
HOOFDSTUK 1: Het gedrag van de Homo sapiens  
 
De Homo sapiens bestaat nog niet zo lang, maar toch:  

o Reeds een grote ecologische voetafdruk achtergelaten  
o Studie van het gedrag biedt inzichten om te weten hoe het verder moet  
o Dit is belangrijk want door eigen toedoen hebben we kernafval, bedreigende 

klimaatveranderingen,…  
Waarom homo sapiens en niet ‘mens’:  

o HS is het gevolg van een evolutionaire geschiedenis en aangepast aan de omgeving  
o HS legt nadruk dat er nog andere Hominidae bestaan en bestonden, die elk een eigen studie 

waardig zijn  
‘Gedrag’ bestuderen: kijken hoe een organisme reageert op interne en externe prikkels: 

o Externe prikkels: omgevingsprikkels zoals geluid, geuren,… die gekoppeld worden aan bepaalde 
reacties 

o Interne prikkels: prikkels door het lichaam zelf gegenereerd zoals honger, angst, afgunst,…  
Gerag is observeerbaar, maar de drijfveren die aanleiding geven tot dat gedrag zijn dit niet. Deze 
verschillende drijfveren geven het gedrag een wispelturig karakter 
Gedrag is ook dynamisch en flexibel Î gedrag is bewegelijk 
De verschillende drijfveren van het gedrag zijn in de evolutie ontstaan om specifiek gedrag te kiezen dat 
onze overlevingskansen verhoogt.  
Drijfveer: oorzaak van mijn gedrag (waarom?) Î “honger drijft mij tot eten”  
Er zijn ook variaties in het gedrag die het gevolg zijn van contextuele invloeden, voorkeuren,… Î verklaren 
“wanneer” ik iets doe  
Als we gedrag bestuderen moeten we rekening houden met:  

o Externe prikkels en de drijfveren die een reactie uitlokken 
o Informatiesystemen die de reactie mogelijk maken en vorm geven  

De reactie (obesereveerbaar gedrag) is een combinatie van gebeurtenissen in de omgeving en de 
psychische processen die de veranderde omgeving binnen in het lichaam veroorzaakt  
Studie van het gedrag is domein overschrijdend:  

Ö Homo ludens: belang van cultuur 
Ö Homo economiscus: strategisch, berekend, rationeel,… 
Ö Homo sociologicus/universalis: norm besef, sociale behoeft,… 

De relaties tussen de rationele Homo economicus en de maatschappelijke Home sociologicus maakt de 
mens zo typisch.  
Onmisbare eigenschappen van de mens zijn: ingesteldheid en verstand  
De mens is sociaal ingesteld en verstandig! Î andere wezens hebben dit ook MAAR HS heeft de welvaart 
kunnen bestendigen Î “Sociaal beest in de denkende omgeving” PINKER  
De complexe omgeving beïnvloed ons individueel gedrag, er ontstaat een wisselwerking tussen gedrag en 
maatschappij  

Ö Psychologie focus op het individu  
Homo sapiens= wijze man Î Sociaal EN intelligent 
 
 
1.1 Een beetje geschiedenis 
Psychologie is de studie van het gedrag en de factoren die het gedrag beïnvloeden (omgevingsfactoren) 
en bepaalt wie we als mens zijn.  
Studie van het gedrag kan niet losgekoppeld worden van:  



o Ecologie van de soort (niche) 
o Evolutionaire geschiedenis 
o Studie van de hersenen (neurowetenschappen)  

Gedragswetenschappen zijn het gevolg van ultieme, filosofische vragen, zoals:  
o Wie zijn we en vanwaar komen we?  
o Oorsprong van onze gedachten  
o Vanwaar komt ons bewustzijn? (goed of slecht?)  
o Zijn we van nature goed of slecht?  

 
1.1.1 De aard van de mens 
SMITH: ontstaan van de economische wetenschappen, hij pleitte voor een vrijemarkteconomie 
(concurrentie komt de gemeenschap ten goede) Î ‘onzichtbare hand’ die de markt reguleert, is het 
toevallige gevolg van de hebzuchtige mens: mensen zullen de gemeenschap dienen en voor economische 
groei zorgen wanneer ze hun eigenbelangen nastreven. Hij beschrijft hebzucht als een feit, dat mensen 
handelen uit eigen belang is voor hem een vaststelling.  
Eigenbelang biedt voordelen voor de economische markt en is niet tegenstrijdig met morele gevoelens.  
Concept van de hebzuchtige mens en de onzichtbare hand geeft richting aan de rationele keuzetheorie 
binnen de economie. Î handelingen gevolg van rationele afwegingen van alternatieven die maximaal nut 
leveren. Î Homo economicus vloeit hier uit voort MILLS en opende de weg naar het utilitarisme (welzijn    
algemeen nut)  
Niet iedereen volgt deze theorie:  

Ö Volgens sommige zijn de informatiesystemen niet voldoende adequaat, mens is vaak 
bevooroordeeld en beïnvloed door emoties.  

Ö ROUSSEAU: volgens hem wordt de mens goedaardig geboren en is de confrontatie met arm/rijk 
en macht/onderdrukking wat slecht maakt 
+ ook DARWIN volgt deze gedachtestroom: “struggle for life” niet enkel voor individu, maar ook 
voor de hele groep  

 
1.1.2 De oorsprong van gedachten volgens empirisme en het rationalisme  
Vanwaar komen onze gedachten en hoe vergaren we kennis? Î twee complementaire stromingen:  
 

RATIONALISME EMPIRISME 
x SOCRATES, denken en logica 
x DESCARTES, rede en reflectie belangrijker Î 

zintuigelijke ervaringen onvoldoende om 
wetenschappelijke kennis te bereiken Î je 
kan door je zintuigen worden gefopt en hij 
rekt alles in twijfel Î enkel aan je eigen 
denken, kan je niet twijfelen Î ‘ik denk, dus 
ik ben’  
Ö Hersenen staan in voor logisch 

redeneren door te reageren op 
zintuigelijke impulsen  

x Leidt tot theorievorming 

x ARISTOTELES, kennis vergaren via ervaring en 
observatie  

x LOCKE, mensen worden geboren zonder enige 
voorkennis, als een ‘tabula rasa’ Î kennis 
ontstaan door observaties en het opbouwen 
van ervaringen  

 
 
 
 
 
 
 
x Leidt tot dataverzameling 



KANT: kennis begint met zintuigelijke waarneming, maar vloeien daar niet noodzakelijk uit voort. We 
bouwen een realiteit op door onze ervaringen te integreren met voorkennis die a priori in ons zit 
(rationalisme en menselijke geest zijn beide nodig)  
Wetenschappelijke methode: elementen van beide = moderne gedragsleer. Rationalisme aan de basis 
van een doordachte theorie, maar moet onderbouwd zijn met empirische gegevens die op een 
systematische wijze verzameld zijnÎ data en theorie zijn BEIDE nodig voor een evenwichtige 
wetenschappelijke verklaring  
  
1.1.3 De studie van het bewustzijn volgens het structuralisme 
Begrijpen van het bewustzijn Î wezen zonder bewustzijn heeft geen gedachten!  
Psychologie ontstond uit interesse voor het menselijke bewustzijn, de wetenschappelijke psychologie 
ontstond +/- 100 jaar geleden door de filosofische kijk op het bewustzijn te benaderen met een 
fysiologische methodologie   
Begin moderne psychologie toegeschreven aan WUNDT (stichtte eerste experimenteel psychologisch labo 
te Leipzig, leidde uiteindelijk tot het oprichten van APA)   
WUNDT besteed veel aandacht aan het meten van verschillende bewustzijnsverschijnselen, maar hij 
vermoedde dat deze methode onvoldoende zou zijn om hogere orde bewuste processen volledig te 
begrijpen. Î daarom toepassen van experimentele methode 
TITCHENER volgde deze gedachtegang en stichtte het structuralisme, wat later bekend wordt als de eerste 
school in de moderne psychologie.  
Structuralisme:   

x Analyseren en trachten te begrijpen van het bewustzijn, zoals men dat doet in de exacte 
wetenschappen.  

x Zeer experimenteel gericht, studie van het waarnemen (perceptie) en de gewaarwording 
(sensatie)  

x Maakt gebruik van introspectie: kijken naar stukjes info die we bewust verwerken, berust dus op 
zelfobservaties 

x systematische en objectieve observaties van de bewuste ervaringen. 
 

1.1.4 William James en het functionalisme  
Het structuralisme krijgt tegenkanting van het groeiende functionalisme.  
Deze nieuwe school promootte het standpunt dat psychologen niet zozeer de inhoud van het bewustzijn 
moeten bestuderen, maar de processen die bewustzijn mogelijk maakt (geïnteresseerd in de functie)  
Functionalisme: 

x De vraag voor functionalisten: “Wat doet het bewustzijn voor mensen, en waarom doet het dit?”  
x Begrijp van de functies of doelen van het bewustzijn 
x Functionalisten specifiëren geen specifieke methode en hangt daarom sterk samen met het 

pragmatisme: alle kennis is waardevol zolang ze nuttig is.  
x Minder experimenteel gericht, steunt vooral op observatie  

JAMAS: meest invloedrijke persoon mbt functionalisme  
x Geneesheer 
x Volgens James zou het bewustzijn een bepaalde functie hebben  
x Belangrijke rol gespeeld in de emotietheorieën 
x Invloed van de evolutieleer van DARWIN duidelijk merkbaar 
Ö Theorie: natuurlijke selectie is de bron van dier en-plantsoortvorming 
Ö Uitgangspunt is dat erfelijk bepaalde karakteristieken een overlevingswaarde hebben en meer 

kans bieden om tot de volgende generatie geselecteerd te worden.  



Ö Bewustzijn is daarom een menselijke karakteristiek die blijft bestaan van generatie tot generatie 
omdat ze overlevingswaarde heeft. 

x Psychologen moeten het doelen, functie of overlevingswaarde van het bewustzijn achterhalen 
(ipv de onderdelen/onderliggende structuur volgens het structuralisme)  

Samenvattend schema: 
Structuralisme (Wundt) Functionalisme (James) 
Focus: het analyseren van de componenten van 
het brein 

Focus: ligt in het onderzoek naar de functies of 
doelen van het bewustzijn  
Invloed Darwinisme 

Introspectie: systematische en objectieve 
observatie van de bewuste ervaringen 

Het bewustzijn stroomt: Het is onmogelijk om de 
elementen van het bewustzijn apart te 
bestuderen  

Experimenteel Observatie 
Bestuderen van de onderdelen of de 
onderliggende structuur van het bewustzijn  

Bestuderen/achterhalen van het doel, functie of 
de overlevingswaarde va het bewustzijn 

 
 
1.1.5 Het behaviorisme van John Watson en Burrhus Skinner 
Het structuralisme en het functionalisme kregen nu tegenkantingen van het groeiende behaviorisme 
WATSON: stichter behaviorisme  

x Pleitte dat de psychologie de wetenschappelijke studie van het gedrag zou worden 
Ö Zo is de 1ste stap gezet naar de uitbereiding van de psychologie tot een studie die niet uitsluitend 

over het bewustzijn handelt  
x Pleite ervoor dat de psychologie enkel en alleen die fenomenen bestudeert die objectief kunnen 

geobserveerd en dus ook aan de hand van experiment  
getoetst kunnen worden.  

x Wat we doen is belangrijk, niet wat we denken 
x Ook wat dieren doen is belangrijk, omdat we hoogstwaarschijnlijk veel over onze ingesteldheid 

kunnen leren door het observeren en bestuderen van andere zoogdieren 
x De graad van bewustzijn is betwistbaar, maar hun observeerbaar gedrag niet 
x Watson werd beïnvloed door studies van Pavlov en diens onderzoek rond conditioneren van 

honden, in conditioneringsprocessen concentreert men zich op de observeerbare aanleiding tot 
een bepaald gedrag 

SKINNER:  
x Meest radicale persoon in de behaviorisme school  
x Zijn theorie: een organisme zal een bepaald gedrag tendens behouden en vermeerderen als het 

positieve gevolgen heeft en verminderen als het negatieve gevolgen heeft.  
x Skinner betwist de vrije wil Î Ons gedrag is niet het gevolg van bewuste keuzes die we maken, 

maar het wordt volledig bepaald door responsen op prikkels in de buitenwereld.  
Ö De stimulus-respons leerprocessen zorgen voor een doorbraak in het begrijpen van het menselijk 

denken  
Ö MAAR sinds Watson en Skinner is het behaviorisme wel genuanceerd 
Men is aandacht gaan schenken aan de sociale context waarin het leven plaatsvindt en het planmatig 
en toekomstgericht denken vaak met leerprocessen gekoppeld is, en niet door stimulus-response 
kan verklaard worden  
 

 



1.1.6 Sigmund Freud en de psychoanalyse 
FREUD: 

x Bekend om zijn psychoanalytische theorie  
x Brengt bewust én onbewust in de psychologie 
x Onbewust gedrag: bestaat uit gedachten, herinneringen en diepste verlangens die we niet bewust 

ervaren, maar die toch een invloed hebben op ons gedrag 
x Oerinstincten die ons gedrag onbewust beïnvloeden= seksdrang en doosangst 
x Het onbewuste is soms zichtbaar in dromen en versprekingen (slips of the tongue) 
x Aan de hand van de psychoanalytische theorie probeerde Freud concepten zoals persoonlijkheid, 

motivatie en psychopathologie te verklaren 
x Veel van zijn theorie houden vandaag geen stand omdat ze niet empirisch zijn onderbouwd 
x Positief aan zijn theorie:  

- Hij toont aan dat we niet altijd heer en meester zijn van ons gedrag 
- Dankzij hem besteed de psychologie aandacht aan onderwerpen zoals motivatie, 

persoonlijkheid en abnormaal gedrag 
 
1.1.7 Carl Rogers en het humanisme 

x Als reactie op het behaviorisme, die hun inspiratie vonden me dieren en geen rekening hield met 
de menselijke kwaliteiten 

x Focus humanisten: de psychologie verleggen naar de unieke trekken van de mens( motivatie om 
onszelf te ontwikkelen en zelfbeeld), persoonlijke vrijheid en de mogelijkheid tot 
talentontwikkeling of persoonlijke groei 

x Een therapeut moet de wereld door de ogen van de patiënt zien, zijn of haar gevoelens trachten 
te ervaren en toch de nodige emotionele afstand bewaren  

x Humanisten zijn optimistisch: we zijn geen slaaf van externe prikkels, we beschikken over unieke, 
menselijke vrijheid.  

Zie samenvatting  
1.2 Actuele benadering van het gedrag en het opkomen van de neurowetenschappen  
Vroeger waren de hersenen een zwarte doos hoewel ze wel als verklaringsgrond diende voor de stimulus-
respons relatie. Door verschillende vooruitgangen in de technologie wordt de studie van de hersenen 
ingang gezet.  
In combinatie met de neurowetenschappen heeft de psychologie een nieuwe wending gekregen: 

1. Systematisch onderzoek van de hersenen  
2. Hoe de hersenen informatie verwerken  
3. Hoe de informatieverwerkingssystemen van de hersenen het gedrag bepalen 

 
1.2.1 Biologische benadering  
In tegenstelling met her behaviorisme beschouwen neurowetenschappers de hersenen niet als passief 
orgaan dat enkel op prikkels in de omgeving reageert. Ze stellen vast dat de hersenen op actieve wijze de 
verschillende aspecten van het gedrag organiseert. Verschillende doorbraken: 

o Neurowetenschappen maken de verschillende trajecten om informatie te verwerken in de 
hersenen zichtbaar.  

o Donald HEBB:  
x Toonde aan dat aanleren van nieuwe dingen het gevolg was van neurologische activiteit in 

gecoördineerde celassemblages op bepaalde plekken in de hersenen  
x Deze assemblages worden gevormd wanneer bepaalde cellen in de hersenen frequent 

samen gestimuleerd worden 



o Een groot en gedistribueerd hersennetwerk staat in voor het in stand houden van sociale relaties= 
‘sociale brein’  

Biologische benadering belicht het verband tussen bewustzijn, gedrag en lichaam. Ze trachten een groot 
vh menselijk en dierlijk gedrag te verklaren adhv neurofysiologische en neuro-chemische processen  
 
1.2.2 Cognitieve benadering  
Het stelt een hernieuwende interesse in het bewustzijn, maar houdt nu rekening met de neurologische 
basis hiervan.  
Bewustzijn wordt nu cognitie genoemd, verwijzend naar de informatieverwerking die daarvoor nodig is.  
Cognitieve  processen zijn latent en om ze te achterhalen worden aan proefersonen onder gecontroleerde 
omstandigheden bepaald prikkels/taken aangeboden. Bv geheugenwerking, problemen oplossen, 
beslissingen nemen 
Herbert SIMON:  

x Ontwikkelde gedetailleerde modellen om het besluitvormingsproces te stimuleren  
x Modellen bieden inzicht in het probleemoplossend denken 
x Schreef over de beperktheid van onze rationaliteit, en hoe er veel onzekerheid en subjectiviteit 

aan de grondslag van besluitvorming ligt. 
Noam CHOMSKY:  

x Hij haalt de biologische basis en het creatieve potentieel van taal aan 
x Hij wijst op de oneindig vele manieren waarmee we met gemak zinnen kunnen vormen, een 

gegeven dat onmogelijk door de behavioristen kan verklaard worden  
x Mens beschikt over een aangeboren taalmodule= LAD, language acquisition device, deze module 

laat baby’s toe om wat ze horen om te vormen adhv een bepaalde grammatica eigen aan hun 
omgeving  

Ö Het is de structuur van onze hersenen, en niet enkel de omgeving die het aanleren van een taal 
mogelijk maakt.  

Sociale cognitie: we leren ook door het observeren van anderen en we kunnen ons perfect inleven in het 
denkvermogen en de gevoelens van anderen, laat toe om verwachtingen te creëren.  
 
1.2.3 Evolutionaire benadering  
Volgens evolutionaire psychologen is het gedrag dat we observeren het gevolg van evolutie door middel 
van natuurlijke selectie. Gedragskenmerken zijn adaptief als ze overlevingswaarde hebben in dat milieu 
waarin ze geselecteerd werden. (EAE) 
Voorbeeld: dat het ruimtelijke inbeeldingsvermogen beter is ontwikkeld bij mannen dan bij vrouwen is 
het gevolg van verschillende noden in de oer omgeving waarin gedragsadaptaties gevormd werden. Er is 
een onderscheid tussen ‘jager’ en ‘verzamelaar’ 

Ö Mannen met beter ruimtelijk inzicht zijn betere jagers 
Ö Vrouwen moeten fruit en planten zoeken, waarbij het geheugen belangrijker is  

ÎVoorwaarde: het ruimtelijk inzichtsvermogen is erfelijk bepaald 
Kritiek op de evolutionaire theorie omtrent de validiteit van haar besluiten; de a posteriori vergelijkingen 
kunnen nooit met zekerheid de oorsprong van het gedrag bewijzen.  
Wel hebben ze een hernieuwde interesse aangewakkerd om adaptieve waarde te vinden in latente 
psychologische processen zoals emotie, motovatie en cognitie.  
 
1.2.4 Sociaal-culturele benadering  
Dankzij de globalisatie is de moderen psychologie zich meer aandacht gaan besteden aan de onvloed van 
cultuur en etniciteit.  



Uitgangspunt: gedrag moet in zijn sociale context worden geïnterpreteerd.  
Sociaal-culturele benadering verlegt de focus naar de niet-erfelijke elementen die het gedrag sturen. Onze 
soort heeft immers een onovertrefbare capaciteit om te leren. Dit leren gebeurt vooral in een sociale 
context en die is onderhevig aan cultuur. 
Voorbeeld: management studie van HOFSTEDE Î aan de hand van zijn bevindingen konden 
managementtheorieën/bedrijfsprocedures rekening aangepast worden om meer rekening te houden met 
cultuurverschillen en de sociale omgeving waarin iemand is opgegroeid.  
 
1.3 Waarom psychologie en neurowetenschappen voor economen?  

1. Het nemen van beslissingen staat centraal in de economie, noch de psychologie, noch 
neurowetenschappen zijn weg te denken uit het besluitvormingsproces.  

2. Economen zijn geïnteresseerd in het welzijn van organisaties, en kennis van psychologie is uiterst 
belangrijk als je de kernelementen (WN) beter wilt begrijpen 

3. Volgens LEWIN is niets zo praktisch als een goede theorie, die is grensoverschrijdend Î een 
voorspelling van het individueel gedrag kan dus steunen op een verklaringsgrond in de 
neurowetenschappen.  

 
1.3.1 Besluitvorming  
Micro-economie  

o Neoklassieke traditie: modelleert de individuele besluitvorming als een kosten-baten analyse. Ze 
gaan ervan uit dat mensen rationele agenten zijn die een keuze maken in functie van hun 
persoonlijk nut. Deze economen gaan ervan uit dat het onmogelijk is om inzicht te hebben in 
gevoelens 

o Moderne gedrags- en experimentele economen: economische voorspellingen kunnen verfijnd 
worden wanneer ze gestaafd zijn met bevindingen uit de psychologie en de neurowetenschappen. 
CAMERER  

o 20ste-eeuwse economen: laten neurowetenschappen toe om onderliggende mechanismen van de 
besluitvorming die zich in het brein afspeelt in beeld te brengen. (emoties kunnen kwantitatief 
gemeten worden) Economie meer en meer in lijn met de studie van de hersenen  
Gevolg: economische besluitvorming zal genuanceerd moeten worden nu blijkt dat 
informatieverwerking in de hersenen via twee neutrale ‘systemen’ gebeurt Î elke keuze wordt 
bepaald door complementaire processen  
De opvatting rond ‘dual processing mode’ is compatibel met de evolutionaire psychologie bv meer 
geld in donatie bus steken wanneer er ogen opstaan, omwille van de reputatie (Î gevoel dat er 
iemand meekijkt)  

Macro-economie 
o Akerloff en Shiller: animal spirits= een aantal niet-observeerbare, irrationale psychische krachten 

die ingebakken zijn in de mens: 
- Universeel en economisch moeilijk te verklaren afkeer voor onrechtvaardigheid  
- Statische blik op geld die geldillusie creëert  
- Blindelings vertrouwen  
- Neiging tot corruptie  

 
1.3.2 Psychologie in bedrijfskunde 
Economen die tewerkgesteld worden in een bedrijf, begrijpen dat de output van het bedrijf afhankelijk is 
van de betrokkenheid van de WN’s. 

o Het welzijn van een organisatie is een functie van het gedrag en haar leden  



o Nuttig om gedrag van individuele leden te begrijpen  
o Organisatiegedrag: tracht de onderlinge relaties van mensen in een organisatie te begrijpen  
o Persoonlijkheids-en sociale psychologie: onderzoekt hoe je WN het best kunt motiveren, belonen 

en  betrekken in de organisatie zonder ze te overbelasten 
Frederick TAYLOR:  

o Pleitte voor het wetenschappelijk management 
o Je kan wetenschappelijke principes ook toepassen op het werkgedrag met het idee de 

productiviteit te verhogen 
o Methode: bepaalde werktak opsplitsen om de efficientie van een taak bij te sturen en de 

productiviteit te verhogen 
Elton MAYO: 

o Hij zette dit soort onderzoek voort 
o Experimenteren met lichtintensiteit om de productiviteit van WN te maximaliseren Î zowel hoge 

als lage intensiteit hebben als effect dat productiviteit stijgt  
o Interpretatie resultaten door Mayo: het zijn niet de veranderingen op vlak van de 

werkomstandigheden die een invloed hadden op de productiviteit, maar het feit dat de WN 
bewust waren dat ze geobserveerd werden (zelfde effect wanneer er negatieve gevolgen 
verwacht worden)  
= Hawthorne-effect   

 
1.3.3 Niets is zo praktisch als een goede theorie 
Het beperken van basisonderzoek zal eerder de toepassing ervan verhinderen.  
LEWIN: “niets is zo praktisch als een goede theorie 

Ö Een goede theorie heeft voorspellingswaarde in vele gebieden, het is dus praktisch.  
Voorbeeld: het belang van controlegevoel  
Mensen voelen zich beter en presteren meer wanneer ze het gevoel hebben dat ze de situatie waarin ze 
zich bevinden onder controle hebben.   
“Yoked control” stress-experiment bij ratten WEISS en BRADY: 
Uit dit onderzoek blijkt dat stress, geïnduceerd met elektrische schokken, veel ernstige gevolgen heft, 
wanneer de rat geen gevoel van controle kan ontwikkelen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Middelste  (zonder controle) wordt het zwaarst getroffen door maagtumoren ten gevolgen van stress.  
De theorie over controlegevoel is verder ontwikkeld in de studie van de persoonlijkheid: 

x Locus van controle: een persoonlijkheidskenmerk dat weergeeft in hoeverre een persoon 
controle meent te hebben over de uitkomst van gebeurtenissen in het leven.   

- Interne locus: mensen die dit hebben zullen de oorzaak van een gebeurtenis toeschrijven aan eigen 
vaardigheden en handelen  

- Externe locus: mensen die dit hebben meent dat de uitkomst van gebeurtenissen het gevolg is van 
toeval, lot machtigere personen  

Ö Deze locus voor controle heeft veel voorspelingswaarde wat betreft economie en bedrijfskunde  



Controleverlies draagt bij tot: 
o Medisch: Learned helplessness”  
o Maatschappelijk: minder gevangenisstress; passievere houding van daklozen en 

werklozen 
Controlegevoel draagt bij tot: 

o Medisch: Minder gezondheidsproblemen 
o Economisch: Succesvolle CEO’s; productievere werknemers 

Controlegevoel reikt verder dan een cursus psychologie, we rekenen erop in de bedrijfswereld, 
gezondheidssector en vooral in ons dagelijks leven.  
 
HOOFDSTUK 2: De wetenschappelijke methode  
 
Ervan uitgaan dat een vraag kan beantwoord worden is het uitgangspunt bij uitstek in de wetenschappen, 
en het vraagt een operationele aanpak. Î alle concepten of definities in de wetenschap moeten worden 
geassocieerd met iets concreets, observeerbaar of iets dat gemeten kan worden.  
Operationele definities streven naar objectiviteit en zijn hierdoor toegankelijk voor iedereen die er 
interesse in heeft. Een operationele definitie is een werfdefinitie die los komt de staan van de essentie 
van het bestudeerde fenomeen.  
Ultieme vragen: kunnen niet wetenschappelijk opgelost worden (MEDAWAR)bv ‘Bestaat god?’  
De media maakt geen onderscheid tussen wetenschap en pseudowetenschap. Sensationele vaststellingen 
zijn in vele gevallen geformuleerd door auteurs die onbekend zijn in de wetenschappelijke omgeving. Wat 
is er negatief aan pseudowetenschappen?:  

o Ze steunen zelden op statistisch geanalyseerde data 
o Ze staan in de weg van feitelijke kennis 
o En kunnen vooruitgang ondermijnen door geruchten te verspreiden die uiteindelijk als 

volkswijsheid aanvaar wordt. Bv dat we slechts 10% van onze hersenen gebruiken  
Psychologische theorieën toepassen zonder dat ze wetenschappelijk getoetst zijn, kan schadelijk zijn Î 
daarom is er in de gedragswetenschappen nood aan kritisch denken.  
 
2.1 De wetenschappelijke methode 
Wetenschappen wordt gedefinieerd door een gemeenschappelijk doel. Het doel van de 
wetenschappelijke methode is theorievorming, waarbij de theorie over voorspellingswaarde beschikt en 
domein overschrijdend is.  
Wetenschappelijke theorie: bestaat uit een set van verklarende ideeën die gebruikt kan worden op 
hypothesen uit af te leiden en voorspellingen te maken. Deze theorie wordt ondersteund door empirische 
feiten, moet stand houden in het licht van nieuwe gegevens en mag feiten in een ander onderzoek domein 
niet tegenspreken. Voorbeeld overkoepelende theorie= evolutietheorie  
Samenvattend: Een theorie in de wetenschappen is een denkkader dat door empirisch onderzoek wordt 
gestaafd en dat nog door geen enkel feit wordt tegengesproken. De vijfuitgangspunten vd 
wetenschappelijke methode waarmee een theorie tot stand komt zijn:  

1. Operationaliteit 
2. Systematische empirische vaststelling 
3. Falsifieerbaarheid 
4. Raakpunten met bestaande theorieën  
5. Het principe van de spaarzaamheid  

 
2.1.1 Operationaliteit 



Je kunt id wetenschappen enkel operationele vragen stellen die zich bezighouden met oplosbare 
problemen Î je moet er dus vanuit gaan dat er algemene wetmatigheden bestaan. 
In de psychologie en de neurowetenschappen zoeken we wetmatigheden om verklaringen te vinden voor 
gedrag en geen speculatieve concrete verklaringen voor hic et nunc gedrag. 
 
2.1.2 Systematische, empirische vaststellingen  
Empirische vaststelling zijn per definitie meetbaar of zichtbaar om concrete, objectief en operationeel te 
zijn.  
Empirische gegevens in de wetenschappen, noemt men data. Deze data moeten systematisch verzameld 
worden, op zodanige wijze dat ze iets in verband met het te onderzoeken fenomeen blootlegt.  
De antwoorden die men vindt na empirisch onderzoek zijn  vaak contra-intuïtief  
Uit een enkel geval kan je nooit een objectief besluit trekken, daarom kan volkspsychologie niet objectief 
zijn. Bv spreekwoorden  

Welk spreekwoord is correct? 
«Oost West thuis best» of «Het gras is altijd groener aan de andere kant van de wei.» 
«Geen woorden maar daden » of «Scripta manent  » 
«men kan een oude hond geen nieuwe trucjes leren» of «men is nooit te oud om te leren.» 

Het probleem met spreekwoorden is dat ze enkel a posteriori (uit vorige ervaringen) waar blijken te zijn, 
en dat ze dus geen enkele voorspellingswaarde beschikken, en dus niet kunnen bijdrage aan een 
wetenschappelijke theorie.   
Een gevalstudie kan een aanzet vormen tot een theorie, maar deze kan moet met empirische data 
gestaafd worden.  
 
2.1.3 Falsifieerbaarheid 
POPPER: falsifieerbaarheidscriterium: wetenschappelijke theorieën moeten zodanig gesteld worden dat 
he moet kunnen aantonen dat de tegengestelde preposities die eruit volgen fout zijn. Een theorie die niet 
ontkracht kan worden heeft geen voorspellingswaarde. (hoe makkelijker ontkrachten, hoe sterker 
theorie)  
Twee gevolgen voor het wetenschappelijk denken:  

o Elke wetenschappelijke theorie gaat ervan uit dat ze fout zou kunnen zijn (het opsporen van 
fouten is dus wenselijk om de theorie te verfijnen)   

o Verklaringshypothesen zijn altijd maar voorlopig waar. Vooronderstelling A houdt stand zolang ze 
niet door bijkomende dat wordt tegengesproken  

Ionisch genoeg blijkt één van de meest besproken theorieën uit de geschiedenis niet te voldoen aan het 
falsifieerbaarheidscriterium: de psychoanalytische theorie van Freud. Zijn beweringen bieden een 
verklaringsgrond door het gedrag te bepalen nadat het zich al voltooid heeft Î dus theorie geen 
voorspellingswaarde  
 
 
2.1.4 Raakpunten met bestaande theorieën 
Er is overeenstemming tussen theorieën, en nieuwe theorieën kunnen de oude verbeteren zonder ze 
teniet te doen bv relativiteitstheorie EINSTEIN   
Wetenschappelijke vooruitgang is traag en incrementeel. Om erop vooruit te gaan, moet de nieuwe 
theorie niet enkel nieuwe feiten kunnen verklaren, maar ook compatibel zijn met de ouderen feiten.  
Samenvattend:  

o Goede verklaringshypothesen passen in coherente plausibele theorieën (deze zijn eenvoudig en 
(voorlopig) door geen enkel feit tegengesproken) 



o Goede hypothesen zijn vruchtbaar: ze leiden tot nieuwe vragen en nieuwe hypothesen die verder 
getoetst kunnen worden  

Op die manier kom je tot vordering in een wetenschappelijk onderzoeksdomein  
 
2.1.5 Spaarzaamheid  
Wanneer er twee alternatieve verklaringen zijn voor eenzelfde fenomeen, dan kiest men voor die 
verklaring die het minst complex is: “eenvoud is het kenmerk van het ware”  
 
2.2 Praktische stappen in het verrichten van wetenschappelijk onderzoek  
Vooruitgang in wetenschappelijk denken kan op twee manieren: 

o Inductie: afleiden van een algemene regel uit een verzameling specifieke gevallen. Inductie 
gebruikt de zintuigen en de kracht van de evidentie.        Î theorie opstellen op basis van 
empirische observaties  
Probleem: je kan nooit zeker weten of je besluit correct is. Darwin was een voorstander van 
inductie.  

o Deductie: denkproces waarbij je een specifieke regel afleidt uit een algemene regel, die dient als 
basis om na te gaan of andere situaties beantwoord worden aan dezelfde regel. Bij deductie 
gebruik je je verstand 
Î hypothese met empirische data toetsen om theorie te bevestigen of aan te vullen 
Positief: als je basis juist blijkt, moet je conclusie ook juist zijn.  
Moeilijkheid: je moet ergens beginnen  

Merendeel van de wetenschappelijke vooruitgang dankt men aan deductie, want is ook nauw verbonden 
met het falsifieerbaarheidscriterium  
Een wetenschappelijke theorie moet blootgesteld worden aan herhaald systematisch, empirisch toetsen 
Î essentie van deductief wetenschappelijk onderzoek bestaat net uit dit proces 
Schematisch overzicht van de stappen id deductieve wetenschappelijke methode: 

1. Het onderzoek vloeit voort uit een theoretisch kader dat inductief werd opgesteld aan de hand 
van vroegere observatie of metingen  

2. Aan de hand van de theorie en bijkomende observatie formuleer je een hypothese over de relaties 
tussen variabelen  
Variabele: een element waarover je een hypothese formuleert kan verschillende waarden aan 
nemen. (wat je gaat meten)  

3. Je moet een studie opstellen en een onderzoeksmethode ontwikkelen om de hypothese te testen. 
De dat die je verzamelt, zijn de verschillende waarden die de variabelen kunnen aannemen binnen 
een bepaalde steekproef. Vervolgens moeten de date geanalyseerd worden 

4. Twee mogelijke vormen van hypothese:  
- Aanvaarde hypothese: vermeerderen het vertrouwen in de theorie 
- Verworpen hypothese: moeilijker te interpreteren. Ze stellen hypothese en onderzoeksmethode in 

vraag. Je kan een nieuwe studie uitvoeren, met een ander methode 
5. Als de hypothese stand houdt in de wetenschappelijke gemeenschap is ze ook vatbaar voor 

herhaling. 
 
 
 
 
 
 
 

1. Theorie 
(verklarend netwerk van 

ideeën) 

2. Hypothese  
(specifieke voorspellingen 

afgeleid van de theorie) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 Beschrijvende versus experimenteel onderzoek 
2.3.1 Beschrijvend onderzoek  
Observaties of metingen worden systematisch verzameld en geanalyseerd zoals hierboven, maar er 
komen geen experimentele manipulaties aan te pas bv enquêtes en correlatieonderzoek  
Vaak onderzoekt men hoe sterk de band tussen twee variabelen is, de men uitdrukt in de 
correlatiecoëfficiënt. Eigenschappen van correlatiecoëfficiënten zijn: 

o Een relaties tussen twee variabele wordt uitgedrukt met een correlatiecoëfficiënt, deze ligt tussen 
-1 en 1  

o Coëfficiënt 0= geen verband tussen de twee variabelen  
o Coëfficiënt -1 of 1 verwijst op een perfect verband  
o Negatieve coëfficiënt: wanneer x toeneemt, y afneemt 
o Positieve coëfficiënt: wanneer x toeneemt, zal y ook toenemen  
o Hoe sterker de correlatie, hoe dichter de coëfficiënt naar -1 of 1  

Nadelen van correlatieonderzoek: 
x Enkel het verband, en niet de causaliteit, tussen twee variabelen wordt met de coëfficiënt 

uitgedrukt. Je kunt nooit met zekerheid aantonen dat één variabele de oorzaak is van een andere 
variabele. Het is altijd mogelijk dat een derde variabele de oorzaak zou zijn voor et geobserveerde 
verband.  
Bv onderzoek naar anticonceptiva in Taiwan: het gebruik van de pil staat in verband met het 
aantal elektrische toestellen in het gezin Î Bij mensen met een hoge socio-economische status 
is de kans groter dat ze gebruikmaken van de anticonceptie pil, en is de kans eveneens hoog dat 
ze over verschillende elektrische toestellen beschikken.  

x Je kan de richting van de causaliteit niet vastleggen   
 
2.3.2 Experimenteel onderzoek 
Experimenten worden uitgevoerd om oorzaak-en effectenrelaties vast te stellen.  
Centrale vraag: Hoe verandert y (afhankelijke variabele) in functie van x (onafhankelijke variabele)?  

3. Empirisch onderzoek 
(verklarend netwerk van 

ideeën) 

5. Rapporteer de dat en 
conclusies  

(Laat evaluatie en herhaling 
door andere onderzoekers toe ) 

4. Evalueer data 
(statische analyse waar 

moegelijk) 

Resultaten 
bevestigen 
hypothese niet  

Resultaten 
bevestigen 
hypothese  

Verfijn de theorie  Vernietig de hypothese  



Experimentele methode: je maakt een vergelijking tussen een experimentele groep (gemanipuleerde) en 
een controlegroep (ongemanipuleerd) 
Voorbeeld: Schematisch overzicht van een experiment Baumeister, Twenge, & Nuss: 
Algemene onderzoeksvraag: Is er een verband tussen het “sociaal zijn” en intelligentie?  
Hypothese: Een gevoel van uitsluiting tast het denkvermogen aan. 
Sociale uitsluiting of verwaarlozing zou nefaste gevolgen hebben wat betreft intelligentie, maar de 
alternatieve hypothese, dat sociale uitsluiting niet of zelfs positief geassocieerd zou zijn, is nog steeds 
mogelijk. (iemand die alleen leeft, heeft meer verstand  nodig om op zijn eentje te overleven)  
Laboratorium experiment om te testen welk argument het geloofwaardigste is:  

1. Hypothese is dat een gevoel van uitsluiting het denkvermogen aantast, de alternatieve hypothese 
zegt dat gevoel van uitsluiting geen negatief effect heeft op het denkvermogen.  

2. Twee soorten experimentele variabele:  
- Afhankelijke variabele: de prestatie op een intelligentietest 
- Onafhankelijke variabele: gevoel van uitgesloten te zijn  

3. De proefpersonen van het experiment zijn studenten, zonder op voorhand de details van het 
experiment te kennen  

4. Proefpersonen worden willekeurig ingedeeld in controle-en experimentele groepen. Het enige 
verschil tussen de twee groepen zou het effect van de manipulatie mogen zijn.  

5. In de experimentele groep (waar men een sterk gevoel van uitsluiting creëert) vertelt men aan 
de proefpersonen dat zij het type is dat later haar leven in eenzaamheid zal beëindigen, met 
weinig of geen gezelschap. 
In de controle groep (waar geen gevoel van uitsluiting mag zijn) vertelt men dat de proefpersoon 
zijn leven zal beeindigen in het bijzijn van een massa vrienden en familie, en ze moeten zich nooit 
zorgen maken over eenzaamheid. 
Bijkomende groep, aan deze mensen vertelt men dat ze het type is dat ongeluk aantrekt 

6. Nu moeten de proefpersonen een cognitieve vaardiheidstest af leggen (intelligentietest). De score 
op de test vormen de afhankelijke variabelen  

7. De scores in de groepen met sterke uitsluiting is lager dan zowel de score in de controlegroep 
zonder uitsluiting als de score in de controlegroep met de ongelukkig toekomst (tussen de twee 
controlegroepen is er geen verschil) 

8. De hypothese is in dit experiment bevestigd 
Nadelen van experimenteel onderzoek: 

x Wordt vaak bekritiseerd omwille van de artificiële omstandigheden die ze creëert. (bv bij het 
bovenstaande onderzoek is het gevoel van uitsluiting gestimuleerd onder specifieke 
omstandigheden) 

x Variabelen kunnen vertekend zijn omwille van verwarrende variabele (‘confounding’). Deze 
interferen met de interpretatie van de resultaten omdat ze correleren met zowel de afhankelijk 
als onafhankelijke variabelen.   

x Laat toe om oorzaak-effect relaties vast te leggen, maar is niet altijd methodologisch of ethisch 
verantwoord. 

Samenvattend  

   Voorbeeld 

Beschrijvend Observaties Wanneer gedragen mensen zich agressief op het werk? 

 Case studies Medische geschiedenis rond het agressief gedrag van 
een psychopaat 



 Correlaties 
(e.g., 
enquêtes) 

Men peilt naar mogelijk agressief gedrag door mensen 
te bevragen in hypothetische situaties 

Experimenteel  Wat is het effect van televisie op het agressief gedrag 
van mensen? 

 
2.3.3 Interactie-effecten tussen meerdere onafhankelijke variabelen  
Zelden valt het gedrag te beschrijven in functie van slechts één factor. Meestal spelen vele factoren mee. 
Meerdere onafhankelijke variabelen: Laat toe om de aard van de interactie tussen de variabelen te 
ontdekken, geeft een realistischer beeld van het gedrag weer. 
Het is ook mogelijk dat de relatie tussen sociale uitsluiting en intelligent denkvermogen afhangt van een 
derde, onafhankelijke factor, zoals het belang dat de persoon hecht aan sociale relaties. Î 
introversie/extraversie-construct  
Voorbeeld voorgaande experiment: 
De originele hypothese kan mogelijk nog genuanceerd worden door rekening te houden met de 
persoonlijkheidseigenschap extraversie.  
Nieuwe hypothese: het gevoel van sociale uitsluiting tast het intelligent denkvermogen aan, afhangend 
van het feit of de persoon extravert of introvert is.   
 
Afhankelijke variabele: score of IQ-test 

  Persoonlijkheid 

C 
O 
N 
T 
E 
X 
T 

I. Uitsluiting 
Extraversie 

II. Geen uitsluiting 
 Extraversie 

III. Uitsluiting 
Introversie 

IV. Geen uitsluiting 
Introversie 

Mogelijke interactie-effecten voor twee onafhankelijke variabele (persoonlijkheid en sociale context) op 
intelligentiescore: p.52 
 
Dit voorbeeld toont aan de we een dieper inzicht krijgen in een onderzoeksvraag wanneer we meerder 
onafhankelijke variabelen tegelijkertijd onderzoeken en nagaan of er interactie-effecten zijn. Î De 
variabele z versterkt of verzwakt het effect van x op y. De variabele z= modererende 
variabele/bemiddelaar 
Interactie-effecten zijn interessant voor economen want ze bevestigen dat gedrag contigent is aan 
meerdere factoren.  
 
2.4 Onderzoek evalueren  
Slimme hans: paard da kon optellen, aftrekken en vermenigvuldigen. Hij stampte het juiste antwoord met 
zijn voorpoot, maar uiteindelijk was hans minder mysterieus dan voorgesteld. Het dier was uiterst 
gevoelig voor visuele hints, zodat het reageerde om de minuscule hoofdbewegingen van zijn leraar.   
Slimme hans leert ons dat de interpretatie van empirische feiten voor evaluatie vatbaar moeten zijn.  
Naast het belang van manipulatie en controle in experimenteel onderzoek zijn er nog een aantal 
belangrijke criteria om onderzoek te evalueren.  



 
2.4.1 Betrouwbaarheid en validiteit  
Betrouwbaarheid:  
Empirisch onderzoek moet betrouwbaar zijn. Betrouwbaarheid is een eigenschap van het meetinstrument 
en verwijst naar de consistentie en de repliceerbaarheid van de metingen. Betrouwbaarheid betekent 
voorspelbaarheid. (als dezelfde metingen onder dezelfde omstandigheden, zelfde resultaten hebben dan 
betrouwbaar)  
Validiteit: 
Metingen moeten ook valide zijn. Validiteit is een weergave van de mate waarin de metingen in het 
onderzoek in feite datgene meten dat het onderzoek wil meten.  
Validiteitsproblemen zijn reëel in intelligentieonderzoek.  

- Interne validiteit: geeft de mate weer waarin je zeker kunt zijn dat er een oorzakelijk verband 
bestaat tussen de onderzochte variabelen 

- Externe validiteit: verwijst naar de mate waarin de bevindingen van een onderzoek gegeneraliseerd 
worden naar andere, meer algemene situaties. (zegt laboratoriumonderzoek rond gedrag of is 
gedrag iets voor buiten het laboratorium + wat met cultuur en ontwikkeling?) 

 
2.4.2 Convergentie  
Als we behoorlijk zeker willen zijn dat een theorie standhoudt, dan zou onderzoek vanuit verschillende 
richtingen in dezelfde richting moeten wijzen. (geen enkel experiment is perfect,…) 
Convergentie kan op verschillende manieren:  

o Onderzoek herhalen (is het repliceerbaar?)  
o Variabelen manipuleren om alternatieve hypothese uit te schakelen  
o … 

Wanneer een bepaalde vraag inconsistente resultaten oplevert, voeren psychologen vaan een meta-
analyse uit = een studie op zicht die verschillende onderzoeken die dezelfde vraag stellen, vergelijkt.    
 
2.4.3 Vertekeningen 
Wetenschappers maken gebruik van een steekproef om een hypothese te toetsen.  
Verschillende soorten vertekeningen:  

o Steekproef vertekening: wanneer de steekproef niet representatief is voor de echte populatie 
waar je iets over te weten wilt komen, treedt dus op als je niet voldoende willekeurig te werk 
gaat. 

o Experimentele vertekening: als verwachtingen van de onderzoeker de interpretatie van de 
resultaten beïnvloeden.   
Dit effect kan vermeden worden door een dubbelblindprocedure= noch de onderzoek, noch de 
proefpersonen weten wie tot de controle of tot de experimentele groep behoort.  

o Vertekende zelfbeschrijving: wanneer proefpersonen sociaal wenselijke antwoorden geven op 
een vragenlijst ipv wat ze denken of voelen. (er zijn verschillende manieren om dit tegen te gaan 
bv niet-gerelateerde vragen toevoegen)  

 
2.4.4 Het placebo-effect  
Placebo/placebo-effect verwijst naar een positief psychisch effect dat optreedt door vertrouwen in de 
heilzame werking ve behandeling, terwijl er in feite geen werkelijk behandelend middel of een 
behandeling wordt toegediend.  
Gekend in de context van de geneeskunde 
 
  



2.4.5 Regressie naar het gemiddelde  
Soms proberen we iets te verklaren wanneer er eigenlijk niets te verklaren valt. Onze hersenen zitten zo 
in elkaar dat we een aangeboren neiging hebben om oorzaak-gevolgverbanden te verzinnen.  
Telkens wanneer twee variabelen niet perfect correleren treedt ‘regressie naar het gemiddelde’ op, wat 
betekent dat er fluctuatie zijn in de individuele datapunten die de variabele voorstellen.  
Regressie-effecten krijgen weinig belangstelling omdat hun verklaringsgrond niet spectaculair is.   
 
2.4.6 Gebruik van deceptie  
Experiment van Milgram: hij toonde aan dat gehoorzaamheid tov een autoriteit het haalt van het kritisch 
denkvermogen en het gevoelsmatige. Mensen deelde gewillig zware elektrische schokken toe aan 
hulpeloze mededeelnemers.  
Nu zal het nog door weinige worden toegestaan.  
Is het ethisch verantwoord om de proefpersonen niet op voorhand in te lichten? De APA licht toe dat 
deceptie toegestaan is in experimenteel onderzoek, zolang de proefpersonen er geen blijvende schade 
aan overhouden en zolang proefpersonen achteraf worden ingelicht.  
Economen zijn van mening dat je proefpersonen altijd naar waarheid moet inlichten over de doeleinden 
van het experiment.  
Belangrijk is om te onthouden dat men zich moet houden aan de ethische normen in een sml.  
 
2.5 Het belang van statistiek in de gedragswetenschappen  
Statistiek is handig om de objectieve trend in gedrag waar te nemen, zelfs al zullen er altijd uitzonderingen 
zijn.  
Probabilistische redeneren wil zeggen dat je aanvaardt dat een stelling meer kans heeft om waar te zijn 
dan verkeerd. Het is enkel zinvol als we iets over de groep willen zeggen, en is nutteloos als we die wille 
toepassen op het individu. Word belangrijker naarmate onze wereld complexer wordt.  
Probabilistisch denken is niet altijd evident omdat onze intuïtie rond statistiek wordt beïnvloed door een 
aantal parameters: 

o Concrete en levendige voorbeelden zullen de abstractie van een probabiliteit overweldigen.  
o Probabilistisch denken wordt beperkt door het feit dat we onvoldoende rekening houden met de 

grootte van de steekproef.  
o Een andere beperking is de moeite die we hebben om willekeurigheid te vatten (gokkersmythe: 

neiging om een verband te zien tussen iets uit het verleden en iets dat nog moet gebeuren)  
Paradox: we moeten fouten aanvaarden om er minder te maken.  
Beslissingen die een foutmarge toelaten zijn erg aanwezig in de toegepaste psychologie, economie, 
business, marketing, geneeskunde,…  
 
HOOFDSTUK 3 : Neurowetenschappen  
 
SWAAB: “wij zijn ons brein”: we komen ter wereld met hersenen die door een combinatie van onze 
genetische afkomst en de programmering gedurende de ontwikkeling in de baarmoeder uniek zijn 
geworden en waar onze karakteristiekeigenschappen, talent en beperkingen al voor een groot deel zijn 
vastgelegd. Î Swaab legt uit hoe onze eigenschappen vastliggen in de hersenen. 
Hersenonderzoek biedt niet alleen inzichten op vlak van medische therapieën, maar in bijna alle domeinen 
waar beslissingen moeten genomen worden die een individu aangaan. Î Elk gedrag is het gevolg van 
neurochemische processen binnen het brein.  
De hersenen zijn het voornaamste orgaan in het zenuwstelsel en een product van evolutie door middel 
van natuurlijke selectie en daarom adaptief.  



Hoewel onze karaktereigenschappen voor een groot deel vastliggen in de hersenen, vraagt de 
wisselvalligheid van de omgeving immers dat we over een grote flexibiliteit in moment-tot-moment 
gedrag beschikken.   
Wij, als mensen, hebben een breder gamma van bewegingsmogelijkheden en gedragspatronen (dan 
wormen) omdat we een meer complex en omvangrijke zenuwstelsel hebben. Î voordeel: we beschikken 
over de mogelijkheid om onze reactie po prikkels uit te stellen. We kunnen eerst alle uitkomsten van onze 
mogelijke beslissingsalternatieven overwegen = zelfregulatie  
Hersenen beschikken over plasticiteit waardoor complexe beslissingen evolutionaire mogelijk zijn Î het 
hersenweefsel is vormbaar in functie van wat we ervaren en leren, de hersenen veranderen continu 
Gevolg van de plasticiteit: we kunnen ons gedrag aanpassen op basis van vroegere ervaringen of kennis 
die we al hebben, elke nieuwe prikkel wordt weer afgewogen 
Het lichaam heeft interne communicatiemiddelen nodig om een prikkel te coördineren met een 
gedragsrespons. Dit gebeurt door twee stelsels: 

o Endocrien stelsel (hormonaal stelsel): bestaat uit klieren die chemische stoffen vrijlaten. De 
hormonen fungeren als een signaal die een boodschap van één plek in het lichaam naar een 
andere overdragen Î traag 

o Zenuwstelsel: kan via de zintuigen info uit de buitenwereld integreren en interpreteren en doet 
dit via de neurotransmitters Î snel  

o Beide: onder controle van de hersenen en ze steunen beide op chemische boodschappers om 
hersen- en lichaamsdelen zowel onderling als met de buitenwereld te laten communiceren 

Neuro-economie: bestudeert de relatie tussen hersenen en keuzegedrag en wil de fundamenten van 
besluitvorming blootleggen.  
 
3.1 Werking van het zenuwstelsel 
Zenuwstelsel: een informatieverwerkingssysteem dat info ontvangt (input), verwerkt (throughput) en 
doorstuurt (output). Het maakt aanpassingen in het gedrag mogelijk het de communicatie coördineert 
tussen interne en externe prikkels en vormgeeft aan de daaropvolgende reactie. 
 
Om het zenuwstelsel te bestuderen maken we een onderscheid tussen:  

o Anatomie (hardware/structuur): de neuronen (cellen) die gegroepeerd (‘grijze stof vh 
zenuwstelsel) zijn en verboden door middel van zenuwbanen (‘witte stof’).  

o Communicatiemiddelen: chemische boodschappers of neurotransmitters  
 

3.1.1 Het neuron (structuur/hardware= basiscel zenuwstelsel)  
Neuron: functionele cellen in het zenuwstelsel die info ontvangen, evalueren en doorsturen. Ze kunnen 
onderverdeeld worden in verschillende categorieën:  

o Sensorisch (afferente) neuronen: geleiden impulsen van de zintuigen naar de hersenen = input  
o Interneuronen: deze bevinden zich in de hersenen = troughout  
o Motor- of efferente neuronen: zorgen voor de output, ze voeren de instructies van de hersenen 

naar de spieren of naar andere organen die voor een respons zorgen 
Neuronen hebben een zeer diverse structuur (bestaat wel altijd uit dezelfde basiscomponenten)  
Schematische voorstelling van een prototypisch neuron: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Soma (cellichaam): bevat de nucleus en vormt de drijfkracht van de cel.  
2. Dendrieten: ontvangen de neurale impulsen van andere neuronen (deze zorgt voor de 

informatiestroom doorheen de cel), dendrieten zijn vaak hevig vertakt zodat ze contact maken 
met duizenden andere neuronen. 

3. Axon: een lang uitgroeisel van het neuron dat de neurale impuls doorstuurt naar de eindknop van 
het neuron en vervolgens naar andere neuronen. Kan op het einder vertakken en contact maken 
met andere neuronen.  

4. Myelineschede: een omhulsel dat rond het axon gewikkeld is als een soort isolatie en dat de 
geleidbaarheid van het axon verhoogt.  
Is belangrijk in cellen waar de info zeer snel moet verzonden worden, de info kan niet via de 
meyline verzonden worden en moet met grote sprongen langsheen de plaatsen springen waar er 
een breuk is in de meyline (=knopen van Ranvier)  
Een afbraak in meyline kan ernstige ziekteverschijnselen als gevolg hebben zoals MS  

5. Eindknop (terminale knop): verdikking aan het uiteinde van het axon van waar neurotransmitters 
in blaasjes opgeborgen zijn.  

6. Synaptische spleet: kloof tussen het uiteinde van het axon van één neuron en de dendriet van 
een daaropvolgende neuron.  

7. Synaps: plaats waar een eindknop van een neuron en een andere neuron samenkomen  
Wanneer een neuron geprikkeld wordt, wordt deze info via afferente neuronen naar de hersenen geleid. 
Neurale impuls bestaat uit: 

o Elektrische component: bestaat uit een potentiaal verschil dat zich via de axonen en de 
dendrieten verspreidt. 

o Chemische component: zorgt voor de overgang van de info van de ene neuron naar het volgende 
neuron = neurotransmissie  (gebeurt id synaps)  

 
3.1.2 De actiepotentiaal (elektrisch signaal dat wordt doorgegeven door de axon)  
Tijdens een rustfase kan een neuron vergelijken worden door met een geladen batterij, als een bron van 
potentiële energie. Het potentiaalverschil tussen de binnenkant en de buitenkant van de cel wordt 
veroorzaakt door diffusie en elektrostatische druk:  

o Diffusie: moleculen zullen zich na verloop van tijd gelijk verdelen in de substantie waarin ze 
toegevoegd werden. (van regio met hoge concentratie naar lage concentratie)  

o Elektrostatische druk: onderlinge krachten tussen positieve en negatieve ionen. (gelijken= 
afstoten, tegengestelde= aantrekken) 

Depolarisatie van het celmembraan: wanneer het potentiaalverschil tussen de binnen en de buitenkant 
van de cel vermindert.  
Actiepotentiaal:  



- Kortstondige maar duidelijke ommekeer in de potentiaal van de cel (de membraanpotentiaal wordt 
positief) 

- Het beweegt zich voort langsheen het axon 
- Ontstaat volgens het ‘alles of niets’-principe, voor eenzelfde cel kan de actiepotentiaal niet variëren 

in intensiteit  
- Als de prikkel intens is, volgen de actiepotentialen elkaar snel op  

 

 
3.1.3 De synaps 
Synaps: term voor ce verbinding tussen twee neuronen. Er is een onderscheid tussen:  

o Presynaptische neuronen: in de eindknop van het axon 
o Post synaptische neuronen: begin van de aangrenzende dendriet 

Neurotransmissie: in de eindknop wordt de actiepotentiaal omgezet in een chemische boodschap die van 
het presynaptische neuron via de synaptische spleet naar het pos synaptische neuron wordt doorgegeven.  

Wanneer een actiepotentiaal de terminale knop 
bereikt, stimuleert het de blaasjes met de 
neurotransmitters zodat deze naar het 
celmembraan migreren, er mee samenvloeien en 
hun inhoud in de synaptische kloof vrijlaten.  
Postsynaptische potentiaal (PSP): is het 
uiteindelijke resultaat van de binding van een 
neurotransmitter met zijn specifieke receptor. (= 
potentiaalverandering in het membraan in de 
dendriet van het aangrenzende neuron.   
PSP voldoet niet aan het ‘alles of niets’-principe 
en komt dus in verschillende gradaties voor.  
 
 
 
Bindingen met neurotransmitters kunnen 
verschillende PSP’s teweegbrengen: 



o Exciterende PSP (ESPSP): veroorzaakt depolarisatie vh membraan en verhoogt de kans dat het 
neuron vervolgens actiepotentialen zal afvuren.  

o Inhiberende PSP (IPSP): veroorzaakt en hyperpolarisatie van het membraan en vermindert de 
kans dat postsynaptische cel actiepotentialen zal afvuren 

IPSP dient om een reactie op een bestaande zenuwprikkel uit te doven, terwijl ESPS de neurale impulsen 
versterken  
Elk soma moet de som maken van al de exciterende en inhiberende boodschappen alvorens zelf de 
neurale impuls door te geven aan de volgende cel.  
 
3.2 Neurotransmitters (communicatie/software)  
Neurotransmitters: ze bepalen het verloop van de informatiestroom door de IPSP en de ESP die ze 
veroorzaken in de postsynaptische neuronen.  
Sommige zijn exciterend, sommige zijn inhiberend en andere noemt men neuromodulators (ze moduleren 
de werking van andere neurotransmitters)  
Het zijn de fundamentele grondleggers van het gedrag en hebben een belangrijke invloed in diverse 
functies (aandacht, spierbeweging, eetlust, agressie,…) 
De belangrijkste neurotransmitters worden onderverdeeld in drie types: 

1. Monoaminen neurotransmitters (afgeleid van aminozuren)  
2. Bepaalde aminozuren kunnen zlf als neurotransmitter fungeren 
3. Neuropeptide (korte aminozuurketens)  

 
 
Neurotransmitters kunnen verscheidene lichaamsfunctie beïnvloeden, de meest onderzochte 
neurotransmitters zijn:  

o Acetylcholine (Ach): activeert motorneuronen en zorgt dat de skeletspieren samentrekken (al 
onze vrijwillige bewegingen zoals ademen, stappen, praten,…)  
Nicotine is een Ach-agonist 

o Dopamine (DA): belangrijk in:  
- Beweging. De ziekte van Parkinson is gekenmerkt met het afsterven van neuronen die dopamine 

bevatten 
Gevolg: afnemende controle over bepaalde bewegingen 

- Emoties en motivatie 
- Beinvloed ook aandacht en gemoedtoestanden: te laag dopaminegehalte kenmerkend voor ADHD, 

te hoog dopaminegehalte wordt geassocieerd met schizofrenie 
o Norepinefrine (NE): speelt een rol bij het reguleren van onaangename gevoelens en 

gewaarwordingen. Reguleert ook stress, aandacht en opgewondenheid  
o Serotonine: belangrijk bij het reguleren van slaap en alertheid  
o Endorfine: dit zijn de natuurlijke pijnstillers van ons lichaam. Endorfine gehalte in de hersenen 

verhoogt bij hevige pijn of intensieve inspanningen (drugs kunnen dezelfde receptoren 
stimuleren, wat het ‘high gevoel verklaart bij sporters na en intensieve inspanning)  

o Oxytocine: is een neuropeptide die bij alle zoogdieren een belangrijke rol speelt bij de 
voortplanting  
Oxytocine komt vrij in de hersenen wanneer de baby zoogt, en dit zou de band tussen moeder en 
kind versterken. Het komt ook vrij tijdens een orgasme, wat de band tussen partners verhoogt.  
Ook belangrijk in de economie: het kan enerzijds de sociale motovatie verhogen en anderzijds de 
sociale angsten afremmen en het vertrouwen doen toenemen.                              

Verschillende 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 

 
3.2.1 Psychoactieve middelen beïnvloeden de neurotransmittersactiviteit 
Psychoactieve middelen: chemische stoffen (drugs, medicijnen) die via de hersenen invloed hebben op 
gemoedstoestanden, aandacht, cognitie en gedrag. Zie tabel p72  
Deze middelen zijn echter niet zonder nevenwerkingen, en bij onbegeleid of recreatief gebruik leiden ze 
vaak tot verslaving.  
Een verslaving tegengaan is zeer uitdagend omdat we bewust controle moeten uitoefenen op een proces 
dat zich grotendeels onbewust voltrekt.  
De precieze effecten van een drug zijn moeilijk te voorspellen, omdat het effect van een drug 
multifractioneel is= het effect van een bepaalde chemische stof zal beïnvloed worden door meerdere 
factoren zoals leeftijd, gemoedstoestand, gewicht,… De gemeenschappelijke noemer van al deze 
middelen is dat ze de neurotransmittersactiviteit in de hersenen veranderen.  
 
3.2.2 Neurotransmitteractiviteit en verslaging 
Het uiteindelijke effect van psychoactieve middelen is bijna altijd een verhoogde activiteit in het 
mesolimbische dopaminenetwerk (=beloningssysteem). Deze neuronenroute zorgt voor gemotiveerd 
gedrag en functioneert voornamelijk als het ‘beloningssysteem’ van de hersenen (verbindt hersenenstam 
met frontale cortex). 
Niet enkel schept het druggebruik een goed gevoel, maar omwille van de betrokkenheid van het 
mesolimbische beloningssysteem zal er zich een tendens ontwikkelen om datzelfde gedrag te herhalen 
om hetzelfde gevoel telkens weer opnieuw op te wekken. Het gedrag dat het gevoel doet opwekken is 
wat de hersenen willen en kan tot verslaving leiden.  
OLDS en MILNER: dieren kunnen verslaafd worden door gemotiveerd gedrag dat tot stand komt via het 
beloningssysteem.  
Verslaving wordt versterkt door het ontwikkelen van drugtolerantie: hoe regelmatiger het gebruik, hoe 
hoger de dosis moet zijn om hetzelfde effect te bekomen.  
Drugsverslaving kan zich op twee manieren uiten:  

o Fysieke afhankelijkheid: ontstaat wanneer de persoon de drug moet blijven nemen 
om fysieke neveneffecten te vermijden die optreden wanneer ze de drug niet meer 
nemen 



o Psychologische afhankelijkheid: ontstaat wanneer de persoon de drug blijft innemen 
om te voldoen aan een onweerstaanbare emotionele drang  

Niet iedereen is direct verslaafd: meestal is er sprake van zelfregulatie Î wanneer de frontale hersenen 
zicht hebben op de uitkomst, wordt de activiteit in het beloningssysteem onderdrukt. (individuele 
verschillen bepalen mee wie verslaafd geraakt en wie niet) 
 
3.3 Organisatie van het zenuwstelsel 
Het zenuwstelsel telt naar schatting tussen 85-180 milj neuronen en er zijn 100000 synapsen. Er is wel 
een herkenbare systematiek id organisatie van deze neuronen.  
Extra uitleg bij schema: 

1. Centrale zenuwstelsel bestaat uit ruggenmerg en hersenen, die beide drijven in hersenc-vocht 
- hersenen bestaan uit een netwerk van interneuronen  
- ruggenmerg bevat bundels axonen die zenuwimpulsen naar en van de ledenmaten 
voeren.  

2. Somatische zenuwstelsel staat onder bewuste controle en verzorgt vooral de skelet spieren 
3. Autonome zenuwstelsel reguleert de inwendige functies van het lichaam (spijsvertering, 

ademhaling, hartslag,…) Deze activiteiten gebeuren automatisch  
4. Sympathische (autonome) zenuwstelsel: wordt geactiveerd als het lichaam gemobiliseerd wordt 

voor een noodgeval. Het fungeert als een alarmsysteem voor het lichaam en de systematisch 
respons wordt de ‘fight or flight’-respons genoemd. Alle middelen worden ingezet om de 
overlevnigskansen te maximaliseren.  
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5. Parasympatische (autonome) zenuwstelsel: zorgt voor een algemene energiebesparing/ calorie-
opbrengt in het lichaam. Fungeert als een ‘defaut” systeem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4 De anatomie van de hersenen  
3.4.1 Het ‘triune’ hersenmodel 
PAUL MCLEAN: de hersenen bestaan uit drie lagen (zie figuur) 
 

1. Hersenstam: 
(reptielenbrein) zorgt voor vitale 
functies. Oudste en meest 
primitieve deel van de  hersenen 

2. Limbische systeem 
(zoogdierenbrein) zorgt voor 
emoties, motivatie en geheugen. 
Evolueerde samen met andere 
kenmerken van dieren. 

3. Neocortex: 
(primatenbrein) staat in voor 
abstract denken en complex 
redeneren. Meest recent 

geëvolueerde deel van de hersenen.  
Deze indeling van de hersenen houdt stand, maar is geen correcte weergave van hoe de hersenen 
daadwerkelijk in elkaar zitten.  
In de moderne hersenen functioneren deze delen helemaal niet los van elkaar. Er zijn veel 
neurotransmittersroutes die het limbische systeem met de neocortex verbinden, en vele hogere functies 
hangen af van een samenwerking tussen beide. Het is wel zo dat hoe primitiever het gedrag, hoe meer 
het ‘reptielenbrein’ betrokken is, anders om ook: hoe abstracter, hoe meer de neocortex betrokken is.  
 
3.4.2 Belangrijke hersendelen  



1. Hersenstam: bestaat uit een aantal 
celgroepen die je terugvindt bij alle 
gewervelde dieren. Vormt het 
onmiddellijke verlengde van de 
ruggenmerg en zorgt voor de basisfuncties 
die ons doen overleven. Ook cyclus van de 
slaap en alertheid wordt hier gereguleerd. 
(verwond=dood 
2. Cerebellum: (kleine hersenen) verwijst 
naar de kleinere, donkere bol die op de 
hersenstam rust. Het coördineert vooral 
beweging in de driedimensionale ruimte. 
Schade leidt tot schokkerige bewegingen 
en evenwichtsstoornissen. (snel beinvloed 

door alcohol)  
3. Limbische systeem: verwijst naar een aantal celgroepen in verschillende hersenstructuren die samen 
verantwoordelijk zijn voor emotionele reacties.   
4. Thalamus: het relaisstation van de hersenen. Alle sensorische informatie worst via de thalamus naar 
andere gebieden van de hersenen gestuurd.  
5. Amygdala: (onderdeel van limbische systeem) bestaat uit een verzameling celgroepen die wegens hun 
vorm ook wel eens de amandelkern worden genoemd. Het is de ‘zetel van de emoties’.  
6. Hippocampus: (onderdeel limbische systeem) het is een onderdeel van de fornix = een C-vormige 
structuur die rond de thalamus gekruld is. Het speelt een belangrijke rol in de werking van het geheugen.  
7. Hypothalamus: (verlengde van het andere uiteinde van de fornix) het oefent controle uit over het 
autonome zenuwstelsel, heeft controle over de sympathische divisie en de ‘fight or flight’-response. Het 
reguleert ook het hormonaal stelsel. 
8. Cortex: (hersenschor) het is de buitenkant van de massa die op een bloemkool lijkt. De cortex vormt de 
buitenlaag van de hersenen. Het bestaat uit:  

- Grijze stof: bestaat voornamelijk uit een verzameling van de cellichamen  van de interneuronen 
in de hersenen.  
- Witte stof: de witte, gemyeliniseerde axonen verbinden de cellen uit de cortex met andere 
celgroepen in de hersenen en het ruggenmerg. 

9. Corpus callosum: (hersenbalk) bestaat uit bundels axonen die de linker-en rechterhersenhemisfeer met 
elkaar verbind. De twee hersenhemisferen zijn functioneel gedifferentieerd.  
 
3.4.3 De lobben van de cortex 



 
De cortex kan ongedeeld worden in 
4 lobben, de lobben stemmen min 
of meer overeen met de functies 
van de zintuigen: 
1. Occipitale lob: hier ligt de 
primaire visuele cortex, het gebied 
waar visuele prikkels tot een beeld 
worden omgevormd.  
2.  Pariëtale lob: primaire 
sensorische cortex, het gebied dat 
overeenstemt met 
lichaamsgewaarwordingen  

3. Temporale lob: hier ligt de auditieve primaire cortex, die het gehoor en een deel van het 
taalvermogen controleert.  

4. Frontale lob: hier ligt de primaire motorcortex, waar de motoriek gereguleerd wordt.  (zie schema 
hier onder) 
Een deel van de motorcortex staat in voor de controle van vingers, een ander deel voor de pols,… 
De hoeveelheid cortex die overeenstemt met een lichaamsdeel hangt af van de complexiteit van 
de functie. (niet de grootte)  

De prefrontale lob is bij mensen vrij groot, het is verantwoordelijk voor het werkgeheugen en voor een 
aantal cognitieve functies.   
De hersenen hebben een inherente plasticiteit om het neuronennetwerk te modificeren en vervolgens te 
leren adhv ervaringen. Bepaalde taken kunnen overgenomen worden door andere gebieden in de 
hersenen  
Bv herstel na hemisferectomie: hier wordt de helft van de hersenen weggehaald. De neuronen van de 
overblijvende hemisfeer nemen de taken van de ontbrekende hemisfeer over, toch blijven veel patiënten 
spierzwakte vertonen MAAR algemeen zijn er geen lange termijneffecten op vlak van geheugen, 
persoonlijkheid, humor,… 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4.4 Hersenonderzoek 
Hersenletsel kunnen nuttige informatie leveren over de functie van de aangetaste hersendelen. Zo weet 
men door hersentrauma’s, die amnesie (geheugenverlies) veroorzaken, welke verscheidene hersendelen 
instaan voor het geheugen. Ook psychiatrie patiënten kunnen helpen Î het gedrag van patiënten met 
een letsel wordt dan vergeleken met het gedrag van personen met intacte hersenen.  
Dankzij de nieuwe geavanceerde medische technologie zijn er in de neurowetenschappen enorme 
doorbraken gebeurt. Er zijn verschillende methode voor hersenonderzoek: 

1. Elektro-encefalografie (EEG):  
- Methode die de globale elektrische activiteit in de hersenen ober de tijd heen meet door middel 

van elektroden die aangebracht worden op de hoofdhuid.  
- Met deze meting kan men een onderscheid maken tussen de verschillende stadia van slaap-en 

waaktoestanden  
- Ook nagaan of de linker-of de rechterhelft van de hersenen meer actief is bij een bepaalde taak of 

gemoedstoestand 
2. Letsels en laesies:  
3. Elektrische stimulatie (ESB):  

- Via deze methode worden elektroden direct in de hersenen geplaats om bepaalde locaties met 
lichte stroom te stimuleren 

- Deze stimulatie is pijnloos omdat er geen pijngevoelige zenuweinden zijn  
4. Beeld studies (hersenscans): zorgen voor de grootste doorbraak omdat ze binnen in de hersenen 

kijken.  
- “computerized tomography” (CT): het genereert beelden van de doorsnede van de hersenen 



- “magnetic resonance imaging” (MRI): geeft ook een beeld van de hersenen, maar met een beter 
beeld dan een CT-scan 

� Men meet de energie die vrijkomt bij waterstofatomen  
� Hoe hoger de energie, hoe dichter het hersenweefsel.  

- “positron emission tomography” (PET): hiermee traceert men radiactieve glucose in de hersenen. 
(duur en invasief, komt niet meer veel voor)  

5. Variatie op de techniek van de MRI, is de fMRI: deze laat toe om gebieden met een hoge 
bloedtoevoer of zuurstofverbruik te identificeren, deze wijst dan op een verhoogde activiteit.  

6. Nog een andere techniek die gebruikt maakt van de MRI is DTI: beelden worden gecreëerd op 
basis van afwijkingen in het diffusiepad van waterstofmoleculen. Deze methode is geschikt om 
neuron netwerk in kaart te brengen.  

7. rTMS: laat toe om een functie oorzakelijk toe te schrijven aan een breinregio 
Het gebruik van hersenscans wordt tegenwoordig vaak toegepast in de experimentele economie om 
besluitvorming te bestuderen.  
Neuro-economie: door het zuurstofgebruik te meten in de hersenen terwijl mensen beslissingen nemen, 
kan de invloed van enerzijds emoties en/of cognitie en anderzijds bewuste vs onbewuste processen op 
besluitvorming worden nagegaan.  
 
3.5 Neuro-economie 
Neuro-economie gaat over het nemen van beslissingen (ook niet beslissen is een beslissing)  
Besluitvorming heeft een centrale plaats in de economie.  

x Traditionele ‘neoklassieke’ economie: is utilitaristisch en gaat ervan uit dan elke beslissing steeds 
het persoonlijk nut maximaliseert 

x Psychologische benadering: meer descriptief en onderzoekt hoe mensen zich daadwerkelijk 
gedragen  

x Experimentele economen: hebben deze visie overgenomen, die dus de Homo economicus 
tegenspreekt Î mensen maken vaak geen rationele keuzes, besluitvorming wordt echter 
beïnvloed door andere factoren. Deze factoren zijn vaak niet zichtbaar = ‘animal spirits’  

Doel van de neuro-economie: de ‘black box’ van de besluitvorming te openen en de ‘animal spirits’ 
zichtbaar te maken met nieuwe medische technologieën. Hiervoor is samenwerking tussen economen, 
psychologen, en neurowetenschappers onvermijdelijk. 
Een belangrijk psychologisch principe dat richting geeft aan de neuro-economie id het besef dat het 
gedrag gedreven kan worden door verschillende, soms tegenstrijdige motovaties. Verschillende 
motivaties zijn het gevolg van andere hersenprocessen.  
Economen hebben werkbare modellen rond besluitvorming geformuleerd. Nutsfuncties zijn het gevolg 
van twee factoren: waarde en probabiliteit. Het is vaak heel moeilijk of onmogelijk om de probabiliteit 
van de uitkomst te achterhalen, economen trachten dit op te lossen door risicoanalyses. Naast de 
onzekerheid van de uitkomst moeten we ook rekening houden met het feit dat de waarde subjectief is. 
Niet iedereen hecht op hetzelfde moment evenveel waarde aan geld en status.  
Samenwerking tussen economen en neurowetenschappers is voordelig voor beide:  

x Neurowetenschappers: dankzij de modellen van economen kunnen  zij meer zin geven aan hun 
data  

x Economen: kunnen dankzij de neurowetenschappen toegang krijgen in de 
besluitvormingsprocessen in economisch relevante situaties.  
 

3.5.1 Agenda van de neuro-economie 
Het doel is tweevoudig:  



1. Principes van hersenorganisatie en hersenfuncties begrijpen om te voorspellen hoe mensen 
beslissingen nemen in onzekerheid. We willen niet enkel weten welke hersenregio’s bijdragen tot 
het afwegen van een beslissing, maar we willen een patroon vinden waarbij we kunnen 
voorspellen welke factoren een beslissing in een bepaalde richting zullen duwen. 

2. Beslissingen in sociale interacties beter te begrijpen: de hersenen maken zelf een onderscheid 
tussen beslissingen in sociale en niet-sociale context  
Plato vergeleek de geest als een wagenmenner met twee paarden:  

- Tam, wit paard= rede  
- Wild, zwart paard= passie en emotie 

Vandaag onderscheiden we nog steeds een ‘dubbel respons systeem’= de besluitvorming is 
een combinatie tussen:  

- Gecontroleerde processen: bewust en inspannend (voorkant en zijkant van de hersenen) 
- Automatische processen: emotioneel, instinctief en onbewust (partiele en temporale lob + 

limbische systeem) 
3. Individuele verschillen in onderliggende motivaties   

In de neuro-economie tracht men de gezamenlijke effecten van emotie en cognitie te ontrafelen.  
Vb mensen gaan vaak irrationeel om met hun emoties: mensen geven vaak gewillig een deel van hun 
winst op om een ‘valsspeler’ te straffen Î het rechtvaardigheidsgevoel van mensen is niet alleen een 
belangrijke drijfveer die toeziet op eerlijke onderhandelingen, het ligt ook aan de basis van ons 
gerechtelijk instituut. (via belastingen) We dragen beter de kosten van een gerechtelijk systeem, dan 
onrechtvaardig ongestraft te 
laten. 
 
3.5.2 Voorbeeld: afkeer van 
onrechtvaardigheid 
 
 
 
 
Mensen hebben een universele 
afkeer van onrechtvaardigheid. 
Om dit te testen hebben economen het ultimatumspel uitgevonden. Geld aannemen of niet p86 
Resultaat: in alle culturen wordt en gepercipieerde onrechtvaardig bod afgewezen.  
Neuro-economen gingen na welk hersendeel betrokken zijn bij het afwijzen van een oneerlijk aanbod: 
een persoon wordt met fMRI gescand wanneer zij moet beslissen of ze een onrechtvaardig aanbod van 
haar spelpartner aanvaard of weigert. Weigeren is, in haar persoonlijk nadeel (irrationeel), maar daarmee 
straft ze de spelpartner. Zie figuur hierboven. Drie hersenregio’s zijn meer geactiveerd bij ervaren van 
onrechtvaardigheid: p87 (insula: regio die geactiveerd wordt door gevoel v. afkeer)  
Onrechtvaardigheid leidt naar woede en gevoel van “walging.” Wanneer de hersenactiviteit 
overeenstemmend met “walging” groter is dan de hersenactiviteit die winst berekent, gaan mensen over 
tot straffen (het onrechtvaardig bod weigeren, ook al kost het hen geld!) 
Niet iedereen wijst een oneerlijk aanbod af, maar zij die dit wel doen, overwegen de voor-en nadelen van 
hun beslissing in verhouding tot wat ze voelen.  
 
3.5.3 kritiek op neuro-economie 
“fMRI studieresultaten lijken meer op astrologie dan wetenschappen.” POLDRACK  
Zijn kritiek is gericht op een specifieke studie tijdens de voorverkiezingen voor presidentskandidaat. De 
hersenen van mensen werden bekeken terwijl ze de foto’s van de kandidaten bekeken. Men had er onder 



meer te maken met ‘reverse inferencing’= mogelijke fout die je maakt als je enkel op basis van activiteit 
in de hersenen een gedragstendens wil afleiden.  
Oplossingen voor dit probleem zijn:  

- Deductief te werk gaan, toetsen van een hypothese  
- maak gebruik van verschillende methodes en invalshoeken  

Nadelen van de fMRI:  
- kan niet veel variaties in het gedrag onderzoeken door de kleine en gesloten scanruimte 
- spatiele beeldresolutie  

Ondanks de beperkingen blijft de fMRI een nuttig instrument om te testen waar in de hersenen en 
wanneer ongeveer verschillen optreden in neurale activiteit die je kan correleren met het uitvoeren van 
een bepaalde taak.  
 
3.5.4 Toekomst van de neuro-economie  
Neuro-economie bevestig dat het beeld van Plato er niet ver naast zat: het zijn echter geen twee paarden, 
maar een oersterke olifant en twee verstandige visionaire pony’s die de besluitvorming sturen:  

- Olifant: blind en stelt de kracht van het beloningsysteem voor. Voor korte termijndoelen en 
reageert onmiddellijk op feedback.  

- Enen pony: stelt cognitie voor, helpt bij interpreteren van de feedback en houdt rekening met 
bijkomende info. Î langetermijnvisie 

- Andere pony: heeft een perifeer zicht, houdt rekening met emoties en sociale informatie, de pony 
die vertrouwen toelaat.  

x Trachten de verschillende motivaties voor hetzelfde gedrag te onderscheiden  (utilitaristisch 
versus deontologisch) 

• Belang individuele verschillen in waarden en persoonlijkheid 
• Inzicht in afwijkingen (e.g., verslaving) 
• Nieuwe inzichten in leerprocessen, besluitvorming en de rol van het “beloningsnetwerk” 

 
HOOFDSTUK 4: Evolutie en gedrag  
  
Volgens de evolutionaire psychologen beschikt het gedrag over een verzameling adaptaties die door 
natuurlijke selectie gevormd werden om problemen op te lossen die herhaaldelijk voorkwamen in de 
oeromgeving. Het sociaal en intelligent gedrag zu daarom tot stand zijn gekomen omdat het een voordeel 
biedt in onze niche.  
Zijn gedragskenmerken evolutionaire adaptaties gevormd door natuurlijke selectie? Î JA  
De verklaringsgrond voor deze evolutionaire adaptatie komt van de evolutieleer van DARWIN 
 
4.1 Evolutie door middel van natuurlijke selectie 
DARWIN: ‘Waarom hebben diersoorten karakteristieken die net gunstig zijn in het milieu waarin ze leven?’ 
Natuurlijke selectie is het mechanisme bij uitstek om de evolutie en het ontstaan van diersoorten uit te 
leggen.   
Kenmerken van natuurlijke (Darwiniaanse) selectie m.b.t. het gedrag: 

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 
‘Survival of the fittest’= het dier met de meer gunstige trekken heeft meer kans om te overleven en zich 
voort te planten.  
 
4.1.1 Kernbegrippen van de evolutieleer 
Evolutie doormiddel van natuurlijke selectie brengt drie kernbegrippen naar voren:  

• Fitheid: aantal afstammelingen van een individu per generatie in vergelijking met het aantal 
afstammelingen in de gehele populatie voor die generatie. In de evolutionaire theorie is fitheid 
belangrijker dan overleving. De variatie in fitheid vormt de drijfkracht voor evolutie.  

• Adaptatie: een erfelijke eigenschap die toeneemt in een populatie en (1) door natuurlijke selectie 
tot stand kwam, en (2) de fitheid van een individu vermeerdert. De fitheid van een individu is een 
toevallig gevolg van een goede congruentie tussen omgeving en vorm/gedrag.  

• Natuurlijke selectie: mechanisme dat evolutie mogelijk maakt en waarbij een adaptieve, erfelijke 
trek tot een verhoogde fitheid leidt.  

 
4.1.2 De nieuwe synthese van de evolutieleer 
Herontdekkingen en vooruitgang in de genetica hebben bijgedragen tot het formuleren van een meer 
omvattende evolutietheorie. Bij de modernere opvatting maakt men een onderscheidt tussen een micro- 
en macrobenadering. De microbenadering verlegt de focus naar de dragers, of genen van die 
eigenschappen (vorm en gedrag)  
Micro-evolutie: de cumulatieve verandering in de frequenties van ‘allelen’ in een populatie ten gevolgen 
van een natuurlijke selectie. Deze fluctuaties zijn ook het gevolg van:  

x Mutaties: spontane veranderingen in het DNA van een individu door een verkeerde duplicatie 
tijdens de cel reductiedeling. (erfelijk en word dus doorgegeven aan de nakomelingen)  

x Genetische drift: kansschommelingen in genfrequenties  
x Gene flow: wanneer sommige individuen de populatie verlaten en andere individuen zich in de 

populatie vestigen en zich met bestaande leden mengen 
 

4.1.3 Inclusieve fitheid 
Inclusieve fitheid werd ingevoerd om verklaringen te vinden voor altruïsme (ligt niet voor de hand)   
DARWIN merkte op dat coöperatief en altruïstische gedrag ogenschijnlijk een evolutionaire paradox 
vormen. Als het evolutionaire doel van een individu erin bestaat om te overleven en fitheid te 
maximaliseren, hoe kan je dan zelfopoffering verklaren? En wij zijn uitblinkers in altruïsme!  
HAMILTON loste deze paradox op aan de hand van de inclusieve fitheid. De evolutie van altruïsme was 
volgens hem het gevolg van natuurlijke selectie van genen ipv individuen.  
Inclusieve fitheid = de som van het individueel voortplantingssucces + het voortplantingssucces van alle 
verwanten die dezelfde genen hebben. 
(Inclusieve fitheid is slecht één van de verschillende verklaringen voor altruïsme.) Men gaat zich 
altruïstisch gedragen tov bloedverwanten, omdat deze een deel van onze genen delen (zorg van ouders 
en broers/zussen) 
De wet van Hamilton (gouden regel): altruïsme kan bestaan wanneer C < B x r  
 C = fitheid kost van de weldoener 
 B = fitheid voordeel van de ontvanger 
  r = graad van verwantschap 
Recent onderzoek vertelt dat mensen zich meer altruistisch gaan gedragen tegenover anderen die fysieke 
gelijkenissen vertonen, deze zijn dan een mogelijke indicator voor verwantschap en dus 
gemeenschappelijke genen.  



We beschikken volgens bepaalde evolutionaire psychologen over verscheidene andere mechanismen om 
verwantschap te herkennen: 

x Tijdens de kinderjaren onder hetzelfde dak wonen  
x Zelfde moeder hebben  

In deze twee gevallen zullen deze mensen later minder seksuele interesse in elkaar vertonen omdat de 
mogelijke inclusieve fitheid vermindert wanneer er incest optreedt.  
 
4.2 Agendapunten van de evolutionaire psychologie 
Vandaag de dag betwisten weinig nog dat evolutie een feit is (uitzondering zij de creationisten) Vragen 
die evolutionaire psychologen trachten te beantwoorden zijn onder meer:  

x Zijn we meer altruïstisch wanneer we geobserveerd worden?  
x Waarom bestaat pornografie?  
x Welk nut heeft intelligentie?  
x Waarom bestaan er geslachtsverschillen?  
x …. 

Om dergelijk vragen te beantwoorden berust de evolutionaire psychologie op de volgende drie premissen: 
(de uitgangspunten vd psychologie) 

1. De hersenen zijn een tuig om het gedrag te sturen  
2. De hersenen zijn modulair opgericht 
3. De hersenen sturen het gedrag adhv omgevingsdruk uit de oertijd 

 
4.2.1 De hersenen zij een tuig om het gedrag te sturen  
De hersenen zijn het resultaat van een biologische evolutie en werden gevormd door natuurlijke selectie. 
De hersenen zijn adaptief en sturen het gedrag naargelang de noden van de omgeving Î instrument dat 
omgevingsproblemen oplost (oplossen van wederkerende problemen)  
 
4.2.2 De hersenen zijn modulair opgericht  
Hersenmodule: er bestaan bepaalde groepen of netwerken van hersencellen die als en eenheid 
beschouwd kunnen worden, los van andere eenheden.  
Functionele hersenmodules zijn door middel van natuurlijke selectie tot stand gekomen om een specifiek 
probleem op te lossen in een specifiek domein of omgeving. Vergelijking met de verschillende messen van 
een Zwitsers zakmes: 
 

In de hersenen zijn de probleemoplossende modules eveneens 
toegespitst op een bepaald domein.  
Als je kunt aantonen dat een bepaalde gedragstendens overeenstemt 
met een module omdat dat gedrag zich steeds opnieuw voordoet 
wanneer de input zich voordoet, dan is de kans groot dat die module 
door natuurlijke selectie ontstaan is om een specifiek doel te 
vervullen. Bv CHOMSKY aanleren van een taal bij kinderen is 

onvermijdelijk door het contact met taal 
Evolutionaire psychologen zijn vooral geïnteresseerd in genuanceerd modules die ons bijstaan in sociale 
interacties en dagdagelijkse ervaringen.  
We reageren dikwijls op subtiele hints uit de omgeving omdat deze een specifieke module activeren (dan 
is het gedrag het gevolg van duizend jaren natuurlijke selectie). Hier een aantal voorbeelden:  

x Hoe routineus we reageren op subtiele hints wanneer onze reputatie op het spel staat. Omdat we 
weten dat vrijgevigheid beloond wordt, zullen we vlugger geneigd zijn op toch geld te doneren 



voor een goed doel wanneer we weten dat we geobserveerd worden. (ook wanneer er slechts 
ogen op de bus getekend zijn Î indicatie dat er in de hersenen een reputatiemodule bestaat die 
geactiveerd wordt door de meest subtiele hints) 

x Pornografie: voortplanting is van groot belang voor de overleving van de genen van een individu. 
Prenten met beelden over seks kunnen daarom een gelijkaardig effect induceren als seks zelf. 
Natuurlijke selectie heeft gedrag geselecteerd dat automatisch reageert op omgevingsinput die 
aangeeft dat er kans op seks is Î voortplantingsmodule wordt geactiveerd  

De modules waar evolutionaire psy. naar verwijzen zijn nt tastbaar of reduceerbaar naar specifieke 
locaties,  maar zitten wel vervat in neuronnetwerken.  
 
4.2.3 De hersenen sturen het gedrag aan de hand van omgevingsdruk uit de oertijd  
= Onze gedragseigenschappen zijn aangepast aan het verleden. Bv een voorkeur voor vettig voedsel was 
wws adaptief in de oertijd toen calorierijk voedsel schaars was, vandaag echter draagt die voorkeur alleen 
maar bij tot overgewicht.  
Hoe nuttig is de lichamelijke opwinding ten gevolge van de ‘fight or fight’-respons, vandaag blijkt het in 
vele gevallen eerder maladaptief te zijn. Bv veel te vlug opgewonden in het verkeer, verkeersagressie 
beidt weinig voordelen en is een overblijfsel van een overgevoelig sympathisch zenuwstelsel dat reageert 
op subtiele tekens van hostiliteit op ene moment dat we al door andere omstandigheden gestresseerd en 
opgewonden zijn.  
Indien irrationele gedragingen het gevolg zijn van natuurlijke selectie, dan moeten deze eigenschappen 
ook erfelijk zijn.  
Hoe universeler de gedragstrek, hoe groter de kans dat de genen voor die eigenschap gefixeerd zijn in het 
genoom, en het gedrag dus door natuurlijke selectie tot stand kwam.  
 
Inleiding  
Is het menselijk gedrag vandaag nog adaptief? 

• Waarom houden we van frieten en mayonaise? 
• Waarom leidt opwinding tot agressie? 
• Waarom verschillen mannen en vrouwen in zoveel aspecten van gedrag? Voorbeeld studie1 

– Hoe verschillen mannen en vrouwen in hun partnerkeuze?  
– In hun emoties? (e.g., jaloersheid?) 

• Waarom zijn we intelligent? Voorbeeld studie 2 
Verklaringen zijn geen verantwoordingen! 
(agendapunt 3 van de evolutionaire psychologie) 
 
4.3 Voorbeeld 1: Zijn geslachtsverschillen in partnerkeuze en jaloersheid evolutionaire 
bepaald?  
Om de hypothese te verdedigen dat de geslachtsverschillen in partnerkeuze evolutionair verklaard 
kunnen worden bouwt BUSS voort op de theorie van ‘parental Investement’ van TRIVERS (voor dieren, 
vogels, maar is wss ook toepasbaar op mensen)  
 
4.3.1 Theorie ban ‘Parental Investement’ van Trivers  
Bij verschillende vogelsoorten moet het mannetje in verschillende taken uitblinken voordat ze worden 
uitgekozen door een vrouwtje, deze zijn zeer kieskeurig. Waarom zijn dergelijke geslachtsverschillen 
ontstaan?  
Volgens TRIVERS: verschillende partnerkeuze kan verklaard worden adhv de hoeveelheid energie die de 
ouders in hun jongeren investeren. Het vrouwtje kiest voor kwaliteit, het mannetje voor kwantiteit.  



4.3.2 Evolutionaire verklaringen voor geslachtsverschillen in partnerkeuze  
BUSS heeft deze theorie omgezet naar motivaties voor partnerkeuze bij mensen, samengevat geeft dit:  

Biologische realiteit Evolutionaire betekenis Gedragsuitkomst 

Voortplanting vraagt 
minimum aan tijd, energie 
en risico 

Maximaliseer het 
voortplantingssucces door middel 
van vele partners met hoog 
voortplantings-potentieel 

Meer interesse in seks zonder 
binding, meer partners, jongheid, 
schoonheid 

Voortplanting vraagt 
substantiële investering in 
tijd, energie, en risico 

Maximaliseer het 
voortplantingsucces door middel 
van een partner die goederen 
investeert in nageslacht 

Minder interesse in seks zonder 
binding, minder partners, zoek 
partners met status, hoog inkomen, 
en ambitie 

 
- Volgens deze theorie zouden vrouwen hun fitheid verhogen door, bij het kiezen van een partner, 

belang hechten aan factoren zoals studies, diploma’s, inkomen, status,… Verhogen de kans dat de 
man over voldoende middelen beschikt om ervoor te zorgen dat de kinderen overleven en op hun 
beurt kinderen kunnen maken.  

- Mannen verhogen hun fitheid door zo veel mogelijk kinderen te verwerken, en dus vrouwen te 
kiezen met een hoge vruchtbaarheid/voortplantingsvermogen, wat samengaat met jeugdigheid, 
gezondheid, schoonheid,…  

Indien deze evolutionaire theorie correct is, zouden deze keuzeverschillen universeel geuit moeten 
worden en onafhankelijk zijn van cultuur.  
Uit de resultaten bleek dat vrouwen en mannen vaak dezelfde karakteristieken het meest aantrekkelijk 
vinden, zoals vriendelijkheid, betrouwbaarheid,…  
Voor de meeste andere verschillen beleven gelden in alle culturen. De cultuurverschillen waren het meest 
prominent in het belang van de maagdelijkheid voor het huwelijk. 
BUSS besluit: de evolutietheorie biedt een verklaring voor de verschillende motivaties van mannen en 
vrouwen bij het kiezen van een partner.  
 
4.3.3 Evolutionaire verklaringen voor partnerjaloersheid (ESD theorie) 
BUSS wil ook de geslachtsverschillen in jaloersheid verklaren. In feite is het nauw verbonden met 
partnerkeuze  
Voorspelling: Als er twijfel is over de paterniteit zou dit geuit moeten worden in geslachtsverschillen in 
jaloezie.  

- Mannen: jaloers wanneer de vrouw seksueel ontrouw is, hun fitheid staat op het spel indien de 
kinderen die de vrouw baart geen dragers zijn van zijn genen.  

- Vrouwen: jaloers bij het idee van emotionele ontrouw, haar fitheid vermindert wanneer de man 
niet al zijn middelen deelt met haar nakomelingen die haar genen dragen 

BUSS bevestigde zijn hypothese. 
 
Samenvattend:  

Biologische realiteit Evolutionaire betekenis Gedragsuitkomst 

MAN 

VROUW  

MAN  

VROUW  



Onzekerheid omtrent  
paterniteit 

 Mogelijkheid om middelen te 
verspillen aan andermans 
kinderen 

 Jaloersheid opgewekt door 
seksuele ontrouw 

Zekerheid  
omtrent  
materniteit 

 Mogelijkheid dat partner 
middelen aan andere vrouw en 
diens kinderen geeft. 

 Jaloersheid opgewekt door 
emotionele ontrouw 

 
4.3.4 Kritiek en alternatieven theorieën voor het bestaan van geslachtsverschillen  
Kritiek:  

x Waarde van het mensbeeld: het beeld dat Buss weergeeft waar mannen seksmaniakken zijn en 
vrouwen materialistisch. 
MAAR zelfs zonder een waard-uitspraak zijn er alternatieve wetenschappelijke verklaringen voor 
het bestaan van geslachtsverschillen: ze kunnen het gevolg zijn van culturele/ economische 
normen. Het is mogelijk dat vrouwen aangeleerd hebben om financiële mogelijkheden van een 
man te waarderen omdat ze lang zelf economisch onderdrukt waren en zelf de mogelijkheden 
niet hadden.  

x Het is ook mogelijk dat de resultaten een gevolg zijn van de onderzoeksmethodologie die hij 
toepaste. Dit werd verder onderzocht door DESTENO: 
Hypothese: Is ESD (“evolutionary predicted sex differences”) methode specifiek? 
Methode: 111 studenten beelden zich 2 scenario's in. 

– Partner heeft intieme seksuele relatie met iemand anders 
– Partner heeft een niet-seksuele, emotionele relatie met iemand anders 

Meet jaloersheid aan de hand van: 
- “Forced choice” (zoals Buss): je moet kiezen tussen een van de twee 
- “Likert schaal”: op een schaal van 1 tot 7 aangeven hoe er ze de soorten ontrouw vinden  
- “Adjectieven checklist”: woorden aanduiden die hun gevoel beschrijven bij de soort ontrouw  

Resultaten zijn verbluffend Î vrouwen blijken altijd meer jaloers te zijn 
De vraag is nu welke van de twee methodes de juiste is, daarom voerde DeSteno een 
vervolgstudie uit:  

Hij herhaald letterlijk het experiment van Buss (verplichte keuze maken), maar hij voegde er een 
‘cognitieve’ lading’ bij. De poefpersoon moet twee taken tegelijk uitvoeren. Ondertussen moeten ze een 
geheugentaak oplossen, dit is de cognitieve lading die de hersenen bezighoudt, zodat het antwoord op de 
jaloersheidsvraag onbewust gegenereerd wordt.  
Besluit:  

- Mannen: met of zonder cognitieve lading, altijd de seksuele ontrouw het ergste is 
- Vrouwen: hier ligt het anders Î als er een cognitieve lading is en de vrouwen dus verplicht 

zijn om een automatisch antwoord te genereren, dan vinden ze seksuele ontrouw het ergst. 
Wanneer ze het probleem bewust kunnen overwegen (cognitieve landing valt weg), vinden 
ze emotionele ontrouw erger.  

Nog steeds geen duidelijkheid over welke studie nu juist is. Ze worden beide nog betwist. 
 
4.3.5 Allo-ouders als oplossing voor ongelijke voortplantingslasten  
Het is een biologische realiteit dat voortplanting veel zwaarder doorweegt op het calorieënbudget van de 
vrouw, en dat ze dus veel te verliezen heeft wanneer haar partner haar in de steek laat.  



Manieren waarop vrouwen deze uitdaging oplossen:  
Een onderzoek van HRDY: Ongelijke taakverdeling bij voortplanting kan opgelost worden door het 
inschakelen van “allo-ouders”: vrouwen schakelen hulp in, zodat ze vrij zijn om te werken en voedsel te 
vergaren voor andere kinderen die ze mogelijk al heeft. De hulp kan van de vader komen, maar ook van 
broers, zussen, tante, grootouders,…  
Het belang van hulp na de geboorte uit zich op een subtiele wijze: zwangere vrouwen die geen zicht 
hebben op hulp na de geboorte hebben een verhoogde kans op een postnatale depressie.  
Onze soort doet aan “cooperative breeding.”: gezamenlijk opvoeden van kinderen (in groepsverband bv 
crèches). Het vraagt ook heel wat sociale vaardigheden, de capaciteiten die hiervoor nodig waren zijn de 
voorlopers van empathie en grootschalige samenwerking en maatschappijvorming (volgens Hdry) . 
 
4.4 Voorbeeld 2: De hypothese van de sociale hersenen  
Evolutie van de mensaap tot Homo sapiens is vooral gekenmerkt door een substantiële toename in de 
voorhersenen of neocortex, er wordt vanuit gegaan dat de groei van de voorhersenen samenging met de 
toename in intelligentie.  
Er bestaan een aantal hypothesen om te verklaren waarom onze hersenen zo veel groter zijn dan die van 
ander primaten:  

x De meeste wijzen op de ecologische relevantie van intelligentie: intelligentere apen hebben een 
beter geheugen en kunnen voedsel vlugger terugvinden MAAR het verklaart echter niet waarom 
één soort er wel, en de andere soort er geen gebruik van maakt (ecologische relevantie geldt in 
feite voor alle primaten). 
Het rechtop lopen en vervolgens de handen als werktuigen gebruiken, zou de intelligentie hebben 
voortgestuwd (DARWIN legde al een verband tussen intelligentie en het vrijkomen van de handen 
bij het rechtop lopen, maar dan moesten er echter werktuigen gemaakt worden en dat vereiste 
intelligentie). 

x Een andere verklaring voor de groei van de voorhersenen heeft te maken met ons sociaal zijn. De 
“social brain” hypothese stelt dat de evolutionaire druk voor de fylogenetische vergroting van de 
voorhersenen eruit bestaat om te kunnen communiceren met andere hersenen. Onze hersenen 
zijn sociaal. De voorstander/initiatiefnemer van deze hypothese is DUNBAR. (het bewijs komt uit 
verschillende invalshoeken, hieronder beschreven) 
 

4.4.1 Fylogenetische geschiedenis 
DUNBAR: de toenemende complexiteit in sociale structuur en de grotere groepen waarin mensen gingen 
leven, vormde de nodige druk om intelligentie te verhogen. Intelligentie zou dus vooral sociaal van aard 
zijn en overlevingswaarde bieden met betrekking tot succes in de groep.  
Hypothese: Er is een directe correlatie tussen de verhouding: gewicht neocortex / gewicht hersenstam, 
en de omvang van de sociale groep. 
Resultaat: verhoudingen bleken positief te zijn Î Hoe groter de neocortex in verhouding tot de medella 
(hersenstam), hoe groter de sociale groep, hoe complexer de sociale structuur. Intelligentie is dus 
noodzakelijk voor soorten die in grote groepen leven.  
 
4.4.2 Hersenletsel 
DAMASIO beschreef een aantal patiënten met frontale hersenletsel, zij waren niet meer in staat om 
beslissingen te nemen of een sociale agenda bij te houden.  
Een van hen was Phineas Gage: tijdens een explosie kreeg hij een metalen staaf door het hoofd en 
doorboorde de frontale kwab van de hersenen (de ventromediale cortex, gebied dat mee sociaal gedrag 
bepaald). Tijdens het ongeval verloor hij het bewust zijn niet en herstelde vrij snel. Zijn geheugen, spraak, 



intelligentie en motoriek waren intact gebleven MAAR er was wel een opmerkelijke verandering in zijn 
persoonlijkheid Î ‘Gage was no longer Gage’  
Dit geval wijst op het belang van de frontale kwab in sociale interacties. Hersentumoren in dit deel hebben 
vaak gelijkaardige gevolgen (persoonlijkheidsveranderingen) 
Besluit: de ventromediale cortex in de voorhersenen maakt deel uit van een functioneel module die 
sociale omgang met medemensen mogelijk maakt.  
 
4.4.3 Functionele beeldstudies  
Zij tonen aan dat de activiteit in de voorhersenen verhoogd is tijdens taken die het sociaal 
inlevingsvermogen activeren. 
Bv dit werd duidelijk wanneer men twee types strips voorlegde aan proefpersonen: in de ene moet je het 
standpunt van de andere innemen op de mop te begrijpen, bij de andere was de humor vervat in de 
afgebeelde situatie. Î enkel het deel dat instaat voor sociale interactie bleek enkel actief te zijn wanneer 
je moest inschatten wat een ander persoon denkt.  
Besluit: Dit doet vermoeden dat er één deel van de hersenen bestaat/module, dat door de natuurlijke 
selectie geselecteerd werd om andere mensen te begrijpen (dus relevant voor de hypothese van het 
sociale brein). 
 
4.4.4 Sociale uitwisselingsheuristieken 
Wanneer mensen begonnen in groep te leven, begon men ook goederen te ruilen. Bij de sociale 
uitwisseling ontstaat er:  

- Verleiding om vals te spelen  
- Wantrouwen dat in de luren gelegd kan worden 

Om succesvolle sociale uitwisselingen te garanderen, moeten mensen de betrouwbaarheid van mensen 
kunnen inschatten.  
Mensen zijn daarom zeer gevoelig aan subtiel hints van vertrouwen, we gebruiken ze om de reciprociteit 
van medemensen in te schatten. We maken vaak gebruik van sociale heuristieken= vuistregels die 
voorschrijven welke beslissing de hoogste kans op succes biedt, het is een snelkoppeling, we beslissen 
intuïtief.  
We gebruiken sociale heuristiek zeer tactisch in een sociale uitwisseling 
Studie: ‘Wason selectietaak’: conditioneel redeneren in algoritmische vorm: als P dan Q  
Resultaat: vele mensen vergeten dat er een logische consequentie aan deze regel verbonden is, als niet 
Q, dan niet P.  
Interessante eigenschap: wanneer de taak werd uitgelegd met een sociale context, dan presteren 
proefpersonen veel beter. Bv “Als je alcohol verbruikt, dan moet je minstens 18 zijn” Î dan passen 
mensen de regel intuïtief tweezijdig toe, terwijl dat niet zo was in de abstracte situatie.  
Verklaring resultaten: ons analytische redeneringsvermogen is aangepast om valsspelers te detecteren, 
we make gebruik van heuristieken om vlug te beslissen of we ons al dan niet in een situatie bevinden waar 
we zouden kunnen worden bedrogen indien iemand zich niet aan de eerlijkheidsnormen van sociale 
uitwisseling houdt.  
Besluit: het gemakkelijk herkennen van een valsspeler wijst op het bestaan van een evolutionaire module 
die door natuurlijke selectie gevormd werd om ons te helpen mogelijke problemen op te lossen tijdens 
sociale uitwisseling. Deze modules zijn waarschijnlijk adaptaties om het leven in kleine samenwerkende 
groepen mogelijk te maken. 
 
 
 



4.5 Gedragsgenetica 
Enkel erfelijke eigenschappen kunnen evolutionair adaptaties zijn. Een erfelijke gedragseigenschap wordt 
overgedragen van generatie op generatie omdat bepaalde aspecten van dat gedrag gedetermineerd 
worden door genen.  
Gedragsgenetici proberen om verschillen en gelijkenissen in gedrag in verband te brengen met verschillen 
en gelijkenissen in genen.  
Gedragsgenetica speelt een grote rol in de evolutionaire psychologie wanneer je een onderscheid wilt 
maken tussen de evolutionaire geschiedenis van gedrag en van cultuurinvloeden.   
 
4.5.1 Basiselementen van de erfelijkheidsleer 
Genen: verwijzen naar moleculaire DNA-codes, gelegen op de chromosomen. Elk mens bezit twee vormen 
(allelen) van elk gen (een van elke ouder): 

x Homozygote conditie: beide allelen van dit gen zijn identiek 
x Heterozygote conditie: twee allelen van een gen zijn verschillend, het ene allel kan dominant zijn 

over het andere, recessieve allel. 
x Genotype: combinatie van allelen voor een bepaald gen 
x Fenotype: is de uitdrukking van het gen, het zichtbare effect. Het is onderhevig aan 

omgevingsfactoren.  
DNA-code die overeenstemt met één gen vormt het bouwplan voor één eiwit, eiwitten zijn de 
bouwstenen voor alle structurele elementen in het lichaam enerzijds en voor chemische stoffen. Het 
gedrag is dus polygeen: het is afhankelijk van meerder erfelijke factoren (samenwerking van verscheidene 
eiwitten)  
Het fenotype is het uiteindelijke materiaal waarop de natuurlijke selectie werkt, het zijn de observeerbare 
eigenschappen en wanneer die goed aangepast zijn aan een bepaalde omgeving, bieden ze meer 
overlevingskansen en zullen ze meer voorkomen 
 
4.5.2 Nature versus nurture  
Dit is een van de voornaamste thema’s in de genetica. 

• Nature: Individuele verschillen in genen leiden tot individuele verschillen in het genotype van het 
gedrag. 

• Nurture: Het fenotypisch gedrag wordt bepaald door de interactie van genen en omgeving, vele 
gedragstendensen zijn cultureel aangeleerd, verwijst naar de bijdrage van opvoeding, 
leerprocessen,… 

Iedereen is het eens dat beide de persoonlijkheid bepalen.  
• Hoe wordt de erfelijkheid van een gedragstendens bepaald? 

Om het effect van genen te onderscheiden van de omgevingsinvloed trachten gedragsgenetici de 
erfelijkheidsgraad of heritabiliteit van de eigenschappen te achterhalen.  
Heritabiliteit: verwijst naar de proportie van de fenotypische variatie die te wijten is aan genetische 
variaties.  
Heritabiliteitsanalyse: relatieve contributie van genetische en niet-genetische factoren ten opzichte van 
de totale fenotypische variatie in de populatie, cruciaal is dat het gaat over een populatie. Vaak wordt het 
fout begrepen Î het kan niet toegepast worden op een individu (dus niet hetzelfde als genetische 
controle).  
Evolutionaire psychologen zijn geïnteresseerd in de heritabiliteit omdat ze aan de hand van dit concept 
het bestaan van adaptaties kunnen blootleggen.  
Eigenschappen waarin je weinig variaties vind, hebben een hoge heritabiliteit en wss een hoge 
overlevingswaarde.  



Heritabiliteit wordt meestal vastgesteld adhv de resultaten van selectie-experimenten of familiestudies. 
We bespreken de methode die voordehand liggen bij gedragsgenetica:  

1. Selectieve teelt: Wanneer je geïnteresseerd bent in een bepaalde gedragstrek bij dieren kun je 
hierop selecteren door uitsluitend met die dieren te kweken die de bepaalde trek vertonen.  

2. Familiestudies: Je kan het belang van erfelijkheid voor een bepaalde trek nagaan door de 
frequentie van deze trek te vergelijken tussen bloedverwanten. Familiestudies tonen aan dat een 
aantal mentale afwijkingen waaronder schizofrenie vooral voorkomen in familielijnen, ze hebben 
een duidelijke erfelijke component. Maar in hoeverre deze afwijking kans maakt, kan niet afgeleid 
worden alleen door familiestudies.  

3. Tweelingenstudies: Je kunt de erfelijkheid van een bepaald kenmerk het nauwkeurigst bepalen 
wanneer je de frequentie ervan vergelijkt tussen monozygotische (eeniige) en dizygotische (twee-
eiige) tweelingen.  
Omdat eeniige-tweelingen bijna altijd hetzelfde genotype bezitten voor alle erfelijke trekken, zijn 
verschillen in het gedrag te wijten aan verschillen in omgeving.  
Concordantiegraad: percentage tweelingen waarbij beide helften een bepaald kenmerk 
vertonen. 
De erfelijkheidsgraad kan nog beter weergegeven worden door de verhouding van de 
correlatiecoëfficiënt van een bepaalde trek tussen eeniige tweelingen samen opgevoed en de 
coëfficiënt voor eeniige tweelingen apart opgevoed.  
‘Minnesota twin project’ Î tweelingen van over heel de wereld zijn weer met elkaar verenigd: 
de correlatiecoëfficiënt tussen eeniige tweelingen samen en apart opgevoed liggen zeer hoog 
voor alle fysieke eigenschappen.  

4. Adoptiestudies: je kan het relatieve belang van erfelijkheid en omgeving nagaan door 
gedragskenmerken te vergelijken tussen geadopteerde kinderen, adoptieouders en de 
biologische ouders.  
Indien erfelijkheid belangrijker is dan de omgevingsfactor, zullen geadopteerde kinderen voor die 
trek meer gelijkenissen met de biologische ouders hebben dan met hun adoptieouders.  

5. Genetic mapping: Je kunt soms de oorzaak voor een bepaalde gedragstrek in verband brengen 
met een bepaald gen op de chromosoom.  
HGP: ‘human genome project’, hierdoor weten we dat de mens ongeveer 24000 genen telt.  
Door gensequenties te vergelijken tussen soorten of tussen etnische groepen, kun je de 
moleculaire evolutie blootleggen Î bijdrage is echter beprekt: elek individu heeft immers een 
unieke sequentie van genen, en daaom kan het HGP niets voorspellen met betrekking tot één 
persoon + de meeste gedragskenmerken worden gereguleerd door een samenspel van genen.  
Genetic mapping zal dus ook in de toekomst geen oplossing bieden voor het debat nature vs 
nurture.  

 
4.5.3 Geen onbeschreven blad  
PINKER: “het onbeshreven blad”, hij zegt dat de menselijke geest GEEN tabula rasa is, we zijn geen nobele 
wilden. Hij sluit zich aan bij de evolutionaire psychologen die menen dat gedrag een uitdrukking is van 
evolutionair bepaalde psychologische adaptaties. Pinker komt tot het volgenden besluit:  

• Het gedrag is erfelijk. 
• Het effect van opvoeding (in eenzelfde familie) op de persoonlijkheid, 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. 
 
 



4.5.4 The non-shared environment  
Naast nature/ nurture zijn er nog andere verklaringen voor individuele verschillen in gedrag. Het gaat dan 
vooral om de “niet-gedeelde” omgeving zoals invloed van vrienden, school, subculturen,…  
Sommige gedragstendensen kunnen zich herleidden tot gebeurtenissen die zich afspelen tijdens de prilste 
periode kort na de conceptie. Bijvoorbeeld:  

- Omgevingsfactoren zoals bar weer of zware storm, kunnen in verband gebracht worden met 
een verhoogde kans op autismeµ 

- De ecologie van de baarmoeder heeft een mogelijke invloed op de latere seksuele oriëntatie 
van de groeiende foetus.  

- Beproevende gebeurtenissen tijdens de zwangerschap (meer stresshormonen) kan leiden tot 
een groter kans op autisme of ADHD. 

De baarmoeder is echter geen uitsluitende oorzaak voor gedrag. Autisme heeft ook een sterke  genetische 
component.  
Deze voorbeelden geven aan dat het nature/nurture debat complexer is dan genen versus opvoeding. De 
omgevingsinvloed moet breed opgevat worden, zelfs de ontwikkelingsomgeving speelt een rol in het 
bepalen van het fenotype.   
 
4.5.5 Epigenetica en genomische inprenting  
Epigenetica= studie van erfelijke veranderingen in gen functies zonder dat moleculaire DNA structuur 
verandert, ten gevolge van:  

– stress en/of ondervoeding (e.g., Nederlands hongersnood tijdens winter 1944-1945), de 
stressgevoeligheid kan ook overgedragen worden naar de volgende generaties (dus één 
generatie overslagen)  
epigenetica vraagt een uitbereiding van de synthese van de evolutieleer, omdat het milieu 
soms voor blijvende veranderingen kan zorgen, zonder dat er mutaties in het DNA aan te 
pas komen.  

– Genomische imprinting: er bestaan onderliggende mechanismen om een gen aan en uit 
te zetten, zodat de congruentie tussen genen en erfelijk gedrag niet één-op-één meer 
hoeft te zijn. Waar normaal de gencombinatie van beide oudersn wordt uitgedrukt, wordt 
bij ingeprente genen het effect van één ouder onderdrukt.  
Een veel belovende theorie voor de evolutie is de “parental conflict” hypothese: de 
ongelijkheid die in het genoom ontstaat door inprenting, is het gevolg van de 
verschillende interesse die ouders hebben in de groei van de foetus.  

 
4.6 Evolutionaire benadering van ziekte en gezondheid: Darwiniaanse geneeskunde 
Waarom zit het lichaam niet beter in elkaar? En waarom werkt de natuurlijke selectie kwalen en 
tekortkomingen niet weg.  
Bijdrage van de Darwiniaanse geneeskunde is dat ze de gebreken niet noodzakelijk problematisch 
beschouwen, maar als het onvermijdelijke nevenproduct van natuurlijke selectie. Een aantal inzichten:  

x Een organisme is niet perfect ontworpen. Ziekten zijn het onvermijdelijke gevolg van 
evolutionaire beperkingen en trade-offs (afwegingen). 

x De biologische evolutie is trager dan de culturele evolutie, daarom dat vele ziekten het gevolg zijn 
van een mismatch tussen lichaam dat aangepast is aan vroegere tijden en de moderne wereld 
vandaag.  

x Pathogenen evolueren sneller dan wij? Dit zet een wapenwedloop tussen strategieën van de 
pathogenen en onze verdedigingsmechanismen on gang. ( infecties zijn onvermijdelijk)  

Ziekte en pijn zijn onvermijdelijk.  
 



4.6.1 Beperkingen en afwegingen  
Evolutie is trajectafhankelijk, het verdere verloop wordt mee bepaald door wat er al is. Natuurlijke selectie 
hervormt de bestaande archetypes om ze steeds opnieuw aan te passen aan veranderingen in de 
omgeving. Bv appendix: vroeger deel spijsverteringsstelsel en nu bron van infecties  
Bijna elk aspect van het menselijk ontwerp zou verbeterd kunnen worden, maar met een bijkomende kost 
elders. Î het rechtop lopen is een typisch voorbeeld voor trade-offs Î er zijn veel baten bij recht op 
lopen, maar de kosten waren navenant. Rechtstaan oefent een enorme druk uit op de laagste 
ruggenwervels met rugklachten tot gevolg, moeizame bloedsomloop, evenwichtsstoornissen,…  
De trade-offs bestaan ook op het niveau van de genen. Genetische varianten beginnen als mutaties. De 
meeste mutaties zijn schadelijk. Wat we wel weten is dat een gen in sommige gevallen een selectief 
voordeel biedt, en in anderen gevallen een grote handicap kan zijn. Bv sikkelcelanemie Î alles heeft een 
selectief voordeel voor, maar enkel in de regio’ waar malaria frequent voorkomt.  
Ten slotte zijn vee symptomen van ziekten in feiten geen defecten, maar verdedigingsmechanismen die 
door natuurlijke selectie gevormd zijn om ons te beschermen.  
Natuurlijke selectie doet aan foutmarge: beter ene klein beetje meer uitgeven en één fatale fout 
vermijden, dan te weinig uitgeven en risico nemen dat het je achteraf meer/te veel kost.  
Hoest, koorts, pijn, … werken als een rookmeldersprincipe: beter te vroeg en nodeloos alarmeren, dan 
het huis te laten afbranden.  
 
4.6.2 Mismatch  
“Mismatch” tussen het lichaam aangepast aan vroegere tijden en modernere wereld 

• Depressie, hypertensie, diabetes, tandpijn, eetstoornissen… 
Obesitas is vandaag een toenemend medische probleem omdat het de voorloper is van andere ziekten 
zoals diabetes. Het probleem kan teruggebracht worden tot onze hersenen die aangepast zijn aan het 
verleden en die ons ertoe drijven suikers en vetten te verkiezen boven caloriearm voedsel.  
 
4.6.3 Wapenwedloop met pathogenen  
Een groot aantal ziektes wordt veroorzaakt door pathogene infecties. De natuurlijke selectie heeft onze 
resistentie tegen pathogenen verbeterd, maar anderzijds heeft natuurlijke selectie ook de strategieën van 
de pathogenen aangepast om telkens opnieuw onze resistentie te breken. Î belang van hygiëne  
 
4.6.4 Lessen uit de Darwiniaanse geneeskunde  
De Darwiniaanse geneeskunde pleit niet voor een radicaal andere aanpak van ziekte en gezondheid, 
maar voor een dieper begrip voor de reden en ontstaan van ziekte. Î sterven naar perfectie op vlak van 
gezondheid is irrealistisch 
Het menselijk lijden bestaat om een reden en het drastisch willen wegdoen is misschien niet altijd 
wenselijk. 
De les van de Darwiniaanse geneeskunde en de evolutionaire psycholgen is dat we het nut van een 
fenotype niet kunnen loskoppelen van zijn omgeving, geschiedenis en ontwikkeling.   
 
 
 
 
 
 
 
 



HOOFDSTUK 5: Bewustzijn   
 
Eerste wetenschappelijke revolutie: 15de eeuw met de heliocentrische theorie van Copernicus 
Tweede revolutie: door de geologisch geschriften van Lyell, en kwam tot volle bloei door de 
evolutietheorie van Darwin.  
Derde revolutie: die we nu meemaken, begon toe Freud verkondigde dat het menselijk gedrag 
grotendeels onbewust gestuurd werd, hierdoor zal de betekenis van het begrip bewustzijn veranderen. 
We zullen leren dat bewustzijn geen unieke/uitzonderlijke menselijke eigenschap is en dat het ook geen 
sturende kracht is die nodig zou zijn om te overleven.  
 
5.1 Het bewustzijn definiëren 
Bewustzijn zou je kunnen definiëren als: “iets dat we doen met onze hersenen”, wat dat “iets” inhoudt 
weten we niet precies.  
CICK EN KOCH beschreven het bewustzijn als het gedrag van een immense massa zenuwcellen die 
gesynchroniseerd gaan samenwerken, we schrijven de betekenis toe aan externe en interne prikkels EN 
met persoonlijk besef. Dat laatste is voor sommige moeilijk te reduceren tot objectieve breinprocessen.  
CHALMERS: er kunnen gemakkelijke ne moeilijke vragen rond het bewustzijn gesteld worden: 

x A-consciousness (makkelijk): breinmechanismen die instaat voor het generen van het ik-gevoel 
x P-consciousness (moeilijk): indrukken die de dingen bij ons opwekken, beleving in het algemeen.  

Vele wetenschappers gaan niet akkoord zoals PINKER en DENNET: zijn ontkennen dat het 
fenomenologische aspect (subjectieve ervaring) een apart probleem vormt, en schrijven overtuigend dat 
hersenactiviteit een noodzakelijke voorwaarde is om tot bewust besef te komen. 
Tegenwoordig wordt er veel gespeculeerd hoe specifieke bewuste belevenissen en cognitieve functies 
te koppelen zijn aan hersenactiviteit. Het bewustzijn kan iets naar één of meerdere plekken worden 
gereduceerd, maar wss vloeit het voort uit een geïntegreerd neuronennetwerk dat gesynchroniseerd 
moet samenwerken. 
LAMME: het verschil tussen bewuste cognitie en onbewuste cognitie ligt hem niet in welke breinregio 
geactiveerd zijn, maar wel in hoe die regio’s met elkaar interageren.  
Bewustzijns toestanden= verschillende vormen van bewustzijn  
 
5.2 Bewustzijnstoestanden  
De intensiteit waarmee we tot bewust besef komen zal verschillen naarmate we ons in een staat van 
concentratie, slaap, lucide dromen of trance bevinden, ook psychoactieve middelen beïnvloeden de 
bewustzijnstoestand MAAR bewustzijn komt nooit tot stilstand  
Bewustzijnstoestanden kunnen gemeten worden en er bestaat een sterke correlatie tussen de globale 
elektrische activiteit in de hersenen en de verschillende vormen van bewustzijn: (gemeten dmv EEG) 

x Bètagolven: wanneer je wakker en alert bent 
x Alfagolven: naarmate je moe word en in een toestand van diepe relaxatie 
x De golflengtes verlengen nog bij lichte slaap = thètagolven en de langste geloven in diepe slaap 

zijn: deltagolven.  
 
5.2.1 Slapen en dromen 
Bestaat uit een ingewikkelde cyclus. Hier alterneren fases van diepe en lichte slaap zich met REM-slaap.  
REM= rapid eye movement: het is een diepe slaap, maar paradoxaal zijn de hersenengeloven identiek 
aan het EEG-patroon tijdens alertheid. In deze fase zijn dromen typerend (meer intens en makkelijker te 
onthouden).  



Dromen= sensaties die we ervaren tijdens onze slaap, de hersenen zijn totaal afgeschermd van 
zintuigelijke prikkeling.  
Onderzoek HOBSON: onze vaststellingen, gedachten, gevoelens, intenties en zelfbelevenis kunnen 
tijdens de slaap spontaan worden opgewekt zonder dat er prikkels worden geregistreerd en zinder dat 
er gedragsintenties worden uitgevoerd.  
Wanneer mensen dromen vertellen zit er toch een structuur in en vertellen ze meestal niet neutraal.  
 
5.2.2 Psychoactieve middelen en meditatie 
Psychoactieve middelen: verhogen de neurale activiteit in de hersenen en zo veranderen ze het EEG-
patroon en de bijhorende bewuste ervaringen. 
Meditatie: een niet-ingrijpende manier om het bewustzijnsniveau te veranderen, methode om zich zelf 
te keren en tot diepe relaxatie te komen:  

• Technieken om zelfbewustzijn te verkleinen 
• Gewijzigde EEG patronen   
• fMRI resultaten tonen verhoogde activiteit in LH (meer gericht op zelf) en verlaagde activiteit in 

RH (minder gericht op buitenwereld) 
• Gelijkaardige bevindingen voor religieuze rituelen 
• Voordelen: ontspanning, stressbestendigheid, angstwerend 

 
5.2.3 Hypnose  
Hypnose: een staat van verhoogde beïnvloedbaarheid en heeft een aantal interessante eigenschappen 
zoals verminderde pijn, gedragsdisinibitie,…  
Niet iedereen is hypnotiseerbaar. 

• Wat is hypnose zeker niet: 
• Geen verruimd denken 
• Geen gewijzigde EEG 

• Wat is hypnose misschien wel: 
• Rollenspel: de effecten van de hypnose zijn het gevolg van de verwachtingen 

die aan de rol verbonden zijn, net zoals bij het placebo-effect.  
• « Gedissocieerd » bewustzijn: aandacht processen worden gesplitst in twee 

onafhankelijke bewustzijnssystemen. Ook bekend in het dagelijks leven Î 
Higway hypnosis: als je lang met de auto rijdt, besef je niet meer bewust dat je 
aan het rijden bent.  

• Effecten van hypnose: 
• anesthesie effect 
• visuele illusies en hallucinaties 
• Disinhibitie (overkomen van angsten, stress) 
• Post-hypnotische amnesie 

 
5.3 Functies die met bewustzijn correleren  
Verklaringen van bewuste controle zijn niet voor de hadn liggend en botsen vaak tegen het probleem 
van de homunclus: een alwetend wezentje dat zich ergens in de hersenen zetelt en orders geeft (lijkt 
absurd maar het is moeilijk om het bewustzijn te verklaren zonder de homunclus in te schakelen.  

• Francis CRICK beschrijft het bewustzijn als het gedrag van een immense massa zenuwcellen. Dit 
laat ons toe om betekenis te geven aan interne en externe prikkels.  

• Implicaties: 
- Bewustzijn wordt gecreëerd door de communicatie van zenuwcellen in hersennetwerken 
- Er is geen homunculus! 



Om te begrijpen hoe prikkels geselecteerd worden en omgezet worden tot een bewustzijn, bekijken we 
een aantal psychische processen:  

1. Werkgeheugen 
2. Taal (symbolische representaties) 
3. Zelfbesef 
4. Theory of mind 

Dit zijn eigenschappen waarvan we ons niet kunnen inbeelden dat ze zonder bewustzijn mogelijk zijn.   
 
5.3.1 Werkgeheugen  
Werkgeheugen: Een tijdelijke opslagplaats van taak-relevante informatie in de hersenen.  
Verschillende vormen: 

- Activatie oude herinneringen 
- Vasthouden recente gebeurtenissen 

- Betrokken bij bewerkingen  
- Probleemoplossend denken 
- Stuur gedrag in complexe situaties  

Het werkgeheugen verondersteld dat we over selectieve aandacht beschikken zodat we ons kunnen 
concerteren op enkel die prikkels die we voor verwerking geselecteerd hebben Î executieve functies.  
 
5.3.2 Symbolische representatie 
Metarepresentatie: het toekennen van een bijkomende betekenis aan een voorwerp dat el 
gerepresenteerd is (kookpot gebruiken als hoofdeksel), hierdoor kunnen we ook spreekwoorden 
begrijpen Î spelen met taal en betekenis 
 
5.3.3 Zelfbesef 
Zelfbesef: Houdt in dat we een over onszelf kunnen reflecteren 
Spiegeltest: kind van één jaar voor de spiegel met een clown neus, hij zal naar de spiegel grijpen, een 
kind van twee grijpt naar de eigen neus.  
Het vermogen zichzelf te herkennen is mss één van de voornaamste kenmerken van het bewustzijn.  
Een persoonlijk zelfbesef is bij de meeste mensen constant aanwezig, van de jeugd tot de dood.  
Zelfbewustzijn zorgt voor eenheid en continuïteit, helpt ons acties te situeren in de tijd en ons gedrag 
aan te passen aan de sociale werkelijkheid.  
Bij ernstige psychopathologische stoornissen treedt het verschijnsel van multipele persoonlijkheden op, 
ze leven wisselend met totaal gescheiden ego’s. (Margret)  
 
5.3.4 ‘Theory of mind’ 
Mensen kunnen een onderscheid maken tussen ‘mentale’ en ‘niet-mentale’ krachten en zullen de 
uitkomsten ook anders verklaren:  

o Mechanistische verklaringen: Bewegingen hebben een oorzaak, maar zijn niet intentioneel en 
daarom kunnen reacties van levende wezens niet mechanistisch verklaard worden.  

o Mentalistische verklaringen: dit zijn intentionele verklaringen, we weten dat het gedrag van 
dier of mens een rede heeft.  

Het begrijpen van intenties ontwikkelt zich tijdens het tweede levensjaar. 



Baby’s apen het gedrag na door mensen, maar niet wanneer het door een machine wordt voorgedaan ( 
want mensen gedragen zich doelgericht 
en machines niet)  
 
 
Autisme: hier is iets mis gelopen in de 
ontwikkeling van het begrijpen van 

mentalisctische verklaringen, hierdoor zijn ze minder goed instaat om het standpunt van een ander in te 
nemen (= geestenblindheid)  
Omdat het bewustzijn in een sociale context is geëvolueerd, zal het ook rekening houden met het 
bewustzijn van anderen. JAMES: ons persoonlijk zelfbesef kan overgeschreven worden naar het 
zelfbesef van de andere.  
Theory of mind: Het vermogen om gevoelens en intenties van anderen in te schatten, je kan aan de 
persoon een intentie toeschrijven zoals je dat aan je zelf zou doen, zo kan je ook voorspellen wat andere 
doen.  
 
5.3.5 Bewustzijn bij andere diersoorten  
Is bewustzijn een uniek menselijke eigenschap, vindt men de volgende eigenschappen terug bij dieren? 
(onderzoek met chimpansees) 

1. Werkgeheugen 
2. taal/abstractie/cultuur 
3. Zelfbesef 
4. “theory of mind”  

Tot nu toe wijzen verscheidene onderzoekslijnen rond het bewustzijnsvermogen van chimpansees in de 
zelfde richting: 

1. Werkgeheugen: Chimpansees hebben een sterk ontwikkeld werkgeheugen dat hen toelaat om 
via een sociaal leerproces de gewoontes van de moeder te imiteren 

2. Taal, abstractie en cultuur: Chimpansees opgevoed samen met kinderen hebben rudimentaire 
taal. Hun taalvaardigheid beperkt zich tot concrete woordjes, ze maken geen gebruik van 
abstractie. (ze maken gebruik van e.g., plastieken symbooltjes). Ze zullen echter nooit leren 
spreken omdat ze niet over de juiste controle bezitten over hun stembanden.  
Gesprek tussen de chimpansee Sarah en de Onderzoeker (O):   
O: Appel geven aan ? (wie). 
Sarah: Appel geven aan O. 
O: ? (waarom) Sarah appel geven aan O. 
Sarah: Sarah heeft niet honger.  

3. Zelfbesef: Chimpansees herkennen zichzelf in de spiegel (ze slagen in de spiegeltest)  
4. Theory of mind: Onderzoek:  

Onderzoeker plaatst insecten in snoepjesdoos voor Panbanisha.  
Kanzi weet dat Panbanisha zich aan snoepjes verwacht en niet aan insecten 
Ze noemt wat de onderzoeker doet “slecht” is. 
De aap kan zich inbeelden dat Liz een fout zoe begaan op basis van vals geloof Î ze kunnen zich 
dus in plaatsen in de situatie van een ander, ze beschikken over een theory of mind.  

Bewustzijn lijkt dus geen discrete stap in de evolutie te zijn, maar een vermogen dat stapsgewijs 
gegroeid is.  
 
 
 



5.4 Bewust besef impliceert geen bewuste wil 
De eigenschappen die we in verband brachten met bewust besef (zie boven) zijn het gevolg van 
cognitieve processen die met persoonlijk bewustzijn correleren, maar ze zeggen niets over hoe het 
bewustzijn gegenereerd wordt (en sluit de homunculus niet uit)  
Zonder sensorimotorische koppeling leiden geregistreerde prikkels niet tot gewilde reacties (e.g., 
akinetisch mutisme).  
Vanwaar komt het idee dat bewust besef gekoppeld is aan bewuste wil? Vooraleerst moeten we inzicht 
krijgen in twee begrippen: sensatie (bewust besef) en perceptie (bewuste en zinvolle reacties,  niet 
noodzakelijk gewild): twee onafhankelijke processen.  
 
5.4.1 Sensatie is losgekoppeld van perceptie 
Sensatie: De gewaarwording; de ervaring die gekoppeld is aan onze zintuigen die prikkels verwerken. 
Het proces is uiterst subjectief. 
Perceptie: De waarneming; het herkennen van de verwerkte prikkel, het geeft betekenis aan een 
stimulus.  
Beide processen zijn bewuste processen.  
Vergelijking met horen en luisteren: je kan iets gehoord hebben, maar je moet geluisterd hebben 
vooraleer je er een betekenis aan kan geven  
SENSATIE + PERCEPTIE ≠ BEWUSTZIJN (sensatie/perceptie zijn niet additief)  
 

  
Bewustzijn van de prikkel is niet noodzakelijk om 
zinvol op een prikkel te reageren 
 
 
 
 

 
 
Sensatie en perceptie zijn 2 verschillende processen die los van elkaar bestaan 
Maar waarom zijn beide bewuste processen? En bijkomend probleem is dat perceptie niet altijd een 
correcte weergave is dan de fysische wereld, dit komt omdat het gedomineerd is door top-down 
processen.   
 
5.4.2 Perceptie: Bottom-up versus top down verwerking  
Perceptie is het herkennen van patronen in de buitenwereld. Hierbij zijn twee verschillende 
deelprocessen die elkaar complementair aanvullen: 

o Bottom-up processing: progressie van het waarnemen van simpele elementen om daarmee een 
groter en complexer geheel op te bouwen. Kan onmogelijk als onze waarnemingen verklaren en 
kan moeilijk gelden voor complexe zaken. 
Vb: een zin lezen door beginners, kleuren van een vlag herkennen… 

o Top-down processing: Doelen, ervaringen, kennis, verwachtingen, motivaties, herinneringen en 
cultuur beïnvloeden de perceptie.  

- Vb. omgekeerd gezicht 
- Ambigue tekeningen (tekeningen die op twee manieren kunnen worden 

geïnterpreteerd): hangt af van persoon tot persoon en hangt af van ervaring die aan dit 
beeld voorafgaat.  

Prikkel  

SENSATIE  

BEWUSTZIJN  

Prikkel  

PERCEPTIE 

Response 

BEWUSTZIJN 



- gestalt psychologie. 
 
5.4.3 gestaltpsychologie  
Max WERTHEIMER, de psychologie berust op twee stellingen:  

• We hebben een aangeboren neiging om de wereld te begrijpen in termen van betekenisvolle 
patronen  

• Het geheel is meer/anders dan de som van de onderdelen. 
Gestaltpsychologen hebben verschillende principes geformuleerd adhv top-down proces, de 
belangrijkste zijn:  

• Figuur-achtergrondscheiding: figuur springt naar voren en lijkt dichterbij te zijn dan achtergrond 
• Nabijheid: elementen dichter bij elkaar, worden samen gegroepeerd 
• Gelijkheid: elementen die op elkaar lijken, worden samen gegroepeerd 
• Continuïteit: neiging om hetzelfde waargenomen pas te volgen 
• Sluiting: ontbrekende elementen worden toch waargenomen 
• Eenvoud: complexe beelden worden waargenomen als een set van eenvoudigere onderdelen. 

De principes kunnen beschouwd worden als heuristieken die perceptie vergemakkelen.  
 
5.4.4 Perceptuele constantie 
Perceptie is complexer dan de gestaltprincipes, dit komt vooral omdat tijdens visuele perceptie een 
driedimensionaal voorwerp wordt omgezet in een tweedimensionaal beeld op het netvlies van het oog.  

• De perceptie van voorwerpen blijft constant ondanks permanente veranderingen in sensorische 
input.  

– Onderscheid tussen distale stimulus (het voorwerp zoals het is) en proximale stimulus 
(het beeld op de retina).  

– ZIEN is grotendeels gokken: stemt wat ik gewaar word overeen met wat ik weet? 
• Perceptuele constantie steunt op assumpties: als deze assumpties verkeerd zijn (incongruentie 

tussen de distale stimulus en de perceptie ervan) spreken we van een visuele of een perceptuele 
illusie. 

 
 
 
 
5.4.5 Perceptuele/visuele illusies  

Iedereen kent wel de visuele illusie waarbij we gefopt 
worden door iets te zien dat in feite niet bestaat. (ponzo-
illusie= gevolg van een misinterpretatie van 
diepteaanwijzingen)  
We worden ook misleid door natuurlijke perceptuele 
illusies: bv volle maan groter lijkt wanneer ze dichter bij de 
horizon staat ondanks dat ze altijd even groot is, schept 
een maan aan de horizon de indruk verder weg te zijn, 
past onze waarneming zich automatisch aan om de 
perceptueel consistantiewet te respecteren.  
Besluit: visuele waarnemingen hoeven niet accuraat te zij, 

maar kunnen mee het resultaat zijn van een veronderstelling die we hebben over hoe de fysische 
realiteit in elkaar zit.  
Is het bewustzijn, en meer bepaald de bewuste controle waarover we menen te beschikken, ook een 
illusie? 

Ponzo illusie

Muller-Lyer illusie  



 
5.5. Aanwijzingen voor een illusionair bewustzijn  
Is wat we schijnbaar bewust doen het werkelijke gevolg van wat we bewust willen, of overkomen onze 
handelingen ons? Is er mogelijk geen bewuste wil? Zoals WEGNER uitgedrukt: “Conscious will may be an 
illusion, a feeling that comes and goes independent of our thoughts and actions.” 
We benaderen de mogelijkheid van een illusionair bewustzijn vanuit vijf invalshoeken:  

1. Illusionaire sensaties 
2. Automatismen 
3. Veranderingsblindheid 
4. Bewustzijn vraagt tijd (traagheid van het bewustzijn) 
5. Hersenlateralisatie 

 
5.5.1 Illusionaire sensaties 
Zeldzame neurologische afwijkingen kunnen ons iets bijbrengen over de normale toestand van mensen. 

• “Alien Hand Syndrome”: syndroom waarbij één hand handelt met een eigen willetje, de patiënt 
corrigeert telkens de beweging van de ene hand met de andere hand.  

• Fantoomledematen (spookledematen): dit is een andere indicatie dat het bewustzijn ons kan 
foppen. Bv vrouw zonder ledematen had spooksensatie in deze ledematen 

Ö Zulke vaststellingen suggereren dat bewuste belevenissen in de cortex haast automatisch, 
zonder reële ervaring met prikkels gevormd kan worden.  
Ook mensen die een arm/beenamputatie ondergaan rapporteren dat ze nadien nog pijn voelen 
in deze ledematen.  
Is het mss zo dat het bewustzijn een volledig beeld van het eigen lichaam wil hebben?  
Spiegelbox om patiënten van hun fantoompijn in een ontbrekende hand te verlossen. Het 
spiegelbeeld beweegt wanneer de echte hand beweegt en nu krijgt de cortex feedback van een 
bewegende hand ipv een stomp. Dit is voldoende om de hersenen het idee te geven dat de 
hand verlost is uit zijn pijnlijke positie. 
 

5.5.2 Automatisme  
Automatisme komen voor telkens we overschakelen naar automatische piloot. (verstrooid zijn is een 
typisch alledaags automatisme) Het is gedrag waar men niet bij stilstaat (routines). 
“Cameleon effect”  
“Priming”: het kan gedrag onbewust beïnvloeden. Prikkels die niet noodzakelijk tot het bewustzijn 
doordringen kunnen toch het gedrag beïnvloeden. Ze doen dat automatisch, zonder we daar bewust van 
hoeven te zijn.   
Bv de experimenten van Bargh, Chen, & Furrows: proefpersonen worden onbeleefder na priming met 
“onbeleefde” woorden, agressiever na priming met beelden van brutale mannen, en gaan trager 
stappen na priming met woorden die “oud” suggereren.  
Automatisme verwijzen naar die voorvallen waar een bewuste oorzaak voor ons handelen niet voor de 
hand ligt of zelfs overbodig is.  
Het gemak waarmee we automatisch gedrag uitoefenen , wijst erop dat handelingen niet gekoppeld 
hoeven te zijn aan bewuste wil. 
 
5.5.3 Veranderingsblindheid 
We zijn vaak blind voor veranderingen in de omgeving omdat we denken meer waar te nemen dan we in 
feite doen (we lijken waarheidsgetrouw beeld te hebben van onze omgeving, maar ook hier wordt het 
bewustzijn gefopt omdat we lijden aan veranderingsblindheid)  

• Voorbeelden: 



– film /feuilletons 
– bewegende beelden 
– interferenties, het treedt ook op in sociale interacties, mensen merken vaak niet op dat 

ze tegen andere mensen spreken nadat de spreker is verwisseld is, bij het vragen van de 
weg (er komt een plank voorbij)  

Veranderingsblindheid werkt het best als er beweging is in het gezichtsveld 
 
5.5.4 Bewustzijn vraagt tijd  
De traagheid van het bewustzijn wordt duidelijk tijdens reflexbewegingen of wanneer we iets vlug 
moeten doen.  
Het bewustzijn van de prikkel die de reactie veroorzaakt, komt in die gevallen pas nadat de reactie werd 
uitgevoerd bv rempedaal indrukken bij een ongeval 

• Penfield: rechtstreekse elektrische prikkel in de hersenschors leidt tot bewuste sensatie enkel 
als deze een halve seconde duurt, hersenen hebben ongeveer een halve seconde nodig om tot 
bewust besef te komen.  

• Libet: perifere prikkel die na 15 milliseconde de cortex bereikt leidt pas na 500 milliseconde tot 
een bewuste sensatie. Libet formuleert later dat vrije wil wel bestaat Î bewustzijn zou geen rol 
spelen in de uitvoering van de gewilde acties, maar zou wel een veto kunnen uitoefenen.  

Libet’s gereedheidspotentiaal  
• Automatische 
verwerkingsprocessen 
- 200 tot 300 msec 
- Vaak emotioneel, onbewust 
• Gecontroleerde 
verwerkingssystemen 
– 500 msec of langer 
– Cognitief, bewust 
• Verklaart het “priming effect”: 
Priming verkort de reactie-tijden 
 
Besluit: de hersenen hebben 

ongeveer een halve seconde nodig om tot bewust besef te komen. Onze reacties zijn vaak veel sneller. 
We reageren dus vooraleer te beseffen op wat. 
 
5.5.5 Hersenlateralisatie  

x linkerhemisfeer: semantische en analytische taken( taalvermogen, analytische verwerking 
x rechterhemisfeer: gemoed, holistische verwerking, muziek, intonatie, herkennen van gezichten 

en figuren. 
Twee hersenhelften die niet meer met elkaar functioneren, heeft grote gevolgen. 



Vele neuronen die van de zintuigen naar de hersenen lopen, kruisen elkaar ter hoogte van de corpus 
callosum, zodat de verwerking van wat zich links van het lichaam voordoet, plaatsvindt in de 
rechterhemisfeer en visa versa.  

o De linkerhemisfeer: controleert de rechter 
ledematen, verwerkt visuele informatie uit het 
rechter gezichtsveld.   

o De rechterhemisfeer: controleert de linker 
ledematen, verwerkt informatie uit het linker 
gezichtsveld 

Bij split-brain patiënten is communicatie tussen de twee 
hemisferen niet mogelijk. Onderzoek met “split-brain” 
patiënten laat toe om de response van de linker- en 
rechterhemisfeer apart te bestuderen. Dit toont aan dat ze 
vaak anders reageren op stimuli.  
   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een ander onderzoek:  
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Enkel de LH krijgt het beeld van een kippenpoot te 
zien en de RH het beeld van een sneeuwlandschap. 
De patiënt moet de prent eruit halen die het best 
past bij de beelden op het scherm. Hij kiest een 
schub en een kip. De verklaring is echter 
verwonderlijk: de sneeuwschop dient om het 
kippenhok uit te mesten.  
De LH heeft nooit het beeld van het huis en de 
sneeuw kunnen waarnemen, dus heeft het 
taalvermogen van de LH een verhaal verzonnen om 
de onbewuste (maar juiste) keuze van de linkerhand 
te kunnen verantwoorden.    
 
 
 
 
Wat hebben we geleerd?:  
• Onderzoek met split-brein patiënten bevestigt 

dat we na de feiten bewuste verklaringen zoeken voor anders onverklaarbaar gedrag. 
• De linker hemisfeer is de “interpretor” of “theoreticus” en geeft zin aan de gevoelens van de 

rechter hemisfeer. (anosognosie: mensen met een ernstig beschadigde RH waardoor 
verwaarlozing optreedt aan de linker kant van het lichaam. Applaudisseren= rechterhand klapt 
in het ijle)  

Bij personen met een intacte corpus callosum is de LH en RH activiteit gecoördineerd en is deze dualiteit 
niet opvallend. 
 

5.6 Als het bewustzijn niet sturend is, wat doet het dan wel?  
5.6.1 Verklaringsmodel voor bewuste wil 
Onderzoek met split-brain patiënten en anosogoniepatienten tonen aan dat patiënten en verklaring 
zoeken voor anders onverklaarbaar gedrag, maar dat deze verklaring niet per se overeen hoeft te komen 
met het gedrag of met de oorzaak van het gedrag. Ook automatisme suggereert dat de echte oorzaak 
van gedrag in ons bewustzijn schuilt. Ook is het bewustzijn trager dan veel van onze reacties.  
WEGNER en WHEALTEY hebben een model opgesteld om de ervaring van de bewuste wil te verklaren: 
Bewuste wil is het waargenomen causale pad tussen een handeling en de wil om te handelen:  

• Twee verklaringen: 
- Bewustzijn voldoet aan een nood om onze handelingen toe te schrijven aan onze wil 

(nood aan controle!). ZIE SCHEMA p154 Volgens deze redenering zou de ervaring van 
bewuste wil een toevalligheid zijn , zonder enige functie. 



 
- Bewustzijn biedt feedback om na te gaan of onze handelingen kloppen met wat we 

voelen en doen. (hieronder)  
 
5.6.2 De ‘comparator’- en ‘interpreter’-rol van het bewustzijn  
Bewustzijn biedt feedback om na te gaan of onze handelingen kloppen met wat we voelen en doen. Het 
bewustzijn is eerder een realitycheck dan een sturende kracht.  
Comparator-module: bewuste belevenissen zijn de feedback die door deze module naar het 
aandachtsveld worden gestuurd. De interpreter-module van GAZZANGIA volgt de bevindingen van de 
comparator-module: in de LH en heeft ook een controlerende functie zoals de comparator  
 
5.6.3 Een systeem van dubbel respons 
De feedback controle lijkt toch niet consistent te gebeuren. Bewuste feedbackcontrole is een 
overbodige luxe omdat het een nutteloze verspilling zou zijn van onze informatieverwerkingscapaciteit 
(hersenenergie).  
Mensen verwerken informatie op twee niveaus:  

o Bewuste verwerking: cognitieve inspanning, beperkte capaciteit 
o Automatische verwerking: onafhankelijk gebeuren dat niet tot bewustzijn moet door dringen.  

We hebben een dubbele houding tegenover de dingen in het leven, als gevolg van een dubbele 
responssyteem: het eerste systeem zorgt voor een vlugge respons (emotioneel en automatisch), het 
tweede is traag, cognitief, vraagt inspanning en is bewust. 
 
SAMENVATTEND: onze vrije wil is onderhevig is en medebepaald wordt door tal van invloeden en waar 
we ons niet bewust van zijn. Wanneer we zeggen dar we met vrije wil een beslissing hebben genomen, 
dan wil dit eerder zeggen dat we bewust zijn van de verantwoordelijkheid die we zullen dragen voor de 
uitkomst van die beslissing.  
 
5.7 Fenomenologische benadering van het bewustzijn. Waarom beschikken we over bewuste 
sensaties?  

• Bewuste perceptie is zinvol, als je de wereld bewust waarneemt, dan kun je daar schijnbaar 
zinvol op reageren 



- e.g., werkgeheugen en probleemoplossend denken; zelfregulatie en planning; gebruik 
van theory of mind in sociale interactie. 

- Sensatie zonder perceptie: agnosie 
• Maar waarom bewuste sensatie? 

- Welk voordeel putten we uit “qualium?” 
OM de meerwaarde van subjectieve sensaties te begrijpen, zouden we een situatie moeten vinden 
waarbij sensatie ontbreekt, maar perceptie wel intact is =blindzien. Deze patiënten  reageren op stimuli 
zonder ze te herkennen. Het “blindzien” geeft hen echter geen genoegen. 
 
5.7.1 Blindzien  

 
Blindzien is het gevolg van het feit dat ons visueel systeem ontdubbeld is, waar bij het primitieve 
systeem instaat voor waar het object zich bevindt,… (zie boven). Het recent geëvolueerde visuele 
systeem geeft aan wat het object is.  
Bij blindzien patiënten is enkel het recente deel aangetast zodat het complexe, bewuste en intentionele 
gedrag niet meer uitgevoerd kan worden.  
HUMPREY: blinde vrouw kon weer zien Î net zoals bij typische blindzienpatiënten ontbrak bij har de 
sensatie van het zien. Ze kon wel zinvol reageren op visuele stimuli, maar kon er niets persoonlijk uit 
afleiden.  
 
5.7.2 Relatie tussen sensatie en perceptie 



Bewustzijnstheorie van HUMPREY: hij wil het 
belang van bewuste sensatie verklaren. 
 
Perceptie P(a): begint en eindigt bij de stimulus 
zelf. 
 
Sensatie P(b): is het gevolg van een recreatie “b” 
van de gewaarwording van “a.” De recreatie is 
geen exacte replica, maar biedt een weelde aan 
bijkomende informatie. b is het theater van wat 
er zich in a afspeelt.   
 
Vgl met: de postbode belt aan de deurbel. Door 
het geluid begint de hond te blaffen. Het blaffen 
is een evaluatieve respons op de bel die jij als info 

kunt gebruiken over de bel en hoe je hond zich voelt, P(b). Maar je hoort de bel ook rechtsreeks en je 
beseft dat de postbode er is, P(a). Het punt is dat het blaffen van de hond bij het horen van de deurbel 
extra, aparte info verschaft.  
Meerwaarde van sensatie moet volgens hem gezocht worden in het feit dat sensaties altijd expressief 
zijn. (gekoppeld met expressie vormt de perfecte voorloper voor het ervaren van empathie)  
Sensaties geven kleur aan het leven: het is de sensatie van het zien waar we aan gehecht zijn, veel meer 
dan het zicht zelf. We vrezen de dood omdat het het einde van de sensatie betekent.  
 
HOOFDSTUK 6: Leerprocessen  
 
Leerprocessen beginnen vanaf de geboorte. Het omvat alle processen waarbij ongedane ervaringen en 
kennis het gedrag mogelijk kunnen wijzigen.  
Leren: Een  blijvende verandering in gedrag of mentale processen als gevolg van een bepaalde ervaring 
Niet-associatief leren: verwijst naar een gewoonwordingsporces (habituatie), of het leren geen aandacht 
te schenken aan irrelevante/ overtollige stimuli.  
Een speciaal geval is het ‘merenexposure’- effect: voorkeur voor een stimuli waar je al eerder aan 
blootgesteld bent (frisdrank,..). Heeft een belangrijke plaats in het ontwikkelen van marketingstrategieën( 
je koopt makkelijker waar je al vertrouw mee bent)  
Bij cognitief leren komt denken te pas, terwijl dat bij conditionering niet altijd het geval hoeft te zijn.  
 
Associatief leren: Gewoonlijk zien we leren als een actief-proces, waarbij we het verband leren leggen 
tussen stimuli en respons. Het leren berust op het verstaan van contingenties (als.. dan…). Doel is de drie 
belangrijkst leerprocessen te onderscheiden en de kenmerken te begrijpen:  

- Klassieke conditionering 
- Instrumenteel leren (operante conditionering) 
- Cognitief leren 

 
6.1 Klassieke conditionering  
Klassieke conditionering: verwijst naar een manier van leren waarbij een stimulus de capaciteit 
ontwikkeld om een reactie uit te lokken die vroeger enkel door een andere stimulus werd uitgelokt.  



Bekend gemaakt door Ivan PAVLOV: hij onderzocht de rol van speeksel in het spijsverteringsstelsel bij 
honden. Hij stelde vast dat hij honden kon aanleren te kwijlen bij het horen van een toon, als die toon 
verschillende malen eerder was samengevallen met het aanbieden van vlees.  

• Terminologie: 
–  Neutrale Stimulus (NS) 
–  Ongeconditioneerde Stimulus” (OS) 
– “Conditionele Stimulus” (CS) 
– “Ongeconditioneerde Response” (OR) 
– “Geconditioneerde Response” (CR) 

 
Een NS word teen CS als het een CR tot gevolg heft, door middel van het vroeger samenvallen met een 
OS die op natuurlijke wijze dezelfde, maar dan OR veroorzaakt.  
 

 
 
Pavlov geeft aan dat een 
neutrale stimulus de 
capaciteit kan ontwikkelen 
om toenadering/ appetitief 
gedrag te stimuleren, in die 
zin dat speekselproductie een 
vorm van toenadering is: de 
hond maakt zich klaar voor 
een verwachte beloning.  
Ö Reclame maakt hier ook 
gebruik van  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 
Conditionering kan in vele gevallen ook 
inhiberend en aversief gedrag stimuleren. De 
conditionering zorgt ervoor dat het lichaam zich 
behoed tegen een verwacht negatief gevolg.  
 
Bv de oorspronkelijke angst van de jongen werd 
dus eerst veroorzaakt door de griezelverhalen, 
maar deze werd na verloop van tijd geassocieerd 
met die ene brug, later met alle bruggen.  

 
6.1.1 Kenmerken van klassieke conditionering  

• Nieuwe, originele stimulus werkt best 
• CR vlugst uitgelokt wanneer CS net voor OS wordt aangeboden (hangt af van de contiguïteit van 

de CS en de OS)  
• Een geconditioneerde reflex vermindert en dooft uit wanneer de CS en de OS gedurende ruime 

tijd niet meer samenvallen (Uitdoving van CR). 
• Spontaan herstel van CR 
• Hogere orde conditionering: een CS kan verder geconditioneerd worden  
• Stimulus generalisatie treedt op als de CR gegenraliseerd wodt zodanig dat ze uitgelokt kan 

worden door gelijkaardige stimuli. Î baby Albert (bang van konijn en mantel)  
• Stimulus discriminatie (selectief leren) 

 



Uitdoving en spontaan herstel  

voorbeeld hogere orde 
conditionering  
 
6.1.2 Hoe werkt klassieke conditionering?  
De bovenstaande kenmerken biedt ons inzicht in het onderliggend mechanisme dat conditionering 
mogelijk maakt.  
Aversieve versus appetitieve conditionering 

• Experimenten met angstconditionering tonen aan dat de CR niet identiek is aan de OR  (e.g., pijn 
enkel aanwezig bij OR). (bij aversieve conditionering) 

• De CR is dus duidelijk geen substituut voor de OR, zoals Pavlov eerder dacht.   
• CR is daarom niet het gevolg van een verschuiving in response, maar een veranderende 

betekenis! Î gedragswijzigingen zijn het gevolg van een gewijzigde betekenis van de neutrale 
stimulus.  

• Aversieve conditionering: Een NS krijgt een negatieve emotionele waarde (inhibitie of angst= 
een automatisch respons) De fysiologische elementen van een angstreactie worden door het 



sympathische gedeelte van het autonome zenuwstelsel gestuurd en spelen dus mee een rol in 
onbewuste aversieve conditionering.   

• Appetitieve conditionering: Een NS krijgt een positieve emotionele waarde (toenadering) 
 

6.1.3 Geconditioneerde smaakaversies (wordt soms toegepast op kankerpatiënten) 
Dieren hebben een inherent mechanisme om gemakkelijk te leren welk voedsel veilig is en welk voedsel 
vermeden moet worden. Misselijkheid kan beschouwd worden als een geconditioneerde reactie met 
een overlevingswaarde. Dit gedrag zou door natuurlijke selectie in volgende generaties terug te vinden 
zijn in de vorm van geconditioneerde smaakaversies.  

 
 
Onderzoek GARCIA en KOELLING: smaakaversies 
kunnen slechts geconditioneerd worden in de 
gevallen waarbij de smaakstimuli gekoppeld 
worden aan stimuli die misselijkheid verwekken.  
Ö Dit experiment toont aan dat dieren door de 
evolutie heen geprogrammeerd zijn om bepaalde 
associatie gemakkelijker aan te leren dan andere.  
 
Zij toonde aan dat geluid geen aversie veroorzaakt 
voor een zout drankje, maar radiatie wel.  
• Besluit experimenten Garcia & Koelling: 

– sommige stimuli kunnen gemakkelijker geconditioneerd worden dan andere. 
• Angsten en fobieën kunnen het gevolg zijn van een biologische predispositie 

 
6.2. Operante conditionering of instrumenteel leren  
Vergelijking operante en klassieke conditionering: 

• Klassieke conditionering: passief, reflexmatig gedrag; gericht op eerdere situatie, stimulans om 
iets te doen, onvrijwillige leerprocessen 

• Operante conditionering: respons wort gecontroleerd door de gevolgen, een beloning wordt 
het doel van het gedrag, berust op anticipatie, , gericht op toekomstige situatie aanleren van 
nieuw en complex gedrag, vrijwillige leerprocessen (geldt vaak, maar niet altijd)  

Edward L. Thorndike (1913) – “the law of effect” (wet van het effect) 
• Als een respons op een stimulus voldoening brengt, wordt de associatie tussen die stimulus en 

respons versterkt. (“Trial-and-error” leren) 
B.F. Skinner (1953) – “principle of reinforcement” ( concept van de bekrachtiging) 

• Positieve gevolgen vermeerderen een bepaald gedrag. 
• Negatieve gevolgen verminderen een gedrag. 

Elk gedragsrespons wordt bekrachtigd (verhoogt de kans dat de respons zal terugkeren) of bestraft 
(verkleint de kans dat respons terugkeert).  



 
Skinnerbox: een kooi waar 
dieren beloond konden 
worden, gestraft worden, 
en tegelijkertijd klassiek 
geconditioneerd worden 
met lichten en geluiden.  
 
 
 
 
 
 
 
Shaping: een operante 
conditioneringstechniek 

waarbij het gedrag van dieren en mensen gevormd wordt door middel van bekrachtigers. (toegepast op 
kleuters of dolfijnen worden beloond met vis)  
Het bekrachtigersconcept verklaart een heleboel alledaagse gewoontes: we herhalen gedrag dat ons 
complimentjes oplevert en dat onze gemakjes wegneemt.  
Voorbeeld:  

 
6.2.1 Kenmerken van operante conditionering  

• Acquisitie (begin met bekrachtiging door gevolgen te koppelen aan gedrag) 
• Operante conditionering kan een nieuw gedrag geleidlijk aan vormen dmv beloningen of 

bekrachtigers = shaping (zolang de beloningen regelmatig volgen)  
• Uitdoven (stop met bekrachtiging) 
• Stimulus generalisatie/ stimulus discriminatie (selectief leren) 
• Bekrachtigers werken het beste wanneer ze beantwoorden aan een bepaald schema 



• Er wordt een onderscheid gemaakt tussen:  
- Primaire bekrachtigers: voldoen aan een biologische nood (e.g., voedsel, sex) 
- Secundaire of geconditioneerde bekrachtiger: geassocieerd met primaire bekrachtigers 

(e.g., faam, geld)   

 Klassieke conditionering Operante conditionering 

Acquisitie CS gekoppeld aan US, met CR 
als resultaat 

Respons op stimulus 
vermeerdert door 
bekrachtiging 

Uitdoving CR verdwijnt wanneer enkel 
CS voorkomt 

Respons vermindert als 
bekrachtiging wegblijft 

Stimulus 
generalisatie 

Kleine Albert heeft schrik van 
pels en baard van Sinterklaas 

Hond geeft pootje aan 
iedereen 

Selectief leren Voorkeur voor één merk 
boven het andere 

Vogels zoeken naar pieren na 
regenbui 

 
6.2.2 Bekrachtigingsschema’s  
Continue bekrachtiging: een bepaald gedrag zal altijd beloond worden 
Partiele bekrachtiging: een bepaald gedrag zal soms beloond worden, biedt meer resistentie tegen 

uitdoving. Dit is een meer realistisch 
schema. Je kan er vier scenario’s in 
onderscheiden:  
 
Intermitterende bekrachtiging 
(bestendig tegen uitdoven)  
 
Een bekrachtiging kan op termijn 
(interval) of verhoudingsgewijs (ratio) 
gebeuren. Ze kunnen ook vastliggen 
of variabel zijn.  
 
Respons wordt vlugger gevormd in 
een ratioschema (steilere rico)  
Gokspelletjes worden typisch rond 
een variabel ratio 
bekrachtigingsschema georganiseerd. 

Bekrachtigingsschema’s hebben veel toepassingsmogelijkheden, hier een paar voorbeelden:  
x Vast interval bekrachtigingsschema: werknemer maandelijks betaalt, wekelijks een test,… 
x Vast ratio bekrachtigingschema: WN wordt betaald na elk project, toets na elk hoofdstuk 
x Variabel interval bekrachtigingschema: WN wordt betaalt na een onbepaalde duur, tot het 

juiste moment wachten voor een test 
x Variabel ratio bekrachtigingsschema: WN wordt betaald nadat een aantal willekeurige 

projecten af zijn, gokspelletjes (spelers worden beloond na een willekeurig aantal deelnames)  
 



6.2.3 Vergelijking positieve, negatieve bekrachtiging en straf 
• Een respons vermeerderen: 

– Positieve bekrachtiging = respons gevolgd door belonende stimulus 
– Negatieve bekrachtiging = respons gevolgd door het wegnemen van een afkerende 

stimulus (trui aantrekken om geen kou te lijden, wegblijven van elektrische schok in 
skinnerbox,…) 

• Een respons verminderen: 
– Straffen door (1) iets ergs aan te bieden of (2) iets leuks weg te nemen (in beide 

gevallen leidt dit tot een vermindering in respons)  
Straf wordt vaak gebruikt voor disciplinaire acties en zal het gedrag uitdoven, maar niet 
zonder neveneffecten. Negatieve effecten van straffen:  

x Een straf kan gegeneraliseerd worden, zodat de straf vaak niet gericht één respons 
uitdooft, maar verschillende gedragstendensen samen beïnvloed.  

• Het effect van straf verdwijnt als de dreiging verdwijnt. 
• Straffen leidt vaak tot agressie (door klassieke conditioneringsprocessen). 
• Veelvuldig straffen kan leiden tot aangeleerde hulpeloosheid. 
• Het is moeilijk om objectief toe te passen. 

Straffen en belonen kunnen effectieve prestaties verbeteren, maar werken volgens een andere 
tijdsdynamiek:  

- Belonen: werkt op lange termijn motiverend 
- Straffen: heeft vooral een kortstondig effect 

 
SCHEMA:  

 Gedrag  
Aangemoedigd 

Gedrag  
afgekeurd 

Stimulus aanbieden Positieve bekrachtiging 
(beloning) 
Voorbeeld: Goede 
schoolresultaten 

Straffen door iets 
onaangenaams op te 
leggen 
Voorbeeld: Strafstudie; 
moeten nablijven op 
school 

Stimulus wegnemen Negatieve bekrachtiging 
(Vlucht) 
Voorbeeld: Niet moeten 
afwassen 

Straffen door iets 
aangenaams weg te 
nemen 
Voorbeeld: Geen TV 
voor een week 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.2.4 De hardnekkigheid van fobieën  
Shuttlebox 
Ontsnappingsgedrag: 
gevolg van operante 
conditionering 
waarbij men gedrag 
vertoont om 
onaangename dingen 
te vermijden. Bv 
feestje verlaten als je 
er gepest wordt   
Vermijdingsgedrag: 
aanleren van een 
respons dmv 
klassieke 
conditionering om te 
vermijden dat er later 
vervelende stimuli 
zouden opduiken. Bv 
leren niet meer naar 
een feestje gaan uit 
schrik dat je gepest 

zou worden 
Fobieën ontstaan als gevolg van een aanhoudend vermijdingsgedrag, kan eveneens het resultaat zijn 
van de combinatie 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) beloont 

wordt.  

 
 
6.2.5 Beperkingen op het operante conditioneren 
Operante conditionering is onderhevig aan evolutionaire beperkingen en kan niet losgekoppeld worden 
van de omgevingsdruk en de fylogenetische geschiedenis. Omgeving/geschiedenis bepalen mee of een 
stimulus als dan niet geconditioneerd kan worden.  
Instincititieve drift: fenomeen dat waar een dier niet geconditioneerd kan worden indien de 
geconditioneerde reactie tegenstrijdig is met aangeboren instincten. 



Ö Elk dier heeft een predispositie om op bepaalde manieren geconditioneerd kunnen worden 
(muntjes bij wasberen)  

Kritiek op conditioneringsprocessen 
• Enkel stimulus-respons reacties worden verklaard. 
• Hoe kan creativiteit en “inzichtelijk” leren verklaard worden? Deze processen zijn latent en 

steunen op mentale processen die niet noodzakelijk verbonden zijn aan stimulus-respons leren. 
 

6.3 De rol van cognitie in het leerproces  
Bijkomende leertheorieën, inclusief de conditioneringspardigma’s, steunen op een of andere manier op 
cognitie. 
  
6.3.1 Her Rescorla-wagner leermodel  
Hun model is realistischer dan wat we tot nu toe besproken werd, omdat het rekening houdt met de 
omstandigheden waarin het leren zich voordoet, en meer bepaald, met de bestaande relaties tussen de 
OS en de CS.  
Pavlov benadrukte vooral de contiguïteit tussen de CS en de OS, maar later zal blijken dat de contiguïteit 
enkel een noodzakelijk, maar geen voldoende voorwaarde is voor het conditioneringsproces.  
Rescorla en Wangner houden rekening met de sterkte van de associatie tussen de twee stimuli bij het 
uitlokken van een CR. 
De essentie is dat je moet rekening houden met de voorspellingswaarde van de CS. De verwachting van 
de beloning speelt een grote rol in het bepalen of de neuronen zulle afvuren of niet.  
 
6.3.2 Inzichtelijk leren  
Inzichtelijk leren: bewust leerproces en verwijst naar het oplossen van problemen door een plotselinge 
reorganisatie van percepties. Geformuleerd door KOHLER: wanneer fruit te hoog hangt, leren 
chimpansees om na een tijd dozen op elkaar te stapelen en daarop te gaan staan. De oplossing vergt 
representatie en mentaal voorstellingsvermogen dat niet via een gedragsmatige stimulus-respons 
gebeurt.  
 
6.3.3 Latent leren en mentale plattegronden  

 
TOLMAN: leerprocessen moet 
rekening houden met de 
vooropgestelde doelen van een 
dier en de motovatie om die 
doelen te bereiken 
Latent leren: leerprocessen die 
wij niet in de handen hebben 
(onopgemerkt)  
 
 
 
 
 
 
 
6.3.4 Sociaal leren en 
observerend leren  



Observerend leren: als een bepaalde respons beinvloed wordt door het observeren van anderen  
Sociaal leren: vele taken zijn het gevolg van leren door observatie (leren houdt een imitatieproces in) 
het is een van de belangrijkste leerprocessen tijdens de eerste levensjaren. Het automatisch toepassen 
van groepsnormen en cultuurnormen zijn het resultaat van sociaal leren. 
Dankzij opvoeding via leermeesterschap, kunnen wilde chimpansees op succesvolle wijze hun kennis en 
vaardigheden van generatie op generatie voortzetten en het culturele repertoire van hun gemeenschap 
bewaren. 
 
6.3.5 De sociale leertheorie van Bandura  

• Albert Bandura (1977, 1986)  
– leren door observatie: je observeert het conditioneringsproces van anderen en kopieert 

dat gedrag dat tot beloningen leidt en vermijdt dat gedrag dat tot straffen leidt. 
• De volgende componenten zijn, volgens, Bandura, onontbeerlijk in het observerende leren: 

- Aandacht:  
- Geheugen 
- Reproductie (men moet instaat zijn om het gedrag uit te voeren)  
- Motivatie  

Volgens Bandura zal de bekrachtiging eerder de prestatie beïnvloeden, en niet noodzakelijk het 
leerproces zelf. De observatie zal pas geïmiteerd worden wanneer we een positieve bekrachtiging 
verwachten.  
Sociaal leren gebeurt in een sociale omgeving: oplaasbare pop met geweld behandelen Î kinderen 
nemen agressieve gedrag van volwassenen gemakkelijk over.  
Er is een causaal verband tussen mediageweld en het uitrukken van agressie, zowel op KT als op LT.  
 
6.3.6 De sociale leertheorie van Rotter 
ROTTER: zijn sociale leertheorie is gebaseerd op een drieweginteractie tussen persoon, omgeving en 
gedrag. In een stimulerende omgeving zal de lerende persoon aangemoedigd worden om het positieve 
gedrag van andere te observeren en te imiteren.  
Je kan ook het gedrag voorspellen, maar het gedragspotentieel hangt af van situatie tot situatie.  
GP= f(V&W)  
V= verwachtingen, subjectief 
W= waarde, subjectief  
GP= gedragspotentieel  
 
6.3.7 Toepassing van leerprocessen: gedragsmodificatie  
Managers van bedrijven,… gebruiken van vergaarde kennis rond leerprocessen om gedrag van WN,… in 
de positieve zin te veranderen. De gedragsmodificatie- en interventie heeft drie voorschriften: 

1. Concentreer je enkel op het observeerbare gedrag, en niet op onderliggende motieven: Soms 
belonen we onbedoeld het verkeerde gedrag. Het belonen van observeerbaar gedrag is te 
verkiezen boven het belonen van het ultieme doel. 

2. Focus meer op de situatie en minder op de persoon: in Westerse culturen zullen mensen de 
oorzaak van een ongeval eerder toeschrijven aan de persoon die betrokken was, dan aan 
mogelijke situationele elementen. We hebben een vooroordeel om te viseren. Mss zijn er 
duidelijle en oplosbare contextuele problemen, maar omwille van onze fundamentele aanleg 
om de schuld naar een persoon door te schuiven, zien we soms niet meer de voordehand 
liggende oplossingen 

3. Begrijp het verschil tussen straffen en belonen, en pas ze correct toe: 
- Beloningen: sowieso motiverend zowel op KT als op LT  



- Straffen: ze roepen negatieve emoties op en werken dus enkel op KT.  
Er moeten twee criteria vervuld worden vooraleer straffen effectie het gedrag zullen 
veranderen: 
- Straf moet consistent worden toegediend 
- Straf moet plaats vinden onmiddellijk na het gedrag dat je wenst te veranderen (kater 

heeft weinig invloed op het drinkgedrag, want komt pas de dag later)  
Gedragsmodificatie berusten voor een groot deel op het toepassen van onbewuste 
conditioneringsprocessen. Maar ook hier zijn motivatie en geheugen noodzakelijk. 
 
HOOFDSTUK 7: Cognitie  
 
Cognitie verwijst naar het vermogen om iets te begrijpen en naar de bijhorende verwerkingen van 
informatie in de hersenen die dit mogelijk maakt, verwijst naar het tot stand komen van kennisverwerving 
en denken.   
Studie van cognitie is de studie van het denken. 
Cognitieve psychologie verdiept zich in de studie van informatieverwerking en het vermogen om te 
redeneren en problemen op te lossen. 

 
7.1 Verklaringsmodellen voor geheugen  
7.1.1 Traditioneel verklaringsmodel 
Geheugen: een systeem dat informatie codeert, bewaart, oproept= functies van het geheugen. Hierdoor 
onthouden al wat we hebben geleerd.  

Ö Verband met leren: een systeem waarover we beschikken om al wat we geleerd hebben op te 
slaan voor later gebruik.   

Ö Verband met denken: denken is wat we doen als we de info in het geheugen willen gebruiken om 
problemen op te lossen of beslissingen te nemen. 

Klassieke geheugen model van ATKINSON en SHRIFFRIN, ze splitsen het geheugen op in drie 
componenten:  

o Sensorisch geheugen 
o Korte termijn geheugen 
o Langetermijn geheugen  



Het zijn theoretische constructuren die op zich niet meetbaar zijn, maar wel nuttig om de drie functies 
van het geheugen te conceptualiseren.  
Het model beantwoord aan het seriële positie-effect: het toont aan dat items in het begin en op het einde 
van een lange lijst het best onthouden worden, dit geld vooral voor items die geen belang hebben (zoals 
de test die wij hebben afgelegd)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

info verblijft in een beperkt aantal en 
voor een bepaalde tijd in het KT 
geheugen, alvorens overgedragen te 
worden naar het LT geheugen  
De laatste woorden onthouden we 
door het ‘recentheidseffect’, deze 
elementen bevinden zich nog in het KT 
geheugen.  
Het ‘voorrangseffect’ verklaart waarom 
de eerste stimuli uit een reeks beter 
onthouden worden, door repetitie/ 
elaboratie kan info langer in het KT 
geheugen opgeslagen blijven en is er 

meer kans dat deze stimuli uiteindelijk worden 
overgedragen naar het LT geheugen.  
We hebben dus 4 verschillende processen in 
geheugen vorming: 

• Aandacht 
• Coderen 
• Bewaren 
• Oproepen 

 
 



 
 

1. Sensorisch geheugen (SG): 
- Je waarnemingen werden wel opgenomen in een sensorisch geheugen, maar omwille van 

gebrek aan aandacht nooit overgedragen naar het KT geheugen bv munt stuk  
- Filter: prikkels worden net lang genoeg bewaard in het SG (0.25 seconden) om te beslissen 

of ze belangrijk genoeg zijn om verder verwerkt te worden. 
- Het geeft een indruk van continuïteit weer bij het bekijken van een film (de losse beelden 

« vloeien » in elkaar omdat elk nabeeld een kwart seconde duurt). 
2. Kortetermijngeheugen: 

- Tijdelijke opslagplaats voor relevante informatie; buffer zone.  
- Een beperkt aantal stimuli, gefilterd uit het SG kunnen hier een 20 tal seconden opgeslagen 

worden, zonder repetitie). We kunnen gemiddeld zeven stimuli tegelijkertijd in het KT 
bewaren, als de stimuli ons onbekend zijn. Dmv ‘chunking’ kunnen we de capactiteit van 
het KT vergroten. Met deze techniek worden stimuli gegroepeerd tot een eenheid die we 
herkennen. In dit geval wordt info uit jet LT eventjes terug naar het KT gebracht (we 
moeten natuurlijk weten wat deze hulpsteentjes beteken) 7 chunks; 20 seconden; 
vanwege de beperkte capaciteit vormt het een bottleneck tussen SG en LT. 

- Werkplaats om informatie te sorteren en coderen. 
- Waar het denken plaats heeft; verband met intelligentie. 
- Samenvattend, hoe coderen in het KT:  

o Chunking 
o Herhalen 
o Gebruik van verschillende voorbeelden 
o Zoek relatie met iets dat al in LT is 
o Visuele beeldvorming 
o Zelfreferentie 

(4,5,6  zijn in feite speciale voorbeelden van 3.) 
3. Langetermijngeheugen: 

LT: verwijst naar een haast ongelimiteerde opslagplaats waar info voor een lange tijd bewaard 
kan worden, het is geen accurate weergaven van wat er bewaard wordt (in tegenstelling tot de 
vorige twee). We herinneren ons de dingen zoals we denken dat ze geweest zijn (wetend wat we 
nu weten), niet zoals ze echt waren. Ze worden vermengd met beelden of fantasie. Om 
overlevingswaarde te hebben moet het geheugen geen waarheidsgetrouwe representatie beiden 
van het verleden.  
Informatie in het LT moet gecodeerd zijn, om effectief bewaard te zijn en teruggeroepen te 
kunnen worden. Je hebt een kapstok nodig, bij deze kapstok hoort een code die je gebruikt om 
de info later weer op te roepen.   
Hoe wordt info het best gecodeerd om opgeslagen te worden in het LT:  

- Repetitie 
- Gebruik maken van voorbeelden, elaboratie 
- Een relatie zoeken met iets dat al in het LT zit 
- Visuele beeldvorming 
- Zelfreferentie: info zal beter onthoud worden als het op een of ander manier naar onszelf 

verwijst.   
 

 



7.1.2 Integrerend verklaringsmodel 
BADDELEY heeft het concept van het KT uitgebreid, hij beschouwt het KT als een repetitiebuffer voor het 
LT. Het krijgt de naam werkgeheugen. Het grote verschil is dat het werkgeheugen niet losstaat van het LT 
maar er door wordt omvat.  
LT, KT en werkgeheugen kunnen het best voorgesteld worden als 3 concentrische sferen. 

(werkgeheugen in het midden)  
 
Baddely onderscheidt ook 
deelcomponenten van het 
werkgeheugen: 
- fonologische lus 
- visuopatiele tekenblad 
-episodische buffer 
- executieve buffer 
- executieve controlesysteem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.1.3 Meerde geheugensystemen  
Het werkgeheugenmodel aanvaard het idee dat er meerdere, los van elkaar functionerende 
geheugensystemen bestaan.  
Studies met amnesiepatiënten suggereren dat één van de geheugensystemen aangetast kan zijn, terwijl 
de andere systemen perfect functioneren.  
Een belangrijk besluit is dat herinneringen expliciet of impliciet voorkomen: 

o Procedurele geheugen: Impliciete herinneringen: niet met opzet in het geheugen geprent (kan 
nog verder worden ingedeeld: zie schema) ligt eerder in het subcorticale gedeelte van de 
hersenen   

o Declaratieve geheugen: Expliciete herinneringen: met aandacht verwerkt en kan bewust worden 
opgeroepen. Steunt vooral op de neurale connecties tussen de temporale lob en de frontale lob.  

     Onthouden gebeurt via: 
- Conceptuele hiërarchie: organisaties van informatie op basis van hiërarchische niveaus 

bevordert het onthouden. 
- Schema’s en scripts: aangeleerde patronen die het denken over een bepaalde plaats, 

object of gebeurtenissen sturen. 
- Semantisch netwerk: netwerk van geassocieerde woorden/ concepten die als modules 

met elkaar verbonden zijn.  
 

 
 



 
7.2 Informatie oproepen  
Over het algemeen geldt dat informatie makkelijker te herkennen is dat te reproduceren 
(codeerspecificiteit als tegenovergestelde).  

• Impliciete herinneringen:  
- Priming (vb, vul het woord in:   _MP_____T) dmv priming kan je ontbrekende info invullen. 

Priming werkt zelfs in situaties waarin je niet bewust bent dat je de subtiele hint gezien 
hebt.  

• Expliciete herinneringen: (zie hieronder)  
- Maak gebruik van de manier waarop info gecodeerd is in LT. 
- Coderingsspecificiteit: herinneringscues moeten congruent zijn met coderingsproces; 

geldt voor gemoedstoestanden en plaatsen. 
 

7.2.1 Codeerspecificiteit 
Herinneren van expliciete herinneringen hangt af van:   

- Manier waarop info gecodeerd is in LT. = effectiviteit vd code zelf 
- Overeenstemming tussen de manier van coderen en de manier van oproepen = 

Coderingsspecificiteit: herinneringscues moeten congruent zijn met coderingsproces; 
geldt voor gemoedstoestanden en plaatsen. 



  
 

 
Congruente condities scoren beter: er worden meer woorden onthouden wanneer oproepen en coderen 
in dezelfde omgeving plaatsvonden (experiment duikers)  
Besluit: codeerspecificiteit is een belangrijke determinant om info met succes weer op te roepen.  
 
 
 

0

20

40

60

80

100

Opgewekt Droevig%
 v

an
 d

e 
 w

oo
rd

je
s c

or
re

ct
 

on
th

ou
de

n

Gemoedstoestand tijdens leerfase

Opgewekt bij
het
oproepen

Op het dok Onder water

%
 v

an
 d

e 
 w

oo
rd

je
s c

or
re

ct
 

on
th

ou
de

n

Positie tijdens leerfase

Op het dok
bij het
oproepen



7.3 Informatie vergeten  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7.3.1 Vergeetcurve van Ebbinghaus 
 

Het merendeel van 
wat we leren, 
vergeten we bijna 
onmiddellijk. (het 
gaat hier wel om 
zinloos materiaal)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



7.3.2 Tekortkomingen in het geheugen  
‘the seven sins of memory: 

1. Vluchtigheid: enkel relevante info wordt effectief opgeslagen in het LT, details ontglippen ons 
mettertijd.  

2. Verstrooidheid: heeft te maken met verdeelde aandacht 
3. Blokkades: (interferentie) hebben vooral een invloed op vergeten wanneer twee bronnen van 

informatie gelijkaardig zijn.  
- Retoactieve interferenties: nieuwe info verhindert de retentie vd oud info 
- Proactieve interferenties: oude info staat in de weg van het aanleren van nieuwe info.  

4. Foutieve attributie: fouten in het oproepingsproces zijn het gevolg van een foutieve 
brontoeschrijving, de info aan de verkeerde kapstok gehangen.  
Kunnen zorgen voor problemen voor gerechtsgetuigenissen: het identificatieproces van een 
misdadiger is een line-up wordt beïnvloed door kenmerken van de andere personen in de line-up.   

5. Suggestibiliteit: herinneren van dingen die er in feite nooit gebeurd zijn. Misinformatie kan ofwel 
de echte info vervangen, ofwel verhinderen dat de echte info opgeroepen wordt.  

6. Bias (vooringenomenheid): wat we ons herinneren is een groot deel beïnvloed door wat we nu 
voelen.  

7. Persistentie: soms kunnen we niet vergeten wat we toch willen vergeten.   
Deze tekortkomingen kunnen ook geïnterpreteerd worden als oplossingen voor bepaalde problemen 
waar we telkens opnieuw in ons dagdagelijks leven mee geconfronteerd worden. Zonden van het 
geheugen tonen aan dat het geheugen over verscheidene adaptieve waarden beschikt 

• Vluchtigheid: beschermt het geheugen tegen overvloed van info. 
• Verstrooidheid: illustreert flexibiliteit van onze aandacht (het verleggen van de aandacht naar het 

meest relevante). 
• Blokkeren: filter voor de meest relevante info. 
• Foutieve attributies en suggestibiliteit: oog voor betekenis iplv. details (≠ computer). 
• Persistentie: om emotionele ervaringen niet te vergeten omdat die veel overlevingswaarde 

zouden kunnen hebben. 
 
7.4 Biologische onderbouw van het geheugen  
Het geheugenspoor ligt in de verbinding tussen de neuronen.  
De rol van eiwitsynthese in de geheugenvorming, de rol van de hippocampus (formeel belang in de 
vorming van een geheugenspoor, het speelt een rol in de consolidatie van het geheugenspoor)  
 
7.5 Informatie verwerken  
Elke actie of beslissing is het gevolg van hersenactiviteit waarbij verschillende bronnen van info verwerkt 
worden , de uitkomst kan sterk verschillen afhankelijk van welk geheugensysteem geactiveerd werd.  
 
7.5.1 Twee informatieverwerkingssystemen  
SLOMAN stelt twee complementaire redeneersystemen: 

– Associatief systeem: door zijn automatische, vlugge en vaak onbewuste 
informatieverwerking maakt het ons zeer gevoelig voor het herkennen van patronen. We 
nemen beslissingen op basis van hoe gemakkelijk info in ons geheugen toegankelijk is. 
Deze info is dan representatief. 

– Gereglementeerd systeem: trage, gecontroleerde en bewuste 
informatieverwerkingssysteem, is cognitief meer inspannend.   



Beide systemen zijn nodig om normaal te kunnen functioneren en zijn beide wss door natuurlijke selectie 
gevormd. 
Ons bewust eb gecontroleerd redeneervermogen is bezield door zowel cognitie als emotie, en onze 
informatieverwerkingssystemen veel verder dan emotionele reacties.   
Cognitief gemak: we laten ons het liefst leiden door een de uitkomsten van een 
informatieverwerkingssysteem dat spaarzaam is, maar toch de indruk geeft de wereld in betekenisvolle 
patronen te begrijpen. (associatief systeem wordt overmeesterd door het gereglementeerde systeem)  
 
7.5.2 Biases en vooringenomenheid 
KAHNEMAN 
Hoe groter de samenhang van het verhaal, hoe groter het cognitief gemak en de subjectieve ervaring van 
zelfvertrouwen die daaruit volgt. Hier volgen een aantal heuristieken waar we courant gebruik van maken:  
Heuristiek= een kortere weg die we gebruiken in ons denkpatroon om op een eenvoudigere manier een 
adequate oplossing vinden.  

- Affectheuristiek: wanneer een vraag polst naar je emotionele attitude, dan zal je huidige 
gemoedstoestand naar alle waarschijnlijkheid je beoordeling beïnvloeden.  

- Beschikbaarheidsheuristiek: Vooral in situatie met een onzekere uitkomst is de invloed van 
bias of vooringenomenheid duidelijk merkbaar. De heuristiek is het gevolg van het gemak 
waarmee relevante voorbeelden uit het geheugen worden opgehaald. Bv auto-ongevallen 
krijgen minder aandacht dan vliegtuigrampen. 

- Representativiteitsheuristiek: het introduceert een bias waarbij we een object of een 
persoon verkeerdelijk gaan categoriseren. (verkoper of bibliothecaris)   

We hebben een ongelofelijk vermogen om het ongeloofwaardige te geloven.  
We lijden aan een illusie van validiteit. Het vertrouwen dat mensen hebben in hun beoordelingen of 
voorspellingen is sterk afhankelijk van de mate van de representativiteit.  
 
7.5.3 Keuzes en kaders 
Beslissingen nemen: Irrationele invloeden:  

• Meerdere geheugensystemen verklaart waarom  beslissingen vaak beïnvloed door onbewuste 
processen, ervaringen en vooringenomenheden.   

 Voorbeeld: “framing” –omkadering 
   vb “partner vs concurrent” 
   “wall street vs community game” 
Belang van framing in de besluitvorming: hoe het kader waarin een probleem wordt voorgesteld de 
beslissingsuitkomst beïnvloedt.  
Prospect theorie: 
Framing effects: Kahneman & Tverski’s Prospect theorie: 

• In een WIN situatie worden mensen “risico-avers.” 
• In een VERLIES situatie worden mensen “risico-zoekend.” 

Het kader waarin het probleem werd gesteld, heeft dus een grote impact op de waardering van mensen 
en vervolgens op de beslissingen die ze nemen. 
Samenvattend: mensen zijn gevoelig voor contextuele effecten wanneer ze de utiliteit van een 
beslissingsalternatief overwegen en een keuze maken, en dat het kader waarin een beslissing genomen 
wordt, kan leiden naar tegengestelde keuzes. 
Vooroordelen: (zie slides)  

• Stereotyperingen  
• Illusoire correlaties 
• Vooringenomenheid 



• « Representative bias » (e.g., Linda, the bankteller) 
•  « Hindsight bias » (e.g., spreekwoorden) 
• « Anchoring bias » (gebrek aan creativiteit) 

Justificatie-effect:  
Het feit dat we graag consistent blijven en vooral consistent willen overkomen. In het dagelijkse leven zijn 
er aanwijzingen dat mensen hun keuzes graag verantwoorden en zelfs vergaan in het zoeken naar een 
rationele verklaring die hen en andere moeten overtuigen dat ze weten war ze doen.  
 
7.6. Beperkte rationaliteit 
Ons dagelijks leven word beheerst door beslissingen. De rationele besluitsvormingstheorie, gegroeid uit 
de sociologie en de economie, veronderstelt dat besluitvorming een rationeel proces is (Homo 
economicus)  
Voor sociologen is dit beeld van de Homo economicus lachwekkend. Het beeld is achterhaald en heeft 
plaats gemaakt voor een nieuwe, meer genuanceerde rationaliteit:  

• Herbert Simon en « Bounded Rationality » 
• Onze rationaliteit is beperkt omdat de menselijke informatieverwerkingscapaciteiten beperkt zijn. 
• Daarom komen we tot beslissingen die steunen op simpelere modellen die de essentie van een 

probleem vatten, maar de complexiteit terzijde laten.  
• We laten ins beïnvloeden door emoties, vooroordelen en kaders, heuristieken toepassen,…  

Besluit:  
• Homo economicus is niet uitsluitend rationeel. 
• Rationaliteit is beperkt 
• Bewuste besluitvorming wordt beïnvloed door automatische processen en gaat hand in hand met 

emoties. 
 
HOOFDSTUK 8: Emoties  
 
Emoties overkomen ons. Emoties sturen onze uitkomsten in een bepaalde richting en omdat mensen 
rekening houden met hun geanticipeerde gevoelens wanneer ze beslissingen nemen. Emoties en cognitie 
beïnvloeden elkaar continu.  

• Emoties maken ons typisch menselijk. 
– Rol van neocortex! 

• Emoties definiëren ons als zoogdieren. 
– Rol van het limbisch systeem. 

•  Twee stromingen in emotie onderzoek: 
– Hoe is een emotie veroorzaak? (Wat is het?) 
– Zijn emoties functioneel? (Wat doet het?) 

 
Een emotie is een reactie op iets uitzonderlijks. 

1. Veroorzaakt opwinding (neurale, fysiologische, en hormonale response) 
2. Is expressief (gedragsmatige response)  
3. Is cognitief (betekenis vraagt interpretatie) 
4. Is subjectief (veroorzaakt gevoelens) 

 
 
 
 



8.1 Totstandkoming van emotietheorieën 
8.1.1 Charles Darwin  
Initieerde emotie onderzoek met zijn boek: “On the expression of emotions in man and animals.”  Twee 
vragen komen hier aanbod:  

- Hij wil weten hoe emoties precies worden uitgedrukt  
- Ook wil hij achterhalen hoe onze emoties evolutionair ontstaan. Na onderzoek stelt hij vast 

dat het uitdrukken van emoties een weerspiegeling zijn van ontogenetische en 
fylogenetische ontwikkelingen. Het zijn de restanten van gewoonten die ooit in hun 
omgeving nuttig waren.  

Emoties zijn volgens hem onvermijdelijke reacties met expressie als functie en weinig cognitieve 
interpretatie. Het is ook een weergave van de continuïteit van zoogdier tot mens en van kind tot 
volwassenen.  
 
8.1.2 William James 

Volgens James is de redenering, dat angst 
de opwinding veroorzaakt, fout. Indien 
dit zou kloppen zouden emoties meer 
controleerbaar moeten zijn.  
De lichamelijke opwinding vormt volgens 
James de essentie van emoties.  
De gewaarwording van een emotie is het 
gevolg van een scala van lichamelijke 
veranderingen. Lichamelijke 
veranderingen zorgen ervoor dat we 
angst voelen en kunnen weg vluchten. Hij 

draait dus de gangbare versie van emoties om: 
StimulusÎ Î lichamelijke opwinding Î Î bewust gevoel  
 
Maar ook James’ visie over emoties klopt niet altijd:  

- De autonome respons is niet specifiek genoeg om een onderscheid te maken tussen de 
verschillende soorten emoties die we kennen 

- De betrokkenheid van het autonome zenuwstelsel is in sommige gevallen relatief traag 
- Je kan ook lichamelijke opwinding van het autonome zenuwstelsel ervaren zonder der er een 

emotionele respons hoeft te zijn bv koorts  
 



8.1.3 Walter Cannon  
Zijn resultaten spreken die van James 
ook tegen.  
Cannon suggereert dat de emoties 
gestuurd worden vanuit het 
subcorticale gedeelte, maar dat de 
cortex ook een belangrijke rol speelt in 
het controleren of beheersen van de 
emotionele reactie (zie ook Phineas 
Gage)  
Het onderzoek van Cannon leidde tot 
een vernieuwde visie op de werking 
van emoties.  
Wanneer de cortex niet meer 
functioneert, dan is de opwinding 

veroorzaakt door de emotie niet meer gecoördineerd of gesocialiseerd. 
 
 ÎÎ bewust gevoel 
Stimulus Î Î subcorticale activiteit  
 ÎÎautonome opwinding, amygdala /hypothalmus  
 
Het is echter moeilijk om een onderscheid te maken tussen de lichamelijke opwinding gekoppelde aan 
positieve of negatieve emoties.  
 
8.1.4 Waarderingstheorie 

Denken speelt een rol in het waarderen of het 
evalueren van een emotie. Door te reflecteren 
over de emoties maken we een onderscheid 
tussen positief en negatief geladen emoties.  
Waarderingstheorie: het idee dat emoties op 
cognitieve evaluatie van gebeurtenissen of 
toestanden berusten, is algemeen aanvaard.  
 

Stimulus Î Î cognitieve evaluatie van wat de stimulus betekend Î Î bewust gevoel  
 
8.1.5 Het tweefactormodel van Schachter 

Dit emotiemodel is een combinatie van de 
waarderingstheorie en de resultaten van 
de hersenexperimenten van Cannon. 
Een emotie kan pas ontstaan als we voor 
het inwendig gevoel en de bijhorende 
activatie van het autonome zenuwstelsel 
een uitwendige reden kunnen vinden om 
ons gevoel te verklaren.  
 
Stimulus  Î evaluatie   Î 
  Î autonome opwindingÎ   
 

Bewust 
gevoel  



8.1.6 Transfers van excitatie 
Het is mogelijk om de emotie aan de verkeerde oorzaak toe te schrijven. 
Twee experimenten: 

- Schachter & Singer (1962): de lichamelijke opwinding die veroorzaakt wordt door een pep 
middel experiment kan verward worden een gevoel van euforie of irritatie.  

Hypothese: Is het uiten van de emotie van irritatie of euforie beïnvloedbaar door 
bijkomende (irrelevante) informatie?  
Onafhankelijke variabele:  

� Pemiddel info; geen info; verkeerde info 
� Irriterend rolmodel; euforisch rolmodel 

Afhankelijke variabele: Meting van de graad van irritatie en euforie doormiddel van 
vragenlijst. 
Resultaat: opwinding veroorzaakt door een pepmiddel kan als een emotie 
geïnterpreteerd worden, maar enkel wanneer de persoon zich niet bewust is van het feit 
dat het pepmiddel het sympathisch zenuwstelsel activeert en voor opwinding zorgt.  

- Aaron & Dutton (1974): de aantrekking voor een vrouw die men voelt is in feite het gevolg 
van uitgelokte angst.   

Hypothese: Kan men de emotie van angst toeschrijven aan lichamelijke aantrekking?  
Onafhankelijke variabele: Hangbrug versus houten brug 
Afhankelijke variabele: Aantal mannen die na het experiment de vrouwelijke enquêteur 
opbellen.   
Resultaat: mannen op de bengelende brug hebben meer lichamelijke opwinding 
waargenomen dan op de veilige brug. In plaats van deze opwinding toe te schrijven aan 
angst om te vallen, schreven ze die toe aan aantrekking voor de vrouw die enquête 
afnam.  

Deze foute brontoeschrijving van een emotie, noemt men ‘transfer van excitatie’  
 
8.2. Emoties definiëren  
Een emotionele reactie herken je omdat ze samengaat met volgende kenmerken:  

- Reactie op iets uitzonderlijks: emotionele reactie is kortstondig en onderscheid zich van 
andere affectieve toestanden. Het kan herleid worden tot een belonende of straffende 
stimulus 

- Veroorzaakt opwinding: uit zich in meetbare fysiologische en hormonale reacties 
- Actiegericht: gekoppeld aan motivatie en emotie-regulatie. Negatieve emoties worden 

hersteld en positieve worden behouden 
- Cognitieve waardering: uit zich in een subjectief gevoel, emotie en cognitie gaan hand in 

hand omdat een emotie pas betekenis krijgt wanneer er een bewuste evaluatie plaatsheeft 
- Expressief: Is altijd zichtbaar 

In haar totaliteit zorgt een emotionele reactie voor een adaptieve respons: emoties helpen een 
organisme bij het vervullen van individuele doelstellingen en verlangens op zo’n manier dat de 
overlevings- en voortplantingskansen verhoogd worden. 
 
8.3 Emoties zijn een reactie op iets uitzonderlijks  
Emotie geeft aanleiding tot een set van reacties als antwoord op een uitdading in de omgeving:  
Emotionele reactie = ogenblikkelijk het lichaam mobiliseren als aanpassing op een verandering in de 
omgeving. Alle bijkomende reacties zijn van korte duur. Hierin verschilt emotie van gemoed (= 
emotionele toestand) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emoties: het gevolg van specifieke emotionele reacties die situatie gebonden zijn. Kunnen variëren van 
persoon tot persoon en van situatie tot situatie. Intens, van korte duur, lichamelijke opwinding, 
gelaatsexpressie en subjectief gevoel. 
Gemoedstoestand: langdurig van aard en niet prikkel gebonden. Ze hoeven niet specifiek te zijn.   
Affectieve stoornissen: wanneer een gemoedstoestand langer dan enkele weken duurt en interfereert 
met de functies van het dagelijks leven. Bv klinische depressie  
Gemoedstrekken: verwijzen naar persoonsgebonden gevoelens  
 
8.4 Emoties veroorzaken fysiologische opwinding  
Lichamelijke opwinding is meestal het gevolg van de werking van het autonome zenuwstelsel en het 
limbisch systeem. Hoe klein ook, de veranderingenzijn altijd fysiologisch meetbaar.  
 
8.4.1 Rol van het autonome zenuwstelsel 
Het sympathische zenuwstelsel (vooral bij negatieve emoties is dit gedeelte van hat autonome 
zenuwstelsel actief) is altijd betrokken. Dit veroorzaakt het “fight or flight” gedrag.  
Een gevolg van de lichamelijke opwinding en de activatie van het sympathische zenuwstelsel is onder 
meer de verhoogde werking van de zweetklieren (=galvanische respons). Andere zijn hartslag, 
ademhaling, bloeddruk,… 
Het verband tussen emotie en autonome zenuwstelsel licht aan de basis van een leugendetector. Het 
principe is dat een persoon zich bij een leugen emotioneel zal voelen, en dat dit kleine veranderingen in 
de activatie van het sympathische zenuwstelsel tot gevolg heeft (het meet dus geen leugens).  Moet met 
en korrel zout genomen worden, er zijn te veel uitzonderingen.  
Er bestaat geen ‘one-size-fit-all’-model voor de relatie tussen lichamelijke opwinding en emotionele 
respons.  
 
8.4.2 Rol van de hersenen  
Emoties worden in de hersenen gestuurd door de thalamus, het limbische systeem (amygdala, 
hippocampus, hypothalamus).  
Thalamus: controleert alle inkomende informatie voor emotionele geladen stimuli.  
De hypothalamus: activeert de vrijlating van stresshormonen. 



Limbische systeem: ‘de hoofdzetel van de emoties’ omvat amygdala, hippocampus en de hypothalamus. 
De amygdala is geactiveerd wanneer mensen geconfronteerd worden met stimuli die gewoonlijk 
emoties uitlokken.  
De verwerking van emoties is ten minste voor een deel gelateraliseerd in de hersenen. Negatieve 
emoties zijn gekoppelde aan een verhoogde EEG-activiteit in de RH, terwijl positieve emoties vooral in 
de LH terechtkomen.  
Onderzoek met split-brain patiënten toont aan dat RH meer begaan is met het verwerken van intuïtieve 
en emotionele informatie, LH treedt op als rationele zingever.  
 
8.5 Emoties zijn actiegericht  
Het autonome zenuwstelsel ondersteunt actiegericht gedrag dat zich automatisch of intuïtief voordoet. 
Emoties vormen de basis van gedragstendensen om verschillende doelen op zeer KT te bereiken: 
vechten, vluchten, liefkozen,… 
Je kan emoties ook beschouwen als bron of versterking van drijfveren. Emoties versterken de drijfveren 
of prioriteiten tussen verschillende drijfveren (emotie hangt dus nauw samen met motivatie). 
 
8.5.1 Toenadering en vermijding  
Men onderscheid twee categorieën van drijfveren:  

- Toenaderingsgedrag: emoties motiveren om beloningen na te streven. 
- Vermijdingsgedrag: emoties reguleren de negatieve emoties om positieve 

gemoedstoestand te herstellen (meestal gevolg van straffende stimuli).  
Positieve emoties leiden tot toenaderingsgedrag, je wilt de situatie opnieuw beleven. Zolang het gevoel 
niet onderbroken wordt, zullen de gedragstendensen blijven bestaan. Positieve emoties blijven dus ook 
op de LT motiverend. 
Negatieve emoties zijn alarmerend en kunnen vermijdingsgedrag veroorzaken. Negatieve emoties 
kunnen ook voor toenaderingsgedrag zorgen, wat aanleiding geeft tot acties die het slechte gevoel 
mogelijk teniet doen. Negatieve emoties zijn dus op KT motiverend.  
 
8.5.2 Emotieregulatie 
Het doel van emotieregulatie is het fysiologisch evenwicht in het lichaam te herstellen of bewaren 
(homeostasis). 
Voorbeelden: 

- Wraakacties: Een benadeelde persoon die zich “slecht” voelt straft met de anticipatie dat 
de resulterende rechtvaardigheid ook de negatieve emoties wegwerkt. Beeldstudies van de 
hersenen tonen aan dat wraakacties het beloningssysteem van de hersenen activeert. Er is 
dus een biologische meerwaarde aan het “leedvermaak.”  

- “Coping”: het omgaan met emoties: 
� door emoties te onderdrukken of  
� door aandacht te verleggen. 

- Je kan de emotie reguleren door de stimuli die de emotie uitlokts, te her-evalueren, je 
veranderd het subjectieve gevoel gekoppeld aan de emotie 

 
8.5.3 Emotieregulatie en prestaties 

- Emotieregulatie is essentieel om optimaal te presteren ( te veel opwinding leid tot stress)  
Stress is vaak het gevolg van een nederlaag, faalangst of van andere negatieve emoties.  
Er bestaat een relatie tussen het niveau van lichamelijke opwinding en presaties:  

- De relatie tussen prestaties en opwinding is curvilineair (U-vorm) 



 
 
Elke persoon presteert het best bij een 
bepaald niveau van opwinding. Dit niveau 
verschilt van persoon tot persoon, en ook 
vaak van taak tot taak.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.6 Emoties creëren voor een subjectief gevoel  
8.6.1 De invloed van cognitie op emotie 
Als je begrip hebt voor de aard van de stimuli, dan pas wordt de emotie zinvol. Het is de cognitieve 
evolutie die emoties ze rijk en subjectief maakt.  
Een van de voorstanders van deze waarderingstheorie is LAZARUS.  
Volgens Lazarus, aanhanger van de waarderingstheorie van emoties, moeten we eerst de waarde van de 
emotie inschatten (goed of slecht), vervolgens evalueren wat het betekent in termen van onze huidige 
situatie en doelen. We gebruiken cognitie om emoties te onderdrukken (coping). 

- Voorbeeld: gruwelbeelden in geacteerde film worden minder gevoeld dan gruwelbeelden 
in documentaires (in de film weet je dat het acteurs zijn)  

 
8.6.2 De invloed van emotie op cognitie 
Volgens Zajonc overkomen emoties ons en kunnen ze enkel in noodtoestand de cognitieve processen 
automatisch overweldigen. Hij is het dus niet eens met LAZARUS.  

- Voorbeeld: we maken meer fouten tijdens een moeilijke taak wanneer we opgewonden 
zijn. 

Schema: 

 



8.6.3 Bewuste en onbewuste processen in het waarderen van een emotie 
Recent onderzoek toont aan de beide theorieën niet incompatibel zijn. LeDoux vat de hersenprocessen 
betrokken bij een emotionele reactie samen in een model.  
 

 
Alle sensorische input die 
emotionele info bevat, wordt via 
de thalamus langsheen twee 
routes verzonden: één leidt naar 
de cortex (traag) en de andere 
naar de amygdala (voor vlugge 
verwerking).   
 
 
 
 
 
 
 

 
8.7 Emoties zijn expressief 
Het subjectieve element van emoties kunnen we bij andere nooit achterhalen, toch kunnen we 
inschatten of andere zich blij, droevig, boos, verrast,… voelen omdat elke emotie uitgedrukt wordt in 
lichaamstaal.  
Volgens DARWIN was de expressie van de emotie het product van evolutie dmv natuurlijke selectie en 
dus adaptief.  
 
8.7.1 Culturele gelijkenissen en verschillen in het uitdrukken van emoties 

Darwin: de overlevingswaarde van 
emoties ligt in de uitdrukking ervan 
 
Men kan vaststellen dat mensen 
met grote consistentie een aantal 
fundamentele emoties kan 
onderscheiden (angst, walging, 
vreugde, woede, verassing en 
verdriet)  
Wat is nu de culturele gelijkenis in 
het herkennen van deze 
basisemoties?  
Ö Foto’s laten zien in 
verschillende culturen = emoties op 
de foto’s waren universeel 
herkenbaar 
 
 



8.7.2 Primaire emoties en varianten  
 
Er zijn acht primaire 
emoties (volgens 
Plutchik): fundamenteel 
emoties die universeel 
herkend worden en 
waarschijnlijk 
aangeboren zijn bij onze 
soort.  
Myriade subtielere 
emoties: schakeringen of 
mengelingen van 
primaire emoties 
 

Tabel: primaire emoties die fundamenteel aanwezig zijn in alle culturen 
 
8.7.3 Gezichtsfeedbackhypothese  
Als emoties expressies zijn, zijn expressies dan ook emoties? Herkennen de hersenen een emotie in een 
expressie? Volgens de gezichtsfeedbacktheorie wel.  
Hypothese: de signalen die de spieren naar de hersenen sturen, helpen de hersenen bij het 
interpreteren en de bewustwording, of naamgeving, van een emotie.  
Deze hypothese werd het eerst door DARWIN voorgesteld.  
Experimentele studies bevestigen dit:  

- Pen tussen tanden (lachspieren zijn geactiveerd) of pen tussen lippen (geassocieerd met 
droevig gezicht): als je dan cartoons moet beoordelen, is de cartoon, wanneer de pen 
tussen de tanden zit, grappiger dan wanneer tussen lippen (dan wordt het droeviger 
ervaren) 
Besluit: de combinatie van een emotionele stimulus (de cartoon) en de daaropvolgende 
motoractivatie (bijvoorbeeld: de lach) is verantwoordelijk voor de emotionele ervaring.  

 
8.7.4 Spiegelneuronen  
Wanneer we emoties van anderen herkennen, dan delen we in essentie hun gevoelens.  
Spiegelneuronen: neuronen die geactiveerd worden wanneer we gedrag van andere observeren en 
nabootsen (geactiveerd wanneer we gelaatsuitdrukkingen van andere imiteren).  
Imitatiegedrag is een welbekend fenomeen. Het is een effectieve methode om andere beter te 
begrijpen. De gezichtsfeedbacktheorie voorspelt immers dat we de emotie ervaren van een ander 
persoon zelf subjectief zullen ervaren als we de uitdrukking ervan simuleren. 
Het blokkeren van imitatiegedrag interfereert met emotieherkenning. Het verhinderen van emotie-
expressie maakt ons minder emotioneel en zou ons misschien ook wel minder empathisch maken.  

- Kauwgom experiment:  als we foto’s bekijken met kauwgom, zullen we moeilijker de 
beelden herinneren  

 
 
 
 
 



8.8. Functionele benadering van emoties 
De vraag naar wat een emotie precies inhoudt wordt vervangen met het zoeken naar wat een emotie 
doet.  
Functionele benadering gaat er van uit dat emoties oplossingen bieden voor wederkerige problemen uit 
de omgeving. Emoties zijn dus door natuurlijke selectie gevormd omdat ze de overlevingskansen hebben 
verbetert, onze emotionele reacties zijn daar een erfstuk van.  

• Emoties verhogen de overlevingskansen (emoties fungeren als heuristieken): 
- De expressie  van een emotie verbetert de communicatie (probeer je in te beelden om een 

emotie te communiceren zonder ze uit te drukken). 
- Emoties motiveren.  Door hun actiegerichtheid treden ze op als alarmsignalen. Men heeft 

aandacht voor nieuwe informatie. 
- Emoties zijn informatief. Ze kunnen de besluitvorming in onzekere situaties positief (en 

intuïtief) beïnvloeden. 
- Sociale emoties verhogen groepscohesie 

 
8.8.1 Emoties zijn communicatief  
Er minstens twee feitelijke bevindingen waaruit we kunnen afleiden dat emoties een communicatieve 
functie vervullen:  

- We drukken emoties altijd expressief uit 
- We imiteren (door spiegelneuronen) de emotionele uitdrukkingen van anderen, waardoor 

we zelf voelen hoe een ander zich voelt. 
Mensen communiceren hun emoties zowel verbaal als via gelaatsuitdrukkingen, intonatie, gebaren en 
houding.  
Emotie-expressies (zoals blozen, fronzen, huilen,…) zijn universeel herkenbaar.  
Ten slotte communiceren we emoties via kunst.  
 
8.8.2 Emoties zijn actiegericht  
Emoties zijn de alarmsignalen van het lichaam. Ze richten de aandacht specifiek naar die stimuli die het 
meest relevant zijn met betrekking tot het vervullen van de basisbehoefte die nodig zijn om te overleven 
en zich voort te planten. Emoties zorgen ervoor dat het gedrag dat ze veroorzaken doelgericht is en 
afgestemd op de aandachtstrekkende stimuli.  

  
STIMULUS 

  
BETEKENIS 

  
GEVOEL 

  
DOEL 

  
GEDRAG 
  

dreigend wild 
dier 

gevaar angst veiligheid vlucht 

groepslid vriend vertrouwen wederzijdse 
steun 

een gesprek 
voeren 

bittere smaak vergif walging gif uit lichaam 
verwijderen 

misselijkheid, 
overgeven 

nieuw terrein onbekend 
terrein 

curiositeit leer het terrein 
kennen 

verken 

 
 
 
 



8.8.3 Emoties zijn informatief 
De “Somatic Marker” hypothese van Damasio 

- Een gedachte bestaat uit beelden, inclusief perceptuele en symbolische representaties. 
- Levenservaringen zorgen ervoor dat deze beelden gekoppeld worden (“marked”) aan 

positieve of negatieve gevoelens, die rechtstreeks verbonden zijn met lichamelijke 
gevoelens (“somatic markers)”. 

- Wanneer een negatief gevoel geassocieerd wordt met een beslissingsuitkomst, ringt er 
alarm. 

- Wanneer een positief gevoel geassocieerd wordt met een beslissingsuitkomst, wordt dit 
een stimulans. 

- Aldus verbeteren positieve en negatieve gevoelens de preciesheid van de beslissing in een 
situatie gekenmerkt met onzekerheid (hun afwezigheid leidt tot verkeerde beslissingen). 

 
Om deze hypothese empirisch te onderbouwen, is er een studie uitgevoerd door Damasio & Becchara 

• Doel: aantonen dat emoties een noodzakelijk deel uitmaken van gezonde besluitvorming 
• Methode: “Becchara’s Gambling task:”  

- 4 pakken kaarten: A, B, C, en D.  
- Elke kaart geeft winst of verlies aan. 
- 2 pakken (je weet niet dewelke) leveren bij elke kaart ofwel grote winst, ofwel groot 

verlies. Deze pakken resulteren op lange termijn steeds verlies.  
- 2 pakken (je weet niet dewelke) leveren bij elke kaart ofwel kleine winst, ofwel klein 

verlies. Deze pakken resulteren op lange termijn steeds in winst.   
- Je krijgt een initieel bedrag en je mag keer op keer een kaart uit één van de 4 pakken 

trekken. Je winst/verlies dat de kaart je oplevert wordt opgeteld/afgetrokken van je initieel 
bedrag. Het doel is om zoveel mogelijk geld te winnen      

- De resultaten worden vergeleken met patiënten met hersenletsel.   
• Resultaat: patiënten leren niet welke situaties risicovol zijn en wanneer de kans groot is dat ze 

geld kunnen verliezen. De studie toont aan dat mensen onbewust gedreven worden door 
emoties om de juiste beslissingen te nemen, de hersendelen die de emotionele opwinding 
veroorzaakten, hadden het risico geregistreerd zonder dat de persoon zich daar bewust van 
hoefde te zijn. Hersenen van de patiënten met letsel konden dit niet.  

Samengevat: een milde emotionele reactie is functioneel omdat ze informatief is met betrekking tot de 
gevoelens die een stimulus nu en in de toekomst teweegbrengt en daardoor kan ze de preciesheid of de 
gepastheid van het besluitvormingsproces verbeteren.  
 
8.9 Emoties en sociale relaties 
De impact van emoties is niveau-overschrijdend. Ze beïnvloeden zowel de neurologische processen, het 
individuele gedrag als het groepsgebeuren. Recent komt ‘sociale emoties’ naar voren om het gedrag van 
mensen in groep te verklaren.  
 
8.9.1 Emotionele besmetting 
Een eerste opvatting van het begrip ‘sociale ‘emoties’ is dat je ondervindt dat emoties heel gemakkelijk 
overgedragen kunnen worden van persoon tot persoon, zodat een groep snel dezelfde emotie begint te 
delen. Dit noemt men ook sociale besmetting. Dit kan mede verklaart worden door de spiegelneuronen: 
omdat we door imitatie zelf de gevoelens van anderen voelen, zullen onze emoties vaak onderhevig zijn 
aan de emoties van anderen, of aan de emotionele sfeer die er in een groep heerst.  
 



Sociale emoties: In groepsverband kunnen we soms de emoties van anderen internaliseren; we voelen 
emoties voor de groep waartoe we behoren (vb New York, Sept 11, Tsunami Japan, dit is op een 
positieve manier, maar kan ook op een negatieve manier bv Holocaust).  
Deze groepsemoties sturen individueel gedrag (persoonlijk reageren op het onrecht dat een groepslid 
werd aangedaan). 
 
8.9.2 Sociale lijm  
Een tweed opvatting is om sociale emotie te beschouwen als adaptaties die de samenwerking in een 
groep bevorderen. Sociale emoties zorgen ervoor dat mensen zich coöperatief zullen gedragen, ook al is 
de verleiding om vals te spelen groot indien er geen toezicht is. Bv boete geven aan ouders die kinderen 
te laat komen ophalen Î gevolg meer ouders komen later omdat de boete fungeert als handelswaar 
die de schaamte van het te laat zijn afkoopt. Emoties zorgen er voor dat we de prosociale normen zullen 
internaliseren. Waarom mensen helpen? Î ik help omdat niet helpen mij schaamte en schuld zou 
bezorgen.  
Sociale emoties geven richtlijnen aan elk individu om binnen de groep de culturele normen na te leven, 
dit bevordert voortbestaan van de groep.  
 
8.9.3 De strategische rol van emoties 
Emoties hebben een belangrijke rol in de besluitvorming en sociale interactie, zelfs al zijn ze vanuit een 
economisch standpunt irrationeel. Emoties zijn hulpmiddelen om overeenkomsten na te leven. Emoties 
vormen een onbesproken verbintenis tussen mensen en dienen als een soort garantie voor het naleven 
van wederzijdse contracten. 
 
8.9.4 Emoties en mortaliteit  

• Morele beslissingen zijn intuïtief en daarom emotioneel; ze zijn niet noodzakelijk het gevolg van 
een “hoger doel,” maar capteren basisinstincten die door evolutie gevormd werden in 
verschillende sociale domeinen (hechtingsmoraal, samenwerkingsmoraal, geweldsmoraal…). 
Daarom zijn morele beslissingen sterk situatie-gebonden. 

• Morele evaluaties gebeuren automatisch (vlug en associatief informatieverwerkingssysteem). 
Het is de verantwoording van onze evaluatie die bewust inzicht vraagt (traag en 
gereglementeerd systeem)  

 
 
HOOFDSTUK 9: Intelligentie  
 
De hedendaagse focus ligt vooral op de vele deelaspecten van intelligent gedrag en hoe die gebruikt 
worden om problemen op te lossen.  
 
9.1 Intelligentie definiëren en meten  
Intelligentie is:  

1. de capaciteit om te leren uit ervaring; en  
2. het gemakkelijk aanpassen aan nieuwe omgevingen; en  
3. het gebruik van metacognitie (bewust zijn van het denken). 

 
Expliciete theorieën rond intelligentie trachten objectief te zijn (tov impliciete theorieën die sterk 
cultuurgebonden zijn) en hebben een assessment focus: intelligentie zou meetbaar kunnen zijn die 
losstaat van andere functies. Een groot gevaar bij deze expliciete theorienen namelijk dat je intelligentie 



gaat verwarren met wat je meet. Expliciete definities zijn ook vaak tautologisch: Wat is intelligentie? 
Wat je meet met een intelligentietest. En wat meet zo’n test? Intelligentie.   
Toch worden intelligentietesten vandaag nog vaak gebruikt. Als je rekening houdt met de beperkingen, 
kunnen ze een nuttig werktuig zijn om een bepaalde manier van denken in kaart te brengen. Ze zijn wel 
nog steeds sterk onderhevig aan cultuur. Cultuur beïnvloed vooral de prestaties op taken die 
ervaringsbonden zouden zijn.  
De consensus vandaag is dat intelligentie niet los kan beschouwd worden van het milieu of de context 
waarin je moet presteren. Dit verklaart waarom het fout is te geloven dat er groepsverschillen in 
intelligentie zouden bestaan. Intelligentie is voor een groot deel genetisch bepaald (maar er is geen 
enkele reden om te aanvaarden dat verschillen overeenstemmen met ras of etniciteit).  
 
9.2. Historisch overzicht van intelligentietesten  

• IQ testen (Simon & Binet; Wechsler) 
• Gekristalliseerde versus vloeibare intelligentie (Cattell)  
• Algemene factor (Spearman’s g) en rol van het werkgeheugen 
• Meervoudige intelligentietheorieën 

 
9.2.1 Francis Galton  
Hij schreef dat intelligentie een uiting was van een erfelijke psychofysische vaardigheden. Hij vond geen 
echt doorslaggevend verband.  Zijn opvatting zijn niet doorslaggevend en zijn op een dwaalspoor 
geraakt.  
 
9.2.2 Simon en Binet 
Zij zijn de eerste die de IQ test hebben ontworpen.  
Het doel van de oorspronkelijke IO test was om de schoolvaardiheden van kinderen te vergelijken.  
IQ kinderen = schatting van de huidige prestaties in vergelijking met de gemiddelde prestaties van 
kinderen van dezelfde leeftijd. De score zegt niets over de aangeboren intelligentie.  
 
         IQ = (ML/CL) X 100  ( voorgesteld door W. Stern) 
   ML = mentale leeftijd, CL = chronologische leeftijd 
De originele omzetting van mentale leeftijd naar IQ zorgt ervoor dat de toepassingsmogelijkheden zeer 
beperkt zijn en dat het niet toepasbaar is voor volwassenen. De mentale leeftijd tussen een 36 jarige en 
een 40 jarige zorgt niet voor veel verschil inzake intelligentie.  
 
9.2.3 David Wechsler 
Om IQ scores voor alle leeftijden vergelijkbaar te maken, verwijst IQ naar de afwijking ten opzichte van 
een gemiddelde van 100.  

 
IQ volwassenen = deviatie van de 
gemiddelde score in een normale 
curve (D. Wechsler). 
 
Weschler paste de originele vragen 
van Binet aan om de intelligentie 
van volwassenen te kunnen meten. 
De Weschler test bestaat uit 
meerdere onderdelen. Zo konden 
naast verbale scores ook een aantal 



prestatiesscores worden gevormd. Weschler was er zich zelf van bewust dat zijn test slechts een klein 
onderdeel van intelligentie kon meten.  
  
9.2.4 Raymond Cattell 

• Doormiddel van FACTORANALYSE worden deelelementen van intelligentie geïdentificeerd die 
los van elkaar functioneren. Het bestaat uit een gesofisticeerde correlatieanalyse. Het 
onderliggende idee is dat als twee sets van resultaten van twee verschillende testen sterk 
correleren ze dan waarschijnlijk hetzelfde meten.  

• Verschillende modellen erkennen tussen 2 en 150 intelligentiefactoren (onafhankelijke mentale 
vaardigheden). 

• Intelligentiestructuur van Cattell (hij maakt op basis van de factoranalyse een onderscheid 
tussen twee vormen van intelligentie) :  

– Vloeibare intelligentie: aangeboren capaciteiten, zoals ruimtelijk inzicht vermogen en 
het oplossen van complexe problemen. Verwijst dus naar hoe de informatie verworven 
door ervaringen opgeslagen in LT geheugen) gebruikt kunnen worden. Î 
redeneervermogen 

– Gekristalliseerde intelligentie: verworven kennis en de vaardigheid om deze op te 
roepen. (bv wijsheid) Î kennis  

Er blijkt een sterke correlatie tussen beide. 
 
9.2.5 Spearman  
Volgens Spearman is intelligentie hiërarchische opgesteld, met onderaan verscheidene “s” factoren 
(“specific abilities”) en één overkoepelende “g” factor (“general abilities”). 
De g-factor van Spearman kent veel tegenkantingen, maar functionele beeldstudies van het brein 
bevestigen gedeeltelijk het bestaan van een algemene overkoepelende factor voor intelligentie. Het 
werkgeheugencapaciteit en perceptuele reactietijd (hoe sneller, hoe hoger g)  vormen mogelijk de basis 
van “g.”   
Ondanks de tegenkantingen is een hoge “g” een zeer goede voorspeller van schoolresultaten en 
loopbaan succes.  
Er zijn aanwijzingen dat “g” erfelijk is, maar niet noodzakelijk het product van natuurlijke selectie. 
Vandaag is een hoge “g” gunstig, maar het had waarschijnlijk weinig adaptieve waarde in de oertijd.  
 
9.3 Cognitieve theorem over intelligentie 
9.3.1 De psychometrische versus cognitieve benadering  
Psychometrische: intelligentie als meting; (Binet, Terman, Spearman); het doel is om 
intelligentiefactoren via factor analyse te capteren en hun voorspellingswaarde te onderzoeken. Vooral 
de eigenschappen die prestaties op school en op het werk voorspellen zijn belangrijk. 
Cognitieve: intelligentie omvat al die processen die bijdragen tot succes in alle terreinen van het leven 
(niet enkel op school) – het doel is om intelligentie als meervoudig concept te beschrijven zonder 
beroep te doen op factor analyse maar met begrip voor de adaptieve waarde ervan. De cognitieve 
benadering veronderstelt dat je meer rekening moet houden met alle cognitieve vaardigheden van de 
mens. 
 
 
 
 
 
 



9.3.2. Idiots savants  
Wat te doen met superintelligente die je terugvindt bij die personen die amper voor zichzelf kunnen 
zorgen?  
“Idiots savants” vormen een uitdaging op de structurele opvattingen van hiërarchische 
intelligentiestructuren 

bv. Kim Peek, hij is niet alleen  
Pordigy kinderen of idiots savant duike 
regelmatig op, in alle hoeken van de 
wereld.  
 
Bv gebouwen kunnen tekenen waar hij 
jaren eerder slechts een blik op had 
geworpen. Merkwaardig aan de 
tekeningen zijn de details.  
 
We weten maar weinig over hoe en 
waarom deze geniën tot stand komen. 
Wat deze voorbeelden ons vertellen is 
dat intelligentie gedissocieerd kan zijn.  
 
 

9.3.3 Meervoudige intelligentietheorie van Gardner  
De cognitieve benadering hecht vooral belang aan de deelaspecten van intelligentie en aan het milieu 
waarin deze aspecten nuttig zijn. In dit milieu stelt Gardner de theorie van de meervoudige intelligentie 
voor. Gardner behoort tot de school van psychologen die menen dat intelligentie een multifactorieel 
construct is. We beschikken volgens hem over 8 los van elkaar functionerende vormen van 
intelligentie:  

1. Linguïstische intelligentie 
2. Logisch-mathematische intelligentie 
3. Ruimtelijke intelligentie 
4. Muzikale intelligentie 
5. Lichamelijke-kinetische intelligentie 
6. Interpersoonlijke intelligentie 
7. Intrapersoonlijke intelligentie 
8. Naturalistische intelligentie (weerkerend patronen in de natuur te begrijpen) 

Het cruciale verschil tussen Gardners meervoudige intelligentietheorie en de psychometrische 
benadering is dat elk van Gardners intelligentiefactoren een cognitieve interpretatie hebben.  
8 criteria voor Gardener’s intelligentiemodule, het bestaan van een intelligentiemodule zouden kunnen 
zijn:  

1. De module kan geïsoleerd worden (e.g., na hersenbeschadiging). 
2. Buitengewoon getalenteerde individuen (e.g., “idiot savants”).   
3. Mechanisme dat de intelligentie mogelijk maakt is gekend. (e.g., begrip voor toonafstanden in 

muziek). 
4. Er is een stapsgewijze ontwikkelingsgeschiedenis (e.g., topsport).   
5. Er is een evolutionaire geschiedenis (intelligentiemodule vormt een plausibele adaptatie). 
6. Bewijsmateriaal uit experimenteel en/of neurologisch onderzoek (e.g., ruimtelijk inzichtstaken 

activeren andere hersendelen dan verbale taken).  



7. Psychometrische testen hebben uitgewezen dat sommige individuen consistent goed scoren op, 
bijvoorbeeld, ruimtelijke inzicht taken. 

8. individuele gevoeligheid voor het waarnemen/coderen in een symbolensysteem (zij het taal, 
wiskunde, muziek), of in een cultuur (dans, theater, architectuur…). 

 
9.4 Emotionele intelligentie (EL) 
Emotionele intelligentie verwijst naar de mogelijkheden om emoties in onszelf en anderen te herkennen 
en te sturen.  
Een uitdaging blijft het opstellen van een adequate emotionele intelligentietest die het EQ (emotionele 
quotiënt) poogt te meten. Meestal wordt emotionele intelligentie gedefinieerd en gemeten aan de hand 
van vier deelaspecten:  

1. Zelfkennis 
2. Sociaal bewustzijn (o.a., empathie): emoties van anderen inschatten en begrijpen 
3. Sociale vaardigheden (o.a., “theory of mind”): het kunnen omgaan met anderen  
4. Zelfcontrole (o.a., motivatie, impuls controle en emotieregulatie) 

 
9.4.1 El in de bedrijfswereld  
El is erg gewaardeerd in organisaties. Management praktijken moeten aangepast worden om meer 
rekening te houden met het emotionele aspect van de WN-WG relatie. De bijdrage van EL is van 
fundamenteel belang.  

• EI correleert met verscheidene wenselijke eigenschappen op het werk (o.a., werkvoldoening, 
persoonsevaluaties, verkoopcijfers, managementpraktijken… 

• EI is vooral een belangrijke eigenschap voor leiders. 
• EQ samen met IQ voorspelt meer dan EQ of IQ apart. 
• Meetbaarheid van EQ lokt kritiek uit. 

 
9.4.2 EL ontwikkelen en meten  
EQ is geen nieuw concept. Het is immers al lang geweten dat zelfcontrole (één van de onderdelen van 
EQ) veel voorspellingswaarde heeft, ook op vlak van academische prestaties. (zie Mischels onderzoek 
hieronder)  
Argumenten tegen EQ: 

• Het concept is niet nieuw – (e.g., Mischel’s marshmallow test bij kinderen toont aan dat kleuters 
met goede impuls controle, als tiener betere school prestaties behalen). De vraag is of een nieuw 
concept wel nodig is.  

• Onmogelijk om EQ via vragenlijsten accuraat te meten. Gedragsmatige testen van EI moeilijk te 
implementeren. 

• Het concept is overbodig – het voorspelt niets dat persoonlijkheidstesten niet kunnen 
voorspellen (e.g. “The Big 5”). 

• Het concept is te vaag en combineert vaardigheden die misschien los van elkaar functioneren. 
Argumenten voor EQ:  

• Het concept meet ecologische belangrijke vaardigheden (e.g., Mischel’s marshmallow test). 
• Het concept is intuïtief. 
• Het concept is biologisch onderbouwd, want de neurale processen van emoties, emotieregulatie 

en sociale vaardigheden (theory of mind) zijn wel gekend.    
• EI training kan positieve gevolgen teweegbrengen in scholen / bedrijven, en in het dagelijkse 

leven. 
• Het uiteindelijke succes van het bedgrip ‘emotionele intelligentie’ is dat het er voor gezorgd 

heeft dat men aandacht is gaan besteden aan andere vormen van intelligentie van IQ. 



Openstaande vragen rond EQ: 
• 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?  

 
9.5. Probleemoplossend denken  
Het intelligent karakter en het aanpassingsvermogen van de mens is misschien nog het meest duidelijk 
in de capaciteit tot probleemoplossend denken (maar dit is meer dan intelligentie alleen).  
In de toegepaste gedragswetenschappen zijn er verschillende stappenplannen uitgestippeld om iemand 
bij te staan in het oplossen van veelvoorkomende problemen. De stappen zijn:  

1. Probleem identificeren 
2. Kies een strategie 

– Algoritmes; (pas formule toe; werk zoals een computer; correcte uitkomsten) 
– Heuristieken (vuistregels; sneller maar niet altijd correct)  

3. Informatie verzamelen en organiseren. 
4. Evaluatie 

Een meer fundamentele aanpak van probleemoplossing, is die van MARR. Volgens hem kan je pas echt 
tot inzichten komen als je het probleem tracht te begrijpen in termen van informatie die verwerkt moet 
worden. Inzicht in een systeem komt door het probleem op drie complementaire niveaus te analyseren 
(zie hieronder).   

• Probleem identificeren 
– impliceert dat men het probleem begrijpt.  
– Functionele aanpak: (e.g., David Marr) 

• Tot wat dient het systeem dat dit probleem veroorzaakt? 
• Hoe werkt dit systeem – welk algoritme wordt er toegepast?  
• Wat is er nodig om het systeem te ondersteunen? 

• Indien het probleem niet identificeerbaar is: tot nieuwe inzichten komen (“ unlock mental 
sets”).   

 
9.5.1 Gestructureerde problemen: algoritme of heuristiek 
Als het probleem duidelijk gestructureerd is, kan je een algoritme toepassen (bv oplossen van wiskunde 
oefeningen, verloren voorwerp terugvinden,…). Een algoritme bestaat uit een serie bedenkingen die 
(als.. dan..) die keer na keer worden uitgevoerd. Het brein is echter niet gespecialiseerd in algoritmes en 
daarom hebben onze hersenen een alternatief probleemoplossend middel: het toepassen van 
heuristieken (voltrekt zicht automatisch zonder al te veel cognitieve inspanning).  
Heuristieken zijn vuistregels die ingeschakeld worden wanneer een gestructureerd probleem on de 
evolutionaire geschiedenis van een soort geregeld voorkomt. Ze werken snel en efficiënt, maar zijn niet 
altijd correct. Als er iets verandert in de situatie dat onze aandacht ontsnapt, dan leidt de heuristiek ons 
op een dwaalspoor.  
 
9.5.2 Ongestructureerde problemen: tot nieuwe inzichten komen  
Veel problemen zijn vaag en vragen een breuk met de huidige visie en een radicaal inzicht om tot een 
oplossing te komen. Ze vragen een aha-ervaring. Zie het voorbeeld in hfs 4, hoe de chimpansees dmv 
dozen aan bananen aan de plafond geraken. Hier volgen nog een ander voorbeeld van hoe je inzicht 
moet krijgen vooraleer je een ambigu probleem kan oplossen:  
 
 



 
 

Je moet de twee uiteinde van de touwen aan het 
plafond hangen samenbinden, maar touwen zijn net 
niet lang genoeg om ze met twee handen vast te 
houden.  
Je moet het probleem herstructureren om tot een 
nieuwe representatie van de gegevens te komen.  
Hier moet je de dingen voor iets anders doen dan ze 
bedoeld zijn.  
Je kan de tang als gewicht beschouwen om aan het 
touw te hangen en het naar je toe te laten bewegen.  
 

Om dergelijke problemen op te lossen moet je de dingen soms herdefiniëren. Deze nieuwe inzichten 
scheppen een aha-gevoel.  
 
9.5.3 Aanraders voor het oplossen van vage en complexe problemen  
Troeven in het oplossen van complexe, ongestructureerde problemen:  

• Creativiteit: het proces waarbij je iets produceert dat zowel origineel als de moeite loont. 
Drie componenten van de creativiteit: 
- Expertise 
- Creatieve inzichten 
- Motivatie (Edison: creativity is 1% inspiration and 99 % perspiration): je moet in de eerste 

plaats iets willen creëren, dat vraagt inspanning en doorzettingsvermogen.  
 

• Expertise 
Het is bijna vanzelfsprekend dat dit belangrijk is. Het wil zeggen dat je een goed georganiseerde 
basis van kennis hebt. Creatieve inzichten komen dan ook gemakkelijker wanneer je eerst 
expertise rond dat probleem hebt opgebouwd.  
Experten en beginnelingen verwerken informatie op een verschillende manier. 
Experten hebben een beter schema voor het oplossen van problemen binnen hun domein 
(steviger, beter geconnecteerd netwerk van basisinformatie waarin nieuwe informatie in past). 
Expertise wil zeggen dat je binnen een afgebakend domein een groter en meer geconnecteerd 
netwerk van informatiebrokjes vormt.  
 

• Goed ontwikkeld werkgeheugen 
Het oplossen van sommige analytische problemen 
vereist een sterk ontwikkeld werkgeheugen.  
 
Werkgeheugencapaciteit verklaart tot 36% van de 
variantie in individuele verschillen in prestatie op de 
Tower van Hanoi. 
De link tussen intelligentie en een talent voor oplossen 
van problemen liggen dus vooral in het werkgeheugen 
(het is ook de beste voorspeller van de overkoepelende 
intelligentiefactor g)  

Intelligentie (en de onderliggende neurale processen) is slecht één van de kenmerken waarin individuen 
verschillen. Zie volgende hoofdstuk.  

 



HOOFDSTUK 10: Persoonlijk  
 
In dit hoofdstuk beschrijven we hoe uniek elke persoon is en hoe elk persoon zijn eigen leefgewoontes en 
persoonlijkheid ontwikkelt. Persoonlijkheid heeft een tweedelige definities:  
persoonlijkheid verwijst naar gedragstendensen die consistent zijn over tijd en type-situaties, en 
eveneens distinctief zijn voor de persoon.  
 
10.1 Procesbenadering versus trekbenadering van persoonlijkheid  
Persoonlijkheidsonderzoek verloopt volgens twee stromingen:  

• Procesbenadering van persoonlijkheid (vooral een verklaring bieden voor het bestaan van 
individuele verschillen in persoonlijkheid). Heeft aanleiding gegeven tot vier 
persoonlijkheidstheorieën:  

• Psychodynamische persoonlijkheidstheorie (Freud, Jung en Adler): 
persoonlijkheid groeit ui de interactie tussen onbewuste tendensen en de 
bewuste verwerking hiervan.  

• Humanistische persoonlijkheidstheorie (Rogers, Maslow): persoonlijkheid is het 
resultaat van de wijze waarop mensen hun omgeving en de omgang met andere 
bewust verwerken en is het nauw verbonden met het zelfbeeld  

• Cognitieve (gedrags) persoonlijkheidstheorie (Skinner, Nadura, Mischel, Rotter): 
persoonlijkheid is de duurzame resultante van leerprocessen.   

• Biologische persoonlijkheidstheorie (Eysenck): erfelijkheid, aangeboren 
temperament, … zijn belangrijkste determinanten van de persoonlijkheid.  
 

• Trekbenadering van persoonlijkheid (op zoek naar welke eigenschappen het best de individuele 
verschillen tussen mensen capteren), het is een aanvulling van de bovenstaande theorieën  

• Temperament en de BIG 5  
• Individuele en cross-culturele verschillen 

 
10.2 De psychodynamische theorie 

• De persoonlijkheid vormt zich uit de interactie tussen onbewuste tendensen en de bewuste 
verwerking daarvan. 

• Geïnspireerd door Sigmund Freud. 
 
10.2.1 De psychoanalyse van Freud  
Freud’s persoonlijkheidstheorie is gegroeid uit zijn therapeutische psycho-analyse. 
De bedoeling is om onbewuste drangen tot het bewustzijn te laten doordringen en aldus catharsis (een 
soort bevrijding) tot stand te brengen 
 
De theorie berust op drie axiama’s: Axiomata van Freud’s psychodynamische theorie 

1. Gedrag wordt gedetermineerd door onbewuste drijfveren  
2. Persoonlijkheid wordt gevormd door ervaringen en ontwikkelingen in de vroegste kinderjaren. 
3. gedrag wordt gedetermineerd door onbewuste drijfveren (de sexdrang met libidineuse energie, 

en de doodsangst). Dit zijn de basis drijfveren    
 
 
 
 



Freud’s model van de psyche: (zijn 
theorie verondersteld dat de 
persoonlijkheid is samengesteld ui 
de volgende drie basiselementen:  
Vaan wordt een ijsberg gebruikt om 
het samenspel tussen de drie 
elementen te illustreren. (grootste 
deel van het onbewuste id onder 
water, enkel het ego is als tipje 
zichtbaar.) Voortdurende strijd 

tussen id en superego, waarbij ego een bemiddelende rol speelt.  
 
De theorie veronderstelt verder dat psychologische problemen ontstaan wanneer de elementen van de 
persoonlijkheid in onoplosbare conflictsituaties terechtkomen. Om de oncontroleerbare gevoelens te 
reduceren of weg te werken, doet de persoon een beroep op de volgende verdedigingsmechanismen: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het bestaan van dit 

verdedigingsmechanisme is één van de sterkere punten in de theorie van Freud.  
 
Freud’s psychoseksuele ontwikkeling: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10.2.2 De analytische psychologie van Jung 
Hij ondertekent het belang van het onbewuste, hij onderscheid twee niveaus in het onbewuste: 

- “persoonlijk” deel 
- “collectief” deel 

• Het collectieve bewustzijn komt tot uiting in archetypes (eeuwenoude beelden die overal ter 
wereld terugkomen) Het ontkennen van archetypes leidt tot psychische stoornissen. 

Jung is ook de grondlegger van de begrippen introversie-extraversie, een eigenschap die aangeeft in 
welke mate de persoon eerder rustig en op het innerlijke is ingesteld, versus sociaal en op de 
buitenwereld ingesteld.  
 
10.2.3 De individualistische psychologie van Adler 
Volgens hem streeft iedereen onbewust naar superioriteit (en verschilt van persoon tot persoon) 
Overcompensatie is een onbewuste manier om met inferoriteitscomplexen om te gaan. Adler hecht een 
groot belang aan de sociale context om te verklaren waarom sommige individuen een 
inferioriteitsgevoel of minderwaardigheidscomplex ontwikkelen.  

• Geboortevolgorde is een cruciale determinant van persoonlijkheid 
 
10.2.4 Kritiek op Freud en de psychodynamische theorieën  

• Niet toetsbaar omwille van de vaagheid en het speculatieve karakter van de concepten en het 
tautologische van de redeneringen. 

• Schaarsheid van wetenschappelijke empirische evidentie. 
• Heeft weinig voorspelingswaarde omdat het gedrag gaat verklaren adhv het verleden 
• Chauvinistisch!  
• Het opende wel de weg tot andere persoonlijkheidstheorieën. 

 
10.3 Humanistische theorieën 
In tegenstelling tot de psychodynamische theorie, wil de humanistische theorie vooral de gezonde 
persoonlijkheid verklaren. Ze veronderstellen het volgende: 

• Persoonlijkheid wordt gevormd door de behoefte om te groeien, zich te ontplooien, en uit te 
blinken. 

• Ieder mens heeft zijn unieke kwaliteiten en mogelijkheden tot zelfontplooiing. 
• Het is de wijze waarop het individu zijn persoonlijke situatie en belevenissen interpreteert die 

zijn unieke individuele persoonlijkheid bepaalt.    
  
10.3.1 De persoonsgeoriënteerde theorie van Rogers  

 
Voor hem betekende een gezonde persoonlijkheid dat de 
persoon een positief zelfbeeld ontwikkelde dat overeenstemt 
met de werkelijkheid.  
Het zelfbeeld kan immers congruent of incongruent zijn met de 
eigenlijke ervaring van die persoon.  
Rogers ziet dus de ontwikkeling van gezonde persoonlijkheid als 
het gevolg van het omringd zijn door mensen die ons 
onvoorwaardelijke waardering geven.  
Rogers is ook de grondlegger van de cliëntgerichte therapie 
waarbij het erop aankomt de wereld door de ogen van de patiënt 
te zien.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
10.3.2 De zelfactualisatietheorie van Maslow 
Hij was geïnteresseerd in wat het normale gedrag van mensen motiveerde. Hij stelde hierdoor een 
behoeftepiramide op. De piramide geeft de drijfveren voor die we één voor één moeten vervullen. We 
beginnen vanonder en werken zo naar boven. Het vervullen van behoefte ligt aan de basis van 
persoonlijkheidsontwikkeling. Hij komt tot een omschrijving van de ‘gezonde persoonlijkheid’ met 
volgende eigenschappen:  

 
• Waarheidsgetrouw beeld van de wereld 
• Spontaan en natuurlijk 
• Probleemoplossend 
• Onthecht 
• Zelfstandig en autonoom 
• Telkens opnieuw geboeid en appreciërend 
• Humoristisch, maar niet kwetsend 
• Evenwichtig  
• Identificatie met de mens en maatschappij 
• Duurzame vriendschappen 
• Democratische ingesteldheid 
• Ethisch begaan 
• Filosofisch 
• Mystieke en piekervaringen 
 
 

De behoeftepiramide blijft niet zonder kritiek. Het ogenschijnlijke tegenstijdige menselijk karakter kan er 
niet mee verklaard worden. Ook de methodologie kan in vraag gesteld worden, Maslow koos zelf de 
normen die hij dan vervolgens vaststelde voor personen die hij zelf succesvol en zelf geactualiseerd 
achtte (zoals Lincoln, Roosevelt,…)  



Een positief punt is dat het onderzoek bevestigd dat mensen die zichzelf aanvaarden gelukkiger zijn en 
minder depressieve symptomen vertonen dan mensen met een laag zelfbeeld.  
 
10.3.3 Kritiek op de humanistische theorieën  

• Moeilijk te testen (subjectieve karakter van de persoonlijkheidsaspecten die je bestudeert) 
• Optimistisch, maar soms onrealistisch 
• Geen aandacht voor het onbewuste 
• Geen interculturele vergelijkingen 
• Positief: toepassingen voor klinische therapie (voor behandeling van psychische stoornissen) 

 
10.4 Cognitieve theorieën  
In tegenstelling tot de humanistische en psychodynamische theorieën, zijn de cognitieve 
persoonlijkheidswetenschappen meer wetenschappelijk onderbouwd. Ze bestuderen verschillende 
specifieke en observeerbare aspecten van het gedrag, zoals agressiviteit en hulpeloosheid.  
De persoonlijkheid is de duurzame resultante van leerprocessen. 
 
10.4.1 De sociale leertheorie van Bandura  
Volgens hem ontstaat de persoonlijkheid uit wederzijdse interactie tussen: 

- Invloed omgeving 
- Verwachtingen die we hebben van andere op ons zelf  
- Verwachtingen die we hebben over de invloed van ons handelen op andere mensen (dit is 

een belangrijk onderdeel van de theorie.  
We leren door de gevolgen van het gedrag van anderen te observeren (het leerproces van anderen 
mentaal imiteren). Het uittesten van geïmiteerde gedragswijzen leidt tot persoon- en situatie- gebonden 
verwachtingen. 
Psychische stoornissen ontwikkelen zich wanneer men de verkeerde rolmodellen observeert. 
Hij besteedde ook veel aandacht aan het begrip self-effiacy: verwijst naar het geloof dat je hebt om een 
bepaalde taak met succes te kunnen uitvoeren.  
Een andere begrip dat belangrijk was, is reciproque determinisme: verwijzend naar hoe gedrag, cognitie 
en de sociale omgeving elkaar wederzijds beïnvloeden.  

 
 
10.4.2 De sociale leertheorie van Rotter  

• De persoonlijkheid kan best beschreven worden aan de hand van persoonlijke 
verwachtingspatronen – deze worden gevormd door zeer situatie-specifieke ervaring (situatie 
gebonden verwachtingspatronen).  

• De  “locus van controle” wordt bepaald door een veralgemeend verwachtingspatroon, dus er 
zijn ook gedrag tendensen die niet zo situatie gebonden zijn.  



Locus van controle: beschrijft 
een algemeen en fundamenteel 
verwachtingspatroon dat 
verschilt van persoon tot 
persoon. Er is een onderscheid 
tussen:  
- Interne locus: schrijven 
de uitkomst van de 
gebeurtenissen in hun leven toe 
aan persoonlijke vaardigheden 
of inspanning (menen controle 
te hebben over wat hun 
overkomt.  
- Externe locus: schrijven 
wat hun overkomt toe aan 
toeval, geluk, lot, machtigere 
personen of krachten (‘je kan er 

toch niets aan doen’). Dit kan leiden tot hulpeloosheid. De internal-external locus of 
controle schaal van Rotter geeft de richting en intensiteit van deze 
persoonlijkheidseigenschappen weer.  

Het ontwikkelen van een interne locus van controle is gekoppeld aan robuust zelfregulerend gedrag.  
Depressie komt meer voor bij mensen met externe locus van controle. De meeste mensen hebben een 
gematigde locus van controle.  
 
10.4.3 Kritiek op de cognitieve theorieën  

• Houdt geen rekening met biologische predisposities of erfelijk-bepaalde determinanten van het 
gedrag. 

• Te weinig aandacht aan emotie, en te veel aan cognitie. 
 
10.5 Biologische theorieën  
Erfelijkheid, aangeboren constitutie en daarbij-horend temperament (basale persoonlijkheidsdisposities 
die in de vroege kinderjaren al aanwezig zijn), specifieke genen-bagage en evolutionaire 
verworvenheden, zijn de belangrijkste determinanten van de persoonlijkheid en van de 
persoonlijkheidstypes die men terugvindt.  
 
10.5.1 De hiërarchische theorie van constitutioneel bepaalde persoonlijkheidstrekken van Eysenck  
Eysenck tracht via fysiologische en neurologische processen te verklaren hoe de persoonlijkheidstrekken 
tot gedragstendensen leiden.  

• Hogere orde trekken zijn het gevolg van de verhoudingen van chemische stoffen in de hersenen 
en zijn bepalend voor lagere orde trekken 

• De belangrijkste hogere orde trekken zijn: 
• Introversie-extraversie 
• Neuroticisme/psychoticisme 

 
 
 
 



 
 

Biologische verklaring voor introversie/extravertie 
- Introverten hebben een gevoelig arousal 
(opwinding) systeem en worden gemakkelijk 
opgewonden; ze zijn prikkelvermijdend om optimaal te 
presteren. Î nemen minder deel aan sociale 
activiteiten.  
- Extraverten zoeken stimulatie ter compensatie 
van hun laag (basis) arousal niveau.   
 
 
 
 
 

 

 
 
10.5.2 De genetische persoonlijkheidstheorie 
Is een veralgemeende opvatting dat de fundamentele persoonlijkheidstrekken uiteindelijk erfelijk 
bepaald zijn. Men tracht dit empirisch door erfelijkheidsonderzoek aan te tonen. Daarbij vergelijkt men 
persoonlijkheidstrekken van tweelingen die apart en samen opgevoed worden. (zie twin project hfd 4). 
Uit deze onderzoeken blijkt dat de correlatiecoëfficiënt tussen persoonlijkheidsmetingen van eiige 
tweelingen groter is dan die van twee-eiige tweelingen.  
Men tracht ook genen te vinden die de fysiologische processen bepalen die samenhangen met de 
(gespeculeerde) erfelijk bepaalde trekken.  
 
10.5.3 De evolutionaire persoonlijkheidstheorie  
De theorie steunt op de veronderstelling dat de fundamentele persoonlijkheidseigenschappen van 
mensen natuurlijk geselecteerd aanpassingsvoordelen hebben (persoonlijkheid is adaptief als een 
positieve impact heeft op overleven). 



Waarom worden persoonlijkheidsverschillen niet weg geselecteerd en blijven niet-wenselijke trekken 
hardnekkig van generatie tot generatie bestaan? 

• Het selectieve voordeel van sommige erfelijke trekken kunnen frequentie-afhangend zijn 
(voorbeeld: altruïsme biedt groepsvoordelen in tijden van  schaarste) 

• De meeste persoonlijkheidstrekken zijn polygenetisch met voor- en nadelen.   
(voorbeeld: extraverten vinden gemakkelijker een partner, maar hebben meer ongelukken). 
 
10.5.4 Kritiek op de biologische theorieën  

• Erfelijkheid kan niet alle gedragsvariatie bepalen (max. 50 %) 
• Nog geen overkoepelende theorie om de wisselwerking nature/nurture te verklaren (en het is 

uiteindelijk die, die de persoonlijkheid bepaalt.  
 
10.6 Besluit bij persoonlijkheidstheorieën 
Persoonlijkheidstheorieën zijn complementair en niet tegenstrijdig, ze vullen elkaar aan:  

• Psychodynamische: rol van het onbewuste; blijvende invloed van ervaringen uit vroegste jeugd. 
• Humanistische: nadruk om huidige, subjectieve realiteit; hoe zien we onszelf in relatie tot 

anderen. 
• Cognitieve: nadruk op perceptie en sociale ervaringen. 
• Biologische: nadruk op de chemische determinanten van het gedrag en op erfelijke verschillen. 

 
10.7 Persoonlijkheidseigenschappen  
De meest gebruikte methode om verschillend persoonlijkheidseigenschappen te onderscheiden, is de 
factoranalysen van scores op zelfbeschrijvingsschalen.  
 
10.7.1 Het vijf-factormodel of “the big 5”  
Via factoranalyse zijn verscheidene persoonlijkheidsmodellen ontstaan zoals de “big 5”. Het beschrijft 
vijf fundamentele basiseigenschappen.  De eigenschappen blijken stabiel te zijn, hoewel ze lichtjes 
kunnen toenemen of verzwakken, zelfs na de adolescentenjaren.  

• Extraversion (Dominant-extravert versus ondergeschikt-introvert) 
• Agreeableness (warm-vertrouwend versus koel-achterdochtig) 
• Neuroticism or Emotional stability (Gelijkmatig-zelfverzekerd versus nerveus-impulsief) 
• Openness to Experience (Open-nieuwsgierig versus gesloten-ongeinteresseerd) 
• Conscientiousness (Betrouwbaar-georganiseerd versus onbetrouwbaar-chaotisch) 

Het nadeel is dat het weinig zegt over de ontwikkeling van de persoonlijkheid, het is enkel beschrijvend, 
en verklaren niets. Een mogelijk probleem van The Big 5 en de trekbenadering van de persoonlijkheid in 
het algemeen is dat men soms de neiging heeft om een etiquette te plakken op mensen, alsof een 
bepaalde trek onveranderlijk is (kan leiden tot selffulliling prophecy.  
 
10.7.2 Persoon-situatiedebat  

• Correlatiecoëfficiënten die persoonlijkheidsmetingen vergelijken over de tijd heen variëren van r 
= 0,3 (kinderen) tot r = 0,75 (50 plussers). 

• Persoonlijkheid is erg onderhevig aan invloed van  omgeving en cultuur. 
• Persoonlijkheid voorspelt algemene disposities, geen specifieke responsies. 
• 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. 
• De persoonlijkheid heeft een overwegende invloed op het gedrag als de situatie zwak of 

ambigu is.  



• In eenduidig of sterk-bepalende situaties zullen de gedragsverschillen tussen mensen 
veel kleiner   

 
10.7.3 Persoonlijkheid in verschillende culturen  
Persoonlijkheid wordt ook erg beïnvloed door de cultuur waarin je opgroeit.   
Ook de ‘ideale persoonlijkheid’ is niet in alle culturen gelijk.  
 


