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ALGEMENE PSYCHOLOGIE  
HOOFDSTUK 1: WAT IS PSYCHOLOGIE? 

DEFINITIE VAN PSYCHOLOGIE  

 

Psychologie is de wetenschap waarbij gedrag bestudeerd wordt en gedragsevidentie gebruikt wordt om interne 

processen te begrijpen die ten grondslag liggen aan dat proces. 

Ψ 

 

 Inzicht in gedrag → observeren en meten, maar ook theorieën opstellen over interne, onzichtbare 

processen en motieven 

 Door systematische observatie van meetbare kenmerken (het gedrag) inzicht krijgen in processen die 

niet rechtstreeks kunnen worden geobserveerd (intù 

 erne processen)  

o Overeenkomst definitie β-wetenschappen (= natuurwetenschappen) 

 Dynamisch: onderzoek voortdurend vooruitgang → nauwkeuriger door betere technieken en methoden, 

maar ook omdat men beter weet waar men naartoe moet kijken  

 Psychologie = oud onderwerp, maar een jonge wetenschap 

 

ONTWIKKELINGEN DIE PSYCHOLOGIE MOGELIJK HEBBEN GEMAAKT 

1. Rede, intuïtie en geloof 

Filosofie in het Oude Griekenland 

Plato & Aristoteles  

 Plaats van de mens in het universum  

 Antwoorden oorsprong binnenin de mens → enige wezens met een rede die het mogelijk maakt om 

realiteit te begrijpen (dieren onmogelijk) 

o Plato: ideale wereld vs. zichtbare wereld  

▪ Ziel kennis van ideale wereld → mens kennis verkrijgen door rede, echte kennis komt 

voort uit de menselijke geest  

▪ Observatie niet belangrijk → enkel toegang tot zichtbare wereld (sofa science) 

▪ Wiskunde = ideale wetenschap (getallen onveranderlijk → ideaal) 

o Aristoteles: ware kennis gebaseerd op axioma’s (= onbewezen stelling) 

▪ Demonstratie: intuïtieve herkenning  

▪ Obv menselijke rede de rest van kennis afleiden  

▪ Wiskunde = ideale wetenschap  

 

De kerk 

 Na val Romeinse Rijk → kerk belangrijkste bron van kennis 

 Filosofische geschriften herschrijven in functie van geloof en God  

 Nadenken, intuïtief aanvoelen & goddelijke ingevingen centraal 

Macht kerk daalt door: 

 Herwaardering van de handel 

 Boekdrukkunst → info sneller verspreid  

 Ontdekkingsreizen → confrontatie met andere culturen  

 Oprichting universiteiten 

 Periode van relatie welvaart  

 … 

→ wetenschappelijke revolutie  
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2. wetenschappelijke revolutie  

Nieuwe manier van denken 

Europa (16e-17e eeuw): nieuwe, unieke vorm van kennisvergaring 

 Ware kennis gebaseerd op systematische observatie en actief ingrijpen in de wereld = wet. revolutie  

 

Copernicaanse revolutie  

 Kalender loopt achter → eerst vaststelling die zorgde voor wetenschappelijke revolutie  

Nieuw axioma: demonstratie dat de aarde stilstond in het centrum van het universum 

 Copernicus: veronderstelling dat niet alle hemellichamen rond de aarde draaien, maar dat de aarde rond 

de zon draait  

o Na dood aan het licht gekomen → tijden dat kerk nog grote invloed had 

o Inzichten bleven grotendeels hypothetisch  

 Galilei: uitvinden van telescoop 

o Copernicaans model verdedigen door reeks van nieuwe observaties 

 Newton: bewegingen van de planeten rond de zon adhv relatief eenvoudige wiskundige formules 

o Wetten van Newton → algemeen beschouwd als begin fysica (= eerste natuurwetenschap) 

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

 

Nieuwe kennis uit observatie en experimenten 

Kennis verzamelen → passieve observatie, experimenteren en gevolgen bestuderen  

 18e-19e eeuw: industriële revolutie (maatschappelijke verandering) & grotere welvaart 

o Nieuwe wetenschap → chemie, biologie en geneeskunde ontstaan 

 

3. groeiende macht van wetenschap & ontstaan twee culturen 

 Wetenschap meer invloed waar macht kerk sterk minder was 

 Nieuwe ontdekkingen belangrijke voordelen (handel en oorlog)  

 Universiteiten meer aandacht aan natuurwetenschappen 

 

Twee culturen 

Alfawetenschappen: klassieke, humanistische cultuur (geesteswetenschappen) 

 Ideaal: bestuderen en uitbreiden van bestaande cultuur en kunst 

Bètawetenschappen: nieuwe, natuurwetenschappelijke cultuur (exacte wetenschappen) 

 Ideaal: volledige samenleving heringericht obv wetenschappelijke inzichten  

 

Evolutietheorie ~ The origin of species (1859 – C. Darwin) 

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

 Genetische variatie binnen één soort  

 Natuurlijke selectie: eigenschappen die goed aansluiten bij de omgeving zorgen voor een betere 

levenskwaliteit en veel nakomelingen, eigenschappen die niet goed aansluiten bij de omgeving zorgen 

voor een bedreiging van de overlevings- en voortplantingskansen  

 Struggle for life/survival of the fittest: soorten die zich goed aanpassen aan een veranderende omgeving 

hebben minder moeite met overleven en zullen makkelijker kunnen voortplanten dan soorten die zich 

niet goed aanpassen aan de veranderende omgeving  

o Experiment Grant: vinkenpopulatie eiland (droogteperiode → minder voedsel)  

 

→ de mens is voortgekomen uit dieren en moet ook als dieren bestudeerd worden 

 

 

 

 

 

Samenvatting 

Ontwikkelingen die psychologie mogelijk gemaakt hebben: 

 Griekse filosofen (Plato & Aristoteles): menselijke rede belangrijker dan observatie 

 Kerk: geschriften vertalen naar kerkelijke leer 

 Wetenschappelijke revolutie: Copernicus, Galilei en Newton 

 Nieuwe culturen: alfa- en bètaculturen 

 Wet. vorm van kennisvergaring toegepast op psychisch functioneren van mensen 

 Evolutietheorie (Charles Darwin) 
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ONTSTAAN VAN PSYCHOLOGIE  

ONTWIKKELINGEN BINNEN DE FILOSOFIE (Φ)  

Eerste wetenschappers waren de (natuur)filosofen  

 

Descartes  

Platonisch dualisme  

Mensen bestaan uit twee onafhankelijke elementen: het lichaam en de geest (sluit aan bij visie van Plato) 

 Het lichaam = omhulsel van de geest, heeft hierop geen enkele invloed 

 De geest = heeft een vrije wil, vormt de kern van het menselijk denken  

Mechanische visie 

 Lichaam als machine: onderworpen aan natuurwetten en kon bestudeerd worden (→ geest NIET!) 

 Deterministische, wiskundige wetten die invloed hebben op de wereld (vanuit fysica)  

 Loskomen van religie (→ geest NIET!) 

 

Empirisme  

Kennis (geest) niet aangeboren → komt voort uit zintuiglijke ervaringen en associaties van ideeën 

 Locke, tabula rasa (the blank slate): mensen worden geboren als een onbeschreven blad, zonder kennis, 

vaardigheden, persoonlijkheid en volledig afhankelijk van waarnemingen en ervaringen om de geest te 

vormen  

 

Eind 18e eeuw: mentale fenomenen begrijpen vanuit mechanische principes  

→ psychologie werd onderdeel van de filosofie  

PSYCHOLOGIE ALS NIEUWE WETENSCHAP  

Eerste psychologische experimenten  

 Young: kleurenperceptie (RGB) 

 Studie planeten → natuurwetenschappelijke studie van de menselijke fout  

 Von Helmholtz: neurale transmissie (100km/u) 

 Weber & Fechner: psychofysica (JND) 

Pioniers uit de lage landen 

 Quetelet (1e Gent): normaalverdeling van de individuele verschillen 

 Plateau: kleurperceptie, psychologische fysica 

 Donders: mentale chronometrie → mentale processen (niet observeerbaar), verwerkingstijd  

o Stimulusdiscriminatie 46 ms(ki ki ki ki – ka ki ko ku) 

o Responsselectie 42ms (ka ki ko ku – ka ki ko ku) 

→ eind 19e eeuw: wetenschappelijke studie van gedrag EN mentale processen  

 

Wundt – Leipzig (1879): eerste laboratorium voor psychologie  

Eerste wetenschapper die zichzelf ‘psycholoog’ noemde (→maar medische opleiding, fysiologisch onderzoek)  

 Leipzig = eerste ‘laboratorium’  

 Fysiologische psychologie (een combinatie van fysiologische kenmerken en psychologische processen) 

 Nadenken over eigen psychische functioneren – proefopzet → sofa science – eenvoudige,  

kwantificeerbare antwoorden  

 

“Om die levensprocessen te onderzoeken die in het midden liggen tussen de externe en de interne ervaringen, en 

dus de gelijktijdige toepassing vergen van beide observeermethoden, die externe en de interne… (deze nieuwe 

wetenschap) begint met de fysiologische processen en probeert aan te tonen hoe deze het domein aan de interne 

observatie beïnvloeden… als men de nadruk wil leggen op de methodologische kenmerken, dan zou men onze 

wetenschap de experimentele psychologie kunnen noemen, ter onderscheid van de traditionele wetenschap van 

de geest die volledig gebaseerd is op introspectie…” 
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Binet & Simon – intelligentietest (HS 11) 

Kinderen met leerachterstand → tekort aan intelligentie? Of helpen door meer onderwijs aan te bieden? 

 

1. Meten van schedelomtrek (groot verstand = grote schedel) 

2. Registreren van prestaties op eenvoudige waarnemingsproeven  

→ resultaten kwamen niet overeen met oordeel van leerkracht 

 

Nieuwe methode: kinderen een gedicht laten lezen dat ze zo goed mogelijk moeste onthouden. Daarna gedicht 

opschrijven 

→ grotere overeenkomst met oordeel van leerkracht  

 Zoeken naar soortgelijke opdrachten: onderscheid tussen kinderen die makkelijk leren en kinderen die 

moeilijk leren → eerste (bruikbare) intelligentietest  

 

→ 20e eeuw: gestaltpsychologie → bewuste waarnemingen vs. stimulus elementen  

 Waarnemingen volgens gehelen / gestalten verschillen van reeks onafhankelijke sensaties  

 Theoretische impact beperkt (wel: interactie tussen processen) 

 Bottom up vs. top-down  

o Bottom up: kleine oplossingen zoeken om uiteindelijk het grote probleem op te lossen 

o Top-down: grote probleem oplossen door op te splitsen in kleinere problemen en daarvoor een 

oplossing voor te zoeken  

 

Behaviorisme – Watson  

= studie van stimulus → reactie  

 Evolutietheorie & functionalisme → meer interesse in gedrag 

 Enkel onderzoeken van direct observeerbaar, meetbaar gedrag 

o Geen introspectie → subjectief! 

 Gedrag van mensen en dieren bestuderen om na te gaan onder welke omstandigheden iets geleerd werd 

 

“ ik geloof dat het mogelijk is om een psychologie te schrijven, deze te definiëren als de wetenschap van het 

gedrag, en die definitie nooit meer te herroepen: zonder gebruik te maken van termen als bewustzijn, mentale 

toestand, introspectief verifieerbaar, verbeelding en dergelijke meer. “ 

 

Methode (geïnspireerd door positivisme: natuurwetenschap meest succesvol om wereld te begrijpen en kennis op 

te doen) 

 Kennis uit directe observaties → repliceerbaar → operationele definitie 

o Termen van gebruikte meetprocessen 

o Zo concreet mogelijke begrippen  

▪ Voorbeeld: honger (mensen: gevoel zoals beschreven in woordenboek / 

wetenschapper: gevoel = subjectief → aantal uren dat persoon niet gegeten heeft) 

 Onafhankelijke vs. afhankelijke variabelen (S-R psychologie)  

o Onafhankelijk: karakteristieken van de situatie werken in op gedrag van persoon/dier 

(manipuleerbaar) 

o Afhankelijk: gedragingen dier/persoon (meten om te zien of onafhankelijke variabele een 

effect had)  

 Wetenschappelijke theorie: beschrijven van relatie tussen onafhankelijke en afhankelijke variabelen 

o In vorm van wiskundige wet  

 

Bewustzijn → valt buiten studiegebied (blackbox: er kan alleen naar waarneembaar gedrag gekeken worden) 

 Skinner: mentale processen bestaan niet 

 Onderzoek: manier waarop gedrag verandert onder invloed van ondervinding → leerprocessen 
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Psychoanalyse – Freud  

= bewustzijn en gedrag oppervlakkig, ware oorsprong van het ontstaan van persoonlijkheidsverschillen en 

mentale stoornissen ligt in het onbewuste  

 Psychopathologie: trauma’s kindertijd verdrongen in onbewuste 

o Oplossing: onbewuste conflicten in bewustzijn oproepen  

o Vrije associatie, droominterpretatie,… → sofa science  

 Onderzoeksmethode: hermeneutische benadering 

o Introspectie, begrijpen van verleden 

o Eerder filosofische benadering  

o ↔ natuurwetenschappelijke benadering: empirie, falsificatie voorspellingen  

 

Algemene conclusie 

 Verschillende onderzoeksscholen voor hetzelfde studiegebied (begin 20e eeuw) 

 Natuurwetenschappelijke methode superieur  

o Systematische observatie, empirisme, toetsing,… i.p.v. introspectie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONDERZOEKSMETHODEN IN DE PSYCHOLOGIE 

Observatie  

Wetenschappelijk onderzoek: nauwkeurige observatie en beschrijving van onderzoeksonderwerp  

 Menselijke intuïties beperkt (ook over eigen functioneren) & individuele verschillen 

 

Repliceerbaarheid: door onderzoek nauwkeurig te beschrijven, kan een andere onderzoeker exact hetzelfde 

uitvoeren en accuraatheid van studie aantonen door dezelfde resultaten te behalen → niet subjectief 

 

  

Literatuurstudie  

Voor onderzoek → goed idee hebben wat men wilt onderzoeken  

 Hoe gedetailleerder de onderzoeksvraag, hoe nauwkeuriger men kan observeren en hoe groter de kans 

op gewenste resultaten  

 

Onderzoeksvraag o.b.v. theorie  

 Theorie = samenhangend geheel van ideeën dat gebruikt wordt om een fenomeen te verklaren (resultaat 

van jarenlang onderzoek en nadenken)  

 Kan ook voortkomen uit toevallige observatie of interessante gesprekken  

 

 

 

 

 

Samenvatting  

Ontstaan van de psychologie door: 

 Filosofen (Descartes, Locke) 

o Psychologie → belangrijk thema binnen filosofie  

 Natuurwetenschappelijke methode toepassen op psychologische processen 

 Wundt – eerste laboratorium voor psychologische experimenten (Leipzig) 

 Binet & Simon – eerste bruikbare intelligentietest 

 Functionalisme (Amerika) 

 Behaviorisme (S-R) geïnspireerd door positivisme 

 Psychoanalyse – Freud (hermeneutisch alternatief – onbewuste)  
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Literatuurstudie: kijken wat er al over de problematiek bekend is 

 Onderzoeksvraag nauwkeuriger formuleren 

 Op de hoogte van valkuilen  

 

→ verschillende onderzoekstechnieken afhankelijk van soort onderzoeksvraag & mate van controle  

 

BESCHRIJVEND ONDERZOEK  

Correcte informatie verzamelen over onderwerp → betrouwbare en juiste gegevens  noodzakelijke voorwaarde  

 

Naturalistische observatie  

Gedrag wordt systematisch geobserveerd in een natuurlijke context  

 Op voorhand vastgelegd welk gedrag en welke aspecten geobserveerd worden  

 Vb: effect klasgrootte op agressie bij kleuters 

o Meerdere observanten  

o Elk kind 5 minuten observerende → 6 keer per kind verspreid over meerdere dagen 

▪ Om de 10 seconden gedrag noteren 

o Kinderen uit kleine en grote klassen 

o Resultaat: relatief weinig verschil tussen grote en kleine klas, agressief gedrag kwam bijna niet 

voor, in grote klas elkaar meer helpen met taken, in kleine klas sneller tot leerkracht richten 

 Op evidentie gebaseerd i.p.v. op overtuigingen  

 

Voordelen  Nadelen  

 Natuurlijke context  

 Startpunt voor meer gericht onderzoek  

 Keuze scoringscriteria  

 Complexiteit data (veel data apart bekijken) 

 Reactieve gedragingen: aanwezigheid 

onderzoeker beïnvloed gedrag 

 Integratie in context  

 

Vragenlijsten 

Vragen stellen aan mensen die ervaring hebben met het onderwerp → reeks vragen die ondervraagde op eigen 

tempo kunnen beantwoorden (zonder aanwezigheid van onderzoeker) 

 Ter aanvulling van observatie  

o Vb. onderzoek agressie – kleuters: leerkrachten gevraagd om geobserveerde  kinderen te 

beoordelen op 50 eigenschappen → resultaten teruggebracht in 6 schalen, waarvan 3 schalen 

een verschil aangaven tussen kleine en grote klassen (agressief, asociaal en uitgesloten)  

▪ Resultaten tegenstrijdig met observatie 

▪ Leerkrachten kleinere klassen strenger dan leerkrachten grotere klassen (enige 

mogelijke verklaring voor resultaten) 

 

Voordelen  Nadelen  

 Op snelle en gemakkelijke manier aan 

informatie geraken 

 Goede aanvulling op andere 

onderzoeksmethode 

 Subjectiviteit  

 Sociale wenselijkheid: mensen antwoorden 

op manier dat men verwacht binnen de norm 

te horen 

 

Interviews 

Open, gerichte, mondelinge vragen in interactie met de bevraagde  

 Gestructureerd: vragen staan vast, gaan niet in op antwoorden van de bevraagde, voor iedereen dezelfde 

vragen 

o Meer toegepast in onderzoek: makkelijker vergelijken van resultaten & meer controle 

 Ongestructureerd: basis van vragen, bijvragen stellen o.b.v. antwoorden, zoals in gesprek  
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Voordelen  Nadelen  

 Gedetailleerd (doorvragen) 

 Identificatie bij nieuwe onderwerpen  

 Generaliseerbaarheid, sampling bias 

 Verschillende perceptie van realiteit  

 Sociale wenselijkheid: neiging om 

maatschappelijk aanvaard antwoord te 

geven (gunstige indruk maken) 

 Geen anonimiteit  

 Vergelijkbaarheid & personeelsselectie  

 

Opiniepeilingen 

Korte vragen over een bepaald fenomeen om de opinie van een populatie te achterhalen 

 O.b.v. representatieve steekproef conclusies over hele populatie  

 Vb. verkiezingspeilingen (foute representatieve steekproef → baseren op telefonische peilingen, 

internetpeilingen,… → bepaalde bevolkingsgroepen buitengesloten) 

 

Voordelen  Nadelen  

 Op eenvoudige en snelle manier de opinie 

van een grote groep mensen verkrijgen  

 Sociale wenselijkheid  

 Nonrespons bias: bewust niet reageren op 

bepaalde vragen 

 Representativiteit voor volledige populatie 

bijna onmogelijk  

 

Psychologische tests 

Meten (kwantificeren) van specifieke menselijke eigenschappen en vaardigheden  

 Gestandaardiseerde test (vb. IQ, persoonlijkheid,…) 

 

Archiefdata 

Analyseren van bestaande datasets (opgeslagen en bijgehouden door organisaties)  

 

Gevalstudie  

Intensief, gedetailleerd onderzoek over één persoon, gebeurtenis of geval met als doel algemeen geldende 

principes te identificeren  

 Niet van toepassing op grote groep → zeldzame fenomenen  

 Toepassingen  

o Neurologisch onderzoek: aandoeningen afhankelijk van precieze plaats in hersenen  

o Freud: eerste onderzoek → vanillepudding case – Lucy R  

o Kitty Genovese 

▪ Bystander effect: hoe meer mensen erbij betrokken zijn, hoe minder snel men het 

slachtoffer gaat helpen en hoe groter de verdeeldheid van verantwoordelijkheid 

CORRELATIEONDERZOEK  

Beschrijvend onderzoek: geeft een beschrijving wat het fenomeen inhoudt 

 

Correlationeel onderzoek: fenomeen begrijpen, inzicht krijgen in verbanden tussen de verschillende 

waarnemingen of metingen  

 Verzamelde data vergelijken met andere soortgelijke data  

 Op zoek gaan naar verbanden tussen gegevens die uit onderzoek naar voren komen  

 

Variabelen en correlatiecoëfficiënt  

Variabele = kenmerk dat kan veranderen en gemeten kan worden  

 In getal uitgedrukt  
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Correlatie = samenhang tussen 2 variabelen 

 Mate waarin wijzigingen bij de ene variabele gepaard gaan met veranderingen bij de tweede variabele  

 

Correlatiecoëfficiënt: getal tussen -1 en 1 dat de mate en de richting van het verband tussen twee variabelen 

uitdrukt  

 

Positieve correlatie & nulcorrelatie  

Twee variabelen variëren in dezelfde richting (in dezelfde mate toenemen/afnemen) 

 Correlatiecoëfficiënt tussen 0 en 1 

o 0 = geen correlatie → nulcorrelatie (geen verband tussen de twee variabelen) 

o 1 = perfect positief lineair verband  

 

Negatieve correlatie  

Twee variabelen variëren in tegengestelde richting (ene neemt toe, andere neemt af) 

 Correlatiecoëfficiënt tussen -1 en 0 

 

Geen oorzaak-gevolg effect 

Onderscheidt tussen correlatie & causaal verband! 

 Wanneer een correlatie vastgesteld wordt, hebben mensen vaak de neiging om hier een oorzaak-

gevolgverklaring voor te zoeken (de ene variabele zorgt voor het effect bij de andere variabele) 

 NIET ALTIJD ZO! 

o Er kan altijd een andere variabele mee voor het effect zorgen die niet zichtbaar is in het 

onderzoek zelf (onbekend) of het effect verloopt in de andere richting  

▪ A → B 

▪ B → A 

▪ C → A en B 

 

EXPERIMENTEEL ONDERZOEK 

Experimenten  

Correlationeel onderzoek: relaties tussen variabelen die van nature voorkomen  

 

Experimenteel onderzoek 

 Actief ingrijpen 

 Variabele manipuleren om te kijken of dit effect heeft op andere variabele 

 Oorzakelijk verband aantonen: manipulatie zorgt voor effect op andere variabele 

o Alleen geplande manipulatie mag voor effect zorgen, rest van variabele moet constant blijven 

o  

 

Vragenlijst onderzoek: correlatie videogames & agressie → derde variabele? (vb. ouders) 

 R = +0,30 

Vervolg: experiment bij meisjes om causaal verband aan te tonen  

 Meisjes die Street Fighter (gevechtsspel) hadden gespeeld deelde hogere straffen uit dan meisjes die 

Lemmings (kinderspel om veilige hut te bouwen) hadden gespeeld  

 

5 belangrijke fasen in experimenteel onderzoek – toegepast op studie agressie & videogames  

1. Voor het experiment (onderzoeksvraag) 

a. Literatuurstudie: effect gevonden bij jongen (op korte termijngeheugen) 

b. Theorie: idem meisjes 

i. Zien van geweld zorgt voor meer beschikbaarheid van agressieve gevoelens, 

gedachten en gedragingen (priming) 

ii. Verhoging van arousal  



9 
 

2. Hypotheseformulering: voorspelling op basis van een theorie die in een experiment getoetst wordt 

a. Verificatie: onderzoek bevestigd hypothese  

b. Falsificatie: resultaten komen niet overeen met hypothese → theorie herzien  

c. Beter begrip van fenomeen zodat met resultaten kan voorspellen i.p.v. achteraf een verklaring 

te geven  

3. In experiment gieten 

a. Onafhankelijke variabele: wat wordt er gemanipuleerd? 

i. Soort video game (gewelddadig of niet) 

ii. Aantal personen in kamer (veel of weinig) 

b. Afhankelijke variabele: meten het effect van de manipulatie 

i. Aantal keren maximumstraf (operationalisatie van agressie) 

ii. Aantal keren hulp bieden 

c. Controlevariabelen: wat je constant houdt om oorzakelijk verband te kunnen vinden  

i. Duur van videogame  

ii. Soort geroep, gelach van roeper,… 

4. Data verzamelen en analyseren 

a. Tellen, meten 

b. Is het verschil groot genoeg om betekenisvol en betrouwbaar te zijn → statistisch significant 

5. Evalueren hypothese en terugkoppeling theorie  

a. Verificatie of falsificatie (theorie, operationalisatie?)  

 

Voordelen  Nadelen  

 Causaliteit en controle 

 Repliceerbaarheid en betrouwbaarheid  

 Manipulatie soms niet mogelijk  

 Invloed andere variabelen statistisch 

‘schatten’  

 

WETENSCHAP ALTIJD JUIST? 

Elke studie → punten van kritiek (wetenschappelijke literatuur)  

 Interne validiteit  

o Oorzaak-gevolg relaties gerechtvaardigd? 

o Storende variabelen, confounds (experimentele studies!) 

 Externe validiteit  

o Repliceerbaar – betrouwbaar 

o Generaliseerbaarheid 

o Ecologische validiteit (soms tegenstrijdig resultaat 

o Veldexperiment: onderzoeker controle houden over een natuurlijke situatie (mix van 

natuurlijke observatie en experimenteel onderzoek)  

 

Convergerende evidentie  

Elke vraag vergt een veelheid van studies die problematiek van verschillende kanten benaderen en op 

verschillende manieren operationaliseren.  

 Men gaat voorgestelde verklaringen toetsen aan werkelijkheid om na te gaan of ze kloppen 

 Foutieve hypothese verwerpen = meest zekere manier om tot kennis te komen 

Daarom zwaktes van andere theorieën opzoeken → kritische analyse van bestaand werk  

 Alleen beste verklaringen overleven selectieproces, de anderen worden weggezuiverd  
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HET BELANG VAN BIOLOGISCHE FACTOREN VOOR VERKLARING MENSELIJK 

GEDRAG 

Dualisme: geest wordt niet beïnvloed door lichaam (→ geest kon lichaam wel beïnvloeden)  

 Psychische problemen toeschrijven aan externe fenomenen (vb. geesten, duivels,…) 

 

Onder invloed van evolutieleer en ontdekkingen in geneeskunde → biologie wel rol bij psychologie  

 

Centraal zenuwstelsel → gedrag 

 Gelokaliseerde letsels → specifieke pathologie (vb. Broca) 

 Algemene stoornissen (vb. Alzheimer) 

 Chemie → psychische pathologie (vb. serotonine – depressie) → medicatie  

 Ondervoeding (vermindering van intellectuele vermogens)  

 

Erfelijkheid (IQ, persoonlijkheid, motoriek,…) 

 Tweelingen onderzoek (adoptie)  

o Vb. huilen & suïcide 

 Stamboomonderzoek  

 

Invloeden uit evolutie: aangeboren kenmerken (vb. lachen, inprenting,…) → tabula rasa? 

 

Invloed van lichaam op geest (buiten hersenen): hormonen, honger, dorst, seksuele drift, pijn, zonlicht, 

beweging,… 

 

ONMISBAARHEID VAN COGNITIES  

Cognitieve neurowetenschap: observeren samenhang tussen biologie & psychologie  

 

Belang cognitieve processen 

 Leren: gedrag wordt beïnvloed door ervaring (meer dan S-R relaties) → hogere-orde kennis 

 Cognitieve kaart: experiment met ratten 

o Ratten kregen tijd om gangen te verkennen (creëren van cognitieve kaart: plattegrond in 

geheugen) 

o Bij experiment zelf werden gangen op bepaalde plaatsen dicht gezet, toch vonden de ratten hun 

weg gemakkelijk naar de doelkooi (zonder lokmiddelen etc.)  

 

MENS MAAKT DEEL UIT VAN EEN GROEP 

Belang sociaal-culturele context 

 Milgram: sociaal netwerk – 6 stappen = iedereen kan met elkaar in verband gebracht worden in 6 

stappen o.b.v. sociale netwerken 

 Sterke intragroepsbeïnvloeding → socioculturele verschillen  

 Socio-cultureel vs. biologisch = nature/nurture debat  

 Geslachtsverschillen  

 

Hofstede: culturele verschillen in 5 dimensies  

1. Individualisme – collectivisme  

2. Machtsverhouding (formeel – informeel)  

3. Vermijding onzekerheid (traditioneel – dynamisch) 

4. Feminisme – masculiniteit  

5. Lange termijn – korte termijn oriëntatie  

 

Nuance: psychologisch onderzoek vooral op WIERD people (Western, educated, industrialized, rich, 

democratic) → culturen niet allemaal vertegenwoordigd  
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BIOPSYCHOSOCIALE MODEL 

Gedrag beïnvloed door 3 aspecten (interactie)  

 Socio-culturele context 

 Cognitie  

 Biologie  

 

Eerst in geneeskunde geïntroduceerd, hoewel artsen duidelijk meer focussen op biologische aspecten. 

 

Model wordt ondersteund door bevindingen die aantonen dat sommige genen slechts actief worden binnen 

bepaald sociaal milieu. Het inactief blijven van genen ten gevolge van stresserende omstandigheden zorgt voor 

sterk verhoogde kans op negatief gedrag. 

 

Belang uitgelegd aan de hand van onderzoek over agressief gedrag 

 Interindividuele verschillen: 50% variabiliteit door genen 

o Serotonine  

o Testosteron (onderzocht bij tanssexuelen) 

o Consequentie voor behandeling – preventie  

 Additieve effecten biologie – sociaal cultureel + interacties 

o Adoptie ouders vs. biologische ouders onderzoek 

 Cognitief 

o Bekrachtiging (eigen – geobserveerd) 

o Perceptie/interpretatie situatie  

 Interactie nurture – genetica 

o Onderzoek: kindermishandeling – antisociaal gedrag – gemuteerd gen  

 

PLAATS PSYCHOLOGIE IN SAMENLEVING  

 Psychologie speelt een steeds belangrijkere rol in onze samenleving. Mensen zien zichzelf en hun 

relaties met anderen hoe langer hoe meer vanuit psychologisch perspectief. Dit wordt psychologisering 

van de maatschappij genoemd. 

 Er bestaat ook een toenemende interesse voor de resultaten van psychologisch onderzoek, waarbij men 

verwacht dat die eenvoudig te begrijpen zullen zijn. 

 Toch blijken mensen een verkeerd beeld te hebben van psychologen, gebaseerd op stereotypes 

aangereikt door de media en populairwetenschappelijke boeken 

 Meeste psychologen werken in algemene dienstverlenende sectoren, waardoor kans groter is dat je hen 

zult ontmoeten in dagelijks leven dan in klinische setting. 
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HOOFDSTUK 3: GEWAARWORDING 

GEWAARWORDING VS WAARNEMING 

Gewaarwording: verzamelen van zintuiglijke info en doorsturen naar de hersenen (bottom-up) 

 Opnemen van stimulatie uit omgeving 

 Vertalen naar elektrochemische neuronale signalen  

Waarneming: verwerken van deze informatie tot zinvolle ervaring (top-down) 

 Organiseren, interpreteren en begrijpen  

 

→ twee totaal verschillende processen binnen één continuüm: waarneming is nodig om zinvolle voorstelling van 

wereld te kunnen maken op basis van informatie verkregen via gewaarwording  

 Gestoord signaal: hersenen nog steeds een zinvolle voorstelling maken van de signalen die ze wel 

doorkrijgen  

ZINTUIGEN  

Traditionele vijf zintuigen (Aristoteles) 

1. Zicht  

2. Gehoor 

3. Reuk 

4. Smaak  

5. Tast  

 

Zintuigen zijn afhankelijk van elkaar (interactie tussen verschillende soorten perceptuele verwerking)  

 McGurk: onderzoek  

o Zelfde filmpje laten zien met alleen beeld, alleen geluid en daarna beide  

o Verschillende interpretatie bij de verschillende filmpjes  

o Zintuigen moeten samenwerken om juiste info te interpreteren en te verkrijgen  

 

Vijf extra zintuigen (Ward – 2008) 

Zintuigen toegevoegd o.b.v. functioneren van het lichaam & signaleren van lichaamsgevaar (zal doorheen de 

jaren nog meer aangevuld worden o.b.v. nieuwe bevindingen in hersenverwerking van stimulus) 

6. Pijngewaarwording  

7. Temperatuurgewaarwording 

8. Evenwichtsgevoel (vestibulair zintuig) 

9. Kinesthesie (positie en beweging van gewrichten en spieren) 

10. Interoceptie (interne sensaties zoals honger, hartslag, blaas,…)  

 

→ jeuk (als 11e zintuig) 

 

HET GEZICHTSVERMOGEN 

FYSICA VAN HET LICHT 

Licht = elektromagnetische stralingen  

 Snelle trillingen (oscillaties) van elektrisch geladen materiaal, zich voortbewegend in golven met een 

bepaalde golflengte  

o Uitgedrukt in nanometer (nm) 

 

Zichtbare spectrum 

Klein spectrum (400-700 nm) 

 Andere stralen gaan door weefsel heen (vb. magnetron)  
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Lichtintensiteit  

Bepaald door aantal fotonen per tijdseenheid → Fotonen worden uitgestraald door lichtbronnen (zwakke 

intensiteit = weinig fotonen) 

 Reflectie, terugkaatsing  

 Transparant (fotonen gaan door voorwerp heen), refractie (in verschillende richting → breken van licht) 

 Absorptie, opname van energie (vb. zwart t-shirt – warmte)  

 

Lichtbronnen  

 Zon (rechtstreekse stralen, reflectie van zonnestalen) 

 Zelf aangemaakt 

 Druk op ogen: prikkelen van oogzenuw (fysisch) 

 Elektrische stimulatie van cortex (fysisch) 

 Migraine (fysisch)  

OOG EN GEZICHTSBANEN  

Focussen op bepaald lichtinval → licht dat op voorwerpen schijnt en dat weerkaatst wordt komt uit verschillende 

richtingen 

 Voordeel: het blijven zien van een voorwerp vanuit verschillende posities 

 Nadeel: alle verschillende richtingen van lichtstralen zorgt ervoor dat deze op verschillende plaatsen op 

retina vallen → onmogelijk om scherp beeld te creëren  

o Oplossing: stralingen converteren naar één plaats op retina  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hersenen kunnen zich snel aanpassen aan andere visuele info en zo de motorisch handelingen makkelijk 

aanpassen aan situatie (→ experiment: balletjes vangen met speciale bril) 

 

De retina  

Transductie = fysische energie wordt door de receptoren omgezet in chemische reacties die elektrische signalen 

uitsturen naar de hersenen  

 Omzetten van lichtenergie in zenuwimpulsen  

 

Receptoren  

Kegeltjes (7miljoen): perceptie van kleur 

 Relatief sterk licht om geactiveerd te worden → detecteren geen licht met lage intensiteit  

o Kleuren in donker moeilijk te onderscheiden  

 Concentratie grootste in fovea (= centrale deel van retina): waar gezichtsscherpte het grootst is en 

kleuren het beste onderscheiden kunnen worden  

 

 

 

 Cornea (transparant): hoornvlies  

 Kamervocht (tussen cornea en lens) 

 Pupil (opening in iris) 

 Lens (bol, dicht): accommodatie = lichtsignaal breken 

zodat beeld zo goed mogelijk op retina komt → beter 

beeld 

 Glasachtig lichaam 

 Retina: geeft signaal door aan hersenen (spiegelbeeld & 

ondersteboven) → prisma shift: hersenen draaien alles wat 

we zien om 
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Staafjes (120miljoen): lichtintensiteit & zien van beweging  

 Grootste concentratie rond fovea (parafoveaal): aantal neemt buiten fovea sterk toe, maar verminderd 

sterk naar einde van retina toe 

 Makkelijk lage intensiteit van licht onderscheiden (→ nachtzicht)  

 Bewegingen in ooghoeken (niet scherp) waarnemen  

o Evolutionair interessant: prooi zoeken, maar in ooghoek een beweging waarnemen (→ 

mogelijk gevaar) → snelle reactie door staafjes  

 

Kegeltjes & staafjes: reageren slechts op klein spectrum van licht  

 Uitbreiden door dragen van speciale brillen (vb. nachtbril, uitraviolet → vogels, infrarood → 

slangen,…)  

 

Van ogen naar hersenen 

Retina bestaat uit 3 lagen (→ van buiten naar binnen) 

 Visuele receptoren (kegeltjes & staafjes) 

 Horizontale cellen 

o Bipolaire cellen 

o Amacriene cellen 

 Ganglioncellen: informatieverwerking → signalen gecompenseerd tot 1miljoen (vooral randen & 

beweging belangrijk  

o Bundeling van uiteinde van cellen vormen geleiders naar hersenen 

o Slechts klein deel van alle signalen komt uiteindelijk in hersenen terecht 

 

Axonen van ganglioncellen = oogzenuw  

 Blinde vlek: deel waar geen visueel veld wordt waargenomen (opgevuld door hersenen → informatie 

uit ander oog)  

o Onbewust opvullen kan gevaarlijk zijn → moeilijk/niet opmerken van hersenschade  

 

Oogzenuw → hersenen  

 Chiasma: informatie van beide ogen komt hier samen  

 Contralaterale projectie: informatie uit het linker gezichtsveld wordt in de rechter hemisfeer verwerkt 

(en visa versa)  

 Visuele cortex (achterkant hersenen)  

o Kenmerkdetectoren: oriëntatieselectief (neuronen reageren alleen op lijnen met bepaalde 

hellingshoek)   

 

Contralaterale projectie 

Split-brain patiënten: hemisferen verbonden, maar bij deze personen niet. Info kan niet van het ene naar het 

andere hemisfeer overgebracht worden 

 Onderzoek taal 

o Taal is links dominant (linker hemisfeer) 

o Wat door linker oog waargenomen werd kon men niet lezen (info wordt verwerkt in 

rechterkant hersenen, maar geen verbinding dus gee n taalherkenning)  

 

Gezichten bekijken: vooral info uit linkerkant visueel veld  

 Rechter hemisfeer: herkennen van gezichten (info halen uit linker visueel veld)  

 

Dubbele dissociatie  

→ twee verschillende visuele systemen voor het verwerken van informatie (twee verschillende hersendelen die 

instaan voor verwerking: herkennen van gezichten/herkennen van objecten)  

 Het ene werkt niet meer, maar het andere kan nog wel werken (en omgekeerde ook mogelijk bij 

anderen) 
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Prosopagnosie  

Men is niet in staat om gezichten te herkennen  

 Mensen zijn niet blind! 

 Kunnen alle delen van een gezicht zien (zien details), maar kunnen het gezicht niet zien als geheel 

 Kunnen wel objecten herkennen, maar geen gezichten  

 

Objectagnosie  

Men kan zijn omgeving niet herkennen  

 Mensen zijn niet blind! 

 Kunnen details waarnemen, maar geen gehelen  

 Info die hersenen binnenkomt staat niet in contact met de kennis over objecten (kent de naam van het 

object, maar herkent het object niet)  

 

Illusie  

Normale gezichten worden misvormd wanneer men op een ander punt focust 

 Effect: normaal kijkt men centraal naar een gezicht, maar wanneer men het beeld opvat door de 

informatie uit de staafjes dan treden er misvormingen op (ook al zijn de gezichten normaal 

weergegeven)  

 

Bijziendheid & verziendheid  

Bijziendheid (= myopie) 

 Geen goede afvlakking van lens (te bol) waardoor het beeld voor de retina valt  

 Oplossing = holle lenzen  

Verziendheid (= hypermetropie) 

 Lens niet bol genoeg (afgevlakt) waardoor het beeld achter de retina valt  

 Oplossing = bolle lenzen  

Presbyopie  

 Verziendheid door leeftijd: binnenste van lens wordt harder naarmate het ouder worden waardoor deze 

niet meer bol genoeg kan worden om voorwerpen van dichtbij scherp te kunnen waarnemen 

 Oplossing = leesbril  

 

Astigmatisme  

Oog is rond van vorm, maar soms is het oog afgevlakt → vervormd beeld dat oog binnen komt  

 Bepaalde cellen worden actief bij horizontale lijnen en sommige cellen worden actief bij verticale lijnen  

 Hierdoor kunnen bepaalde oriëntaties (zoals lijnen) niet goed apart waargenomen worden waardoor het 

beeld onscherp wordt 

 Oplossing: bril of laser (het bijvormen van oogbol zodat deze terug ronder wordt)  

 

HELDERHEID EN LICHTHEIDSPERCEPTIE  

Helderheid van licht 

Hoe zwakker een lichtbron, hoe minder fotonen uitgestuurd worden  

 Intensiteit bepaald de helderheid van het licht → belangrijke rol bij belichting (vb. hoeveel lampen 

nodig om gezellige sfeer te creëren)  

 Bij reflectie wordt intensiteit bepaald door hoeveelheid licht en de intensiteit van dat licht dat 

terugkaatst  

Constant houden door licht- en duisternisadaptie → tijdelijk verblind & tijdelijk weinig zien (vb. bij uitrijden van 

een tunnel, betreden van donkere kamer) → volledige adaptatie duurt ongeveer 30min 

 Pupil → aantal fotonen op retina bepaald beeld  

o Kleiner worden bij sterk licht (minder fotonen) & groter worden bij zwak licht (meer fotonen)  

 Staafjes (actief worden bij zwak licht) & kegeltjes (actief worden bij sterk licht) 
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Lichtheidsperceptie  

Helderheid van het voorwerp ten opzichte van omringende voorwerpen = relatieve helderheid → bepaald 

lichtheid (= niet constant)  

 Voorwerp dat helderder is dan omgeving zal als licht gezien worden (vb. ziet er wit uit op donkere 

achtergrond, maar achtergrond die nog lichter is dan voorwerp eerder lichtgrijs)  

 Voorwerp dat minder helder is dan omgeving zal als donker gezien worden (vb. ziet er zwart uit op 

lichte achtergrond, maar achtergrond die nog donkerder is dan voorwerp eerder donkergrijs)  

Gelijktijdig contrast: gepercipieerde lichtheid van voorwerp is afhankelijk van de helderheid van de omgeving  

 

Lichtheidsconstantie: gepercipieerde lichtheid van voorwerp blijft hetzelfde bij verschillende belichtingen (vb. 

wit hemd blijft een wit hemd, ongeacht of veel of weinig helder licht hebben)  

 

KLEURPERCEPTIE  

Golflengte en kleur  

Kleurperceptie wordt bepaald door de golflengte van elektromagnetische golven → bepaald tint  

 Bepaalde hoeveelheid nm kan mens niet waarnemen (vb. 300nm = ultraviolet) 

 500nm = groen & 700nm = rood 

 

Newton 

 Wit = alle kleuren (→ prisma: breking van licht geeft verschillende kleuren & bepaalde kleuren 

blokkeren zorgt voor een ander licht)  

 

Trichromatische theorie (Young)  

Alle tinten worden door de intensiteit van 3 (primaire) kleuren gecreëerd → rood, groen & blauw  

 Eerste verklaring voor kleurperceptie (echter niet volledig) 

 

3 soorten kegeltjes (19e-20e eeuw) 

Mensen hebben 3 soorten kegeltjes die verschillend reageren op verschillende golflengten (kort, midden, lang) 

 Tweede verklaring: kleurperceptie = relatieve activiteitsniveau van 3 soorten kegeltjes 

 Kleur zien door de activatie van verschillende soorten kegeltjes (relatief actief) 

o Hoogtepunt: precies die kleur, anders lichtere activatie om andere kleuren waar te nemen  

 

Kleurendeficiëntie (= kleurenblindheid)  

 Komt meer bij mannen dan bij vrouwen voor 

o Recessief: gen licht op X-chromosoom → 2 X-chromosomen kunnen elkaar compenseren 

waardoor het gen niet tot uiting komt  

 Meestal niet volledig kleurenblind 

o Meest voorkomende: niet goed functioneren van groen- of roodgevoelige kegeltjes 

 Niet altijd op de hoogte van aandoening 

o Leren kleuren o.b.v. hoe zij het waarnemen (iedereen interpreteert kleur anders, dus valt  niet 

op) 

o Kleur hangt samen met lichtheid & helderheid → daarop kleur baseren, compenseren bij 

perceptie (vb. geel is vaak lichtste kleur) 

 Test om het vast te stellen → Ishihara test 

o Getallen (in bepaalde kleurtinten) verstopt in bol van andere kleurtinten  

o Getal niet zichtbaar of ander getal zien → kleurenblind voor bepaalde kleurgevoelige kegeltjes  
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HET GEHOOR 

Gehoor → communicatie  

 Zicht & gehoor: 2 best ontwikkelde zintuigen (veel hersengebieden)  

FYSICA VAN HET GELUID  

Trillingen  

Lucht samenpersen en doorgeven → geluidsgolven (enkel mogelijk in de lucht)  

 Trillingen zijn bewegingen in de lucht  

 Hoe groter de drukverschillen, hoe sterker het geluid dat waargenomen wordt  

 

Sinusgolf: zuivere toon  

 Amplitude: verschil tussen de hoogte en de diepte van geluidsgolf (dB) 

o Fysisch overeenstemmen met drukniveau van golf  

o Geluidsterkte: hoe groter het decibelniveau, hoe luider de toon  

 Frequentie: aantal cycli (= op en neer gaan van golf) dat de golf binnen een tijdseenheid doorloopt (Hz) 

o Hertz: aantal cycli per seconde 

▪ Mensen: 20-20 000 Hz hoorbaar  

▪ Gehoor (Hz) verminderd wanneer men ouder wordt  

o Afhankelijk van golflengte  

o Bepaalt toonhoogte  

 

HET OOR 

 

 

Geluid komt binnen via oorschelp en gaat door de gehoorgang. Het geluid botst tegen het trommelvlies. Deze 

staat in verbinding met de gehoorbeentjes die de trillingen van het geluid doorgeven naar het binnenoor. De 

trillingen worden opgenomen door het ovale venster (= opening van het slakkenhuis).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drie grote delen  

 Buitenoor  

o Oorschelp  

o Gehoorgang  

 Middenoor 

o Trommelvlies  

o Gehoorbeentjes  

 Binnenoor 

o Gehoorzenuw  

o Slakkenhuis  

o Buis van Eustachius   

Het slakkenhuis is gevuld met een vloeistof 

dat de trillingen overneemt van het geluid en 

mee beweegt. In het slakkenhuis bevinden 

zich een aantal membranen waarvan het 

basilaire membraan het belangrijkste is. 

Hierin zitten haartjes en haarcellen die 

platgedrukt worden door de trillingen van 

het geluid. Het mechanisch plooien van de 

haarcellen zorgt voor neuronale impulsen 

die via de gehoorzenuw naar de hersenen 

gestuurd worden.  
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Gehoor – hersenen  

Neuronale impulsen die gehoorzenuw stuurt, komen aan in de auditieve cortex (temporaalkwab)  

 Feedbacklus: hersenen geven feedback op het oor 

o Signaal isoleren in achtergrondgeruis (vb. focussen op gesprekpartner)  

o Op achtergrond belangrijke info opmerken en hierop gaan focussen  

TOONSTERKTE, -HOOGTE GEWAARWORDEN  

Perceptie toonsterkte 

Hoe groter de amplitude, hoe meer druk er op het trommelvlies gezet wordt → trommelvlies buigt  

 Hoe verder het trommelvlies doorbuigt, hoe groter de verplaatsing van het vloeistof in het slakkenhuis 

 Op die manier worden meer haarcellen geplooid wat zorgt voor meer en sneller vuren van neuronale 

signalen  

o O.b.v. het aantal haarcellen dat op geluid reageert en de snelheid waarmee ze vuren, berekenen 

de hersenen de waargenomen geluidsterkte  

 

→ hoge tonen klinken luider dan lage tonen met dezelfde amplitude (vb. bas – melodie)  

 

Perceptie toonhoogte  

2 principes  

1. Positie van maximale vloeistofbeweging op basiliaire membraan (verschilt naargelang frequentie) 

a. Hoge frequentie: golven die minder ver van ovale venster liggen  

b. Lage frequentie: golven gaan ver in slakkenhuis  

2. Snelheid van vuren neuronale signalen door haarcellen  

 

Interactie tussen toonsterkte en toonhoogte: zowel sterkte als hoogte worden door de hersenen bepaald o.b.v. de 

snelheid van het vuren van neuronale signalen door haarcellen  

 

Beperkte frequentie van vuren haarcellen (1000Hz) → salvoprincipe  

 Cellen gaan afwisselend vuren  

 Som van al deze afgevuurde signalen vormt uiteindelijk hoogte van de toon  

o Hoogte > 1000 Hz 

 

 

Mensen relatief goed in horen van toonverschillen, maar niet in identificeren van absolute toonhoogten. 

 

AUDITIEVE LOKALISATIE  

Opmerken waar het geluid vandaan komt → gebruik maken van beide oren (mensen relatief goed in) 

 Klein verschil tussen beide oren wanneer signaal binnenkomt 

o Intensiteit: zachter opgenomen door ander oor 

o Aankomsttijd: trager opgenomen door ander oor 

 Minimaal verschil kan worden opgemerkt door hersenen 

 

→ niet enkel afhankelijk van geluidsrichting, maar ook van grootte van ons hoofd (hersenen aanpassen) 

 Visuele feedback nodig om richting te corrigeren  

 Blinden: minder goed geluiden lokaliseren  

o Kliktechniek (= echolokalisatie): weerkaatsen van geluiden (zoals vleermuizen) om omgeving 

te kunnen visualiseren  

▪ Afmeting van object herkennen door echo → eigen interpretatie wat object is  
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GEHOORVERLIES  

Bij verlies van een bepaalde zintuig → andere zintuigen gestimuleerd om zich beter te ontwikkelen  

 

Conductiedoofheid  

Slijtage van gehoorbeentjes door ouderdom → trillingen worden niet meer duidelijk waargenomen  

 Oplossing = gehoorapparaat (versterken van trillingen)  

 

Intense blootstelling aan geluid 

 Niet-permanent gehoorverlies: tijdelijke drempelverschuiving  

o Tijdelijk geen zachte geluiden meer waarnemen 

o Hoe luider het lawaai en hoe langer de blootstelling, hoe groter de kans op langer 

gehoorverlies 

 

Sensorineurale doofheid  

Intense blootstelling aan geluid voor lange tijd 

 Permanent gehoorverlies: gedeeltelijk of volledig  

o Schade aan haarcellen: cellen zijn kapot dus kunnen geen signaal meer doorgeven aan de 

hersenen  

 Soms 1 intense blootstelling voldoende voor permanente schade (vb. schot van geweer)  

 

Hoorapparaat geen effect → cochleair implantaat (= micro bij oor dat geluid omzet naar elektrische signalen die 

doorgestuurd worden naar de hersenen)  

 Vooral bij jonge kinderen → betere taalverwerving  

 Bij volwassenen minder succesvol: zijn woorden al gewoon en hebben weinig neuroplasticiteit 

waardoor ze de elektrische signalen moeilijker kunnen interpreteren als woorden  

 

Tinnitus  

Blootstelling aan voortdurend lawaai → oorsuizingen 

 Constant geluiden horen die niet van buiten komen 

 Ongecontroleerde signalen van haarcellen afvuren naar hersenen 

 Niet te behandelen (→ psychologisch aanpassen, maar vaak moeilijk proces → veel zelfdoding)  

 

DE REUKZIN 

Minder goed ontwikkeld (i.v.m. dieren) 

 Aantal receptoren klein (verschillende receptoren voor verschillende moleculen, afwisselen van neusgat 

om verwerking te versnellen → dubbel zoveel receptoren proberen benuttigen)  

 Klein hersendeel in cortex dat instaat voor reukzin  

 

 

GEUREN DETECTEREN EN IDENTIFICEREN  

Moleculen die in de lucht zweven, lossen op in reukepitheel (slijmerig membraan hoog in neusholte) . In neus 

zitten verschillende receptoren voor verschillende moleculen. Een molecule past slechts op een beperkt aantal 

receptoren → specifiek patroon van receptoren zorgt voor het identificeren van de geur  

 

 

 

 

 

 

 

Geactiveerde receptoren → sturen boodschap door naar bulbus olfactorius  

 Van daaruit gaan signalen naar hogere corticale centra waar 

neuronale signalen als geuren geïnterpreteerd worden  

 Geurlokalisatie o.b.v. vergelijking van de geuren die in de twee 

neusgaten binnenkomt  

 

→ slecht ontwikkeld omdat mensen weinig oefenen, maar leren is 

mogelijk (vb. wijn)  
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Individuele verschillen  

 Vrouwen beter dan mannen 

 Beter op jonge leeftijd 

 In ochtend hogere gevoeligheid voor geuren dan in avond  

 Geuradaptatie: geur niet meer ruiken omdat we deze gewoon zijn → hersenen negeren de geur 

o Vb. eigen lichaamsgeur 

 Slechts 100 geuren die mensen kennen, 70% accuraat  

 Blinden 

o Geen betere detectie: geen beter ontwikkeling van geur door verlies van ander zintuig 

▪ Weinig verbindingen naar andere cortex  

o Wel betere identificatie: beter herkennen van geur 

 Kakosmie: slechte geur, of geen geur 

o Geurreceptoren werken niet  

 

FEROMONEN  

Feromonen zij geuren die paargedrag beïnvloeden 

 Vooral dieren, minder belangrijk bij mensen  

 Opposites attract: opzoek gaan naar tegenovergestelde geuren van zichzelf 

 Evolutionair voordeel: andere genen, dus andere kenmerken (betere kenmerken om te overleven)  

 

Bij mensen voorkeur van geuren niet aangeboren, maar kan wel aangeleerd worden (vb. context) 

 Foetaal: door (slechte) reactie van moeder op bepaalde geur, zelf ook afkeer hebben voor die geur 

(zonder enig contact met geur zelf)  

 

DE SMAAKZIN 

Smaakzin minder goed ontwikkeld bij de mens dan bij veel andere diersoorten 

 Bier/wijntest: mensen denken (geblinddoekt) smaken te herkennen en te onderscheiden van andere 

smaken, maar in realiteit is dit niet zo 

BASISSMAKEN EN RECEPTOREN 

Aristoteles: onderscheiden van 7 verschillende smaken → later slechts 4: zout, zoet, bitter, zuur 

 Relatieve activatie zorgt voor de uiteindelijke smaak 

 Mens voorkeur voor bepaalde smaken (biologisch/evolutionair) 

o Zout: lichaam bestaat uit verschillende zouten, dus belangrijk deze aan te vullen 

o Zoet: zorgt voor veel energie dat lichaam nodig heeft om zich warm te kunnen houden en 

bewegingen uit te kunnen voeren 

 Mens instinctieve afkeur  

o Zuur: zure stoffen meestal schadelijk 

▪ Alleen lage concentraties geapprecieerd (meestal in combinatie met zoet)  

o Bitter: schadelijke stoffen in planten vaak bittere smaak  

▪ Gevoeligheid bepaald door individuele verschillen (→ gevoelig: weinig groenten 

eten) 

 Voorkeur = cultureel beïnvloedbaar 

o Baby’s lusten alles 

o 2 jaar: neofobisch (geen nieuwe smaken meer willen proeven) → 10 blootstellingen nodig om 

het te kunnen eten (vb. olijven pas later leren eten) 
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Receptoren (5) 

Complexe smaken worden niet ervaren als een som van basisdimensies  

 

5 receptoren (volgen de basissmaken + 1 → umami)  

 In smaakknoppen (2000 – 10 000): 2/3 op tong (papillen), de rest in gehemelte en keel 

o Verschillende receptoren door elkaar over hele tong verspreid  

o Blinde vlek: plaats centraal op tong waar je niks proeft 

 Elke knop heeft 50 – 150 smaakreceptoren: worden om de 10 dagen vernieuwd  

 Aangevuld met sensaties van structuur, temperatuur, pijn,… 

 

Vet → smaak of structuur? 

BELANG VAN GEUR  

Deprivatie reuk: wanneer je niet goed ruikt kun je andere smaken waarnemen 

 Vb. in chocolade zeep proeven 

 Experiment: chipssmaak herkennen 

o Zonder wasknijper op neus: 79% van participanten binnen de 5 seconden herkent  

o Met wasknijper op neus: 54% van participanten binnen 11 seconden herkent  

 

Adaptatie  

We raken gewoon aan een smaak (vb. eerste pinda is zouter dan de tweede), daarom is smaak afhankelijk van 

alle andere ingrediënten (combinaties zorgen voor betere smaakintensiteit)  

 

DE ZINTUIGEN VAN DE HUID 

DRUKVERANDERING  

Tastzin  

Registreert drukverandering op de huid  

 Herkenning van voorwerpen  

 Sociale relaties (vb.effect couveuse: knuffels, hand geven,… → aanraking om band met ouder te 

ontwikkelen) 

 Feedback tijdens motoriek (vb. ei niet kapot maken wanneer je dit vast pakt)  

 

4 soorten receptoren 

1. Snelle veranderingen op precieze plaats (vingertoppen) 

2. Langdurige verandering op precieze plaats (klein voorwerp voor lange tijd → vb. steentje in schoen) 

3. Snelle drukveranderingen op groot oppervlak (vb. hand op schouder → niet precies, maar mogelijkheid 

om snel te reageren bij bijvoorbeeld gevaar) 

4. Lange druk op groot oppervlak (bewegingen → vb. verkeerde houding)  

 

Adaptie  

Bepaalde detectie van drukveranderingen vervagen/verdwijnen  

 Vb. dragen van kleren, ringen, kettingen,… voel je niet (je merkt het niet)  

 

Interactie met andere gewaarwordingen  

 Het dode hand effect (visueel): handen tegen elkaar houden en hand van de andere persoon strelen  

o Het lijkt alsof je je eigen hand aanraakt, maar je voelt het niet (gevoel dat je een dode hand 

aanraakt) 

o Fout signaal van hersenen  
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Tastzin buiten lichaam  

 Natuurlijk 

o Vb. pen bij schrijven 

 Inductie 

o Vb. prothesen: nephand synchroon strelen → bij strelen het gevoel hebben je hand te voelen 

(geen receptoren meer!)  

 Fantoomledematen  

o Het gevoeld at een lichaamsdeel nog steeds aanwezig is na amputatie 

o Breid heeft een lichaamsbeeld opgeslagen en weet hoe dit zou moeten voelen, ook al komen er 

geen signalen meer  

 

Fantoom  

Neuronale plasticiteit: hersendeel dat geen activatie meer krijgt gaat mee activeren met deel dat nog wel 

geactiveerd wordt  

 Vb. het aanraken van gezicht voelen in fantoomhand 

Ook omgekeerd: ander deel in hersenen gaat een functie overnemen (bij hersenschade worden nieuwe 

verbindingen gemaakt → betere functie-overname bij jongere kinderen) 

 

Fantoompijn: zenuwen die doorgesneden zijn, kunnen nog steeds ongecontroleerd pijn vuren 

 

Gewaarwording ontstaat pas in de hersenen: receptoren zijn niet meer aanwezig in het lichaam, dus hersenen 

geven zelf de signalen en zorgen voor gewaarwording  

TEMPERATUUR  

Huid gevoelig voor temperatuur om ons heen 

 Warmbloeding → evolutionair (koud: trui aandoen) 

 Apart koud en warm → combinatie van de receptoren zegt hoe warm/koud het is 

 Sneller veranderingen (metaal: snelle geleider voor warmte / hout: trage geleider voor warmte) 

 Adaptie: na een tijd voelen we niet meer of het heel koud of heel warm is 

o Absolute temperatuur wordt bepaald door de relatieve temperatuur te vergelijken met de vorige 

relatieve temperatuur waarmee men in contact is gekomen 

PIJN 

Pijn informeert ons over beschadigingen in lichaam of als we schade dreigen op te lopen (nociceptie) 

 Belang van pijn aangetoond bij mensen die geen pijn kunnen voelen  

o Oppassen dat ze niet op tong bijten 

o Veranderen niet genoeg van houding → spieren en gewrichten beschadigen 

o Verbranden zich snel  

o … 

 

Receptoren  

Vrije zenuwuiteinden in huid en lichaam (organen) 

 Dendrieten van neuronen (2 soorten) 

o Type 1: snel en precieze lokalisatie → reflexen (vb. pan snel loslaten om niet te verbranden) 

o Type 2: traag en diffuus signaal (vb. zeurende buikpijn)  

 

Thermal grill illusion  

Helft van worstjes is koud, helft van worstjes is warm → hand opleggen 

 Contrast in temperatuur zorgt voor het ervaren van een pijnlijk gevoel  
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Niet puur bottom-up 

Bottom-up: verwerking van de signalen die binnen komen 

Top-down: interpretatie door de hersenen  

 Geen pijn na ernstige verwondingen 

o Levensbedreigende situaties: pas pijn voelen wanneer we ons in veilige omgeving begeven 

 Compensatie door aangename stimulatie elders 

 Placebo-effect: geen echte medicatie/therapie/…, maar mensen denken dat wel 

o Zelfde effect als wanneer mensen wel echte medicatie/therapie/… zouden krijgen 

 Verhoogde gevoeligheid voor eerder beschadigde zones 

 Fantoompijn  

 Individuele verschillen  

o O.b.v. genen → genen voor gevoelige huid 

 

Poortcontroletheorie (Melzack & Wall) 

Pijnervaring (= pijnsignalen doorgestuurd naar hersenen) + pijnmodulatie (= interpretatie en hoe hersenen 

omgaan met de pijn) → beiden belangrijk voor pijnperceptie  

 Neuronale poort waar pijnsignaal door moet om hogere hersencentra te bereiken → beter om niet 

automatisch te reageren op pijn, maar pijn te onderdrukken om verder te kunnen  

o Poort minder/meer open door omstandigheden (vb. situatie, overtuigingen, type pijn,…)  

 

Pijnvermindering door endorfine 

 Vrijgegeven in levensbedreigende situatie (vecht-vluchtsituaties)  

 Vrijgegeven bij overmatig belastende inspanningen  

o Veel lichamelijk bewegen: hersenen denken dat lichaam veel pijn gaat doen → endorfine (= 

stof die gelukkig maakt) aanmaken om pijn te verminderen  

 

Chronische pijn 

Pijn langer dan 6 maanden, niet te wijten aan een kwaadaardige ziekte (komt bij 20% van bevolking voor) 

 Vb. artritis (enkel pijnbestrijding, geen oplossing) 

 

Poortcontroletheorie: pijnervaring – pijnmodulatie  

 Pijn stijgt  

o Meer aandacht voor pijn  

o Piekeren  

o Pijn vermijden  

 Pijn neemt af  

o Zeker over doelstelling in leven onafhankelijk van de pijn 

o Gevolgen beperken door compenserend, alternatief gedrag 

o Aanvaarding  

 

KINESTHESIE EN EVENWICHTSGEVOEL 

Kinesthesie = info over positie & beweging van ledematen, lichaam,… via receptoren in spieren, pezen en 

gewrichten  

 Reageren wanneer we vallen, uitglijden,… 

 Nauwelijks bewust, behalve wanneer het niet meer goed werkt 

o Vb. slapende voet → wandelen opeens veel moeilijker  

 

Evenwichtsgevoel = in balans blijven door info over evenwichtszintuigen (orgaan in oor met vloeistof dat mee 

beweegt → semicirculaire kanalen) + kinesthetische feedback (uit cerebellum)  
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Wanneer visueel beeld niet overeenkomt met de beweging, dan kan het evenwichtsorgaan extreem reageren 

(misselijk, duizelig,…) → vb. wagenziek  

 Oplossing visueel zelfde beeld krijgen als de beweging die men ervaart (vb. wagenzien → naar buiten 

kijken → je ziet dat je rijdt, je voelt dat je rijdt)  

 

PSYCHOFYSICA  

Psychologie die het effect meet van een fysische stimulus op een psychische ervaring 

 2 hoofdvragen 

o Wat is de absolute drempel om intensiteit waar te kunnen nemen? 

o Hoeveel verschil moet er zijn bij de intensiteit van de stimuli om het verschil te kunnen 

waarnemen? 

 

Absolute drempel 

 Wanneer stimulus waargenomen wordt door 50% van de participanten → absolute drempel 

 Stijgt gradueel, niet absoluut  

o Nooit volledig absoluut → adaptatie (zintuigen passen zich aan, na tijdje beter) 

o Vb. licht zien in donkere kamer → eerst slecht → ogen passen zich aan aan het donker → licht 

beter zichtbaar  

 In interactie met andere zintuigen: je voelt iets beter wanneer je het waarneemt (visueel) 

o 2-puntsmethode: punt op rug (je voelt het, maar je kunt niet precies zeggen waar) / op je hand 

(= zichtbaar, specifieker aanduiden waar je het gevoeld hebt)  

 

Ruis in zenuwbanen door spontaan vuren  

 Receptoren kunnen fouten maken 

 Signal-noise beslissing met false alarms en misses  

o Dingen zien die er niet zijn 

o Dingen niet zien die er wel zijn  

 

Zintuig  Absolute drempel  

Gezicht  Kaarslicht in donkere, heldere nacht zichtbaar op afstand van 50 km 

 Beste zintuig om iets op te merken (beste ontwikkeld)  

Gehoor  Getik van uurwerk op afstand van 5m 

Smaakzin  Koffielepel suiker in 7,5 liter water 

Reuk  Druppel parfum binnen ruimte van een appartement met 5 kamers 

Tastzin  Vleugel van een vlieg die op je wang valt op een afstand van 1cm  

 

We ervaren een bepaalde stimulus niet in dezelfde mate  

 Relatie fysische stimulatie & psychische respons niet lineair  

 Vb. fluisteren in rustige buurt (in werkelijkheid: 10x luider / ervaren het als: 2x luider) 

 

Differentiële drempel 

 Kleinste waarneembaar verschil (= just noticeable difference)  

 Wet van weber 

o JND verschillend bij verschillende intensiteiten (vb.20-22 gram zout/200-220 gram zout)  

▪ Mensen gevoelig voor verhoudingen tussen stimuli 

▪ Toepassingen: geneesmiddelen, dyslexie (tijd) 

o Verhouding JND en intensiteit verschilt per zintuig (vb. 60 lampen = 1 felle lamp makkelijk 

opmerken / 600 lampen = 10 felle lampen nodig om op te merken 

▪ Toegepast in onderzoek naar medicatie  
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CROSSMODALE INTEGRATIE  

Zintuigen interageren  

 McGurk effect 

 Lipbewegingen tijdens fluisteren → betere herkenning van gesproken taal 

Compensaties (oefening!) 

 Blinden: tastzin (braille) 

 Doven: betere visuele perceptie beweging periferie 

 Echolokalisatie  

Neuronale plasticiteit  

 Blinden visuele cortex tijdens braille activeren 

 Doven auditieve cortex tijdens beweging activeren  

Synesthesie (1%) 

 Verstoring van neuronale pruning (= onnodige verbindingen in hersenen sterven af) 

 Verbindingen tussen zintuigen die er niet horen te zijn (vb. iets zien wanneer je iets hoort) 
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HOOFDSTUK 4: WAARNEMING  

(→ focus op visueel systeem) 

VAN ZINTUIGELIJKE GEWAARWORDING NAAR WAARNEMING 

Gewaarwording is niet hetzelfde als waarneming 

 Vb. visuele agnosie: perfect zien, maar niet herkennen (gewaarwording OK – waarneming niet)  

o Case studie (Kevin): Geen objectherkenning, maar compensatie door semantische kennis     

(→ herkenning door te voelen/ kan kennis wel tekenen, maar herkent eigen tekeningen niet) 

 Hersendelen moeilijk te onderscheiden (2-richtingsverkeer)  

 

Waarneming: interpreteren en begrijpen van gewaarwording  

WAARNEMING = ACTIEF PROCES 

Visueel signaal is beperkt/onvolledig en veranderd  

 Blinde vlek: aangevuld door hersenen (→ constant berekeningen maken om signaal aan te 

vullen) 

 Oogbewegingen: saccades → we denken dat we vlot bewegen met ogen wanneer we lezen, 

maar in werkelijkheid maken we continu sprongen na een korte rustpauze om de informatie te 

verwerken (→ hersenen vullen pauzes in) 

 Knipperen met ogen (500ms) 

 Beeld dat binnenkomt in retina = 2D → omzetten naar 3D (info is niet zichtbaar in lichtstraat 

→ veel te snel dus hersenen gebruiken verbeelding om dit om te zetten) 

 Enkel fovea is scherp, de rest van beeld is wazig → hersenen passen beeld aan 

 Vorm niet constant in verschillende posities → voorwerp ziet er anders uit vanuit verschillende 

perspectieven, maar toch herkennen we het 

 

Perceptuele constantie 

Perceptie van voorwerpen constant houden, ondanks het wisselende retinale beeld (grootte, vorm, lichtheid, 

kleur, …) 

 Proximale stimulus: het geheel aan fysische energie dat onze receptoren stimuleert (vb. verschillende 

perspectieven van een stoel) 

 Distale stimulus: het voorwerp dat de fysische energie produceert (vb. stoel zelf)  

 

Heuristisch interpreatieproces (Palmer) 

Het omvormen van een proximale stimulus tot een distale stimulus 

 O.b.v. semantische kennis (= kennis van de wereld gevormd vanaf geboorte tot nu)  

 Proximale stimulus + aannames = meest waarschijnlijke distale stimulus 

o Aannames → problematisch proces: fouten (illusies) → hersenen maken een geredeneerde gok 

o.b.v. kennis die we al hebben en kunnen dus fouten maken  

 

ILLUSIES  

Visueel systeem werkt perfect → moeilijk om achterliggend proces te achterhalen  

 Illusies: waarneming komt niet overeen met de werkelijkheid  

o Moeilijk om grootte van objecten in 3D waar te nemen  

o Wanneer we optische illusie gezien hebben, leren de hersenen hier toch niks uit en maken ze 

opnieuw dezelfde fouten 

▪ Ook al weet je dat de kleuren identiek zijn, toch gaan je hersenen dit anders 

interpreteren en ga je verschillende kleuren waarnemen  
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BOTTOM-UPPROCESSEN & TOP-DOWNPROCESSEN  

Waarneming: bottom-up ↔ top-down 

 Bottom-up: receptoren → hersencentra herkenning en classificatie  

 Top-down: kenniscentra → vroege stadia verwerking (waarneming efficiënter maken) 

 

BOTTOM-UP → OBJECTHERKENNING  

Marr: 3 stappen in objectherkenning (→ niet 100% zeker, maar meest onderzochte theorie) 

1. Primaire schets 

2. Perceptuele organisatie  

3. Patroon- en objectherkenning  

 

Fase 1: primaire schets  

Proximale stimulus gevormd door het vuren van axonen in 2 oogzenuwen 

 

Compressie (minder dan 1% van het volledige beeld komt binnen in hersenen) → randen in beeld 

 O.b.v. drempels helderheidverschillen 

 O.b.v. oriëntatie van randen in beeld zelf 

 O.b.v. belangrijke helderheidsovergangen (toevallige zoals schaduwen etc. worden genegeerd)  

 

Fase 2: perceptuele organisatie  

Visueel systeem moet vaststellen welke randen bij elkaar horen als onderdeel van eenzelfde voorwerp. 

 Soms verloopt dit niet meer goed of minder vlot 

 

Marcel (1983): “als ik een complex voorwerp zag, bv een persoon, en als er verschillende personen in mijn 

gezichtsveld waren, dan leek het of de onderdelen van die mensen niet op de juiste manier bij elkaar hoorden. 

Behalve als één van die personen zich bewoog, dan leek hij meer één enkel voorwerp uit te maken… zo herinner 

ik mij een voorval waaruit wat mij één voorwerp leek bestond uit een auto, gedeeltelijk een boom en gedeeltelijk 

een man.” 

 

2 principes  

 Perceptuele groepering 

o Gelijkheid: figuren die op elkaar lijken samen bekijken  

o Nabijheid: figuren die dicht op elkaar staan samen bekijken  

o Geslotenheid: figuren die samen een geslote figuur vormen (niet persé raken) samen bekijken 

o Goede voortzetting: wanneer twee figuren tegen elkaar worden gezet zien we het geheel als 

een andere figuur (vb. X) i.p.v. twee aaneengeplakte figuren (vb. >< → > <) 

 Figuur-achtergrondscheiding  

o Omsingeling (vb. rubin vaas → vaas of twee gezichten?) 

o Grootte (kleine aparte figuur beter zien dan grote figuur) 

o Symmetrie 

o Locatie (onderaan = achtergrond) 

o Textuur (details beter zichtbaar) 

o Vorm (smaller onderaan figuur beter zichtbaar) 

o Vertrouwdheid  
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Patroon- en objectherkenning  

 Perceptuele organisatie → 2,5D schets 

o Vooral info zichtbare oppervlakte → representatie van distale stimulus die voorwerpgericht is, 

onafhankelijk van gezichtspunt kijker → vereist herkenning 

 Patroonherkenning: koppelen van kijkersgericht beeld aan een voorstelling in het geheugen → 

voorwerpgericht beeld  

 

2 principes 

 Template matching: vergelijking templates met uitkomst perceptuele organisatie 

o Soms maar deel zichtbaar 

o Variatie tussen stimuli  

 Kenmerkenherkenning (feature) 

o Vb. twee lijnen bovenaan gekruist = T 

 

Marr: herkenning door reeks verbonden cilinders met bepaalde lengte en breedte → dieren  

 

Biederman: cilinder is één van de 36 geons (ruimtefiguren) 

 Hoe meer geons er in een figuur zitten, hoe beter men deze kan herkennen  

 

Voorwerpherkenning  

O.b.v. template matching & kenmerkherkenning → 3D voorwerpgericht beeld 

 Aanvullen ontbrekende info 

 Distale stimulus  proximale stimulus  

 

TOP-DOWN  

Stephen Kosslyn: neuronale verbindingen naar visuele cortex 

 Veel interactie tussen de 2 processen → in hersenen zichtbaar 

 Verschillende zenuwbanen in verschillende richtingen actief  

 

Kenniscentra  

Zorgt voor waarneming (→ interpretatie door hersenen) 

 Niet door primaire schets 

 Perceptuele organisatie  

o Perceptuele groepering  

o Figuur-achtergrondscheiding 

 Patroonherkenning  

 

Evidentie 

 Waarneming = afwezig in proximale stimulus 

 Perceptie geheel sneller dan som van de delen 

 Contexteffect op interpretatie (= stimuli) 

o Vb. twee keer dezelfde gewaarwording → context-effect (afhankelijk van context anders 

interpreteren → I3 in combinatie met cijfers = cijfer dertien / I3 in combinatie met letters = B) 

o Vb. niet volledig zichtbare zinnen → veel kennis over taal (weten dat er geen woorden bestaan 

met die specifieke lettercombinatie, waardoor we weten welke interpretatie van de letter voor 

het juiste woord zorgt)  

 Omkeerbare figuren = bottom-up (! Geen waarneming) 

o Vb. haas of eend zichtbaar? 

 Subjectieve contouren: niet puur top-down, interactie met bottom-up (aanvullen retinale blinde vlek)  

o Vb. packmannen geven beeld van een driehoek (geen lijnen) 
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 Woordsuperioriteitseffect: wanneer een woord zichtbaar is kan men beter onthouden welke letter er op 

een bepaalde plaats staat wanneer men dit vraagt zonder het te laten zien 

o Bij letters van datzelfde woord in andere volgorde → minder onthouden  

 Geheel-deel superioriteitseffect voor andere stimuli: we bekijken verschillende vormen eerder in een 

geheel dan in delen 

o Vb. delen van gezicht zien als een gezicht, niet als oor, neus, oog, mond,… 

 Invloed vertrouwbaarheid gezichtspunt: wanneer men bepaalde vertrouwde gezichtsdelen recht houdt, 

maar gezichten zelf ondersteboven zet neemt men dit redelijk normaal weer (blad omdraaien → raar) 

 

Invloed van omgeving op herkenning  

 Object past niet in de context → moeilijker om te vinden dan in een context waarin deze wel past 

o Vooral bij latere fixaties: top-down neemt tijd → wanneer oog er niet direct opvalt moet men 

het object intensief gaan zoeken  

 

IAM: interaction-activation-model 

Voortdurende interactie tussen bottom-up en top-downinformatiestromen  

 Woordherkenningsmodel (McClelland en Rumelhart) 

Herkenning van visuele stimuli → herkenning letters/woorden? (lezen door computer?) 

 Kenmerkdetectors (Marr) 

 Groeperingsprincipe verbondenheid voor letters 

 Tussenlaag voor letters (positie-specifiek) → figuur-achtergrondscheiding niet voor woord als geheel 

 Facilitatie ↔ inhibitie  

 Graduele activatie – leercycli  

 Laterale inhibitie (oog) 

 Bottom-up neemt toe 

 Top-down neemt af 

 

 

 

 

 

Hoge causaliteit: goede nabootsing hoe hersenen in werkelijkheid functioneren (→ o.b.v. dit model kunnen 

robots dingen even goed uitvoeren als mensen) 

 

WAARNEMING VAN DIEPTE EN BEWEGING 

Retina 

 2D (platte structuren) 

 Geen info in lichtstraal over diepte/afstand 

 

Hersenen constant berekeningen maken om diepte te kunnen zien 

 Binoculaire diepteaanwijzingen: info uit 2 ogen 

 Monoculaire diepteaanwijzing: info uit 1 oog 

 

WAARNEMING VAN DIEPTE  

Binoculaire dispariteit  

Ogen staan paar cm van elkaar verwijderd → klein verschil tussen 2 beelden 

 Ontvangen verschillende info over hetzelfde voorwerp 

 Hoe verder de afstand tot het voorwerp, hoe minder verschil tussen de twee beelden (dispariteit) 

 Oogconvergentie: samentrekking van spieren → signaal aan hersenen hoe ver iets is o.b.v. stand ogen 
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Hersenen: 2 monoculaire beelden (1 dominant → ‘favoriet’ van hersenen)  

 Omvormen tot 1 3D/stereoscopisch beeld 

 

Strabisme (= scheelzien) 

 Afwijking → ogen kijken niet naar zelfde punt → verschillende info  

 Lui oog: hersenen negeren info van niet-dominant oog 

 Oplossing: goede oog tijdelijk afdekken 

o Hersenen leren dat ander beeld ook belangrijk is 

o Kind leert op zelfde punt te focussen met beide ogen → zelfde beeld vormen  

 

Monoculaire diepteaanwijzingen  

Ook met 1 oog dicht kunnen we 3D zien 

 Grootte van retinale beeld: hoe groter het beeld, hoe groter de activatie van de receptoren 

o Groot = dichtbij 

o Klein = veraf  

 Textuurgradiënt – dichtheid: hoeveel info is er op een bepaalde oppervlakte 

o Dichtbij = meer details, minder info 

o Veraf = wazig, veel info  

 Lineair perspectief: samenkomen van lijnen in punt horizon 

o Hoe dichter bij horizon, hoe verder weg 

 Interpositie – overlapping: iets wat op voorgrond is, bevindt zich dichterbij  

 Bewegingsparallax: omgeving niet overal even snel bewegen 

o Snel uit retinaal beeld = dichtbij 

o Traag uit retinaal beeld = veraf  

 

Illusies dieptezicht  

Veel kennis door illusies → fout beeld: hoe werkt het dan wel? 

 Lineair perspectief + textuurgradiënt 

o Verder naar horizon → hersenen interpreteren voorwerp als groter, maar in realiteit even groot 

o Hoe verder naar horizon, hoe meer hersenen de grootte overschatten  

 Ponzo: eenvoudige lijnen – sterke neiging 3D interpreatie  

 Müller-Lyer: beide staven even lang, maar door pijlen naar binnen/buiten lijken ze verschillend 

 Kamer van Ames: kamer lijkt normaal, maar is vervormd  

o Hersenen misleid: maken beeld van kamer o.b.v. verwachtingen en herinneringen aan een 

normale kamer 

o Top-down effect door visuele herinneringen  

o Monoculair: werkt niet met beeld van 2 ogen → slechts één gezichtspunt waarneembaar  

 Maanillusie: iets aan horizon zien → staat ver dus zal wel groot zijn 

o Objecten groter dan wanneer ze waarneembaar zijn in de lucht, in werkelijkheid zijn beelden 

even groot  

WAARNEMING BEWEGING  

Beweging kijker → verschillend retinaal beeld van stilstaande voorwerpen  

 Correctie irrelevante bewegingen gaan gepaard met signalen van oogspieren en evenwichtsorgaan  

o Stabiele distale stimulus 

 Gibsol: ecologische perceptie (leunt dicht bij realiteit) 

o Retinaal beeld wijzigen → meer info 

o Door beweging info uit omgeving halen  

o Vb. afstand schatten door snelheid verandering van retinaal beeld  
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Stilstaande kijker → bewegende voorwerpen  

 Evolutionair 

 Savelsbergh et al.: fluoballetje (→ wordt kleiner bij gooien) 

o Kleiner → overschatting afstand (erlangs grijpen) 

o Fout kleiner dan gedacht: niet enkel grootte, maar compensatie door binoculaire dispariteit  

o Grotere fout als voorwerp kleiner is dan gedacht  

▪ Vb. kleine auto → afstand lijkt groter dan werkelijkheid  

 Fout groter bij kinderen  

 

Grote capaciteit tot waarneming van biologische bewegingen  

 Bewegingen van mensen en dieren 

o Vb. 12 stippen: hersenen goed getraind in herkennen van deze bewegingen → wandelend 

persoon 

 Groeperingsprincipe van gemeenschappelijk lot 

o Bepaalde bewegingen samen maken → herkenning/interpretatie als biologische beweging  

 

2 verschillende banen (Ungerleider & Mishkin) 

 Wat-baan: temporaal – visuele agnosie (iets niet meer kunnen zien) 

o Herkennen van voorwerpen, geluiden, geheugen en taal 

 Waar-baan: pariëntaal (mentale kaart van de 3D ruimte waarin en zich beweegt) 

o Integreren en lokaliseren van informatie  

 

→ dubbele dissociatie  

 

Case study 

Alles wat ze ziet staat stil, maar andere zintuigen geven hersenen wel signalen van beweging → verwarrend 

 O.b.v. snapshots bepalen of iets beweegt → verandering van beeld 

 Veel visuele deelsystemen: gebeurt parallel 

 

Bewegingsillusies  

Apparente beweging door snelle opvolging beelden → phi-fenomeen  

 Vb. tv-beelden / neon reclames / … 

 

Geïnduceerde beweging: bepaalde beweging van omgeving is hetzelfde als visueel beeld wanneer je beweging 

zelf zou maken  

 Vb. wanneer andere trein langs jouw trein vertrek heb je het gevoel dat je zelf vertrekt 

 

Watervalillusie → adaptie bij gewaarwording van beelden 

 Beweging gaat constant naar beneden (ogen passen zich hieraan aan) 

 Wanneer men naar een andere kant kijkt lijkt het alsof beeld stijgt (doordat men neerwaartse beweging 

gewoon is geworden) 

 

WAARNEMING EN ACTIE  

Vroeger: waarneming (input) ↔ actie (output) 

 Gingen ervan uit dat dit gescheiden was van elkaar 

 

Nu: constante interacties → 3 onderzoekslijnen  
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SPIEGELNEURONEN –  RIZZOLATTI  

Spiegelneuronen: sociaal netwerk in brein 

 Empathie versterken door herinneringen en associaties aan eigen gevoelens in bepaalde situaties 

o Anderen beter begrijpen  

 Neuronen acties = neuronen waarneming acties  

o Neuronen die actief worden wanneer we zelf iets doen, worden ook actief wanneer we anderen 

deze handeling zien doen 

 Replicaties van acties van anderen (vb. geeuwen)  

 Verklaring imitatie: waarneming zorgt voor actie 

 Al vanaf 2 weken aanwezig 

 Autisme: geen goede correspondentie tussen spiegelneuronen  

 

Hypothese: mens beter aangepast dan evolutionair mogelijk door spiegelneuronen 

 Makkelijker bewegingen aanleren door imitatie  

 

IMPLICIETE ACTIVERING VAN RESPONSEN – DEHAENE  

Hommel: theorie van gebeurteniscodering  

 Geheugen = waarneming + acties 

o Dezelfde respons: sneller reageren 

o Andere respons: langer nadenken → trager reageren  

 

Onderzoek 

 Participanten zien een getal en moeten aangeven of dit groter is dan 5 (rechter hand) of kleiner is dan 5 

(linker hand) 

 Tussendoor krijgen participanten onnodige informatie te zien, waarbij 1 woord dat een cijfer omschrijft, 

maar waar participanten geen rekening mee moeten houden (niet bewust waargenomen → slechts 

enkele ms zichtbaar) 

o Woord = cijfer hoger dan 5 → sneller rechter hand omhoog steken 

o Woord = cijfer lager dan 5 → sneller linker hand omhoog steken 

 Onafhankelijke reactie van welk antwoord eigenlijk correct is  

 

Conclusie: zelfs wanneer we iets visueel waarnemen dat er niet toe doet, zal dit automatisch een respons 

activeren (ook al moet dit niet) 

 Conflict met respons die er wel toe doet  

GRIJPBEWEGING  

Onderzoek  

 Alleen mensen/primaten  

 Grijpbeweging naar illusie (cirkels midden even groot, maar omringt door grotere/kleinere cirkels) 

o Men ging ervan uit dat deze verkeerd ingeschat werd door hersenen, maar dat was niet zo 

o Veel minder in actie dan in waarneming 

 

Conclusie  

 Wat-baan: vatbaar voor illusies (herkennen, waarnemen) 

 Waar-baan: niet vatbaar voor illusies (acties, bewegingen) 

 

Perceptie-actietheorie (Milner & Goodale) 

Waarneming voor herkenning ↔ waarneming voor actie  

 Wat-baan ↔ waar-baan 

 Dubbele dissociatie: visuele agnosie ↔ intact grijpen  
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HOE BELANGRIJK IS LEREN BIJ DE WAARNEMING? 

Nature – nurture?  

 4 onderzoekslijnen  

BLINDEN STUDIES  

Enkel afwijking in oog, niet in hersenen → operatief herstel  

 Wat kunnen we wanneer we oog herstellen? = nuture  

o Weinig details, geen onderscheid simpele vormen 

o Wel detectie, fixatie, scannen en volgend bij beweging 

o Geen visuele herkenning (↔ tast) 

o Zeer lange training, niet altijd succes 

 

= nurture, MAAR geen systematische observaties  

 

Case study 

 Ongeval met chemicaliën: linker oog blind, rechter cornea schade 

o Stamceltransplantatie → rechter oog hersteld 

o Onderscheid eenvoudige figuren en kleuren 

o Goed zicht lage spatiale frequentie  

 2 jaar later: systematische test 

o Bepaalde delen van visuele waarnemingen kan men (in mate) trainen, sommige niet 

o Op jonge leeftijd beter door neuronale plasticiteit  

 3 jaar na operatie 

o Enkel wandelen met stok (snel) 

o Moeite onderscheiden schaduw-object 

o Geen gezichtsherkenning, enkel eigen vrouw 

 

Perceptuele deprivatie dierproeven → herkenning en snelle reacties aangeleerd (nurture) 

Kritische periode → eenvoudige perceptie (kleur, grootte, helderheid) aangeboren (nature)  

STUDIES VISUELE VERVORMING  

Visuele vervorming van intacte proefpersonen (Straton) 

 Mensen volledig laten aanpassen aan ander zicht (spiegelbeeld & ondersteboven)  

o Palmer: geen aanpassing aan waarneming, maar beweging  

o Held: actieve exploratie → belang lichaamsbeweging (actief) 

▪ Zelf ruimte laten onderzoeken zonder begeleiding  

 Nurture: passief → ook in bepaalde mate aanpassen, maar wel moeilijker) 

o Wanneer men door anderen door ruimte werd begeleidt op karretje  

STUDIES PERCEPTIE BIJ NEONATEN  

Neonaten (pasgeborenen): hebben nog geen nurture  

 Blooming, buzzing confusion (James): gewaarwordingen, geen waarneming 

 

Recent onderzoek 

 30 cm: redelijk goed onderscheiden van stimuli (voeding afstand) 

 12-21 dagen: imitatie gezichtsuitdrukkingen  

 

 

 

 

 



34 
 

Pasgeborenen: 

 Randen & overgang helderheid onderscheiden (primaire schets) 

 1-3 dagen: globale stimulusconfiguraties & voorkeur gezichten 

o Waarneming anders (→ interessanter want kijken er langer naar) 

o = aangeleerd (door regelmatig ermee in contact te komen) 

 

Dieptezicht 

 Gibson & Walk: visuele klip (vanaf 6 maanden) 

 2 maanden: hartslag daalt (aantrekkelijk, wel verschil) 

 Habituatietechniek: kijken naar iets nieuws (arousal) → gaat na een tijdje weg 

o Vb. harder zuigen op tutje  

 

→ bepaalde aspecten diepteperceptie zijn nature, rest o.b.v. leerproces (= nurture)  

 

Nuance  

Moeilijk om nature en nurture te onderscheiden 

 Vb. voorkeur stem voor moeder vanaf 2-3 dagen 

o Niet nature, maar nurture: prefoetaal aangeleerd (baby kan in baarmoeder geluiden waarnemen 

→ vertrouwde stem van moeder) 

STUDIES PERCEPTUEEL LEREN BIJ VOLWASSENEN  

Diagnose rongenfoto’s 

 Top-down: kennis opgedaan uit weernemingsproces (herkennen) 

o Veel mee in contact komen  

 Bottom-up: grotere gevoeligheid voor bepaalde stimuli 

o Beter onderscheiden van zwart en wit 

 

Hoe? 

 Meer aandacht voor belangrijke kenmerken  

 Specifieke receptoren voor bepaalde stimuli 

o Kenmerkendetectie: wanneer iets moeilijk herkenbaar is 

o Templates: vertrouwd worden van stimuli 

 Training: grotere verschillen zien tussen te onderscheiden stimuli 

 

Kritische periode: voor bepaalde vaardigheden (vb. blindenonderzoek!) 
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HOOFDSTUK 6: CONDITIONERING EN LEREN 

Uitgebreide samenvatting theorieën → ontwikkelingspsychologie! 

 

Hogere cognitieve functies → aanleren  

 Leren: (relatief-)permanente wijziging in gedrag en kennis ten gevolge van eerdere ervaringen 

 

Menselijk leren = principes als dieren → diermodellen 

 Experimentele methode: constant houden 

o Ervaring 

o Genetische achtergrond 

o Motivatie  

 Ethische bezwaren vs. belang (vb. angststoornissen behandelen) 

 Theoretisch en toegepast belang (vb. farmaceutica)  

 

Typisch menselijk: ook leren door communicatie (→ zie volgend hoofdstuk) 

 

KLASSIEKE CONDITIONERING 

Zeer eenvoudig mechanisme ↔ breed toepasbaar  

 

Ivan Pavlov → ‘pavloviaanse’ conditionering 

 Nobelprijs fysiologie & geneeskunde: spijvertering (experiment: hond van Pavlov) 

 Methode 

o Natuurwetenschappelijke aanpak: gecontroleerde omgeving 

o Afhankelijke variabele (respons): speekselafscheiding  

o Toevallige ontdekken: bel+voedsel → permanente gedragswijziging 

▪ Speeksel bij horen van bel (ook zonder voedsel) = geconditioneerde respons  

 Focus spijsvertering: psychische reflex 

 Geen subjectief gestuurd gedrag → wetenschappelijke studie  

 

NS + OS → OR leidt tot CS → CR (= OR) 

 Verwerving: proces waardoor CS → CR  

o Meerdere associaties NS (die uiteindelijk CS wordt) en OS 

▪ Leren is niet hetzelfde als geheugen: impliciet vs. expliciet geheugen (HS 7) 

o Duur en intensiteit van OS en OR  

 Extinctie (uitdoving)  

o Als CS plaatsvindt zonder OS → daling van CR 

o Niet vergeten! 

▪ Tijdelijk spontaan herstel 

▪ Zeer snelle nieuwe verwerving CS → CR (nieuwe relatie onderdrukt CS → CR) 

 Stimulusgeneralisatie: als CR → CR dan CS’ → CR 

o Evolutionair belangrijk: preventie gevaar  

o Niet absoluut: stimulusdiscriminatie (CS’ → niet OS en OR: extinctie) 

o Toepassing: spinfobie 

▪ Bepaalde spinsoorten CS wel laten volgen door OS → OR (vb. elektrische schok, 

anders geen CS’) 

 

Behavioristen: leren = nieuwe S-R verbinding creëren → 1e toepassing op mensen  

 

Kleine Albert – Watson: kind schrik aanleren voor ratten (en later ook andere dieren) 

 Associatie van dieren en eng geluid (dat voor schrik zorgt)  
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Problemen  

 S-R associaties → tussenin blackbox 

o Blind principe van contiguïteit: CS paar seconden voor OS 

▪ Hoe vaak komen stimuli samen voor? 

▪ Veel = hoge contiguïteit 

▪ Weinig = lage contiguïteit  

o Smaakaversie  

▪ Lang! → associatie? Contiguïteit? 

▪ Zelfs als misselijkheid (OR) niet te wijten is aan voedsel → dierproeven zout water en 

andere OS (vb. radioactieve stof) 

o Garcia & Keling: aangeleerde smaakaversie 

▪ Niet alle CS-CR combinaties zijn even conditioneerbaar  

▪ Experiment: ratten + zoet/lawaaierig water + straling/elektrische shock 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ondergraving principe contiguïteit & behaviorisme 

o Biologische predispositie (vb. drinken – discotheek) 

▪ Voedsel → misselijkheid (aan smaak koppelen) 

▪ Omgeving (licht & geluid) → pijn  

▪ Angst: Albert ratten > eendjes → van sommige dingen makkelijker om bang van te 

zijn dan van andere dingen 

o Kamin: blokkering 

▪ Nieuwe geconditioneerde stimulus geblokt door 2 stimuli op voorhand al te koppelen 

aan elkaar  

▪ Ook bij leren van hogere-orde associaties: leren lezen bij leesmoeilijkheden 

moeilijker in associatie met foto 

• Foto: CS 

• Uitspraak: CR 

• Woordbeeld: nieuwe CS (wordt geblokkeerd) 

 

Cognitieve alternatief  

Conditionering groter bij blinde associatie tussen contigue stimuli → actief proces 

 Leren van CS → CR relatie (blackbox: daar kan niks in gebeuren) ↔ leren van CS → OS relatie (S-S 

theorie klassieke conditionering)  

o S-R: ongeconditioneerde stimulus en geconditioneerde stimulus zorgen voor zelfde respons 

o S-S: geconditioneerde stimulus zorgt voor ongeconditioneerde stimulus die uiteindelijk voor 

respons zorgt  

▪ CS activeert beeld (mentale representatie) van OS 
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S-S theorie: (↔ behaviorisme) 

 Conditionering = voorspellen van OS o.b.v. CS 

o Efficiëntie contiguïteit: goede voorspellende waarde 

o Leren neemt toe als: 

▪ CS en OS nieuwe stimuli (vb. rat leeft trager bij licht dan bij shock) 

▪ Relatie overeenstemt met verwachtingen en erfelijke aanleg → verklaring biologische 

predispositie  

▪ OS belangrijker is (vb. hevige pijn) 

o Leren neemt af als: 

▪ Betrouwbare voorspeller reeds bestaat → verklaring blokkering  

 

→ associatie tussen CS en niet-observeerbare entiteit  

→ associatie tussen niet-observeerbare entiteit en CR  

 

Huidige psychologie: mentale representaties, verwachtingen, voorspellingen, neurale netwerken (→ hersenen)  

 Verbanden tussen stimuli zorgen voor nieuwe verbindingen in hersenen  

 

KLASSIEKE CONDITIONERING BIJ MENSEN  

 Artificieel, enkel reflexen, enkel bij dieren → OOK bij denkende wezens (→ Little Albert) 

 Zin om te snoepen voor tv (NS + versnapering = OS + OR → CS met CR) 

 Voorkeuren voedsel geconditioneerd: dingen leren eten 

 Voorkeur muziek: puberteit (associatie met sterke emoties) 

 Aangeleerde smaakaversie chemotherapie → ijs als CS 

o Misselijkheid niet meer linken aan eten dat men na chemotherapie krijgt → terug gezond dieet 

mogelijk  

 Reclame!  

 

Plaud & Martini: associatie spaarpot foto (NS) & naaktfoto’s (OS) 

 Spaarpot (CS) → seksuele opwinding (CR) 

 

Toepassing (cognitieve) gedragstherapie  

Menselijk gedrag bepaald door vroegere ervaring → correctie door conditionering  

 

→ leren van verbanden is mogelijk via conditionering, maar niet noodzakelijk 

 McNally: slang (CS) → schok / spin (CS) → geen schok) 

o Verbaal: spin wordt CS 

o Resultaat: CS (spin) → schok: angst 

 

→ leren via taal, niet enkel door ervaringen (↔ dieren) 

→ potentiële therapieën fobieën (MAAR: extinctie beter!) 

 

Toepassing politiek (subliminaal – priming) 

 In speech (video) een kort beeld van woord met negatieve connotatie → slechter scoren in stemming 

o OS: rat → NS: Al Gore  

o CR: aversie → CS: Al gore  
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OPERANTE CONDITIONERING 

Klassieke conditionering: leren samenhang gebeurtenissen omgeving zonder eigen controle 

 1 manier van leren, zaken die je overkomen (zelf geen inspraak) 

Operante (instrumentele) conditionering: gedragsverandering door leren samenhang gedrag – consequenties 

Thorndike – wet van het effect: voldoening gevende responsen zullen vaker, sneller en efficiënter uitgevoerd 

worden dan onbevredigde gevolgen  

 

SKINNER  

Afhankelijke variabele: aantal operante respons (→ gedrag met effect op omgeing) 

 

Gedrag = afhankelijk van omgevingsverandering 

 Bekrachtiging: (gewenst) gedrag neemt toe 

o Aangename stimulus toedienen (vb. snoepje) 

o Negatieve stimulus wegnemen (vb. paar uur uit gevangenis) 

 Straf: (gewenst) gedrag neemt af 

o Negatieve stimulus toedienen (vb. afwas doen) 

o Aangename stimulus afnemen (vb. huisarrest) 

 

Skinnerbox  

 Meer gecontroleerde omgeving 

 Kooi → rat 

o Knop 1 = voedsel (gewenst gedrag) → aanleren om op deze knop te drukken  

o Knop 2 = elektrische schok (ongewenst gedrag) 

 Door beloning mogelijk om dieren complexer gedrag aan te leren (nu: hondentraining) 

 

Bij mensen: alles wat we leren verloopt via beloning & straf  

 Beloning geven wanneer gedrag in de buurt komt van gewenste gedrag 

 Daarna strenger worden wanneer men beloning geeft bij welk gedrag 

 Op die manier moet dier zoeken wat het uiteindelijk gewenste gedrag inhoudt en dit uitvoeren 

 

BEKRACHTIGING  

Positieve bekrachtiging: gedrag neemt toe door het toedienen van positieve stimulus 

Negatieve bekrachtiging: gedrag neemt toe door het wegnemen van negatieve stimulus  

 

Primaire bekrachtiging (ongeconditioneerd): inherent bekrachtigend → basisbehoeften (vb. voedsel) 

Secundaire bekrachtiging (geconditioneerd): indirect door associatie met primaire (vb. geld → niet voor 

peuters) 

 

Continue bekrachtiging: na elk gedrag – zeldzaam – niet noodzakelijk voor conditionering 

Intermittente (partiële) bekrachtiging: herhaling gedrag noodzakelijk  

 

→ hoe vaak afhankelijk van bekrachtigingsschema’s  

 

Ratioschema’s: bekrachtiging afhankelijk van hoeveelheid van gedrag 

 Schema vaste (fixed) ratio → SFR 

o Vb. loon vakantiewerk boer: per kg een euro (vaste hoeveelheid) 

o Inefficiënt (post-bekrachtigingsperiode): bepaald gedrag opnieuw stellen kan even 

demotiveren → gedrag even niet stellen, pas na periode wel weer (trapsgewijs toename) 

  



39 
 

 Schema variabele ratio → SVR 

o Vb. gokautomaten: bedrag varieert (rond een gemiddelde) 

o Verslavend: elke keer als ik gedrag stel kan er een beloning komen → gedrag veel herhalen  

o Efficiënt: veel motivatie → elke keer kan er een beloning komen (graduele toename) 

 

Intervalschema’s: bekrachtiging afhankelijk van tijd en gedrag  

 Bekrachtiging na eerste respons na het interval 

 Schema vast (fixed) interval → SFI 

o Vb. horloge kijken op trein, zakgeld,… 

o Tussenliggende responsen irrelevant, toch SFI schelp 

▪ Net na bekrachtiging even gedrag niet stellen, we weten dat het nog even duurt voor 

er een nieuwe bekrachtiging plaatsvindt 

▪ Hoe dichter het bekrachtigingsmoment, hoe meer men het gedrag gaat stellen  

 Schema variabel interval → SVI 

o Vb. kind dat snoep vraagt 

o Je weet niet wanneer je beloond wordt (toeval) → hangt af van tijd  

 

STRAF  

Laat gedrag afnemen → wel belangrijk om na een straf het positieve gedrag te bekrachtigen  

 

Positieve straf: kans op voorgaand gedrag neemt af door het toedienen van een onaangename stimulus 

Negatieve straf: kans voorgaand gedrag neemt af door wegnamen van aangename stimulus  

 Time-out: werkt effectiever dan gewone straf, maar alleen als deze juist wordt uitgevoerd 

o Eerst waarschuwing 

o Uitleggen waarom en hoelang de time-out zal duren 

o Duidelijk maken dat het kind na de time-out terug mee mag spelen  

 

Strafdreiging: werkt even effectief (→ als je dit doet dan gebeurd er dat)  

 

Effectiviteit straf 

Straf niet altijd even effectief → positieve straf nog minder 

 Intensiteit  

o Onaangenaam: gedrag neemt af 

o Herhaling van dezelfde straf: minder efficiënt → escalatie (zwaardere straffen nodig voor 

zelfde effect) 

 Uitstel: efficiëntie neemt af 

o Rechtssysteem: leren het beste uit straf die snel volgt op negatief gedrag, gevangenisstraffen 

etc. die pas na maanden na het eerste proces worden gegeven zijn dus minder effectief  

 Consistentie 

o Negatieve bekrachtiging voor gedrag bij uitblijven van straf  

 Associatie met positieve bekrachtiging  

o Compensatie na straf: ‘troosten’ 

o Berisping = aandacht: negatieve gedragingen zorgen voor aandacht  

▪ Beloning wanneer kind anders weinig aandacht krijgt  

 

Bijproduct straf: ontsnappingsgedrag (→ wegnemen aversieve simulatie & onaangename stimulus ontlopen) 

 Werkt negatief bekrachtigend: straf wordt weggenomen (vb. wekker snooze) 

 Herhaald ontsnappingsgedrag → vermijdingsgedrag of -leren  

o Vb. zand uit schoenen doen → dichter bij zee wandelen (hard zand) 

 Pendelkooi: vermijdingsleren (vb. na tijdje leert muis dat er een schok komt bij licht dus springt ze snel 

naar andere kooi)  
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Vermijdingsleren – tweefactorentheorie (Mowrer) 

Klassieke conditionering  

 NS (signaal) + OS (shock) leidt tot OR → signaal wordt CS dat leidt tot CR (angst) 

 

Operante conditionering 

 Ontsnappingsgedrag leidt tot negatieve bekrachtiging (wegnemen van angst) → vermijdingsleren  

 

Reëel gevaar wordt vermeden, nooit meer ervaren → nooit confrontatie met irrationele karakter  

 Vb. schrik dat vogels ogen uitpikken → gebeurt niet in realiteit, maar door het vermijden van vogels zal 

men daar nooit achter komen  

 

Systematische desensitisatie  

Forceren om in aanraking te komen met angsten → angst afnemen in zeer korte tijd 

 Nieuwe verbindingen die stimulus in hersenen verbind met ongevaarlijke gedachten  

 

Effectieve straf  

 Relatief intens 

 Meteen  

 Consistent 

 Niet geassocieerd met positieve bekrachtiging 

 Mag niet leiden tot ontsnappings- of vermijdingsgedrag  

 

Straf in het dagelijkse leven: 

 Straf-ontvanger: agressie, apathie, sociale relatie → neemt af 

 Straf-gever: vaak niet objectief, maar geëmotioneerd  

 Straf vaak niet efficiënt, neveneffecten, gevaar op escalatie  

 

Aanbevelingen  

 Negatieve straf (time-out) beter dan positieve straf: minder escalatie, vooral bij goede relatie 

(aanwezigheid + stimuli) 

 Straf altijd gepaard met bekrachtiging gewenst gedrag 

 Ongewenst gedrag vermijden door vooraf bekrachtiging gewenst gedrag 

o Zo niet: extinctie (vb. slaapritueel baby’s → baby huilt bij slapen gaan: in eerst instantie laten 

huilen, maar na een tijdje toch gaan kijken → baby leert dat veel/lang huilen voor een beloning 

zorgt → beter om pas te gaan kijken wanneer baby terug stil is) 

 

VERWERVING EN EXTINCTIE  

Verwerving bij operante conditionering vereist aantal herhaling (afhankelijk van aantal variabelen) 

 Biologische predisposities: mate waarin de operante respons overeenkomt met natuurlijke aanleg  

o Eerder natuurlijke reflexen gebruiken i.p.v. complex gedrag 

o Vb. rat eerder shock vermijden door wegspringen i.p.v. op hendel te drukken  

o Gevaar: flight, flight, freeze  

o Breland 

▪ Wasbeer niet te conditioneren met spaarpot 

▪ Duiven niet te conditioneren zonder pikken & voedsel 

o Basisgedrag kan niet afgeleerd worden (= autoshaping) 
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Extinctie: gedrag daalt als bekrachtiging uitblijft  

 Weerstand extinctie hangt af van bekrachtigingsschema  

o Continu schema minder als partieel schema (vast minder dan variabel) 

▪ Duurt langer eer een verschil gekenmerkt wordt (continu: 1e beurt) 

▪ Doorzetten ondanks frustratie ontbrekende bekrachtiger 

▪ Geleerd dat na veel gedragingen soms bekrachtiger volgt 

▪ Doorzettingsvermogen kinderen stijgen na partiële bekrachtiging  

 Efficiëntste: differentiële bekrachtiging  

o Extinctie stijgt door bekrachtiging van verschillend gedrag  

 

 Verwerving  Extinctie  

Continu  Snel  Snel  

Vast ratio/interval  Moeilijker naarmate vereiste aantal 

responsen eer bekrachtiging toeneemt: 

eerst continu schema gebruiken  

Trager naarmate meer responsen nodig 

zijn voor een bekrachtiging of het 

interval toeneemt omdat het langer duurt 

eer het dier het doorheeft + tolerantie 

voor frustratie  

Variabel ratio/interval  Zeer moeilijk: eerst continu schema 

gebruiken gevolgd door vast schema  

Zeer langzaam wegens niet doorhebben 

+ tolerantie voor frustratie + 

bekrachtiging soms pas na vele 

responsen  

BELANG VAN CONTEXT  

Stimuluscontrole: link gedrag → bekrachtiging enkel van toepassing in context waarin geleerd wordt (enkel in 

bepaalde contexten wanneer bepaalde stimuli aanwezig zijn) 

 Vb. verschillende begroetingen in professionele context 

 

Vereist: 

 Stimulusdiscriminatie: stimuli onderscheiden waar wel/niet beloond wordt (geen beloning → gedrag 

vermeiden) 

o Toepassing perceptuele discriminatiemogelijkheden bij dieren 

 Stimulusgeneralisatie: stimuli uit bepaalde context onderscheiden en toepassen in andere contexten  

o Toepassing in nieuwe situatie  

o Vb. wolf zien in filmpjes – wolf zien in het echt → beide respons ‘gevaarlijk’ 

 

S-R relatie  

Behavioristen: R-G niet mogelijk want G (= gevolg) is er nog niet  

 Associatie S-R wordt geleerd (belang stimuluscontrole)  

 

S-G relatie  

Bekrachtiging/straf omvatten OS en OR 

 Context wordt CS 

 

Intuïtie  

R wordt gesteld met G als doel (vb. studeren)  
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Onderzoek Colwill & Rescorla 

 Fase 1: skinnerbox 1 

o Hendel → voedsel  

o Ketting → suikerwater 

 Fase 2: andere kooi  

o Misselijk maken na voedsel (50%) of met suikerwater (50%) 

 Fase 3: minder hendel of ketting responsen in skinnerbox, afhankelijk van fase 2 

 

Conclusie: R-G relatie geleerd → ze verwachtten voedsel/suiker en misselijkheid (G) bij hendel/ketting respons 

 Stimulus niks te maken met respons en beloning → er is effectief geleerd geweest  

 

Cognitieve factoren (mentale representaties) bij operante conditionering  

 

Aangeleerde hulpeloosheid  

Aandacht voor nieuwe fenomenen die jaren werden genegeerd in leerpsychologie  

 Siligman: pendelkooi → ontsnappingsgedrag initieel inefficiënt  

o Honden blijven gewoon staan (janken), zelfs al wordt ontsnappen mogelijk 

 

Aangeleerde hulpeloosheid: algemene verwachting geen controle te hebben over omgeving d.m.v. gedrag na 

blootstelling aan onvermijdbare situaties (vaak vicieuze cirkel) 

 R-G link 

 Depressie, onwil om te solliciteren, negatieve spiraal bij werkloosheid,…  

 

Latent leren  

Behaviorisme: doolhof → bij elke splitsing de juiste respons voor bekrachtiging  

 

Tolman: inzicht in lay-out doolhof → pad 2 en 3 nooit bekrachtigd tijdens leerfase 

 Cognitieve kaart  

 Latent leren door mentale representatie (associatie tussen mentale representaties van gebeurtenissen) 

 

Onderzoek Morris 

 Fase 1: trainingsfase (veel laten zwemmen en zoeken tot ze het gewoon zijn waar het platform staat) 

 Fase 2: hersenletsel stimuleren en observeren (schade aan hippocampus) 

o Helder water: redelijk makkelijk platform vinden (geen effect) 

o Troebel water: bleven zwemmen tot ze per toeval het platform vonden (effect op geheugen) 

 

OBSERVEREND LEREN 

Leren niet enkel door eigen ervaringen → leren door observatie (spiegelneuronen) 

 

Imitatie van rolmodel (= iemand waar je naar opkijkt) 

 Gedrag dat bekrachtigd wordt bij model: zelf herhalen  

 Status van model: belangrijk in je leven  

 

Mechanisme  

 Stimulusversterking: stimulus waar model mee omgaat wordt belangrijker en aantrekkelijker  

 Doelversterking: verhoogde motivatie om zelfde doel te bereiken als model  
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Bandura: observerend (sociaal) leren  

 Vooral angst en agressie bestudeerd  

o Agressie: bobo doll experiment → ouders gewelddadig omgaan met pop, kinderen ook (hoe 

lief ze in normaal leven ook mogen zijn, gaan ze toch dit gedrag overnemen) 

o Angst: makkelijk doorgeven via rolmodellen  

▪ Opvoeding (angsten van rolmodel worden overgenomen door kind) 

▪ Biologische predispositie: niet elk gedrag kan aan- of afgeleerd worden  

 

Ongewenst gedrag kan ook gemodelleerd worden  

 Agressie: bobo doll experiment  

o Niet in controlegroep 

 Ook als andere speelvormen mogelijk waren  

 Sterker als model bekrachtigd werd dan bij straf → plaatsvervangend  

 Interactie ouders → interacties leeftijdsgenoten  

 Terugkerende kindermishandeling: antisociaal gedrag (aangeboren en aangeleerd)  

o Kind ziet ouders elkaar slaan → zelf late ook doen  

 

Cultuurverschillen  

Verschillende culturen vertonen en appreciëren verschillende gedragingen  

 Observerend leren  

 Grondslag invloed sociaal-culturele factoren op gedrag  

 

Smaakvoorkeuren cultureel bepaald  

 Klassieke conditionering (vb. gezellige momenten) 

 Observerend leren (vb. pepers eten wanneer ouder dit ook doet → warme sociale relatie) 

o Zien eten doet eten  

o Ook bij alcohol: verklaart hoog gebruik studenten i.v.m. lager opgeleiden  

 

Geslachtsverschillen  

Invloed rolpatronen 

 Man-vrouw-rollen: traditionele rolverdeling ondanks opvoeding bij schoolgaande kleuters 

 Overgeleverd via observerend leren (cultureel bepaald) 

 

CASE:  CONDITIONERING ZONDER BEWUSTZIJN  

Kan je dingen leren in je slaap door ernaar te luisteren? (onbewust) 

 

Squire: 2 soorten geheugen  

 Declaratief geheugen: bewuste herinneringen feiten/gebeurtenissen 

 Niet-declaratief geheugen: vb. vaardigheden  

o Klassieke conditionering bij amnesie-patiënten  

 Impliciet leren: verandering in gedrag/kennis zonder bewuste herinnering  

 

Bepaalde herhaalde sequentie van vele getallen → te groot voor declaratief geheugen  

 Na 96 beurten pas geleerd 

o Niet als feitelijke kennis opgeslagen in geheugen, maar als vaardigheid → niet-declaratief 

geheugen  
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Conclusie  

 Onbewuste conditionering mogelijk, maar zeer beperkt 

 Enkel elementaire verbanden en gedragingen → zo niet: bewustzijn 

 Onbewuste nooit mogelijk als bewuste niet mogelijk is 

 Onbewust = beperkte, primitieve vorm van bewuste conditionering  

 

 

Neuronaal leren  

Als bepaalde (groepjes van) neuronen samen actief worden, dan gaat er na een tijdje ook een verbinding tussen 

die neuronen ontstaan  

 Verbindingen worden sterker naarmate deze meer actief worden (herhalen, trainen, oefenen,…) 

 

Associatief leren – neurale equivalent  

 Hebbian learning  

 Long-term potentiation: synaptische efficiëntie stijgt bij co-occurence van activatie (NMDA) 

o NMDA: enige (gekende) stof die ervoor zorgt dat verbindingen maken en het sterker worden 

ervan effectiever en vlotter verloopt 

 Simulaties: neurale netwerken  

 

Fysieke, biologische, neurale verandering ten gevolge van leren  
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HOOFDSTUK 7: ONTHOUDEN EN VERGETEN 

Informatie opnemen (gewaarwording), interpreteren (waarneming), selecteren (aandacht), nieuwe dingen leren 

(conditionering & leren), ze opslaan en ophalen (geheugen) 

 

Geheugen: in de hersenen opgeslagen ervaringen die gedrag kunnen beïnvloeden  

 

ACHTERGROND 

Rubin & Schulkind  

Genereer herinneringen bij target woorden (woede, boek,…) bij 73 jarigen  

 Recentheidseffect: herinneringen uit laatste recente levensjaren  

 Geen voor 3 jaar: geheugensysteem werkt dan nog niet 

 Reminiscentiebult: meer herinneringen tussen de leeftijd van 10-30 jaar (→ levensveranderende 

gebeurtenissen & geheugenontwikkeling) 

o Iets groter indien instructies verwijzen naar het verleden: manipuleerbaar (makkelijker om 

herinneringen op te halen wanneer men expliciet verwijst naar bepaalde  periode) 

 

Ophalen → men kan geen herinneringen voor 100% vergeten (zelden), sommige moeilijker om op te komen  

 Besparingsmethoden  

 

Ebbinhaus: Uber das Gedächtnis  

 Begin psychologie (1855): hoeveel en hoe snel vergeten we, betekend vergeten compleet verlies? 

 Procedure: spantaak (= bepaalde stimuli te zien die je moet onthouden en representeren) 

o Herinnering CVC (letterreeksen die bestaan uit 2 medeklinkers en 1 klinker ertussen) 

▪ Lim/pon/ten/sur/wer/zof/his/nal/rin/zek  

o Onmiddellijk: max. 7 eenheden onthouden in KTG 

o Na 17x → 12 eenheden  

o Na 44x → 24 eenheden  

 Hoe meer tijd erover heen gaat, hoe slechter de herinnering worden  

 Herhaald leren → minder beurten zelfs al is initiële herinnering = 0 

o Minder beurten nodig i.v.m. eerste keer om reeks volledig te leren, ook al ben je het volledig 

‘vergeten’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ebbinghaus’ vergeetcurve 

Hoeveel keer opnieuw studeren afhankelijk 

van verstreken tijd  

 

Meter et al.: geheugen nieuwsfeiten internet surfers 

(experiment) → komt overeen met vergeetcurve van 

Ebbinghaus 

 1e periode een snelle daling, daarna trager 
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Verschillende geheugensystemen – W. James (1890) 

 Primaire geheugen (KTG/WG): kort bijhouden van gedachten en ervaringen (→ stream of 

consciousness) 

 Secundair geheugen (LTG): geheugen voor vroegere gebeurtenissen en ervaringen  

o Niet-declaratief (impliciet) geheugen: onbewuste vaardigheden die tot uiting komen in gedrag  

▪ Moeilijk om exact onder woorden te brengen  

▪ Motorisch (vb. piano spelen, fietsen,…) 

▪ Alle geheugenfenomenen zonder bewustzijn  

o Declaratief (expliciet) geheugen: bewuste herinnering van feiten en gebeurtenissen die men 

kan verwoorden  

▪ Episodisch: zelf meegemaakte gebeurtenissen (autobiografisch) → nog niet voor 3 

jaar  

▪ Semantisch: feiten en kennis over de wereld, onafhankelijk van plaats en tijd van 

verwerving  

 

Kinderen kunnen zich niet bewust herinneren wat ze hebben meegemaakt, maar gebeurtenissen kunnen wel een 

invloed uitoefenen op het kind later (vb. reden voor bepaalde stoornis)  

 

Case study: semantische dementie  

 Woorden niet vergeten, maar wel de kennis rond deze woorden (weet niet wat een kat is) 

o Overgeneralisatie  

 Geode herinneringen over vroeger en spelletjes, maar maakt fouten tegen de regels van het spel 

o Weet wel wat er vorige beurten allemaal gebeurd is  

 Geen objectpermanentie  

o Persoon met objectpermanentie kan het woord nog wel visualiseren door het te tekenen, maar 

iemand met semantische dementie kan dat niet  

 

Herinneren: 3 stappen (→ toegepast met dossier in archief) 

 Verwerving (codering): initiële leren  

o Dossier nooit opgeslagen geweest in archief 

 Bewaren: vereist neuronale veranderingen die het mogelijk maken om informatie vast te leggen → 

geheugenspoor  

o Tijdelijk vastleggen in hippocampus 

o Integratie in corticale netwerken → gebeurt terwijl we slapen  

o Dossier verloren gegaan in archief 

 Oproepen: vergeten is verloren gaan of probleem oproepen? → savings 

o Altijd een geheugenspoor, maar dat moet je kunnen vinden om terug actief te worden 

o Dossier kan niet teruggevonden worden in archief  

 

HET GEHEUGENMODEL VAN ATKINSON EN SHIFFRIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apart klein geheugen voor elk zintuig  

→ model voor vooral declaratief 

geheugen  

 

Interactie KTG-LTG: info uit LTG kan 

opgehaald worden waardoor het actief 

wordt in het KTG 
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Sensomotorisch geheugen 

 Apart voor elk zintuig 

 Veel info op zeer korte tijd: even bijhouden voor verdere verwerking/interpretatie  

o Zicht: iconisch geheugen → snel vervagend sensorisch opslagsysteem (Sperling)  

▪ Vrije herinnering: ongeveer 4 items 

▪ Cue rij – toon (onmiddellijk): alle items  

o Echoïsch geheugen (Darwin et al.) → zelfde taak als Sperling  

▪ Meerdere luidsprekers  

▪ Iets langer (2-4 sec nodig om op te nemen in hersenen, maar info minder lang 

aanwezig in omgeving) 

 

KTG: houdt de info vast waar we ons van bewust zijn  

 Beperkte capaciteit  

o Miller: spantaak → 7 getallen  

o Chunks: 7 groepjes onthouden, ongeacht uit hoeveel letters/cijfers het groepje bestaat  

 Fragiele code 

o Brown en Peterson (1959): 3 woorden  

▪ Suppressie herhaling (door achterwaarts te tellen): 12 sec quasi volledig verval 

vergeten  

 

Chimpansee beter in KTG dan mens: onderzoek  

 Cijfertjes (afgedekt) in juiste volgorde aantikken  

 

LTG:  

 Onbeperkte capaciteit: groot aantal neuronen en groot aantal mogelijke verbindingen tussen deze 

neuronen  

 Verval veel trager (uren, dagen i.p.v. seconden) 

 KTG → LTG door herhaling (rehearsal) 

 Glanzer & Cunitz: seriële  positiecurve  

 

 

 

 

 

 

 

ATKINSON & SHIFFRIN:  3 BELANGRIJKE ONTWIKKELINGEN/VERANDERINGEN  

1: KTG → WG (werkgeheugen) 

Baddeley & Hitch: passief 7-slot KTG met herhalingsproces kan alledaagse cognitieve taken (rekenen, 

redeneren, tekstbegrip) niet verklaren → WG  

 

Opslagplaats = KTG 

 Visuele info = wat bevindt zich 

waar  

 

Info actief houden door herhaling  

 

Selectie stimuli uit beide zintuigen → ook 

uit LTG  
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Baddeley & Hitch → voor welk soort taak hebben we welk deeltje uit WG 

 Dubbeltaakmethodiek: twee taken tegelijk doen  

o De..de..de… zeggen → belast fonologische lus 

o Tijdsintervallen → belast centrale verwerker  

 

Gebieden visuele verwerking & spraakproductie → WG is gelijk aan geactiveerd deel LTG?  

 

VERDERE ONTWIKKELINGEN IN GEHEUGENTHEORIEËN 

2: WG = onderdeel van LTG? 

Atkinson: geen verklaring voor uitblijven effect complexiteit op capaciteit KTG 

 7 letters, woorden, cijfers, namen,… 

 Maar span nonwoorden minder dan woorden: individuele elementen samenvoegen tot grotere gehelen 

(chunking)  

 

Cowan: KTG = 4 representaties die al door het LTG herkend zijn  

 Impliceert sensorisch → LTG → KTG (top-down waarneming)  

 KTG taken: stimulus-afhankelijke neurale activatie 

 Nauwe interactie KTG-LTG  

 

Ruckin et al.: KTG/WG is een bewuste, geactiveerde deel van LTG ↔ Baddeley: meer dan activeren van 

informatie, ook manipulatie-verwerking (LTG: stabiel-passief)  

 

Atkinson & Shiffrin: KTG → LTG: herhaling 

 ↔ herhaling niet enige en soms minder efficiënt 

 Geen visie op organisatie LTG, niet enkel toevoegen  

 

3: Neurale netwerken  

Computermodel dat werking hersenen simuleert door grote hoeveelheid knopen (neuronen) met elkaar te laten 

communiceren (vb. IAM) 

 Info gerepresenteerd a.d.h.v. gewichten van connecties tussen knopen (inhibitorisch vs. excitatorisch) 

 Neuraal: synaptische connecties → biologische plausibiliteit  

  

LTG = simulatie leerproces en representatie resultaat  

 

Probleem: volgorde van leren → eerst makkelijk 

 Catastrofale interferentie  

 ↔ werking hersenen: stabiel  

o Traag leren 

o Niet makkelijk vergeten  

 

Oplossing  

 2 netwerken, info 1 → 2 geleidelijk en ook oude info 

 Biologische validiteit? 

 Neuropsychologie: 2 stappen KTG-LTG  

o Hippocampus → integratie bestaande netwerken (tijdens slaap) 

 

Overdracht WG → LTG complex (incl. frontale activiteit bij verwerving en ophaling → bij letsel: flapuit) 
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Individuele verschillen WG 

Te maken met capaciteit werkgeheugen → meer zaken actief houden waardoor je meer verbindingen kunt maken 

→ complexe redeneringen maken  

 Span (schoolresultaten) 

 Leesspan (intelligentie) 

 Verband analytische intelligentie  

 Trainingseffecten? → enkel taakspecfiek (aangeboren) 

o Door trainen word je beter in die taak, maar je wordt er niet slimmer van  

 Worden we dommer door het internet? 

 

INFORMATIE VERWERVEN 

Herinneren =  

1. Verwerven 

2. Bewaren  

3. Oproepen  

 

Hercoderen en organiseren → verwerving neemt toe: reconstructie wordt mogelijk met kennis uit LTG 

(tijdswinst) 

 

Representatie  

 Verbale code: arbitaire symbolische representaties (feitelijke kennis) 

 Sensorische code: zintuiglijke aspecten (moeilijk om gevoel erbij te beschrijven, maar zintuiglijke 

waarnemingen wel verwoorden) 

 Motorische code: vaardigheden  

o Moeilijk te verbaliseren en verbaal over te dragen 

o Onbewuste verwerving 

o Verwerving beïnvloedbaar door sensorische codes (andere code voor schillende mensen  

 

Tweevoudige codering – dual coding theory (Paivio) 

 Concreetheidseffect herinnering (beeld- en verbale code) 

o Beter dingen herinneren wanneer je zowel een beeld- als een verbale code hebt 

 Herinnering associaties: woordparen beter herinneren bij verbeelding van de associatie  

o Vb. olifant op witte bal → welk dier? 

 Enactment effect: combinatie motorische en beeldcodes (herinnering handelingen beter indien zelf 

uitgevoerd) 

o Vb. spiegels in danszaal (jezelf zien hoe je danst en je voelt hoe je danst → beter dansen) 

 

Organiseren → samenhang zorgt voor makkelijker onthouden  

 Sharps et al 

 Chase & Simon: schaakexperten zijn beter dan anderen, maar enkel wanneer de schikking van het bord 

volgens de juiste regels is opgesteld 

 Efficiënte organisatietechniek voor eigen specialiteit  

o Schema’s maken = info visualiseren  

o Individuele verschillen  

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

Theorie van verwerkingsniveau’s: herinnering is afhankelijk van het niveau van de stimulusverwerking tijdens 

de perceptie  

 Geheugen = bijproduct perceptie  

 Craik & Tulving: BEER 

o Hoofdletters? 

o Rijmt op meer? 

o Dier? 

o Herkenningstest → kans gokken  

 Genereereffect (vb. samenvatting) 

 

Geheugensteuntjes  

 Goede codeertechniek → sterk geheugenspoor 

 Efficiënte oproep aanwijzingen  

 

Methode der loci: ruimte inbeelden waarmee je bekent bent en de zaken die je moet onthouden, linken aan een 

plaats in die ruimte → ruimte doorlopen (herinneren) 

 

Kapstokwoorden: woorden i.p.v. plaatsen → visueel beeld koppelen aan woord door cijfer te vervangen door 

datgene je moet onthouden 

 

Acroniemen (vb. kofschip) = ezelsbrugje  

 

OSLORO methode: aanvankelijk trager, maar betere herinnering  

 Overzie  

 Stel vragen  

 Lees 

 Overdenk (toepassen, nieuwe voorbeelden, relateren bestaande info) 

 Reciteren (beantwoord vragen) 

 Overhoor (herinnering belangrijke punten)  

 

INFORMATIE OPSLAAN EN BEWAREN 

Geheugen is beïnvloedbaar  

 Verwerven (encoding) → opslaan en bewaren → (her)oproepen (retrieval)  

 Passief : minst dynamische 

o Organisatie LTG verklaart verwervings- en oproepingseffecten  

 LTG 

o Gedistribueerde representaties  

o Inhoudgebaseerde organisatie  

 

Gedistribueerde representatie (binnen hersenen) 

Herinnering is conglomeraat van; 

 Woorden  

 Ideeën (vaak meningen) 

 Waarnemingen (= geen modaliteiten) 

 Motorische codes 

 Gevoelens 

 

Hersenscans: LTG → weid verspreide activatie  

Gedistribueerde representatie → verschillende hersengebieden verbonden via hippocampus (= centraal punt waar 

alle activatie samen worden gebundeld)  
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Kennis gerepresenteerd in neurale connecties → geen kennis is enkele connectie tussen neuronen 

 Neuronaal vuren is probabilistisch proces → groepen/netwerken van neuronen, zou niet werken 1 op 1 

o Kennis zit niet in 1 neuron, maar in de verbinding tussen deze neuronen 

▪ Herinnering vuren: 80% kans dat je het herinnerd, 20% kans dat je het niet doet 

(onlogisch → eigen vriend zou je anders niet heel de tijd herkennen)  

▪ Groepjes neuronen zorgen dat er altijd 100% activatie is  

 Beter bestand tegen schade → gradueel i.p.v. alles of niks (tenzij dementie): gracieuze degradatie  

o Kennis gaat gradueel verloren, niet in 1 keer → eerst veel herinneringen, maar daarna breken 

deze gradueel af 

 Generalisatie nieuwe stimuli (vb. lezen nonwoorden, herkenning persoon) 

o Generaliseren mogelijk door groepje neuronen (vb. na de kapper persoon nog wel herkennen 

door andere kenmerken 

 

Adresgebaseerd model  

Herinnering oproepen op basis van adres?  

 Er bestaan beperkt aantal ingangen tot het adres 

 Eenmaal gevonden kan info altijd/gewoon gelezen worden  

 

Menselijk geheugen werkt zo niet: kunnen niet zomaar alles activeren in hersenen, ook al krijgen we een deel 

info gegeven  

 Zelfs al is het concept geactiveerd, dan nog is het oproepen van informatie soms niet mogelijk  

 

Neurale netwerken → inhoudgebaseerd model  

 1 Kenmerk = 1 knoop (meerdere neuronen → supra) 

o Knoop: verschillende groepjes van neuronen die samen geactiveerd worden  

 Geheugenspoor = activatie tussen twee knopen  

 Centrale persoonsknopen: integreren de verschillende inhouden  

o Hippocampus: verschillende activatie coördineren en reorganiseren  

 Inhibitorisch: inhiberen = activatie onderdrukken (van irrelevante info) 

 Excitatorisch: faciliteren = activatie doorsturen (van relevante info) 

 

Activatie blijft doorgaan zolang er bepaalde relevante info is → inhiberen wordt gestimuleerd van zodra er 

bepaald kenmerken wegvallen (vb. blauwe ogen → groene/bruine ogen worden geïnhibeerd) 

 

Verschillen adresgebaseerde en inhoudgebaseerde organisatie  

 Elk kenmerk kan geactiveerd worden door verschillende input 

 Kans activeren informatieknoop neemt toe bij veel verbindingen (vb. geheugensteuntjes) 

 Activatie informatieknoop stijgt als activatie aanwijzingen stijgt (vb. effect ‘hint’) 

 Effectiviteit aanwijzing stijgt met uniciteit (vb. goeie hint) 

o Unieke kenmerken die het makkelijk maken om juiste verbinding te maken  

 Herinnering zelfde associatieve zoektocht – soms activatie van ontbrekende/verkeerde informatie  

o TOT: ligt op puntje van je tong, maar je komt er niet op (te weinig info om activatie te maken) 

o Déjà-vu: overeenkomsten met herinnering → hersenen gaan herinnering activeren en verder 

aanvullen waardoor je gevoel krijgt dat je dat moment opnieuw meemaakt  
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INFORMATIE OPROEPEN 

Meer details herinneren door aanwijzingen (betere toegang tot opgeslagen info) 

 

Herinnering is afhankelijk van verwerving, bewaren en oproepen 

 Herinneringen gaan niet verloren → oproepingsprobleem  

 

Oproepingsaanwijzingen – Tulving  

Effect geheugensteuntjes  

 Onthouden 48 woorden uit 24 categorieën (encodering is voor iedereen) 

 2 condities: oproepen zonder of met categorienamen  

 Herinnering 19 vs. 36 → effect oproepen (i.t.t. verwerving, opslag) 

 

Wagenaar 

 6 jaar dagboek → 2400 episodes 

 Wie, wat, waar, wanneer aanwijzingen  

 Ebbinhaus vergeetcurve  

 Wat > waar > wie > wanneer  

 Combinatie cues: meerdere kernknopen actief dus kans groter dat je centrale knoop in hippocampus 

activeert en verdere info bovenkomt  

 Volgt model McClelland  

 

Welke processen actief bij reconstrueren van herinneringen? 

→ kan iets effectief vergeten worden of kan het niet opgeroepen worden? 

 Niet te beantwoorden: hoe bestaan bewijzen van iets wat je niet kunt aantonen 

 Reconstructie i.p.v. echte herinnering bij te intense aanwijzingen (infra) → psychoanalyse  

 

Misinformatie: informatie geven aan mensen die foutief is → herinneringen vervormen  

 

Implantatiemethode → mensen foto’s laten zien van gebeurtenissen die echt zijn gebeurd, maar 1 foto die 

bewerkt is waarin ze zichzelf herkennen, maar ze zelf nooit hebben meegemaakt  

 We geloven wat we zien als we onszelf herkennen  

 Na tijd geen onderscheid meer tussen wat we zelf fantaseren en wat er echt is gebeurd  

o Geheugen is niet perfect → limieten in details  

 

→ nieuwe onderzoeksvragen in psychologie: wat beïnvloedt oproepen en hoe correct zijn herinneringen?  

 

OPROEPEN –  INTERFERENTIES  

Verval: fysiologische veranderingen in geheugenspoor van de ervaring die het uitwissen → ruimte voor nieuwe 

ervaringen  

 Belangrijke zaken beter herinneren dan normale zaken  

 

Verval is verklaring voor KTG/WG → LTG 

 Waarom verschillend verval voor verschillende gebeurtenissen bij zelfde ouderdom? 

 Sommige herinneringen vervallen niet bij ouderdom 

 Verval is vaak schijn → oproepaanwijzingen  

 Verval afhankelijk van tussenliggende gebeurtenissen i.p.v. afhankelijk van tijd  

o Jenkins & Dallenbach  
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Interferentie  

Vergeten in LTG → interferentie verschillend verval  

 Proactieve interferentie: wat je eerst leert minder relevant dan het tweede (weegt niet zo zwaar door) 

 Retroactieve interferentie: wat je als eerste leert is relevanter dan het tweede (grotere impact)  

o Toepassing examens: niet tussendoor een ander vak gaan leren, alleen het vak dat je volgende 

dag hebt (beter herinneren) 

 

Tussenconclusie: 

Vergeten = verval (encodering – KTG/WG) + interferentie (oproepen – LTG)  

 

Toetseffect  

Roediger & Karpicke  

 2 teksten → 2 x 7min studeren of 1 keer studie vervangen door toets  

 Niet alles alleen vanbuiten leren, maar ook belangrijk om info te leren oproepen (vb. test maken) 

 

Toetsen traint oproepen (rest: verwerven/bewaren)  

OPROEPEN –  DISTINCTIE  

McClelland: inhoudgebaseerde organisatie → effectiviteit aanwijzing neemt toe met uniciteit = distinctie  

 

Isolatie-effect: herinnering neemt toe indien distinct van gelijktijdige gebeurtenissen (sterke oproepsaanwijzing)  

 Iets wat opvalt kun je beter herinneren  

 

Flitslicht-herinneringen (flashbulb memories): niet noodzakelijk betere herinnering, wel levendiger LTG → 

resultaat van opslag een wee na het voorval  

 Wat je aan het doen was op wereldbelangrijke dagen blijf je beter herinneren  

 Amygdala: hersendeel dat instaat voor emoties  

 Hoe intenser de beleving was (hoe dichter aanwezig), hoe sterker de activatie van de amygdala 

(herinneringen over emoties tijdens gebeurtenis)  

 

HERINNERING IS RECONSTRUCTIE 

OPROEPEN –  RECONSTRUCTIE  

Experimenten, examens → dagelijkse herinneringen 

 Vb. wat staat op een briefje van 20 euro? 

Bijna dagelijks in contact → toch moeilijk om details ervan te reconstrueren  

 

Autobiografisch geheugen: 40 herinneringen, 14 dagen → 6 maanden later: zeggen of ze echt of verzonnen 

waren)  

 Zeer onbetrouwbaar  

 

Organisatieschema’s  

Herinneringen worden gestuurd door schema’s (= algemene georganiseerde voorstellingen over de structuur van 

de wereld, mensen, gebeurtenissen en acties)  

 Herinneringen nemen af bij bovennatuurlijke elementen  

o Past niet in schema dus niet herinneren  

 Onnauwkeurigheden doorvertelde verhalen → roddels 

o Past binnen beeld van iemand, past in schema 

 Wetenschap: Kleine Albert, Eskimo ‘sneeuw’ woorden  

 Schemata rol bij begrijpen → worden ook geëncodeerd  (vb. vriend basket → groot) 

o Valse herinneringen: associaties tussen gebeurtenissen ook geëncodeerd  
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Kinderen < 3 jaar: hebben nog geen schema’s waaraan herinneringen gekoppeld kunnen worden (geen 

autobiografisch geheugen) 

 

Geheugen constructief bij opslag en herinnering → beïnvloeden door suggestie  

 Valse herinnering beïnvloedbaar door verwoording  

 

Lotuf & Palmer 

Auto-ongeval op video: hoe snel reed auto? (smakten, raakten)  

 Week later → glas gezien: meer mensen die smakten gebruikte dan raakten  

 

Ooggetuigen: 80% van alle veroordeelden zijn onschuldig schuldig verklaard doordat ooggetuigen ‘100%’ zeker 

waren hoe alles verlopen was (→ valse herinnering)  

 

Traumatische ervaringen  

PTSS: actief herbeleven van traumatische gebeurtenis  

 

Geheugenonderzoek  

 Volledig vergeten van traumatische ervaringen zeldzaam (wel: verarmd, weinig herinneringen) 

 Correlatie met scores fantasieschalen rapporteerders 

 Herinneringen worden vaak teruggevonden in suggestieve contexten (vb. psychotherapieën met 

hypnose) 

 

→ focus cliënt, maar waakzaamheid realiteitsgehalte – gerechtelijke gevolgen  

 

AMNESIE EN HET IMPLICIETE GEHEUGEN 

Amnesie = geheel of gedeeltelijk geheugenverlies 

 Anterograde vs. retrograde amnesie  

o Anterograde: deel na ongeval verloren  

o Retrograde: deel na ongeval verloren  

 Vaak geassocieerd 

 Meestal kort & afgebakend  

 Ook zonder trauma: Alzheimer of HIV-dimensie  

 

Kinderamnesie (iedereen) 

 Nog geen schema’s → minder reconstructie mogelijk 

 Vooral episodisch (↔ semantische meer)  

 

Syndroom van Korsakoff → anterograde amnesie  

 Chronisch alcoholisme – VitB1 tekort 

 Spreken en redeneren normaal 

 Herhalen & moeite met lezen van tekst 

o Weten niet meer wat ze al verteld/gelezen hebben  

 

Functionele amnesie: mentale oorzaak  

 ↔ organische amnesie → specifieke schade in hersenen  

 Hippocampus: HM (case study) 
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Case study: HM = Meest gedocumenteerde case in psychologie  

Epilepsie → hippocampus verwijderen  

 Problemen met recente gebeurtenissen, huidige leeftijd, data, gezichten,… 

 Kan vraagstukken oplossen → dissociatie andere cognitieve functies  

 Repetitie tv en kruiswoorden  

 Problemen reclameblokken  

 Recente foto → denkt dat het zijn vader is  

 Herhaalde maaltijden  

 Constant ‘ontwaken uit droom’ 

 

Clive Wearing: dagboek bijhouden met alles wat hij deed op elk moment  

 Geheugenverlies na 30 seconden → wanneer hij vraag beantwoord is hij vraag al vergeten  

 

Impliciete geheugen  

 HM 

o Milner: intact leren van motorische vaardigheden (visuo-motorische spiegelbeeld tracking-

taak)  

o Procedurele geheugen verschillend van episodisch geheugen  

 

Andere patiënten repetitie effecten in aanvultaken  

 Zonder bewustzijn van repetitie 

 Semantisch geheugen verschillend van episodisch geheugen  

 

Evidentie verschillende geheugensystemen (impliciet ↔ expliciet) 

Geheugen zonder KTG (→ onbewust) 
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HOOFDSTUK 8: TAAL 

Taal is specifiek voor mensen  

 

Diversiteit processen  

 Auditief                                                Visueel  

Begrip (= verwerking) 

 

Productie  

Verstaan  

 

Spreken  

Lezen  

 

Schrijven  

 

Taalonderzoek: verschillende deelprocessen apart onderzoek  

 

Breinoperatie  

Mensen wakker maken tijdens de operatie om te controleren welke weefsels niet met taal gelinkt zijn en dus 

kunnen worden weggehaald  

 D.m.v. elektrische shocks en cognitieve taken (optellen,…)  

 

SPREKEN 

 Cognitieve en sociale interactie  

 Relatief goed: 2-3 jaar  

o Geen volzinnen, maar goed uitdrukken wat kind bedoeld  

 Grammatica: 5 jaar 

 Zeer complex (vb. 2e taal) 

 Taal vereist verschillende vaardigheden  

 

Brabbelen → zinnen 

 Alle culturen spreken rond zelfde leeftijd in dezelfde ontwikkelingsstadia  

o Nature-component 

 Voorlopers 

o 4d: voorkeur eigen taal 

o Pre-linguïstische taalontwikkeling (5 stadia) 

▪ Reflexief huilen  

▪ Kirren en lachen 

▪ Enkelvoudige lettergrepen  

▪ Klinkers en medeklinkers (herhaald brabbelen) → vereist grotere spiercontrole 

▪ Expressief: klinkt nederlands, maar geen bestaande woorden  

 Vanaf 8 maanden: merkbare invloed omgevingstaal in spraak → merkbaar welke taal uiteindelijk 

gesproken zal worden o.b.v. uitspraak bepaalde lettergrepen (accent)  

 

Eerste woordjes 

 Snelheid: grote interindividuele verschillen  

 Vooral, maar niet enkel zelfstandige naamwoorden: spraak → sensomotorische kennis (in dagelijks 

leven veen waarnemen zoals auto, mama, papa, poes,…) 

 

Telegrafische spraak 

 18-24 maanden: woordcombinaties (2-3 woorden) 

o Kort, maar duidelijk 

 Enkel inhoudswoorden, geen functiewoorden 

o Telegrafische spraak 

o Betekenis volgt woordvolgorde (Ond – ww – lv) 

o Betekenis volgt klemtoon/intonatie  
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Verdere ontwikkelingen  

 21 maanden: 200 woorden  

 6 jaar: 8000-14 000 woorden 

o Woorden bijleren door waarneming 

o Mentaal lexicon = woordenboek in hersenen  

 Langere zinnen 

 Precieze betekenis: grammatica  

o 2-5 jaar: ww vervoegen  

o Meervouden  

o Functiewoorden  

o Woordvolgorde  

 5-9 jaar: quasi-volledige grammatica  

 

Idee → spraakklanken  

Ook verschillende stadia in spraakproces  

 Preverbale boodschap: idee die men wil uitdrukken  

 Concepten: abstracte representaties van de elementen in idee (glas → wat is glas?) 

 Lemmata: abstracte representaties van woorden die grammaticale info bevatten, maar niet de uitspraak 

(glas → G-L-A-S) 

 Lexemen (woordvormen): bevat info over fonemen = uiteindelijke uitspraak 

 Fonemen (30-50): klank die betekenis verschillend impliceert 

o Hoe klank wordt uitgesproken (kan per taal verschillen)   

 Lettergrepen bepalen → fonemen verspringen van lettergreep/woord → hergroepering (o.b.v. hoe we 

het uitspreken) 

o Vb. er is een barst in het glas → e risen bars tinnet glas 

 Activatie articulatorische codes – contexteffecten: fonemen veranderen o.b.v. hoe we het uitspreken 

o Vb. er is een → z  

 Spraakmonitor – ook voor uitspraak (stotteren → overachtief spraakmonitor) 

o Fout corrigeren voor dat men ze heeft uitgesproken → ‘euh’ 

 

→ spraakproductiemodel van Pim Levelt (complex en abstract) 

 

 

Kenmerken van spraak  

 Complex – indrukwekkend  

o 4,6 lettergrepen/seconde → stappen verlopen zeer snel 

o Regionale verschillen  

o 170 woorden/minuut 

o Selectie uit ong. 50 000 woorden (bij volwassenen) 

o 16 000 woorden per dag (gelijk bij mannen en vrouwen) 
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 Fouten ↔ normaal functioneren  

o Haperingen, euh 

▪ Preverbale boodschap of concept wordt niet snel genoeg geactiveerd  

▪ Wel lemma, maar geen lexeem → TOT (2 taligen meer moeite: meer mogelijkheden 

in verschillende talen maakt het moeilijker het juiste woord te selecteren) 

▪ Verwerkingsmoeilijkheden → zorgt voor beter begrip moeilijke passage (↔ 

afgelezen speech) → tijd om kennis te verwerven  

o Spreekfouten  

▪ Verkeerd woord  selectie preverbale boodschap of lemma 

▪ Fout fenomenen toewijzen aan lettergrepen (bestaande woorden) 

• Binnen bepaald woord wanneer het leidt tot andere bestaande woorden  

• Duplicatie: hooghoek  

• Omissie: achtig procent 

• Verwisseling: slipje van de tuier oplichten  

AFASIE  

Vaak linker hemisfeer → problemen met taalverwerking = afasie  

 Vaak gedeeltelijk, spontaan herstel  

 

Broca – spraakproductie  

 Frontale cortex  

 Broca afasie  

o Anterieus/frontaal letsel (vooraan) 

o Spraakproductie: moeizaam, trage, gebrekkige articulatie 

o Geen motorisch probleem: uitsluiten dat het niets te maken heeft met bepaalde 

mondbewegingen die niet meer lukken  

o Telegrafisch: geen functiewoorden 

▪ Inhoudswoorden  

▪ Geen functiewoorden  

▪ Geen vervoegingen 

o Begrip relatief intact  

 

Wernicke – spraakbegrip  

 Grens pariëntale en temporale cortex  

 Wernicke afasie: kunnen goed praten, maar taal slaat nergens op  

o Posterieur letsel (achteraan)  

o Probleem spaakbegrip – inhoudsloze output 

o Vloeiende, grammaticale maar nonsensicale productie 

▪ Normaal ritme, intonatie, klankvorming, geen ommissies  

▪ Woordsla 

▪ Parafasieën: andere woorden gebruiken  

• Semantisch: woord gelinkt aan wat je bedoeld 

• Fonemisch: lijkt op elkaar van klank 

• Neologismen met respect voor klankregels: klinkt nederlands, maar is 

onbestaand 

o Geen ziektebesef (↔ Broca): kunnen eigen spraak niet begrijpen  
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LUISTEREN EN LEZEN 

Hoe uit spraaksignaal betekenis afleiden? → problemen  

 Woordsegmentatie: maakt het moeilijk om taal te begrijpen wanneer we taal niet kennen  

 

Verstaan  

Systeem mag niet gevoelig zijn voor pauzes → pauzes vallen niet op woordgrenzen  

 

Cutler: alle mogelijke inputs activeren en daaruit selectie maken → best guess 

 Concurrentie van woorden met zelfde input: alle mogelijke kandidaten activeren 

 Klemtoon: begin van woord of einde (waar) 

 Bepaalde foneemsequenties vaak woordgrens: lettercombinaties die niet voorkomen in zelfde woord → 

start nieuw woord 

 Kandidaten uitsluiten omdat restfractie geen woord is: wat overblijft kan enkel bij die lettercombinaties 

horen  

 Top-down context (betekenis, grammaticale restricties) o.b.v. kennis juiste woord linken  

 

→ statistical learning system – neuraal netwerk  

 

Neuraal netwerk: model van spraakherkenning 

 Uitspraak neemt tijd ↔ visuele woordherkenning: van zodra woord weg is, dan is het ook weg 

 Beginklank activeert cohort: ambigu (onzeker)  

 Desambiguatie bij tweede fenomeen 

 Geen woordbegin → nieuw woordbegin  

 Activatie nieuwe cohort → disambiguatie  

 Etc. 

 

Soms voorspelling op basis van context  

 Hebben van bepaalde context/kennis waardoor we zin kunnen aanvullen met juiste woord 

 Vb. er staat een koe in de …  

 

Lezen  

Verloopt anders dan verstaan: 

 Sneller (300 woorden/min i.p.v. 170) 

 Duidelijk woord segmentatie: spaties 

 Hele woord ineens 

 Stimulus blijft aanwezig  

 

Leessnelheid  

 Individuele verschillen  

 Complexiteit – zinsbouw 

 Leesdoel  

 

→ kunnen we sneller leren lezen?  

 Ja MAAR: beperkte winst en slecht begrip → inhoudelijk minder meekrijgen  

 

Oogbewegingsstudies (eye-tracking) 

 Fixaties: 3-4 per seconden  

 Saccades (sprongetjes): 4-12 letters (20-40ms virtueel blind) 

 Skipping: korte & voorspelbare woorden (passief lezen) 

 Regressies: saccade achteruit in tekst (kleine herhaling)  
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Visuele code → auditieve code: WG (integratie woorden in zinnen op basis van auditieve code) 

 Inner voice – evidentie: 

o Tongue twisters 

o Niet hoorbare fouten worden niet opgemerkt tijdens lezen (vb. dt fouten) 

o Evolutionair logisch (stillezen 1000 jaar) 

▪ Scriptio continua → geen spaties: luidop lezen om te weten waar woord stopt/start 

▪ Luidop lezen (beginnende lezers) 

 

Dyslexie  

Kenmerken die iedereen kan hebben, en dus niet specifiek voor dyslexie zijn; 

 Basisvaardigheden van lezen missen 

 Enkel noodzakelijke basisvaardigheden  

 Zwakke leesvaardigheid  

o Zwak algemeen taalbegrip of taalintelligentie  

o Wanneer dit onafhankelijk is van moedertaal & intelligente → dyslexie  

 

Criteria  

 Achterstand lezen/schrijven  

 Exclusiecriterium sensorisch, intelligentie,… 

 Hardnekkig ondanks therapie  

 

Genetische component 40-60% meer kans als ouders dyslexie hebben  

 

Verschillende oorzaken  

 Moeilijkheid om gesproken woord op te delen in reeks fonemen 

o Zwak fonologisch bewustzijn 

o Probleem bij verklanken van woorden 

o Vooral intransparante talen (fenomen die naar zelfde letter werwijzen) 

▪ Vb. Engels 

o Compensatie/preventie door fonologische spelletjes (vb. Winnie de Koe) 

 

ANDERE TAALVORMEN 

Taal is een symbolisch systeem → klank is bijproduct 

 

Gebaren (en) taal 

 Betekenis ondersteunen 

o Niet alleen voor andere partij, maar ook onszelf ondersteunen  

 Verschillende dialecten  

 Eerst politiek ontmoedigd (liplezen) → nu volwaardige taal  

o Semantiek: handconfiguratie + plaats (op andere hoogte hetzelfde gebaar maken geeft een 

andere betekenis) 

o Syntax: syntactisch indexeren in de ruimte (wie staat waar en in welke richting verloop de 

handeling → ond/lv/mv/…)  

o Spontane ontwikkeling in grammatica (Senghas)  

o Zelfde karakteristieken  

▪ Nature (the language instinct) 

▪ Nurture: inherent aan communicatie (juiste woorden koppelen aan juiste concepten) 

o Zelfde hersengebieden geactiveerd als bij gesproken taal  
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Meertaligheid  

Onderzoek: meer mensen zijn meertalig dan dat er mensen zijn die maar 1 taal spreken  

 Basiskenmerk: meerdere woorden hebben dezelfde betekenis  

 

Kroll & Stewart: hiërarchisch model  

 Graduele semantische overlap tussen talen  

 Asymmetrisch: 2 soorten verbindingen per woord 

o L2 verbindingen lexion-semantisch systeem zwak  

o L2-L1 ‘vertaling) 

 

Dijkstra: herkenning homografen trager  

 Zelfde geschreven, andere betekenis (vb. room, big,…)  

 2talig IAM (BIA): woorden uit beide talen worden actief tijdens het lezen van 2e taal → andere 

betekenis bemoeilijkt het begrip (trager) 

 

Duyck et al. (eyetracking onderzoek): kortere fixatietijden voor cognaten in een zin bij het lezen in L2 

 Als woord in andere taal ook bestaan bevorderd dat het lezen → makkelijker (onafhankelijk van 

betekenis) 

 

DIEREN EN TAAL? 

Confound onvermogen spraak? → taal als symbolisch systeem  

 

Washoe (chimpanseel) ASL 

 7m: 4 gebaren  

 5j: 160 tekens  

 Generalisatie: zwaan = watervogel  

 

Rico (hond): 200 speelgoedjes (2-3 jaar) 

 

Kansi (bonobo): 50 symbolen, 800 combinaties (observerend leren) 

 

→ interpretatieprobleem onderzoeker: onderzoek vaak dubbelzinnig  

 

Conclusie  

 Meer dan vermoed maar toch zeer beperkt ↔ training  

 Taal of doorgedreven conditionering? 

o Symbolisch inzicht → hebben dieren echt een concept dat hiervoor instaat? 

o Spreken over niet aanwezige voorwerpen  

o Dieren minder: activeren van verspreidende betekenis representaties bij horen  

o Dieren minder: beperkt aantal symbolen → oneindig veel boodschappen  

 Grammatica? 

 Veel minder gelateraliseerd → kwalitatief onderscheid  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

HOOFDSTUK 9: DENKEN 

PROBLEMEN OPLOSSEN 

Probleem → mogelijkheden → oplossing  

 

Probleemruimte voorstellen als doolhof:  

 Beginpunt = probleem 

 Verschillende paden = mogelijkheden  

 Eindpunt = oplossing  

 

Expert: komt veel in contact met zelfde probleem en moet dus vaker de oplossing toepassen waardoor men er 

steeds beter en sneller in wordt. 

 Veel oplossingen in geheugen die ze meteen kunnen oproepen 

 

Algoritme = reeks van operaties die oplossing garanderen (correcte toepassing → altijd juiste oplossing) 

 Gestructureerd probleem: duidelijk wat het einddoel is en duidelijke middelen (transparant) 

o Eindtoestand duidelijk, begintoestand duidelijk & specifiek aantal oplossingsmogelijkheden  

o Vb. Toren van Hanoi   

 Ongestructureerd probleem: eindtoestand onduidelijk, vooruitgang niet vergelijken met doel  

o Meer creatief denken, out of the box denken  

o Vb. onderwerp voor thesis zoeken  

 Beperkingen  

o Enkel bij volledig gestructureerde problemen  

o Niet altijd meest voor de hand liggende oplossing  

o Omslachtig en veel herhaling (zoeken naar kortere sluipwegen, strategieën)  

 

Heuristieken = informele, intuïtieve en speculatieve oplossingsstrategie 

 Niet algoritmisch: niet elk deel onderzoeken, maar kortere weg nemen en eerst de dingen onderzoeken 

waar oorzaak van probleem kan liggen (o.b.v. kennis) 

 Garandeert meestal (niet altijd) oplossing 

 Sneller en ook voor ongestructureerde problemen  

 Elke taak heeft eigen heuristiek  

 Meer ervaring met taak = betere kennis van heuristieken  

 Experts vinden sneller oplossing, ook bij ongestructureerde problemen  

 

Algemeen toepasbare heuristieken  

 Subdoelanalyse: complex probleem opdelen in kleinere en overzichtelijkere vragen  

o Vb. eerst aparte vliegtuigcomponenten testen  

 Middel-doelanalyse: tussendoelen (afstand naar einddoel kleiner maken) 

o Vb. alledaagse problemen zoals lekkend toilet (eerst dweilen, zelf kijken, loodgieter bellen, 

gemaakt)  

 Werken van eind- naar begintoestand  

o Vb. verassingsfeestje organiseren (eerst locatie, uitgenodigden,…) 

 Trial and error 

o Vb. ziekte verhelpen d.m.v. bepaalde medicatie (werkt het niet → andere medicatie) 

 

Heuristieken kunnen falen → overstappen naar algoritme (maar ook andersom mogelijk) 

 Vb. je bent portefeuille kwijt – je kijkt eerst op alle plaatsen waar ze normaal kan liggen (heuristiek) – 

je zoekt systematisch op alle plaatsen waar je bent geweest (algoritme)  
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Analogieën = zoeken naar soortgelijk probleem en die oplossing gebruiken  

 Interessant wanneer analoge probleem al oplossing heeft  

 Door verbanden te leggen → sneller oplossing vinden voor gelijkaardig, nieuw probleem  

 

Instelling = herhaaldelijk zelfde heuristiek gebruiken leidt tot rigide verwachtingspatroon  

 Kan juiste oplossing vinden bemoeilijken  

 Experts vs. leken (novicen) 

o Experts scoren minder goed 

o Experts minder geneigd creatieve oplossing te zoeken  

 

Functionele gefixeerdheid: vastzitten aan conventionele gebruik van voorwerp  

 Moeilijk afwijken om zo andere oplossing te zoeken die eventueel makkelijker is 

 

Proef van Duncker: kaars moet rechtop aan muur worden bevestigd zodat er geen kaarsvet op de grond kan 

druipen  

 

Inzicht  

 Incrementeel probleem: stap-voor-stapbenadering van einddoel (geen ‘aha’-moment) 

 Discontinu probleem: initieel vooruitgang, daarna impasse, dan grote inspanning om oplossing te 

bereiken (lukt niet altijd → ‘aha’-moment) 

o = abrupt inzicht (aha-Erlebnis) 

 

Typisch patroon (aap) 

 Springen, dingen gooien  

 Frustratie  

 Nadenken  

 Aha-Erlebnis  

 

Informatieprocessen  

 Bij problemen waar verkeerd oplossingspad aannemelijk lijkt 

 Probleemruimte: sterke neiging pad kiezen dat impasse resulteert  

 

Instellingen doorbreken  

 Incubatie-effect: probleem even aan kant schuiven en daarna oplossing vinden (losmaken van initiële 

instelling) 

o Vb. kettingprobleem → totaal 15cent → ring openen = 2cent / ring sluiten = 3cent 

 Brainstormen: ideeën wildweg spuien in groep, daarna kijken of iets bruikbaar is 

o Eerst individueel nadenken, dan pas in groep! 

 Motivatie: belangrijk bij oplossen van zowel incrementele als inzichtproblemen  

 Aanwijzing uit omgeving: associaties  

o Vb. verre associatietaak  

▪ ‘hoofd’, ‘boek’, ‘dag’ → schoolhoofd, schoolboek, schooldag 

▪ Ongerelateerd experiment: lexicale decisie (je hoort iets dat bestaat of niet bestaat) → 

aantal woorden waren oplossing 

▪ Woorden uit lexicale decisie vaker opgelost  

 

Mentale modellen = worden gebruikt om problemen op te lossen = naïeve theorieën 

 Abstracte presentatie hoe dingen zijn, hoe dingen werken,… 

 Sturen van kennis/cognitieve domeinen  

 Geheel van intuïtie, kennis en overtuigingen over bepaald onderwerp (in verschillende domeinen) 

 Schema + voorstelling hoe wereld in elkaar zit (kennis procedures) → voorspelling maken  
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Verkeerd mentaal beeld (vb. werking thermostaat) 

 Verkeerd beeld: hoe hoger thermostaat, hoe harder verwarming brandt 

 Correct beeld: boiler brandt altijd even hard en blijft branden tot gewenste temperatuur is bereikt  

 

Kennisillusies: indruk meer te weten over werking van dingen dan geval is  

 Illusie van interpretatiediepte: denken fenomenen beter te begrijpen dan zo is  

o Vb. beschrijf in detail hoe een rits werkt 

 Abstracte kennis (weten hoe iets eruit ziet, waarvoor het dient) verwarren met concrete kennis 

 Veel van onze kennis is receptenkennis: weten hoe je iets moet gebruiken, maar niet hoe het 

functioneert  

o Vb. auto, computer, fietsslot,… 

 Experten vs. leken  

o Mentale modellen van experten benaderen realiteit beter 

o Experten passen modellen constant aan o.b.v. systematische observatie en manipulatie en leren 

van kennis eerdere experts  

▪ Vb. chirurg, fysicus,… 

 

REDENEREN 

DEDUCTIEF REDENEREN  

Deductief: op basis van premissen conclusies trekken = van algemene kennis voorspelling doen voor specifieke 

gebeurtenis 

 Belangrijk om voorspellingen te maken  

 Op basis van logica? 

o Logicisme: logica vormt basis van alle informatieverwerking (laten leiden door 

geloofwaardigheid) 

 Drie grote vormen  

o Voorwaardelijk redeneren = syllogisme  

▪ Drie regels, waarvan twee premissen zijn en laatste een besluit  

▪ Vb. als het heeft geregend, is de straat nat → het heeft geregend → straat is nat 

o Categorisch redeneren  

▪ Alle A’s zijn B’s – geen enkele A is een B – sommige A’s zijn B’s – sommige A’s 

zijn geen B’s 

▪ Categorisch syllogisme  

• Alle Fransen zijn chauvinistisch  

• Alle chauvinisten zijn zelfingenomen  

• Alle Fransen zijn zelfingenomen (enkel als 1 en 2 ALTIJD waar zijn) 

o Lineair redeneren  

▪ Hoe verhouden elementen in reeks zich t.o.v. elkaar  

▪ Lineair syllogisme  

• J is groter dan D 

• D is kleiner dan W 

• Dus J is groter dan W 

 Syllogisme juist beoordeeld  

o Type syllogisme  

o Scholing en intelligentie (cognitief denken) 

o Geloofwaardigheid, beïnvloed door inhoud  

→ Elk van deze drie factoren gaat in tegen idee dat mensen redeneren volgens regels logica 

 Soort en inhoud syllogisme zou geen invloed mogen hebben  

 Kunnen enkel slimme mensen die naar school zijn geweest rationeel denken? 
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Mentale modellen (Johnson-Laird) 

 Redeneren op basis van beelden, niet van regels 

 Oorzaak redeneerfouten: geen mentaal beeld hebben gevormd van alle toestanden die volgens 

premissen mogelijk zijn  

 Kwaliteit mentale modellen bepaald door moeilijkheidsgraad 

 

Niet alle modellen worden gegenereerd! 

 Beïnvloed door verwachtingen (abstract) 

 Aannemelijke premissen: tevreden met eerste beeld dat wordt opgeroepen  

 Werkgeheugen: moeilijkere informatie meer belastend, dus minder geneigd alle modellen uit te werken  

 Abstracte (inhoudsloze) vs. concrete informatie  

 

Theorie van twee systemen  

 Associatief leren (intuïtie): automatisch en snel redeneren op basis van verbanden / ervaring  

 Gecontroleerd proces: op basis van logische regens → intelligentie en scholing belangrijk  

 

Problemen met syllogisme  

 Andere interpretatie van vraag 

 Betekenis woordenschat kan uitkomsten veranderen  

 

→ mensen redeneren niet altijd volgens regels logica! 

 Regels logica stemmen niet altijd overeen met betekenis die zij aan woordenschat geven  

 Ze baseren zich in grote mate op inhoud syllogisme en geloofwaardigheid besluit 

 Ze maken gebruik van intuïtieve mentale representaties  

INDUCTIEF REDENEREN  

Inductief: vanuit specifieke gebeurtenis algemene conclusies trekken (vb. empirische wetenschap) 

 Vinden van regels die elementen met elkaar in relatie brengen  

 Drie probleemtypes 

o Classificatie: gemeenschappelijke eigenschappen identificeren  

o Reeksen voortzetten  

o Analogieën  

 Intelligentie = cultureel beslist  

o Taken inductief redeneren maken veelal deel uit van intelligentietests  

o Dagelijks leven: wereld ordenen (patronen en verbanden zien door observatie) 

▪ Generalisaties maken (= veralgemenen) 

▪ Correlaties detecteren (= verbanden →  inductiefouten) 

▪ Oorzaak-gevolgrelatie zoeken (= causale verbanden) 

 Confirmatieneiging (bias) = meer gewicht hechten aan evidentie die overtuiging bevestigt dan evidentie 

die overtuiging in twijfel trekt  → bias gevoed door media! 

 Proeven van Wason  

o Regels raden voor getallenreeks (inductief redeneren) 

▪ Vragen stellen d.m.v. andere driecijferreeksen te geven  

▪ Vragen die idee bevestigen) 

 Confirmatieneiging in dagelijks leven  

o Vb. sollicitatiegesprek: vragen stellen die eigen verwachtingen zouden kunnen bekrachtigen  

o Constant fouten maken door vertekende beelden  

 

Illusoire correlatie = niet alle verbanden gevonden o.b.v. inductief redeneren bestaan (vb. gamen – serial 

killers)  
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BESLISSINGEN NEMEN 

Doel van denken: conclusies trekken en beslissingen nemen (dagelijks, grote en kleine) 

 

Vroeger: op rationele manier beslissingen nemen (pro’s & contra’s) → MAAR: irrationeel (welke bias zorgt 

daarvoor?) 

 Op psychologische basis op veel domeinen toepassen  

 Kunnen veel impact hebben op leven  

 Oninteressante optie tussen twee andere opties die gaat afleiden en gaat sturen naar een volgende optie 

die interessanter is → meer geneigd 3e optie te kiezen (veel gebruikt in marketing)  

 

Signaaldetectiemodel = veel beslissingen zijn zo duidelijk dat we er niet bij stil staan  

 Vb. hete koffie over hand → hand onder koud water houden  

 

Psychofysisch onderzoek: waarnemen van signalen (vb. hoor je toon of niet?) 

 Beslissingen afhankelijk van: 

o Antwoordcriterium: bereidheid ‘ja’ te zeggen bij twijfel (factoren die invloed hebben op 

antwoord) 

o Gevoeligheid: mogelijkheid stimulus van achtergrondruis te onderscheiden (sterkte van 

signalen invloed op beslissing)  

 

Beïnvloeden signaalperceptie  

 Subjectief verwachte nut 

o Alle voor- en nadelen keuze afwegen  

o Waarde van keuze bepalen  

o Verwachte kans van elk kenmerk berekenen  

 In jaren 70 duidelijk: 

o Mensen wegen zelfden rationeel voor- en nadelen van keuzes af 

o Gebruik heuristieken i.p.v. algoritme: eenvoudige strategieën om waarde alternatieven mee te 

berekenen  

o Suboptimale beslissingen: heuristieken kunnen perceptie van keuze vertekenen  

 Beschikbaarheidsheuristiek: beperken tot gegevens die snelst uit geheugen kunnen worden gehaald (→ 

gemakkelijkste raadpleegbaar) 

o Kan worden gemanipuleerd: vraag anders formuleren = bepaald antwoord waarschijnlijker 

(emoties activeren) 

o Afhankelijk van aandacht massamedia 

▪ Groter onveiligheidsgevoel door media  

• Richt aandacht herhaaldelijk op schokkende evenementen: kijker/luisteraar 

krijgt indruk toename in geweld 

• Richt aandacht op kwetsbare slachtoffers: makkelijk mee te identificeren, 

verhoogt kwetsbaarheidsgevoel  

 Representativiteitsheuristiek: neiging homogeniteit binnen categorie te overschatten  

o Dagelijks leven → snel beslissingen nemen dus moeilijk kansen en risico’s bepalen → 

representativiteit = basis voor beslissing  

o Dwaling van de gokker: misvatting dat alternatieven in toevalsproces constant afwisselen  

o Verkeerd interpreteren van statistieken  

o Vooral bepaald door gevolgen van beslissingen  

▪ Positief gevolg: genomen op basis van minder sterke evidentie  

▪ Negatief gevolg: sterkere evidentie is nodig  

▪ Beschikbaarheid  

▪ Risicogedrag → groepseffect: meer risico nemen in groep  

 

 



67 
 

Formuleringseffect = effect door gevolgen verwoord in termen van winst of verlies  

 Winstformulering: geen risico nemen  

 Verliesformulering: wel risico nemen (‘wie niet waagt, niet wint’) 

 

Emotionele vertekeningen  

 Niet alle beslissingen zijn rationeel  

 Beslissingen op basis van emotie (voornamelijk onder stress) 

o Huidig gedrag voortzetten, nieuwe info negeren  

o Actieplan aanvaarden zonder nadenken  

o Verantwoordelijkheid uitstellen of afschuiven  

o Impulsief meest belovende oplossing kiezen  

 Effect van gemaakte kosten: voortzetten waar je tijd/energie/geld hebt in gestoken  

o Gepercipieerde verliezen zo klein mogelijk houden  

 Gemotiveerde scepsis: minder kritisch over gewenste en hyperkritisch over ongewenste informatie  

 Helpt slapen bij nemen beslissingen? 

o Bewuste beslissingen: alternatieven afwegen (subjectief verwachte nut) → enkel voor 

eenvoudige problemen, systeem snel overbelast  

o Onbewuste beslissingen: gelijkenis met automatisch associatief leren, grote 

verwerkingscapaciteit, creatiever  

▪ Kracht: probleem op achtergrond kunnen verwerken → betere beslissingen  

▪ Tijdens slaap actief  

▪ Maar: effect toch niet zo sterk  

 Hindsight bias bij evalueren beslissingen = ‘ik heb het altijd geweten’ 

o Terug kijken op beslissing in verleden en jezelf in een goed daglicht zetten  

o Gebeurtenissen uit verleden lijken eenvoudiger, begrijpelijker en voorspelbaarder  

o Neiging verkeerde beslissing aan onkunde beslisser toeschrijven (→ minder kritisch)  

o Maakt lessen trekken uit fouten in het verleden minder waarschijnlijk  

o Blijft altijd, ook al ben je je ervan bewust  

▪ Experts vertonen minder grote vertekening  

▪ Gebeurtenissen uit verleden vertekenen in richting die zelfbeeld ten goede komt  

 

Conclusie  

 Beslissingen nemen = irrationeel maar voorspelbaar  

 Gedragseconomie  

 Beslissingen niet absoluut, maar relatief  

 

IN HOEVERRE WORDT HET DENKEN BEÏNVLOED DOOR TAAL?  

Verband: taal – denken  

 Kun je nadenken over zaken waar geen taal voor bestaat? 

 

Inclusieve taal is gelijkheid man-vrouw door beide vormen te gebruiken bij beschrijving  

 

Taal speelt belangrijke rol bij denken  

 Linguïstische determinisme: denken wordt volledig door taal bepaald  

 Linguïstische relativiteit: taal heeft invloed op denken  

o Verschillende talen kunnen verschillen geven in denken  
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Taal en kleurperceptie  

 Aantal basiswoorden per taal voor kleur varieert van twee tot elf of meer  

 Kleur onthouden op basis van woorden of perceptuele eigenschappen? 

 Kleurnamen volgen zelfde hiërarchie in alle talen  

o Twee: zwart en wit  

o Drie: + rood 

o Zes: + geel, groen, blauw  

o Zeven: + bruin  

o Elf: + paars, roze, oranje, grijs  

 

Linguïstische relativiteit  

 Kleurperceptie gebaseerd op fysiologie perceptuele systeem en niet op woorden   

o 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 → Dani gevoeliger voor primaire kleuren  

 Kinderen leren moeilijk kleurwoorden 

o Stemt niet overeen met idee dat kleurnamen aansluiten bij aangeboren perceptueel systeem  

 Resultaten echter niet repliceerbaar  

o Berinmo (Papoea) met vijf kleurnamen  

o Britten zagen goed onderscheid bij grijstinten tussen groen en blauw 

o Berinmo vertoonden tegenovergestelde patroon  

 Invloed van taal op hoe kleuren worden gepercipieerd en onthouden  

o Maar: taal is niet enige invloed  

o Geen evidentie voor linguïstisch determinisme  

 

Taal, tijd, ruimte  

 Ruimtemetafoor voor tijd  

o Engels, Nederlands: toekomst ligt voor en verleden achter ons  

o Mandarijns: verleden ligt boven en toekomst onder ons  

 Effect van taal op ruimtelijke perceptie  

o Nederlands: relatieve formulering (boom links van struik) 

o Tzeltal: absolute formulering (boom ten noorden van struik) 

 

Taal en sociale cognitie  

 Tweetaligheid en persoonlijkheidsperceptie  

o Engels: ‘artistiek type’ = briljant, humeurig, impulsief, onbetrouwbaar  

o Chinees: ‘Shi Gu type’ = wereldwijs, sociaal vaardig, toegewijd  

o Afhankelijk van taal waarin tweetalige lazen, werd stereotype wel of niet geactiveerd  

 Woordkeuze beïnvloedt attitude (minder erg doen lijken) 

o Negatieve mededeling zo acceptabel mogelijk formuleren  

o Schuld bij anderen leggen  

o Twee antwoordcategorieën (onderzoek) 

▪ Gevangen nemen, bedwingen, straffen  

▪ Diagnosticeren, behandelen, uitbreiding  

▪ Antwoorden gerelateerd aan andere categorie door verwoording laatste zin van tekst 

(ook al is tekst volledig het zelfde buiten de laatste zin, nog beïnvloeding) 

 Manipulatie woordkeuze fungeert als metafoor  

 

→ Denken is niet onafhankelijk van taal, maar ook niet afhankelijk  

→ Taal kan denken beïnvloeden, maar er is geen linguïstisch determinisme  
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HOOFDSTUK 10: EMOTIE EN MOTIVATIE  

WAT IS EMOTIE? 

Dingen die goed voelen → motivatie gedrag (emoties hebben invloed op gedrag)  

 Brede impact (denken, lichamelijk,…) net omdat emotie zoveel aanwezig is  

o Vb. depressie: meer/minder eten → invloed op gewicht  

 

Vorm van operante conditionering Emotie die ermee gepaard gaat + functie 

Positieve bekrachtiging  Hoop → doorgaan met gedrag  

Negatieve bekrachtiging  Opluchting → doorgaan met gedrag  

Positieve straf  Angst → stoppen met gedrag  

Negatieve straf  Teleurstelling → stoppen met gedrag  

 

Evolutionair nuttig → emoties als ‘stoorzender’ – negatieve visie (zwak & irrationeel) 

 In conflict met negatieve connotatie van de samenleving  

 

Continu (i.t.t. gedachten) → vb. depressie: lange tijd een continue invloed op gedrag en emoties  

 

Emotie = reactie op een stimulus die bestaat uit een fysiologische opwinding1 en gepaard gaat met een evaluatie 

van de stimulus (cognitief)2, een gezichtsuitdrukking3 en een subjectieve ervaring4 

1. Lichamelijke, biologische reactie  

2. Bepaald label  

3. Onderzoek naar emoties ontstaan uit onderzoek naar gezichtsuitdrukkingen  

4. Hoe je je voelt als je die emotie beleeft  

 

Emoties zijn heviger dan gedachten 

 Lichamelijke veranderingen ↔ denken 

o Vb. angst voor spinnen → aan een spin denken / voor een spin staan  

 

Gezichtsuitdrukkingen  

Mensen zijn goed in herkennen van emoties o.b.v. gezichtsuitdrukking → nature – nurture? 

 Nature: Darwin  

o Expressie van emoties resultaat van evolutie → belangrijk om te herkennen 

▪ Bij zowel mensen als bij dieren  

▪ Cross-culturele similariteit: zelfde uitdrukkingen voor zelfde emoties in verschillende 

culturen  

 Nature: 20e eeuw → tegenreactie  

o Behaviorisme: alles is aangeleerd 

o Sociaal-darwinisme (vb. eugnetica – Nazi) → verzet antropologen  

▪ Culturele relativiteit van emotionele onderdrukkingen (verschillen wel zichtbaar)  

 Paul Ekman: gezichtsuitdrukkingen om vooruitgang therapie te meten → verondersteld similariteit  

o Globaal gezien grote overeenkomst emoties  

 

Ekman vs. Birdwhistell (antropoloog):  

“Ik verwachtte archiefkasten vol gegevens, planken met films ter illustratie van zijn standpunt. Hij reageerde 

verbaasd op mijn verzoek om zijn documentatie te mogen bekijken, want alles wat hij had gezien en 

waargenomen, zat in zijn hoofd… Hij kon niet begrijpen dat ik meende nog iets te kunnen bewijzen door het 

heropenen van de discussie over de vraag of gelaatsuitdrukkingen universeel waren, aangezien hij al bewezen 

had dat het antwoord ‘neen’ was… “ 
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Onderzoek (universeel?)  

Besluit: mensen zijn vrij goed in herkennen van emoties (replicatie bevestigen onderzoek) 

 Straffe bevinding dat niet-westerse landen de westerse gezichten wel herkenden (weinig internationale 

mobiliteit → culturen komen niet veel in contact met elkaar)  

 

Geleerd via massamedia? 

 Lachen van blind geboren kinderen → nooit gezien, maar doen het toch 

 

Paul Ekman: South Fore stam 

 Onderzoek primitieve stammen → nooit in contact gekomen met andere culturen of massamedia  

o Zelf emoties uitdrukken (zelfde uitdrukkingen) 

o Herkennen zelfde emoties wanneer anderen deze uitdrukken  

 

Emoties zijn een krachtig middel om anderen te laten zien wat we voelen → 6 universele, primaire emoties  

 Blijheid (glimlacht → gemakkelijk te manipuleren: kijken naar rimpels bij ogen) 

 Walging  

 Verrassing  

 Droefheid  

 Woede  

 Angst  

 

Culturele uitingsregels  

 Oosten vaak niet aanvaard om emoties te uiten in het bijzijn van een autoritair figuur  

 

Niet enkel universele productie, maar ook herkenning  

 Invloed etnische groep  

 Leeftijd (angst, woede) → minder accuraat  

 Depressie, autisme, schizofrenie, Alzheimer 

o Autisme: spiegelneuronen minder actief waardoor ze emoties minder goed herkennen  

 Geslacht 

o Vrouwen → meer uiting (sociale aanvaarding → mannen minder aanvaard om emoties te 

uiten) 

▪ Betere herkenning emotie op gezicht  

▪ Laten emoties meer blijken  

▪ Zelf-rapportering van intensere ervaring dan mannen  

o Mannen → meer fysiologische reactie  

▪ Onderdrukking uiting van negatieve emoties → meer fysiologische reactie (oorzaak 

pathologie) 

▪ Onderdrukking uiting positieve emoties → minder fysiologische reactie en emotie  

 

Gezichtsfeedback  

 Mood inductie (simulatie blijheid/droefheid) → effect op inhoud herinneringen na cue  

o Vb. boom → positieve emotie = positieve herinnering / negatieve emotie = negatieve 

herinnering  

 Simulatie gezichtsspieren → geen benoeming/verwijzing naar emoties  

o Niet repliceerbaar  

 Verlamming: belemmering lach betere predictor dan algemene graad van verlamming  

 Mensen voelen zich blijer bij beoordeling zelfde gezichten (imitatie – spiegelneuronen) 

 

Soms grotere fysiologische opwinding bij onderdrukking gezichtsuitdrukkingen (negatieve gevoelens)  
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Sympathische zenuwstelsel  

 Gezichtsuitdrukkingen kunnen geveinsd worden  

o Ook andere lichamelijke manifestatie van emotie: fysiologische opwinding (arousal) 

 Parasympatische zenuwstelsel: ontspanning, rust  

 Sympathische zenuwstelsel: stress, emoties  

o Hartslag 

o Bloeddruk  

o Inhibitie speekselklieren (droge mond) 

o Zweetsecreties  

 Leugendetector  

o Meting fysiologische reactie op emoties, niet leugen meten  

o True positives (detectie): 85% 

o Psychopaten: verstoord sympathisch zenuwstelsel  

o False alarms (40%) → niet bruikbaar in rechtszaal  

▪ Controlevragen: even bedreigend indien onschuldig  

 Guilty knowledge test: vragen stellen die enkel dader juist kan beantwoorden  

o Iets beter → 75% detectie, 7% false alarms 

o Enkel indicatie initiële screening, geen bewijs  

 Neuronale activiteit emotie specifiek? 

o Amygdala: angst, bedreiging  

o Ook bij mannen die naar naakte vrouwen kijken actief  

 

Schacter & Singer: tweefactorentheorie 

Stimulus + interpretatie fysiologische reactie (fysiologisch patroon niet emotiespecifiek) 

 Fase 1: blije/droevige woorden onderstrepen  

 Fase 2: lichamelijke activiteit of niet  

 Fase 3: interactie → effect onderstrepen enkel na activiteit  

o Fysiologische activiteit + attributie = emotie  

 Aantrekkelijkheid medestudente beïnvloed door intensiteit voorafgaande loopoefening  

 Inductie emoties door drugs? 

o Zelfde fysiologische reactie 

o Andere ervaring van emoties  

 

Emotie zonder fysiologische opwinding  

 Patiënten met letsel ruggengraat (sympathisch zenuwstelsel aangetast) 

o Verminderde fysiologische opwinding, maar geen verdwijning ervaring emoties  

 

→ emoties niet enkel lichamelijk, ook andere factoren spelen een rol → cognitie  

 

EMOTIE EN COGNITIE 

3 THEORIEËN 

Lange discussie binnen psychologie  

 

James-Lange theorie  

Stimulus → lichamelijke reactie → ervaring emotie  

 Geen emotie zonder fysiologische opwinding/reactie  

 Problemen  

o Fysiologische reactie niet specifiek → verschillend voor elke emotie  

o Fysiologische reactie 1-2 seconden vertraagd 

o Fysiologische reactie leidt niet steeds tot emotie (vb. adrenaline inspuiten) 
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Cannon-Bard 

Stimulus → lichamelijke reactie & hersenen (ervaring emotie) – gelijktijdig, 2 routes  

 

Theorie van cognitieve beoordeling (Lazarus) 

Stimulus → cognitieve beoordeling van de situatie → lichamelijke reactie & hersenen (ervaring emotie) – 

gelijktijdig  

 Fysiologische reactie daalt wanneer film fictie is 

 Rol cognitieve beoordeling  

 

EMOTIE & COGNITIE  

Is het effect van cognitie bewust? 

 

Zajonc: onbewuste route perceptie emoties 

 Activatie amygdala (subcorticale route) vanuit evolutionair bedreigende stimuli (nature) - (gezichten)   

→ emotie primeert op cognitie  

 

Naccache: ook na tachistoscopische aanbieding negatief geladen woorden → kan niet aangeboren zijn → 

cognitieve verwerking voor activatie amygdala  

 Geen gezichten, maar woorden → zelfde effect  

 

2 routes: prosopagnosie → galvanische huidreactie vertrouwde gezichten  

 Niet bewust herkennen van gezichten, maar wel onbewust automatisch fysiologische reactie  

 

Capgraswaan  

 Bewuste herkenning gezichten intact 

 Lesie emotionele herkenningsroute (‘dubbelganger’) → géén galvanische huidreactie 

 Schade aan emotionele subcoricale route  

 

Supra: onbewust → evolutionair belangrijke & duidelijke emoties (vb. angst, walging) 

 Andere: vereisen ingewikkelde cognitieve verwerking (vb. spijt, ontgoocheling) 

 Soms beter evolutionair interessante emoties niet te volgen  

o Altuïstisch gedrag (vb. reddingswerkers) 

o Sociaal-culturele context (vb. werkcontext emoties minder) 

o Wanneer situatie grondig veranderd is (vb. voedsel) 

 

Cross: hoe automatische emotieregulatie d.m.v. cognitie → 2 traits (Emotion Regulation Questionnaire) 

 Onderdrukking: gedragsmatige reacties nemen af na uitlokkende stimulus  

o Emoties proberen negeren  

 Betekenis van stimulus veranderen of focussen bepaald aspect (vb. relativering) → reappraisal  

o Op andere manier interpreteren (vb. bedrogen is erg, maar beter nu dan wanneer er kinderen 

zijn) 

o Reappraisal ervaring meer positief, minder negatieve emoties  

 

Cognitie soms ook versterkend effect: nadenken → kwader worden  

 

Post-traumatische stressstoornis  

 Kenmerk: emotieregulatie verstoord 

 Amygdala = overactief → angst 

 Wegvallen cognitieve controle van emoties  
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Ophalen herinneringen is afhankelijk van emoties  

 MacLeod: andacht voor emotiecongruente stimuli  

o Woorden emotioneel geladen → depressie: wanneer stip staat op plaats waar negatieve woord 

eerst stond, dan sneller daarop focussen dan op plaats van positieve woord (Everaert et al.) 

 Interpretatie neutrale stimuli (gezichten) = emotie  

 Perceptie: beter na angstig gezicht (zelf in emotionele staat = meer alert) 

 Geheugen (12 woorden → 6e woord is targetwoord, rest is neutraal → staan in het zwart) 

o Emotionele woorden beter (positief of negatief) 

o Interactie kleur (negatieve woorden → rood / positieve woorden → groen) 

 

NEUROLOGIE VAN EMOTIE 

3 grote hersenniveau ’s 

 Hersenstam  

 Limbische systeem (emotie) → alle zoogdieren  

 Cortex (best ontwikkeld bij mensen) 

Veel interactie tussen verschillende niveau ‘s  

 

Lindquist: emoties zijn constructies van deelprocessen (verschillend) 

 Emoties → verschillende gebieden  

o Angst: amygdala  

o Woede: orbitofrontaal (voor onderaan) 

o Droefheid: ACC (anterieure cingulate cortex) 

o Walging: insula  

 Meeste hersengebieden in beide hemisferen aanwezig  

 

Hamann: zelfde gebieden, maar in verschillende intensiteit van activatie  

 

 

 

 

 

 

 

Neurale representatie van emoties: limbisch systeem & cortex 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaterale lesie amygdala: 

 Geen verwerking/herkenning emotionele stimuli (angst) 

 Geen leren schrikreactie door klassieke conditionering (wel bewust leren) 

 Toenaderingsgevoelens nemen af → vertrouwen onbekenden  

Amygdala: 

 Le Doux: ontvangt 2 routes  

 

1: over cortex, uit primaire sensorische gebieden 

2: rechtstreeks uit thalamus, nog voor de primaire 

sensorische gebieden (onbewust, dus niet 

makkelijk te stoppen) 

 Lesie: capgrasswaan  

 

Info-overdracht naar hypothalamus → reactie 

sympathisch zenuwstelsel  
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Hippocampus: leggen van verbanden tussen emoties en context (vb. aversie – toenadering Skinnerbox) 

 

Gyrus cinguli: tussenschakel cortex (cognitie) en limbisch systeem (emotie) 

 Lesie ACC: apathie, emotionele labiliteit, persoonlijkheidsveranderingen  

 

Vooral voor complexe emoties (vb. spijt, ontgoocheling), gericht op doelen lange termijn  

 Bewust nadenken om emotie te herkennen  

 Nauwe neurale interacties tussen limbisch systeem en cortex 

 

Orbitofrontale cortex: adequaat reageren op complexe beloningen en straffen 

 Hersenschade: 

o Keuzes die slecht aflopen, niet leren uit mislukkingen  

o Verlies lange termijn – occasionele grote winst – occasioneel groot verlies → gokken 

o Cognitieve inertie bij veranderende winstkansen (moeilijk om tegen idee in te gaan) 

o Geen onderdrukking impulsieve reacties in functie van lange termijn (vb. sociale context) 

 

Dorsolaterale prefrontale cortex (DLPFC): gevoelens integreren binnen nagestreefde doelstellingen  

 Verschillend effect afhankelijk van welk hemisfeer is beschadigd 

o Lesie links: depressieve stemming  

o Lesie rechts: manie, ongepaste opgewektheid  

 

Pariëntale contex: perceptie, begrijpen en onthouden emotioneel belangrijke informatie  

 Interpretatie cues (vb. fronsen wenkbrauwen) 

 Emotionele toon spreken  

 Timing sociale interventies  

 

Voorspellen van emoties  

 Dan Gilbert: stumbling on happiness 

o Psychologisch immuunsysteem  

o Synthesizing happiness  

o Negatieve gebeurtenissen positief bekijken omdat je eraan vast zit → je kunt je eigen geluk 

maken  

 Affective forecasting error: beide richtingen  

o Overschatting gemiddelde emotie door herinnering extremen  

o Teveel focus op gebeurtenis, negeren context 

o Teveel focus op positieve aspecten gebeurtenis  

o Denken alleen aan moment zelf, negeren aanpassing  

 

Impact emotionele gebeurtenis in begin groot, maar na tijdje terug op zelfde niveau als daarvoor 

 

WAT IS MOTIVATIE? 

Mensen helpen → inzicht in waarom ze gedrag stellen → motivatie  

 Richting: welk gedrag stellen  

 Intensiteit: hoe vaak gedrag stellen  

 Volharding: hoelang blijven proberen/volhouden  

 

Motivatie afhankelijk van emoties  

 Vb. motivatie om te werken en te sparen om in zomer op vakantie te gaan (= gelukkig gevoel) 
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Beïnvloeding richting gedrag – 2 manieren: 

 Motivaties duwen gedrag als gevolg van behoeften  

 Motivaties trekken gedrag in bepaalde richting door doelen die aantrekken of afstoten (iets 

bereiken/vermijden)  

 

Motivatie en behoeften  

Innerlijke verlangen → gedrag  

 Motivatie komt voort uit behoeften binnen het individu (vb. honger, dorst, temperatuur,…)  

o Homeostase: in stand houden van evenwichtstoestand (= gewenste niveau bereiken en daar 

naartoe streven) 

o Drifttheorie (Hull): lichamelijke behoeft → drift (psychologische toestand) → gedrag dat drift 

laat afnemen (bekrachtiging)  

o Instincttheorie: gedrag afhankelijk van instincten: onvrijwillig gedrag met genetische basis 

(aangeboren behoeften)  

▪ Focus op nature (biologische behoeften) 

 

Motivatietheorie gebaseerd op behoeften vooral geschikt voor verklaren biologische motivaties 

 Toch ook voor psychische functioneren: opwindingstheorie (arousal) 

o Te laag: exploratiegedrag  

o Te hoog: werk stress → onthaasting  

o Individuele verschillen – thrill seekers  

Iedereen ander ideaal niveau van arousal  

 Afhankelijk van complexiteit taak meer/minder arousal nodig om deze goed uit te voeren  

 

Motivatietheorie van Maslow 

Sterk progressief  

 Behoefte stijgt bij vervulling  

 Individuele verschillen  

 

Behoeften onvoldoende als verklaring gedrag 

 Verklaring instandhouding stabiele situatie → verschillende ontplooiing, creativiteit  

 Zelfdestructief gedrag (vb. drugs: homeostase?) 

 Motivatie afhankelijk van huidige toestand → toekomstverwachtingen? Sociale beïnvloeding?  

 

Motivatie en doel  

Doel = cognitieve representatie van gewenste of ongewenste eindtoestand die het gedrag stuurt  

 

Gedrag dat afstand tussen huidige toestand en doel verkleint = aangenaam (→ doel trekt gedrag) 

 Afhankelijk van waarde (hoe belangrijk) 

 Afhankelijk van verwachting (toekomstgericht)  

 

2 soorten motivatie  

 Intrinsieke motivatie: voldoening in activiteit zelf 

o Elementen van plezier toevoegen → motivatie beïnvloeden (van extrinsiek naar intrinsiek) 

 Extrinsieke motivatie: motivatie komt voort uit bereiken ander doel  

 

Motivatie verschilt zowel tussen personen als binnen één persoon zelf  

 Gevolgen sturen gedrag – afstemmen op doelen (vb. loon vs. opleiding als incentive)  

 

Toekomstperspectief: tijdsafstand doelen (KT vs. LT) 
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Doelen  

 Intern: studeren (leerstof vak beheersen → KT – dokter worden → LT) 

 Extern: bonus (KT) – perspectief promotie (LT) 

 

Waarde doelen afhankelijk van sociaal-culturele goedkeuring 

 Persoonlijk, maar ook invloed nurture (ouders, vrienden,…)  

 

Goal-setting (Locke): doelgebaseerde motivatietheorie  

 Motivatie is gevolg aantrekkingskracht doel 

 Hoe hoger het doel, hoe hoger de prestatie  

 Prestatie afhankelijk van opgenomen engagement om doel te bereiken  

o Aanvaarding (onbereikbaar doel moeilijk aanvaarden) 

 

Toepassing arbeidscontext  

 Goal net iets hoger dan huidige prestatie → gedrag te verbeteren  

 Betrokkenheid goal-setting → zelf gesteld doel is makkelijker te behalen dan opgelegd doel 

 Gevoel beloning bij halen doel  

 

Behoeften vs. doelen → en-en (afhankelijk van soort motivatie) → bepalen beide motivatie, maar op een andere 

manier  

 Behoeften: honger (homeostase), seks 

 Doelen: prestatiemotivatie  

 

Conflicterende behoeften/doelen  

Hofmann: bepaalde doelen in conflict met gedrag op dat moment (vb. honger, werk)  

 75% van tijd verlangen 

 47% conflict  

 58% toegeven  

 

Uitstelgedrag: waarde doel neemt exponentieel af naarmate deadline verder ligt → 90% van studenten stelt ooit 

gedrag uit waarvan 1/3 problematisch  

 

Zelfcontrole = controle korte termijn verlangens voor realisatie lange termijn doelen 

 Marshmallow test 

 Functie van consistentie nakomen beloftes  

 Determinanten  

o Individuele verschillen  

o Egodepletie: zelfcontrole kan uitgeput geraken na lange tijd het te moeten hebben gebruiken  

o Motivatie: doel met veel waarde aan jezelf beloven na het behalen van een ander doel 

o Overtuiging vrije wil/wilskracht  

 

Zelfcontrole = interactie tussen egodepletie en mate van geloof in vrije wil  

 Onderzoek: 

o Mensen met succesvol verhaal konden langer weestaan aan taken  

o Duidelijk hoofdeffect van egodepletietaken: zelfcontrole op  

o Wilskracht 

▪ Beperkt: tragisch verhaal → gelooft minder in vrije wil  

▪ Oneindig: succesvol verhaal → geloof in eigen vrije wil  
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HONGER 

Evenwicht: te veel en te weinig vermijden… 

 

Biologische signalen honger – verzadiging  

 Korte termijn  

o Suikergehalte (glucose) bloed → effect insuline ratten  

o Vulling maag 

o Proeven – kauwen  

o Cholecystokinine (CCK): vb. blokkering receptoren (→ enkel effect KT, geen magerte) 

o Effect variatie (evolutionair): 40% meer, 60% Kcal  

 Lange termijn 

o Stabiel houden van lichaamsgewicht (streefgewicht – individuele verschillen) 

o Vetreserve → leptine bloed → minder honger  

▪ Ratten  

▪ Mensen: enkel effect als overgewicht gevolg leptinedeficiëntie  

 Hersenmechanismen 

o Hypothalamus 

▪ Lesie lateraal (LH) ↔ lesie ventromediaal (VMH) 

▪ LH (hongercentrum): minder algemene alertheid, dus ook voor honger 

▪ VMH  (verzadigingscentrum): geen tragere verzadiging, meer maaltijden, insuline 

neemt toe  

o 20 chemische signalen, toch 10 kg tussen 20-50 jaar bijkomen  

o Andere dan biologische factoren (cognitief, sociaal-cultureel) 

 

Eten afhankelijk van perceptie (cognitieve) en omgeving (sociaal-culturele invloeden) 

 Aanbod (presentatie) → overgewicht Westerse wereld 

 Dieet: eten afhankelijk van cognitie i.p.v. afhankelijk van biologische signalen  

o Eten meer bij wegvallen cognitieve weerstand 

 Gewoontes – tijdstippen → vermijden honger 

 Angst, depressie, eenzaamheid: negatieve emoties → honger 

o Sociaal eten (dagboekstudie): meer en niet afhankelijk van verstreken tijd  

o Cultuur: grote porties & snelheid eten  

 

SEKS 

Evolutionair vreemd gedrag  

 Veel tijd & energie zoeken partner 

 Geslachtsgemeenschap → verhoogde kwetsbaarheid  

 Verspreiding ziektes, virussen  

 Frustratie, agressie,… (mannetjes) 

 

Waarom geen aseksuele genetische overdracht? 

 Genetische diversiteit → aanpassing omstandigheden nemen toe (= vooral biologische motivatie) 

 Cognitieve & sociaal-culturele invloeden  

 

Geslachtshormonen 

 Oestrogeen – progesteron (x10) 

o Vruchtbare periode ook hoogste niveau geslachtshormonen, hogere interesse (andere) seksuele 

partners 

 Testosteron (x10) 

o Dieren: seksueel gedrag na castratie en toediening  

o Mensen: toediening vooraf effect bij lage niveau ‘s  
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 Effecten hormonen buiten seksueel domein  

o Geslachtsverschillen door hormonenbad hersenen  

▪ Mannen beter in ruimtelijke vaardigheden, mentale rotatie  

▪ Vrouwen beter in verbal fluency (zoveel mogelijk woorden binnen categorie 

opnoemen) 

o Menstruele schommelingen performantie vrouwen  

 

Sociaal-culturele factoren  

Vragenlijsten, interviews → representativiteit & sociale wenselijkheid  

 Jongeren opener dan ouderen  

 Mannen aantal keer seks in maand hoger rapporteren dan werkelijkheid  

 

Alfred: Kinsey rapport  

 Frequentie, verscheidenheid 

 Voorhuwelijkse gemeenschap (90% mannen / 50% vrouwen) 

o Vlaanderen: 50% 17-18 jarigen (minder studenten) 

 Fequentie seks: jonge vrouwen meer dan jonge mannen, maar oudere mannen meer 

 Masturbatie: jonge mannen meer dan jonge vrouwen  

 

Andere geaardheden  

 Gevoelens vs. gedrag, tijdsperiode,… 

 Altijd bestaan, reactie culturele verschillend  

o Westerse wereld: ‘aanvaar’ (wettelijk mogelijk) 

o Vooroordelen: oorzaak frequentere psychopathologie  

 Nature – nurture homoseksualiteit  

o Nature  

▪ Genetisch (X-chromosoom) 

▪ Hormoonspiegel in baarmoeder 

▪ Structuur hypothalamus: homo mannen = vrouwen  

o Nurture (geen 100%) 

▪ Sociaal-culturele invloeden  

▪ Toch nature en niet geuit door sociale druk? 

 Biseksualiteit: vaker bij vrouwen  

 Genitale bloedtoevoer erotische film 

o Mannen: 2 vrouwen  

o Homo mannen: 2 mannen  

o Vrouwen: wel effect, niet van oriëntatie acteurs (eerder opzoek naar een goede relatie, geslacht 

maakt minder uit) 

o Rieger et al.: ‘biseksuele mannen’ vertonen toch verschillende preferentie (vaker grotere 

voorkeur voor fragmenten 2 mannen)  

 Oxytocine = knuffelhormoon (invloed op geaardheid)  

 

PRESTATIEMOTIVATIE  

= motivatie om iets te verwezenlijken 

 O.b.v. behoeften  

o Prestatie = resultaat emotioneel conflict tussen streven naar succes en vermijden van 

mislukking  

o Prestatie = resultaat van conflict stabiele traits  

▪ Prestatiedrang: behoeften iets te verwezenlijken (individuele verschillen) → hoe 

sterkt gemotiveerd 

▪ Faalangst: minder gemotiveerd door schrik te mislukken  
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Lage correlatie tussen beiden, soms samen en sterk  

 

Problemen  

 Prestatiedrang/faalangst → waarde doelen, of kost mislukking en verwachting succes  

 McClelland: enkel intrinsieke motivatie voor zelf gestelde doelen, wat met extrinsieke motivatie  

 Op basis van doelen: prestatiemotivatie functie van 

o Taakmotivatie: grote taakmotivatie = hoge prestatiedrang  

o Egodoelen  

▪ Positieve: positie prestatieniveau t.o.v. anderen → excelleren, competitie (beter 

willen zijn dan anderen) 

▪ Negatieve: vermijdingsgedrag (faalangst) 

• Te lage of te hoge doelen  

• Self-handicapping: uitleg zorgen voor mislukking  

 

Nature – nurture? 

 Behoefte- en doelgerichte visie op prestatiemotivatie  

o Behoeften (en doelen) niet aangeboren, maar belangrijke mate aangeleerd  

 Evidentie  

o Stimulatie thuis: 70% schoolproblemen bij low-median groep  

o Opvoedingsstijl  

▪ Controlerend: sturend, afspraken, straf bij falen  

▪ Autonomie: exploratie binnen waarden van ouders (meer vrijheid om weg te zoeken 

zorgt voor hogere motivatie) 

o Geen effect bij goede schoolresultaten 

o Geloof van ouders – selffulfilling prophecy  

 

Taakmotivatie verworven  

 Succesvol uitvoeren gedrag  

o Bekrachtiging 

o Bekrachtiging vermindert bij herhaling  

o Grotere uitdaging (successieve benadering) 

o Nieuwe uitdagingen en succesvol afronden worden geassocieerd met positieve gevoelen 

(zelfbekrachtiging) 

 Via zelfregulatie (Bandura): zichzelf doelen stellen en belonen bij bereiken: goal-setting theory  

o Tastbare doelen + beloning uitvoeren  

o Expliciete korte termijndoelen  

o Realistische doelen  

o Rekening houdend met omstandigheden (vooral lange termijn) 

 

Vermijden van faalangst 

 Onaangename ervaringen bij mislukking  

o Associatie activiteit met negatieve ervaringen  

o Minder uitvoeren + ontsnappingsgedrag  

 Niet hebben, maar vooral omgaan met mislukkingen (Dweck) 

o Egodoelen: opgeven (negatieve oordelen door anderen vermijden) 

o Taakdoelen: alternatieve strategieën  

o Attributie aan niet veranderbare eigenschap → interpretatie egodoel (nastreven positieve 

beoordeling anderen, vermijden negatieve oordeel) 

o Attributie veranderlijk aspect → interpretatie taakdoel (willen taak beheersen)  

 Perceptie van mislukking – catastrofale visie gevolgen mislukking (vb. presentatie) → cognitief (→ te 

behandelen) 

 Begrip prestatiemotivatie → toepassing eigen motivatie (minder kwetsbaar bij taakdoelen)  
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Yerkes-Dodson wet  

 Meer is niet altijd beter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Maladaptief perfectionisme door verminderde meeropbrengst  
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HOOFDSTUK 13: PSYCHOPATHOLOGIE 

WAT ZIJN MENTALE STOORNISSEN? 

Mentale stoornis = patroon van gedachten, gevoelens en gedrag dat leidt tot persoonlijk lijden en een 

significante daling in het sociale en arbeidsgerelateerde functioneren (impact op dagelijks leven) 

 

Psychopathologie = wetenschap van de aard (hoe ziet stoornis eruit), totstandkoming, behandeling en preventie 

van mentale stoornissen → interdisciplinair  

 Helpen, maar niet genezen (= moeilijk)  

 

Criteria  

Subjectief: persoonlijke verschillen en persoonlijke scheidingslijn interpretatie  

 Weken in bed ↔ stemmingswisselingen, energieloos,… 

 Exclusieve criteria quasi onmogelijk (zelfs wanen en hallucinaties → illusies) 

 3 criteria, elk niet-sluitend  

o Grote afwijking gemiddelde  

▪ Menselijke eigenschap volgt normaalverdeling  

▪ Statistisch criterium: > 2x standaarddeviatie, te kort of teveel  

o Overtreden sociale norm 

▪ Hinderlijk, onbegrijpelijk, schadelijk  

▪ Culturele verschillen en veranderlijk doorheen de tijd  

o Persoonlijk lijden  

▪ Belemmering voor functioneren (vb. depressie) 

▪ Niet sluitend (vb. psychopaten → ondervinden geen arousal bij leugendetector)  

 

Determinanten: bio-psycho-sociaal model  

Aparte disciplines: teveel nadruk deelaspect (‘eigen stoornis’) → vb. psychiaters, sociologen, klinische 

stromingen (vb. Depressie → geneeskunde → medicatie (antidepressiva) ) 

 

 Biologische factoren 

o Mentale stoornissen ontstaan uit lichamelijke dysfuncties (vb. hysterie vroeger: door oprisping 

van baarmoeder) 

o Afname middeleeuwen → toename 20e eeuw (geneesmiddelen) 

▪ Vb. Borna Disease virus (limbisch systeem) → stemmingsstoornissen?  

o Ontdekken biologische oorzaak → biologische behandeling  

▪ Epilepsie: kwade geest → exclusief-medische behandeling  

▪ Maagzweren: stress → bacteriële infectie  

o Erfelijkheid (depressie, aanleg verslaving, schizofrenie) 

  

 Psychische factoren  

o Abnormaal gedrag door mentale processen  

o Vanaf eind 19e eeuw: Charcot 

▪ Zwak neurologisch systeem → hysterie → lichamelijke symptomen  

▪ Hypnose → verlamming  

o Freud: veralgemening → alle stoornissen psychische oorsprong (psychoseksuele conflicten 

kindertijd) 

▪ Verdrongen herinneringen naar boven halen = genezing stoornis 

▪ Psychoanalyse lang dominant (ook hedendaagse psychiatrie nog zichtbaar) 

▪ Humanistische benadering: praten binnen aanvaardende en ondersteunende omgeving  

▪ Behavioristische benadering: verbetering gedrag door nieuwe leerprocessen  

▪ Cognitieve benadering: irrationele en onaangepast overtuiging (vb. depressie: 

perceptie gebeurtenissen en impact op gedrag → gedachten doorbreken) 



82 
 

Cognitieve neuropsychiatrie: aantasting cognitieve processen door mentale stoornis  

 

 Sociale factoren  

o Abnormaal gedrag: afwijkend sociaal criterium  

▪ Vb. auditieve hallucinaties: stemmen goden (grieken), hekserij (middeleeuwen – 

demonologisch perspectief), schizofrenie (nu)  

o Antipsychiatrie (’60-’70) – relativisme → kritiek  

▪ Thomas Szasz 

▪ Rosenhan: on being same in insane places (experiment: onnodig in psychiatrie zitten 

en toch behandeld en gediagnostiseerd worden → psychiatrie weet niet wat ze doen)  

• Patiënten hadden het eerder door dan psychiaters  

• Uit context trekken van verhalen  

• Self-fulfilling prophecy 

o Gedragen naar verwachtingen  

o Stigmatisering naasten  

o Reden grotere recidive na behandeling in beter ontwikkelde 

maatschappij  

o Te sterk relativisme  

▪ Wel betere rechten patiënten psychiatrie  

▪ Cultuurafhankelijkheid wanen  

• Karo (Azië & Afrika): mannen → krimpen penis → dood tot gevolg  

• Ataques de nervios: vrouwen → hartkloppingen, schreeuwigheid, 

nervositeit, flauwvallen,… (Spanje) 

• Godsdienstige thema’s minder aanwezig  

▪ Kans op pathologie neemt toe  

• Socio-economische factoren  

• Sociale factoren (vb. kindermisbruik), interactie biologie  

 

Diathese-stress model  

 Dominante denkkader psychopathologie  

 Kans op pathologie  

o Kwetsbaarheid (diathese) 

▪ Erfelijkheid (bio) 

▪ Leefomstandigheden (social) 

▪ Denkstijlen (cognitief – psycho) 

o Stress veroorzaakt door gebeurtenissen en de manier waarop men reageert (extreme situaties 

→ iedereen, vb. PTSS) 

 

→ interactie biologie, psychische factoren & socio-culturele context  

DSM 

DSM (classificatie) 

 Betrouwbaarheid & validiteit  

 Inzicht in (oorsprong), verloop en prognose  

 Diagnose als richtlijn voor behandeling (niet in DSM) 

 APA: diagnostic and statistical manual of mental disorders  

 DSM I-II: vertrekkend vanuit theorie (psychoanalyse)  

 DSM II-IV (periode antipsychiatrie) 

o Accurate beschrijving symptomen, zonder speculatie oorzaak – hysterie neurose  

o Operationele definities – subjectief element neemt af 

o Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid neemt toe  
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DSM IV 

5 assen – dimensies: 

 As 1: welke klinische stoornis verstoort het leven en geeft aanleiding tot diagnose en behandeling 

(>100) 

 As 2: stabiele, rigide interactiepatronen die functioneren en sociale interactie verstoren – stabiele 

persoonlijkheidsverschillen  

 As 3: lichamelijke symptomen  

 As 4: psychosociale en omgevingsgerelateerde stressfactoren (uitlokkende factoren) 

 As 5: global assessment of functioning nu en gedurende voorbije jaar (geleidelijke afname?)  

 

DSM V (2013) 

 DSM IV: moeilijk onderscheid as 1 en 2 

 Assen verdwijnen  

 Graduele scoring symptomen (in welke mate leidt iemand aan…?) 

o Laat toe ernst in te schatten + evolutie  

o Niemand scoort 0: iedereen heeft symptomen van iets 

 Persoonlijkheidsstoornissen: scoring persoonlijkheidsdimensies (big five) 

 Nieuwe stoornissen: binge eating, premenstruas dysphoric disorder (overmatig last menstruatie),… 

 Verdwijnen: Asperger, narcistische persoonlijkheidsstoornis,…  

 

DSM kritieken  

 Medische model – stoornis = ziekte (psychiatrische visie ↔ psychologie) 

o Verwacht: genezen (gaat bijna niet) → vaak terugvallen  

 Beschrijvend, geen theoretische basis – inzicht? 

 Typologie – ‘hokjes’ → niet altijd duidelijk/kwalitatieve verschillen (grensgevallen, comorbiditeit: 

combinatie van stoornissen) 

o Moeilijk onderscheid maken  

 Veranderlijk → relativiteit (vb. narcisme) 

 Gedrag te snel pathologisch (premenstrueel dysfore stoornis, depressieve episode van korte duur,…) 

 

STOORNISSEN IN KINDERLEEFTIJD 

1/3 kinderen tussen 4-18 jaar vertoont stoornis  

 Vb. buitensporige angst voor tandarts, dokter, donkere ruimtes,… → meeste verdwijnen naarmate men 

ouder wordt 

 3,5% voldoende ernstig voor professionele hulp  

o Pervasieve ontwikkelingsstoornissen  

o Taal- en leerproblemen  

o Aandacht- en impulsiviteitsproblemen  

o Stemmingsproblemen 

o Eet- en lijnproblemen  

o Problemen met middelenmisbruik  

 

Autismespectrumstoornis (ASS) 

 Diagnose vanaf 1,5 jaar 

 0,6% prevalentie  

 Jongens 4x meer  

 Erfelijkheid  
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5 kenmerken (goed herkenbaar) 

 Problemen sociale interactie  

o Geen effect aandacht 

o Geen waardering gezichten en oogcontact  

o Moeilijk delen  

o Theory of mind (80% moeite mee) 

▪ Experiment boek 

▪ Maxi pop 

o Ontbreken van symbolisch spel  

 Behoefte aan structuur, herhaling, vast ritme 

o Overdreven interesses  

o Repetitief gedrag – woede bij onderbreking  

 Symptomen vanaf vroege kindertijd  

 Ernstige beperking voor dagelijks functioneren  

 Onafhankelijk, maar dikwijls (75%) geassocieerd met verstandelijke handicap)  

 

Problemen met communicatie & taal → 20% geen spraak  

 

Hoog functionerende ASS (Asperger)  

Kenmerken  

 Ontbreken beperking taal en cognitieve vermogen  

 Houterigheid  

 Tragere motorische ontwikkeling, stuntelig 

 Soms extreme feitenkennis geïsoleerd domein (i.t.t. OCD) 

 Last met figuurlijke taal, pragmatiek  

 

Aparte stoornis? → ‘hoog functionerend’ autisme  

 Normaal begaafde kinderen met autistische symptomen (0,2%) 

 

AAN EEN MIDDEL GEBONDEN STOORNISSEN 

Aan middel gebonden stoornissen: psychoactief middel → problemen gezondheid, sociaal en professioneel 

functioneren  

 DSM V: 10 middelen  

 

Stoornis in alcoholgebruik en alcoholintoxicatie (meest voorkomende)  

= problematisch patroon alcoholgebruik leidend tot een klinisch significante functioneringsbeperking, 

aangetoond door minstens 2 kenmerken gedurende 12 maanden  

 Grote hoeveelheden langere tijd dan gepland  

 Verlangen of mislukte stoppogingen  

 Veel tijd besteed aan middel  

 Sterke drang tot consumptie  

 Herhaaldelijk gebruik → mislopen verplichtingen  

 Blijvend gebruik ondanks problemen  

 Activiteiten worden stopgezet door gebruik  

 Gebruik bij lichamelijk gevaar  

 Blijvend gebruik ondanks terugkerend lichamelijk of psychisch probleem  

 Tolerantie: meer of minder effect 

 Ontwenningsverschijnselen en gebruik om die te vermijden  
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Prevalentie  

 6,7% mannen en 1,3% vrouwen → afhankelijkheid (= zwaarst vorm van stoornis) 

 Sterfgevallen, misdaden  

 Slechte prognose (1/3 sterft binnen 10 jaar) 

 

Oorzaken 

 Zelf-rapportering: stressreductie  

 Erfelijkheid (1/3)  

o Vb. reactiviteit → afhankelijkheid neemt toe  

 Gezinsomstandigheden (1/3) 

o Vb. alcoholmisbruik door opvoeders – beschikbaarheid  

 Leerprocessen (cognitie) 

o Positieve bekrachtiging (smaak, lichamelijke gevolgen, symbolische betekenis)  

o Klassieke conditionering → gemoedstoestand, context  

o Observerend leren: meer in gezelschap  

 

Culturele verschillen (moslim – China/joden – Ieren/Belgen/Nederlanders)  

 

PSYCHOTISCHE STOORNISSEN 

Bleuler: schizofrenie (gespleten geest): incoherente mentale processen en gebrek voeling sociale realiteit 

 Verschillende gespleten persoonlijkheid – dissociatieve identiteitsstoornis (gevoel verschillende 

persoonlijkheden)  

 

1% bevolking  

 Mannen 1,3x meer kans (15-25 jaar ↔ 25-35 jaar vrouwen) 

 Zelfde in culturen (nature component)  

 40% van alle opnames psychiatrie  

 

Schizofrenie  

2 of meer symptomen die elk gedurende 1 maand een belangrijk deel van de tijd aanwezig zijn (hoelang precies? 

→ subjectief) 

 Wanen: gehandhaafde overtuiging ondanks bewijs tegendeel  

o Verkeerde identificatie (73%)  

▪ Vb. Capgraswaan  

o Betrekkingswaan (63%): normale voorwerpen of gedragen van anderen hebben bijzondere 

betekenis  

o Beïnvloedingswaan (50%): overtuiging niet meer uit vrije wil te kunnen handelen  

o Overtuiging dat gedachten uitgezonden worden (22%) 

o Achtervolgingswaan  

o Grootheidswaan (Napoleon complex)  

 Hallucinaties: perceptuele ervaringen zonder fysische stimulus  

o Stemmen  

o Overgevoeligheid externe stimulatie  

o Verliezen contact met werkelijkheid (→ geen onderscheid tussen wat echt is en wat niet echt 

is) 

 Onsamenhangende spraak: semantische & syntactische regels oke, maar van hak op de tak  

 Ernstig chaotisch of katatoon gedrag: afwisseling prikkelbaarheid – onvoorspelbaar gedrag met 

passiviteit, apathie  

 Vervlakking van affect, armoede van spraak en gedachten of apathie: gezicht, stem, gevoelens  
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Positieve symptomen (iets toegevoegd, extra teveel): acuut 

 Emotionele beroering, agitatie, wanen, hallucinaties  

 Abnormale activiteit limbisch systeem  

 Goede reactie op anti-psychotische middelen  

 

Negatieve symptomen (gebrek aan iets): geleidelijk  

 Affectvervlakking, katatoon gedrag 

 Abnormale activiteit frontale lobben  

 Geen goede reactie op anti-psychotische middelen  

 

Oorzaken  

 Biologische factoren  

o Erfelijke component  

o Werkzaamheid geneesmiddelen – dopaminehypothese: te hoge concentratie of gevoeligheid 

(→ regulatie, vb. olanzapine, haloperidol bij parkinsonisme)  

▪ Limbisch systeem: emoties  

▪ Frontale cortex: controle  

▪ Subcorticale systemen (basale ganglia): controle beweging  

o Vooral voor positieve symptomen  

 Psychische factoren  

o Psychoanalyse: regressie naar infantiel stadium  

o Behavioristen: uit de hand gelopen bekrachtigingsproces o.b.v. de aandacht die gedrag trok  

o Nu: omgaan met ziekte/beperkingen (vb. hallucinaties)  

 Sociale factoren  

o 50%, geen 100% 

o Externe stressfactor  

▪ Stad (x2) 

▪ Gaat vaak aan eerste acute fase vooraf 

▪ Invloed op herval → druk familie  

 

Expressed emotion (dubbele kans op herval) = manier waarop anderen met stoornis omgaan  

 Overbezorgd  

 Vals gevoel van controle bij betrokkene  

 Vooral voor negatieve symptomen (positieve symptomen: aanvaarding geen ‘controle’) 

 Culturele verschillen invloed op kans op herval  

 Manifestatie symptomen  

 Cultuur → transculturele psychiatrie  

 Tijdskader (vb. religieus geïnspireerde wanen nemen af)  

 

Addendum schizofrenie – cannabis (meermaals gebruik) 

 <15 jaar prevalentie 3-4% i.p.v. 1% - <18 jaar prevalentie 2,4% i.p.v. 1% 

 Leeftijd? → verstoring neural runing  

 Correlatie kwetsbaarheid – intensiteit gebruik  

 Interactie biologische predispositie  

 Verminderde werking antipsychotica → langere pathologie  

 Cannabis psychose: 

o Paar dagen: hallucinatie, geheugen, wanen 

o Stopt bij stopzetten gebruik  

o Zeldzaam  

o Vaak voorloper schizofrenie – kip/ei  
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STEMMINGSSTOORNISSEN 

Stemming – minder intense, chronische emotionele toestand, niet gericht op een bepaalde stimulus  

 Sluimerend aanwezig  

 Geen specifieke gebeurtenis als oorzaak  

 

Stemmingsstoornis: ernstige verstoring die leiden tot buitensporige neerslachtigheid of opgetogenheid, 

veranderingen in: 

 Denken  

 Eet- en slaappatroon  

 Sociale en professionele relaties (→ normaal functioneren) 

→ moeten alle 3 aanwezig zijn, anders kan men niet praten over stoornis! 

 

Verschillen in duur/ ernst → met of zonder manische periodes  

 

Bipolaire stoornis  

Opeenvolging één of meerdere manische en depressieve episodes = individu  

 Manische episode (niet bewust): toestand van intense en onrealistische gevoelens van opwinding en 

euforie  

o Verkwisting (vb. al het geld uitgeven aan kraslotjes) 

o Gevaarlijk gedrag (vb. heel snel rijden met auto) 

o Soms neveneffect van medicatie depressie  

 

Depressiestoornis  

 Somberheid, neerslachtigheid  

 Occasionele depressieve periode soms adaptief (‘normaal’ → vb. overlijden) 

 Interferentie functioneren → majeure depressiestoornis  

 

DSM: 5 of meer van volgende symptomen zijn binnen periode van 2 weken aanwezig geweest en verschillen van 

het eerder functioneren. Eén van de eerste twee kenmerken MOET aanwezig zijn 

 Depressieve stemming gedurende grootste deel van de dag, (bijna) elke dag (= subjectief) 

 Vermindering interesse of plezier in (bijna) alle activiteiten gedurende grootste deel van de dag, (bijna) 

elke dag 

 Duidelijke verandering in gewicht 

 Verandering slaappatroon  

 Psychomotorische agitatie of remming  

 Gevoelens van waardeloosheid, zelfverwijten of schuldgevoel  

 Verminderd vermogen tot nadenken/concentratie, besluiteloosheid  

 Terugkerende gedachte dood/suïcide  

 

→ symptomen emotioneel + motivationeel + cognitief  

 

‘verkoudheid van de geestesziekten’ (frequentie) 

 Zich isolerende mannen  

 Werklozen  

 Gescheiden moeders 

 Studenten  

 

Negatieve correlatie leeftijd (tussen/binnen generaties) → crisismomenten (vb. midlifecrisis)  

 

Verschillende uitingen in culturen  

 Vb. Azië: maag-, hoofdpijn is gevoel van droefheid ↔ Europa: emotioneel  



88 
 

Oorzaken  

 Biologische factoren 

o Erfelijkheid  

▪ Concordantiegraad ééneiigen tweelingen: 40% 

▪ Broers/zussen: 17% 

o Neurotransmitters  

▪ Noradrenaline daalt (manie: dopamine & noradrenaline stijgen) 

▪ Activiteit neuronen die reageren op serotonine (= gelukshormoon) 

▪ SSRIs (selective serotonin reuptake inhabitor): opnamen blokkeren zodat stof langer 

aanwezig blijft  

• Vaak lichtzinnig voorgeschreven door artsen (Prozac: omdat het kan, niet 

omdat het helpt) 

• Niet abrupt stoppen → grote invloed op functioneren  

• 2 weken verschil → onmiddellijk effect in hersenen, maar pas na 2 weken 

merkbaar effect op gevoel  

 Psychische oorzaken  

o Freud: rouwend individu regresseert naar het orale stadium en introjecteerd de verloren 

persoon, zodat hij/zij dezelfde gevoelens ervaart t.o.v. zichzelf als t.o.v. de verloren persoon  

▪ Depressie = ingebeeld of symbolisch verlies met naar binnen gerichte agressie  

o Leerpsychologie (Lewinsohn): verminderde positieve bekrachtiging (vicieuze cirkel met 

teruggetrokkenheid) 

▪ Vb. bij verlies werk  

o Beck: depressie is gevolg van negatieve/dysfunctionele gedachten, voortkomend uit sociale 

interacties kindertijd/adolescentie  

▪ Maken deel uit van diathesis – soms jaren sluimerend  

▪ Interactie stress 

▪ Beck Depression Inventory  

o Seligman: aangeleerde hulpeloosheid → gevoel geen controle te hebben over de 

gebeurtenissen om zich  

▪ Motivationele deficieten  

▪ Cognitieve deficieten (negatieve gedachten interfereren met cognitie) 

▪ Emotionele deficieten  

▪ Ongecontroleerde gebeurtenissen leiden niet steeds tot depressie  

• → attributies  

o Intern/extern  

o Globaal/specifiek  

o Stabiel/veranderbaar 

• Interne, globale, stabiele attributie: depressie neemt toe  

o Neiging tot piekeren (focus op gevoelens en lichamelijke symptomen): vrouwen meer 

▪ Mannen mee ontsnappingsgedrag  

 Sociale factoren  

o Depressie als reactie op stresserende gebeurtenis: 65% ingrijpende levensverandering (6m) 

o Vrouwen > mannen 

▪ Mishandeling, misbruik,… → sneller diagnose stellen  

o Hebben van partner → kwetsbaarheid lager 

▪ Mannen sterven vroeger: vrouw vaak weduwe (→ vaker depressie) 

o Werk (of werkloos) 

o Jachtigheid maatschappij  

▪ Positieve correlatie leeftijd binnen cohort 

▪ Negatieve correlatie tussen leeftijdscohorten  

• Generatie verschillende prevalentie: meer dan vroeger (niet zeker waarom) 

 Correlaties – causale verbanden (vb. serotonine: oorzaak – gevolg?) 
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Diathese-stress model 

 Kwetsbaarheid  

o Biologische factoren (vb. serotonine) 

o Psychische factoren (vb. negatieve overtuigingen, attributies) 

 Stress 

o Sociale problemen (vb. scheiding) 

 

ANGSTSTOORNISSEN EN OBSESSIEVE-COMPULSIEVE STOORNISSEN 

Adaptieve angst ↔ alledaagse activiteiten  

 Mensen vinden manier om met angst om te gaan → vaak vermijden → geen diagnose  

 

Angststoornis: ernstige en aanhoudende vorm van angst zonder realistische aanleiding  

 Ziektebesef  

 Persoonlijk lijden  

 Interferentie functioneren  

 

Fobieën 

Specifieke fobieën: intense angstreacties op voorwerpen/activiteiten waarbij de reactie niet in verhouding is tot 

het (in zekere zin reëel) gevaar 

 Klassieke conditionering: NS → schrikreactie (vb. auto na ongeval) 

 Observerend leren (vooral bij biologische predisposities, vb. hoogtevrees) 

 Vermijdingsreactie werkt negatief bekrachtigend 

 Aandacht positief bekrachtigend → succesvolle behandeling – conditionering  

 

Sociale fobie 

 Aparte categorie DSM 

 Niet specifiek – algemene angst negatieve beoordeling en om in verlegenheid gebracht te worden in 

veelheid sociale relaties  

 Ernstig: geen vermijding mogelijk  

 

Veralgemeende angststoornis 

Overmatige, chronische bezorgdheid over hele reeks gebeurtenissen/activiteiten, vage notie oorzaak angst  

 Voortdurende spanning, zorgen  

 6 maanden meer dan 3 van de 6 symptomen  

o Rusteloosheid  

o Snel vermoeid  

o Moeite concentratie  

o Irritatie  

o Spierspanning  

o Slaapstoornissen  

 Mentale stoornis → invloed op volledig functioneren van lichaam  

 Perfectionistisch, verantwoordelijkheidsgevoel, catastrofaal denken  
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Paniekstoornis  

Meerdere onverwachte paniekaanvallen zonder aanwijsbare oorzaak (over een periode langer dan 1 maand) 

 Zorgen maken over de kans op een nieuwe aanval of de gevolgen daarvan  

 Symptomen  

o Kortademigheid  

o Hartkloppingen  

o Zweten  

o Bibberen  

o Duizeligheid  

 Onvoorspelbaar (meer in stresssituaties – anticipatorische angst en agorafobie)  

 

Obsessieve-compulsieve stoornissen  

 Terugkerende, ongewilde en opdringerige dwanggedachten of dwangbeelden (obsessie)  

 Dwanghandelingen (compulsies) om de dwanggedachten te neutraliseren (steeds intenser)  

 Geen plezier, enkel angstreductie  

 Vooral adolescentie – vroege volwassenheid  

 Vuil- en smetvrees 

o Poetsen  

o Controleren (representatief – rituele volgorde) 

 Ziektebesef, geen controle  

 Geen duidelijke visie op oorzaak  

 Deep brain stimulation: bij zeer ernstige gevallen nuttig  

 

PREOCCUPATIE MET SOMATISCHE SYMPTOMEN 

DSM IV: somatoforme stoornissen → aandoeningen waarbij klachten en handicaps ervaren worden zonder 

aanwijsbare lichamelijke oorzaak  

 Moeilijk afwezigheid lichamelijk symptoom te bewijzen  

 Vaak overdreven psychische reactie op ongemak  

 

Nieuwe stoornis → DSM V: somatische symptoom stoornis  

 Somatisch (pijn) symptoom(en) verstoren dagelijks leven  

 Excessieve gedachten, gevoelens of gedrag als reactie  

o Denken  

o Angst over gezondheid en symptomen  

o Buitensporige tijd/energie aan symptomen of behandeling  

 Niet continu maar langdurig (meer dan 6 maanden) 

 

Niet geveinsd, bij specifiek doel: angststoornis voor ziekte  

 Mentaal of lichamelijk (DSM IV) ↔ interactionele visie (DSM V) 

 

CVS: geen lichamelijke oorzaak of nog niet detecteerbaar (aantasting immuunsysteem?)  

 

Conversiestoornis  

Bepaald lichaamsdeel ‘werkt’ niet meer (→ zonder lichamelijke schade)  

 WO I-II 

 1/1000 

 Secundaire ziektewinst (niet meer naar slagveld moeten) 

o Onderzoek: val breken door arm te gebruiken, maar dan ook niet (→ is dus niet fake)  
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DISSOCIATIEVE STOORNISSEN 

Verstoring identiteitsgevoel persoon – coping (= manier waarop je met die situatie omgaat) van angst & stress 

levensproblemen die capaciteiten overstijgen  

 

Dissociatieve amnesie: amnesie belangrijke persoonlijke herinnering als gevolg van traumatische-stresserende 

ervaring  

 Psychogeen = puur psychologisch (niet biologisch of sociaal) 

 Beperkt in tijd – volledig herstel 

 Episodisch geheugen ↔ procedureel, semantisch, WG 

 Soorten  

o Gelokaliseerd: niets meer uit bepaalde periode 

o Selectief: sommige dingen vergeten  

o Veralgemeend: volledige levensgeschiedenis  

o Continu: niets tot punt in het verleden  

 

Dissociatieve fugue: niet enkel amnesie, ook vertrek vertrouwde omgeving en aanname nieuwe identiteit 

(meestal slechts paar dagen) 

 

Dissociatieve identiteitsstoornis: gastpersoonlijkheid + afsplitsing andere persoonlijkheid  

 Tot eind 20e eeuw: 100 gevallen → explosie VS en Europa 

 Huntjes et al.: test amnesie andere persoonlijkheid (switchen van persoonlijkheid → niet weten wat er 

bij vorige persoonlijkheid gebeurd is) 

o Patiënten  

o Controles 

o Simulanten  

 

→ pro-actieve interferentie: niet volledig gescheiden, zelfs al wordt geen bewuste herinnering ervaren  

→ niet per se bewust – impliciet geheugen bij amnesiepatiënten  

 

PREVALENTIE VAN MENTALE STOORNISSEN 

Prevalentie 

 Cijfers diagnose DSM – veel tegenstrijdigheden  

o Definitie? 

o Belang classificatieschema (toch ruimte voor interpretatie → vb. belangrijk deel van tijd) 

o Incidentie (nieuwe gevallen) vs. prevalentie (alle gevallen in populatie) 

o Tijdsperiode: 1 jaar vs. levensloop  

 

Prevalentie = hoog 

 Cijfers waarschijnlijk nog hoger: niet onderkende problemen  

 RIZIV: organisatie die instaat voor terugbetaling medische zorg 

o 2011: 500 miljoen dagdosis psychofarmaca  

o Per dan 12,3% bevolking dagdosis psychofarmaca  

 Exclusief niet-terugbetaalde slaap- en kalmeringsmiddelen  

 17,7% alle geneesmiddelen kosten  

 

Aanvangsleeftijd  

Sterke nature component om mentale stoornis te ontwikkelen (zelfde in verschillende culturen) 

 Angststoornis: 15 jaar 

 Stemmingsstoornis: 25 jaar 

 Aan middel gebonden stoornis: 20 jaar 
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HOOFDSTUK 14: THERAPIEËN 

DE BEHANDELING VAN MENTALE STOORNISSEN 

Niet veel geweten hoe mensen werden behandeld met psychische problemen → geschriften geschiedenis alleen 

over sterke figuren  

 Demonologisch perspectief: bezeten/heks = brandstapel  

 

16e eeuw: handel → doelgerichter beleid randgroepen (dorpsgekken aanpakken om reputatie hoog te houden) 

 Erbarmelijke omstandigheden  

 Vastgeketend  

 Vermaak  

 

Eind 18e eeuw (Pinel): verbetering omstandigheden  

 Periode Franse Revolutie: égalité → iedereen gelijke kansen 

 Behandeling beperkt (dwangbuizen, afzondering,…) → nog steeds wel opsluiten in ziekenhuizen, maar 

onder beter omstandigheden  

 

1950: begin psychotherapie (Freud) 

 Medicamenteuze behandeling → idee dat psychische stoornissen komen door biologische processen  

 Humanere behandeling gericht op integratie → persoon ook zinvol terug in samenleving krijgen  

 

Therapeutische benadering  

 Biologische behandeling: geneesmiddelen → lichamelijke processen → gedrag & gevoelens  

 Psychotherapeutische behandeling: gesprekken, leerprincipes, emotionele expressies, wijzingen 

omgeving → gedrag & gevoelens  

 Samen aanbieden + sociale voorzieningen (preventie, rehabilitatie,…)  

 

Collocatie = gedwongen opname door mentale stoornis (tegen wil in) om gevaar voor eventuele misdrijven te 

vermijden (vb. zwaar verslaafde → onder invloed brand stichten)  

 Rechten individu ↔ bescherming maatschappij  

 Aanvraag procureur des konings  

o Meestal op vraag van derden (vb. familie) 

o Korte inbewaringstelling (40 dagen) 

 Bekrachtiging door rechter (50% goedgekeurd) 

o Na horen alle partijen  

o Uitgebreid medisch verslag 

 Vaak tegenstand psychiatrische instelling (slecht uitgangspunt therapie, vb. bij middelen misbruik) 

o Zelf eerste stap zetten naar hulp is belangrijk voor effectiviteit van therapie  

 

Types therapeuten  

 Klinische psychologen  

o Klinische stage – verschillende oriëntaties – pluralisme  

o 2-4 jaar postuniversitaire opleiding therapie 

o Bescherming titel ‘psycholoog’  

 Psychologische assistent, maatschappelijk werker, psychiatrisch verpleegster/er  

 Psychiaters 

o Artsen, unieke bevoegdheid biologische behandeling (mogen medicatie voorschrijven, 

psychologen niet) 

o Soms beperkte kennis psychologie, verschillende visie belang therapie  
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Wetten rond psychologische stoornissen & behandelingen  

 4 april 2014: regeling van de geestelijke gezondheidszorgberoepen  

 10 juli 2016: psycholoog als gezondheidszorgberoep (beroepen lopen) + bescherming psychotherapie 

o Geen bescherming psychotherapeut: iemand mag zich psychotherapeut noemen, maar mag niet 

zeggen dat ze psychotherapie geeft (ook al is ze niet opgeleid) 

 Terugbetaling  

o Enkel met voorschrift huisarts  

o Beperkt aantal sessies (11)  

 

BIOLOGISCHE THERAPIEËN 

Uitgangspunt: medische oorzaak mentale stoornis  

 Geneesmiddelen: vanaf 1950 ambulante behandeling (kan ook thuis) 

o Chemische stoffen → emoties, cognities en gedrag 

o Meestal modulatie concentratie neurotransmitters (= verandering niveau) 

o Angstdempende geneesmiddelen (demping centraal zenuwstelsel) → chronologisch 

▪ Barbituraten: verslavend  

▪ Benzodiazepines (valium, temesta): algemene angststoornis – verslavend 

▪ Bètablokkers (vb. vliegangst): tijdelijk  

▪ Antidepressiva (1e poging, minder verslavend) 

→ hoe ouder het geneesmiddel, hoe verslavender  

 

Antidepressiva  

 Tricyclische verbindingen: remmen heropname (werkt in op 3 neurotransmitters) 

o Serotonine & noradrenaline  

o Eerst gebruik voor slapeloosheid, maar bijwerking was een vrolijk gevoel  

 MAOI: niet veel meer gebruikt (eerst TBC) 

 SSRI 

o Minste bijwerkingen  

o Minder geschikt voor bipolaire stoornis → lithium  

 

Antipsychotica – schizofrenie & andere psychotische stoornissen  

 Dosis & middel: trial – error (dosis verschilt per individu) 

 Chloorpromazine: hallucinaties nemen af  

o Slaperig en suf als bijwerking 

 Haloperidol (haldol): minder slaperig/suf 

o Dopamine neemt af 

o Parkinsonisme: dopamine heeft effect op hersendelen die instaan voor motoriek → gevolg: 

houterige bewegingen  

o Tardieve dyskinesie: verlies controle gezichtsspieren (tics, kauwen, smaken) → stoppen  

 Atypische antipsychotica (clozapine): regulatie dopamine, serotonine & noradrenaline  

o Niet altijd minder bijwerkingen  

 

→ weten niet precies hoe effecten werken, medicatie werkt op veel meer in waardoor het hele lichaam aangetast 

kan worden. 

 

Electroconvulsieve behandeling (geen medicatie) → ECT 

 Verdoving & spierontspannend middel: massale hersenactiviteit → ongecontroleerde bewegingen  

 1s stroom aan hersenen → 1 minuut massale activiteit & convulsies  

 5-12 behandelingen over 10-30 dagen (enkel uitvoeren wanneer het echt nodig is)  

 Effectief bij zware depressie (geneesmiddelen & therapie nemen af) 

 Geheugenverlies mogelijke bijwerking (nu: minder permanente schaden)  
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TMS: magnetische straling gericht aanbrengen op hersendeel dat instaat voor stoornis  

 Minder effectief, maar wel minder bijwerkingen  

 

Psychochirurgie – onherstelbare schade (nu: amper uitgevoerd) 

 Lobotomie (deeltje van hersenen wegnemen) – psychotici (Moniz – Nobelprijs) 

o Vezels frontale cortex & emotionele controlecentra  

o Zeer ernstige bijwerkingen (executieve functies) – niet meer gebruikt  

 Epilepsie → vb. hippocampus (H.M.) 

 

Psychomotorische therapie: integratie bewegingsactiviteiten binnen psychotherapie  

 

Lichttherapie: seizoensgebonden stemmingsstoornissen  

 Melatonine wordt meer aangemaakt wanneer het donker is en geeft het gevoel om te gaan slapen/rusten 

 (blauw)licht kan stof laten afnemen → levendiger voelen, maar kan slaapritme verstoren  

PLACEBO-EFFECT 

Placebo effect = fysiologische of psychologische respons op substantie of procedure die geen werkzame 

farmacologische of therapeutische componenten bevat  

 Medicatie vergelijken met placebo om effect te weten  

 

3 voorwaarden  

 Placebogecontroleerd (experimenteel middel vs. identieke controle) 

 Gerandomiseerd → 2 groepen vergelijkbaar (ernst ziekte, leeftijd, geslacht, leefomstandigheden,…) 

 Dubbelblind: zowel participant als observator mag niet weten in welke groep ze zitten → kunnen 

resultaten beïnvloeden 

 

Effectgroottetherapie → kan omgezet worden naar een correlatie (r) 

 Negatief: lagere levenskwaliteit 

 0: geen verandering in levenskwaliteit  

 +0,5: 70% voelt zich beter, veranderingen zijn klein  

o Therapie = bruikbaar! 

 +1,0: 84% voelt zich beter, duidelijke verbetering voelen  

o Therapie = effectief! 

 +2,0: 98% voelt zich beter 

 +3,0: 99,9% voelt zich beter  

 

→ placebo is een effectieve therapie op zichzelf (eerste twee weken zelfde resultaat als medicatie, enkel later een 

iets mindere werking, maar nog steeds effectief) 

 

Stoornis  Effectgrootte therapie  Effectgrootte placebo  

Angststoornissen (psychofarmaca) 

Sociale angststoornis  + 0,9 +0,3 

Veralgemeende angststoornis  + 1,0 + 0,7 

Paniekstoornis  + 1,2 + 0,8 

OCD + 1,2 + 0,4 

Stemmingsstoornissen (psychofarmaca) 

Bipolaire stoornis  +1,2 +0,7 

Depressiestoornis  +1,2 +0,9 

Stemmingsstoornissen (lichttherapie)  

Depressiestoornis  +0,8 +0,4 

Stemmingsstoornissen (psychomotorische therapie) 

Depressiestoornis  +0,8 +0,4 

Effectgrootte verschil = ongeveer 0,5  
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ECT – effectverschil = 0,8 → blindheid? Vaak verwacht je bij toedienen schok in welke groep je zit (placebo → 

geen ernstige gevolgen)  

 

Besluit  

 Alle bovenstaande biologische therapieën effectief (niet iedereen symptoomvrij!) 

 Altijd placebo-effect (soms groter, soms kleiner) 

 Verschillende behandelingen hebben verschillende placebo-effect 

 Uitgesteld effect: meteen biologisch effect, maar pas later klinische problemen oplossen  

 Effectgroottes tijdens inname, doch vaak herval bij stoppen (vb. angststoornissen)  

 

Verklaring placebo-effect  

 Problemen niet reëel? (placebo; ik zal behaagd worden) 

o Effectiviteit van therapie is afhankelijk van hoe groot placebo-effect is  

o Effect geneesmiddel stabiel  

 Spontaan herstel: placebo niet-werkzame stof (→ door niks te doen kunnen mensen beter worden) 

 ↔ placebo veroorzaakt fysiologische reactie (endorfine & dopamine nemen toe – pijn/beloning) 

 Psychologische factoren  

o Klassieke conditionering: positieve emoties – geruststelling & verwachting geholpen te 

worden  

o Cognitieve verwachting → ziekmakende cognities (vb. Seligman) 

o Werkt enkel als er motivatie is om te genezen  

 

→ placebo-effect: zelfde processen als psychotherapie  

 

Schizofrenie: vroeger levenslange internering  

 Nu: 77% behoorlijk (27% zonder symptomen – 15% geen terugval) → kleine groep = dus ernstige 

stoornis 

 Acute fase → onmiddellijke antipsychotica  

 Bij afwezigheid terugval 2 jaar onderhoudsdosis  

o Pas na 2 jaar medicatie volledig afbouwen  

 Normaal -0,9 effectgrootte achteruitgang cognitief functioneren  

 Werkzaamheid antipsychotica op negatieve symptomen  

 

PSYCHOLOGISCHE THERAPIEËN 

Gemeenschappelijke kenmerken  

 Mensen lossen vaak problemen op door ze op een constructieve manier met anderen te bespreken (zelfs 

indien lichamelijke oorzaak) 

 Verandering percepties, reacties, verwachtingen & gedrag langdurig en geleidelijk proces (= nadeel) 

 Vertrouwen therapeut → gevoel controle cliënt  

 Soms expliciet leerproces (gedragstherapie), soms geleid gesprek gericht op ontwikkeling inzicht cliënt 

 

Ethische kwesties  

 Welk belang wordt gediend? Cliënt-therapeut-maatschappij? 

o Vb. manie: kleinburgerlijkheid: middelen misbruik 

 Vertrouwelijkheid (beroepsgeheim → groepstherapie, kind-moeder,…?) 

 Eigen waarden (vb. abortus tienermeisje) 

 Emotionele betrokkenheid met cliënt → hoever gaan? (leren mee omgaan) 

 Ethische code beroepsvereniging → Tarasoff beslissing (mogelijke slachtoffers waarschuwen bij 

gevaar) 

o Schending vertrouwelijkheid – einde therapie  

o Impliceert voorspellen geweld – niet evident (→ niet bij zelfmoord = moeilijk voorspellen) 
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Suïcide 

 Depressie & schizofrenie: 5% effectief, 25% poging  

 Mannen (2,8%) – vrouwen (1%) 

o Vlaanderen > wereld  

 Statistisch: niet te voorspellen  

o Niet op voorhand melden want je weet niet of ze het echt gaan doen  

 

PSYCHOANALYTISCHE THERAPIEËN 

Historisch gezien heel belangrijk (→ eerste grote stroming), MAAR: verouderd!  

 

Stoornissen → persoonlijkheidstheorie Freud (ES/ICH/UBER-ICH)  

 Onbewust conflict Es tijdens psychoseksuele ontwikkeling → fixatie/regressie in één van de stadia 

 Onbewust conflict → energie komt tot uiting in andere vorm  

 Neurose (lichte vorm) → psychose (geen contact realiteit – ernstige vorm) 

 Interpretatie therapeut (Ich uitschakelen/onderdrukken) → volledige ontspanning (sofa science)  

 

Technieken  

 Vrije associatie  

 Afweermechanisme onderkennen: Ich ↔ Es 

o Verplaatsing: bepaald conflict tegen andere uiten  

o Sublimatie: energie van conflict uiten in andere dingen (vb. hobby’s) 

o Ontkenning: ‘er is geen probleem’ 

o Projectie: eigen problemen aan anderen toeschrijven  

 Droomanalyse: manifeste droominhoud (werkelijk gedroomd) vs. latente droominhoud (onderliggende 

boodschap)  

 

Conflict in bewustzijn brengen en van energie ontdoen  

 Weerstand: angst voor openbaring conflict → vijandigheid naar therapeut  

 Overdracht: emoties t.o.v. belangrijke personen worden overgedragen naar de therapeut  

 Catharsis: wegvallen spanning/angst na bewustwording onderdrukking angsten, verlangens, 

herinneringen,… 

 Stoornis → verdrongen, onbewuste conflicten  

 Genezing → bewustwording  

 Zeer intensief: cliënt-therapeut relatie staat zeer centraal, lange duur,… 

 

→ Anna O: eerste ‘patiënt’ van Freud 

 

Psychoanalyse na Freud (hedendaags) 

kan geen herstel fobieën verklaren (symptoom ↔ conflict blijft) → sommige conflicten gedekt laten  

 Betrouwbaarheid diagnose/therapie? – prognose herstel? 

 Interpersoonlijke psychotherapie: focus onbewuste → (probleemaspecten) intermenselijke relaties – 

nadruk op steunende aspect  

o Veel problemen in interpersoonlijke relaties (geen goed mensbeeld → altijd conflict aanwezig 

dat kan zorgen voor stoornis) 

 

→ evolutie andere therapievormen  
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Psychodynamische therapie  

 Nadruk op emoties  

 Onderkennen pogingen ontwijken onderwerpen/probleem  

 Terugkerende patronen gevoelens, relaties, ervaringen  

 Aandacht voor verleden patiënt 

 Aandacht relaties belangrijke anderen  

 Aandacht therapeutische relatie  

 Aandacht wensen, dromen, fantasieën patiënt  

 

HUMANISTISCHE THERAPIEËN 

Positieve psychologie – luisteren  

 Meer actievere vorm van luisteren en achteraf actief mee omgaan  

 

Stoornis = gevolg blokkade in de natuurlijke groei (door verkeerde perceptie of gebrek aan contact met eigen 

gevoelens)  

 Groeien naar ‘ideale zelf’ (probleem: onrealistisch ideaalbeeld)  

 

Therapie  

 Ontmoeting gelijken → groei  

 Cliënten zullen uit zichzelf verbeteren als ze de kans krijgen  

 Aanvaarding, ondersteuning, begrip is cruciaal  

 Cliënt is verantwoordelijk voor zijn gedrag en lost zelf het probleem op 

 

Cliëntgerichte therapie  

Carl Rogers (midden 20e eeuw) – alternatief psychoanalyse  

 Cliënt centraal ↔ interpretatie therapeut  

 Probleem betreft bewuste, subjectieve ervaringen cliënt  

 Klemtoon hier & nu ↔ kindertijd 

 Gedrag – groeibehoefte ↔ seksuele & agressieve impulsen  

 

Voorwaarden goede therapeutische relatie  

 Onvoorwaardelijke positieve aanvaarding  

 Empathie (zoniet: doorverwijzing) 

 Authenticiteit  

 

Doel: opheffen discrepantie actuele zelf – ideale zelf  

 In ondersteunende context van therapie loskomen van onrealistische verwachting  

 Zelfactualisatie (= realistisch): zelfbeeld vormen en daar proberen naartoe te werken  

 

Enorme impact/verspreiding in counseling en crisisopvangcentra  

 Niet altijd het conflict (negatief), maar op een positieve manier kijken naar problemen van mensen op 

een positieve manier hiermee omgaan  

 

Focustherapie  

Niet-directieve karakter Rogers ↔ structurele ongelijkheid therapeutische situatie (altijd wel ongelijke 

verhouding door verwachtingen: therapeut → gaat mij helpen) 

 Groei cliënt 

 Therapeut bepaalt regels grenzen (vb. woede) 

 

Evolutie niet-directief → belevingsgericht of experiëntieel, geen vrees om cliënt te sturen in richting van 

verdieping ervaringingsproces  
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Vb. focustherapie: focus lichamelijke reacties  

 Activiteiten zoeken waarbij je rust/stress aanvaart  

 Manier zoeken om vaker in positieve toestand te geraken  

 

GEDRAGSTHERAPIEËN 

→ komt uit leertherapie (conditionering)  

 

Therapie – experimenteel onderzoek  

 ↔ intuïties enkelingen  

 

Eysenck & Skinner: gedragstherapie → gedragsverandering door toepassing wetten/principes leerpsychologie  

 

Functionele analyse: problematische gedragingen en uitlokkende factoren in kaart brengen  

 Wat loopt er mis en waarom loopt het mis? 

 Hierop therapeutische behandeling baseren  

 

Huiswerk – gedragstechnieken  

 Herkennen dat ze vastzitten in gedrag, dat ze er bij kunnen stilstaan en weten hoe het op te lossen 

(toepassen wat ze in sessies hebben geleerd)  

 

Technieken klassieke conditionering  

Toepassing 2 vormen onaangepaste emotionele reacties  

 Buitensporige angst (fobieën & OCD) 

 Buitensporige attractiviteit ongepaste stimulus (voyeurisme, exhibitionisme) 

o Begint onschuldig, maar kan ontsporen door conditioneringsproces  

 

Ontstaan fobie  

 Klassieke conditionering: NS → CS (vb. vliegangst – turbulentie → angst vliegen)  

 Operante conditionering: wordt negatief bekrachtigd door vermijdingsgedrag  

 Systematische desensitisatie → leren niet meer angstig te zijn  

o → exposure and respons prevention → extinctie (= angst is uitgedoofd) 

o In stappen meer in contact komen met angst om eraan gewoon te geraken en uiteindelijk er niet 

meer bang voor te zijn  

 Angststoornissen: CR overrulen door nieuwe respons (vb. fobie konijn → snoep toedienen – konijn 

steeds dichter) 

 Relaxatietechnieken (spierspanning) bij hiërarchische voorstellingen → realiteit  

 

Doorlopen angsthiërarchie niet steeds cruciaal → flooding: onmiddellijke confrontatie met de volledige CS → 

ervaring dat gevolgen niet erg zijn (vb. OCD) 

 Direct contact met angst zonder tussenstappen  

 

Implosietherapie: gedwongen ervaring angstreactie door inbeelding situaties (indien reële ervaring niet mogelijk 

is) → angst implodeert intern (vb. vliegangst) 

 Mensen zeer intens laten inbeelden om confrontatie aan te gaan (niet persé realiteit) → implosie  

 

Aversietherapie: CS koppelen aan negatieve ervaringen (pijn, walging,…) → overmatig aangetrokken voelen tot 

iets 

 Vb. behandeling alcoholverslaving (antabuse = alleen innemen: geen effect, maar in combinatie met 

alcohol erg ziek worden → negatief gevoel associëren met alcohol → afkomen verslaving)  

o Positieve straf  

 Overmatige seksuele dwang  



99 
 

Operante conditionering  

 Gedrag afhankelijk van de gevolgen  

 Token economy: puntensysteem voor normaal, gewenste gedragingen – zware gevallen  

o Gewenst gedrag belonen, maar deze beloning niet afnemen bij het straffen van ander gedrag 

dat hiervan los staat 

 Impliciet gebruik andere vormen psychotherapie (vb. aandacht bij vertellen gewenst gedrag → 

bekrachtigend)  

o Neutraal reageren bij ongewenst gedrag   

 Straf → gevaar escalatie nooit zonder bekrachtiging  

 

Observerend leren: modelling → voorbeeld nemen aan iemand die het gewenste gedrag vertoond  

 Vb. bij flooding, OCD, groepstherapie)  

 

COGNITIEVE GEDRAGSTHERAPIEËN 

Psychologie: observeerbare gedragingen → gedachten & perceptie  

 Geest niet in black-box 

 Gedrag afhankelijk van cognities, mentale voorstellingen & overtuigingen  

 

→ cognitieve gedragstherapie: efficiëntere strategieën voor perceptie & interpretatie omgeving/gebeurtenissen  

 

Rationeel-emotieve therapie (Ellis): irrationeel gedrag en negatieve gevoelens ontstaan uit onrealistische 

overtuigingen  

 Oplossing: abc van de emoties  

o Activatie event: welke situatie lokt emotie uit? 

o Beliefs: welke opvattingen en interpretaties heeft de cliënt op dat moment? 

o Consequences: welke gevolgen hebben deze beliefs? 

o Dispute: zijn de opvattingen en interpretaties rationeel en functioneel? 

▪ In discussie gaan met cliënt om foute overtuigingen aan te kaarten en te veranderen  

o Effect: welke cognitieve, emotionele en gedragsmatige gevolgen heeft verandering cognities? 

 

Leraarsrelatie ↔ Rogers  

 Cliënt de les spellen ↔ cliënt zelf aanpassen, therapeut alleen empathisch zijn en cliënt ondersteunen  

 

Albert Ellis  

 Psychoanalyse dominant → therapeuten zetten zich daar bewust stevig vanaf  

 Mens zelf (overtuigingen) spelen vooral een rol, niet zozeer het verleden  

 

CBT – Beck: depressie → dysfunctionele cognitieve schema’s  

 Conclusies o.b.v. gevoelens i.p.v. objectieve feiten  

 Onrealistisch uitvergroten van details  

 Overgeneralisatie  

 Negatieve gebeurtenissen intern attribueren  

 Zwart-wit denken  

 Kwetsbaar 

o Sociaal-afhankelijke type: overdreven belang sociale relaties  

o Prestatiegericht  

 

Therapie: overtuigingen veranderen door zelf hypothesen te toetsen in de werkelijkheid ↔ Ellis – RET: debat 

therapeut  

 Actief ervaringen opdoen waaruit het tegendeel blijkt 

 Huiswerk, geordend volgens moeilijkheid  
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Actief onrealistische schema’s toetsen aan realiteit (zelf onderzoek doen en tot besef komen dat hun schema’s 

eigenlijk niet kloppen)  

 

Andere cognitieve technieken  

 ‘stop’ techniek = letterlijk leren een stopbord in geest te halen en op die manier gedrag proberen te laten 

stoppen  

 Rationele herstructurering (vb. uitleggen hoe catastrofaal denken pijn beweging hindert en ziekte 

verergert) 

o Vicieuze cirkel  

 Positief denken: elk nadeel heeft een voordeel  

 Attributieveranderingen (succes intern – falen extern ↔ depressie: hiertegen jezelf beschermen)  

 

Protocollen  

 Stappenplan met richtlijnen voor behandeling specifieke problematiek  

 Effectiviteitsstudies → nood standardisatie → ook in kliniek  

 ↔ therapie als ‘uniek’ ontmoeting tussen 2 individuen  

 Hoogduin: 86% herstel depressie vs. 37%  

 

DE EFFECTIVITEIT VAN PSYCHOTHERAPIEËN 

+0,5: bruikbaar - +1,0: effectief  

 

Onderschatting placebo-effect (en dus overschatting therapeutisch effect) ↔ biologische therapieën  

 Placebo niet identiek aan behandeling (vb. enkel intakegesprek) → anders interpreteren  

 Niet dubbelblind: cliënt na tijd door dat er niks gebeurd  

 

Effectgrootte volgt ongeveer dezelfde lijn als biologische en psychotherapie (globaal gezien)  

 Placebo en therapie werken relatief even goed 

o Effect verschillend van therapie  

o Pas na 2 weken effect therapie zichtbaar (klinische beterschap) 

 

Succes OCD, specifieke fobieën (vb. kinderen > +3,0) 

 Herval → cognitieve therapie staat meeste stil bij oorzaak, niet bij symptomen, minder herval  

o 30% herval → cognitieve therapie  

o 50% herval → antidepressiva + onderhoudsdosis  

o 75% herval → placebo  

 

Combinatie biologische en psychotherapie? (→ zowel symptomen als oorzaak aanpakken) 

 Werkt relatief goed  

 Geen winst bij OCD, fobieën 

 Wel winst 

o Ernstige veralgemeende angststoornis en paniekstoornis  

o Depressie: initieel psychofarmaca + later therapie (herval mogelijk) 

o Schizofrenie: leren vanwaar het komt en hoe ze het best de symptomen kunnen aanpakken 

(wegwijs maken in beangstigende symptomen) werkt beter dan enkel pillen te geven 
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Duur/kostprijs therapie  

 Slechts enkele sessies terugbetaald 

 Complexe problematiek  

o Effect ver → 1/3 reageert niet  

o Herval  

o Meest complexe gevallen niet in effectiviteitsstudies (comorbiditeit) 

o Toegang intensere behandeling moet mogelijk zijn  

 

Effectiviteitsstudie niet evident 

 Grote groepen  

 Homogene pathologie (gelijkaardig → generaliseerbaarheid mogelijk) 

 Objectieve metingen levenskwaliteit  

 Statistische kennis → universiteiten → vooral kortdurende therapieën bestudeerd  

 

Weinig effect  

 Therapiebenadering geen systematisch verschil effect (behalve OCD en fobieën) 

o Interpersoonlijke psychotherapie: niet gericht op stoornis, maar op sociale relatie met anderen 

rondom cliënt en hoe deze te verbeteren  

o Cognitieve gedragstherapie: focus op stoornis, toch vergelijken met effect → stoornis – 

ziekmakende cognities, aangeleerde gedragingen,…? 

 

Bulimia nervosa – nieuwe studie  

 Doelgericht aanpakken betere resultaten  

 Deel toch los van probleemspecifieke aanpak 

 

Cuijpers: 10 tallen studies depressie  

 33% spontane verbetering (meestal na diepte punt) 

 50% algemene ondersteuning therapeut (gehoord voelen, kunnen praten, aandacht,…) 

 17% technieken specifiek gericht op stoornis (specifiek effect van bepaalde therapieën) 

 

→ meta-analyse  

 

Conclusie:  

 Slechts kleine verschillen van effect afhankelijk van soort therapie (maakt dus niet veel uit welke 

gebruikt wordt) 

 Beste hulp bieden, dus geen therapie waarvan je weet dat die minder effectief zal zijn (gebaseerd op 

kennis)  

 

Nuancering  

 Test enkel bonafide, aanvaarde therapieën (paardentherapie → geen studie die bewezen heeft dat dit 

effectief werkt → professionele hulp nodig)  

 Gemeenschappelijke kenmerken therapie (vb. aandacht) 

 Praktisch soms weinig verschil in therapieverloop  

 Basiskennis verschillende richtingen → impliciet afstemmen op stoornis  

 

Weinig verschil in basis van therapie: praten en daarmee aan de slag gaan  

 In praktijk lopen therapieën vaak door elkaar  
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Wel effect  

 Soort stoornis (afhankelijkheid middel, persoonlijkheidsstoornissen nemen af ↔ specifieke fobie) 

 Kenmerken cliënt  

o Young – attractive – verbal – intelligent – social → beter behandelbaar  

o Comorbiditeit minder (meerdere stoornissen → moeilijker behandelbaar) 

 Therapeut (klikken, eerste indruk,…) 

o Socio-culturele afkomst: betere benadering binnen zelfde afkomst tussen cliënt en therapeut  

▪ Blanke therapeut heeft diverse cliënten, dus beter ook meer diverse therapeut om 

relaties te verbeteren  

 Verwachtingen cliënt (vb. anti-autoritaire persoonlijkheden: iemand die niet door iemand anders de les 

laat spellen → eerder psychodynamische therapie geven) 

 

Werkzame factoren  

 Meest belangrijk  

o Symptoomgericht vs. ondersteuningsgericht  

o Eensgezindheid over het doel  

 Minder belangrijk  

o Voorkeur cliënt 

o Cliënt gelovig/spiritueel en therapie daarbij aansluiten  

o Verwachtingen cliënt  


