
 
 
 

 Algemene Psychologie 
Hoofdstuk 1 
Wat is Psychologie? 

Psychologie is de wetenschap, waarbij het gedrag wordt bestudeerd, om de interne 
processen te begrijpen die aan de basis liggen van dat gedrag. 
→ Dit wordt op een wetenschappelijke manier bestudeerd 
 
Kort Voorgeschiedenis 
-Duurde lang voordat wetenschappelijke studie startte 
-Toch dachten filosofen (Plato, Socrates…) hier reeds over na, echter op een intuïtieve 
manier: 
- niet-wetenschappelijke manier -> denkers , geen/weinig observatie! Observeerbaar is 
binnen de wetenschappen een relatief begrip, psychologisch onderzoek vordert naarmate de 
tijd. 
→ Men gaat steeds op een nauwkeurige manier registreren wat er gebeurt. 
Redenen waarom het zolang duurde: 

- Complexiteit van het fenomeen 
- Eerbied voor de mens: mens is uniek! Ziel en lichaam en ziel is niet aards! 

 
Ontwikkeling die de psychologie mogelijk gemaakt hebben 
1) Filosofie in het oude Griekenland 
PLato  en Aristoteles  

- Filosofen  
- geschriften over het functioneren van de mens. 

→ Stelden de vraag over het universum en de plaat van de mens erin  
Volgens Plato: 
Dienden een onderscheid te maken tussen  

- de ware, onzichtbare wereld van de onveranderlijke ideale vormen  
- de zichtbare veranderlijke wereld rondom ons. Die een onvolmaakte afspiegeling is 

van de ware wereld. 
→ Echte kennis moest gebaseerd worden op de menselijke rede en niet op observatie en 
studie van de wereld waarin we leven. 
Volgens Aristoteles: 

- Hechten meer belang aan observatie dan Plato 
- Om echte kennis te hebben diende men uit te gaan van onwrikbare uitgangspunten 

(Axioma’s)  
→ Link Plato: Kennis is niet op observatie gebaseerd 

- Demonstraties: Werden door de menselijke ziel intuïtief als zelfevident herkend en daar 
kon men op basis van de menselijke rede de rest van kennis van afgeleid worden. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Kerk: speelt een centrale rol in de middeleeuwen 
→ Na de val van het Romeinse rijk was de katholieke kerk de enige instantie die onderwijs 
stimuleerden.  
Gevolg: geloofswaarden primair -> ziel niet aards! 
→ Dit duurde tot de reformatie in 16e eeuw 

- vertaalde geschriften van plato en aristoteles naar de kerkelijke leer toe, men vond 
dat Plato’s  wereld overeenkwam met de hemel en Aristoteles zijn demonstraties 
gezien werd als goddelijke ingevingen. 

→ De ware kennis is gebaseerd op na denken, intuïtief aanvoelen en goddelijke ingevingen.  
 
De wetenschappelijke revolutie 
Nieuwe manier van denken: 
→ overtuiging dat ware kennis gebaseerd was op systematische observatie en actief 
ingrijpen in de wereld  
Ontstaan door: 
- een verminderde macht van de rooms-katholieke kerk was 
- Boekdrukkunst 
- herwaardering van handel en handenarbeid 
- Geleerden (mensen die konden lezen en schrijven) 
- Ontdekkingsreizigers  
 
1) De copernicaanse revolutie 
→ Het inzicht dat de de aarde niet het centrum vormde van het heelal, maar dat men van 
uitging dat niet alle hemellichamen rond de aarde draaien, maar dat de zon rond de aarde 
draait! 
Belangrijk katalysator (mijlpaal in een geschiedenis) in de wetenschappelijke revolutie is: 
→ De vastelling dat de juliaanse kalender niet meer te kloppen. 

- 365 dagen om de 4 jaar een schrikkeljaar , dit zorgde ervoor dat de kalender van de 
15e eeuw al 11 dagen achter liep.  

- oplossing: men verving dit door een nauwkeurigere gregoriaanse kalender , het was 
belangrijk dat er een belangrijke axioma (polsultaat) was dat de aarde stilstond in het 
universum.  

● Nicolaus Copernicus: 
- Geocentrisme naar Heliocentrisme 
- Geleerde die er van uit ging dat de zon rond de aarde draaide. 
- Galilei bouwde verder de theorie  
- Later Newton,dit deed hij d.m.v een wiskundige formule 

→ Wetten van Newton 
● Nieuwe kennis komt voort uit  observatie: 

→ door actief op de fenomenen in te grijpen door te ‘experimenteren’ en de gevolgen 
van dat te bestuderen. 

- gevolg: In de 18e-19e eeuw een ingrijpende maatschappelijke verandering  
→ grotere welvaart van de bevolking 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
● Groeiende macht van de wetenschappen en het onstaan van 2 culturen  

1) Wetenschap en macht:  
→ de ontwikkeling waren groter in landen die zich grotendeels aan de invloed van de 
rooms-katholieke kerk onttrokken hadden. Dit kwam doordat de nieuwe ontdekkingen 
belangrijke voordelen boden.  

- nam toe in de Verenigde staten van Amerika 
2) De twee culturen: 
Volgens snow ontstonden 2 culturen 
- De klassieke, humanistische cultuur 
- De nieuwe, natuurwetenschappelijke cultuur  
→ werden met elkaar wedijverden , hadden weinig contact met elkaar 

● Toepassen van de wetenschap op het menselijke  
1) de persoonlijke fout: 
 De ene persoon heeft meer tijd nodig om informatie te werken dan de andere, men 
begon daarom te werken met een ‘persoonlijke’ fout voor elke sterrenkundige 
2) Snelheid van informatietransmissie in de zenuwen: 

Helmholtz, fysioloog die de snelheid van zenuwimpulsen in de zenuwvezels begon te meten. 
→ Slaagde erin om de snelheid van informatieoverdracht met een grotere mate van 
nauwkeurigheid te bepalen. De snelheid was slechts 30 m per seconde ( experiment met 
kikker) 
3) Onderzoek van Donders 
→ Breidde het onderzoek verder uit, veronderstelde dat alle mentale 
handelingen(waarneming) een zeker verwerkingstijd nodig hadden. 
→ Hoe kan de fysiologische tijd de mentale processen meten? 
3 condities (leunen aan tegen Helmholtz) 
→ In elke conditie werden geluiden aangeboden als stimilus. 
lettergrepen ka, ke, ki, ko en ku  
a) Dezelfde stimulus aangeboden ( ki), proefpersoon moest dit snel na elkaar herhalen 
→ A- reactie 
b) 5 lettergrepen door elkaar geboden 
→ B-reactie 
c) 5 lettergrepen werden opnieuw aangeboden, maar moest men alleen stimulus ‘ki’ 
herhalen Begin van de mentale chro 
→ C-reactie 
nometrie !! 
→ Techniek waarbij men de psychologische processen in informatieverwerking probeert te 
achterhalen door te kijken naar de die de mensen nodig hebben om de leerstof te 
verwekken.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

De evolutie theorie 
Charles Darwin:  Natuurlijke selectie of “survival of the fittest” 
→ Levende wezens zijn het resultaat van een aanpassingsproces aan veranderde 
omstandigheden. 
-Genetische variatie :  
verschillende individuele soorten , waarvan al dan niet hetzelfde grote aantal is van elk 
kenmerk. 
- Natuurlijke selectie: 
 Eigenschappen die niet goed aansluiten bij de omgeving dat een bedreiging zal vormen 
voor de overlevings-en voortplantingskansen van het individu 
-The Origin of species(afstamming met verandering:  
Galops Eilanden: 
→  Soorten die zich best aanpassen aan hun omgeving hebben meer overlevingskansen De 
omgeving verandert voortdurend!! (=observatie van de vinken en hun soorten snavels) 
Gevolg:  
→ Het menselijk gedrag kon men opdezelfde manier bestuderen als bij dierengedrag, start 
van comparatieve psychologie (leren en conditioneren) 

- Mens onderhevig aan die natuurwetten 
 
 Ontstaan van de psychologie 
De beginjaren van de psychologie: 

● Europa: 
-Wundt: het structuralisme 
-Binet: de toegepaste psychologie 
-Freud: het onbewuste 

● Verenigde Staten: 
-Functionalisme  
-Behaviorisme 
-Cognitieve psychologie 

1) Descartes: 
→ 1e filosoof die het denken van de Griekse filosofie op de voorgrond zetten 
Had 3 principes 
1) Dualisme  
→ verwijst naar de overtuiging dat mensen uit 2 afhankelijke bestaan 
- geest: vrije wil en kern van het menselijk denken 
 -lichaam: omhulsel van een geest en heeft er geen invloed op 
→ link: Plato en de kerk 
2) Rationalisme: 
→ Ware kennis is gebaseerd op de rede ,die door het toepassen van logica een nieuwe 
informatie afleidt uit de bestaande. De waarheid kan afgeleid worden via de rede, door na te 
denken. Observatie is niet nodig !! 
3) Navitisme:→  Sommige kennis is aangeboren, Lichaam niet langer de slaaf van de geest, 
maar beide interageren!  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

link: invloed plato en aristoteles i.v.m de kerk 
Laatste overtuiging: Het hield in dat het nieuwe universum een machine vormden die 
wiskundig beschreven kon worden 
→ god had de machine gecreëerd waarvan het menselijk een deel ervan is ,dat de 
natuurlijke wetten ontwerpt. Lichaam en geest zijn machines en volgen de natuurwetten 
2) Empirisme i.p.v rationalisme 
→ De inhoud van de geest wordt niet gevormd door aangeboren ideeën en afgeleide 
gezichten, via zintuiglijke ervaringen die met elkaar geassocieerd worden  
→ Geest komt tot stand via sensorische processen 

● Belangrijke katalysator voor ontwikkeling van de natuurwetenschappen 
● Locke: Grondlegger Associationisme 

→ verspreidde de theorie van Hobbes  
→ Hogere orde kennis komt tot stand via associaties van eenvoudige ideeën  
= Als 2 dingen tegelijk ervaren worden, worden die mentaal geassocieerd 
combinaties (associaties) van eenvoudige ideeën  
→ Alle menselijke kennis komt voor uit ervaringen met externe,voelbare voorwerpen. 

Besluit: Ontstaan van psychologie, de aandacht ging niet meer naar het universum, maar 
aandacht voor de mens 
 
Psychologie als nieuwe wetenschap 
Wundt: 1e wetenschapper die zichzelf als een psycholoog noemt en 1e psychologisch 
laboratorium verricht. 
Grundzüge der physiologischen psychologie 
→ wetenschappelijke psychologie is als een alliantie tussen de fysiologie en de psychologie 
= Introspectie: het kijken naar het eigen bewust zijn van binnenuit 
men maakt hier onderscheid tussen 2 dingen 
1) Innere Wahrnehmung: waarbij men vanuit een leunstoel nadacht over het eigen 
psychische functioneren  
2) Experimentelle selbst beobachtung: verwees naar een proef zet waarbij een persoon in 
een gestandaardiseerde situatie geplaatst werd. Dit werd dan herhaald en diende te 
reageren met een eenvoudige , kwantificeerbare antwoorden. 
→ dit was de enigste toelaatbare vorm volgens wundt. 

● Werd in Amerika voorgesteld als enkel geïnteresseerd in het structuralisme 
→ een stroming die op basis van het introspectie de structuur van het bewust zijn 
probeerde te ontdekken. 

 
Titchener:  
Onderzoek naar de elementen van het bewustzijn:  
→ Elk complex proces kan gereduceerd worden tot een combinatie van elementaire 
componenten  
sensaties: omvatten visuele ervaringen 
beelden waren ervaringen van voorwerpen die niet in de werkelijkheid aanwezig waren. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

→ Al deze elementen veronderstelde Titchener dat ze door een associatieproces 
gecombineerd werden tot de normale, bewuste ervaring. 
 
Binet: Intelligentietest (Binet-Simon test) 
→ Doel: hebben kinderen extra onderwijs nodig? 
Onderzoek gaat als volgt:  
Stap 1:Schedel afmetingen, eenvoudige waarnemings proeven 
Geen succes 
= geen relatie met oordeel leerkracht 
Stap 2: Hij liet kinderen een gedicht lezen en moesten vervolgens het gedicht onthouden en 
opschrijven.  
Meer succes 

- Besluit: Er een bleek een grotere overeenkomst te bestaan met het oordeel van de 
leerkracht. Hij ging onderzoek verder uitvoeren bij kinderen die minder geleerd 
waren. 

 
Functionalisme: 1e belangrijkste stroming in de Amerikaanse psychologie 
-Toegepaste Psychologie was nodig voor: 

1) Onderwijs te optimaliseren 
2) industriële productie te bevorderen 

- Werd sterk beïnvloed door de evolutieleer van Darwin 
→ Dieren zich beter aanpassen aan de omgeving hebben een grotere overlevingskans, 
deze theorie zorgde er voor: 

- dat de functionalisten grote belangstelling hadden voor individuele verschillen tussen 
mensen en dieren. 

→ Reactie op structuralisme: 
afzetten tegen introspectie (gedrag als enige studieobject) 
→ Reactie op functionalisme: 
Studie van de geest is onmogelijk (functionalisme bestudeerden deze via gedrag) 

- Agressie is niet te bestuderen 
- Enige houvast is het aantal gevechten waarin persoon terecht geraakt 

→ Besluit: Succes psychologie zal afhangen van de mate waarin het oplossingen biedt aan 
praktische problemen 
 
 
John Watson:  
Experiment: Kleine Albert 
- Studie beperkt tot “direct observeerbaar gedrag” 
-Ontkennen geest niet, maar is wel niet bestudeerbaar 
 
-The principles of Psychology: 
→ Mentale processen als een voortdurend veranderende stroom van gedachten en 
gevoelens.(=stream of consciousness) 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Nadruk meer op gedrag, ook nog introspectie 
Verruiming van studiepopulaties: 
→  mentaal gehandicapten, dieren (invloed van Darwin) 
Succes psychologie zal afhangen van de mate waarin het oplossingen biedt aan praktische 
problemen. 

● behaviorisme: psychologische stroming waarin men het standpunt huldigt dat enkel 
observeerbaar, meetbare gedrag het onderwerp kan vormen van een psychologisch 
onderzoek en theorievorming. 
Hedendaagse situatie: 
→ Bestaat nog steeds, maar beperkt. 
Maar basismethoden en psychologische principes nog steeds zeer actueel 

- experimenten 
 

Standpunt Watson 
→ Psychologie moest de introspectieve methode verlaten, omdat die alleen maar 
subjectieve resultaten opleverde die niet door een ander geverifieerd konden worden. 
 
Positivisme: Beweging die ervan uitging dat de natuurwetenschappen de meest succesvolle 
manier gebleken waren om de wereld te begrijpen en kennis te genereren. 
Hier hadden ze 3 ideeën over: 
1) Alle kennis moet worden uitgedrukt in zaken die verifieerbaar zijn 
vb: Honger hebben 

- Sensaties die ontstaan als iemand gedurende een tijdje niet heeft gegeten 
Is niet te verifiëren 

- Het aantal uren zonder eten Is verifieerbaar 
→ Een dergelijke definitie werd een operationele definitie genoemd! 
2) Introductie van onafhankelijke en afhankelijke variabelen 

- Op basis van deze begrippen, kon me behaviorisme definiëren. Het wordt ook vaak 
omschreven als S-R-psychologie: Stimulus lokt een respons uit.  

- Link: Skinner 
3) Elke wetenschappelijk theorie moet bestaan uit een precieze relatie tussen onafhankelijke 
en afhankelijke variabelen 
 
Freud: Psychoanalyse en Hermeneutische alternatief  
Grondlegger: Het ontstaan van persoonlijkheidsverschillen en mentale stoornissen lag bij 
onbewuste krachten 
→ Freud hielp mensen met die traumatische angsten had. Hij hielp ze door de symptomen 
die hij interpreteerde en dan naar de patiënt toe vertaalde. 
Besluit: Volgens Freud waren het bewust zijn en het gedrag slechts zeer oppervlakkige 
fenomenen en lag de ware oorsprong van het ontstaan van persoonlijkheidsverschillen en 
mentale stoornissen bij onbewuste krachten. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

● Hermeneutiek: onderzoeksmethode waar men het interpreutatiewerk van de 
psychoanalytische therapeut geleek meer op het een begrijpen van het verleden dan 
op het onderzoekswerk van een natuurwetenschapper. 

Dilthey: Maakte onderscheid tussen  
1) Natuurwetenschappen (naturwissenschaften): streefden naar algemeen geldende 
wiskundige wetten op basis van een beperkt aantal observaties→ wetten van Newton 
2) Geesteswetenschappen (geisteswissenschaften): Stelden zich tot doel de complete 
rijkdom van een fenomeen te begrijpen binnen de volledige historische en socio culturele 
context. 
→  Besluit: Het hermeneutische alternatief van Freud en Dilthey waren niet zozeer populair 
bij de experimentele psychologen.  
Hedendaags: Zijn er nog steeds verschillende meningen van psychologen die niet met 
elkaar eens zijn in hoeverre wetenschappelijk kennis is verworven. 
 
De moderne Psychologie : Invloeden op het gedrag. 
Het biopsychosociale model: dominante stroming cognitieve psychologie= dominante 
stroming. 
→ Volgens deze stroming wordt er informatie verwerkt in de hersenen en kan men de 
mechanismen van de informatieverwerking blootleggen door gebruik te maken van 
natuurwetenschappelijke methode. 

● Ter vervanging van het behaviorisme vanaf 60-70 -> de computer 
Conclusie:  
Gedrag is zo complex dat het niet kan begrepen worden zonder beroep te doen op 
informatieverwerkende processen in de hersenen 
Mens als informatieverwerker 

● Methode (exact wetenschappelijke) van het behaviorisme werd wel behouden: 
Bv. Michotte (Laboratorium voor experimentele psychologie Leuven) 
 

Volgens dit model is alle functioneren het gevolg van 3 invloeden 
1) Biologische invloeden op agressie: 
→ Volgens Freud: Hebben mensen 2 aangeboren instincten  

1) Eros= Levensdrift: gericht op het levensbehoud  
2) Thanatos=Doodsdrift: is gericht op de destructie en zal zich uiten in agressie en 

gedragingen als het afwijzen van plezier.  
→ beide instincten bouwen zich op en moet ontladen, agressie is daarom een inherente 
eigenschap van de menselijke samenleving. 
Volgens Lorenz: 
Agressie is goed voor overlevingskansen van de soort., deze eigenschap zal dan genetisch 
aan de volgende generatie doorgegegeven worden.  
gevolg: elke mens heeft een agressiedrift! De uitbarsting van agressie leidt tot een bevrijding 
van de opgekropte energie= catharsis, gevolgd door een nieuwe accumulatie. 
In de mate van agressie stabiele interindividuele verschillen bestaan en dat deze verschillen 
genetisch bepaald zijn.  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

→ Limbische systeem: Een stoornis in de hersenen heeft gevolgen op psychologisch 
functioneren, het is een evolutionair oud deel van de hersenen dat mee verantwoordelijk is 
voor de regulatie van emoties.  

● Gevalstudies in cursus 
Bv. Alzheimer 

● Erfelijkheid van psychologische functioneren 
Intelligentie en persoonlijkheid 

● Hoog niveau aan het mannelijk geslachtshormoon testosteron, heeft een verhoogde 
kans om agressie te vertonen 

● Aangeboren eigenschappen 
-Mens is geen “tabula rasa” 
-Inprenting (Lorenz) 

● Andere lichamelijke processen 
- Hormonen 
-Lichaamsbeweging  
 

2) Psychologische invloeden op agressie: 
→ Geneesmiddelen en hormoonpreparaten toe te dienen aan individuen met een hoge 
genetische aanleg en hen extra in het oog te houden.  
freud en Lorenz raadde aan: 

● om aan competitieve sporten te doen om onze agressie-energie naar minder 
gevaarlijke uitklappen te kanaliseren. 

50% van de variabiliteit tussen mensen aan een genetische factor ligt; 
Andere reden van agressie en de manier waarop mensen percipiëren en ze reageren. 
1) Veel agressief gedrag wordt getoond omdat de agressor hiervoor in het verleden beloond 
werd. 
vb:het kind dat gepest wordt opeens agressief wordt en de pesters weglopen 
→ Ze zullen geneigd zijn om het gedrag na te bootsen bij andere. 
2) Verkeerde perceptie: 
Wanneer sommige mensen geleerd hebben om een toestand heel snel als bedreigend of 
beledigend te ervaren en negatief  te reageren op de situatie die door andere niet als 
agressie-uitlokkend beschouwd worden  
→ gebruik van agressieve oplossing strategie de kracht van deze versterkt wordt to ze door 
gewoontevorming automatisch geactiveerd worden. 
 
3) Sociale invloeden op agressie: 
→ Mensen worden beïnvloed door omgeving, zowel door een groep als door de cultuur 
vb: Kinderen in een gewelddadig gezin zijn meer geneigd om agressief te reageren dan 
kinderen in een niet-agressief gezin 
→ sociaal invloeden hebben een extra sterke invloed bij biologische kwetsbare personen . 
Er zijn ook situationele variabelen die kan hebben op een verhoogde kans op agressie.  
zoals: frustraties  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Tot slot: agressief gerichte personen hun sociale omgeving enigszins zullen aanpassen aan 
hun handelswijze. 
vb: agressief reagerende adolescenten die geïsoleerd geraken binne hun sociale groepen 
(school, gezin,etc.) 
 
Besluit: Het blootleggen van verschillende factoren(biologische, cognitieve als sociale) die 
een rol spelen bij agressie is niet alleen van belang voor het begrijpen van het fenomeen, 
maar ook voor de behandelingen ervan! 
 
 
 
 
Modellen: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

We leren continu, ook als dat niet expliciet gevraagd 
wordt = latent leren 
Onderzoeksmethoden in de Psychologie 
Vroeger: Hadden filosofen hun eigen ervaringen en intuïties, waaruit ze op nasos ba, ji, rede 
alle andere kennis konden afleiden. 
Intensief onderzoek heeft aangetoond dat 
-  veel van de menselijke intuïties beperkt zijn  
→ maar ook wanneer ze over het eigen functioneren gaan dat de intuïties van de ene 
persoon niet noodzakelijk overeenstemmen met die van een ander zelfs als beide personen 
overtuigd zijn van hun gelijk. 
 
Literatuurstudie: 
- Theorie: is een samenhangend geheel van ideeën dat gebruikt wordt om een fenomeen te 
verklaren. 
Bij een literatuurstudie kan men onderzoeksvragen nauwkeuriger formuleren en weet men 
welke valkuilen er vermeden moeten worden.  
 
Verschillende onderzoeksmethoden  
1) Beschrijvende onderzoek 
→ Probeert men correcte informatie te verzamelen over een onderwerp  
 
A) Naturalistische observatie: Dit is een onderzoekstechniek waarbij het gedrag 
geobserveerd wordt in een natuurlijke context.  
vb: Onderzoek: de invloed van klasgrootte op de mate van agressief gedrag  
-> wat is de ideale grootte?? 
 
→ Gedragingen vertoond door leerlingen uit het 1e studiejaar bij kleine klassen van iets 
minder dan 20 leerlingen en grote klassen van meer dan 30 leerlingen 

● De verschillen tussen de 2 klasgroottes is relatief beperkt. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Blatchford: De studie illustreert de rijkdom aan gegeven die een naturalistische observatie 
oplevert.  
→ Dit soort onderzoek is belangrijk voor adviezen die op evidentie (evidence-based) 
gebaseerd zijn= Gebaseerd op overtuigingen! 

- Ze geven ook een levendig beeld van wat in een bepaalde context gebeurd 
 
Nadeel Naturalistische observatie: 
1) Mensen en dieren de neiging hebben om zich anders te gedragen wanneer ze weten dat 
ze geobserveerd worden 
→ Reactieve gedraging: wanneer de aanwezigheid van de onderzoeker invloed heeft op het 
geobserveerd gedrag.  

- Dit komt doordat de gedragingen gedeeltelijk een reactie zijn op de observator 
2) Ze streven naar een niet-reactieve technieken om het gedrag te bestuderen. 

- Ethologen zullen via camouflage of camera's het gedrag observeren 
-  Kan ook een rol spelen bij andere technieken! 

 
2) Vragenlijst  
→ Een reeks vragen die de ondervraagden in hun eigen tempo beantwoorden, zonder dat 
de onderzoeker aanwezig is.  
vb: Blatchford: Gedragen kinderen zich anders in een kleine of grote klas?  

→  vragenlijst aan leerkracht 
- De data was het omgekeerde wat er op basis van de naturalistische observatie 

verwacht werd: 
→ Leerkracht uit een kleine klas beoordeelde zijn kinderen vaker agressief en 
asociaal t.o.v een leerkracht met een grotere klas, dit komt doordat men in een 
kleinere klas de leerkracht zijn leerlingen strenger beoordeelt. 

Nadeel vragenlijst: 
1) Resultaten sterk afhankelijk van ondervraagde 
2) Niet noodzakelijk weergave van realiteit 
 
2) Interview  
→ Als onderzoeker het gedrag en de attitudes van mensen wilt verzamelen doet men dit 
door mondeling vragen te stellen en de antwoorden te registreren 
voordeel:  1) Een goede interviewer kan de geïnterviewde motiveren om de gedetailleerde 
antwoorden te geven dan bij een vragenlijst 2 soorten interviews  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

1) Gestructureerde interview  
- Ondervrager heeft een vaste lijst van vragen die in een bepaalde volgorde aan bod 

komen 
- Meestal verkiest men dit 

2) Ongestructureerde interview 
- Liggen de vragen niet van tevoren vast. 

Nadelen interview: 
1) Ze bieden niet de mogelijkheid om met zekerheid uitspraken te doen over het gedrag 
noch over de oorzaken ervan 
→ Perceptie wordt stemt niet noodzakelijk overeen met de realiteit 
2) Vertekening van de sociale wenselijkheid: Het heeft de neiging die mensen hebben om io 
vragen te reageren op een manier die maatschappelijk gewaardeerd wordt, waardoor ze een 
sociaal gunstiger indruk maken. 
 
3) Opiniepeiling 
→ Is een inventaris van de opinies bij een representatieve steekproef van de bevolking , op 
basis waarvan men conclusies trekt over de hele populatie 

- Wordt gebruikt om te weten hoe een bevolking denkt over 
vb: politici, drugsgebruik,etc 

Nadelen Opiniepeiling: 
1) De ondervrager niet oprecht en eerlijk zijn in hun antwoorden  
(zoals bij vragenlijst en interview) 
2) Mensen kunnen weigeren te antwoorden op vragen met betrekking tot vb: seksualiteit of 
geneigd zijn antwoorden te geven die sociaal wenselijk zijn. 
 
4) Psychologische test  
→ Om de menselijke vaardigheden en eigenschappen te meten 
1) De gestandaardiseerde test= procedures liggen vast 
→ Dit zijn procedure voor het meten van vaardigheden of eigenschappen, die aan een 
zorgvuldig en uitgebreid vooronderzoek onderworpen werden. 

- zo heeft de onderzoeker een duidelijk beeld van de scores die verwacht kunnen 
worden en voldoende waarborgen heeft. 

- doel: Zo kan de test op een betrouwbare manier de vaardigheid of eigenschap meet 
die men wilt meten  

Belangrijkste testen  
- Intelligentie test : Meet de mentale bekwaamheid 
- Persoonlijkheidstest: meet persoonlijkheidseigenschappen 
vb: Rorschach test 

(inktvlekkentest) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

5) Archiefdata 
→ Data zijn al bevraagd/verzameld 
- Zeker zo in huidige maatschappij (big data!) 
vb: Rivkin et al. (2005) 
- Gegevens alle openbare scholen Texas  
200000 kinderen “volgen” uit meer dan 3000 scholen gedurende lagere school 
- Resultaat: 
→ Klassengrootte een klein, maar consistent effect: 
→ Kleine klas leidt tot beter studierendement 
→ Maar leerkracht groter effect: 
Verschil beste/slechts lkracht groter dan kleine/grote klas 
 
6) Gevalstudie  
→ Is een intensief, gedetailleerd onderzoek over 1 persoon of 1 gebeurtenis in de hoop 
principes te vinden die gelden voor het fenomeen in het algemeen.  
vb: Neuropsychologie.  
Patiënt die na hersenbeschadiging  een specifieke stoornis vertoont (bv. Gerstmann 
syndroom, objectagnosie) 
 
7) Kwalitatief onderzoek 
→ Het doel van psychologisch onderzoek niet zozeer om tot een getalsmatig samenvatting 
te komen, maar tot een begrip van een complexe realiteit die niet in cijfers uit te drukken 
valt. 
- Verzet tegen het hermeneutisch onderzoek 
vb: Precies uitgeschreven gesprekken in thema’s onderverdelen, die verder bespreken,. 
→ Vaak eerder verkennend dan theorietoetsend 
Verschillende kwalitatieve methoden onderzoek 
1) Focusgroepen: Is een groep van personen die een bepaalde situatie aan den lijve 
ondervonden heeft en onderling ervaringen en visies uitwisselt. 
 
Correlatie onderzoek  
→ Beschrijvend onderzoek geeft statisch beeld en is weinig informatief.  
Doel van descriptief onderzoek: om een accuraat beeld te krijgen van wat de personen doen 
en wat in hen omgaat. 
 Variabelen: 
→ Elk kenmerk dat kan veranderen en dat gemeten kan worden 
vb:  lengte, IQ, punten op examen, aantal vrienden 
Correlatiecoëfficiënt: 
→ Correlatie geeft het verband weer tussen de variabele 
vb: Positief, Nul, Negatief 

 
 
positieve correlatie                 nulcorrelatie 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
Positieve correlatie: 
→ Wanneer er 2 variabele in dezelfde richting variëren  

- Als de ene toeneemt, zal de andere ook toenemen en ook omgekeerd  
- correlatiecoëfficiënt tussen +0,01 en +1,00 

vb: Positieve correlatie tussen het loon van een vrouw en haar gewicht 
 
Nulcorrelatie: 
→ Een correlatie dicht bij de 0,00  

- vb: Als men het verband nagaan tussen gewicht en intelligentie 
 
Negatieve correlatie: 
→ Verkrijgt men wanneer de ene variabele toeneemt en de andere afneemt 

- correlatie tussen -0,01 en -1,00 
vb: Hoe meer sigaretten een persoon rookt, hoe korter de levensduur 
 
Interpretaties van correlatiecoëfficiënten: 
→ Ze maken het mogelijk om de samenhang tussen 2 variabelen op een beknopte manier 
weer te geven.  

- plus en min geeft weer hoe de 2 variabelen zijn ten opzichte van elkaar variëren en 
de grootte van de coëfficiënt geeft aan hoe goed de ene variabele de andere 
voorspelt 

vb: Het gebruik van correlaties bij tweelingen onderzoek over spelvaardigheden. (p31) 
 
Correlatie-onderzoek: Gevaren  

● Correlaties maken het niet mogelijk om oorzaken en gevolgen te onderscheiden. 
→  Bij een correlatie is de ene variabele niet noodzakelijk de oorzaak van de andere 

vb: een vrouw verdient niet meer geld omdat ze zwaarder is en een vrouw wordt niet 
zwaarder omdat ze meer verdient. 
 

● Correlatie kan op verschillende manieren geïnterpreteerd worden: 
1) A is oorzaak van B  
vb: huwelijks ontevredenheid oorzaak van meer kinderen) 
2) B is oorzaak van A  
vb: vele kinderen oorzaak van ontevredenheid 
 

● Correlatie tussen 2 variabelen A en B kan op verschillende (=3) manieren 
geïnterpreteerd worden 
1) A is oorzaak van B 
vb: huwelijks ontevredenheid oorzaak van meer kinderen 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

2) B is oorzaak van A  
vb: vele kinderen oorzaak van ontevredenheid 
3) A en B veroorzaakt door derde factor  
= andere variabele of confound  
vb: ontevreden koppels zonder kinderen scheiden sneller/trouwen niet en zitten niet 
in steekproef 
Zie D 80-84 voor andere voorbeelden. 
Ander voorbeeld van derde factor: 
Pos r tussen aantal ijsjes verkocht en aantal drenkelingen 
 

 
 
→ Correlaties maken het mogelijk om variabelen te vinden die met elkaar 
samenhangen en die men kan gebruiken om voorspellingen te maken. 
 
 

 
Experimenteel onderzoek  
→ Experimenten om de causaliteit(=oorzaken) te bepalen 
Essentie: De onderzoekers grijpen actief in , ze manipuleren 1 of meer variabelen en kijken 
of dit effect heeft op een andere variabelen  

- Manipuleer één factor, en hou al de rest constant 
- Wat was het effect van die ene gemanipuleerde factor op de andere variabelen? 

vb: Heeft motorische activiteit invloed op leerprestaties? 
- Studenten, opgedeeld in 2 groepen, moeten een tekst instuderen die wordt aangeboden 
met een Ipod. 
- Controlegroep: 
Enkel de tekst zo goed mogelijk bestuderen. 
- Experimentele groep: 
Tegelijkertijd fietsen op een hometrainer.  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

- Verwachting: 
Leerprestatie is minder wanneer ook gefietst moet worden. 
 

● Voor het experiment 
→ Literatuurstudie 
- Zijn reeds gelijkaardige onderzoeken gebeurd? Wat waren de resultaten? 
- Zijn er andere onderzoeken die kunnen gelinkt worden aan dit onderzoek 
- Zijn er verbanden (correlaties) bekend tussen de variabelen? 
- Zijn er bestaande theorieën? 
 
vb: Onderzoek van Anderson en Murphy 
2 componenten dat effect hebben op het korte termijn spelen van gewelddadige spelen. 
1) Het zien van geweld verhoogt de beschikbaarheid van agressieve gedachten, gevoelens 
en gedragingen (=onbewust) 
2) Zien van geweld zorgt voor lichamelijke opwinding = arousal 
→ Op basis van 2 elementen voorspelden ze dat de studenten agressiever zouden reageren 
wanneer ze uitgedaagd werden na het spelen van een gewelddadig spel dan wanneer ze 
uitgedaagd werden na het spelen van een vreedzaam spel 
 

● Het formuleren van een hypothese: 
- Hypothese: Is een voorspelling op basis van theorie die in een proef getoetst wordt 
→ dit vormt de kern van de natuurwetenschappelijke methode, naast het uitvoeren van 
nauwkeurige observaties.  
 
3 belangrijke termen die in een experiment het vaakste terugkomen 
1) Onafhankelijke variabelen:  
→ Is de variabele die de onderzoeker tijden een experiment manipuleert om het effect ervan 
op het gedrag te achterhalen 
vb: motorische activiteit of niet 
2) Afhankelijke variabele: 
→ Is de variabele dat de onderzoeker meet als deel van het experiment 
Hetgeen dat hij afmeet afhankelijk is van de onafhankelijke variabelen. 
vb: leerprestaties 
3) Controle variabelen 
→ Zijn de aspecten van een experiment die een onderzoeker constant wilt houden. 
vb: Leeftijd  
 
Operationaliseren van variabelen = Operationalisatie  
→ Vertalen van de variabelen in concrete/ meetbare handelingen  
vb: motorische activiteit → fietsen of niet 
 

● Experimenteel onderzoek: verschillende stappen 
1) Data verzamelen en analyseren 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

2) Hypothese evalueren en theorie eventueel bijsturen 
→ Na het verzamelen van data en het analyseren, moeten onderzoekers hun bevindingen in 
verband brengen met hun aanvankelijke hypotheses 
3) Experimenteel onderzoek leidt als enige tot causale verklaringen! 
 
 Een experiment is niet altijd mogelijk!! 
→ vb: impact van fysische activiteit op zwangerschap, effecten van voeding op leren, effect 
van aantal relaties op geluk… 
p 38 vb 
Enkele kanttekeningen bij psychologisch onderzoek 
Twee mogelijke vormen van kritiek: Ze zijn elkaars tegenpolen  
1) Interne validiteit: Ik toon aan dat het kijken naar een gewelds film proefpersonen agressief 
maakt (dat er een EFFECT was). 
Maar was er geen storende variabele? 
M.a.w., was het experiment OK? 
→ goed controleren 
Dus zo weinig mogelijk storende variabelen die je per definitie zal vinden in buitenwereld 
 
2) Externe validiteit:  
In hoeverre geldt mijn vondst voor de situatie buiten het laboratorium?  
Kunnen de bevindingen gegeneraliseerd worden? 
→ zo dicht mogelijk aanleunen bij werkelijkheid 
Dus wel veel storende variabelen 
Bv.: impact van gewelddadige videogames op agressie  
 
 
De psychologisering van de maatschappij 

● Psychologisering: 
→  is het toegenomen belang van psychologische variabelen en verklaringen in menselijke 
relaties. 
Verschillende factoren die hiertoe bijdragen 
1) Het toegenomen individualisering in de westerse maatschappij 
2) Door uitbouw verzorgingsstaat: 
 Mensen die een deel van hun inkomsten afstaan als belastingen , waarmee de staat dan 
voorzieningen opricht voor de niet-werkende mensen (vb pensioen) 
→ Leidt tot meer interesse voor resultaten psychologisch onderzoek 
Niet altijd op de juiste manier 
 

● Beeld van een psycholoog 
→ Beeld van psycholoog niet altijd juist: 
Stereotype van wat oudere man met baard en bril en met vrouwelijke cliënte (in 
werkelijkheid 80% vrouwelijke psychologen!) 
Stereotype:  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

→ Is een verzameling van simplistische en sterk veralgemeniserende opvattingen over een 
groep van mensen, die niet op persoonlijke ervaringen gebaseerd zijn en meestal een 
negatieve ondertoon hebben. 
- Deels  door “populaire” artikels en boeken= Media 
Psychologische kennis is voor iedereen toegankelijk 
1) Psychologen worden vaak gezien als een makkelijk begrijpend onderwerp.  
→ Mensen zijn ervan overtuigd dat ze moeiteloos de resultaten van een psychologisch 
onderzoek kunnen verstaan , omdat men denkt dat ze veel ervaringen hebben met mensen. 
2) We denken dan ook dat psychologen minder gespecialiseerde kennis hebben dan andere 
wetenschappers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diversiteit soorten = diversiteit aan onderzoek = diversiteit aan onderwijs 
5 basisdisciplines 
1) Functieleer 
2) Ontwikkelingspsychologie 
3) Sociale psychologie 
4) Differentiële psychologie 
5) Gedrags Neuro 
Toegepaste disciplines 

- Klinische psychologie: functieleer, sociale, differentiële, ontwikkelings in abnormaal 
functioneren 

- A&O psychologie: functieleer, sociale, differentiële, ontwikkelings in bedrijfscontext 
- consumentenpsychologie: functieleer, sociale, differentiële, ontwikkelings in 

consumenten context 
→ Recente tendens neuro methodes dringen ook deze verschillende toegepaste disciplines 
binnen 
 
Examenvragen 
1) Deze stroming breidde het onderzoeksveld van de psychologie als eerste uit naar vragen 
over toegepaste psychologie, ontwikkeling, en diergedrag. Het gaat om het ___ 
a) functionalisme 
b) structuralisme 
c) behaviorisme 
d) psycho-analyse 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
2) ___staat tot___, zoals____staat tot____ 
 
A) Wundt, functionalisme, Skinner, behaviorisme 
B) Freud, psycho-analyse, James, gestaltpsychologie 
C) Freud, psycho-analyse, Wundt, functionalisme 
D)Tichener, structuralisme, James, functionalisme 
3) Denkvraag: 
Welke factoren hebben een invloed op agressiviteit? 
 
4) Als je een rondvraag zou willen organiseren naar eetgewoontes van de studenten op de 
Campus, dan is de beste manier om een representatieve steekproef te bekomen 
A) de vragenlijst ronddelen in de ALMA 
B) de vragenlijst in de campuskrant plaatsen 
C) random studenten ondervragen op verschillende tijdstippen 
D) jouw collega’s van PPW vragen 
 
5)Professor Gobelijn wil onderzoeken of fysische inspanning het geheugen verbetert. In zijn 
onderzoek dienen 20 random geselecteerde mannen en vrouwen een lijst van woordjes van 
buiten te leren. Daarna laat hij 20 mannen 10 minuten op een loopband lopen, terwijl een 
controlegroep van 20 vrouwen gedurende 10 minuten TV moet kijken. Daarna wordt 
gevraagd hoeveel woordjes ze nog weten. In dit experiment is “de fysische inspanning (al 
dan niet lopen)”, de … 
A) afhankelijke variabele 
B) controlevariabele 
C) persoonvariabele 
D) onafhankelijke variabele 
 
6) Professor Gobelijn wil onderzoeken of fysische inspanning het geheugen verbetert. In zijn 
onderzoek dienen 20 random geselecteerde mannen en vrouwen een lijst van woordjes van 
buiten te leren. Daarna laat hij 20 mannen 10 minuten op een loopband lopen, terwijl een 
controlegroep van 20 vrouwen gedurende 10 minuten TV moet kijken. Daarna wordt 
gevraagd hoeveel woordjes ze nog weten. In dit experiment is … zeker een storende 
variabele 
A) IQ 
B) geslacht 
C) de proefleider 
D) het aantal onthouden woordjes 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Algemene psychologie 
Hoofdstuk 2: Het zenuwstelsel  
 

Het zenuwstelsel 
Neuron 
Functie: De neuron communiceert met andere neuronen. 

● De plaats: Meeste neuronen zijn te vinden de hersenen en ruggenmerg 
● Embryonale fase: tijdens de ontw, lijken het andere cellen maar geleidelijk aan 

vormen ze  zich tot verschillende soorten neuronen aan. 
● Na geboorte: nieuwe neuronen ontstaan + neuronen sterven af 

→ overproductie zal zich dan selectief scheiden van goede en minder gebruikte 
neuronen tot een efficiënt netwerk. 

● Omgevingsfactoren: foetale alcoholsyndroom 
→ stoornis te wijten aan te veel alcohol 
→ vb: een lagere IQ, mentale retardatie, hyperactiviteit, motorische problemen 

Neuronen zijn in 3 delen opgebouwd: 
1) Cellichamen 
→ bevat structuren die in andere lichaamscellen zitten zoals de celkern 
2) Dendrieten 
→ netwerk van kleine vezels, komen vanuit het cellichaam 
→ ontvangen signalen van andere cellen 
3) Axon 
→ Geven informatie aan andere neuronen 
→ Lange dunne vezels  
→ komen ook vanuit cellichamen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Communicatie tussen Neuronen  
1) Actiepotentiaal (elektrisch signaal) 
Functie:  
Neuron geen signalen ontvangt→ rusttoestand→ doorbroken door andere neuronen of 
receptorcellen→ dendrieten→  chemische stoffen verschuiven naar de axon → neuronen 
geven informatie door aan andere neuronen. 

● Plaats: Loopt vanaf de axonheuvel naar alle uiteinde van de axon (vgl met een rij 
dominostenen) 

● Axonheuvel 
functie: Worden verschillende signalen bij elkaar gevoegd 
 

 
2) Gemyeliniseerde axonen 
Functie: 2 factoren 
1)  Diameter van het axon 
→ Hoe dikker , hoe sneller het signaal wordt doorgegeven 
2) Aanwezigheid van Myelineschede 
→ Hier springt de actiepotentiaal van knoop tot knoop, daardoor neemt de snelheid van het 
signaal drastisch toe. 
→ Ligt rond de axon (dun,wit vetlaagje) 
→ Knoop van ranvier (inkeping=verbuiging ,dat zich soms vertoont) 
→ Voltooid op volwassen leeftijd 

● bij oudere mensen brokkelt het af 
→  zorgt ervoor dat ze informatie minder goed verwerken. 
vb: Multiple sclerose,, ondervoeding 

● Cognitieve vermogen zijn anders en kleiner bij kinderen dan bij oudere mensen. 
Synaps 
Functie: De plaats waar een zenuwimpuls van het ene neuron naar het andere wordt 
doorgegeven. 

● Verspreid→ niet elektrisch doorgegeven→ chemische transmissie  
Synaptische spleet: kleine opening tussen 2 neuronen  
Na de synaps verdwijnt neurotransmitter (door opname in neuron, door terugkeer, door 
afbraak door enzymen) 
Actiepotentiaal + gemyeliniseerde axonen 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Communicatie tussen neuronen en neurotransmitters  
Neurotransmitters 
functie:  Is een chemische stof dat ontstaat doordat het losgelaten wordt in de synaptische 
spleet. 
→ neurotransmission (=process) 
 
proces: 

● receptor v/h ontvangende neuron interageert(verwerkt samen) met aangekomen 
neurotransmitters→ lokken reactie v/d cel→ plaatselijke verandering in de 
membraan→ cel bevat verschillende receptoren→ zodat de cel kan reageren op 
groot aantal verschillende neurotransmitters → opgewerkt in  de geëigende 
receptorplaatsen→ verandert de doorlaatbaarheid van de membraan 

● 2 soorten signalen/informatie dat binnenkomt 
→ Afhankelijk van de neurotransmitter en type receptor(=Een cel die gespecialiseerd is 
in het opnemen van specifieke prikkels) 
→ De sterkte hangt af van het aantal neurotransmitters molecule  
 
1)Excitatorisch signaal 
→ Wanneer er belangrijke informatie binnenkomt , dat je interessant vindt 
2)Inhibitorisch signaal 
→ Niet zo’n belangrijke informatie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De synaps en neurotransmitter 
1.2 Invloed van geneesmiddelen en drugs 
→  kunnen ingrijpen in dit proces 

 
●  Dopamine: 

→  schizofrenie: Heeft te weinig van dit 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 vs Parkinson: heeft te  veel van dit 
● Serotonine: 

→ depressie heeft tekort aan dit 
 
Overzicht zenuwstelsel 
= Het geheel aan neuronen in een lichaam 
→ Bestaat uit 2 onderdelen 
 
1) Het centrale zenuwstelsel 
→ Het ruggenmerg en hersenen 
Bestaat uit: 

● ruggenmerg: smalle buis over heel de lengte van de rug → van de onderkant 
v/d schedel tot aan de de heup 
→ eenvoudige reflexen worden gecontroleerd 
vb: Grijpreflex  

● Hersenen: drijft in vocht→ bescherming tegen schokken 
→ gecompliceerde functies (= informatie) 

● samen zitten ze ingesloten in een beenachtige structuur→ maximaal 
beschermd worden 

 
Hersenen + ruggenmerg 
Ruggenmerg: eenvoudige reflexen 
Hersenen:  complexere acties 
 
2)Perifere zenuwstelsel 
→ Alles wat buiten de hersenen en ruggengraat is 
Systeem bestaat uit: 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

1) Sensorische neuronen 
●  Informatie van de sensorische receptoren → Het zenuwstelsel 

2) Motorische neuronen 
● Informatie van het centrale zenuwstelsel→ verschillende structuren in het lichaam 

 
 Bevat in 2 grote delen: 
1) Somatische zenuwstelsel:  
(soma=lichaam) 
→ controleert interacties van het lichaam 

●  Sensorische neuronen: buiten -> hersenen 
vb: de ogen, oren , huid,... 

● Motorische neuronen: hersenen -> buiten 
vb: skeletspieren, hoofd draaien 

→ Bewuste controle!!! -> Willekeurig zenuwstelsel 
 
2) Autonome zenuwstelsel 
→ controleert het inwendige ,ook de sensorisch en motorisch gedeelte 

● Bv. van maag of klieren, Actie en rust , Fight or flight 
● Sensorische neuronen : informatie van inwendige organen→ centrale zenuwstelsel 
● motorische neuronen: Spieren van inwendige organen activeren en werking klieren 

 → Onbewuste controle!!! → Onwillekeurige zenuwstelsel  
 
Bevat 2 structuren: 
1)Sympatisch deel 
→ Regelt alle activiteiten die energie verbruikt 
Een actie wordt uitgevoerd vb: sporten 
2)Parasympatisch deel 
→ Regelt activiteiten die de energie herstellen en bewaren 
Wanneer het lichaam rust vb : slapen 
Bij beide ontvangen alle organen de signalen. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Onderdelen van het zenuwstelsel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hersenen 
= Alle activiteiten en geest wordt gecontroleerd 
 
 1.2 Hersenstam 
1) Medulla oblongata/verlengde ruggenmerg = Laagste deel van de hersenen 
→ Controleert de hartslag en ademhaling en doet dit zelfstandig zonder input van andere 
hersenen. 
 
2) De pons (brug)= Ligt boven de medulla oblongata 
→ Structuur bestaat uit vezels : Verbinde de hersenen met het lichaam 

● vezels zijn in het midden gekruist 
→ linkerzijde van het lichaam verbonden met rechterhelft  
→ rechterzijde van het lichaam verbonden met linkerhelft 

3) Mesencefalon/middenhersenen= is het bovenste gedeelte van de hersenstam 
→ Coördineert de bewegingen en evenwicht  

● degeneratie van neuronen kan leiden tot parkinson. 
 

4) Formatio reticularis/reticulaire activatiesysteem= Ligt in het centrum van de hersenstam 
→ complex gebied met vele groepen van zenuwcellichamen.  

● belangrijk bij het slapen en waken 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
De kleine hersenen 
= cerebellum  
Functies 
→ effect op alcohol: schade kan leiden tot schokkerige bewegingen en 
evenwichtsproblemen 

● Effect van alcohol vb: evenwichtsproblemen  
● helpt regelen bij cognitieve processen vb: Het vinden van woorden 
● Ook andere functies: lopend onderzoek maar huidig voorstel is dat cerebellum van 

belang is bij supervisie 
 
Subcorticale structuren:Thalamus, hypothalamus en limbisch systeem 
1) De thalamus : 2 functies 
1) Belangrijkste verbindingsstation  
→ informatiestroom tussen perifere zenuwstelsel & hogere lagen van hersenen 
2) Brengt informatie-integratie uit verschillende delen van de hersenen 

● corpus geniculatum laterale (= info van de ogen naar de hersenen) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

2) De hypothalamus: klein geheel van structuren onder de thalamus 
→ Controleert autonome zenuwstelsel en endocriene systeem 

● cruciale rol bij organisatie van gedragingen  
→ vb: vechten, eten , vluchten… 

● cruciale rol bij temperatuurregeling 
● Veel invloed verlopen via hypofyse 

→ klier: afscheid de bloedbaan 
● Genotscentrum  

→ Experiment Olds en Miner p 58 
 
3) Limbisch systeem 
=Grensgebied vormt tussen de hersenstam en grote hersenen 
→ cruciale rol bij :  
-opslaan van geheugensporen  
-het  regelen van emoties 
 3 structuren : 
→ Ze komen allemaal als een tweevoud voor: 1 aan de linkerkant en 1 aan de rechterkant 
(zoals bij  het cerebellum) 
 
1) Amygdala 
→ Schrikreacties zal heel actief zijn bij het zien 
- van bange gezichten 
- leren vrezen van stimuli 
-gevaar in de omgeving 
- leren van acties die tot een beloning leiden 
- linker amygdala is belangrijker zeker als de proefpersoon een van de dingen actief zijn 
 
2) Septum 
→ betrokken bij regelen van emoties 

- is een soort verbindingsstation tussen de cognitieve en emotionele processen 
- belangrijke rol op het reageren van stress 
- experiment ‘genotscentrum’ Miner en Olds 

3) Hippocampus 
→ het opslaan van geheugen 

- patiënt H.M  
- Na de geboorte van dit worden er nieuwe neuronen aangemaakt 

vb: kinderen die mishandelt werden, is de hippocampus kleiner 
→ gepaard met stresserende situaties 

 
Grote hersenen 
= cerebrum 
Bestaan uit 2 helften = Hemisferen 
→ 1 links en 1 rechts 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 Cerebrale cortex/ hersenschors 
→ Bestaat uit cellichamen en korte  niet gemyeliniseerde axonen 

● grijze materie genoemd 
● witte materie bestaat uit gemyeliniseerde axonen (binnenkant hersenen) 

Oppervlakte van hemisfeer heeft 4 secties/lobben/kwabben: 
1) Frontale lob:  

● plannen en controleren van gedrag en spraak 
2) temporale lob: 

● herkennen: voorwerpen, geluiden, geheugen en taal 
●  

3) Pariëtale lob: 
● interageren(overnemen van een interactie )en lokaliseren van info 

4) Occipitale 
● zicht 

→ lobben: wordt bepaald fissuur 
● diepe groeven/sulcus/ 
● Centrale sulcus: 

       → deze scheiden de frontale lob van de pariëtale 
● lateralis sulcus: 

→ vormt de grens van de temporale lob met de frontale lob, deels met de pariëtale 
Verschillende delen van de cortex 
→ verwerken verschillende soorten informatie  
1) Sensorische functie: 
→ ontvangen info uit andere delen van het lichaam of uit de omgeving 
2) Motorische functie 
→ controleren de beweging van het lichaam 
3) Associaties zones 
→ taal,denken en het geheugen 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
Hersenlateralisatie 
2 verschillende hersenhelften 
→ quasi hetzelfde, maar verwerken verschillende informatie (linker hemisfeer als de rechter 
hemisfeer) 
1) Het gebied van Broca 
→ de spraak en taalcentra in de hersenen 

● linkerhelft van de hersenen (= linker hemisfeer) 
● schade van het spreken , het verloopt moeizaam en traag  

→ Maar de persoon begrijp het taalbegrip wel 
 
2) Het gebied van Wernicke 

● De patiënt heeft geen taalbegrip 
→ Het geheel klopt niet, de inhoud van de taal is er niet.  
→ Hangt samen met het letsel in het grensgebied tussen de pariëtale temporale en 
occipitale lob (= Linker hersenhelft)  
 
3) linkshandigen vs rechtshandigen 

● 95% van de rechtshandigen→ Spraakvermogens gelokaliseerd in de 
linkerhersenhelft 

● 5% in de rechterhersenhelft of beide 
→ letsel aan de linkerhersenhelft vaker gevolgd zullen worden door een 
spraakgebrek. In het rechterdeel zelden 

● asymmetrie komt minder vaak voor in de linkerkant van de hersenen 
→ controleert de spraak 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
Hersenplasticiteit 
→ Dit zorgt voor de organisatie en functies te herschikken, afhankelijk van veranderde 
omstandigheden. 
3 voorbeelden: 
1) Spontaan herstel: 
→ doet zich voor na beschadiging van de hersenen 
vb: verlies van spraak  
voor sommige patiënten kan dit na weken terug herstellen 
→ komt doordat de functies worden overgenomen worden door overblijvende weefsels  
2) Recuperatie van minder gebruikte hersengebieden  
vroeger: dat het zich beperkte tot de associaties zones , primaire en motorische gebieden 
zijn onvervangbaar  
→ Edward Taub: geïnteresseerd hoe spontaan een herstel plaatsvond na een hersenletsel  
onderzoek: bij maken vernietigde hij de plaats waar de sensorische zenuwen van een arm 
het ruggenmerg binnenging 
gevolg: er ontstond zich een massieve reorganisatie van de somatosensorische cortex had 
voorgedaan  
→ reorganisatie bij ongebruikt hersenweefsel niet beperkt tot de hersengebieden met 
eenzelfde functie  
andere vb: mensen die blind zijn of doven mensen 
 
3) Verandering door oefening 
→ wanneer het hersengebied heel veel gebruikt wordt: 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

- gebied dat gewijd is aan deze functie breidt zich uit door naburig weefsel in te 
palmen 

- in dit gebied zijn er meer synaptische verbindingen 
vb:Mensen die braille kunnen lezen (Pascual-Leone en torres) 

- doordat het deel van de somatosensorische cortex gestimuleerd wordt door 
rechterwijsvinger konden ze braille lezen; 

- mensen die goed zijn in introspectie: hebben meer grijze massa aan de voorkant van 
de frontale lobben 

- hersenplasticiteit kan zeer groot zijn, vooral bij kinderen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Technieken om hersenen te bestuderen  
Letsel Studies (patiënten studies) 
Elektrische activiteiten, doordat een neuronaal signaal deels elektrisch is kan men 
hersenactiviteiten meten door elektrische activiteiten. 
1) EEG= Elektro-encefalogram 
→ afgenomen bij vermoedelijke epilepsie aanvallen en slaapproblemen 

● wordt door middel van elektroden die op de schedel geplaatst worden 
Elektrische stimulatie 
→ om de hersenen te stimuleren , deze wordt toegepast als onderdeel van 
neurochirurgische ingreep ( hersenen liggen bloot) 
vb: bewegingscontrole 
 
2) TMS=  Transcraniële magnetische stimulatie  
→ Wordt toegepast wanneer als het veld van de neuronale communicatie wordt verstoord 

● 8-vormige spiraal in de hersenen ( magnetische veld→ stroom) 
3) fMRI= functional magnetic resonance imaging 
→ Wordt de kernspinresonantie gemeten van de rode bloedcellen  

● verschillen tussen rode bloedcellen met of zonder zuurstof  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

→ bepaalt men in welke gebieden van de hersenen veel zuurstof wordt afgezet 
(zonder radioactieve stof te spuiten) 

 
EEG 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

TMS 
 

 
 
 
 
 
fMRI 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Algemene psychologie  
Hoofdstuk 3  
De waarneming 
 
Het verschil tussen gewaarwording en waarneming 
Gewaarwording/sensatie: 
→ is de opname van simulatie uit de omgeving en het vertalen van deze stimulatie in 
elektrochemische neuronale signalen die naar de hersenen gestuurd kunnen worden en 
daar omgezet in beelden, kleuren; geuren,...  
Waarneming/perceptie: 
→ Is het organiseren , interpreteren en begrijpen van de gewaarwordingen. 
Waarnemingsprocessen zij nodig om een zinvolle voorstelling van de wereld te maken op 
basis van de fragmentarische informatie die via gewaarwording de hersenen bereikt. 
Fig. 3.1 op p77  
→ De waarneming werkt gewoonlijk zo snel dat je je niet bewust bent van de korte 
tijdsperiode tussen het zien en het begrijpen.  
Maar: in dit geval was die periode wel merkbaar.  

- interpretatie meestal heel snel -onbewust- 
- Bewustzijn lijkt eraan toegevoegd in later stadium 
- Dit wordt duidelijk via visuele stoornissen 
- visuele perceptie:  

1) Het zicht voor de mens is het belangrijkste zintuig 
2) Illustraties zijn over het zicht gemakkelijker in een boek weer te geven dan 

- illustraties over andere zintuigen. 
Bv:hemineglect en visuele agnosie 

→ Gewaarwording en waarnemingen : Ze zijn beiden een uiteinde van een continuüm  
 
Waarneming is een actief proces 
→ Waarneming is resultaat van gewaarwording (=input) 
→ Het visuele signaal is beperkt en verandert voortdurend.  
3 redenen: 
1) Het signaal in de hersenen komt onvolledig aan 
→ grote stukken uit het signaal ontbreken  
- We hebben allemaal een blinde vlek in onze retina, het valt ons niet op  
1) onze hersenen de ontbrekende informatie aanvult 
2) De gaten in de informatietoevoer zijn oogbewegingen en oogknipperingen.  

- We bewegen onze zo’n 3 tot 4 keer per seconde, waarvan we ze 20 milliseconde 
sluiten (=op dat moment zijn we blind) 

We kunnen geen scherp beeld hebben van wat rond ons zich bevindt. 
- Alleen uit het deel dat op de fovea (= centrale deel van retina)  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

→ Deze zorgt voor dat we in staat zijn om echt gedetailleerde informatie te halen. 
Hoe verder in de periferie een voorwerp ligt, hoe minder scherp we zien 
Inkomend signaal is onvolledig 

- Blinde vlek 
- Oogbewegingen en knipperen 
- Parafoveale waarneming 

 
2) De beelden op onze retina’s zijn plat 
→ Niet alleen breedte en de hoogte van de voorwerpen spelen een rol, maar ook de diepte 
en de afstand tot ons.  

- Daardoor kunnen we ons in de ruimte bewegen 
Het waarnemen op basis van een tweedimensionale beeld is moeilijker dan we denken  
→ Elke binnenvallende lichtstraal van een oneindig aantal bronnen op verschillende 
afstanden komen. 
vb: Figuur 3.4 p 80 

 
 
 
3) Het binnenkomende signaal van een voorwerp verandert voortdurend.  
→ De vorm van een voorwerp verandert constant, wanneer dit voorwerp beweegt de 
waarnemer beweegt ten opzichte van het voorwerp 
vb: fig 3.4 p 80 
 
Visuele signaal (=gewaarwording) is beperkt en verandert voortdurend 
→ 2D omzetten in 3D 

- Diepte waarnemen op basis van 2D beelden 
- Kan leiden tot illusie, bv. maanillusie 

Maanillusie  
Waarom lijkt maan groter aan horizon dan boven in lucht? Eeuwenoude discussie 
→ Verklaringen hebben gemeen: 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Verklaring 1. Bij een hoge maan heb je minder diepte-aanwijzingen (textuur, lineair 
perspectief) en zie je niet hoe ver weg ze is. 

 
 
 
Verklaring 2. Dingen aan de horizon ZIJN doorgaans verder weg (bijv. Een vogel die 
wegvliegt over zee). 
 
Bij vogel: beeld op netvlies wordt KLEINER 
Bij maan: beeld op netvlies blijft gelijk 
Interpretatie visueel systeem: maan aan horizon is dus supergroot 
 
Streven naar perceptuele constantie: 
→ Voortdurende verandering in het retinale beeld. 
vb: Mensen die weggaan worden niet kleiner. 
belangrijkste perceptuele constanties betreffen:  
- grootte 
- vorm 
- lichtheid 
- kleur 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
→ Ze zijn belangrijk, omdat ze onze gewaarwordingen corrigeren en ons in staat stellen om 
de werkelijkheid te vormen. 
Om constanties beter te begrijpen, kunnen we 2 dingen onderscheiden 
1) Proximale stimulus 
→ Is het geheel van fysische energie dat onze sensorische receptoren stimuleert 
Zo vormen de lichtgolven die onze retina’s bereiken.  
beeld op netvlies > verandert continu 
2) Distale stimulus 
→ Is het voorwerp in de buitenwereld dat de fysische energie en de proximale  
> blijft hetzelfde 
→ Het bestaan van perceptuele constanties tootn aan datde perceptuele ervaringen meer 
verbonden is met de distale stimulus dan met de proximale stimulus. 
Waarneming is een heuristisch interpretatieproces: 
→ het visuele systeem de proximale stimulus omvormt tot een distale stimulus door gebruik 
te maken van een aantal aannames(=gevolgen) over hoe de omgeving in elkaar zit en onder 
welke condities die waargenomen wordt.(Intelligente beslissing) 
vb:Meer aannemelijk dat mens wegloopt dan krimpt 
Visuele illusies:  
→ We hebben soms verkeerde percepties , wanneer de veronderstellingen waarop het 
systeem zich baseert, niet kloppen.  
 
Illusies als venster op de onderliggende manieren 
1) Holle en bolle stippen 
→ visuele illusies: Verschaffen we immers informatie over de processen waarop de 
waarneming gebaseerd is.  
 

 
 
→ De veronderstellingen zijn  

-  weinig stimuli in de buitenwereld plat zijn  
- het invallende licht van boven komt.  

Op basis van deze 2 veronderstellingen kan men de 
lichte en donkere vlekken in de stimuli herberekenen 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

als holle en bolle stippen die van bovenuit belicht worden. 
Parallellogrammen 
→ Het middenvlak lijk tegelijk te zijn aan het rechtervlak . In werkelijkheid zijn de gekleurde 
parallellogrammen links en in het midden identiek! 

 
→ Onze perceptuele systeem destilleert(=zuivert) de meest waarschijnlijk structuur op basis 
van de proximale stimuli en de veronderstelling (heuristiek) dat de meeste voorwerpen in de 
wereld driedimensionaal zijn. 
Visuele illusies vertellen ons iets over de verschillende stappen van de waarneming 
Opsplitsing visuele illusies: 
A) Illusies op niveau stimulus 
B) Illusies op niveau receptoren 
C) Illusies op niveau hersenen 
 
A) Breking 

 
 
 
B) Illusie op niveau van receptoren 
→ http://www.michaelbach.de/ot/mot_adaptSpiral/index.html 

 
1) Raster van Hermann: 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.michaelbach.de/ot/mot_adaptSpiral/index.html


 
 
 

Laterale inhibitie = Onderdrukking van omringende ganglioncellen als ze zelf heel actief zijn 
2) Als je lang genoeg naar de stip kijkt, kan je de Belgische vlag waarnemen op de muur. 

 
C) Illusies op niveau hersenen 
Ponzo-illusie 
→ De afstand van de 1e streep lijkt korter op de foto dan de 2e afstand. In werkelijkheid zijn 
de afstanden even lang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Van de retina naar de hersenen: Bottom- up process 
 Waarnemingen wordt door 2 informatiestromen onderscheiden 
1) Bottom-up processen 

- Verwijzen naar de informatiestroom van de receptoren aan de basis (bottom) naar de 
hogere hersencentra(= up)  
→ verantwoordelijk zijn voor het herkennen en classificeren van voorwerpen 
vb: raster van Herman 

2) Top-down processen 
- zorgen ervoor dat onze sensorische informatie in de omgeving gestuurd wordt 
- maken onze waarnemingen efficiënter 

vb: Ponzo-illusie 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Van Retina naar hersenen gebeurt in 3 stappen: 
1) Primaire schets 
→ Bottum-upstadia in de perceptie 

- Beeld komt op de retina, vervolgens sterk vereenvoudigd 
→ Vooral randen van vormen zijn belangrijk: 

- kunnen bepaald worden via wiskundige algoritmes 
Ze moeten een onderscheid maken tussen “echte” overgangen en veranderingen door 
toevallige omstandigheden 

 
Rechter Figuur toont de 1e stap van objectherkenning binnen de bottom-up 
informatiestroom. Daarbij wordt het originele beeld vervangen door een schets van de lijnen 
die plotselinge intensiteit veranderingen in het oorspronkelijk beeld aanduiden. 
 
2) Perceptuele organisatie 
→ Het proces waarbij de verschillende randen uit het retinale beeld gestructureerd worden 
in grotere gehelen die in een bepaalde relatie tot elkaar staan. 
Studiedomein van de Gestaltpsychologie 
→ Dit was het gevolg van een reactie op structuralisten die alles proberen op te splitsen in 
zo klein mogelijke bestanddelen 
- Gestalt= Geheel is meer dan de som van de delen” 
→ Wet geldt in verschillende domeinen 
Toch vooral gekend binnen domein van de waarneming  

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Perceptuele groepering 

→ Verwijst naar de processen die ervoor zorgen dat elementen die samen horen als 
een geheel worden waargenomen 
Volgens hen de volledige figuur belangrijker was dan de onderdelen waaruit de figuur 
bestond 
gestalt= geheel 

 
2. bottum-up processen 
1. Perceptuele organisatie 
 

 
  
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Gebonden aan een aantal wetmatigheden of groepering principes 
- Gestaltprincipes 
2) Gelijkheid 
→ Gelijksoortige elementen hebben meer kans om in eenzelfde eenheid gegroepeerd te 
worden dan ongelijke stimuli  
3) Nabijheid 
→ Elementen die dicht bij elkaar liggen, worden vlugger in eenzelfde eenheid gezien, dan 
elementen die verder uit elkaar liggen.  
4) Geslotenheid 
→ Elementen die deel lijken uit te maken van eenzelfde gesloten voorwerp ,worden in 
dezelfde eenheid gestoken zelfs als we daarvoor stukjes contour moeten aanvullen 
5) Goede voortzetting 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

→ Elementen die in elkaars verlengde liggen, worden vaker gezien als behorend tot 
eenzelfde geheel dan elementen die niet in elkaar verlengde liggen. 
Perceptuele groepering: Gelijkheid 
 
 

Perceptuele groepering: nabijheid 

 
Perceptuele groepering: Goede voortzetting 

 
 
Perceptuele groepering 

 
 
2) Figuur-achtergrond 
→ Is een noodzaak om een onderscheid te maken tussen een figuur en een achtergrond 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

- Soms is dat onmogelijk: ambigue figuren 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aantal principes die bepalen wat figuur wordt en wat achtergrond (naast de reeds besproken 
groepering principes 
1) Omsingeling 

- Omsingeld -> figuur 
→ Wanneer een gebied in de visuele stimulus volledig omsingeld is door de een ander 
gebied, dan heeft het omsingelde gebied veel kans om gezien te worden als figuur. Het 
andere omsingeld gebied als achtergrond 
2) Grootte 

- Kleinste -> figuur 
→ Een klein gebied heeft meer kans om als figuur gezien te worden ,dan een groot gebied 
3) Symmetrie 

- Symmetrisch -> figuur 
→ symmetrische gebieden hebben meer kans om als figuur gezien te worden 
4)Locatie 

- Onder -> achtergrond 
→ Gebieden onder de figuur, worden sneller gezien als achtergrond gepercipieerd t 
5) Textuur: 

- Veel detail -> figuur 
→ Gebieden met veel detail en een fijnkorrelige structuur worden vaker gezien als een figuur 
6) Vorm 

- Boven smaller -> figuur 
→ Gebieden die smaller vanboven zijn , worden vaker gezien als een figuur 
7) Vertrouwdheid 

- Vertrouwd -> figuur 
→ Gebieden die beantwoorden aan het silhouet van een bekend voorwerp, hebben meer 
kans om als een figuur gezien te worden. 
 
 
2.  Patroon- en objectherkenning 
Overgang van kijk erichte representatie naar voorwerp gerichte representaties 
Kijk gerichte referentiekader:  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

→ Deze bevat vooral informatie over de oppervlakten die voor de kijker zichtbaar zijn. 
-Viewer-centered  
Voor echte herkenning: 
-“object-centered” 
= onafhankelijk van kijker ->distale stimulus 
→ deze representatie vereist de herkenning van het voorwerp in kwestie 
Patroonherkenning: 
→ Om een object te herkennen en de bijbehorende informatie te activeren, moet het kijke 
gerichte beeld aan een voorstelling in het geheugen gekoppeld worden. 
Vb: een gestalt demonstratie 

 
Principes bij patroonherkenning 
1) Template matching 
→ Daarbij wordt een reeks van templates of sjablonen vergeleken met de figuur die tijdens 
de percentuele organisatie geïsoleerd werd. 

- Kan alleen goed functioneren als het mogelijk is om de figuur enigszins te 
vervormen. 

Beperkingen: 
- Templates soms een klein deel van de figuur zie 
- Dat het uiterlijk van een voorwerp een grote variatie kan vertonen 
vb: 3.13 P 89 
 
2) Kenmerken Herkenning: 
→ Lossen probleem van diversiteit stimuli op - alleen specifieke kenmerken van belang. 
Gebruik specifieke kenmerken: 

- Geel 
- Krom 

→ Waarschijnlijk nog belangrijker dan template-matching 
vb: Kenmerkenlijsten van voorwerpen volgens Marr 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
→ Volgens hem zal een kenmerkenlijst met dergelijke cilinders en hun onderlinge posities 
een belangrijk element vormen in de herkenning van voorwerpen. 
- Uitbreiding van Marr’s theorie 
→ Naast cilinders ook andere basisvormen: “Geons” (buis, blok, piramide, balk, bol,..) 
36 Geons voorgesteld 

- Voorspelling: Hoe meer geons je ziet, hoe sneller je herkent. 
Irving Biederman: Verwerkte de ideeën van Marr verder uit 
→ Recognition by components theory: Gaat van de veronderstelling uit dat cilinders niet de 
enige componenten zij  op basis waarvan mensen voorwerpen herkennen. 
beweren: Dat veel meer voorwerpen beschreven door gebruik te maken van 36 basisvormen 
→ GEONS (kenmerk herkenning) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Besluit: Wanneer een voorwerp herkend wordt op basis van template matching en of 
kenmerken herkenning komt alles informatie vrij om van een kijker gerichte beeld naar een 
volledig driedimensionaal voorwergericht beeld over te schakelen. 
 

Top-down processen  
→ Optimalisatie door waarneming actief te sturen op basis van aanwezige kennis 
Illusies: 
1)Belang van context 
→ Als top-down invloeden een rol spelen, dan moet het mogelijk zijn om figuren te creëren 
die anders worden waargenomen afhankelijk van de context waarin ze voorkomen. 
vb:Het context effect 

 

 
→ Ambigue letter 

- Dezelfde figuur: soms een H, soms een A 
- Waarom? Steeds dezelfde lijn kenmerken aanwezig 

2) Omkeerbare figuren 
→ Een afbeelding die inherent ambigu zijn, omdat ze op 2 verschillende manieren 
geïnterpreteerd kunnen worden 
vb: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

3) Subjectieve contouren (beide zowel top-down als bottom-up proces!)  
→ In sommige figuren zien we silhouetten zonder dat er in de stimulus fysische randen zijn. 

- Deze lijnen kunnen gezien worden omdat ze ‘ingevuld’ worden 
- Ze zijn meer een illusie van voortdurende interactie tussen bottom-up en top-down 

processen dan illustratie van een pure top-down invloed! 

 
→ Sommige figuren worden als afgesloten aanzien, zelfs wanneer dit niet het geval is 
 
4) woord  en object-superioriteit effect 
→ Het objectsuperioriteitseffect komt vooral tot uiting met vertrouwde beelden en 
voorwerpen 

- Het fenomeen vh omgekeerde gezicht 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Top-down processen: probleem 
1) Bottom-up: verklaart effect context niet 
→ Deze processen geven meestal genoeg info, maar niet altijd 
2)Top-down: overschat belang context 
→ Anders soms “hallucinaties” 
3) Interactief: beste verklaring. 
→ wisselwerking tussen bottom-up en top-down 
 
Waarneming van diepte en beweging 
→ De retina is een tweedimensionale platte structuur die de inslag van fotonen registreert 
afhankelijk van de hoogte en de breedte, maar niet afhankelijk van de diepte 
- Objecten in wereld (distale stimuli): 3 Dimensies 
-Beelden op netvlies (proximale stimuli): 2 Dimensies 
Zien van diepte: reconstrueren 3 dimensies 
2 types diepte aanwijzing 
1) Binoculaire aanwijzing (2 ogen) 
Binoculaire dispariteit:  
→ Onze hersenen combineren de twee monoculaire beelden tot een enke, driedimensionaal 
of stereoscopisch beeld 

- Ogen staan stukje uit elkaar: daarom twee net verschoven beelden 
→ Het ene oog is zwaarder dan het ander 

- Hoe dichter een voorwerp staat, hoe meer hersenen de neurale representaties van 
de ogen moeten verschuiven om tot een overlappende representatie te komen 

- Hoe verder weg object: hoe minder verschuiving nodig 
vb: Proefje met pen! 

Veel ouder hebben een kind met een lui oog: 
→ En oog dat niet goed ziet, waardoor het andere oog niet meebeweegt 

- “strabisme” (scheelzien) 
2) Monoculaire aanwijzingen (1 oog) 
→ Is de mate waarin de ogen moeten convergeren om een voorwerp te fixeren 
vb: Oogconvergentie 

 
1) De retinale grootte van een voorwerp neemt immers af naarmate een voorwerp ver weg 
staat. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

2) Textuur gradiënt of de dichtheid van de weefselstructuur  
→ Hoe dichter de gradiënt , hoe verder weg. 

 
3) Lineaire perspectief 
→ Hoe dichter perspectieflijnen (bijv. Weg, rails, ..) bij elkaar staan, hoe verder weg 

 
 
4) Interpositie 
→ Een voorwerp dat het zicht op een ander voorwerp belemmert, wordt als dichterbij gezien 

 
5) Bewegingsparallex 
→ Wijziging komt alleen voor bij een kijker die beweegt. Het ontstaat doordat bij de 
beweging van de kijker de beelden va dichtbij gelegen voorwerpen sneller over het visuele 
veld schuiven dan beelden van verafgelegen voorwerpen. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Illusies op basis van dieptezicht 
Ponzo-illusie: 
→ Deze illusie valt vooral op door eenvoud van de figuur 
verklaring: Ons perceptuele systeem diepte in de stimulus projecteert op basis van het 
lineaire perspectief dat gecreëerd wordt door de convergerende schuine lijnen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

→ Ponzo-illusie toont ons hoe sterk de neiging is om de diepte projecteren in stimulu die de 
hersenen bereikt 
vb: Illusies op basis van dieptezicht 

 
 
→ De bovenste horizontale lijn lijk ten onrechte langer te zijn dan de onderste. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Waarneming van beweging 
Informatie uit bewegingen van de waarnemer: 
→ Er is een interactie tussen de waarnemer en het waargenomen volgens Gibson 

- Beweging uit het retinale beeld 
vb: Bewegingsparallax 
→ Niet alle bewegingen op retina zijn informatief: 

- Hoofd- en oogbewegingen: verschuiving op retina, maar object blijft waar het was 
- Autorijden: object verschuift op retina, maar noch object noch ogen/hoofd bewegen 

Sommige natuurlijk wel: 
- wandelen naar voorwerp -> afstand inschatten 
- Snelheid van naderend voorwerp inschatten 

Relativiteitsprincipe is cruciaal: 
- Een object moet bewegen tov een ander object 

Biologische bewegingen 
- Meeste bewegingen onafhankelijk van ons 

Om beweging bij mensen te herkennen 
→ hebben we maar minimum aan info nodig 
Groepering principe van het gemeenschappelijke lot 
→ Wanneer een deel van het visuele veld los van de rest in een bepaalde richting beweegt, 
hebben we sterk de neiging om dit deel als een afzonderlijk groep waar te nemen. 
Bewegingsillusie: 
→ Wanneer we een beweging waarnemen dat er niet echt is 
 Apparente beweging:  
→ bewegingen die wij zien in films, het is een snelle opeenvolging van statische beelden  
Geïnduceerde beweging 
→ Dit is een situatie waarbij de bewegingen van een voorwerp verkeerd gepercipeerd wordt 
door een beweging in de achtergrond 

- Het is een illusie waarbij je ten onrechte het gevoel hebt dat je zelf beweegt, in 
werkelijkheid is dit niet zo 

  
Waarnemingen en effecten 
Vroeger: eerst waarneming, dan pas actie 
Gevolg: waarneming en actie zijn onafhankelijke processen en de samenhang tussen het 
sensorische en het motorische werd onderschat 
→ Meer en meer demonstraties dat beide processen niet onafhankelijk zijn: 

- Spiegelneuronen 
- Grijpbeweging 

 
1) Spiegelneuronen 
Rizzolatti: 
Experiment: 
Zij waren de activiteit van individuele neuronen in de frontale lob vlak voor de primaire 
motorische cortex aan het meteen terwijl de apen taken aan het uitvoeren waren. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Spiegelneuronen: 
→ Duidelijke evidentie dat de waarneming van acties gebaseerd kan zijn op neuronen die 
ook verantwoordelijk zijn voor het initiëren van die acties 
vb: De aapje herkenden de bewegingen door neuronen te activeren die ze zouden 
gebruiken indien ze die bewegingen zelf zouden uitvoeren. 
- Waarom we de neiging hebben anderen te imiteren  
vb: geeuwen 
-Het gebrek aan inlevingsvermogen bij autisme  
vb: deficit in spiegelneuronen systeem 
 
Perceptuele capaciteiten van pasgeboren  
Bloeiende, zoemende verwarring 
→ Waarbij een zuigeling misschien wel stimuli detecteerde ,maar daar geen enkele controle 
over had. Zuigelingen hadden gewaarwording, maar geen waarneming. 
Perceptuele capaciteiten bij baby’s 
Vroeger: zuigeling heeft heel weinig capaciteiten 
Nu: zuigelingen hebben toch heel wat mogelijkheden 
Nativisme versus empirisme 
→ Aangeboren versus geleerd 
Gezichtsuitdrukkingen imiteren 
→ Zuigelingen kunnen stimuli onderscheiden wanneer die zich op zo’n 30 cm afstand 
bevinden. 
→ Na 12-21 dagen: imitatie van gelaatsuitdrukking 

- Op kortere en langere afstand kunnen zuigelingen minder goed zien, omdat hun 
ooglenzen het niet kunnen aanpassen aan de veranderende bewegingen. 

Reden en stimulus configuraties detecteren: 
→ Oogbewegingen van pasgeboren zijn niet willekeurig, ze kijken vooral naar randen van 
een voorwerp en kunnen een hele tijd naar helderheid veranderingen zien. 

- Na 1-3 dagen voorkeur voor configuraties die op menselijk gezicht lijken 
→ Maar alternatieve verklaring 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Diepte zien: 
De vraag is of de waarneming van de diepte is aangeboren? 
→ Visuele clip of Visual cliff: Om de diepte receptie bij kinderen te testen  
Apparaat is een glazen tafel, kids moesten daar op kruipen  
gevolg: Kinderen vanaf 6 maand niet naar de overkant wouden kruipen, ook al riep de 
mama. Ze hebben dus een dieptezicht 
Verdere onderzoek 
→ Kinderen van twee maanden ook al diepte kunnen waarnemen 
Habituatie techniek: 
→ Wanneer kinderen dezelfde stimulus verschillende keren na elkaar te zien krijgen, dan 
raken ze er aan gewend en verliezen ze hun aandacht ervoor. 
Slater: Toonde aan dat baby’s van een anderhalve dag oud keren een kubus van een 
bepaalde grootte tot de baby’s hun interesse voor de kubus verloor 
Verklaring: snel verveeld 

 
 
Spelke:  
→ Ze stelde vast dat pasgeborenen in staat zijn om bewegende voorwerpen te detecteren 
en te volgen 
- Baby’s zijn in staat om vanuit de beweging alle groepering principes te leren die een rol 
spelen bij perceptie van volwassenen. 
 
Algemeen schema 

- S  oriëntatie en kijken 
- Veel gelijkaardige S’s   kijktijd 

→ baby is “habituated“ of “familiarized” 
Introductie verandering in S 

- Baby detecteert verandering   kijktijd 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

→ dishabituatie 
Baby ziet verandering niet  kijktijden blijven op “familiarized “ niveau 
Opmerking bij onderzoek bij pasgeborenen: 

- Niet alle vaardigheden zijn noodzakelijk aangeboren 
- Onderzoek van De Casper naar herkenning van moederstem 
- Nature-nurture debat is moeilijk om voeren 

Wat is het belang van leren bij waarneming? 
→ Perceptueel leren: de gevolgen van visuele vervorming 

- Stratton en de “omkeerbril” 
Wat gebeurt er als gedurende lange tijd je beeld vervormd wordt? 

- 8 dagen met omkeerbril  
- Na 8 dagen fietsen en wandelen 

!MAAR … geen visuele aanpassing, wel motorische aanpassing! 
Perceptueel leren bij volwassen 

- Volwassenen nemen beter waar als men meer ervaring heeft met de aard van stimuli 
- Rongen-foto’s 

→ Dokters vs studenten 
 
 
Voorbeeldvragen Examen 
1) Een grappenmaker draagt een masker dat suggereert dat er een pijl door zijn hoofd heen 
gaat. Deze grap is gebaseerd op het Gestaltprincipe van: 
A) gelijkheid 
B) nabijheid 
C) goede voortzetting 
D) Figuur/achtergrond 
 
 
2) Het fenomeen van ‘subjectieve contouren’ gebeurt, volgens veel onderzoekers, omdat  
A) Bottom-up processen in staat zijn om randen te registreren die te zwak zijn om door het 
oog te worden waargenomen 
B) Lijnen worden ingevuld door top-down processen die op basis van contextinformatie een 
rand verwachten. 
C) Er fysieke aanwijzingen zijn voor helderheidsverschillen 
D) Kenmerk detectoren de subjectieve lijnen registreren. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Algemene Psychologie 
Hoofdstuk 4 
Conditionering en leren 
 
Klassieke conditionering 
Pavlov: Werkte procedure uit die het mogelijk maakte om de processen in de 
spijsverteringsorganen continu te registreren. 
→ koppelen van een respons aan een initieel neutrale stimulus 
vb: Marc at eens mosselen die blijkbaar bedorven waren: hij is er een week ziek van 
geweest . Sindsdien eet hij geen mosselen meer, hij wordt al misselijk als hij eraan denkt!  
 
De inzichten van Pavlov 
→ Pavloviaanse conditionering 
1) Speekselafscheiding bij het waarnemen van een signaal  
→ Experiment hond: Hij stak een hond in een geïsoleerde kooi, na een aantal keer dat de 
bel rinkelde kort voor het voedsel toegediend werd , begon de hond als speeksel af te 
scheiden als hij de bel hoorden.  
Procedure van de klassieke conditionering 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reflexmatige processen: 
→ Reactie die automatisch uitgelokt worden door een stimilus 
1) ongeconditioneerde respons ( OR)  
→ een automatische reactie  
vb: Een hond begint reflexmatig te kwijlen. 
2) ongeconditioneerde stimulus (OS) 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

→ Een reactie die zonder voorafgaand leerproces uitgelokt wordt. 
vb: Wanneer voedsel met de tong in aanraking komt  
 
neutrale stimulus: 
vb: Wanneer de hond een alertheid reactie uitlokt, na het belgeluid te horen met het voedsel 
gecombineerd gaf het aanleiding tot speekselafscheiding en werd het geluid een 
Geconditioneerde stimulus (CS) die een geconditioneerde respons veroorzaakt ( CR) 
 
Besluit klassieke conditionering: Het is een procedure waarbij een oorspronkelijk neutrale 
stimulus gecombineerd wordt met een ongeconditioneerde stimulus die een automatische 
reactie uitlokt.  
vb: Yvonne is sinds haar kindertijd doodsbang voor spinnen; ze geeft de schuld aan haar 
moeder, die altijd een luide angstschreeuw gaf als er een spin was. Nadat dat een paar keer 
was voorgekomen was Yvonne ook bang voor spinnen… 
 
OS = Angstschreeuw moeder ; CS = Spin 
OR = Angst; CR= Angst 
 
 
Kenmerken van Klassieke conditionering 
Verwerving: 
→ Het proces waardoor een geconditioneerde stimulus een geconditioneerde reactie gaat 
uitlokken 
vb: Yvonne is sinds haar kindertijd doodsbang voor spinnen; ze geeft de schuld aan haar 
moeder, die altijd een luide angstschreeuw gaf als er een spin was. Nadat dat een paar keer 
was voorgekomen was Yvonne ook bang voor spinnen… 
Verwerving: Hoe vaak moeten de CS en OS samen optreden, vooraleer de CS de CR 
uitlokt? 
 
De duur van de verwervingsfase hangt af van een aantal factoren 
1) De intensiteit van de OS en ermee gepaarde OR  
→ Hoe intenser de OS, hoe korter de verwervingsfase.  
2) Vaak graduele proces 
vb: De verwerving van de ooglid-CR bij mensen  
 
 
Luchtpuf/toon: ± 100x 

Salmonella/voedsel:1 x 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
Extinctie of uitdoving: 
→ Is de verzwakking van de CR die optreedt als de CS herhaaldelijk zonder de OS 
aangeboden wordt.  
vb:Yvonne gaat met haar spinnenangst naar een psychotherapeut. Hij stelt extinctie therapie 
voor: De CS (spin) op haar hand zetten zonder OS (angstschreeuw van moeder). Na een 
tiental beurten is haar angst verminderd.  

● Extinctie van de geconditioneerde respons 
→ Als de CS na een verwervingsfase herhaaldelijk zonder de OS aangeboden wordt, dan 
vermindert de CR geleidelijk.  

● Spontane herstel: 
→ Er waren meerdere extinctie sessies nodig voordat de hond geen spontaan herstel 
vertoonde na een tijd niet meer getest te zijn. 
vb: Een week naar haar sessie komt Yvonne in tranen terug bij haar therapeut: er zat een 
spin in de slaapkamer en ze was er toch weer bang voor … 
 
Besluit: Klassieke conditionering tijdens extinctie niet afgeleerd wordt , is de vastelling dat 
een dier of mens na een extinctie fase gewoonlijk opnieuw te conditioneren is. 
→ Spontaan herstel komt ook in het dagelijks leven voor. 
 
vb:-  Extinctie niet altijd volledig (zeker niet na één extinctiefase). 

- Spontaan herstel na rustpauze  
- Herhaaldelijke extinctie: spontaan herstel verdwijnt 
- Snellere re verwerving na extinctie 

→ CR wordt onderdrukt, maar verdwijnt niet! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Stimulus Generalisation 
 Belang van generalisatie: 
→ Rex de pitbull terrier (CS) bijt je in je been (OS). Dit veroorzaakt pijn en angst (OR). Na dit 
incident ben je bang (CR) voor Rex; maar ook voor Tex, de broer van Rex en een 
herdershond, bouvier, enz. 
Gevaar van generalisatie: 
→ Je wordt ook bang voor poedels, tekkels, katten, konijnen, muizen, … 
Pleinvrees na een keer in elkaar geslagen te zijn op een fuif 
vb: stimulus discriminatie 
Een schorpioen bijt Yvonne. Na afloop heeft Yvonne angst voor schorpioenen en spinnen. 
Daarna speelt ze met spinnen; er gebeurt niets. Angst voor spinnen verdwijnt; voor 
schorpioenen niet. 
→ Je vertoont nu stimulusdiscriminatie. CS1 geeft wel een CR; maar CS2 niet. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
De 

behavioristische interpretatie en problemen 
→ Ze waren erg voor Pavlov zijn idee, volgens hen was de klassieke conditionering een 
S-R- conditionering. 
Watson: Grondlegger behaviorisme 
→ Experiment Kleine albert (p 117) 
vb: Hoewel Yvonne nooit een schorpioen heeft gezien samen met haar moeder, blijkt bij een 
bezoek aan de woestijn dat ze ook voor schorpioenen doodsbang is.. 
Voorwaarden voor klassieke conditionering: 
1) Onderzoek toonde aan dat het meest efficiënte manier om een reactie te genereren op 
basis van klassieke conditionering. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

2) Contiguïteit: Is het kort volgen van de geconditioneerde en de ongeconditioneerde 
stimulus voor de klassieke conditionering cruciaal was. 
→ Maar verschillende problemen met deze benadering die erop wijzen dat klassieke 
conditionering iets complexer in elkaar zit… 
 
2.2 ) Contiguïteit van CS en OS is niet altijd nodig 
→ Het feit dat de tijd tussen het aanbieden van de geconditioneerde en de 
ongeconditioneerde stimulus som te lang kan zijn.  
→ Probleem 1: smaakaversie 
vb: Genieten van een lekker gerecht -> een paar uur later misselijk door bv. salmonella -> 
nooit meer dat gerecht willen eten 
2.3) Contiguïteit werkt niet als er al een CS is : fenomeen van de blokkering 
→ Het uitlokken van een CR door een CS enige malen voor een OS aan te bieden. 
- De blokkering verhindert de aanwezigheid van een CS die de OS voorspelt , conditionering 
van een andere stimulus. 
Probleem 2: blokkering 
vb: Leon Kamin en blokkering proef met ratten en lichtflitsen p 117-118  

 
→ Blokkering Principe wordt ook bij mensen vastgesteld  
zoals: Het leren van een woord vb: roos 
Volgens Singh en Solman: 
- vertoont deze situatie veel overeenkomsten met de proef omzet van kamin 
→ 2 stimuli wordt geassocieerd met eenzelfde leer respons  
Men had het woord bij een foto geplaatst en bij het andere gewoon het woord 
gevolg: Het proces verliep veel trager bij de proefpersonen die geen afbeelding hadden, dan 
met de personen die dat wel hadden. 
 
Cognitieve alternatief 
→ Op basis van het voorgaande kunnen we besluiten dat klassieke conditionering een actief 
proces is -> meer dan contigiïteit! 
-Geen S-R connectie maar S-S connectie! 
Het verschil tussen de S-R- en de S-S theorie van de klassieke conditionering 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Volgens de S-S-theorie van klassieke conditionering: 
→ Het gaat de klassieke conditionering voorspellen en verwachten van de OS op basis van 
de CSS.  
vb: De toon wordt beschouwd als een teken dat het voedsel binnenkort zal volgen  
- De overlevingskansen stijgen immers als auditieve of visuele aanwijzingen gebruikt kunnen 
worden als voorspellers van gevaar. 
 
De CS moet een goede voorspeller zijn van de OS: 
→ De theorie maakt verscheidene voorspellingen die door de data bevestigd werden.  
1) Conditionering makkelijker indien CS en OS nieuwe stimuli zijn.  
→ Het is veel makkelijker als om een verband te detecteren tussen 2 stimuli i.p.v stimuli die 
al lange tijd in de omgeving aanwezig zijn en daarna met elkaar beginnen te correleren. 
vb: zie p 119 
2) Verwerving sneller indien er overeenstemming is met de verwachtingen (biologische 
dispositie) 
→ verwervingsfase in het 1e geval is veel korter dan het 2e geval 
3) Verwerving sneller indien de belangrijkheid toeneemt 
4) Geen conditionering indien de nieuwe CS geen meerwaarde biedt in voorspelling 
(blokkering) 
 
Klassieke conditionering bij mensen: 
1) Chips voor de TV 
→ Men is gewend om voor de TV een snack op te eten , dus de tv is daar een signaal voor 
geworden. 
OS: het voedsel 
OR: wordt door een OS uitgelokt 
2) Muziekvoorkeuren 
→ Door associaties met positieve en negatieve ongeconditioneerde stimuli te verkrijgen 
oorspronkelijk neutrale stimuli met een pos of neg betekenis 
vb: terwijl je een nieuwe vriendin leert kennen 
3) Reclame  
→ Reclame mensen koppelen een product dat verkocht moet worden, aan 
ongeconditioneerde stimuli die positieve gevoelens uitlokken 
4) Smaakaversie en medische behandeling 
vb:bij kankerpatiënten 
5)Klassieke conditionering en Associatief leren op basis van S-S 
→ Mensen zijn constant opzoek naar verbanden tussen de gebeurtenissen om hen heen, 
omdat dit hen in staat stelt om op gebeurtenissen te anticiperen en controle uit te oefenen 
op de omgeving 
vb: Hond-kat, verpleegster-dokter… 
6) Systematische desensitisatie 
→ Cognitieve gedragstherapie bij angststoornissen 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

doel: positieve respons geven op een stimulus die angst uitlokt. Die positieve respons moet 
uiteindelijk de angstrespons doen verdwijnen 
vb: 1924: Mary Cover Jones: lekker eten en konijn, later via spierontspanning 
 
Operante Conditionering 
2 Soorten: 
1) Klassieke conditionering: Men leert de samenhang tussen gebeurtenissen in de omgeving 
zonder dat men er iets aan kan doen. 
vb: De hond van Pavlov had geen enkele controle 
2) Operante of instrumentele conditionering: De proefpersoon (of het proefdier) stelt een 
gedrag en ontvangt een gevolg (beloning  of straf). Dat gevolg beïnvloedt het daarop 
volgend gedrag. 
vb: een beloning of straf 
Verschillen van de 2 soorten 

● Procedure: 
Klassiek: Aanbieden stimuli (in voorspelbare relatie) 
Operant: Dier vertoont gedrag. Dan: bekrachtiger 

● Wat leert het dier? 
Klassiek: Relatie tussen stimuli in omgeving 
Operant: Welk gedrag te stellen 

● Wat voor respons? 
Klassiek: Onvrijwillig gedrag (kwijlen, oog-knipperen) 
Operant: Vrijwillig gedrag (naar kast lopen) 

 
Operante conditionering experimenten: 
1) Thorndike: Voerde de 1e systematische studie uit over de instrumentele conditionering, 
door het kijken hoe hongerige katten ontsnappen uit puzzelkooien die gij ontwierp. 
→  puzzle box 
Wet van het effect: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

2) Skinner: Gebruikte de variant van de puzzel kooi, die een objectieve meting van de 
respons mogelijk maakte. 
Skinnerbox: 3 componenten 
1) Een hendel waarop de rat kan duwen 
2) Een voedselbak met voedspillen die een voor een toegediend kunnen worden 
3) Metalen vloer, die het mogelijk maakt om elektrische schokken toe te dienen. 
→ Bij de proef krijgt de rat een voedsel pil toegediend telkens als hij op de hendel drukt.  
 
Het gedrag verandert op basis van de omgeving , hij onderscheidt 2 gedragingen 
1) Bekrachtiging = verandering in de omgeving die aanzet tot herhaling van dat gedrag 
bv. gedrag -> eten 

● Positief 
een aangename stimulus wordt aangeboden (bv. voedsel). 
=> voorafgaand gedrag versterkt 

● Negatief  
een onaangename stimulus wordt weggenomen (bv. gehuil van een kind) 
=> voorafgaand gedrag versterkt 

● Primair (ongeconditioneerd): Ze komen een basisbehoefte tegen van een mens of 
dier en dit kan inherent bekrachtigend zijn 
Positief: voedsel, water. 
Negatief: Wegnemen pijn. 

● Secundair (geconditioneerd): Bekrachtigers die hun effect ontlenen aan een 
associatie met een primaire bekrachtiger 
 Positief: Geld (gekoppeld: voedsel, beschutting …) 
Negatief: Weghalen enge spin (gekoppeld: angst) 

 
2) Straf = verandering in de omgeving die niet langer aanzet tot herhaling, maar tot 
beperking van dat gedrag  
bv. gedrag -> schok 

● Positieve straf: toedienen van een aversieve/onaangename stimulus 
vb: harde woorden, slagen 

● Negatieve straf: wegnemen van een aangename stimulus 
vb: Kinderen die zich niet goed gedragen, moeten in time-out (= niet aan het sociale 
deelnemen) 

 
 
→ Duiven: Shaping  
(=zelfde experiment) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 Gevolg= Toedienen van een 
stimulus 

Gevolg=wegnemen van een 
stimulus 

Gedrag neemt toe Positieve bekrachtiging 
Gedrag wordt gevolgd door 
het toedienen van een 
aangename stimulus 

Negatieve bekrachtiging 
Gedrag wordt gevolgd door 
het stoppen van een 
onaangename stimulus 

Gedrag neemt toe Positieve straf 
Gedrag wordt gevolgd door 
het toedienen van een 
onaangename stimulus 

Negatieve straf 
Gedrag wordt gevolgd door 
het stoppen van een 
aangename stimulus 

 
Dreigen met straf 
→ Dikwijls wordt met straf bedreigd in plaats van werkelijke straf te geven. 
vb: Wacht maar tot Papa thuis komt 
Straffen dikwijls niet effectief is 
1) Intensiteit van straffen 
→ Hoe intenser de straf (= hoe onaangenamer de stimulus die bij een pos straf toegediend 
wordt, hoe belangrijker de stimulus bij de neg straf wordt weggenomen) , hoe meer het 
gedrag onderdrukt wordt. 

● Te zwakken straf: Wordt de respons slecht onderdrukt en keert het na een tijd terug 
● Herhaalde straf: Men verliest zijn kracht  

- dit is vooral bij positieve straf 
● gevolg: Men komt makkelijk in een negatieve spiraal terecht, waarbij men altijd 

hardere straffen moet gebruiken,waardoor het kan escaleren. 
2) Probleem van uitgestelde straffen: 
→ Het is minder effectief dan straf die meteen na het gedrag wordt toegediend 
- Hoe langer er tijd tussen het gedrag en straf is, kan de straf minder efficiënt zijn 
3) Consistentie van de straf: Absolute noodzaak!!!!! 
→ Er moet niet alleen meteen na de respons toegediend worden , er moet ook een 
consistentie ingediend worden 
nadeel: Het loopt dikwijls fout uit bij de ouders, ze kunnen het ongewenste gedrag niet altijd 
straffen, hierdoor holt het effect van de straf uit  
4) Associatie met bekrachtiging vermijden! 
→ Het kan ook efficiënt zijn omdat ze een positieve bekrachtiging geassocieerd wordt  
zoals: Kind dat steeds zeurt en uiteindelijk straf krijgt – het kind krijgt dan tenminste 
aandacht… 
Of nog: ouders maken zich kwaad en 5 min later zeggen ze dat ze hun kind toch nog graag 
zien uit wroeging… 
→ Straf is dan zinloos en kan ervoor zorgen dat kinderen het gedrag nog meer vertonen om 
de uiteindelijke kracht te bekrachtigen = vorm van negatieve aandacht 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

5)Leren van ontsnappingsgedrag en vermijdingsleren: neveneffect 
→ Mensen en dieren zullen gedragingen vertonen om aan de situatie te ontsnappen, dit 
doen ze om de straf te stoppen 
- een vorm van negatieve bekrachtiging 
→ Dit kan resulteren in vermijdingsgedrag 
vb: de wekker uitzetten voor het kan afspelen 
6) Gebruik straf in het dagelijkse leven  
→ Mensen kunnen weinig op een objectieve en afstandelijke manier straf geven 
-Straf gaat gepaard met woede en agitatie , extreme gevallen kan het leiden tot 
kindermishandeling 
 
Besluit: Voorwaarden voor efficiënte straf is in de praktijk moeilijk te vervullen en zelf 
wanneer het lukt is het gevaar dat men een escalatie heeft op straffen en dat er 
neveneffecten ontstaat 
Voorwaarden effectieve straf 
1) Intens 
2) Contiguïteit met gedrag – geen uitgestelde straf 
3) consistent 
4) Geen associatie met bekrachtiging 
5) Mag niet leiden tot ontsnappings- en vermijdingsgedrag 
→ Vaak moeilijk voor elkaar te krijgen in dagelijks leven. 
Bekrachtiging gewenst gedrag vaak effectiever 
Indien toch een straf, spaarzaam mee omspringen 
 
Vermijdingsleren en aangeleerde hulpeloosheid. 
Vermijdingsleren:  
→ Dit is het gedrag dat een aversieve stimulus doet stoppen. 
→ Men handelt men om aversieve stimulus te ontlopen 
Vermijdingsgedrag 
→ is het gedrag dat de toediening van een asersieve stimulus voorkomt 
Ontsnappingsgedrag: 
→ Het gedrag dat een aversieve stimulus doet stoppen. 
 
Ontsnappings- en vermijdingsgedrag in het labo: pendelkooi 
1) Lichtflits & deur gaat open 
2) shock door vloerrooster 
3) muis kan ontsnappen door naar overkant te springen 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Bij vermijdingsleren heeft men 2 factoren die een rol spelen 
1) Het proefdier het waarschuwingssignaal leert te vrezen 
→ gebeurt d.m.v klassieke conditionering 

- Het dier legt associaties tussen het signaal en de schock 
2) Het proefdier op basis van negatieve bekrachtiging leert aan de angst te ontsnappen door 
naar de andere kant te springen.  (=negatieve bekrachtiger) 
gevolg: Het gedrag kan na lange tijd worden voortgezet en nadat het gevaar geweken is.  
→ Door de onaangename stimulus te ontlopen n ervaart de rat immers niet dat de stimulus 
geen gevaar meer vormt.  

- Bij deze stoornissen worden de handelingen van mensen gemotiveerd vanuit een 
behoefte om gevaar te voorkomen.  
vb: Handen extreem goed wassen om een ziekte te vermijden 

vb: Muizen leren snel te ontsnappen aan de shock (ontsnappingsgedrag) 
Na een tijdje: vermijden ze de shock, door bij het lichtje al te springen (vermijdingsgedrag) 
 
Aangeleerde Hulpeloosheid 
→ Het onvermogen om te leren hoe aan een aversieve stimulus ontsnapt kan worden of hoe 
die vermeden kan worden nadat het organisme aan een onontkoombare, onvermijdbare 
stimulus blootgesteld werd. 
vb: Nadat de honden terug in de pendelkooi werd gezet na een aantal fases, deden de 
honden geen moeite meer om te ontsnappen, ook al stond de kooi open. 
Gevolgen van oncontroleerbare shocks 

- Ontsnappen geen zin want shock was totaal onvoorspelbaar 
- Geen poging meer om te ontsnappen: blijven janken… 
- Aangeleerde hulpeloosheid 

 
 
Observerend leren 
→ Veel van onze gedragingen worden beïnvloed door gedrag dat we bij andere 
geobserveerd hebben.  
Welk gedrag gaat men imiteren?  
1) Hangt af van de effecten die het heeft voor het model 

- Bekrachtiging voor model: imitatie 
- Niet bekrachtigd, of gestraft: geen imitatie 

vb:Het kind aub leren zeggen  
2) Hangt af van de status van het model 

- Hoe machtiger, hoe meer kans op imitatie 
Stimulus Versterking:  
→ Verwijst naar het feit dat een stimulus waar het model mee omgaat, belangrijk en 
aantrekkelijker wordt voor degene die observeert. 
Doelversterking: 
→ verwijst naar een verhoogde motivatie bij observeerder om hetzelfde doel te bereiken als 
het model. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
Angst en agressie 
Angst: 
→ Kinderen worden bang voor situaties waarin hun ouders bang zijn (hoogtevrees, 
vliegvrees,) 

- Kinderen volgen gedrag van moeders 
vb: Proef met rubberen slang en zwart-purper gevlekte spin 
ander vb; Apen zien video waarin andere apen bang reageren op slangen of bloemen 
Slangengroep: zelf bang voor slangen 
Bloemengroep: niet bang voor bloemen 
Biologische restrictie 
 
Agressie: 
→ Albert Bandura: The Bobo doll experience 
 Fase 1:  
Kinderen zien filmpje van volwassene een grote pop in elkaar slaat 
 Daarna wordt de dader beloond of gestraft 
Fase 2: 
 Kind in dezelfde ruimte als pop 
besluit: 
Belonings groep: agressief tegen pop 
Straf groep: niet agressief 
 
Gedragspatroon van de ouders is zeer bepalend voor het kind 
1) Sociaal vaardige ouders  
→ vriendelijk en onbaatzuchtig gedrag van de kinderen naar leeftijdsgenoten 
Overcontrolerende ouders  
→  agressief en zelfbeschermend gedrag van de kinderen tegen andere kinderen 
Mishandelde kinderen… 
Alcoholmisbruik bij de ouders 
 
Culturele verschillen  
→ Zodra culturele waarden verworven zijn , beïnvloeden ze op hun beurt het toekomstig 
leren 
1) Smaakvoorkeuren 
Mensen leren van het voedsel uit hun cultuur houden 
voedselgewoontes zoals: 

- Insecten 
- Chimpansees en chilipepers 

→ men traint ze, om chilipepers te eten. 
- Het drink voorbeeld→ Men drinkt veel meer in het bijzijn van gezelschap dan alleen 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

2) Rollenpatronen 
Rolpatronen tussen mannen en vrouwen 

- Via school en kinderprogramma’s  
snel duidelijk gemaakt dat meisjes zich op een andere manier behoren te gedragen ipv boys 

 
 
 
Voorbeeldvragen examen 
1) Als een toon gegeven wordt telkens een luchtpuf op het oog gegeven wordt, dan zal 
uiteindelijk enkel de toon het oog doen knipperen. In dit voorbeeld is ___ de CS en __ de CR 
A. de luchtpuf; de oog-knip als reactie op de luchtpuf 
B. de luchtpuf; de oog-knip als reactie op de toon 
C. de toon; de oog-knip als reactie op de luchtpuf 
D. de toon, de oog-knip als reactie op de toon 
 
2) Denkvraag 
Ik heb twee jonge honden, een witte en een zwarte. Beiden leren dat als ze bedelen tijdens 
het avondeten ze een stukje vlees krijgen. De witte krijgt ALTIJD een stukje vlees als hij 
bedelt. De zwarte krijgt SOMS een stukje vlees, nl. de eerste keer dat hij bedelt wanneer 10 
minuten zijn verstreken. 
1) Welke hond leert het bedelen het snelste af? 
2)De hond plast in huis. Wat doe je? 
 
3) Je komt ‘s avonds thuis en nu heeft de kat een “ongelukje” gehad - natuurlijk precies op 
het dure tapijtje. Wat doe je? 
A) Je grijpt de kat bij haar nekvel, duwt haar in de rotzooi, en dompelt haar in een emmer 
ijswater 
B) Niets. 
 
4) Geen problemen met de hond en kat deze keer. Je 3 jaar oude kind vindt het leuk om met 
stiften een kleine muurtekening te maken. Wat nu? 
A) je lacht eerst eens omwille van zijn creativiteit, de keer daarop straf je en de 3de keer heb 
je het zelf niet gezien 
B) je straft vanaf de eerste keer en altijd 
 
5) Een rat ontvangt geen schok als het tijdig op een hendel drukt! Dit is een voorbeeld van… 
A) Positieve straf 
B) negatieve straf C) positieve bekrachtiging D) negatieve bekrachtiging 

  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Algemene Psychologie 
Hoofdstuk 5 
Het geheugen 
 
David Rubin en Mathew Schuldkind 
Proef: Ze gaven 124 woorden van 2 groepen bejaarde proefpersonen 
van 73 jaar en vroegen hen om een gebeurtenis te vertellen die met dat woord samen hing. 

- Wat meer klemtoon op recente herinneringen 
- Wat meer klemtoon op oude herinneringen 

3 bevindingen:  
1) De gebeurtenis wordt minder makkelijk herinnert naarmate ze langer geleden hebben 
plaatsgevonden  
2) Ons autobiografisch geheugen niet goed werkt als we jonger dan 3 jaar zijn  
3) Reminiscentie Built:  
→ Er worden meer gebeurtenissen onthouden uit de leeftijdsperiode van 10 jaar tot 30 dan 
uit de periode tussen 30-60 jaar  

- Het is groter en valt iets vroeger wanneer de instructies meer gewezen worden op 
oude herinneren,maar is in beide condities duidelijk aanwezig 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
→ Piek einde: Ontzettend veel herinneringen uit recente tijd 
1e jaren geen herinneringen  
10-30 jaar: reminiscentie bult 
-Er worden dan belangrijke beslissingen gemaakt 
- Veel ervaringen  
 
 
 

Bevindingen van Ebbinghaus (19e eeuw) 
→ Über das Gedächtnis: 2 kernvragen 
1) Hoeveel vergeten we en hoe snel gaat dat? 
2) Als men zich niks kan herinneren, is de informatie dan verloren? 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

2 opvallende kenmerken: 
- Zichzelf als proefpersoon 
- Zinloze lettergrepen 

- Bestonden uit medeklinker, klinker en weer een medeklinker 
Procedure  
1) Lees lijst met zinloze lettergrepen éénmaal hardop voor. 
vb: Zop, kep, tum, wan, pog, nolk 
2) Bedekken en herinneren 
→ Zoveel mogelijk items in de juiste volgorde op te schrijven  

- lijst van 7 lettergrepen of minder 
- Hoe langer de lijst, hoe meer beurten 

3) Net zoveel beurten tot perfecte herinnering 
- Stel: 10 x lijst opzeggen, dan pas perfect onthouden 

4) Opnieuw testen na een uur, na een dag, na een week… 
5) Is de lijst nog gekend? 
6) Bevinding: 

- Hoe meer tijd verstreek, hoe minder de herinnering 
7) Is lijst echt weg? 
→ Ebbinghaus’ methode: besparingsmethode 
8)  ‘vergeten’ lijst opnieuw leren 
→ Hoeveel keer moet de lijst nu worden herhaald? 

- Slechts 6 ipv 10 keer -> besparing van 4 keer(40%) 
- Opnieuw 10 keer -> besparing van 0 keer(0%) 

9) Uitdrukken in vergeetcurve 
 
Besluit: Hij hoopte zo een zuivere geheugen eenheid te hebben, die niet beïnvloed werd 
door voorafgaande ervaringen en betekenis relaties. 
 Besparingsmethode: 
→ Berekende de besparing door het aantal beurten bij het opnieuw leren te vergelijken met 
het aantal beurten bij de eerste keer.  
Besluit: 
Het feit dat er besparing optrad, betekende dat de originele geheugensporen nog niet 
volledig gewist waren. 

 
Merk op dat de besparing snel 
afneemt in het begin, daarna 
afgevlakt 
1e uur= veel vergeten en 
daarna minder  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Vergeetcurve:  
→ De relatie tussen de mate van vergeten en het tijdsinterval sinds het leren. 

- Hoe meer tijd er verliep tussen het leren en het herleren van een lijst , hoe minder 
besparing. 

Ebbinghaus in modern kleedje (Meeter et al , 2005) 
- Website met quizvragen over nieuws 
- Elke dag nieuwe vragen over vorige dag 
- Toevallige steekproef van alle vragen (1 dag – 1 jaar) 

 
Het geheugenmodel van Atkinson en Shiffrin(1968) 
→ Het geheugen bestaat uit verschillende systemen 

 
3 geheugentypes, elk met een eigen snelheid van vergeten 
1) Sensorische/Zintuiglijke geheugens 
→ Voor deze interpretatie is het noodzakelijk dat de informatie even blijft hangen 
2 soorten Afzonderlijke opslagplaats per zintuig: 
→ Automatisch opslag 
A) Iconische geheugen:  
→ Visueel systeem/ Stimuli 
-Sterling: Bestudeerde de opnamecapaciteit van het geheugen 
9 of 12 letters tachistoscopisch (vb 50 ms) getoond 
4 à 5 letters 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Dus iconisch geheugen toonde aan dat de capaciteit van het iconische geheugen beperkt 
was.  
→ Men ging na het verdwijnen van de stimulus een toon horen 

- Hoge toon, letter boven de rij vernoemen 
- Lage toon, de rij van onder vernoemen 
- Tussen hoogte, middelste rij 

→ Proefpersonen kunnen deze taak foutloos uitvoeren en wanneer de toon op het 
verdwijnen van de stimulus display volgde  
Men stelde vast dat men minder letters kan opsommen naarmate het  tijdsinterval toeneemt 

- Hoe later signaal, hoe slechter de prestatie;  
- Geschatte tijdsduur van het iconisch geheugen = 1 sec 

 
Grafiek dat het aantal letters te 
beschikking had afhankelijk van de tijd 
tussen stimulus aanbieding en 
antwoord signaal 
Toon 10 sec voor prestatie:  
→ even goed als onmiddellijke 
( alle items zijn beschikbaar) 
Toon 0,5 of meer na prestatie 4 à 5 
letters 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B) Echoïsch geheugen: 
→ Darwin, Turvey & Crowder (1972) 

- Cue = visuele stimulus 
- Auditieve info blijft zo’n 2-4 sec bewaard 

MAAR! ≠eidetisch geheugen 
= fotografisch geheugen 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

- Super Gedetailleerde beelden 
Vb: Stephen Wiltshire (ASD) 

 
 
2) Kortetermijngeheugen (KTG) 
→Schakel tussen sensorisch geheugen en lange-termijn geheugen, informatie waarvan we 
ons bewust zijn 
vb: Woorden dat we nu aan het lezen zijn 
James: Amerikaanse psycholoog 
1) Primaire geheugen: 
- Stroom van gedachten in het bewustzijn ( stream of consciousness) 
2) Secundaire geheugen/ Tweede geheugen  
- geheugen voor het verleden. 
Volgens Atkinson en Shiffrin 

 
 
 
Verval korttermijn geheugen 
→ Info in het KTG na ong 12 sec bijna volledig 
vervallen als de proefpers net in staat zijn om 
de info te verversen door bij zichzelf te herhalen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beperkte capaciteit van KGT 
- Beperkt: George Miller (1956) 
- 7+/-2 informatie-elementen 

De fragiliteit van geheugen code 
- Brown/Peterson 

3) Langetermijngeheugen (LTG) 
→ Om de informatie van het KGT naar het LTG over te brengen was er vooral herhaling 
nodig in het KTG 

- Onbeperkte capaciteit 
- Vergeten gebeurt traag 

Seriële positie curve: 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

→ Een grafiek die aantoont hoe goed een item onthouden wordt afhankelijk van zijn plaats 
in de stimulus reeks  

- Veel gebruikt om LTG (en KTG) te bestuderen 
Proef Glanzer en Gunitz: 
-Een lijst van 15 woorden dat voorgelezen werd per seconde per woord 
daarna moest men zoveel mogelijk woorden opnoemen. 
Men had 3 condities 
1) Meteen de lijst opzeggen 
2)10 sec achterwaarts tellen 
3)30 sec achterwaarts tellen 
Resultaten: 
Eerste woorden in lijst:  
→ Voorrang Effect:Proefpersonen een betere herinnering hadden voor de eerste 3 à 4 items 
uit de lijst  
Middelste woorden in lijst: 
→ weinig onthouden:  
Laatste woorden in lijst: 
Vaak onthouden =recentheidseffect 
→ Geen effect op voorangseffect  
 

 
- Begin:goed 
- Midden: Hier zijn er al een aantal woorden vermeld waardoor het moeilijker begint te 

worden 
- Laatste: Recentheidseffect 

Verdere ontwikkeling geheugentheoriën  
1) Van KTG naar werkgeheugen 
→ Centrale functie, enkel de informatie uit de sensorische geheugens die het KTG bereikt, 
wordt verwerkt en gecombineerd met informatie uit het LTG 
Vervolgens draagt het KTG (deze is nodig om info uit het LTG te halen) de informatie over 
naar LTG. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

De kerntaken van het werkgeheugen: 
→ Informatie moet voortdurend herhaald en ververst worden 
Men voert 5 specifieke taken uit: 
1) Het KTG moet interessante informatie uit de omgeving of LTG halen even bij houden 
2) De persoon kan zich niet altijd volledig focussen op die informatie , men kan met andere 
dingen bezig zijn 
3) De informatie die bijgehouden wordt, kan zowel verbaal als niet-verbaal zijn 
4) KTG moet onthouden welke taak de persoon uitvoert 
→ Het uitvoeren van een taak verondersteld het juist combineren van verschillende 
deelprocessen 
5) De afleidende prikkels moeten onderdrukt worden  
→ Men spreekt hier over werkgeheugen i.p.v KTG 
 
2) Model van Baddeley en Hitch 

 
→ integratietaak tussen de sensorische geheugens en het LTG niet naar behoren vervuld 
kunnen worden door een KTG , dat enkel bestaat uit 7 geheugenslots en een 
werkingsmechanisme dat beperkt is tot een simpel herhalingsproces 
3 componenten: 
1) Centrale verwerker 
→ zorgt ervoor dat we  

- Onze aandacht kunnen verdelen over de verschillende taken aan de gang zijn 
- sommige sitmuli kunnen selecteren  
- andere stimuli kunnen negeren 
- informatie uit het LTG kunnen oproepen 

2) fonologische lus 
→ komt grofweg overeen met KTG  
→ Is een tijdelijke opslagsysteem voor woorden in gesproken vrom 

- Bestaat uit 2 componenten 
a) fonologisch opslagplaats 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

→ Opslag van informatie 
b) articulatorisch herhalingsproces 
→ verversen van de opslag informatie 

3) visuospatiaal 
→ Is een tijdelijk geheugensysteem waarin visuele en ruimtelijke informatie opgeslagen 
wordt 
Dubbeltaak methodologie 
→ 2 taken tegelijk: Een taak waarin men geïnteresseerd is en een taak die een component 
van het werkgeheugen selectief belast 
Voorbeeld:  

- Rekensommen maken + additionele taak 
- Fonologische lus belastend: “de de de…” 
- CV belastend: random tappen 

Proef De Rammelaere 
→ Proefpersonen krijgen eenvoudige sommen zoals 2+3=5 
fonologische lus belasten: Moest men tijdens het oplossen ‘de de de’ zeggen 
Centrale verwerker belasten: Moesten ze hun rechterwijsvinger de toevals patroon van 
tijdsintervallen tikken 
→ Deze had invloed op de tijd die de proefpersonen nodig hadden om de sommen op te 
lossen. 
 
 

 
Rood en Blauw: Hadden even snel de oplossing van de 
som kunnen oplossen 
Groen: Had meer tijd nodig  
Verklaring: 

- Eenvoudige rekensommen uit LTG 
 
Nieuw experiment: 
Moeilijkere sommen 
Ook effect van “de de de” 
FL voor tussen-bewerkingen 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Hersenonderzoek: Activiteit in het werkgeheugen 
Centrale verwerker/ frontale lob → Oranje, actief bij plannen 
Fon lus → geel: gebieden die we gebruiken als we spreken en innerlijk herhalen 
visiueelspaisale schetsplan → lichtdonkerblauw : schrijven 
 
 
Een realistische kijk op de informatieoverdracht van werkgeheugen naar 
LTG 
Vroeger: Probleem via herhaling 

- Niet enige manier en zelfs niet efficiëntste 
Neutrale netwerk: 
→ Is een computermodel dat de werking van de hersenen nabootst door te werken met 
eenvoudige knopen(neuronen) die met elkaar in verbinding staat (synapsen) 
via neurale netwerkmodellen:  
→ Catastrofale interferentie:overschrijven bestaande info 
 Is een fenomeen dat regelrecht indruist tegen de manier waarop menselijk hersenen 
werken 
Men werkt niet zoals een computer, mensen trachten bestaande info te vrijwaren 
nadelen: 
-Mensen veel tijd nodig hebben om bestaande kennis door nieuwe, tegenstrijdige kennis te 
vervangen 
vb: Jaren wennen wanneer ze een nieuwe munteeheid invoeren 
- Het vrijwaren van oude kennis is een van de reden waarom het zo moeilijk is om een 
nieuwe taal te leren 
Leerproces in 2 etappes 
1) Informatie vlug opgeslagen in een netwerk waarin catastrofale interferentie mag optreden 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

2) Wordt de informatie uit het 1e etappe overgeschreven naar een tweede netwerk dat geen 
catastrofale interferentie mag vertonen 
→ Dit kan men doen door nieuwe informatie geleidelijk in te voeren en ondertussen de oude 
informatie in het netwerk doorlopend opnieuw te activeren. 
 
Men slaagt vooral informatie op tijdens onze slaap: hippocampus slaagt deze info op en 
vervolgens wordt ze behoedzaam geïntegreerd binnen de bestaande kennis die opgeslagen 
ligt in de verschillende gebieden van de cortex 
Informatie oproepen uit het LTG 
Herinnering is afhankelijk van  

- Codering 
- Opslaan in het geheugen  
- Juiste aanwijzingen 

Tulving benadrukte: 
→ Dat herinnering niet alleen afhankelijk is van geheugenspoor, maar belang van oproep 
aanwijzingen (die het juiste geheugenspoor kunnen activeren) 
 
Belang van oproeping aanwijzingen 
 Experiment Tulving : experiment waarin men de oproepings processen bestudeert  
→ De proefpersonen worden getest met of zonder externe oproep aanwijzing getest 
1) Woorden onthouden uit bepaalde categorieën: 
wapens: kanon, bom  
meubels: bed, stoel 
beroepen: advocaat, ingenieur 
Enkel woorden moeten gekend zijn 
Twee groepen: 
1)Naam van de categorie als oproepings aanwijzing 
2)Geen oproepings aanwijzing 
Resultaten: 
Groep zonder oproepings aanwijzingen : 19/48 
Groep met aanwijzingen: 36/48 
Interpretatie: 

- In eerste conditie niet echt vergeten 
- Slechte prestatie wegens niet genoeg aanwijzingen om te vinden 

 
Teksten onthouden: Handy en Smith 
Vroegen zich af of oproepings aanwijzingen ook zouden helpen bij het zich herinneren van 
zinvol materiaal zoals stukken tekst 
→ Proefpersonen moesten 22 korte teksten lezen, die men daarna een cijfer moest 
aangeven hoe goed de titel erbij paste. 
eerste 2: emotioneel geladen 
laatste 2 neutraal  
Daarna werd men in 2 groepen verdeeld  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

1) niet- verbale verstrooiing staken  
→ oplossen van doolhoven 
2) Kregen de tekst opnieuw te zien en moest men nieuwe taken uitvoeren 
Besluit: De verschillen die in de vrije herinneringen gevonden werden, hadden dus weinig te 
maken met welke teksten opgeslagen waren of  niet , maar wel met de vraag of de 
proefpersonen een aanwijzing vonden om de tekst op te roepen. 
 
Oproep aanwijzing bij het herinneren van gebeurtenissen uit ons leven 
→ Wagenaar: experiment dagboek 
- Gedurende 6 jaar hield hij een dagboek bij, waarin hij allerlei gebeurtenissen uit zijn leven 
opschreef. 

● Hoe meer zeldzaam de gebeurtenis , hoe emotioneler 
 
 
Wagenaar en autobiografisch geheugen (wie, wat, 
waar, wanneer) 
Oproepings aanwijzingen tonen aan dat ons LTG meer 
bevat dan we soms denken 
Wat met herinneringen die ook niet meer terug te vinden 
zijn na aanwijzingen? 

- Verloren? 
- Nog meer aanwijzingen zijn nodig? 
- Niet te beantwoorden vraag! 

Onderzoek nu toegespitst op 
1)Waarom is bepaalde info niet te vinden? En andere 
wel? 
2)Hoe zit het met de juistheid van herinneringen?  
 
 

Interferentie bij het oproepen 
Sensorische geheugen:  
Verval: verwijst naar fysiologische veranderingen in het neurale spoor van de ervaring , die 
het geheugenspoor onherroepelijk uitwissen. 
→ dit is nodig omdat de geheugencapaciteit geheugen moet vrij maken voor nieuw 
binnenkomende informatie 
LTG: Argumenten verval wordt niet aanzien als belangrijke verklaring voor vergeten 
1) Verval weinig uitlegt als men geen specificaties geeft over mechanismen die er bij 
betrokken zijn 
2) vervaltheorie voorspelt dat een herinnering slecht zal worden naarmate het tijdsinterval 
tussen het leren en testen toeneemt 
3) Herinneringen in het LTG is meestal afhankelijk van de oproepings aanwijzing 
KTG: Zonder herhalen, verval informatie 
Interferentie Hypothese:  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

→ Obstructie van herinnering bij ophalen van andere herinnering 
2 types van interferentie 
1) Proactieve interferentie 

- verwijst naar gevolgen van de voorafgaande informatie 
2) retroactieve interferentie 

- Activiteiten die na de opslag van de gebeurtenis heeft plaatsgevonden 
→ Het belang van beide interferentie types werd voor vele soorten informatie aangetoond. 
 
Experimenten controleconditie 
1) Proefomzet van proactieve interferentie  

 
Het onthouden van nieuwe informatie: 
De proefpersonen leren eerst materiaal A en daarna B, deze bevatten soortgelijke stimuli. In 
de controleconditie leren de proefpersonen enkel materiaal B en worden voor de rest gelijk 
behandelt. De proefpersonen die eerst lijst A moesten leren, presteren over het algemeen 
slechter dan de proefpersonen die een ongerelateerde taak uitgevoerd hebben. Na een 
retentie-interval worden alle proefpersonen getoetst op B. 
vb:  
Experimentele groep                                              Controlegroep 

Maandag: Italiaans gedicht Maandag____ 

Dinsdag: Frans gedicht Dinsdag; Frans gedicht 

Test: beide groepen test Frans gedicht 
→ Controlegroep betere herinnering 
vb: proactieve interferentie 
Opzet Experiment: 

- Lijst van 3 woorden (uit zelfde categorie) onthouden 
- Ondertussen achterstevoren geschreven woorden  lezen 
- 3 woorden opschrijven 
- 4 beurten van 3 woorden 

Resultaat: 
→ Minder onthouden uit lijst, naarmate meer soortgelijke lijsten 
Uitsluiten alternatieve verklaring: 

- Vermoeidheid? 
- Lijst met woorden uit andere categorie 
- Op niveau eerste lijst 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
Verklaring daling: 
- Interferentie vermoeidheid 
- Minder onthouden van de lijst naarmate 
soortgelijke lijst 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Proef omzet retroactieve interferentie 

 
De experimentele groep leert eerst lijst A ,gevolgd door lijst B (= bevatten dezelfde soort 
stimuli). Controlegroep krijgt enkel lijst A en voert andere taak uit terwijl de experimentele 
conditie lijst B krijgt. Beide groepen worden getest op hun kennis over lijst A. In alle proeven 
presteren de proefpersonen uit de conditionele slechter dan de proefpersonen uit de 
controleconditie.  
 
Experimentele groep     Controle groep 

Maandag: Italiaans gedicht Maandag; Italiaans gedicht 

Dinsdag; Frans gedicht Dinsdag___ 

Test: beide groepen test Italiaans gedicht 
→ Controlegroep betere herinnering 
 
Vermenigvuldigen en interferentie 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

→ De moeilijkheden die men ondervindt om de tafels van vermenigvuldiging te onthouden. 
Proef: In werkelijkheid zijn er 36 oplossingen die we van buiten leren 

- men heeft moeite ermee 
→ Kijken naar het soort fouten dat mensen maken 
4x8=? 

- meeste fouten zijn 24,28 en 36 
→ Dit komt doordat we een oplossing aan het zoeken zijn tegelijkertijd de oplossingen van 
nabijgelegen tafel gerelateerde problemen geactiveerd worden om met de juiste oplossing te 
interfereren. Me, kijkt in het verkeerde rijtje 
 
Distinctie als hulp bij het herinneren 
1) Hypothese van de codeer specificiteit 
Welke oproepings aanwijzingen effectief? 
→ Als ze deel uitmaken van het geheugenspoor (Tulving & Thomson, 1973). 

- O.a. plaats van gebeurtenis is een goede aanwijzing 
Godden & Baddeley (1975) met duikers: 

- Lijst woorden leren op land of in water 
- Test op land of in water 

    Codeer specificiteit en “mood” 
 
- Woorden leren in 2 
condities: blij of 
droevig 
- Woorden herinneren 
in 2 condities: blij of 
droevig 
 
 
 
 

---- : blij bij herinneren 
___ : droef bij herinneren 
 
 

Codeer specificiteit en “mood” 
Eich et al. (1975) 
Woorden leren in 2 condities: sigaret of joint 
Woorden oproepen in 2 condities: sigaret of joint 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Besluit: Effect niet altijd even sterk! 
Vooral aanwezig wanneer: 

- Weinig inzichtelijk denken nodig 
- Geen link tussen context en materiaal 
- Materiaal niet belangrijk voor pp 

Voorbeeld van geen effect (bij geneeskundestudenten): 
- Gevalstudie van zieke aan bed of in collegezaal 
- Test aan bed of in collegezaal  geen verschil! 

 
2) Distinctie 
→ Een oproepings aanwijzing is effectief als die slechts aan één herinnering is gekoppeld. 
Isolatie effect; 
Verwijst naar het feit dat een gebeurtenis die distinctief is ten opzichte van andere 
gelijktijdige gebeurtenissen, beter onthouden worden dan die niet distinctief zijn.  
→ Onverwachte/ongewone herinneringen beter. 

 
Men onthoud  75%  A= Zeis omdat het tussen groenten 
Men onthoud 57%   B= Zeis omdat het tussen werkgereedschap  
vb:  

a) 287 987 630 812 934 … 
b) schaap ketel 630 bak hagedis … 

→ Aanwijzing ‘getal’ enkel bruikbaar in geval b. 
Hoe minder andere info gekoppeld aan aanwijzing, hoe beter hij werkt. 
Flashbulb memories of flitslicht herinneringen 
→ Zeer veel details bij een zeer uitzonderlijke en vaak emotionele gebeurtenis, emotionele 
gebeurtenissen zijn meestal distinctief en daarom onthouden we ze goed. 
Zijn flitslicht herinneringen een aparte vorm van herinnering? 

- Onderzoek met beroemde recente emotionele gebeurtenis (Talarico & Rubin, 2003) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Vragen over 9/11 en andere gedenkwaardige gebeurtenissen even 
voordien:  
- Wie vertelde het je? 
 - Wanneer hoorde je het? 
- Waar was je? 
… 
Hertest na 1 week, 6 weken of 32 weken 

 
Flitslicht herinneringen 
→ Flitslicht herinneringen op lange termijn niet zozeer de herinnering die meteen na het 
voorval gerapporteerd worden, maar wel de herinneringen die na een week gerapporteerd 
worden. 

 
 
Het toets effect 
proef: Er werden 2 teksten gegeven aan de proefpersonen , elke tekst bevat zo’n 30 ideeën 
die getoetst konden worden.  
1e groep: 2 keer instuderen  
2e groep : 2 dagen erna 
3e groep: Week later 
besluit: Proefpersonen herinneren zich langer wat in een tekst stond als ze ideeën uit de 
tekst hebben proberen op te schrijven dan als ze de tekst 2 keer hadden ingestudeerd  
Toepassing in de klas 
→ Karpicke, had onderzoek gedaan naar in hoeverre het toetseffect een eenvoudig 
genereereffect was dan wel lag aan het toetsen zelf en om uit te zoeken of het soort toet een 
verschil maakte. 
gevolg: De toetsen hadden een positief effect ,hoewel de ingreep zeer miniem was, het 
effect van die toets komt doordat men het oproepen van informatie trainen.  
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Toetsen reduceert interferentie 
→ toets effect blijkt een dempende rol te hebben op interferentie 
proef Potts en Shanks  p 161 
 
Herhaaldelijk studeren vs massief studeren 
→ Geregelde toetsen aanzetten tot herhaaldelijke studeren, terwijl studenten geneigd zijn 
om vlak voor her het examen alle leerstof in één keer te leren. 
 
Geheugen  
1) Geheugensteuntjes 
2 basistechnieken 
a) Goede codeertechniek 
b) Efficiënte oproep aanwijzingen 
2) Methode der loci of plaats methode 
→ Items koppelen aan goed gekende plaatsen 
vb: Om de plaatsen van de drank vanbuiten te kennen , plak je er post-it op en na een tijd ga 
je ze perfect  vanbuiten kennen 
3) Methode van de kapstokwoorden: 
→ Items koppelen aan goed gekende reeks woorden 
link: is ook gebaseerd op oproepings aanwijzing zoals methode der loci 
vb: Een is een steen 
twee is een zee 
drie is een knie 
vier is een Ier 
4) Acroniemen 
Een reeks items in de juiste volgorde te onthouden , is nagaan of je met de beginletters een 
acroniem kunt vornen. 
!Osloro! 
→ voor zinvolle teksten 

- overzie 
- stel vragen  
- lees 
- overdenk, 
- reciteer 

→ Leg het boek weg en probeer de vragen opnieuw te beantwoorden 
-  overhoor 

 
Herinnering is reconstructie 
Vele proeven: 
= woordjes onthouden (minder ecologisch valide) 
Dagelijkse leven: 
Benaderende herinneringen, waarbij details veelal afwezig zijn.  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Welke sokken had je gisteren aan? Wat staat op een €10 biljet? Welk weer was het vorige 
dinsdag? 
Hoe goed of slecht is ons geheugen? 
→ proef Horselenberg 

- 14 dagen dagboek 
- Elke dag 3 gebeurtenissen (wat, waar, hoe voelen) 
- 6 maanden test: herinneringen juist opgeschreven? 

→ vooral de plaats waar iets gebeurd was , bleek niet goed te onthouden.  
Ze waren geneigd om leuke ervaringen beter te onthouden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organisaties schema’s 
Barlett :  Volgens hem zullen herinneringen goed zijn voor verhalen die schema’s volgen, 
maar mensen zullen moeite hebben om deze te onthouden. 
vb: Schema van een voetbalmatch 
Dergelijke schema’s zijn nodig in de communicatie tussen mensen 
vb: de scheidsrechter keurde ons doelpunt af in de 90ste minuut wegens vermeend 
buitenspel” 

- Deze schema’s zijn nodig om informatie te begrijpen en op te slaan ,omdat mensen 
bij de toehoorder meestal heel wat achtergrondkennis veronderstellen wanneer ze 
iets vertellen. 

- Ze helpen ons ook om herinneringen te reconstrueren a.d.h.v de elementen die men 
kan - oproepen. 

Proeven Barlett: 
Herinneringen zijn slechter als ze sterk afwijken van bestaande schema’s: 
1) De oorlog van de Geesten 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

→ Indianen Verhaal: Studenten herinnerden het verhaal op een andere manier dan het 
aangeboden was. Men liet veel elementen vallen en vereenvoudigen het verhaal  
2) Men liet een tekst door een student samenvatten deze werd dan doorgegeven aan 
andere studenten die telkens weer de tekst van de ander moest samenvatten 
Door de veranderingen die elke persoon aan een derde proefpersoon aanbracht, werd het 
verhaal steeds meer vervormt. 
 
Valse herinneringen:  
→ Herinneringen aan gebeurtenissen die nooit of heel anders gebeurd zijn.  
Experiment: Roediger & McDermott: 
Eenvoudige informatie: 
→ lijsten met woorden die inhoudelijk gerelateerd zijn aan één kritisch, niet-gepresenteerd 
woord 
Geen misleiding / suggestie: 

- intentioneel onthouden voor latere geheugentest 
Lijst van 12 woorden: 
draad, speld, oog, naaien, scherp, acupunctuur, … 
Maar NIET naald 
Reproductie:  
65 % van woorden correct 
MAAR in 40 % van de gevallen ook “naald” 
Nog sterker bij herkenningstaak:  
PYJAMA   oud/nieuw? 
LIGGEN   oud/nieuw? 
…   … 
SLAPEN   oud/nieuw? 
BRAND   oud/nieuw? 
86% genoemde woorden “herkend” 
MAAR “naald” bij 84% 
 
→ Alle woorden uit de herinnering lijst zijn geassocieerd met kritische woord naald dat niet 
aangeboden wordt.  
Belangrijk!!!  
→ Associaties tussen gebeurtenissen is een belangrijke oorzaak van valse herinneringen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Sommige herinneringen zeer accuraat 
 MAAR bevatten ook fouten.  
De kans op fouten wordt groter als 

- Informatieverwerving niet grondig was 
→ Gebrekkige codering – verwerking niet diep genoeg 

- Overdracht naar LTG niet optimaal was 
→ interferentie 

- Oproepen besmet is door foute suggesties 
→ Schema’s, ooggetuigenverslagen 

Valse herinneringen inplanten: 
→ proef videobeelden p 168 
 
Ooggetuigen verklaringen 
→ Het geheugen zowel bij opslaan als bij het oproepen constructief is, stellen onderzoekers 
vast dat ze herinneringen van een ooggetuige gemakkelijk kunnen besmetten door 
suggestieve vragen te stellen. 
1e Experiment Loftus en Palmer 
→ Film van ongeval met 2 auto’s 
Vragenlijst zat er 1 kritische vraag in 
- “hoe snel reden ze toen ze …?” 

● Contact met elkaar maakten?  
49 km/u 

● Elkaar raakten? 
52 km/u 

● Tegen elkaar stootten? 
57 km/u 

● Op elkaar botsten? 
59 km/u 

● Tegen elkaar smakten? 
62 km/u 

Conclusie: Ook suggestieve vragen een grote invloed kunnen uitoefenen van getuigen. 
 
2e Experiment 
→ Film van ongeval met 2 auto’s 
Controlegroep: 
50 personen kregen de vraag 

- Met “Hoe snel toen tegen elkaar smakten?” 
Andere 50  

- Met “Hoe snel toen elkaar raakten?” 
Zonder vraag over snelheid 
→ De geschatte snelheid was groter in de 1e groep dan bij de 2e  
1 week later:  

- “heb je gebroken glas gezien?” 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

gevolg: Alle ja antwoorden waren fout 
Antwoorden 
Met “Hoe snel toen tegen elkaar smakten?” 
→ 32% F 
Met “Hoe snel toen elkaar raakten?” 
→ 14% F 
Zonder vraag over snelheid 
→ 12% F 
gevolg: De suggestieve vraag had ertoe geleid dat de mensen het ongeval opnieuw 
gecodeerd hadden en hun herinneringen erover hadden veranderd. 
Conclusie: Ze veranderen hun oorspronkelijke herinneringen dus door ze te integreren met 
de informatie die in de vraag vervat zat. 
Nu veel onderzoek hierover 
Verschillende mogelijke verklaringen: 

- Retroactieve interferentie: 
→ Latere info (vragen, gebeurtenissen, …) blokkeren oproepen originele info 

Overschrijving Hypothese: 
- Later info (vragen, gebeurtenissen, …) overschrijven originele info 

 
Meer over ooggetuigen 
Vertrouwde gezichten gemakkelijker herkennen dan nieuwe gezichten: 

- Ervaring met verschillende hoeken 
- Ervaring onder verschillende omstandigheden 

Zelfs vertrouwde gezichten niet altijd herkennen: 
- Afstand kleiner dan 15 meter 
- Belichting sterker dan 15 lux 

 
 
Hij staat er niet tussen  
→ Je kan de templates denken , maar dat is niet juist 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Goede line-up kan valide info geven 
- Afleiders goed kiezen 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

- Begeleider is “blind” 
Foto’s van verdachten zien kan negatieve invloed hebben. 
→ Moeilijker gezichten herkennen van ander ras 

- Perceptuele deskundigheid hypothese 
Meerdere getuigen denken: 
Zagen vader van Younes tijdens de nacht van de verdwijning te voet ronddwalen langs de 
A19.  
De 1e tip: 

- 1 week na de verdwijning binnen bij de politie.  
- Maandag beelden van de zoektocht in de middagjournaals: 

→ prompt nog enkele nieuwe getuigen die in de nacht van zaterdag op zondag 
hetzelfde hadden gezien.  

Urenlange zoektocht leverde uiteindelijk niets op.  
MP3-moord, 12 april 2006 

- Joe Van Holsbeeck, wachten met vriend in Brussel-Centraal 
2 jongeren spreken hem aan en nemen  zijn MP3-speler 
Verzette zich: 7 messteken 
Ooggetuigen herkenden de daders als ‘Noord-Afrikanen’ 
Bleken 2 Polen te zijn 

 
 
Reconstructie en verdrongen herinneringen 
Scepsis over verdrongen herinneringen, die je later terugvindt: 

- Weinig evidentie voor volledige verdringing 
→ Men herinnert weinig details 

- Terugvinden vooral bij mensen die hoog scoren op schaal voor fantasierijkheid 
→ Gaat vooral over wanneer het gaat om herinneringen aan herhaalde 
vekrachtingen en grootschalige rituelen.  

- Terugvinden vaak in situaties die aanleiding geven tot valse herinneringen 
→ de kans is vrij groot dat dergelijke suggesties de herinneringen van personen 
vervormen.  

7 zonden van het geheugen 
1. Vluchtigheid 
2. Verstrooidheid 
3. Blokkering 
4. Verkeerde attributies 
5. Vatbaar voor suggesties 
6. Vertekening 
7. Persistentie 

 
Amnesie 
→ Verwijst naar geheel of gedeeltelijk geheugen verlies 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

types: 
1) Retrograde amnesie: 
→ Geheugenverlies voor gebeurtenissen voorafgaand aan het ongeval 

- Tamelijke korte en afgebakende tijdsperiode voor de traumatische ervaring 
2) Anterograde amnesie:  
→ Niet onthouden gebeurtenissen die volgen op het ongeval  

- Kan zonder trauma optreden 
vb: alzheimer 

Het probleem: het opslaan van nieuwe geheugensporen in het lange termijn geheugen is 
verstoord 
Soorten: 
1) Kinder Amnesie: 
→ Onvermogen dingen te herinneren voor de leeftijd van ongeveer 3 jaar.  

- Normaal: bij iedereen aanwezig 
- Redenen: geheugensystemen nog niet volgroeid 

2) Syndroom van Korsakoff: 
→ Relatief frequent bij alcoholici 

- Door jarenlang verkeerd eetpatroon (tekort aan VIT B1) permanente 
hersenbeschadiging 

→ Ze redeneren accuraat, men vraagt iets , na een paar seconde zijn de vergeten dat er 
een vraag gesteld is 
3) Anterograde amnesie: 
→ Schade aan de hippocampus en het gebied er rond heen:  

- Niet onthouden gebeurtenissen die volgen op het ongeval  
- Patiënt HM – gevalsstudie 

 
Organische amnesie: 

- Langdurige amnesie als gevolg van hersenbeschadiging (tumor, ongeval, 
chirurgische ingreep) 

Functionele amnesie: 
- Geen observeerbare beschadiging. 

Vb wel stress 
- Soms gepaard met persoonlijkheidsveranderingen 

 
Impliciet geheugen 
→ Je onthoudt iets, je bent je er niet bewust van. 
Brenda Milner:  Deed testen om te zien of ze nog ergens iets konden onthouden 
Ze onderworp verschillende geheugentesten 

- vb spiegelbeeld van figuur tekenen (= zeer moeilijke taak). 
- Steeds betere prestatie, maar: “welnee, ik heb dit nooit eerder gedaan!” 

→ Dus motorisch leren, zonder bewustzijn ervan 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Twee groepen 
- Groep 1: Amnesiepatienten 
- Groep 2: Gematchte controlepatiënten 

Twee fasen: 
→ Leer Fase:  
= woordenlijsten instuderen 
Test Fase: twee soorten van testen: 

- Expliciete test: Herinner je al de geleerde woorden 
- Impliciete test: Maak de volgende woorden af: inf__ per___ tij__ 

 
 

 
 
 
Meten van impliciet geheugen 
Basisgedachte: 

- Effect nagaan van voordien geziene S op nieuwe taak waarin die S gebruikt worden 
Voorbeelden: 

- Fragmenten aanvullen 
- Zo snel mogelijk plaatjes benoemen 
- Voorbeelden geven 

Algemene vragen 
→ Alle PP presteren beter als ze 
de antwoorden voordien gezien 
hebben! 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


