
SAMENVATTING PSYCHOLOGIE 

 

Hoofdstuk 1: Het gedrag van de Homo sapiens 

Om de Homo sapiens tot leven te brengen is een studie van zijn gedrag onontbeerlijk. 

Waarom Homo sapiens en niet de mens? -> Subjectieve mensenbeeld 

 

Studie van het gedrag -> Reactie van organisme op interne en externe prikkels 

 Interne prikkel: door het lichaam zelf (honger, herinneringen, …) 

 Externe prikkel: omgevingsprikkels (geluid, geuren, …) 

 

Belangrijke eigenschap van het gedrag: dynamisch en flexibel 

 -> Mogelijk om zich constant aan te passen aan veranderingen in de omgeving 

Studie is domein overschrijdend -> Homo sapiens als iemand met vele gezichten 

beschreven kan worden 

 

Twee meest onmisbare eigenschappen van mens zijn sociaal EN intelligent  

-> Verschil met dieren 

-> Mens beschreven als: a social beast occupying a cognitive niche 

Een beetje geschiedenis 

Drie reflectievragen: 

 Wat is de aard van de mens en wat drijft ons? 

 Vanwaar komen onze gedachten? 

 Vanwaar komt ons bewustzijn? 

De aard van de mens 

Verband economie en aard van de mens: werk van Adam Smith -> The Wealth of 

Nations + The Theory of Moral Sentiment 

-> Mensen handelen uit eigenbelang 

De oorsprong van gedachten volgens het empirisme en het rationalisme 

Twee complementaire stromingen: rationalisme en empirisme 

 

Rationalistische benadering: 

 Zoals Socrates 

 Voorstander van het denken en de logica 

 

Empiristische benadering: 

 Zoals Aristoteles 

 Enkel kennis vergaren via ervaring en observatie 

 

 



Contrast rationalisme versus empirisme: filosofieën van Descartes en Locke 

 

Descartes: rede en reflectie belangrijk 

 Constant gefopt door zintuigen -> Enkel aan eigen denken kan je niet  

 twijfelen: Je pense donc je suis 

 Hersenen werken zoals een machine 

Locke: mensen geboren zonder voorkennis of ideeën 

Immanuel Kant: synthese -> Empirisme bewaart: kennis begint met zintuiglijke 

waarnemingen, maar vloeit daar niet noodzakelijk uit voort. Realiteit door ervaringen en 

voorkennis 

Studie van het bewustzijn volgens het structuralisme 

Begin van moderne psychologie -> Wilhelm Wundt 

 Eerste experimenteel psychologisch labo in Leipzig 

 

APA: American Psychological Association -> Wetenschappelijke gemeenschap 

psychologen 

Voortzetting ideeën Wundt -> Edward Titchener 

 Eerste school in moderne psychologie: het structuralisme  

 -> Werkwijze: introspectie -> Kijken naar stukjes informatie de we bewust 

 verwerken 

 

VB: lichtprikkels onder gecontroleerde omstandigheden 

William James en het functionalisme 

Verschillende meningen en theorieën -> Bron van vooruitgang in de wetenschappen 

 

Functionalisme nauw samen met pragmatisme: alle kennis is waardevol zolang ze nuttig 

is 

 

Meest invloedrijke persoon functionalisme: William James -> Bewustzijn een bepaalde 

functie: The stream of consciousness 

Functionalisme is eerder gericht op observatie en minder experimenteel 

Het behaviorisme van John Watson en Burrhus Skinner 

Nieuwe tegenkanting -> Het behaviorisme: John Watson 

 Eerste stap naar de uitbreiding van de psychologie 

 -> Studie niet uitsluitend over het bewustzijn 

 Enkel fenomenen die objectief geobserveerd kunnen worden 

 -> Dus ook aan de hand van experimenten 

 

Bekendste behaviorist: Burrhus Frederic Skinner 

 Theorie: organisme zal een bepaald gedrag behouden en vermeerden als het  

 positieve gevolgen heeft en verminderen bij negatieve gevolgen 

 



Sigmund Freud en de psychoanalyse 

Psychoanalytische theorie van Freud 

 -> Bracht bewustzijn terug maar ook het onbewuste: mens niet altijd heer en  

 meester over zijn gedrag 

Carl Rogers en het humanisme 

Carl Rogers: voorstander van humanistische benadering 

 -> Focus van psychologie verleggen naar de unieke menselijke trekken 

 

Humanisme (optimistisch) <-> Behaviorisme (pessimistisch)  

 

Actuele benaderingen van het gedrag en het opkomen van de 

neurowetenschappen 

Vooruitgang in medische technologie en de ontwikkeling van nieuwe apparatuur 

 -> Toepassing van nieuwe techniek: begin neurowetenschappen 

Biologische benadering 

Onderzoek van Donald Hebb: grote doorbraak 

  -> Aanleren van nieuwe dingen is gevolg van neurologische activiteit in 

 gecoördineerde celassemblages op bepaalde plekken in de hersenen 

 

Tweede doorbraak: verschillende trajecten om informatie te verwerken in de hersenen 

zichtbaar maken 

 Sociaal brein: mogelijk om in groep te leven en in stand houden van sociale 

relaties 

Cognitieve benadering 

Hernieuwde interesse in het bewustzijn: menselijk gedrag voor groot deel te begrijpen 

door hoe mensen denken 

 -> Bewustzijn wordt cognitie genoemd 

Evolutionaire benadering 

Evolutionaire psychologen -> Gedrag dat we observeren is gevolg van evolutie door 

middel van natuurlijke selectie 

 

VB: inbeeldingsvermogen beter ontwikkeld bij mannen dan bij vrouwen 

(oertijd) 

Kritiek: validiteit kan nooit met zekerheid bewezen worden 

 

 

 



Sociaal culturele benadering 

Tot ongeveer 1980 was psychologie westers getint -> Meeste studies Noord-Amerikaanse 

of Europese blanke groepen 

Sociaal-culturele benadering: managementstudie van Hofstede 

Verlegt focus van gedragswetenschappen naar niet-erfelijke elementen die het gedrag 

sturen 

Waarom psychologie en neurowetenschappen voor economen? 

Drie redenen: 

 -> Besluitvormingsproces 

 -> Welzijn van organisaties 

 -> Goede theorie is grensoverschrijdend 

Besluitvorming 

Micro-economie: mensen zijn rationele agenten die telkens een keuze maken in functie 

van hun persoonlijk nut 

Besluitvorming onderhevig aan subtiele aanwijzingen 

 

VB: ogen op donatiebus 

Macro-economie: we zijn morele wezens die veel belang hechten aan normen en wat 

niet/wel kan binnen onze samenleving 

 

VB: animal spirits -> niet observeerbare, psychische krachten van de mens 

Psychologie in bedrijfskunde 

Output afhankelijk van betrokkenheid werknemers 

 -> Human Resource Management: onderdeel van organisatie dat noden van 

 werknemers en werkgevers optimaal op elkaar afstelt 

 

Organisatiegedrag is een tak van de psychologie -> relaties tussen mensen en 

organisaties tracht te begrijpen 

Hawtorne-effect: op voorhand weten wat doel van experiment is 

 -> Positieve effecten bij positieve verwachting 

 -> Negatieve effecten bij negatieve verwachting 

Niets is zo praktisch als een goede theorie 

Basisonderzoek en toegepaste wetenschappen: verzoenbaar en onmiskenbaar afhankelijk 

 

Kurt Lewin: niets is zo praktisch als een goede theorie 

 

VB: het belang van controlegevoel (ratten pagina 33-36) 

  



Hoofdstuk 2: De wetenschappelijke methode 

Wetenschappen zijn probleemoplossend 

 -> Operationele definities streven naar objectiviteit: toegankelijk voor iedereen en 

 omvatten iets meetbaar 

 -> Essentiële vragen kunnen niet wetenschappelijk opgelost worden 

De wetenschappelijke methode 

Wetenschappen niet gedefinieerd door onderwerp maar door gezamenlijk doel  

 -> Doel is theorievorming dat voorspellingswaarde beschikt en dat  

 domeinoverschrijdend is 

 

Een theorie mag niet tegenspreken in een ander onderzoeksdomein (biologie, sociologie) 

 

Vijf uitgangspunten van wetenschappelijke methode: 

1. Operationaliteit 

2. Systematische, empirische vaststellingen 

3. Falsifieerbaarheid 

4. Raakpunten met bestaande theorieën 

5. Het principe van spaarzaamheid 

Operationaliteit 

In de wetenschap enkel operationele vragen stellen (oplosbare problemen) 

 -> Algemene wetten vinden die verklaring bieden voor generaliseerbaarheid 

 van gedrag en geen speculatieve concrete verklaringen voor hic et nunc gedrag 

 

Gedrag willekeurig en onmogelijk te voorspellen -> Gebruik wetenschappelijke methode 

zinloos 

Systematische, empirische vaststellingen 

Empirische vaststellingen -> Zichtbaar of meetbaar 

 -> Concreet, objectief en operationeel te zijn  

Voor elk spreekwoord dat je aanhaalt is er vast één dat het tegenstelde beweert, 

daardoor geen voorspellingswaarde bij spreekwoorden 

Falsifieerbaarheid 

Er is slechts 1 correcte oplossing 

 

Karl Popper: falsifieerbaarheidscriterium -> Theorie kan evengoed specificeren wat wel 

en niet kan, daardoor nuttig om wetenschappelijke vooruitgang te boeken 

Psychoanalytische theorie van Freud: voldoet niet aan falsifieerbaarheidscriterium 

          -> Kan op geen enkel punt bewijs leveren dat de theorie fout zou zitten 

 



Falsifieerbaarheidscriterium heeft twee gevolgen voor wetenschappelijk denken 

          -> Theorie kan fout zijn 

          -> Verklaringshypothesen die ingeroepen worden zijn altijd maar voorlopig waar 

Raakpunten met bestaande theorieën 

Theorie bouwt zichzelf voort -> Elke nieuwe theorie in verband moeten kunnen brengen 

met reeds bestaande theorieën 

Indien twee theorieën ongetoetst zijn, maar 1 theorie heeft raakpunten met andere 

theorieën -> Men verkiest theorie met raakpunten 

Spaarzaamheid 

Principe van spaarzaamheid: overeenkomst tussen wetenschappers 

          -> Twee alternatieve verklaringen: verklaring die minst complex is 

Herman Boerhaave: Eenvoud is het kenmerk van het ware 

Praktische stappen in het verrichten van wetenschappelijk onderzoek 

Vooruitgang in wetenschappelijk denken op twee manieren mogelijk 

          -> Inductie: afleiden van een algemene regel uit een verzameling van specifieke  

          gevallen, garandeert de methode niet dat een regel echt algemeen is 

          -> Deductie: denkproces waarbij je specifieke regel afleidt uit een algemene regel, 

          als je basis juist blijkt moet je conclusie ook juist zijn 

 

Merendeel van wetenschappelijke vooruitgang te danken aan deductie 

Deductieve wetenschappelijke methode: 

1. Onderzoek vloeit voor uit een theoretisch kader dat inductief werd opgesteld 

2. Formuleren van een hypothese 

3. Studie opstellen en onderzoeksmethode ontwikkelen om hypothese te testen 

4. Hypothese aanvaarden/verwerpen -> Nieuwe studie uitvoeren en data 

verzamelen 

5. Data rapporteren aan wetenschappelijk publiek, vaak aan vaktijdschriften  met 

het label “peer review” 

 

 

 

 



 

  

Figuur 2.1: Schematisch overzicht van de stappen in de deductieve wetenschappelijke methode 

Beschrijvend versus experimenteel onderzoek 

Beschrijvend onderzoek 

Beschrijvend empirisch onderzoek -> Observaties of metingen systematisch verzameld 

en geanalyseerd, geen experimentele manipulaties te pas 

 

Verband tussen twee varbiabelen: correlatiecoëfficiënt 

          -> Tussen -1 en +1 

          -> 0: geen verband 

          -> -1 of +1: perfect verband 

 

 

 

 



Nadelen van correlatieonderzoek 

Nooit met zekerheid aantonen dat 1 variabele de oorzaak is van een andere variabele 

 

VB: anticonceptiva <-> huishoudtoestellen (pagina 47) 

Richting van causaliteit niet vast te leggen 

Experimenteel onderzoek 

Vaak uitgevoerd om oorzaak- en effectrelaties vast te stellen 

 

VB: sociale uitsluiting <-> intelligentie (pagina 48-50) 

Stappen in het experiment: 

1. Hypothese opstellen 

2. Twee soorten variabelen onderscheiden 

3. Proefpersonen (weten op voorhand de details niet) 

4. Proefpersonen willekeurig ingedeeld in controlegroep en experimentele groep 

5. Groepen worden gemanipuleerd 

6. Afhankelijke variabele bepalen 

7. Groepen vergelijken 

8. Hypothese bevestigd/verwerpt het experiment 

Nadelen van experimenteel onderzoek 

Er worden artificiële omstandigheden gecreëerd 

Resultaten kunnen vertekend zijn omwille van verwarrende variabelen 

Experimenten zijn soms ethisch of methodologisch niet verantwoord 

Interactie-effecten tussen meerdere onafhankelijke variabelen 

Meer realistisch beeld te schetsen van gedrag -> Effecten van meerdere factoren 

tegelijkertijd  onderzoeken 

 

VB: persoonlijkheid en sociale context <-> intelligentiescore (pagina 51) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Figuur 2.2: Mogelijke interactie-effecten voor twee onafhankelijke variabelen 

 

Dieper inzicht wanneer men meerdere onafhankelijke variabelen tegelijkertijd onderzoekt 

Onderzoek evalueren 

VB: Slimme Hans (paard pagina 53-54) 

Betrouwbaarheid en validiteit 

Betrouwbaarheid: eigenschap van een meetinstrument (consistentie en repliceerbaarheid 

van de metingen) -> Meting onder dezelfde omstandigheden hetzelfde resultaat, enkel 

dan betrouwbaar 

Validiteit: mate waarin een meting datgene meet dat het onderzoek wil meten 

          -> Interne validiteit: zeker zijn van oorzakelijk verband 

          -> Externe validiteit: bevindingen gegeneraliseerd naar algemene situaties 

 

 

 



Convergentie 

Laboratoriumonderzoek -> Te artificieel 

Veldonderzoek -> Niet praktisch genoeg 

 

Wetenschap kan vooruitgang boeken als er convergentie is tussen de uitkomsten van 

verschillende onderzoeksmethoden: kan op verschillende manieren tot stand komen 

          -> Onderzoek herhalen 

          -> Alternatieve hypothesen uitschakelen 

          -> Studie parallel aan gedragsstudie 

Vertekeningen 

Steekproefvertekening: steekproef niet representatief voor echte populatie 

 

Experimentele vertekening: verwachtingen onderzoeker beïnvloeden interpretatie van 

resultaten 

Het placebo-effect 

Positief psychisch effect dat optreedt door vertrouwen in de werking van een behandeling 

terwijl er geen werkend middel wordt toegediend 

Regressie naar het gemiddelde 

We hebben een aangeboren neiging om oorzaak-effectverbanden te verzinnen 

 

Telkens wanneer twee variabelen niet perfect correleren treedt regressie naar het 

gemiddelde op 

Gebruik van deceptie 

Deceptie is toegestaan in experimenteel onderzoek, zolang de proefpersonen er geen 

blijvende emotionele schade aan overhouden 

Het belang van statistiek in de gedragswetenschappen 

Uitkomsten van empirisch onderzoek bijna uitsluitend probabilistisch 

 

Probabilistisch redeneren: aanvaarden dat een stelling meer kans heeft om waar te zijn 

dan verkeerd -> Beïnvloed door een aantal parameters 

          -> Levendige voorbeelden overweldigen de abstractie 

          -> Onvoldoende rekening houden met de grootte van de steekproef 

          -> Moeite om willekeurigheid te vatten 

Statische voorspellingen voorzin een correcte weergave van de foutmarge of de invloed 

van toevalligheid wat betreft de vastgestelde verklaringen 

 

 

 



Hoofdstuk 3: Neurowetenschappen 

Werking van het zenuwstelsel 

Principe van het zenuwstelsel is een informatieverwerkingssysteem 

          -> Ontvangen (input) -> Verwerken (throughput) -> Doorsturen (output) 

Zenuwstelsel bestuderen: onderscheid tussen anatomie en communicatiemiddelen 

Het neuron 

Sensorische of afferente neuronen geleiden impulsen van de zintuigen naar de hersenen 

          -> Verantwoordelijk voor de input 

 

Motor of efferente neuronen voeren instructies uit van de hersenen naar de spieren 

          -> Verantwoordelijk voor de output 

 

Figuur 3.1: Schematische voorstelling van een prototypisch (unipolair) neuron 

 

De soma/cellichaam vormt de drijfkracht van de cel 

De dendrieten ontvangen neurale impuls van andere neuronen 

Het axon is een uitgroeisel van het neuron -> Maakt contact met verschillende andere 

neuronen 

Het myelineschede is een omhulsel dat rond het axon is gewikkeld -> Soort isolatie + 

verhoogt geleidbaarheid 

          -> Plaats waar breuk is in myeline: de knoppen van Ranvier 

Eindknop/terminale knop is een verdikking aan het uiteinde van het axon waar 

neurotransmitters (chemische stoffen) worden opgeborgen 

Synaptische spleet is de kloof tussen het uiteinde van het axon en de dendriet van een 

daaropvolgend neuron 

Neurotransmissie gebeurt gewoonlijk in de synaps 



De actiepotentiaal 

Vier grote spelers die het rustpotentiaal veroorzaken 

          -> Anionen: grote negatief geladen moleculen die de cel niet kunnen verlaten 

          -> K+: grotendeels binnen de cel 

          -> Na+ en Cl-: vooral buiten de cel 

Potentiaalverschil tussen binnen- en buitenkant: depolarisatie 

Membraanpotentiaal een drempelwaarde bereikt: actiepotentiaal 

 

Figuur 3.2: Het afvuren van een actiepotentiaal 

Als de prikkel intens is volgen de actiepotentialen elkaar snel op 

 

 

 

 

 

 

 

 



De synaps 

Synaps is de verbinding tussen twee neuronen 

 

Figuur 3.3: Stilistische representatie van een terminale knop 

Uiteindelijke resultaat van de binding van een neurotransmitter met zijn specifieke 

receptor is een postsynaptische potentiaal (PSP) 

          -> Exciterende PSP (EPSP): depolarisatie van het celmembraan en verhoogt kans 

          dat het neuron het actiepotentiaal zal afvuren -> Versterkt 

          -> Inhiberende PSP (IPSP): hyperpolisatie van het celmembraan en vermindert 

          kans dat het actiepotentiaal wordt afgevuurd -> Uit te doven 

De neurotransmitters kunnen door re-uptake gerecycleerd en opnieuw opgeborgen 

worden in blaasjes in de presynaptische cel 

Neurotransmitters 

Neurotransmitters zijn het verloop van de informatiestroom 

Vijftig tot honderd neurotransmitters ingedeeld in drie types 

          -> Monoamine neurotransmitters 

          -> Bepaalde aminozuren 

          -> Neuropeptiden of korte aminozuurketens 



Meest onderzochte neurotransmitters 

          -> Acetylcholine (Ach): trekken skeletspieren samen 

          -> Dopamine (DA): betrokken bij bewegingen, belangrijke rol in emoties en 

          motivatie, beïnvloedt aandacht en gemoedstoestanden 

          -> Norepinefrine (NE): reguleren van onaangename gevoelens en 

          gewaarwordingen, reguleert stress, aandacht en opgewondenheid 

          -> Serotonine : reguleren van slaap en alertheid, agressie, depressie en OCD 

          -> Endorfines: natuurlijke pijnstillers van ons lichaam -> Positieve gewaarwording 

          -> Oxytocine: verhoogt de band tussen partners, sociale motivatie verhogen +  

          sociale angst afremmen en het vertrouwen doen toenemen 

Psychoactieve middelen beïnvloeden de neurotransmitteractiviteit 

Psychoactieve middelen zijn chemische stoffen (drugs, medicijnen) die invloed hebben op 

de gemoedstoestand, aandacht, cognitie en gedrag 

          -> Noemer van al deze middelen: verandert neurotransmitteractiviteit in hersenen 

Neurotransmitteractiviteit en verslaving 

Verscheidene psychoactieve middelen verhogen bijna altijd de activiteit in het 

mesolimbische dopaminenetwerk -> Speelt mee in de ontwikkeling van verslaafdheid 

Voor de hersenen in “willen” een proces van andere orde dan “graag hebben” 

 

Drugsverslaving of –afhankelijkheid kan zich op twee manieren uiten: 

         -> Fysieke afhankelijkheid: blijven innemen om fysieke neveneffecten te vermijden 

         -> Psychologische afhankelijkheid: voldoen aan een onweerstaanbare emotionele 

         drang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De anatomie van de hersenen 

Het “triune” hersenmodel 

Paul McLean stelde een conceptueel model van de hersenen voor waarin de hersenen uit 

drie lagen bestaan 

 

Figuur 3.4: Het “triune” hersenmodel van Paul McLean 

De hersenstam/ reptielenbrein: vitale functies 

Limbisch systeem/ zoogdierenbrein: emoties, motivaties en geheugen 

Neocortex/ primatenbrein: abstract denken en complex redeneren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Belangrijke hersendelen 

Hersenstam bestaat uit aantal celgroepen: bij alle gewervelde dieren  

          -> Zorgt voor basisfuncties 

Cerebellum (kleine hersenen): kleine donkere gekleurde bol 

          -> Coördineert vooral bewegingen in driedimensionale ruimte 

          -> Schade aan cerebellum: schokkerige bewegingen en evenwichtsstoornissen 

Limbisch systeem 

          -> Verantwoordelijk voor emotionele reacties 

Thalamus: relaisstation van de hersenen 

          -> Sensorische informatie 

Amygdala/amandelkern 

          -> Aanleren van angstreacties of positieve emoties 

Hippocampus 

 -> Werking van het geheugen 

Hypothalamus 

 -> Controle over autonoom zenuwstelsel en regulatie hormonaal stelsel 

Cortex/hersenschors: buitenkant van grote gekronkelde massa, buitenlaag hersenen 

 -> Bij primaten beter ontwikkeld dan bij andere diersoorten 

Corpus callosum 

 -> Verbinding linker- en rechterhersenhemisfeer 

 

 Figuur 3.5: Belangrijke hersendelen 



De lobben van de cortex 

Cortex kan ingedeeld worden in vier lobben: stemmen overeen met functies zintuigen, 

worden gescheiden door fijne groeven (sulci) en diepe groeven (fissuren) 

 

Occipitale lob: primaire visuele cortex 

 

Pariëtale lob: primaire sensorische cortex 

Temporale lob: auditieve primaire cortex 

Frontale lob: motorcortex 

 

Figuur 3.6: De lobben van de cortex 

Deel van de motorcortex staat in voor de controle van de vingers, een ander deel voor 

pols en elleboog 

 -> Hoeveelheid cortex hangt af van complexiteit van de functie 

Prefrontale cortex: bij mensen relatief veel groter dan bij andere zoogdieren 

 -> Verantwoordelijk voor werkgeheugen en aantal cognitieve/executieve functies 

Hersenen hebben een inherente plasticiteit -> neuronennetwerk te modificeren 

 

 

 

 

 



Hersenonderzoek 

Hersenletsel -> Nuttige informatie over functie van aangetaste hersendelen 

Laatste decennia enorme doorbraken 

 -> Elektro-encefalografie (EEG): globale elektrische activiteit meten door middel 

 van elektroden 

 -> Elektrische stimulatie: elektroden direct in hersenen geplaatst 

 -> Hersenscans: binnenin hersenen kijken 

  -> CT: computerized tomography: beelden van doorsnede hersenen 

  -> MRI: magnetic resonance imaging: betere resolutie dan CT 

  -> fMRI: functional MRI: variatie op MRI 

 -> Diffusion tensor imaging (DTI): witte stof (axonenbundels) in hersenen 

 visualiseren 

 -> Positron emission tomography (PSE-scan): radioactieve glucose traceren 

 -> Repetitive transcranial stimulation (rTMS): functie oorzakelijk toe te schrijven 

 aan een breinregio 

Neuro-economie 

Neuro-economie gaat over het nemen van beslissingen 

 

Doel van neuro-economie is om de “black box” van besluitvorming te openen 

 -> Samenwerking tussen economen, psychologen, neurowetenschappers 

Werkbare modellen rond besluitvorming: gevolg van twee factoren 

 -> Waarde 

 -> Probaliteit 

Agenda van de neuro-economie 

Doel is tweevoudig 

 -> Principes van de hersenorganisatie en de hersenfuncties ontrafelen 

 -> Beslissingen in sociale interacties beter begrijpen 

Veel experimentele studies in neuro-economie onderzoeken hoe gecontroleerde, 

cognitieve processen geassocieerd zijn met automatische, emotionele processen 

VB: afkeer van onrechtvaardigheid (pagina 86 – 88) 

Kritiek op de neuro-economie 

Reverse inferencing: mogelijke fout als je enkel op basis van activiteit in de hersenen een 

gedragstendens wilt afleiden 

 -> Belangrijk dat wetenschap een probleem van meerdere invalshoeken bekijkt 

Toekomst van de neuro-economie 

Plato zat er niet ver naast: wit paard voor rede en zwart paard voor emotie 

Neuro-economie nog maar in beginfase 

 



Hoofdstuk 4: Evolutie en gedrag 

Evolutie door middel van natuurlijke selectie 

Darwin: centrale vraag rond biologische evolutie van de verschillende soorten 

 -> Hebben diersoorten karakteristieken die net gunstig zijn in het milieu waarin ze 

 leven? 

 

Natuurlijke selectie heeft vier uitgangspunten: 

 -> Karakteristieken variëren van individu tot individu 

 -> Variatie is erfelijk bepaald 

 -> Populatie kan niet exponentieel toenemen 

 -> Sommige erfelijke trekken zullen gunstiger zijn dan andere 

Kernbegrippen van de evolutieleer 

Evolutie door middel van natuurlijke selectie: 

 -> Fitheid: aantal afstammelingen per generatie in vergelijking met aantal  

 afstammelingen van gehele populatie van die generatie 

 -> Adaptie: erfelijke trek die toeneemt in populatie door verhoogde  fitheid 

 -> Natuurlijke selectie: meer kans om overgedragen te worden naar volgende 

 generatie 

De nieuwe synthese van de evolutieleer 

Meer opvattende evolutietheorie -> Onderscheid tussen micro- en macrobenadering 

 

Micro: cumulatieve verandering in frequenties van allelen, gevolg van 

 -> Mutaties: spontane verandering in DNA van individu 

 -> Genetische drift: kansschommelingen in genfrequenties 

 -> Gene flow: individuen verlaten populatie en andere individuen ( mogelijk 

 met nieuwe vorm van genen) vestigen zich in populatie 

Inclusieve fitheid 

Oorspronkelijk om evolutionaire verklaring te vinden voor altruïsme 

Inclusieve fitheid van individu: som van individuele voortplantingssucces + het 

voorplantingssucces van alle verwanten met dezelfde genen 

Wet van Hamilton/ gouden regel: genfrequenties voor altruïsme kunnen toenemen in 

populatie zolang geldt dat C < B *r 

 -> C is de fitheidskost van weldoener 

 -> B is het fitheidsprofijt van ontvanger 

 -> r is de graad van verwantschap 

 

 

 



Agendapunten van de evolutionaire psychologie 

Weinigen betwisten vandaag nog de evolutie 

 

Vraag over evolutie: welke aspecten van het dierlijke en menselijke gedrag zijn adaptief? 

Om deze vraag te beantwoorden berust men op drie premissen 

 -> De hersenen zijn een tuig om het gedrag te sturen 

 -> De hersenen zijn modulair opgericht 

 -> De hersenen sturen het gedrag aan de hand van omgevingsdruk uit de oertijd 

De hersenen zijn een tuig om het gedrag te sturen 

Hersenen sturen het gedrag naargelang de noden van de omgeving en zijn daarom 

adaptief 

De hersenen zijn modulair opgericht 

Hersenmodule: bepaalde groepen of netwerken van hersencellen die als eenheid 

beschouwd kunnen worden 

Functionele hersenmodules: om een probleem om te lossen in een specifiek 

domen/omgeving 

VB: Functionele hersenmodule: LAD = language acquisition device 

De hersenen sturen het gedrag aan de hand van omgevingsdruk uit de oertijd 

Gedragseigenschappen zijn aangepast aan het verleden 

Voorbeeldstudie 1: Zijn geslachtsverschillen in partnerkeuze en 

jaloersheid evolutionair bepaald? 

Parental Investment -> Theorie om hypothese te verdedigen dat geslachtverschillen in 

partnerkeuze evolutionair zijn 

Theorie van Parental investment van Trivers 

Zie voorbeeld vogels pagina 100 

Evolutionaire verklaring voor geslachtsverschillen in partnerkeuze 

Buss: evolutietheorie biedt verklaring voor verschillende motivaties op financieel en 

seksueel vlak voor mannen en vrouwen bij het kiezen van een partner 

Evolutionaire verklaring voor partnerjaloersheid 

Mannen uiten meer jaloersheid bij het idee van seksuele ontrouw, terwijl vrouwen meer 

jaloers zijn als ze zich emotionele ontrouw van hun partner inbeelden 

Kritiek en alternatieve theorieën voor het bestaan van geslachtsverschillen 

DeSteno: vrouwen zijn altijd meer jaloers, zowel bij emotionele als seksuele ontrouw 

 -> Andere methode van keuzestelling dan bij Buss 

 



Allo-ouders als oplossing voor de ongelijke voortplantingslasten 

Uit vorige paragrafen blijkt dat geslachtsverschillen in jaloersheid en het evolutionaire 

belang ervan betwist worden 

Hrdy: allo-ouders als geniale vondst voor onze soort zijn voortplantingssucces 

 -> Strategie van cooperative breeding: gezamenlijk opvoeden van kinderen 

Cooperative breeding en empathie zouden volgens Hrdy de grondleggers zijn van 

emotionele en intelligentie en de voorlopers van grootschalige samenwerking en 

maatschappijvorming 

Voorbeeldstudie 2: De hypothese van de sociale hersenen 

Evolutie van mensaap tot Homo sapiens is vooral gekenmerkt door een substantiële 

toename in de voorhersenen/neocortex 

 -> Groei voorhersenen zou samengaan met toename van intelligentie 

Aantal hypothesen verklaren waarom onze hersenen groter zijn dan die van andere 

primaten, meeste hypothesen wijzen op ecologische relevantie van intelligentie  

Alternatieve verklaring is dat onze hersenen sociaal zijn 

Fylogenetische geschiedenis 

Door toenemende complexiteit in sociale structuur en de grotere groepen waarin mensen 

gingen leven bracht de nodige evolutionaire druk om onze intelligentie te verhogen 

 -> Groep functioneert het best wanneer alle leden op elkaar afgestemd zijn 

Hoe groter de neocortex in verhouding tot de medulla, hoe groter de sociale groep 

Hersenletsels 

Zie voorbeeld Phineas Gage pagina 107 

Ventromediale cortex in de voorhersenen maakt deel uit van een functionele module die 

sociale omgang met mensen mogelijk maakt 

Functionele beeldstudies 

Activiteit in voorhersenen verhoogd tijdens taken die het sociale inlevingsvermogen 

activeren 

Twee gelijkaardige situaties worden anders geïnterpreteerd naargelang de sociale taak 

die vervuld moet worden 

 

 

 

 

 



Sociale uitwisselingsheuristieken 

Mensen zijn zeer gevoelig voor subtiele hints van vertrouwen 

Bij omgang met anderen maken we vaak gebruik van sociale heuristieken 

 -> Vuistregels die voorschrijven welke beslissing hoogste kans op succes biedt 

Het makkelijk herkennen van valsspelers wijst op het bestaan van een evolutionaire 

module die door natuurlijke selectie is ontstaan om problemen op te lossen tijdens 

sociale uitwisselingen 

Gedragsgenetica 

Erfelijke gedragseigenschappen worden overgedragen van generatie op generatie 

Basiselementen van erfelijkheidsleer 

Genen verwijzen naar DNA-codes die zijn gelegen op chromosomen 

Elke mens bezit twee vormen/allelen van elk gen 

 -> Beide allelen identiek: homozygote conditie 

 -> Beide allelen verschillend: heterozygote conditie 

Eén allel kan dominant zijn tegenover de recessieve (gedomineerde) allel 

Combinatie van allelen voor een bepaald gen is het genotype, het zichtbare effect van 

deze combinatie is het fenotype 

Het gedrag is polygeen/ afhankelijk van meerdere erfelijke factoren 

Nature versus nurture 

Nature: component van individuele verschillen die herleid kan worden tot verschillen in 

genen -> Verschil in genotype 

Nurture: bijdrage van opvoeding, leerprocessen en interactie van genen en omgeving 

 Nature en nurture onmisbaar 

Erfelijkheidsgraad/heritabiliteit: om het effect van genen te onderscheiden van 

omgevingsinvloed 

VB: heritabiliteit van 0.5 -> Populatieverschillen voor eigenschap die men 

observeert voor 50% te wijten aan genetica 

Heritabiliteit kan niet toegepast worden op een individu 

Heritabiliteit wordt meestal vastgesteld aan de hand van resultaten van selectie-

experimenten of familiestudies 

 -> Selectieve teelt: uitsluitend kweken met dieren die bepaalde trek vertonen 

 -> Familiestudies: frequentie van trek vergelijken tussen bloedverwanten 

 -> Tweelingenstudies: nauwkeurigst bepalen van erfelijkheidsgraad wanneer men  

 de frequentie bij monozygotische en dizygotische tweelingen vergelijkt 

 % tweelingen waarbij beide bepaald kenmerk vertonen: concordantiegraad 

 -> Adoptiestudies: gedragskenmerken vergelijken tussen adoptiekinderen, 

 adoptieouders en biologische ouders 

 -> Genetic mapping: bepaalde trek in verband brengen met gen op chromosomen 



Geen onbeschreven blad 

Pinker: in detail de vooruitgang van gedragsgenetica 

 -> Gedrag is erfelijk 

 -> Effect van opvoeding op persoonlijkheid is kleiner dan effect van genen 

 -> Aanzienlijk deel van variantie van complexe gedragseigenschappen kan 

 noch verklaard worden door genen, noch door opvoeding 

 Van waar komen dan gedragsverschillen tussen mensen die noch het gevolg van 

opvoeding, noch het gevolg van genen zijn? 

The non-shared environment 

Niet-gedeelde omgeving/non-shared environment: invloed van vriendenkring, school en 

subculturen 

Ontwikkelingsomgeving in de baarmoeder speelt mee in het bepalen va n het fenotype 

Epitgenetica en genomische inprenting 

Epigenetica: wat een probleem is bij de moeder kan haar nakomelingen beïnvloeden 

maar ook de generaties daarna 

VB: Hongersnood Nederland (pagina 116) 

Genomische inprenting: het effect van één van de ouders wordt onderdrukt 

Evolutionaire benadering van ziekte en gezondheid: Darwiniaanse 

geneeskunde 

Waarom zit het lichaam niet beter in elkaar en waarom heeft de natuurlijke selectie de 

kwalen en tekortkoingen niet weggewerkt? -> Onvermijdelijk nevenproduct van 

natuurlijke selectie 

 -> Organisme is niet perfect ontworpen 

 -> Biologische evolutie is trager dan culturele evolutie 

 -> Pathogenen evolueren sneller dan wij 

Beperkingen en afwegingen 

Evolutie is trajectafhankelijk -> Verdere verloop mee bepaald door wat er al is 

Bijna elk aspect van menselijk ontwerp zou verbeterd kunnen worden, maar telkens met 

een bijkomende kost elders 

Mismatch 

Ziekte is genetisch bepaald -> Voordelen van creativiteit hoeven betrokken persoon niet 

noodzakelijk te begunstigen 

Wapenwedloop met pathogenen 

Groot aantal ziekten veroorzaakt door pathogene infecties 

 -> Natuurlijke selectie verbeterd voortdurend resistentie tegen pathogenen 

 -> Natuurlijke selectie heeft strategieën pathogenen ook aangepast 



Lessen uit de Darwiniaanse geneeskunde  

Darwiniaanse geneeskunde: dieper begrip voor de reden en het ontstaan van ziekte 

 

We zijn gezonder dan vroeger maar streven naar perfectie is irrealistisch 

Les van Darwiniaanse geneeskunde: we kunnen het nut van een fenotype niet los 

beschouwen van zijn omgeving, geschiedenis en ontwikkeling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hoofdstuk 5: Bewustzijn 

Het bewustzijn definiëren 

Iets dat we doen met onze hersenen -> Wat die iets inhoudt is onduidelijk 

Gemakkelijke problemen/A-consciousness: persoonlijke besef van onze leefwereld 

Moeilijke problemen/ P-conciousness: indrukken die dingen bij ons opwekken 

Verscheidene hersenprocessen die te maken hebben met zowel aandacht, geheugen, 

emoties als motoriek zijn nodig om het bewuste te ervaren 

 -> Vooral delen van prefrontale motor en visuele cortex hierbij betrokken 

Verschil tussen bewuste cognitie en onbewuste cognitie heeft niet te maken met welke 

breinregio’s geactiveerd zijn, maar wel met hoe die regio’s met elkaar interageren 

Bewustzijnstoestanden 

Intensiteit waarmee we tot bewust besef komen verschild, maar komt nooit tot volledige 

stilstand 

 -> Bètagolven: wakker en alert -> Golven met hoge frequentie 

 -> Alfagolven: toestand van diepe relaxatie -> Golflengtes langer 

 -> Thètagolven: lichte slaap 

 -> Deltagolven: diepe slaap 

Slapen en dromen 

REM-slaap is een diepe slaap omdat de spieren bijna volledig geparalyseerd zijn en 

omdat het moeilijk is iemand wakker te maken 

 

Dromen komen frequenter voor in REM-periodes, ze zijn intenser en gemakkelijker te 

onthouden 

Psychoactieve middelen en meditatie 

Met EEG en beeldvormingstechnieken kan men nagaan onder welke omstandigheden het 

bewustzijnsniveau verandert 

Meditatie is een niet-ingrijpende manier om het bewustzijnsniveau te veranderen 

 -> Methode om tot diepe relaxatie te komen 

Sjamanisme: ritueel bij vele primitieve culturen die wordt toegepast om in een 

hallucinerende trance te geraken 

Hypnose 

Staat van verhoogde beïnvloedbaarheid 

Onder hypnose vertoont men de normale bètagolven van een wakkere alerte persoon 

Bij hypnose worden aandachtsprocessen gesplitst in twee onafhankelijke 

bewustzijnssystemen 

 -> Deel in communicatie met hypnotiseur en deel op achtergrond 

Highway hypnosis: als je lang met de auto rijdt 



Functies die met bewustzijn correleren 

Probleem van homunculus: verklaringen voor bewuste controle zijn niet voor de hand 

liggend 

Om te begrijpen hoe prikkels geselecteerd en omgezet worden tot een bewustzijn zijn 

vier eigenschappen nodig 

 -> Werkgeheugen 

 -> Symbolische representaties 

 -> Zelfbesef 

 -> Theory of mind 

Werkgeheugen 

 

Tijdelijke opslagplaats  

veronderstelt dat we over selectieve aandacht beschikken zo kunnen ons concentreren 

op die prikkels die we voor verwerking geselecteerd hebben 

  

Symbolische representaties 

 

Metarepresentatie: toekennen van een bijkomende betekenis aan een voorwerp dat al 

gepresenteerd is 

VB: kookpot -> hoofddeksel 

Twee tegengestelde visies rond taal en bewust denken 

          -> Communicatieve opvatting: taal om communicatie tussen mensen te 

          vergemakkelijken 

          -> Cognitieve opvatting: taal niet losgekoppeld kan worden van bewustzijn 

 

Zelfbesef 

Rijpingstijd van hersenen en ervaring nodig voor we bewust beleven en besef zich 

duidelijk in het gedrag van kinderen begint te tonen 

Hersengolven vertonen een verschillend patroon naargelang een persoon in een ene of 

een andere persoonlijkheid vertoeft 

Prikkels verwerken via neurologische processen die gedeeltelijk specifiek zijn voor een 

welbepaald zelfbesef 

 

Theory of mind 

Onderscheid maken tussen mentale en niet-mentale krachten en ook anders verklaren 

Mechanische verklaringen: reactie uitgelokt door natuurwet 

Mentalistische verklaringen: enkel voor levende wezens die intentioneel denken 

Mind-blindness/geestesblindheid: minder goed in staat om standpunt van ander in te 

nemen 

Bewustzijn in sociale context geëvolueerd -> Ook rekening met bewustzijn van anderen 

Theory of mind: rekening houden met bewustzijn van anderen 



Bewustzijn bij andere diersoorten 

Chimpansees (bonobo’s) hebben een genetische code die praktisch identiek is aan die 

van de mens 

 -> Vervolgvraag is of ze ook over de vier eigenschappen beschikken 

Chimpanseejongeren beschikken over een goed ontwikkeld werkgeheugen, zelfs beter 

dan het onze 

Chimpansees zijn in staat een rudimentaire taal te leren zodat ze kunnen communiceren, 

maar ze zullen nooit leren spreken 

Chimpansees hebben zelfbesef en besef van het besef van anderen (spiegeltest) 

Het persoonlijke bewustzijn is ook aanwezig (insect-snoep-doos) 

 Bewustzijn lijkt geen discrete stap in de evolutie maar een vermogen dat 

stapsgewijs gegroeid is 

Bewust besef impliceert geen bewuste wil 

Om het homunculusprobleem te ontwijken moeten we hersenprocessen die bewustzijn 

creëren los te durven zien van wat er zich in de wereld afspeelt 

Vanwaar komt het idee dat bewust besef gekoppeld is aan bewuste wil? 

 -> Sensatie: leidt tot bewust besef 

 -> Perceptie leidt tot bewuste en zinvolle reacties 

Sensatie is losgekoppeld van perceptie 

Sensatie/gewaarwording: hoe de zintuigen energie absorberen aan de hand van 

receptoren die gevoelig zijn voor licht, geluid, chemische stoffen, druk 

Perceptie/waarneming: selectie, de organisatie en de interpretatie van de stimulus die de 

sensatie veroorzaakt 

Sensatie en perceptie kunnen van elkaar losgekoppeld worden en dus als onafhankelijke 

processen in bewustwording beschouwd worden 

Waarom beide processen bewuste processen zijn valt moeilijk te verklaren 

Bijkomend probleem: perceptie geeft niet altijd een correctie weergave van fysische 

wereld 

Perceptie: bottow-up versus top-down verwerking 

Perceptie is het herkennen van patronen in de buitenwereld 

 -> Twee verschillende deelprocessen die elkaar complementair aanvullen 

Bottom-up processing: progressie van het waarnemen van simpele elementen om 

daarmee een groter en complexer geheel op te bouwen 

VB: dieren – mensen (pagina 140) 

Top-down processing: bevinding dat doelen, ervaringen, kennis, verwachtingen, 

motivaties, herinneringen en cultuur, allemaal een invloed hebben op perceptie 

VB: zinnen vlot lezen: Parijs in de de lente (pagina 140) 



Gestaltepsychologie 

Psychologieleer van gestaltepsychologen berust op twee stellingen 

 -> We hebben een aangeboren geneigdheid om de wereld te begrijpen in termen 

 van betekenisvolle patronen 

 -> Het geheel is anders dan de som van de onderdelen 

Belangrijkste gestalteprincipes om de dingen in de wereld te percipieren 

 -> Figuur-achtergrondscheiding: figuur springt naar voor uit de achtergrond 

 -> Nabijheid: dicht bij elkaar staande elementen worden gegroepeerd 

 -> Gelijkheid: gelijkende elementen worden gegroepeerd 

 -> Continuïteit: neiging om waargenomen pad te volgen 

 -> Sluiting: ontbrekende elementen toch waargenomen 

 -> Eenvoud: complexe delen waargenomen als set van eenvoudigere onderdelen 

Perceptuele constantie 

Verwijzing naar het feit dat perceptie van voorwerpen constant blijft ondanks 

permanente veranderingen in sensorische input 

Perceptuele illusies 

Worden gefopt door iets te zien dat in feite niet bestaat 

VB: Ponzo-illusie (pagina 143) 

Menselijke waarneming is geen simpele reflectie van de buitenwereld 

Aanwijzingen voor een illusionair bewustzijn 

Mogelijkheid van illusionair bewustzijn overwegen: is wat we schijnbaar bewust doen het 

werkelijke gevolg van wat we bewust willen? 

Illusionaire sensaties 

Alien hand syndroom: neurologisch syndroom waarbij één hand handelt met een eigen 

willetje 

Spookledematen: pijn voelen in een lege ruimte zoals geamputeerde arm of been 

Automatismen 

Bewuste waarneming is soms totaal overbodig, zoals bij handelingen die ons als het ware 

automatisch overkomen 

Automatismen verwijzen naar voorvallen waar een bewuste oorzaak voor ons handelen 

niet voor de hand ligt of zelfs overbodig is 

We bieden meestal een verklaring waarom we wel handelen, maar we moeten verklaren 

waarom we niet handelen. 

Veranderingsblindheid 

Er treden continu veranderingen op rondom ons -> Meeste ontsnappen aan onze 

bewuste perceptie 



Bewustzijn vraagt tijd 

Bewustzijn van een prikkel die een reactie veroorzaakt komt pas nadat de reactie werd 

uitgevoerd 

Hersenen hebben ongeveer een halve seconde nodig om tot bewust besef te komen 

 -> Meeste van onze reacties zijn echter veel sneller 

Bewuste ervaring komt pas nadat de hersenen zich hebben klaargemaakt voor de 

daaropvolgende actie 

Bewustzijn zou geen rol spelen in de uitvoering van gewilde acties, maar zou wel een 

veto kunnen uitoefenen 

 -> Veto moet binnen een marge van 200 milliseconden gebeuren 

Hersenlateralisatie 

Een dieper inzicht in de functionele specialisatie van linker- en rechterhemisfeer en de 

gevolgen hiervan op het bewustzijn zijn vooral verworven door studies van Roger Sperry 

Gesplitste hersenen beïnvloeden bewustzijn: rechterhemisfeer verwerkt visuele 

informatie uit linker gezichtsveld en de linkerhemisfeer verwerkt de visuele informatie uit 

het rechter gezichtsveld 

Bij split-brain patiënten is er geen communicatie mogelijk tussen de twee hemisferen 

Linker- en rechterhemisfeer kunnen perfect zinvol reageren op instructies, maar enkel de 

linkerhelft kan een zinvolle en werkelijkheidsgetrouwe verantwoording verwoorden 

Anosognosie: medisch probleem waarbij patiënten een tendens hebben om een groot 

deel aan één kant van hun lichaam of gezichtsveld te verwaarlozen, maar dat niet 

beseffen of niet willen aanvaarden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Als het bewustzijn niet sturend is, wat doet het dan wel? 

Verklaringsmodel voor bewuste wil 

 

Figuur 5.7: Verklaringsmodel voor bewuste wil 

De ‘comparator’- en ‘interpreter’ rol van het bewustzijn 

Bewuste ‘ik-gevoel’ en het gevoel van vrije wil meent een soort van 

feedbackmechanisme te zijn om na te gaan of onze handelingen kloppen met wat we 

voelen en uitdrukken 

 -> Bewustzijn eerder een reality check in plaats van sturende kracht 

Een systeem van dubbele respons 

Voor heel wat geautomatiseerde handelingen schijnt bewuste feedbackcontrole echter 

niet logisch te gebeuren 

 

Mensen verwerken informatie op twee niveau’s 

 -> Bewuste verwerking vraagt cognitieve inspanning en heeft beperkte capaciteit 

 -> Automatische verwerking gebeurt onafhankelijk en hoeft niet door te dringen  

 tot het bewustzijn 

We zouden een dubbele houding hebben tegenover dingen in het leven door het 

tweevoudige verwerkingssysteem 

 -> Systeem 1: vlugge respons, vaak emotioneel en gebeurt automatisch 

 -> Systeem 2: traag, cognitief, vraagt inspanning en is bewust 

 

 

 



Fenomenologische benadering van het bewustzijn. Waarom beschikken we 

over bewuste sensaties. 

Veel logica in bewuste perceptie 

Bewuste cognitieve verwerking van waargenomen informatie geeft ons de mogelijkheid 

tot zelfregulatie en planning 

Bewuste sensatie is moeilijker te verklaren 

Om meerwaarde sensatie te verklaren 

 -> Conditie moeten vinden waarbij sensatie ontbreekt, maar perceptie toch intact  

 is 

Blindzien 

Visuele systemen berusten op twee verschillende neuronenroutes 

 -> Eerste, oudere route verwerkt informatie over locatie van object 

 -> Tweede, recentere route verwerkt informatie over identiteit object 

Relatie tussen sensatie en perceptie 

Hedendaags bewustzijnonderzoek: hoe het bewustzijn tot stand komt en meer concreet 

hoe de hersenen bewustzijn creëren 

Sensatie creëert een eigen persoonlijk gevoel los van perceptie 

Humprey: meerwaarde van sensatie moet gezocht worden in het feit dat sensaties altijd 

expressief zijn 

Uitdrukken van sensatie biedt ons een bijkomende manier om over onszelf en anderen te 

reflecteren 

 Sensaties geven kleur aan het leven 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hoofdstuk 6: Leerprocessen 

Leren voor gedragswetenschapper: alle processen waarbij opgedane ervaringen en 

kennis het gedrag mogelijk kunnen wijzigen 

Leren: een blijvende verandering in gedrag of gedachten als gevolg van een bepaalde 

ervaring 

Mere exposure effect: voorkeur voor stimuli waar je al eerder aan blootgesteld bent 

Klassieke conditionering 

Manier van leren waarbij een stimulus de capaciteit ontwikkelt om een reactie uit te 

lokken die vroeger enkel door een andere stimulus werd uitgelokt 

Pavlov: speeksel in spijsverteringsstelsel honden 

Een neutrale stimulus wordt een conditionele stimulus als het een geconditioneerde 

respons tot gevolg heeft, door middel van het vroeger samenvallen met een 

ongeconditioneerde stimulus die op natuurlijke wijze dezelfde, maar dan 

ongeconditioneerde reactie veroorzaak 

 

Figuur 6.1: Schematische voorstelling van het conditioneringsproces 

Neutrale stimulus kan de capaciteit ontwikkelen om toenadering of appetitief gedrag te 

stimuleren 

In vele gevallen kan het aversief gedrag stimuleren -> Behoeden tegen negatief gevolg 

 

 

 

 

 

 

 



Kenmerken klassieke conditionering 

Nieuwe, originele stimulus werkt het best 

Verwerving van een nieuwe geconditioneerde reactie hangt af van de cintiguïteit van de 

CS en de OS 

Het kan uitdoven en spontaan terug opkomen 

Stimulusgeneralisatie: het kan uitgelokt worden door gelijkaardige stimuli 

Stimulusdiscriminatie: tegenovergestelde van generalisatie 

Verdere conditionering mogelijk 

Hoe werkt klassieke conditionering? 

Bij appetitieve conditionering zal een neutrale stimulus gekoppeld worden met een 

positieve emotionele waarde 

Bij aversieve conditionering zal een neutrale stimulus gekoppeld worden met een 

negatieve emotionele waarde 

Geconditioneerde smaakaversies 

Smaak en geur kan makkelijker een conditionele stimulus worden dan andere  

Operante conditionering of intrumenteel leren 

Operante conditionering berust niet op anticipatie, klassieke conditionering wel 

Bij operante conditionering wordt de respons gecontroleerd door de gevolgen 

 -> De beloningen zijn de reden dat de respons optreedt 

Thorndike en de wet van het effect 

Als een respons op een stimulus voldoening brengt, zal de associatie tussen die stimulus 

en de respons versterkt worden 

Skinner en het concept van bekrachtiging 

Positieve gevolgen vermeerderen een bepaald gedrag 

Negatieve gevolgen verminderen een gedrag 

Elke gedragsrespons kan bekrachtigd of bestraft worden 

Positieve bekrachtiging (iets goed teweegbrengen) of negatieve bekrachtiging (iets 

slechts wegnemen) 

Skinnerbox: kooi voor kleine dieren waarin ze beloond of bestraft kunnen worden 

Shaping: operante conditioneringstechniek waarbij het gedrag van dieren en mensen 

gevormd wordt door middel van bekrachtigers 

 

 



Kenmerken van operante conditionering 

Stapsgewijs beïnvloed door de gevolgen 

Shaping: nieuw gedrag geleidelijk aan vormen door middel van beloningen of 

bekrachtigers 

Wegvallen van straf/beloning kan gedrag uitdoven 

Stimulus kan gegeneraliseerd worden of discriminerend effect hebben op gedrag 

Primaire (biologische nood) en secundaire (geld, lof, …) bekrachtigers 

Bekrachtigingsschema’s 

Continue bekrachtiging: gedrag altijd beloond 

Partiële/intermittende bekrachtiging: gedrag soms beloond 

 -> Partiële meer resistentie tegen uitdoving 

Vier mogelijke scenario’s: 

 -> Vast interval: vast tijdstip 

 -> Vast ratio: vast aantal keer 

 -> Variabel interval: onbepaald tijdstip 

 -> Variabel ratio: onbepaald aantal keer 

Respons vlugger gevormd in ratioschema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 6.3:Partiële bekrachtigingsschema’s voor operante conditionering 

 

Vast interval: naar midden zwakt respons af, maar neemt op einde versterkt toe 
 



Er kunnen meerdere bekrachtigingsschema’s tegelijk optreden 

 -> Volgens de optimal foraging theorie zullen  dieren hun gedrag optimaal 

 aanpassen om zo veel mogeliijke nutriënten uit hun voedsel te halen en er  

 zo weinig mogelijk energie aan te besteden 

Vergelijking tussen postieve bekrachtiging, negatieve bekrachtiging en straf 

Positieve bekrachtiging/positive reinforcement: aanbieding positieve stimulus 

Negatieve bekrachtiging/negative reinforcement: wegblijven negatieve stimulus 

Straf: iets slechts aanbieden of iets leuks wegnemen 

 -> Effect van straf verdwijnt als de dreiging verdwijnt 

 -> Beloningen werken op lange termijn motiverend, terwijl straffen een 

 kortstondig effect hebben 

De hardnekkigheid van fobieën 

Ontsnappngsgedrag/escape learning: gedrag vertonen om onaangename dingen te doen 

verdwijnen 

Vermijdingsgedrag/ avoidance learning: door middel van klassieke conditionering een 

respons aan om te vermijden dat er later vervelende stimuli zullen opduiken 

Fobieën ontstaan als gevolg van aanhoudend vermijdingsgedrag 

Beperkingen op het operante conditioneren 

Omgeving en geschiedenis bepalen mee of een stimulus al dan niet geconditioneerd kan 

worden 

Instinctieve drift: dier kan niet geconditioneerd worden omdat het tegenstrijdig is met 

aangeboren instincten 

Evolutionary preparedness: klaar zijn voor mogelijke gevaren die in het verleden door 

vele voorouders zijn meegemaakt 

De rol van cognitie in het leerproces 

Het Rescorla-Wagner leermodel 

Rekening houdend met omstandigheden waarin het leren zich voordoet 

 -> Meer specifiek met de bestaande relatie tussen OS en CS 

Essentie van het model: rekening houden met voorspellingswaarde van de CS 

Verwachting van de beloning speelt een grote rol in het bepalen of neuronen worden 

afgevuurd of niet 

Inzichtelijk leren 

Volledig bewust leerproces -> Verwijst naar het oplossen van problemen door een 

plotselinge reorganisatie van percepties 

 

 



Latent leren en mentale plattegronden 

Leerprocessen moeten rekening houden met vooropgestelde doelen van een dier en de 

motivatie om die doelen te bereiken 

Gewenste gedrag: resultaat van latent leren (hebben we niet in de hand) en mentale 

representatie 

 -> Enkel gerealiseerd met cognitieve vaardigheden zoals geheugen, ruimtelijk 

 inzicht en inbeeldingsvermogen 

Sociaal leren of observerend leren 

Bepaalde respons beïnvloed door het observeren van anderen 

 = observerend leren, model-leren of taak-leren 

 Sociaal leren: omdat het een imitatieproces inhoudt 

Chimpansees hebben drie belangrijke gedragsattributen 

          -> Zeer sterke en langdurige moeder-kindband 

          -> Nooit zal het kind gestraft of beloond worden 

          -> Op zeer jonge leeftijd gemotiveerd voor te imiteren 

De sociale leertheorie van Bandura 

Taak-leren is niet enkel een sociaal proces maar ook het gevolg van overgedragen 

conditioneringsprocessen 

Componenten van observerend leren: 

 -> Aandacht 

 -> In het geheugen inprenten 

 -> Motivatie 

 -> Reproductie 

Observatie zal pas geïmiteerd worden wanneer we een positieve bekrachtiging 

verwachten 

De sociale leertheorie van Rotter 

Drieweginteractie tussen persoon, omgeving en gedrag 

Stimulerende omgeving zal een lerende persoon aanmoedigen om het positieve gedrag 

van anderen te observeren en imiteren 

Het gedragspotentieel GP wordt geschreven in termen van verwachting V en waarde W 

die je aan een uitkomst hecht 

Reinforcement value: GP : f(V & W) 

 -> V en W subjectief 

 

 

 

 



Toepassing van leerprocessen: gedragsmodificatie 

Methode gedragsmodificatie heeft drie voorschriften 

 -> Concentreet je enkel op het observeerbaar gedrag: observeerbaar gedrag  

 belonen verkiezen boven belonen van ultieme doel 

 -> Focus meer op de situatie en minder op de persoon: observeerbare gedrag 

          functie van situationele en persoonlijke factoren 

          -> Begrijp het verschil tussen straffen en belonen: straffen effectief als het elke 

          keer wordt toegediend en als het onmiddellijk na gedrag plaatsvind  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hoofdstuk 7: Cognitie 

Cognitie is het vermogen om iets te begrijpen en naar bijhorende verwerking van 

informatie in de hersenen die dit mogelijk maakt 

Studie van cognitie is de studie van het denken 

Bij psychologie worden vooral de processen onderzocht, bij neurowetenschappen legt 

men de nadruk op de systemen die hierbij betrokken worden 

Verklaringsmodellen voor het geheugen 

Traditioneel verklaringsmodel 

Dankzij het geheugen onthouden we wat we geleerd hebben 

 -> Informatie coderen, bewaren en weer oproepen 

Atkinson en Shiffrin: geheugensysteem in drie componenten 

 -> Sensorisch geheugen 

 -> Kortetermijngeheugen 

 -> Langetermijngeheugen 

Model beantwoordt aan seriële positie-effect: informatie verblijft beperkte tijd in het 

kortetermijngeheugen voor het overgedragen wordt naar het langetermijngeheugen 

 -> Recentheidseffect/recency effect: elementen die nog in KT zaten 

 -> Voorrangseffect/primacy effect: eerste stimuli uit reeks beter onthouden 

Door repetitie of elaboratie kan informatie langer in het KT worden opgeslagen

 

Figuur 7.1: Het traditionele geheugenmodel volgens Atkinson en Shiffrin 

 

 

 

 



Sensorisch geheugen 

Niet alle informatie belandt in het KT en daarna in het LT 

 -> Nodige aandacht besteden aan stimulus 

Waarnemingen worden wel opgenomen in het sensorisch geheugen maar door gebrek 

aan aandacht nooit overgedragen naar het KT 

Kortetermijngeheugen 

Beperkt aantal stimuli worden gefilterd uit sensorisch geheugen en kan zonder repetitie 

of oefening een twintigtal seconden opgeslagen worden 

Miller: het magische nummer 7, plus of min 2 

 -> Gemiddeld zeven stimuli tegelijkertijd in KT kunnen bewaren 

Langetermijngeheugen 

Haast ongelimiteerde opslagplaats waar informatie voor een lange tijd bewaard kan 

worden 

Om informatie effectief te bewaren en terug op te roepen moet informatie in het LT 

gecodeerd zijn, hoe kunnen we “coderen” 

 -> Repetitie 

 -> Elaboratie: verscheidene voorbeelden 

 -> Relatie zoeken met iets dat al in LT zit 

 -> Visuele beeldvorming 

 -> Zelfreferentie: op een of andere manier naar onszelf verwijzen 

Integrerend verklaringsmodel 

Baddeley: KT is meer dan een repetitiebuffer voor LT 

Hij onderscheidt meerdere deelcomponenten in het werkgeheugen 

 -> Visuospatiële tekenblad: visuele informatie 

 -> Fonologische lus: auditieve of verbale informatie 

 -> Episodische buffer: informatie van visuospatiële tekenblad, fonologische lus  

 en langetermijngeheugen om er één tijdelijke representatie van te maken 

 -> Executive controlesysteem: zowel aandachts- als uitvoeringsprocessen 

Alle informatie die doordringt tot bewustzijn gaat door werkgeheugen 

 -> Intieme relatie tussen werkgeheugen en bewustzijn 

 

 

 

 

 

 



Meerdere geheugensystemen 

Er is bevestigd door fysiologische en fMRI-studies van hersenen dat de cortex en het 

limbisch systeem aparte rollen spelen in geheugenvorming 

Expliciete herinneringen: bewuste herinneringen die we met opzet en inspanning in het 

geheugen opslaan 

Impliciete herinneringen: onbewuste herinneringen die spontaan lijken op te wellen 

Larry Squire: 

 -> Declaratieve geheugen: geheugen voor expliciete herinneringen, feitelijke 

 informatie -> Verder onderverdeeld in semantisch (algemene kennis) en  

 episodisch (eigen ervaringen) geheugen 

 -> Niet-declaratieve geheugen: leren van motorische vaardigheden, 

 conditioneren en het niet associatief leren 

 

Figuur 7.2: Een taxonomie voor verscheidene geheugensystemen 

Neocortex in de frontale lob is de bewaarplaats voor expliciete herinneringen 

Er zijn aantal theorieën voor het vormen van expliciete herinneringen 

 -> Conceptuele hiërarchie: organisatie van informatie op basis van hiërarchische 

 niveau’s het onthouden bevordert 

 -> Categorische schema’s: aangeleerde patronen die het denken over een plaats, 

 gebeurtenis of object sturen 

 -> Semantisch netwerk: netwerk van geassocieerde woorden of concepten die als 

 modules met elkaar verbonden zijn 

 

 



Informatie oproepen 

Effectiviteit van het oproepingsproces is anders naargelang je informatie moet herinneren 

of herkennen -> Activiteiten activeren andere hersendelen 

Impliciete herinneringen kunnen het best opgeroepen worden door priming 

 -> Prime of hint in bewustzijn introduceren 

Codeerspecifiteit 

Herinneren van expliciete gebeurtenis hangt af van twee factoren 

 -> Manier waarop gecodeerd werd = effectiviteit van code zelf 

 -> Overeenstemming tussen manier van coderen en manier van oproepen 

 = codeerspcifiteit 

Informatie vergeten 

Vergeten kan het gevolg zijn van een gebrekkige aandacht, of moeite bij het coderen, 

bewaren en oproepen, of een combinatie daarvan 

Vergeetcurve van Ebbinghaus 

Ebbinghaus wilde weten hoe vlug we vergeten 

 -> Merendeel van wat we leren vergeten we bijna onmiddellijk 

 -> Na negen uur ongeveer de helft van het onthouden materiaal vergeten 

 -> Na twee dagen herinneren we slecht 10 tot 20% 

Tekortkomingen in het geheugen 

Geheugen laat ons vaak in de steek 

Schacter: tekortkomingen geheugenproces samengevat in “The seven sins of memory” 

 -> Vluchtigheid: retentiepotentiaal van geheugen zwakt vlug af 

 -> Verstrooidheid: verdeelde aandacht 

 -> Blokkades: constant competitie tussen verschillende blokken informatie 

  -> Retroactieve interferentie: nieuwe info verhindert retentie oude info 

  -> Proactieve interferentie: oude info verhindert retentie nieuwe info 

 -> Foutieve attributie: foutieve brontoeschrijving 

 -> Suggestibiliteit: herinneren van dingen die nooit gebeurd zijn 

 -> Vooringenomenheid: groot deel beïnvloed door wat we nu voelen 

 -> Persistentie: soms kunnen we niet vergeten wat we toch willen vergeten 

 

 

 

 

 

 



Biologische onderbouw van het geheugen 

Indien geen herkenbaar en omgrensd KT of LT in de hersenen te vinden is waar ligt kern 

van geheugen dan wel? -> geheugenspoor in verbindingen tussen neuronen ligt 

LTP/Long term potentiation: langdurige verhoging in neurale gevoeligheid in  de synaps 

ten gevolgde van een geheugenspoor 

Bepaalde hersenregio’s van cruciaal belang voor geheugenvorming 

 -> Door onderzoek naar mensen met ofwel een buitengewoon geheugen 

 (mnemonisten) ofwel geheugentekorten (amnesiepatiënten) 

Herinneringen zelf niet opgeslagen in hippocampus maar wel elders in cortex 

 -> Hippocampus eerder rol in consolidatie van geheugenspoor 

Informatie verwerken 

Uitkomst van actie of beslissing kan sterk verschillen afhankelijk van welk 

geheugensysteem geactiveerd werd 

Twee informatieverwerkingssystemen 

Squire: indeling in declaratief en niet-declaratief systeem 

Declaratief geheugensysteem 

 -> Voornamelijk gestuurd door prefrontale cortex en zijn connecties met 

 hippocampus 

 -> Bewuste, trage en gecontroleerde informatieverwerking 

Niet-declaratief geheugen 

 -> Vooral subcorticale delen steunen 

 -> Automatisch voordoen zonder al te veel inspanning 

Sloman: twee complementaire redeneersystemen 

Associatief systeem 

 -> Verbanden op basis van gelijkenissen tussen stimuli en samenvallen van 

 stimuli in tijd 

 -> Automatische, vlugge en vaak onbewuste informatieverwerking 

 -> Zeer gevoelig voor herkennen van patronen 

 

Gereglementeerd systeem 

 -> Gegrond op regels en wetten: laat ons toe symbolen te interpreteren en 

 relaties tussen symbolen te manipuleren 

 -> Trage, gecontroleerde en bewuste informatieverwerking 

Beide systemen noodzakelijk om normaal te functioneren 

VB: gorilla – basketwedstrijd 

 -> Samenspel automatische en gecontroleerde processen 

 

 



Biases en vooringenomenheden 

Kahneman 

 -> Karaktertrek luiheid: gereglementeerde systeem blijft op achtergrond zolang 

 inschattingen van associatieve systeem aangeven dat alles oké is 

Affectheuristiek: wanneer een vraag polst naar je emotionele attitude zal je huidige 

gemoedtoestand naar alle waarschijnlijkheid je beoordeling beïnvloeden 

Beschikbaarheidsheuristiek: situaties waarin uitkomsten onzeker zijn (ik denk dat) 

Representatieveteitsheuristiek: te weinig rekening houden met a priori kansen 

Illusie van validiteit: vertrouwen dat mensen hebben in hun beoordelingen of 

voorspellingen is sterk afhankelijk van de mate van representativiteit 

Keuzes en kaders 

Kahneman en Tversky: belang van framing in besluitvorming 

 -> Kader waarin een probleem wordt voorgesteld de beslissingsuitkomst 

 beïnvloedt 

Prospecttheorie: 

Mensen gaan zich anders gedragen in een winstsituatie vergeleken met een 

verliessituatie 

Mensen zijn gevoelig voor contextuele effecten wanneer ze de utiliteit van een 

beslissingsalternatief overwegen en een keuze maken 

Justificatie-effect: 

We blijven graag consistent en willen vooral consistent overkomen 

 -> Uiteindelijke uitkomst soms minder belangrijk dan verhaal dat we opbouwen 

 om keuze te verantwoorden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Beperkte rationaliteit 

Dagelijks leven beheerst door beslissingen 

Homo economicus: strategisch handelen en emotionele overwegingen achterwege laten 

Rationele besluitvormingstheorie: besluitvorming is rationeel proces  

 -> Om tot rationeel besluit te komen moet men over alle nodige info beschikken  

 om uitkomsten van beslissingsmogelijkheden objectief af te wegen  

  -> Alternatief voor beste oplossing selecteren 

Herbert Simon: Bounded rationality 

 -> Rationele denkvermogen beperkt omdat het informatieverwerkingssysteem in 

 onze hersenen beperkt is 

Uitkomst van beslissing niet noodzakelijk het resultaat van logische of strategische 

redenering  

Verassende elementen in ons denken 

 -> Neiging om iets als representatief te beschouwen (stereotypering) 

 -> Informatie benadrukken die ons standpunt verdedigt 

 -> Na gebeurtenis hebben we de indruk dat de feiten die tot gebeurtenis leiden 

 al wisten 

 -> We beslissen vaak op basis van iets dat we al kennen of dat vaak voorkomt 

 -> Laten ons vaak beïnvloeden door context of kader waarin beslissing getroffen 

 moet worden 

 -> Overmoed en weerstand om fouten toe te geven, gebrek aan voldoende kennis 

 maken we foute beslissingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hoofdstuk 8: Emoties 

Totstandkoming van emotietheorieën 

Charles Darwin 

Uitdrukken van emoties bij mens en dier 

Hoe emoties precies worden uitgedrukt 

Hoe onze emoties evolutionair ontstaan zijn 

William James 

Gewaarwording van een emotie is het gevolg van een heel scala aan lichamelijke 

veranderingen 

Stimulus ->->-> lichamelijke opwinding ->->-> bewust gevoel 

Klopt niet altijd!  

 -> Onderscheid maken tussen verschillende soorten emoties die we kennen 

 -> Betrokkenheid autonome zenuwstelsel in sommige gevallen relatief traag 

 -> Opwinding ervaren zonder dat er emotionele respons hoeft te zijn 

Walter Cannon 

Spreekt theorie van William James tegen 

 -> Persoon of dier zou geen emotie voelen wanneer de viscerale input van  

 hersenen wordt afgesneden 

Emotie wordt geïnitieerd in subcorticale regio’s van de hersenen 

                                           ->->-> bewust gevoel (cortex) 

Stimulus ->->-> subcorticale activiteit 

                                           ->->-> autonome opwinding (amygdala en hypothalamus) 

Waarderingstheorie 

Appraisal/waarderingstheorie 

 -> Als je de emotie-uitlokkende stimulus bewust geëvalueerd hebt, dan pas weet 

 je om welke emotie (positief of negatief) het gaat 

Stimulus ->->-> cognitieve evaluatie van wat stimulus betekent ->->-> bewust gevoel 

Het tweefactorenmodel van Schnachter 

Combinatie van waarderingstheorie en resultaten van hersenexperimenten Cannon 

Pas emotionele reactie als persoon een verband ziet tussen lichamelijke opwinding en 

subjectieve gevoel 

Stimulus ->->-> evaluatie ->->-> 

             ->->-> autonome opwinding ->->-> bewust gevoel 

 



Transfer van excitatie 

Omgeving zoekt naar verklaring voor lichamelijke opwinding die je voelt bij het ervaren 

van emotie 

 -> Mogelijk om emotie aan verkeerde oorzaak toe te schrijven 

Emoties definiëren 

Geen eenduidige definitie van emotie 

Emotionele reactie herken je omdat ze telkens samengaat met vijf eigenschappen 

 -> Reactie op iets specifieks 

 -> Steeds verandering op in lichamelijke opwinding 

 -> Actiegericht: emotieregulatie en motivatie 

 -> Subjectief 

 -> Expressief: valt uiterlijk op te merken 

Emoties zijn een reactie op iets uitzonderlijks 

Emotie geeft aanleiding tot set van reacties 

Tegenstelling tot emotionele reactie hoeft gemoedstoestand niet altijd specifieke stimulus 

gekoppeld zijn 

Emoties zijn gevolg van specifieke emotionele reacties die situatiegebonden zijn 

Gemoedstoestanden verschillen van emoties omdat ze langdurig zijn 

Affectieve stoornissen: wanneer gemoedstoestand langer dan enkele weken duurt 

Gemoedstrekken: persoonsgebonden gevoelens 

Emoties veroorzaken fysiologische opwinding 

Rol van het autonome zenuwstelsel 

Bij negatieve emoties is sympathisch gedeelte van autonome zenuwstelsel actief 

Galvanische respons: zeer gevoelige index voor emotionele reactie 

Type autonome opwinding hangt af van specifieke valentie van emotie 

Emoties met positieve valentie bleken geen associatie te vertonen met metingen van het 

sympathisch zenuwstelsel 

Rol van de hersenen 

Autonome veranderingen bij een emotionele reactie worden uiteindelijk gestuurd door 

subcorticale delen in de hersenen 

Thalamus en reticulaire activatiesysteem controleren alle inkomende info voor emotioneel 

geladen stimuli 

Limbisch systeem: hoofdzetel van emoties 

Angstaanjagende gezichten of pijnlijke gelaatsuitdrukkingen -> Activeert linkeramygdala 

Negatieve emoties verhogen EEG-activiteit in rechterhemisfeer 

Positieve emoties worden verwerkt in linkerhemisfeer 



Emoties zijn actiegericht 

Autonome zenuwstelsel ondersteunt actiegericht gedrag dat zich automatisch of intuïtief 

voltrekt 

Toenadering en vermijding 

Twee categorieën van drijfveren 

 -> Toenadering veroorzaken = behavioral approach 

 -> Vermijding zorgen = behavioral inhibition 

Positieve emoties leiden tot toenaderingsgedrag 

Negatieve emoties kunnen vermijdingsgedrag veroorzaken 

Negatieve emoties kunnen ook voor toenaderingsgedrag zorgen, dit leidt tot acties die 

het slechte gevoel tenietdoen 

Emotieregulatie 

Doel van emotieregulatie is het fysiologisch evenwicht/homeostasis in het lichaam te 

bewaren of herstellen 

Coping: het omgaan met negatieve emoties, gebeurt op verschillende manieren 

 -> Onderdrukken 

 -> Aandacht verleggen 

 -> Stimulus die emotie uitlokt herevalueren = reappraisal 

Emotieregulatie en prestaties 

Emotieregulatie is belangrijk -> Beïnvloedt prestatieniveau 

Elke persoon presteert het best bij een bepaald niveau van opwinding 

 -> Verschilt van persoon tot persoon en van taak tot taak 

Emoties creëren voor een subjectief gevoel 

De invloed van cognitie op emotie 

Als je begrip hebt voor aard van de stimulus dan pas wordt emotie zinvol 

 -> Dan genereert het extra waarde die gedragsveranderingen ten goede komen 

Cognitieve evaluatie maakt emoties zo rijk en subjectief 

De invloed van emotie op cognitie 

Zajonc: affectieve en cognitieve processen zijn onafhankelijk van elkaar 

 -> Invloed van emoties op gedrag gebeurt snel en automatisch 

 

 

 

 



Bewuste en onbewuste processen in het waarderen van een emotie 

Neurowetenschappen toont aan dat beide theorieën, namelijk emotie beïnvloedt cognitie 

en cognitie beïnvloedt emotie, incompatibel zijn 

Er zijn twee of meer loshangende emotie-evaluatieprocessen in de hersenen  

 -> Eén voor automatische evaluatie 

 -> Eén voor rationaliseren van emotionele stimuli 

Alle sensorische input die emotionele informatie bevat wordt via de thalamus langs twee 

routes verzonden 

 -> Route naar de cortex: trage verwerking, om emotie betekenis te geven (+ of -) 

 -> Route naar de amygdala: vluggere verwerking, om emotionele reactie te 

 sturen, adaptief om vlug te kunnen reageren 

 

Figuur 8.7: Hersendelen betrokken bij emotie-evaluatie 

Emoties zijn expressief 

Darwin: expressie van emotie is het product van evolutie door middel van natuurlijke 

selectie -> Dus adaptief 

Culturele gelijkenissen en verschillen in het uitdrukken van emoties 

Biologisch ingebouwd mechanisme dat verantwoordelijk is voor uitdrukken en herkennen 

van aantal basisemoties 

Primaire emoties en varianten 

Fundamentele emoties die universeel herkend worden en waarschijnlijk aangeboren zijn 

 -> Acht primaire emoties (tabel 8.1 pagina 236) 

 -> Myriade subtielere emoties: schakeringen of mengelingen van primaire emoties 



Gezichtsfeedbackhypothese 

Spieren die geactiveerd worden door bepaalde emoties uit te drukken kunnen bijdragen 

tot het bewust ervaren van die emotie 

Als je je bewust bent van emotie die gevraagd wordt te simuleren dan kan men geen 

onderscheid meer maken tussen invloed van emotie-uitdrukking op zich, en invloed van 

cognitieve verwerking van emotie 

Combinatie van emotionele stimulus en daaropvolgende motoractivatie is 

verantwoordelijk voor emotionele ervaring 

Spiegelneuronen 

Gedeelde representaties van emoties zijn aangeboren en sterk neurologisch onderbouwd 

 

Spiegelneuronen: delen die specifiek geactiveerd worden wanneer je de 

gelaatsuitdrukkingen van een ander imiteert 

Blokkeren van imitatiegedrag interfereert met emotieherkenning 

Functionele benadering van emoties 

Functionele benadering: emoties bieden adaptieve oplossingen voor weerkerende 

problemen waarmee mensen in de oertijd te kampen hadden 

Emoties helpen ons om te overleven in een wereld vol gevaren waar kans op overleving 

klein is 

Voordelen van emoties zijn drievoudig 

 -> Verbeteren communicatie 

 -> Zijn actiegericht: aandacht richten op relevante stimuli 

 -> Zijn informatief: besluitvorming verbeteren 

Emoties zijn communicatief 

Twee feitelijke bevindingen 

 -> We drukken emoties altijd expressief uit 

 -> We imiteren ze 

Emoties zijn actiegericht 

Emoties zijn de alarmsignalen van het lichaam 

 -> Richten aandacht specifiek naar die stimuli die het meest relevant zijn met  

 betrekking tot het vervullen van basisbehoeften die noodzakelijk zijn om te 

 overleven 

Emotie gekoppeld aan positief gevoel -> Gedrag versterkt 

Emotie gekoppeld aan negatief gevoel -> Gedrag teniet gedaan 

 

 

 



Emoties zijn informatief 

Intense negatieve emoties: alle cognitieve inspanningen overweldigen 

Minder intense negatieve emoties: emoties kunnen troef zijn bij nemen beslissing 

Studie van Damasio: mensen worden onbewust gedreven door emoties om juiste 

beslissing te nemen 

Milde emotionele reactie is functioneel 

 -> Is informatief met betrekking tot gevoelens die stimulus ni en in de toekomst  

 teweeg brengt -> Besluitvormingsproces verbeteren 

Emoties en sociale relaties 

Impact van emoties is niveau-overschrijdend 

 -> Beïnvloeden zowel neurologische processen, het individuele gedrag en 

 groepsgebeuren 

Emotionele besmetting 

Eerste opvatting van begrip sociale emoties: gemakkelijk over te dragen van persoon tot 

persoon = emotionele besmetting 

 -> Kan in positieve en negatieve zin zijn 

Sociale lijm 

Sociale emoties te beschouwen als adapties die samenwerking in groep bevorderen 

 -> Mensen zullen zich coöperatief gedragen 

Sociale emoties geven richtlijnen aan elke individu om binnen de groep de culturele 

normen na te leven 

 -> Bevordert voortbestaan groep 

De strategische rol van emoties 

Robert Frank: emoties een belangrijke rol hebben in besluitvorming en sociale interactie 

 -> Hulp om overeenkomsten na te leven 

Emoties en moraliteit 

Moraal schrijft een normatieve gedragscode voor op basis van goed versus kwaad 

 -> Welke intenties, beslissingen en gedragingen wel en welke niet kunnen 

We doen morele dingen in diverse omstandigheden en om verschillende reden 

Natuurlijke selectie vormde hiervoor vijf verschillende morele systemen 

Vier berusten op emoties 

 -> Hechtingsmoraal: relaties met andere mensen waarmee verbonden voelen 

 -> Geweldsmoraal: tegenovergestelde hechtingsmoraal 

 -> Reinigingsmoraal: idee van goed en kwaad aan gevoelens van reinheid en 

 besmetting 

 -> Samenwerkingsmoraal: verenigingen in een gemeenschap doen draaien 

Eén is rationeel 

 -> Beginselenmoraal: cognitief element om bepaald gedrag wel of niet 

 aanvaardbaar te verklaren 



Hoofdstuk 9: Intelligentie 

Hoe worden cognitie en emoties omgezet naar intelligent gedrag? 

Intelligentie definiëren en meten 

Bij het definiëren van intelligentie telkens drie thema’s aangehaald 

 -> Capaciteit om te leren uit ervaringen 

 -> Mogelijkheid om zich aan te passen aan omgeving 

 -> Mogelijkheid tot metacognitie: bewust van eigen denken 

 Intelligentie is de capaciteit om te leren uit ervaring, gebruikmakend van 

metacognitieve processen, waarbij we onze leermogelijkheden verruimen en 

ervoor zorgen dat we ons vlot kunnen aanpassen aan nieuwe omgevingen 

Consensus vandaag: intelligentie kan niet los beschouwd worden van milieu of context 

waarin je moet presteren 

Prestaties op intelligentietesten kunnen niet los beschouwd worden van 

omgevingsfactoren 

 -> Fout te geloven dat er groepsverschillen in intelligentie zouden bestaan 

Verandert intelligentie omdat hersenen veranderen? Of veranderen de hersenen omdat 

intelligentie toeneemt? 

Historisch overzicht van intelligentietesten 

Francis Galton 

Intelligentie is uiting van erfelijke psychofysische vaardigheden 

Simon en Binet 

IQ-testen 

Originele Simon-Binet test drukte het intelligente vermogen uit in mentale leeftijd 

Stern: begrip IQ -> Verhouding van mentale leeftijd tot chronologische leeftijd * 100 

 -> IQ = (ML/CL) * 100 

David Wechsler 

IQ-scores voor alle leeftijden vergelijkbaar maken 

 -> Onderworpen aan normale distributie van testresultaten: test van meerdere  

 onderdelen 

 

 

 

 

 



Raymond Cattell 

Objectieve intelligentietesten 

 -> Factoranalyse gepaste techniek = gesofisticeerde correctieanalyse 

Onderscheid tussen twee vormen van intelligentie bij elke persoon aanwezig 

 -> Fluïde intelligentie: aangeboren capaciteiten en het vermogen ruimtelijk 

 inzicht te begrijpen van complexe visuele relaties en probleemoplossend denken 

          -> Gekristalliseerde intelligentie: kennis die we verworven hebben 

Spearman 

Intelligentie hiërarchisch opgesteld en bestaat uit twee factoren 

          -> G-factor: general abilities 

          -> S-factor: specific abilities 

Cognitieve theorieën over intelligentie 

De psychometrische versus de cognitieve benadering 

Psychometrische benadering: vooral het opstellen en toepassen van intelligentietesten 

 -> Intelligentie als iets dat gemeten kan worden 

Cognitieve benadering: intelligentie is een verzameling van verschillende processen die 

op een of andere manier bijdragen tot een succesvol leven 

 -> Meer rekening houden met alle cognitieve vaardigheden van de mens 

Idiots savants 

Idiot savants of prodigy kinderen: buitengewoon talent 

VB: Kim Peek (pagina 256-257) 

Meervoudige intelligentietheorie van Gardner 

Intelligentie heeft nut, dit nut hangt af van domein waarin intelligentie werkt 

Intelligentie is een multifactorieel construct, beschikken over minstens acht los van 

elkaar functionerende vormen van intelligentie 

 -> Linguïstische intelligentie 

 -> Logisch-mathematische intelligentie 

 -> Ruimtelijke intelligentie 

 -> Muzikale intelligentie 

 -> Lichamelijk-kinetische intelligentie 

 -> Interpersoonlijke intelligentie 

 -> Intrapersoonlijke intelligentie 

 -> Naturalistische intelligentie 

 

 

 



Argumenten voor het bestaan van intelligentiemodule 

 -> Geïsoleerd worden na hersenbeschadiging 

 -> Buitengewoon getalenteerde individuen 

 -> Onderliggende mechanisme is gekend 

 -> Stapsgewijze ontwikkelingsgeschiedenis 

 -> Evolutionaire geschiedenis 

 -> Bewijsmateriaal uit experimenteel en/of neurologisch onderzoek 

 -> Bewijsmateriaal uit psychometrisch onderzoek 

Emotionele intelligentie 

Emotionele intelligentie (EI): emoties in onszelf en anderen herkennen en sturen 

Uitdaging blijft het opstellen van een adequate emotionele intelligentietest die emotionele 

quotiënt (EQ) meet 

Meestal wordt EI gedefinieerd en gemeten aan de hand van vier deelaspecten 

 -> Empathie/sociaal bewustzijn 

 -> Sociale vaardigheden 

 -> Zelfkennis 

 -> Zelfcontrole 

EI in de bedrijfswereld 

EI is er gewaardeerd in organisaties 

 -> Emotioneel intelligente werknemers meer tevreden met hun werk, minder 

 afwezig en beter presteren 

EI laat toe te navigeren in de sociale wereld van een organisatie 

EI controleert met allerhande wenselijke uitkomsten, zoals werkvaardigheid, 

personeelsevaluaties, verkoopcijfers,… 

EI vooral belangrijke eigenschap voor leiders 

EI ontwikkelen en meten 

VB: marshmallowtest (pagina 261-262) 

Probleemoplossend denken 

Intelligente karakter en het aanpassingsvermogen van de mens 

 -> Meest duidelijk in de capaciteit tot probleemoplossend denken 

Verschillende stappenplannen 

 -> Probleem identificeren 

 -> Gepaste strategie kiezen 

 -> Oplossingsalternatieven overwegen 

 -> Evalueren 

Drie complementaire niveaus om probleem te analyseren 

 -> Computatie: tot wat dient het systeem 

 -> Representatie: hoe gaat het systeem te werk 

 -> Implementatie: hoe wordt het systeem ondersteund 

 



Gestructureerde problemen: algoritme of heuristiek 

Probleem duidelijk gestructureerd 

 -> Duidelijk algoritme toepassen: serie bedenkingen die keer na keer worden 

 uitgevoerd 

Ongestructureerde problemen: tot nieuwe inzichten komen 

Stapsgewijze probleemoplossing 

 -> Enkel als het probleem zelf definieerbaar is 

Hoe inzicht krijgen vooraleer je een ambigu probleem kunt oplossen 

VB: sokken + touwen (pagina 265 + 266) 

Aanraders voor het oplossen van vage en complexe problemen 

Werkgeheugen 

Oplossen va sommige analytische problemen vereist een sterk ontwikkeld werkgeheugen 

Creativiteit 

Proces waarbij je iets produceert dat zowel origineel is als de moeite loont 

 -> Iets kan vele vormen aannemen 

Expertise 

Expertise is een troef bij het oplossen van problemen 

 -> Goed georganiseerde basis van kennis 

Kenners en beginnelingen gaan anders om met informatie 

 -> Nieuwe kennis wordt onthouden in functie van reeds bestaande kennis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hoofdstuk 10: Persoonlijkheid 

Persoonlijkheid heeft een tweedelige definitie 

 -> Gedragstendensen die consistent zijn over de tijd en typesituaties heen 

 -> Gedragseigenschappen distinctief voor persoon 

Procesbenadering versus trekbenadering van persoonlijkheid 

Procesbenadering geeft aanleiding tot vier persoonlijkheidstheorieën 

 -> Psychodynamische theorie: persoonlijkheid groeit uit interactie tussen 

 onbewuste tendensen en de bewuste verwerking daarvan 

 -> Gedragstheorie/cognitieve theorie: persoonlijkheid is duurzame resultante van 

 leerprocessen 

 -> Humanistische theorie: persoonlijkheid is het resultaat van wijze waarop 

 mensen hun omgeving en omgang met anderen  bewust verwerken 

 -> Biologische, genetische en evolutionaire theorieën: erfelijkheid, temperament 

 en specifieke genenbagage zijn belangrijke determinanten van persoonlijkheid 

Trekbenadering is aanvulling op bovenstaande theorieën 

 -> Identificeert die persoonlijkheidseigenschappen waarvan je veronderstelt dat 

 ze voor consistente en distinctieve gedragstendensen verantwoordelijk zijn 

Psychodynamische theorie 

De psychoanalyse van Freud 

Gegroeid uit psychotherapeutische methode 

 -> Poogt verdrukte onbewuste drang, traumata tot het bewustzijn te laten 

 doordringen 

Theorie berust op drie axioma’s 

 -> Gedrag gedetermineerd door onbewuste drijfveren 

 -> Persoonlijkheid gevormd door ervaringen uit vroegste kinderjaren 

 -> Basisdrijfveren: seksdrang (eros) en doodsangst (thanatos) 

Freuds theorie: persoonlijkheid samengesteld uit 

 -> Id dat onmiddellijk genot zoekt 

 -> Ego: hoe ideeën van id in realiteit te verwezenlijken zijn 

 -> Superego: moreel kader scheppen 

Verdedigingsmechanismen om oncontroleerbare gevoelens te reduceren of weg te 

werken 

 -> Verdringing: onaanvaardbare gedachten en gevoelens uit geheugen drijven 

 -> Projectie: innerlijke spanningen verminderen door fantasieën 

 -> Rationalisering: zoeken naar aanvaardbare reden om slecht gedrag te  

 verantwoorden 

 -> Ontkenning: iets bedreigends niet willen aanvaarden 

 -> Reactievorming: tegengestelde beweren of uitvoeren 

 -> Verplaatsing: gevoelens op iets of iemand anders richten dan waar bedoeld 

 -> Sublimatie: omzetten van onaanvaardbare impulsen naar iets waardevols 

 



De analytische psychologie van Jung 

Twee verschillende niveaus in het onbewuste 

 -> Persoonlijke 

 -> Collectieve 

De individualistische psychologie van Adler 

Iedereen streeft naar superioriteit 

 -> Onbewust en verschilt van person tot persoon 

Overcompensatie: belangrijke manier om inferioriteitsgevoelens te ontwijken 

Kritiek op Freud en de psychodynamische theorieën 

Kunnen niet wetenschappelijk getoetst worden 

Speculatieve karakter 

Schaarsheid van wetenschappelijke evidentie 

Humanistische theorieën 

Vooral de gezonde persoonlijkheid verklaren 

 -> Persoonlijkheid gevormd door behoefte om te groeien, zich te ontplooien 

 en uit te blinken 

 -> Ieder mens heeft zijn unieke kwaliteiten en mogelijkheden tot zelfontplooiing 

 -> Wijze waarop individu zijn persoonlijke situatie en belevenissen interpreteert 

 die zijn unieke individuele persoonlijkheid bepaalt 

De persoonsgeoriënteerde theorie van Rogers 

Gezonde persoonlijkheid: persoon een positief zelfbeeld ontwikkelt dat overeenstemt met 

realiteit 

Gezonde persoonlijkheid als het gevolg van het omringd zijn door mensen die ons 

onvoorwaardelijke waardering geven 

Behoeften onderaan piramide moete vervuld worden vooraleer we kunnen beginnen met 

het vervullen van behoeften bovenaan 

 

Figuur 10.1: De behoeftepiramide van Maslow 



Kritiek op de humanistische theorieën 

Voorspellingswaarde van humanistische theorie is moeilijk te toetsen omwille van het 

subjectieve karakter van persoonlijkheidsaspecten die je bestudeert 

Cognitieve theorieën 

Meer wetenschappelijk onderbouwd 

Ze bestuderen verschillende specifieke en observeerbare aspecten van het gedrag 

(agressiviteit en hulpeloosheid) 

Sociale leertheorie van Bandura 

Persoonlijkheid ontstaat uit wederzijdse interacties tussen 

 -> Invloeden uit sociale omgeving 

 -> Verwachtingen die we hebben over invloed van anderen op onszelf 

 -> Verwachtingen die we hebben over de invloed van ons handelen op anderen 

 

Vicarious learning: leren door het leerproces van anderen mentaal te imiteren 

Self-efficacy: geloof dat je hebt om een bepaalde taak met succes te kunnen uitvoeren 

Reciproque determinisme: hoe gedrag, cognitie en de sociale omgeving elkaar wederzijds 

beïnvloeden 

De sociale leertheorie van Rotter 

Ervaring leert mensen wat ze kunnen verwachten in bepaalde situaties 

Locus van controle: algemeen en fundamenteel verwachtingspatroon dat verschilt van 

persoon tot persoon 

Kritiek op de cognitieve theorieën 

Houden te weinig rekening met invloeden van genen en werking van hersenen 

Biologische theorieën 

Individuele verschillen in persoonlijkheid en temperament worden bepaald door 

biologische verschillen tussen mensen 

Sanguinisch persoon: opgewekt en vooral warm sterk bloed 

Cholerieke persoon: gemakkelijk woedend en overvloed aan gele gal 

Melancholieke persoon: gedeprimeerd temperament door zwarte gal 

Flegmatisch persoon: koel, afstandelijk, traag en weinig emotioneel 

 

 

 

 



De hiërarchische theorie van constitutioneel bepaalde persoonlijkheidstrekken 

van Eysenck 

Via fysiologische en neurologische processen verklaren hoe de persoonlijkheidstrekken 

tot gedragstendensen leiden 

Introverten en extraverten verschillen vooral in hun optimale opwindingsniveau 

Hogere orde trekken zijn uiteindelijk verantwoordelijk voor hele reeks gedragingen 

 -> Extraversie versus intraversie 

 -> Emotionele stabiliteit versus neuroticisme en psychoticisme 

De genetische persoonlijkheidstheorie 

Persoonlijkheidstrekken voor groot deel erfelijk bepaald 

 -> Erfelijkheidsgraad ligt rond de 50% 

Groot gedeelte van verschillen tussen mensen tus toch nog een niet-genetische 

oorsprong 

De evolutionaire persoonlijkheidstheorie 

Fundamentele persoonlijkheidseigenschappen van mensen hebben natuurlijk 

geselecteerde aanpassingsvoordelen 

Natuurlijke selectie zou ervoor zorgen dat deze eigenschap gefixeerd wordt in de 

populatie 

 -> Toch is dat niet zo 

Dominante persoonlijkheidseigenschappen in groep kunnen resultaat zijn van 

groepsselectie 

Kritiek op biologische theorieën 

Nature versus nuture 

 -> Te weinig interactie tussen beide 

Besluit bij persoonlijkheidstheorieën 

Beschreven persoonlijkheidstheorieën zijn niet tegenstrijdig maar complementair, vullen 

elkaar aan op 

 -> Psychodynamische theorie benadrukt rol van het onbewuste en invloed van 

 ervaringen uit jeugd 

 -> Humanistische theorie benadrukt huidige, subjectieve realiteit en analyseert 

 hoe we onszelf zien in relatie tot anderen 

          -> Cognitieve theorie benadrukt perceptie en sociale ervaringen 

          -> Biologische theorie benadrukt chemische determinanten van gedrag en 

          erfelijke verschillen 

 

 

 



Persoonlijkheidseigenschappen 

Meest gebruikte methode om verschillende persoonseigenschappen te onderscheiden zijn 

zelfbeschrijvingsschalen  

Het vijffactorenmodel of ‘The Big 5’ 

 

Tabel 10.1: Het vijffactorenmodel van McCrea en Costa 

 

 

Voordeel: eenvoudige, voldoende algemeen en ruim empirisch gestaafd te zijn 

Nadeel: zegt weinig over hoe de persoonlijkheid zich ontwikkelt 

Persoon-situatiedebat 

Persoonlijkheidstrekken blijken minder consistent te zijn dan verwacht 

 -> Gedragsresponsies van eenzelfde persoon vergelijken in meerdere situaties 

Persoonlijkheid zou meeste invloed hebben op gedrag als de situatie zwak of ambigu is 

Persoonlijkheid in verschillende culturen 

Persoonlijkheid erg beïnvloed door cultuur waar je in opgroeit 

 -> Collectivistische culturen (Azië, Afrika) 

 -> Individuele culturen 

Cultuur en persoonlijkheid conceptueel met elkaar verbonden 

 -> Cultuur: aspecten van samenleving die door alle leden gedeeld worden 

 -> Persoonlijkheid: unieke combinaties van trekken waarop individuen zich van  

 elkaar onderscheiden 



Hoofdstuk 11: Mensen in groep 

Sociaal psychologen kijken naar de mens in groep op twee  verschillende manieren 

 -> Subjectieve sociale werkelijkheid die elke individu creëert 

 Sociale cognitie: integreren en interpreteren van sociale info 

 -> Hoe sociale context het individueel gedrag beïnvloedt 

Sociale cognitie 

Sociale perceptie 

Sociale perceptie: het waarnemen en interpreteren van een sociale situatie 

 -> Steeds subjectief 

 -> Persoonsperceptie: indruk die we vormen over anderen 

Kameleoneffect: onbewust zullen we bewegingen van de persoon die we observeren, 

simuleren en imiteren 

Dankzij een theory of mind is het mogelijk anderen in te schatten en hun doelgerichte 

gedragingen evalueren alsof het de onze waren 

Sociale normen 

Normen zijn ongeschreven maatschappelijke regels die voorschrijven hoe we ons in 

publieke omstandigheden moeten gedragen 

Sociale gedragsnormen ontwikkelen zich vooral door middel van observerend leren 

 -> Leren we welke rollen bij welke situatie passen 

  -> Scripts toe passen: persoonlijke kennis over hoe je geacht wordt je te 

  gedragen in specifieke situatie 

Sociale schema’s en ingroep/uitgroep categorisatie 

Sociale schema’s helpen ons om situatie te interpreteren 

 -> Hoe een object, idee of concept gerepresenteerd is in ons brein 

Sociale schema’s bevorderen daarom het categoriseren van aanvaardbaar versus niet 

aanvaardbaar 

Op basis van een sociaal schema categoriseren we mensen in een ingroep of uitgroep  

 -> Ingroep: sociale entiteit waar individu lid van wil zijn 

 -> Uitgroep: wil individu geen lid van zijn 

Minimal groep paradigm: mensen vormen op basis van triviale kentekens groepen en 

zullen zich voor die groep inspannen 

Soort zoekt soort 

Gelijkenis op vlak van attitudes, persoonlijkheid, … vormt een vertrouwensband 

 -> Bevordert samenwerking 

Uiteindelijke gevolg van soort zoekt soort is dat groepen de tendens zullen hebben om te 

homogeniseren 



Causale attributie 

Causale attributies die we maken om het gedrag van anderen te verklaren ijn zeer 

onderhevig aan vertekening door vooroordelen 

Fundamentele attributiefout 

Diepgewortelde tendens om persoon zelf als oorzaak van zijn/haar gedrag te beschouwen 

         -> Onderwaarderen rol van omgevingsfactoren 

Interne attributie: oorzaak van gedragsuitkomst bij persoon zelf 

Externe attributie: oorzaak van gedragsuitkomst bij contextuele factoren 

Actor/observator-effect komt voor omdat observator van zijn standpunt een situatie 

anders interpreteert dan de actor 

De self-serving bias 

Egocentrische vooringenomenheid om persoonlijk succes met interne attributie te 

verklaren en mislukkingen met externe attributie 

Cultuurverschillen in attributietendensen 

Attributiefout en self-serving bias vooral van toepassing in individualistische culturen 

Bij collectivistische culturen worden groepsdoeleinden belangrijker geacht 

Attitudes en attitudeverandering 

Hoe we de sociale wereld subjectief gaan ervaren en beoordelen uit zich in onze attitudes 

Attitudeverandering wordt voorspeld door de theorie van cognitieve dissonantie 

De theorie van de cognitieve dissonantie 

Het ongemak dat je ervaart wanneer er tegenstrijdige cognities tegelijkertijd optreden 

Mogelijk zou dissonantie pas optreden als je je persoonlijk verantwoordelijk voelt voor 

een ongewilde situatie die je had kunnen voorzien 

Elaboration likelihood model 

We zijn ook in staat om op basis van gegronde argumenten bewust een attitude te 

vormen, te evalueren en aan te passen indien nodig 

Onderscheidt twee verschillende routes in de informatieverwerking die tot 

attitudeverandering kan leiden 

 -> Centrale route: aandacht besteed aan kwaliteit en logica van argumenten  

          = High elaboration likelihood 

 -> Perifere route: aandacht gericht naar minder belangrijke kwesties 

          = Low elaboration likelihood 

 

 



Sociale beïnvloeding 

Bewust zijn van onze handelingen wil nog niet zeggen dat we bewust voor deze 

handeling gekozen hebben 

 -> Sociale beïnvloeding constant aanwezig 

Conformisme en gehoorzaamheid 

De experimenten van Solomon Asch 

Hoe groter de groep werd hoe groter de tendens om te conformeren 

VB: lijnstukken (pagina 303-304) 

Conformisme neemt toe naarmate 

 -> We ons incompetent voelen 

 -> Groep minstens uit drie personen bestaat 

 -> Groep unaniem is 

 -> Groep respect afdwingt door status en aantrekkelijkheid 

 -> We ons niet hebben toegelegd op andere beslissingen 

 -> Anderen in de groep ons gedrag observeren 

 -> Onze cultuur sociaal respect aanmoedigt 

Experimenten van Milgram 

VB: elektrische schokken (pagina 305-306) 

Hulpgedrag: het bijstaanderseffect 

Mensen zullen minder geneigd zijn om te helpen als ze zich in groep bevinden vergeleken 

met wanneer ze alleen zijn 

VB: moord (pagina 306) 

Groepsbeslissingen 

Twee eigenschappen van groepsbeslissingen wijzen erop dat groepsbeslissingen vaak 

extreme beslissingen zijn 

Groepspolarisatie 

Groep duwt beslissing in twee richtingen: riskanter of veiliger 

Algemeen zijn groepsbeslissingen extremer dan individuele beslissingen 

 = Groepspolarisatie 

Verklaringen groepspolarisatie 

 -> Groepsdiscussie heeft meerdere overtuigende argumenten 

 -> Sociale vergelijking: mening lichtjes aanpassen 

 

 

 



Groepsdenken 

Als groepsdenken escaleert tot het punt dat extreme beslissingen genomen worden dan 

kan deze polarisatie leiden tot het pathologische ‘groupthink’ 

Symptomen van groepsdenken 

 -> Gevoel dat men niet overwonnen kan worden 

 -> Naïeve mentaliteit 

 -> Illusie dat iedereen zich volledig aan groep overgeeft 

 -> Kwaadsprekerij over leden die opgeven 

 -> Overtuiging dat groep een moreel karakter heeft 

Symptomen van verkeerde beslissing 

 -> Geen oog voor alternatieven 

 -> Doelen van groep vergeten 

 -> Geen oog voor nieuwe, binnenkomende info 

 -> Geen moeite om info op te zoeken 

 -> Info selectief belichten 

Presteren in groep: sociale facilitatie versus sociaal lanterfanten 

Sociale facilitatie: individuele prestaties nemen toe in groep 

Sociaal lanterfanten: individuele prestaties nemen af in groep 

Factoren die aangeven welke richting 

 -> Aard van de taak 

 -> Evalueerbaarheid van individuele prestaties ten opzichte van de groep 

Sociale facilitatie 

Als een persoon een individuele taak uitvoert in het bijzijn van anderen dan zal de 

aanwezigheid van deze personen de prestaties verbeteren 

Sociaal lanterfanten 

Als er een groepstaak moet worden uitgevoerd en een individu minder inspanning levert 

in de groep dan wanneer deze persoon alleen zou zijn 

Meest voor de hand liggende reden is dat in groep de gezamenlijke inspanning niet 

zichtbaar is en men dus niet afgerekend kan worden op gebrek aan ijver 

  

 

 

 

 

 

 



Conflict en coöperatie 

De sociale context kan op subtiele wijze gemanipuleerd worden zodat mensen meer of 

minder zullen samenwerken 

Het Robbers Cave onderzoek van Sherrif 

VB: adelaars – ratelslangen (pagina 311-313) 

Vier conclusies 

 -> Invoeren van intergroepscompetitie vermeerdert de intergroepsconflicten 

 -> Invoeren van intragroepscompetitie vermeerder intregroepscohesie en de  

 intragroepscoöperatie 

 -> Intergroepsconflict wordt niet opgelost door het contact tussen twee  

 rivaalgroepen te vermeerderen 

 -> Conflicten tussen rivaalgroepen kunnen opgelost worden door het creëren van 

 wederzijdse afhankelijkheid 

Conflict en coëperatie in organisaties 

Kans op falen neemt toe wanneer de gefusioneerde groep te divers is 

VB: fusie AOL en Time Warner (pagina 313-314) 

Vijfde conclusie 

 -> Coöperatie binnen begrensde groep vermeerdert naarmate homogeniteit 

 binnen groep toeneemt 

Sociale dilemma’s en het probleem van free-riding 

Sociaal dilemma wordt men geconfronteerd met een keuze in het eigenbelang versus een 

keuze die aan het collectieve belang voldoet 

Gevangenisdillema 

Lees pagina 315 

Groepsdillema’s 

Free-riding: fenomeen waarbij een groepslid de voordelen put uit het feit dat anderen in 

de groep coöperatief zijn, maar zelf niet bijdraagt 

Sociale dillema’s in het dagelijks leven 

Lees pagina 316-317 

 

 

 

 

 



Oplossingen voor sociale dilemma’s 

Hebzucht en angst zijn twee drijfveren voor het niet coöpereren in sociale dilemma’s 

Strategische oplossingen: beloningen, contracten en sancties 

Expliciet overtuigen dat coöperatie beloond wordt 

Dilemma’ structureel veranderen zodat er meer synergie uit samenwerking voortvloeit en 

zodat niet coöpereren geen voordelen meer biedt 

Tit for tat: coöpereren in eerste ronde, daarna gedrag van partner beantwoorden 

Goede reputatie kan ook beloond worden: onrechtstreeks genieten van voordelen 

coöperatie 

Sancties: verbonden aan het niet naleven van verwachtingen 

Vertrouwen en groepsidentificatie verhogen 

Eraan aanzetten om impliciet te gaan samenwerken 

Individuele verschillen 

Sommige mensen zijn meer coöperatief ingesteld dan anderen die eerder egoïstisch zijn 

 -> Grote impact op verdere verloop sociale dilemma’s 

Coöperatie in ingebedde sociale dilemma’s 

Door ingroep/uitgroep categorisatie kun je benadrukken met welke groep een werknemer 

zich het meest zal indentificeren 

Experiment Wit en Kerr (pagina 320-321) 

Coöperatie wordt bevorderd door ingroepshomogeniteit alsook door uitgroepscompetitie 

Lessen uit de neuro-economie 

Relatie tussen coöperatie en de activatie van het beloningssysteem wil zeggen dat 

mensen deze beslissing kiezen wanneer ze een goed gevoel anticiperen 

Hersenen zijn zo ingesteld dat economische en sociale rationaliteit niet paradoxaal, maar 

complementair zijn 

Sociale dilemma’s en beleid 

Duurzaamheid is meer effectief wanneer er bij lokale bevolking veel coöperatief 

ingestelde leden zijn 

Belang van sancties 

Succes van bevolkingsgroepen met veel coöperatieve leden 

 

Beleid van sociale dilemma’s die zich manifesteren in het beheer van gemeenschappelijke 

natuurlijke goederen, oplossingen te vinden zijn die kunnen steunen op  

          -> Strategie: economisch rationeel 

          -> Vertrouwen: sociaal rationeel 

 



Hoofdstuk 12: Epiloog 

Aantal keer lezen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kernbegrippen  

Hoofdstuk 1 

Empirisme versus rationalisme: Kennis vergaren via ervaring en observatie versus 

kennis via denken en de logica 

Structuralisme versus functionalisme: Stukjes info die we bewust verwerken versus 

alle kennis is waardevol zolang ze nuttig is 

Behaviorisme versus humanisme: fenomenen die objectief geobserveerd kunnen 

worden versus focus naar unieke menselijke trekken  

Dual processing mode van de informatieverwerking: bewuste verwerking en 

automatische verwerking 

Aangeleerde hulpeloosheid: mensen die zich niet vrij achten 

Interne – externe locus van controle: eigen vaardigheden/handelingen – toeval of lot 

Hoofdstuk 2 

Principe van falsifieerbaarheid: slecht één correcte oplossing 

Principe van spaarzaamheid: altijd kiezen voor verklaring die minst complex is 

Inductie versus deductie: afleiden van algemene regel uit specifieke gevallen versus 

regel afleiden uit algemene regel 

Correlatieonderzoek versus experimenteel onderzoek: verband tussen twee 

variabelen versus oorzaak-effect relaties vastleggen 

Interactie-effecten: effecten van meerdere factoren tegelijkertijd 

Betrouwbaarheid versus validiteit: eigenschap van meetinstrument versus 

onderzoekt wat men werkelijk wil onderzoeken 

Placebo-effect: psychisch effect door vertrouwen in heilzame werking van behandeling 

Regressie naar het gemiddelde: altijd denken dat extreme waarden door 

tegenovergestelde extreme waarden worden tenietgedaan  

Hoofdstuk 3 

Neurale plasticiteit: veranderingen in hersenen door ontwikkeling, ervaring, leren 

Neuron: functionele cel in het lichaam dat info ontvangt, evalueert en doorstuurt 

Actiepotentiaal: kortstondige maar duidelijke ommekeer in potentiaal van de cel 

Synaps: verbinding tussen twee neuronen 

Neurotransmitter: bepalen het verloop van informatiestromen 

Sympatisch versus parasympatisch zenuwstelsel: lichaam gemobiliseerd door 

noodgeval versus algemene energiebesparing 

Neocortex: abstract denken en complex redeneren 

Hersenstam: bestaat uit het aantal celgroepen 

Limbisch systeem: verantwoordelijk voor emotionele reacties 

Neuro-economie: het nemen van beslissingen 

 

 

 

 



Hoofdstuk 4 

Natuurlijke selectie: maakt evolutie mogelijk door adaptie 

Adaptie: erfelijke trek die toeneemt in populatie 

Inclusieve fitheid: evolutionaire verklaring te vinden voor altruïsme 

Functionele modulariteit van de hersenen: om probleem op te lossen in specifiek 

domein of specifieke situatie 

Parental investment hypothese: Vrouwtje kiest voor kwaliteit, het mannetje voor 

kwantiteit 

Sociale hersenen hypothese: vergroting van de hersenen om te kunnen 

communiceren met andere hersenen 

Heritabiliteit: erfelijkheidsgraad 

Epigenetica: zwangere moeder kan haar nakomelingen maar ook volgende generaties 

erfelijk beïnvloeden 

Darwiniaanse geneeskunde: dieper begrip voor de reden en ontstaan van ziekte 

Hoofdstuk 5 

Bewustzijnstoestanden: intensiteit waarmee we tot bewust besef komen 

Zelfbesef: vermogen zichzelf te herkennen 

Theory of mind: vermogen om rekening te houden met bewustzijn van anderen 

Sensatie versus perceptie: gewaarwording versus waarneming 

Top-down versus bottom-up processing: doelen, ervaringen, kennis, … hebben 

invloed op perceptie versus waarnemen simpele elementen om groot complex geheel te 

maken 

Pereptuele constantie: feit dat perceptie van voorwerpen constant blijft ondanks 

permanente veranderingen in sensorische input 

Automatisme: iets voor de hand liggend 

Bewuste wil en gereedheidspotentiaal: voorbereiding brein op actie 

Veranderingsblindheid: ontsnappen van veranderingen aan bewustzijn 

Hersenlateralisatie: gesplitste hersenen beïnvloeden het bewustzijn 

Dubbel respons system: bewuste verwerking en automatische verwerking 

Blindzien: beelden waarnemen zonder ze echt te zien 

Hoofdstuk 6 

Associatief versus niet associatief leren: leren op het verstaan van contingenties 

versus gewoonwordingsproces 

Klassieke conditionering: manier van leren waarbij stimulus de capaciteit ontwikkelt 

om een reactie uit te lokken 

Operante conditionering: respons gecontroleerd door gevolgen  

Bekrachtiging versus straf: vergroting van kans dat gedrag zich voordoet versus 

verkleining van kans 

Rescorla-Wagner leermodel: houdt rekening met omstandigheden waarin het leren 

zich voordoet 

Inzichtelijk leren: oplossen van problemen door plotselinge reorganisatie van 

percepties 

Latent leren: leerprocessen die wij niet in de hand hebben 

Sociale leertheorie: drieweginteractie tussen persoon, omgeving en gedrag 

Gedragsmodificatie: gedrag komt tot stand door ervaring en leren 



Hoofdstuk 7 

Seriële positie-effect: stimuli wordt onthouden n functie van zijn plaats in een reeks 

Werkgeheugen: alle info die doordringt tot bewustzijn gaat door werkgeheugen 

Declaratief versus niet-declaratief geheugen: expliciete herinneringen versus 

impliciete herinneringen 

Codeerspecifiteit: overeenstemming tussen manier van coderen en de manier van 

oproepen 

Associatief versus gereglementeerd systeem: automatische, vlugge en onbewuste 

infoverwerking versus trage, gecontroleerde en bewuste infoverwerking  

Affectheuristiek: gemoedstoestand beïnvloedt beoordeling 

Representativiteitsheuristiek: te weinig rekening houden met a priori kansen 

Illusie van validiteit: vertrouwen in beoordelingen of voorspellingen is sterk afhankelijk 

van mate van representativiteit 

Prospecttheorie: mensen gedragen zich anders in een winstsituatie dan in 

verliessituatie 

Justificatie-effect: mens wil graag consistent blijven en overkomen 

Bounded rationality: rationele denkvermogen is beperkt 

Hoofdstuk 8 

Waarderingstheorie van de emoties: emotie-uitlokkende stimulus bewust evalueren 

om te weten over welke emotie het gaat 

Tweefactorenmodel voor emoties: pas emotionele reactie als persoon het verband 

ziet tussen lichamelijke opwinding en subjectieve gevoel 

Galvanische respons: zeer gevoelige index voor emotionele reactie 

Emotieregulatie: fysiologisch evenwicht of homeostasis in het lichaam bewaren of 

herstellen 

Fight or flight respons: sympatisch zenuwstelsel fungeert als alarmsysteem 

Primaire emoties: fundamentele emoties die universeel herkend worden 

Spiegelneuronen: delen die geactiveerd worden wanneer men gelaatsuitdrukking van 

ander imiteert 

Somatic marker hypothese: zie tabel 8.3 

Actiegerichtheid van de emoties: ze richten aandacht naar stimuli die meest relevant 

zijn met betrekking tot vervullen basisbehoeften 

Emotionele besmetting: emoties overdragen van persoon tot persoon 

Sociale emoties: geven richtlijnen aan elk individu om binnen de groep culturele 

normen na te leven 

Hoofdstuk 9 

IQ-score: verhouding mentale leeftijd en chronologische leeftijd 

Fluïde versus gekristalliseerde intelligentie: aangeboren capaciteiten versus 

verworven kennis 

Cognitieve benadering van intelligentie: verzameling van processen om bij te dragen 

tot succesvol leren 

Meervoudige intelligentie: intelligentie heeft nut, nut hangt af van domein waarin 

intelligentie werkt 

Emotionele intelligentie: emoties in onszelf en anderen herkennen en sturen 

Probleemoplossend denken: stappenplan om probleem op te lossen 

Algoritme versus heuristiek: serie bedenkingen versus vuistregels 



Hoofdstuk 10 

Procesbenadering versus trekbenadering van de persoonlijkheid: zie pagina 271 

Verdedigingsmechanismen: oncontroleerbare gevoelens reduceren of weg werken 

Behoeftepiramide: drijfveren of behoeften die we één voor één moeten vervullen 

Temperament: basale persoonlijkheidsdisposities 

Self-efficacy: geloof om bepaalde taak met succes te kunnen uitvoeren 

Reciproque determinisme: hoe gedrag, cognitie en sociale omgeving elkaar 

beïnvloeden 

Vijffactorenmodel van de persoonlijkheid: zie tabel 10.1 

Persoon-situatiedebat: gedragsresponsies van eenzelfde persoon vergelijken in 

meerdere situaties 

Hoofdstuk 11 

Persoonsperceptie: indruk die we vormen over anderen 

Kameleoneffect: onbewust bewegingen van anderen observeren, simuleren en imiteren 

Sociale normen: ongeschreven maatschappelijke regels die voorschrijven hoe we ons in 

publieke omstandigheden moeten gedragen 

Sociale categorisatie: categoriseren van mensen in ingroep of uitgroep 

Fundamentele attributiefout:  persoon zelf als oorzaak van gedrag te beschouwen 

Cognitieve dissonantie: ongemak dat men ervaart wanneer er tegenstrijdige cognities 

tegelijkertijd optreden 

Elaboration likelihood model: twee routes hoe infoverwerking tot attitudeverandering 

kan leiden 

Bijstaandereffect: mensen zijn minder geneigd te helpen als ze zich in groep bevinden 

Groepspolarisatie: algemene groepsmeningen zijn extremer dan individuele meningen 

Sociale dilemma’s: men wordt geconfronteerd met keuze in eigenbelang versus keuze 

in collectief belang 

Coöperatie versus free-riding: samenwerking versus niet bijdragen aan voordelen die 

uit groep gehaald worden 

Hoofdstuk 12 

Deceptie: teleurstelling 

Zelfregulatie: vermogen om langetermijndoelen uit te stippelen en te implementeren 

Zelftransdecentie: vermogen om intuïtief begrip te hebben voor hogere doelen die de 

mensheid aangaan 

 

 


