
PSYCHOLOGIE: het allerbelangrijkste 

Hoofdstuk 1 

Gedrag = hoe een organisme reageert op interne en externe prikkels, observeerbaar, dynamisch & flexibel 

Homo ludernus (spelende karakter), homo economicus (strategisch), homo sociologicus & universalis 

(normatief, sociale behoeften) 

“cognitive niche” = denkende omgeving 

Beetje geschiedenis: 

o Adam Smith (18de eeuw) – voordelen van eigenbelang op de economische markt,”onzichtbare 

hand” 

o Eind 19de eeuw – homo economicus, rationele keuzetheorie 

o Darwin (19de eeuw) – goedaardige mens, moraliteit 

o Rationalisme/ logica -> Aristoteles -> Descartes (17de eeuw) 

o Empirisme/observatie -> Socrates -> Locke (18de eeuw) 

o Kant (18de eeuw) – rationalisme + empirisme + voorkennis 

o Wundt (19de eeuw) – onderliggende processen van bewuste ervaringen 

STRUCTURALISME experimenteel gericht, perceptie en sensatie, structurele componenten v/h bewustzijn, 

introspectie (zelfobservatie v/h bewustzijn), moderne psychofysica 

FUNCTIONALISME processen bestuderen die het bewustzijn mogelijk maken (niet de inhoud), hangt samen 

met het pragmatisme (alle kennis is waardevol zolang ze nuttig is), William James (19de eeuw), invloed v/d 

evolutieleer (bewustzijn is menselijke karakteristiek die wordt doorgegeven van generatie op generatie), 

“stream of conciousness”, minder experimenteel, meer observatief 

BEHAVIORISME Watson (20ste eeuw), uitbreiding v/d psychologie tot niet alleen maar het bewustzijn, alleen 

bestuderen wat observeerbaar is (dus niet het bewustzijn), wat we doen is belangrijker dan wat we denken, 

conditioneringsstudies, Skinner -> gedragstendensen worden behouden als ze positieve gevolgen hebben 

(dieren trucjes aanleren) 

PSYCHOANALYSE Sigmund Freud (19de – 20ste eeuw), bracht het bewuste terug in de psychologie EN het 

onbewuste (heeft invloed op ons gedrag zonder dat we het merken), dromen en versprekingen, niet 

empirisch onderbouwd,  

HUMANISME Carl Rogers (20ste eeuw), focus naar unieke menselijke trekken -> motivatie voor 

zelfontwikkeling, zelfbeeld 

Actuele benaderingen: 

BIOLOGISCH het aanleren van nieuwe dingen is het gevolg van hersenactiviteit, trajecten van 

informatieverwerking zichtbaar maken, sociale relaties komen voort uit gedistribueerde hersennetwerken 

COGNITIEF bewustzijn onderbouwd met neurologische basis, bewustzijn = cognitie, Simon 

(besluitvormingsproces stimuleren), Chomsky (aangeboren taalmodule), sociale ingesteldheid v/d mens 

EVOLUTIONAIR gedragskenmerken zijn adaptief als ze overlevingswaarde hebben, vb. het ruimtelijk 

inbeeldingsvermogen bij mannen en vrouwen, kritiek op validiteit 

SOCIAAL-CULTUREEL invloed van cultuur en etniciteit, Hofstede (onzerkerheidsmijding, individualisme, 

machtsafstand, masculiniteit, confucianisme, niet-erfelijke element die het gedrag sturen 

Belang van controlegevoel -> “yoked control”-experiment met ratten (interne locus van controle) 

Hoofdstuk 2 – De wetenschappelijke methode 

De 5 uitgangspunten: 



1. Operationaliteit – operationele vragen houden zich bezig met oplosbare problemen 

2. Systematische, empirische vaststellingen – zichtbaar/meetbaar + concreet/objectief, data 

verzameld moet consistent/repliceerbaar zijn, volkspsychologie is niet objectief (spreekwoorden) 

3. Falsifieerbaarheid – tegengestelde preposities zijn fout (niet zoals de psychoanalyse van Freud) 

4. Raakpunten met bestaande theorieën – een nieuwe theorie moet een oude verbeteren zonder ze 

teniet te doen, goede hypothesen leiden tot nieuwe vragen 

5. Principe van spaarzaamheid – kies de minst complexe als er alternatieve theorieën zijn 

Inductie = afleiden v/e algemene regel uit een reeks specifieke gevallen 

Deductie = denkproces waarbij je een specifieke regel afleidt uit een algemene regel 

De 5 stappen: 

1. Theorie – inductief opgesteld adhv vroegere observaties 

2. Hypothese – voorlopige uitdrukking over de relatie tss variabelen 

3. Empirisch onderzoek – onderzoeksmethode om hypothese te testen 

4. Data evalueren – hypothese en onderzoeksmethode in vraag stellen 

5. Data rapporteren en conclusies – het wetenschappelijk publiek laten interpreteren 

Beschrijvend (vb. enquêtes en correlatieonderzoek) vs. experimenteel onderzoek (experimentele + 

controlegroep), stappen in een experiment: hypothese, 2 soorten experimentele variabelen, proefpersonen 

opdelen en experimentele en controlegroep, groepen manipuleren, afhankelijke variabelen testen, 

resultaten analyseren, hypothese juist? 

Onderzoek evalueren: betrouwbaarheid, validiteit, convergentie (onderzoek vanuit verschillende 

invalshoeken benadert de realiteit), vertekeningen (niet-representatieve steekproef), placebo-effect, 

regressie naar het gemiddelde (causaliteit willen toewijzen als er eigenlijk geen verband is), gebruik van 

deceptie (misleiding, is toegestaan zolang de proefpersonen er geen blijvende schade aan overhouden) 

Hoofdstuk 3 – Neurowetenschappen 

Reflexen = vlugge motorische acties 

Zelfregulatie = reactief op prikkels kunnen uitstellen, bezinnen 

Interne communicatiemiddelen: endocrien stelsel (klieren die chemische stoffen vrijlaten, zeer traag) + 

zenuwstelsel 

Het zenuwstelsel: anatomie (structuur, neuronen en zenuwbanen) vs. communicatiemiddelen (chemische 

boodschappers/neurotransmitters) 

 



De actiepotentiaal: als een zenuwprikkel de cel zodanig stimuleert dat de membraanpotentiaal een 

drempelwaarde bereikt, duidelijke ommekeer is de potentiaal v/d cel 

Neurotransmissie = in de eindknop wordt de actiepotentiaal omgezet in een chemische booschap die v/h 

presynaptisch neuron wordt doorgegeven 

Inhiberende PSP (dient om een reactie op een bestaande prikkel uit te doven) vs. exciterende PSP (versterkt 

de neurale impulsen), de neurotransmitters zijn de grondleggers v/h gedrag 

De meest onderzochte neurotransmitters: 

Acetylcholine 
(ACh) 

 Beweging 

Dopamine 
DA 

 Beweging 
 Motivatie / leerprocessen 
 Aandacht 

Norepinephrine 
(NE) 

 Gemoedstoestand   
 Opwinding 

Serotonine  Slaap, eetlust, aggressie 
 Gemoedstoestand 

Endorphine  Pijnstillend/ positieve emoties 

Oxytocine Voortplanting 
Sociaal gedrag 

Psycho-actieve middelen werken in op de neurotransmitter activiteit in de synapse. Vier categoriën: 

hallucinogenen (cannabis, LSD), opiaten (heroïne codeïne), kalmerende middelen (alcohol), stimulerende 

middelen (nicotine, cafeïne) 

Beloningssysteem in de hersenen: neuraal circuit van de middenhersenen, via het limbisch systeem, naar de 

voorhersenen -> chemische activiteit verterkt het gedrag -> verslaving 

Organisatie v/h zenuwstelsel: 

 

Het ‘triune’ hersenmodel van McClean (te beperkt): 

o Hersenstam ‘reptielenbrein’ – vitale functies 

o Limbisch systeem ‘zoogdierenbrein’ – emoties, 

motivatie, geheugen 

o Neocortex ‘primatenbrein’ – complex redeneren, 

abstract denken 

Belangrijke hersendelen: 

1. Hersenstam – verlengde v/h ruggenmerg, 

basisfuncties, slaapcyclus 



2. Cerebellum – coördineert bewegingen in de 3D-ruimte, snel beïnvloed door alcohol 

3. Limbisch systeem – emotionele reacties 

4. Thalamus – alle sensorische info gaat via de thalamus + integratie van info 

5. Amygdala – deel v/h limbisch systeem, EMOTIES 

6. Hippocampus – deel v/h limbisch systeem, rond de thalamus gekruld (fornix), GEHEUGEN 

7. Hypothalamus – andere deel v/d fornix (rond de thalamus), reguleert hormonen, controle over 

sympathisch deel v/h fight or flight respons 

8. Cortex – buitenkant v/d hersenen, soma’s aan de buitenkant, axonen binnenin verbonden met 

andere hersendelen, wordt onderverdeel in 4 lobben: 

I. Occipitale lob – primaire visuele cortex 

II. Piëtele lob – sensorische cortex 

III. Temporale lob – auditieve primaire cortex 

IV. Frontale lob – primaire motorcortex 

Prefrontale cortex -> werkgeheugen en aantal cognitieve functies 

Hersenonderzoek: 

o Elektro-encefalografie (EEG) – elektrische activiteit in de hersenen dmv elekotroden op de huid 

o Letsels – na een ongeval kunnen letsels info leveren over de functie v/d aangetaste hersendelen 

o Elektrische stimulatie (ESB) – elektroden in de hersenen om lichte stroom te stimuleren, komt voor bij 

hersenoperaties 

o Beeld studies –  

∼ “computerized tomography” (CT) – doorsnede v/d hersenen 

∼ “magnetic resonance imaging” (MRI) – betere resolutie, identificeren van delen met veel 

waterstof (of fMRI zuurstofverbruik) 

∼ “positron emission tomography” (PET) – traceren van radioactieve glucose in de hersenen 

Neuro-economie = het nemen van beslissingen, combinatie van spel-theoretische paradigma’s en 

medische beeldvormingstechnieken, doelen: 

o Principes van hersenorganisatie en hersenfuncties begrijpen om te voorspellen hoe mensen 

beslissingen nemen in onzekerheid 

o Beslissingen in sociale interacties 

o Individuele verschillen in onderliggende motivaties   

vb. onrechtvaardigheid aanvaarden of niet? Als de hersenactiviteit bij ‘walging’ groter is dan bij winst zal 

men straffen, ook al kost het men geld! 

Utilitaristisch (gericht op onmiddellijk nut) vs. deontologisch (plichtenleer) 

Plato’s metafoor: 2 paarden, één voor passie en één voor rede, aangepast aan de neuro-economie: 

beloningssysteem (olifant) en cognitieve processen (pony) 

Hoofdstuk 4 – Evolutie en het gedrag 

Kenmerken van natuurlijke selectie (Darwin):  

1. Er zijn individuele verschillen in gedragseigenschappen 

2. Deze verschillen zijn erfelijk bepaald 

3. In de omgeving heerst er competitie 

4. Sommige eigenschappen bieden een competitief voordeel 

5. Individuen met een competitief voordeel hebben meer nageslacht 



6. De genen die bijdragen tot de eigenschappen die meer voortplantingssucces bieden nemen toe in de 

plaatselijke populatie 

Fitheid = # afstammelingen v/e individu in vergelijking met de gehele populatie 

Macro- (evolutie van vorm & gedrag dmv natuurlijke selectie) vs. microbenadering (de genen) 

De wet van Hamilton: altruïsme kan bestaan wanneer C < B x r  

  C = fitheid kost van de weldoener 

  B = fitheid voordeel van de ontvanger 

  r = graad van verwantschap 

Uitgangspunten van evolutionaire psychologie: 

1. Hersenen zijn een tuig om het gedrag te sturen 

2. Hersenen zijn modeulair opgericht -> een netwerk van hersencellen; gevormd door natuurlijke selectie; 

functioneert los van andere modules.    

3. Hersenen sturen het gedrag adhv omgevingsdruk uit de oertijd -> gedragseigenschappen zijn 

aangepast aan het verleden 

Vb-studie 1 ‘evolutionary predicted sex differences’ van Buss 

• ‘Parental investment theory’ van Trivers: het geslcht dat zich het meeste inzet voor de nakomelingen 

is selectiever in het kiezen v/e partner, degene met een lagere inzet moet meer moeite dAngst voor 

lift is ontwikkeld door klassieke conditionering (vb, associatie met horror film). 

• Operante conditionering behoudt deze fobie telkens het alternatief (de trap nemen) beloont wordt.  

oen om een partner te vinden 

Zijn geslachtsverschillen in partnerkeuze evolutionair bepaald? Volgens de theorie zou een vrouw iemand 

keizen met superieure karaktertrekken en een man iemand die hem zoveel mogelijk nakomelingen geeft. 

Verschillen in jaloersheid? Mannen moeten jaloers zijn bij het idee dat hun vrouw seksueel ontrouw is omdat 

er dan twijfel bestaat over de paterniteit. Vrouwen zouden eerder jaloers moeten zijn op een emotionele 

band omdat haar man dan misschien middelen afstaat aan een ander. 

Kritiek op onderzoeksmethode, alternatieven: “Forced choice” (alleen hier klopt de theorie van Buss), Likert 

schaal (1 tot 7), “Agree-disagree”, adjectieven checklist 

Allo-ouders = moeders schakelen hulp in bij de opvoeding 

Vb-studie 2 “social brain hypothesis” - de phylogenetische vergroting van de voorhersenen om te kunnen 

communiceren met andere hersenen 

Evidentie? 

1.  Hersenletsels (het ongeval van Phineas Gage) 

2.  Functionele beeldstudies - activiteit in de voorhersenen is verhoogd tijdens taken die het sociaal 

inlevingsvermogen activeren 

3.  Phylogenetische geschiedenis – verhouding tss gewicht neocortex en omvang v/d sociale groep 

4.  Sociale heuristieken – de Wason test toont aan dat analytisch redeneringsvermogen aangepast is 

om valsspelers te detecteren 

Genotype = combinatie allelen 

Phenotype = uitdrukking  van genotype, gedragsphenotype is polygenisch (m.a.w., het gedrag is het 

resultaat van de samenwerking van verscheidene eiwitten) 

Nature = individuele verschillen in genen leiden tot individuele verschillen in het genotype van het gedrag. 



Nurture = het phenotypisch gedrag wordt bepaald door de interactie van genen en omgeving; vele 

gedragstendensen zijn cultureel aangeleerd. 

 Heritabiliteit = de proportie van de phenotypische variatie die te wijten is aan genen.  

o Selectieve teelt (dieren) (>< natuurlijke selectie) 

o Familiestudies – frequentie v/e bepaalde trek vergelijken tss bloedverwanten 

o Adoptiestudies – vergelijking tss adoptiekinderen, -ouders en biologische oudes 

o Tweelingenstudies – monozygotische vs. dizygotische tweelingen 

o Moleculaire genetica (“gene sequencing”) – human genome project (HGM) vergelijkt gensequenties 

tss soorten of etnische groepen 

Bevindingen van Pinker: het gedrag is erfelijk, het effect van opvoeding (in eenzelfde familie) is kleiner dan 

het effect van genen, een aanzienlijk deel van de variantie van complexe gedragseigenschappen kan 

noch verklaard worden door het effect van genen, noch van opvoeding 

Epigenetica = studie van erfelijke veranderingen in gen functies zonder dat moleculaire DNA structuur 

verandert, ten gevolge van: stress en/of ondervoeding of genomische imprinting (mechanisme om allel 

aan/uit te zetten vb. parental conflict waarbij meningsverschillen tss ouders de groei v/d foetus 

beïnvloeden 

Darwiniaanse geneeskunde: 

Ziekte wordt beschouwd als een nevenproduct van natuurlijke selectie: 

– “Trade-off” en afwegingen - appendicitis, sikkelcelanemie, pijn… 

– “rook detector” principe - hoest, koorts… 

– “Mismatch” tussen het lichaam aangepast aan vroegere tijden en modernere wereld - depressie, 

hypertensie, diabetes, tandpijn, eetstoornissen… 

– Wapenwedloop met pathogenen - belang van hygiëne 

Hoofdstuk 5 – Bewustzijn = het ervaren van interne en externe prikkels 

EEG – meet elektrische activiteit in de hersenen. 

Amplitude & frequentie 

o  Beta – wakker en alert (hoge freq + korte golflengte) 

o  Alpha – moe worden, diepe relaxatie 

o  Theta – lichte slaap 

o  Delta – diepe slaap 

Biologische ritmes: Circadiaans (24 uur) ritme - bepaald door licht intensiteit, slaapcyclus - lichte, diepe & 

REM-slaap (rapid eye movement, spieren volledig ontspannen maar hersenactiviteit gelijk aan alertheid) 

Meditatie -> fMRI resultaten tonen verhoogde activiteit in LH (meer gericht op zelf) en verlaagde activiteit in 

RH (minder gericht op buitenwereld) 

Hypnose -> geen gewijzigde hersenactiviteit, een aanwijzing dat het bewustzijn dissocieerbaar is 

(losgekoppeld kan worden van bewuste sensaties) 

4 eigenschappen v/h bewust besef: 

1. Werkgeheugen – herinneringen, probleemoplossend denken, gedrag sturen in complexe situaties, 

selectieve aandacht 

2. Symbolische representaties (taal/abstractie/cultuur) 

Metarepresentatie = toekennen v/e bijkomende betekenis aan iets dat al gerepresenteerd is vb. van 

een kookpot een hoed maken 



Het bewustzijn ontplooit zich samen met het vormen van zinnen vs. taal speelt geen rol in het 

genereren van gedachten 

3. Zelfbesef = over onszelf kunnen reflecteren 

4. ‘theory of mind’ = het vermogen om gevoelens en intenties van anderen in te schatten 

mechanistische vs. mentalisische verklaringen (iemand met autisme geeft een mechanistische 

verklaring voor het gedrag -> geestesblind) 

William James “persoonlijk zelfbesef kan overgeschreven worden naar het zelfbeeld v/e ander” 

(experiment met Sally, Ann, de bal en de doos en de mand) 

sensatie (gewaarwording) vs. perceptie (waarneming) 

Perceptie -> bottom-up processing (waarnemen van simpele elementen) vs. top-down processing 

(doelen/ervaringen/kennis/… zullen invloed hebben op perceptie => ambigue tekeningen vb. ratman) 

Gestaltpsychologie: we hebben een ageboren geneigheid om de wereld te begrijpen in termen van 

betekenisvolle patronen + het geheel is anders dan de som v/d onderdelen), principes: 

1. Figuur-achtergrondscheiding   

2. Nabijheid 

3. Gelijkheid   

4. Continuïteit  

5. Sluiting 

6. Eenvoud  

Perceptuele constantie: verschil tss distale stimulus (het voorwerp zelf) en de proximale stimulus (het beeld 

op ons netvlies) vb. vanuit elk standpund ziet een deur er anders uit maar toch leggen we de link met een 

rechthoek 

Perceptuele illusies vb. de Ponzo-illusie (misinterpretatie van diepteaanwijzingen) 

Illusionair bewustzijn (Wegner) -> wiet weet is er helemaal geen bewuste wil? 5 aanwijzingen: 

1. Illusionaire sensaties vb. Alien hand syndrome (een hand met een eigen wil) of ‘phantom limbs’ 

(waarneming v/e onbestaand ledemaat) 

2. Automatismen vb. ochtenritueel = gedrag waarbij men niet stilstaat, kan beïnvloed worden door 

“priming” (vb. na priming met onbeleefde woorden wordt men onbewust zelf onbeleefder) 

3. Veranderingsblindheid vb. experiment waarbij de weg wordt gevraagd en er twee mannen met een 

lange plank tussen lopen t-en de ondervraagde niks doorheeft 

4. Traagheid v/h bewustzijn -> de hersenen hebben ongeveer een halve seconde nodig om tot bewust 

besef te komen, onze reacties zijn vaak veel sneller, priming verkort de reactietijden, Libet’s 

gereedheidpotentiaal 

5. Hersenlateralisatie: linker (taalvermogen, analytische verwerking, controleert rechter ledematen + 

verwarkt informatie uit het rechter gezichtsveld) vs. rechter hersenhelft (gemoed, holistische verwerking) 

“split-brain” patiënten: linker- en rechterhemisfeer apart bestuderen, reageren anders op stimuli 

De linker hemisfeer is de “interpretor” of “theoreticus” en geeft zin aan de gevoelens van de rechter 

hemisfeer 

Is het bewustzijn sturend? Bewustzijn voldoet aan een nood om onze handelingen toe te schrijven aan onze 

wil (nood aan controle!) en biedt feedback om na te gaan of onze handelingen kloppen met wat we 

voelen en doen 

Agnosie: sensatie zonder perceptie 



Blindzien: perceptie zonder sensatie 

Bewustzijnstheorie van Nicolas Humphrey P(a) en P(b): sensaties zijn altijd gekoppeld aan expressies 

(theater), expressie levert een weelde aan informatie over onszelf en anderen (vb. kunst), dit biedt ons de 

mogelijkheid om over onszelf (en anderen) te reflecteren. 

Evolutionair voordeel: naarmate het zelfbeeld belangrijker wordt, krijgt “overleven” een persoonlijke 

betekenis. We nemen verantwoordelijkheid op voor ons overleven (en, via empathie, het overleven van 

anderen die ons dierbaar zijn).   

Hoofdstuk 6 – Leerprocessen = een  blijvende verandering in gedrag of mentale processen als gevolg van 

een bepaalde ervaring 

Associatief (verstaan van contingenties) vs. niet-associatief leren (gewoonwordingsproces)  

Klassieke conditionering (Pavlov) 

o Neutrale Stimulus (NS) 

o Ongeconditioneerde Stimulus” (OS) 

o “Conditionele Stimulus” (CS) 

o “Ongeconditioneerde Response” (OR) 

o “Geconditioneerde Response” (CR) 

1st: NS toon -> geen reactie, OS vlees -> OR kwijlen 

Tijdens het conditioneren: NS + CS -> OR kwijlen 

Nadien: CS toon -> CR kwijlen 

Kenmerken: nieuwe, originele stimulus werkt best, CR vlugst uitgelokt wanneer CS net voor OS wordt 

aangeboden, uitdoving van CR, spontaan herstel van CR, hogere orde conditionering (kan verder 

geconditioneerd worden), stimulus generalisatie (little Albert), stimulus discriminatie (selectief leren) 

Bij aversieve conditionering (>< appetitieve conditionering) zijn OR en CR niet hetzelfde (vb. CR geen pijn) 

Onderzoek van Garcia (smaakaversie bij ratten) toonde aan dat sommige stimuli gemakkelijk 

geconditioneerd kunnen worden dan anderen. 

Operante conditionering/instrumenteel leren = vrijwillige leerprocessen, respond wordt gecontroleerd door 

gevolg (beloning) 

Thorndike: als een respons op een stimulus voldoening brengt, wordt de associatie tussen die stimulus en 

respons versterkt (trial-and-error) 

Skinner: positieve gevolgen vermeerderen bepaald gedrag, negatieve verminderen bepaald gedrag 

(bekrachtiging), Skinnerbox -> kooi voor kleine dieren met beloningen, straffen, middelen om te 

contioneren (geluid/licht) 

Primaire bekrachtiger voldoen aan biologische nood (seks), secundaire/geconditioneerde bekrachtigers 

(vb. geld/faam) 

Vast interval vb. wekelijkse toets 

Vaste ratio vb. toets na elk hoofdstuk 

Variabel interval vb. toets op “een geschikt” 

moment 

Variabel ratio vb. willekeurigheid in het geven 

van toetsen 

Negative bekrachtiging: wegblijven van een 

negatieve stimulus 



Straf: uitdoving van negatief gedrag 

Fobieën (klassieke + operante conditionering) -> angst voor lift is ontwikkeld door klassieke conditionering 

(vb, associatie met horror film), operante conditionering behoudt deze fobie telkens het alternatief (de trap 

nemen) beloond wordt, aanhoudend vermijdingsgedrag 

Avoidance learning vs. escape learning (shuttlebox) 

Mere exposure effect vermindert het kopen v/e verschillend product 

Instinctieve drift = je kan een dier niet conditioneren als de geconitioneerde reactie tegenstrijdig is met 

aangeboren instincten vb. wasberen kunnen geen 2 munten oprapen en gooien omdat ze volgens hun 

instinct de munten tegen elkaar moeten wrijven ☺  

Wagner leermodel -> bestuurdeert de associatie tss 2 stimuli, hangt af v/d voorspellingswaarde 

Inzichtelijk leren, Kohler -> handelen obv inzicht komt evenveel voor als leerprocessen vb. aap op dozen  

Cognitieve kaarten, Tolman -> gedrag van ratten in doolhoven is doelgericht, ze hebben eenmentale 

plattegrond die beter werkt wanneer ze beloond worden 

Observerend/sociaal leren -> respons wordt beïnvloed door het observeren van anderen, imitatieproces, 

volgens Bandura zijn volgende kenmerken noodzakelijk: aandacht, geheugen, motivatie, reproductie 

Hoofdstuk 7 – Cognitie = het tot stand komen van kennisverwerving en denken, vermogen iets te begrijpen 

Klassieke geheugenmodel van Atkinson: info coderen, bewaren en oproepen 

Seriële positie-effect: stimuli worden onthouden adhv hun plaats in een reeks van stimuli (vb. 1ste en laatste) 

– laatste wordt onthouden door het recentheidseffect (KT-geheugen), 1ste door het primacy effect omdat 

ze meer tijd hebben gehad om ingeoefend te worden en werden nog niet overladen door de volgenden 

 

Sensorisch geheugen (SG) = niet genoeg aandacht aan de waarneming waardoor het niet in het KT-

geheugen opgeslagen kan worden, details blijven in het SG, nabeeld v/e stimulus, 0,25 seconden 

KT-geheugen = na selectie in het SG belandt de info voor 20 seconden in het KTG, gemiddeld 7 stimuli, 

dankzij chunking kan je meer stimuli onthouden 

LT-geheugen info moet gecodeerd worden in het LTG om het later terug te kunnen oproepen, dit kan door 

repetitie, elaboratie (verscheidene 

vb-en), een relatie zoeken met iets 

dat al in het LTG zit, visuele 

beeldvorming 

Werkgeheugen zit tss KT en LT 

Expliciete (declaratief geheugen) vs. 

impliciete herinneringen (niet 

declaratief geheugen) 

Onthouden gebeurt via: 

o Conceptuele hiërarchie 

o Schema’s en scripts 

o Semantisch netwerk 



Codeerspecificiteit: 1) hoe werd de gebeurtenis gecodeerd? en 2) manier van coderen vs. manier van 

oproepen 

Vergeten kan het gevolg zijn van moeilijkheden in aandacht, coderen, bewaren, oproepen, of een 

combinatie van deze componenten, vergeetcurve van Ebbinghaus 

Tekortkomingen: vluchtigheid, verstrooidheid (verdeelde aandacht), blokkades (competitie tss info-

bronnen), foutieve attributie (verkeerde brontoeschrijving), suggestibiliteit (dingen herinneren die nooit 

gebeurd zijn), vooringenomenheid (beïnvloeding door wat we nu voelen), persistentie (niet kunnen 

vergeten wat we willen vergeten) 

Associatief (snel, onbewust) vs. gereglementeerd informatieverwerkingssysteem (trager, meer inspannend) 

Prospecttheorie/framing effects -> in een winsituatie worden mensen risico-avers, in een verliessituatie 

worden mensen risico-zoekend 

Justificatie-effect = mensen willen consistent blijven en consistent overkomen, ze willen graag 

verantwoording voor hun keuze 

Vooroordelen:  

o Stereotyperingen  

o Illusoire correlaties 

o Vooringenomenheid 

o «Representative bias» (vb. Linda, the bankteller) 

o «Hindsight bias» (vb. spreekwoorden) 

o «Anchoring bias» (gebrek aan creativiteit) 

Affectheuristiek = shortcut die we gebruiken om een moeilijk probleem de vereenvoudigen 

Beschikbaarheidsheuristiek = kansen inschatten met beperkte informatie 

Representativiteitsheuristiek = er wordt geen rekening gehouden met de basiskansen 

Hoofdstuk 8 – Emoties = een reactie op iets uitzonderlijks. 

Veroorzaakt opwinding (neurale, fysiologische, en hormonale response), is expressief (gedragsmatige 

response), is cognitief (betekenis vraagt interpretatie), is subjectief (veroorzaakt gevoelens) 

Historisch overzichtje… 

1. Darwin: hoe worden onze emoties precies uitgedrukt? Hoe zijn onze emoties evolutionair ontstaan? Ooit 

waren onze emoties nuttig, nu niet meer (blozen, huilen,…)  

2. James and Lange: lichamelijke opwinding vormt de essentie van emotie, de emotionele (fysiologische) 

reactie is niet toegeschreven aan het bewuste gevoel van emotie, stimulus -> lichamelijke opwinding -> 

bewust gevoel 

3. Cannon & Bard – het één veroorzaakt niet het ander, de twee komen samen voort uit de hersenen, de 

lichamelijke opwinding weliswaar iets sneller 

 

4. Waarderingstheorie – stimulus -> cognitieve evaluatie van wat de stimulus doet -> bewust gevoel 

5. Schachter 2-factoren: er is pas een emotionele reactie als de persoon een verband ziet tss de 

lichamelijke opwinding en het subjectieve gevoel, men moet dus eerst naar de oorzaak v/h gevoel 

kijken 



Transfer van excitatie = wanneer een emotie aan de verkeerde oorzaak wordt toegeschreven vb. 

loopbrugexperiment van Aron & Dutton, vb. experiment van Schachter met pepmiddel (mensen die niet 

over het pepmiddel geïnformeerd werden hadden geen verklaring voor hun gevoel en uitten een emotie) 

Eigenschapjes van emoties: 

o Reactie op iets uitzonderlijks - emotionele reactie is kortstondig en onderscheidt zich van andere 

affectieve toestanden 

o Veroorzaakt opwinding - uit zich in meetbare fysiologische en hormonale reacties, hypothalamus laat 

stresshormonen vrij, sympatisch zenuwstelsel is betrokken 

o Actiegericht - gekoppeld aan motivatie en emotie-regulatie, toenaderings- vs. vermijdingsgedrag 

Emotieregulatie = fysiologisch evenwicht herstellen (vb. wraakacties, coping)  

Opwinding vs. prestaties is curvilineair 

o Cognitieve waardering - uit zich in een subjectief gevoel, we gebruiken cognitie om emoties te 

onderdrukken (vb. een gruwelige film is minder eng dan een gruwelig documentaire) maar emoties 

kunnen ook de cognitieve processen overweldigen (vb. moelijke toets maken bij stress/opwinding) 

-> Hersendelen betrokken bij emotie-evaluatie, 

model van LeDoux 

o Expressief - altijd zichtbaar 

Emotie leidt tot expressie, maar kan expressie ook tot 

emotie leiden? Ja! vb. pen-in-mond-studie 

Wat doet een emotie? Communicatie, actiegericht, 

informatief (goed voor besluitvorming), motivatie, 

sociale emoties verhogen groepscohesie (we 

internaliseren het gevoel v/e ander) 

Somatic marker hypothese van Damasio – een gedachte bestaat uit beelden die door ervaring gekoppeld 

worden aan positieve of negatieve gevoelens. Afhankelijk v/h gevoel rinkelt er een alarm of wordt het een 

stimulans -> goed voor de preciesheid v/e beslissing 

Moraliteit is intuïtief en daarom gebasseer op gevoel, het verantwoorden v/e moraal vraagt bewust inzicht 

Hoofdstuk 9 – Intelligentie = de capaciteit om te leren uit ervaring, het gemakkelijk aanpassen aan een 

nieuwe omgeving, gebruik van metacognitie (bewust v/h denken) 

Street-smart vb. kind straatverkopers zullen goed kunnen hoofdrekenen maar falen voor dit vak op school 

Historisch overzichtje van intelligentietesten… 

1. Francis Galton – intelligentie is een uiting van erfelijke psychofysische vaardigheden 

2. IQ-testen (Simon/Binet, 1904) – oorspronkelijke doel was het meten van schoolprestaties van kinderen om 

kinderen die extra hulp nodig hebben te identificeren, meette mentale leeftijd ML, ML/CL*100, kon niet 

toegepast worden op volwassenen 

3. Weschler – IQ-test ook voor volwassenen, normaal distributie met gemiddelde 100, meerdere onderdelen 

4. Cattell – factoranalyse: groot # vragen aan groot # personen, antwoorden die sterk correleren meten 

waarschijnlijk hetzelfde, onderscheid tss vloeibare (aangeboren) intelligentie en gekristalliseerde 

(verworven/LT-geheugen) intelligentie 

5. Spearman – hiërarchische intelligentiestructurne: s-factor (specific abilities) vs. g-factor (general abilties = 

overkoepelende factor voor intelligentie, werkgeheugen en perceptuele reactietijd) 



Psychometrische (^) vs. cognitieve benadering (intelligentie omvat al die processen die bijdragen tot 

succes in alle terreinen van het leven) 

Idiots savants/progidy kinderen = geboren zonder corpus callosum, kunnen niet voor zichzelf zorgen maar 

zijn buitengewoon intelligent, hun hersenen fungeren als een krachtige databank 

Meervoudige intelligentiethoerie van Gardner – er is de modelijkheid na hersenbeschadiging een module 

te isoleren 

1. Linguïstische intelligentie 

2. Logisch-mathematische intelligentie 

3. Ruimtelijke intelligentie 

4. Muzikale intelligentie 

5. Lichamelijke-kinetische intelligentie 

6. Interpersoonlijke intelligentie (met anderen omgaan) 

7. Intrapersoonlijke intelligentie (onszelf leren kennen) 

8. Naturalistische intelligentie 

Emotionele intelligentie = zelfkennis, sociaal bewustzijn (o.a., empathie), sociale vaardigheden (o.a., “theory 

of mind”), zelfcontrole (o.a., motivatie, impuls controle en emotieregulatie) 

Marshmallowtest (opeten of een half uur bijhouden) -> 5-jarigen die een betere impulscontrole hebben 

zullen op 18 jaar betere schoolresultaten behalen 

Vragen: Kan EQ verhoogt worden mits EI training? Is EI een betere voorspeller van succes dan IQ? Hoe 

verschilt EI van persoonlijkheid? Helpt EI bij het oplossen van problemen?  

Het begrijoen v/e systeem/probleem: computatie + representatie + implementatie 

Gestructureerde problemen: algoritme (vb. wiskundig probleem)/heuristiek (regelmatig structureel 

probleem in de evolutionaire geschiedenis) 

Ongestructureerde problemen: tot nieuwe inzichten komen, de aha-ervaring 

Het oplossen van complexe problemen  

Werkgeheugen, link tss intelligentie en het talent om problemen op te lossen vb. De Toren van Hanoi 

Creativiteit ligt vooral bij doorzettingsvermogen ipv inspiratie 

Expertise -> goede basis van kennis vb. schaken, opstelling van een echt spel vs. een willekeure opstelling 

Hoofdstuk 10 – Persoonlijkheid 

Procesbenadering, 4 opvattingen: 

1. Psychodynamische theorie -> persoonijkheid groeit uit onbewuste tendensen en de bewuste 

verwerking daarvan 

onbewuste drangen tot het 

bewustzijn te laten doordringen en aldus 

catharsis tot stand te brengen 

Freus’s model v/d psyche: id (onmiddellijk 

genot), ego (hoe de ideeën v/h id 

verwezenlijken), superego 

(moreel kader) 

 

 

 



Psychoseksuele ontwikkeling van Freud: 

 

Analytische psychologie van Jung: persoonlijke vs. collectieve niveaus (uit zich in archetypes) in het 

onbewuste, introversie-extraversie 

Individualistische psychologie van Adler: iedereen streeft naar superioriteit, invloed van 

geboortevolgorde 

2. Gedragstheorie -> persoonlijkheid is de duurzame resultante van leerprocessen 

Bandura: leren door observatie, psychische stoornissen zijn gevolg van observatie van verkeerde 

personen, reciproque determinisme = wederzijdse beïnvloeding van gedrag, cognitie en sociale 

omgeving 

Rotter: interne vs. externe locus van controle, persoonlijkheid wordt best beschreven als het 

situatiegebonden verwachtingspatroon van iemand 

3. Humanistische theorie -> persoonlijkheid is het resultaat van de wijze waarop mensen hun omgeving en 

omvang met anderen bewust verwerken, nauw verbonden met verworven zelfbeeld 

Persoonlijkheid wordt gevormd door de behoefte 

om te groeien, iedereen heeft unieke kwaliteiten, 

persoonlijkheid hangt af van hoe iemand zijn 

belevenissen interpreteert 

Carl Rogers: een gezonde persoonlijkheid is een 

positief zelfbeeld dat overeenstemt met de realiteit, 

congruentie vs. incongruentie 

Behoeftepiramide van Maslow – het vervullen van 

behoeften ligt aan de basis van persoonlijkheidsontwikkeling, eigenschappen v/e zelf-actualiseerde 

persoonlijkheid: 

 



4. Biologische, genetische en evolutionaire theorieën -> de determinanten van persoonlijkheid 

(constitutie/temperament) erfelijk bepaald 

Eysenck: hogere orde trekken (introversie-extraversie, naurticisme/pschoticsime) zijn het gevolg van de 

verhoudingen van chemische stoffen in de hersenen en zijn bepalend voor lagere orde trekken 

Introverten zijn prikkelmijdend, ze hebben een gevoelig arousal systeem 

Genetische persoonlijkheidstheorie = veralgemeende opvatting dat de fundamentele 

persoonlijkheidstrekken uiteindelijk erfelijk bepaald zijn, men tracht dit empirisch door 

erfelijkheidsonderzoek aan te tonen en genen te vinden die de fysiologische processen bepalen die 

samenhangen met de (gespeculeerde) erfelijk bepaalde trekken 

Evolutionaire persoonlijkheidstheorie: waarom blijven niet-wenselijke karaktertrekken toch bestaan? Het 

selectieve voordeel kan frequentie-afhangend zijn (vb. altuïsme is goed in schaarse tijden), de meeste 

persoonlijkheidstrekken hebben voor- en nadelen 

Het 5-factorenmodel/ The Big 5: extraversie, aangenaamheid, neuroticisme, openheid, consciëntieus 

Hoe stabiel is persoonlijkheid? Correlaties vergelijken over de tijd, onderheving aan cultuur 

Persoon-situatiedebat: het gedrag dat men uit is het resultaat van de interactie tussen (1) de situatie, (2) de 

persoonlijke interpretatie van de situatie, en (3) de persoonlijkheid, in een zwakke situatie zijn 

persoonlijkheidsverschillen tss mensen heel duidelijk 

Hoofdstuk 11 – Mensen in groep 

Sociale perceptie: 1ste indruk is belangrijk voor het 

verloop van relaties, gevolg van dubbel 

informatieverwerkingssysteem 

Spiegelneuronen: onbewust gebaren van 

anderen imiteren, voelen wat anderen voelen, 

verbindt 2 breinen met elkaar 

Sociale thema’s onderscheiden aanvaardbaar vs. 

niet aanvaardbaar, ingroep vs. uitgroep, 

(concurrentie), groepen bakenen zich af door het naleven van sociale normen (gedragsregels) -> Stanford 

Prison experiment (er ontstonden spontaan normen binnen de 2 groepen) 

Groepen hebben de tendens om te homogeniseren maar het is net de uitgroep die we al homogeen zien! 

Fundamentele attributiefout = we zien een persoon zelf als de oorzaak van zijn gedrag (interne vs. externe 

attributie) 

Self-serving bias = persoonlijk succes -> interne attributie, mislukking -> externe attributie (individualitische 

culturen) vs. self-effacing bias 

Attitude = consistente manieren waarop een persoon over iemand denkt (cognitief), voelt (affectief), 

gedraagt 

Traditionele opvatting: Wanneer de attitude sterk is, 

bepaalt deze het gedrag (Ik sluit me aan bij alle 

liberale principes, dus stem ik voor …) 

Zelfperceptietheorie: Wanneer de attitude zwak is, 

wordt deze afgeleid uit het gedrag. (Ik stem telkens 



opnieuw voor …, ik zal dan wel akkoord zijn met hun principes) 

Cognitieve dissonantie = het ongemak wanneer tegenstrijdige cognities tegelijkertijd optreden, 

verantwoording vinden voor het ene om consistentie te herstellen (vb. rokers die zeggen dat “roken toch 

niet zo erg is”), experiment met gezelschapsspel en leugens 

Elaboration likelihood model -> twee verschillende routes in info-verwerking die tot attitudeverandering 

kunnen leiden: centrale (cognitieve evaluatie) vs. perifere route (simpele beslissingsregels) 

Hoe verandert gedrag in groep? 

o Conformisme/gehoorzaamheid 

Exp. 1 sociale druk kan ervoor zorgen dat mensen dingen zeggen die ingaan tegen hun eigen logica, hoe 

groter de groep, hoe groter de tendens om te confromeren 

Exp. 2 Milgram: meer van 65% v/d proefpersonen zou een schok van 45OV geven, als order. 

o Hulpgedrag/bijstaanderseffect 

Mensen zijn minder geneigd om te helpen als ze in groep zijn, Kitty Genovese werd vermoord in een straat 

met 38 toeschouwers -> Darley & Latané, conclusie: gedeelde verantwoordelijkheid + doordat anderen niet 

handelen schat je de ernst zelf minder hoog in 

o Prestaties 

Lanterfanten: individuele prestatie vermindert in groep. (Dit is voornamelijk zo wanneer de groep 

interdependent is en de taken complementair.) 

Facilitatie: individuele prestatie verbetert in het bijzijn van anderen, maar dit geldt enkel voor routine-taken. 

(Het bijzijn van anderen verhoogt het opwindingsniveau, en taakprestatie is afhankelijk van 

opwindingsniveau.)  

o Groepsbeslissingen -> meestal veel extremer, riskanter, leden zullen hun mening aanpassen om ze meer 

congruent te maken met de groepsmening 

Sherif: inter-groep competitie vermeerdert de intra-groep cohesie en coöperatie en inter-groep competitie 

vermeerdert de inter-groep conflicten, gemeenschappelijke doelen kan inter-groep competitie 

verminderen. 

Free-riding dilemma: wat collectief goed is stemt niet noodzakelijk overeen met wat persoonlijk de meeste 

winst oplevert, in een sociaal dilemma is het Nash evenwicht niet pareto-efficient 

Oplossing voor 2-persoonsdilemma: reciprociteit! -> “tit for tat” is een evolutionair stabiele strategie in een 

herhaald prisoner’s dilemma. 

Oplossing voor groepsdilemma -> moeilijker want “free-riding” neemt toe in groepen 

  

  

  


