieve respons onverenigbaar is met de 

angst, zal tegenconditionering plaatsvinden, waarbij de geconditioneerde 

angstrespons overheerst wordt door de nieuwe geconditioneerde respons. 

• Flooding: een procedure waarbij men patiënten confronteert met een situatie die voor 

hen beangstigend is en hen laat ervaren dat de angst niet beantwoord aan de 

daadwerkelijke gevolgen. 

• Implosietherapie: een variant van de floodingstherapie, waarbij de angstaanjagende 

stimulus niet werkelijk ervaren wordt, maar enkel in de verbeelding opgeroepen 

wordt.  

• Aversietherapie: positieve emoties worden tegen geconditioneerd door de stimulus te 

koppelen aan negatieve gevoelens zoals misselijkheid, angst, pijn en walging. Dit 

wordt toegevoegd op patiënten die een attractie voelen tot een ongepaste/gevaarlijke 

stimulus. 

• Token economie: patiënten in sommige instellingen krijgen tokens voor goed gedrag, 

deze tokens kunnen worden ingeruild voor privileges etc. Dit is een goed systeem voor 

ernstigere gevallen. 

• Modeling: mensen leren veel door andere mensen te observeren dus men doet goed 

gedrag voor en patiënten zouden het overnemen. 

• Cognitieve gedragstherapie: concentreert zich op het ter discussie stellen en 

vervangen van slecht aangepaste overtuigingen die patiënten hebben.  

• CBT: cognitive behavioral therapy 

• Rationeel-emotieve therapie (RET): deze therapie gaat uit van de veronderstelling 

dat veel mensen onrealistische en perfectionistische overtuigingen hebben, die hen 

ertoe zetten om irrationeel gedrag te stellen en hen te vaak een gevoel van mislukking 

te geven. 

• Cognitieve therapie van Beck: patiënten veranderen hun overtuigingen niet op basis 

van een debat met een therapeut, zoals in het geval met een RET, maar worden ze 

aangemoedigd om zelf informatie over hun overtuigingen te winnen. Samen met de 

therapeut identificeren  ze hun eigen overtuigingen en verwachtingen  en formuleren 

ze hypothesen die in de werkelijkheid getoetst kunnen worden. 

• ‘stop’ zeggen: het herkennen van een negatieve spiraal en die kunnen stopzetten 

• Rationele hersenstructurering: de therapeut helpt een patiënt om problematische 

attitudes en gedachten op een rationelere manier te structureren. 

• Positief denken: mensen die positief denken, voelen zich minder snel wanhopig en 

geblokkeerd bij een uitdaging dan mensen die dit niet doen. 

• Probleemoplossingsvaardigheden verbeteren: het leren van betere vaardigheden 

om problemen op te lossen en beslissingen te nemen.  

• Attributieverandering: een attributie is het toeschrijven van oorzaken aan 

gedragingen die mensen vertonen, inclusief de gedragingen die men zelf vertoont. Een 



attributietherapeut zal de patiënt erop wijzen dat dergelijke redeneringen de kans 

doen toenemen om in een depressie te komen. 

• Protocol: bevat een stappenplan met richtlijnen voor de beste behandeling van een 

bepaalde problematiek. 

• Systeemtherapie: een therapie waarbij men ervan uitgaat dat veel problemen niet 

louter persoonsgebonden zijn, maar ontstaan en onderhouden worden binnen de 

context  van de relaties waarin de betrokkene zich bevindt.  

• Huwelijkstherapie: man en vrouw worden samen behandeld en er wordt gekeken 

naar de relatieproblemen. 

• Gezinstherapie: gegroeid vanuit de vaststelling dat sommige patiënten die een 

duidelijke verbetering vertoond na individuele therapie binnen een institutionele 

setting, een terugval kennen korte tijd nadat ze weer thuis zijn. In veel gevallen gaat 

het over gezinnen waar de relaties verstoord zijn. 

• Groepstherapie: meerdere patiënten zijn aanwezig onder leiding van één of meerdere 

therapeuten. 

• Zelfhulpgroepen: deze groepen worden bij elkaar geroepen door patiënten of 

familieleden die met eenzelfde situatie geconfronteerd werden of werden. Hier is geen 

professionele hulp aanwezig. 

• Primaire preventie: heeft als doel een aandoening te voorkomen door de oorzaken 

weg te nemen. Hier is de doelgroep de gezonde populatie. 

• Secundaire preventie: heeft als doel getroffenen in een zo vroeg mogelijk stadium op 

te sporen en te helpen, zodat men verdere achteruitgang kan voorkomen. 

• Tertiaire preventie: gaat om het zelfredzaam maken en houden van mensen bij wie 

een chronische aandoening is vastgesteld, zodat ze onafhankelijk en zo optimaal 

mogelijk kunnen blijven functioneren. 

• Leefgroepen: men wordt niet meer als patiënt beschouwd maar leeft samen in een 

gemeenschap met de verzorgers, waarin iedereen beslissingsrecht heeft, maar ook 

plichten. 

• Tussenhuis: een huis in een gewone buurt, waar de begeleiding minder intens is en de 

klemtoon ligt op de re-integratie van de bewoners in de maatschappij. 

• Bonafide ideeën: therapieën waarvan een grote groep professionele 

psychotherapeuten gelooft dar ze heilzaam zijn, die gebaseerd zijn op een coherente 

psychologische theorie, een zo goed mogelijke wetenschappelijke basis hebben en 

gegeven worden door officieel opgeleide therapeuten. 

  


