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Hoofdstuk 1: Wat is Psychologie? 
 
 
§1. De Psychologie en haar studieobject 
 
A. De voorgeschiedenis van de psychologie als wetenschap 

 
 Inleiding 

 
Ebbinghaus: stichter van de moderne geheugenpsychologie 
1879: geboortejaar van psychologie al zelfstandige en empirische wetenschop, jaar dat Wundt het 
eerste psychologische laboratorium stichtte 
Woord psychologie voor de eerste keer gebruikt op het einde van de 16

e
 eeuw door Göckel, term 

psychologie wordt pas echt ingevoerd op het einde van de Middeleeuwen. 
Onze christelijke beschaving heeft steeds een impliciete opvatting over de menselijke natuur gehad.  
Het ontwikkelen van regels voor onze samenleving veronderstelt een zekere kennis van het menselijk 
handelen. 

 
 Erfenis uit de wijsbegeerte 

 
 Plato en Aristoteles: eigen conceptie over de ziel van de mens 
 Augustinus: houdt zich bezig met de analyse van de menselijke geest.  De ziel vat hij op als 

ondeelbaar en spiritueel, het lichaam als sterfelijk en materieel.  Hoewel de ziel niet ruimtelijk 
uitgebreid is, heeft ze wel invloed op het lichaam. 

 Thomas van Aquino: bekrachtigt het onderscheid tussen geest en lichaam door de mens te zien 
als centrum van driften door de wil beheerst. 

 René Descarten: in het menselijk organisme is er een res extensa en een res cogitans.  Res 
extensa omvat het lichamelijk functioneren en kan wetenschappelijk benaderd worden.  Res 
extensa wordt door de res cogitans beheerst.   De mens al denkend wezen en centrum van vrije 
wil kan niet wetenschappelijk benaderd worden dus kan de psychologie zich niet ontwikkelen als 
wetenschap.  Geest moet met het lichaam in interactie kunnen treden, deze interactie vindt plaats 
in de pijnappelklier. 

 
 3 opeenvolgende copernicaanse revoluties 
 

1. Nicolaus copernicus -> Giardano Bruno -> Galileo Galilei 
 

- Copernicus: aarde is niet centrum van het heelal, zon draait niet rond aarde 
- Bruno: er zijn meerdere zonnen en meerdere aarden, waarbij ieder om zijn eigen zon draait en 
waarop mogelijk ook denkende wezens huizen.-> stoot op protest van kerk, nieuwe kosmologie vindt 
geleidelijk ingang door het werk van Kepler 
- Galilei: ontdekt met de telescoop de manen van Jupiter en de fasen van Venus -> protest van 
inquisitie 
 Terwijl vroeger de mens gezien werd als centrum van Gods creatie, wordt de mens slechts een 
levend wezen op aarde die zelf ingeschakeld is en een veel ruimer systeem van het heelal. 
 
  2. Charles Darwin 
 
verschillende diersoorten hebben zich in de evolutie gedifferentieerd en de hoogste trap in de 
ontwikkeling is het menselijk dier -> darwinisme: verklaart het ontstaan van nieuwe soorten door 
natuurlijke selectie 
struggle for life – survival of the fittest – natural selection, door deze selectie ontstaan ook de 
opeenvolgende diersoorten waaran 1 soort de mens is. 
 

  3. Sigmund Freud 
 
Mens heerst niet over zijn eigen handelen, er is geen sprake van vrije wil, wetenschappelijke 
benadering van psychologie wordt mogelijk wanneer aangenomen wordt dat het handelen van de 
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mens onderworpen is aan wetmatigheden die de vrije wil overstijgen, Freudiaanse benadering kan 
niet wetenschappelijk genoemd worden. 

 Impliciete mensopvatting 
 

Intuïtieve mensenkennis: niet alleen begrijpen van een individu in zijn eigenheid en in het voorspellen 
van het individuele gedrag , maar eveneens het formuleren van algemene uitspraken over de mens in 
het algemeen. 
Als gewone mensen hebben wij bepaalde gemeenschappelijke opvattingen over het menselijk gedrag, 
deze opvattingen behoren tot de intuïtieve mensenkennis, het geheel van opvattingen over men en 
wereld dat voor het dagelijks leven maatgevend, vanzelfsprekend en gewoon is.  De psychologie van 
de intuïtieve mensenkennis is geen expliciete leer over de mens.-> folk psychology: kenmerkt zich 
door een vocabulair waarin mentalistische concepten als meningen, verlangens, pijn, verwachtingen, 
bedoelingen,… een essentiële rol spelen in de gedragsverklaringen.  Naast aanduiding van de soort 
mentale toestand is wat iemand denkt of wil essentieel bij het vaststellen om welke mentale toestand 
het precies gaat -> verwijzing naar de inhoud van de gedachte of het verlangen is grotendeels 
bepalend voor de identificatie van de mentale toestand.   Gedragsverklaringen bestaan uit het 
aangeven van de voor het optreden van dat gedrag doorslaggevende opvattingen en verlangens.  Er 
is een antwoord op de vraag welke opvattingen en verlangens een causale rol in een bepaalde 
episode hebben gespeeld.  Meningen en wensen worden opgevat als in principe onafhankelijke 
entiteiten -> opvattingen zijn functioneel discreet, ze zijn individueel aanwijsbaar. 
Folk psychologie bestaat uit impliciete wetmatigheden en generalisaties over mentale toestanden, 
daarbij gaat het om het feit dat  als bekend is wat iemand denkt en wil, het gedrag van die persoon 
begrijpelijk, verklaarbaar en voorspelbaar is.  Meestal bestaat er een logisch verband tussen de 
causaal opeenvolgende mentale toestanden in een gedachtenketen.  Deze mentale toestanden zijn 
inhoudsvol, causaal werkzaam en functioneel discreet. 
Er bestaan grote verschillen tussen de folk psychologie van verschillende culturen, studie hiervan: 
ethnopsychologie 

 
GEVAREN VAN INTUÏTIEVE MENSENKENNIS 
 

 vaag 
 inconsistent 
 geen verklaring 
 niet kritisch geëvalueerd 
 te normatief 

 
WANNEER WORDT ONDERZOEK ECHT WETENSCHAPPELIJK? 
 

 geformuleerd in toetsbare taal 
 mogelijkheid moet openblijven de uitspraken voortdurend aan kritiek en toetsing te 

onderwerpen 
 uitgangspunt moeten empirisch-geobserveerde gegevens zijn 
 gegevens moeten systematisch verzameld zijn, groep moet representatief zijn 
 eenduidige verklaringen waardoor anderen verklaringen voor hetzelfde verband 

uitgesloten worden 
 

B. Studieobject en werkwijze van verschillende stromingen in de psychologie 
 

1. ACADEMISCHE PSYCHOLOGIE 
 

 Introspectiepsychologie 
 

 Wundt: stichter van wetenschappelijke psychologie: 1879 
 Amerikanen probeerden aan te tonen dat James al 1875 een laboratorium oprichtte 
 Methodes: 

 Van buitenaf (reactietijden) 
 1796: maskelyne ( aan basis van de eerste vormen van experimentele psychologie) -> 

Kinnebrook -> Bessel ->Walbeck 
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 gedankenmesse: verbouwde slingeruurwerk van Wundt – 8
e
 seconde tussen de 

verwerking van 2 waarnemingen is de tijdsduur van de snelste gedachte => ons 
bewustzijn kan geen 2 voorstelling tegelijk bevatten 

 perceptie: het passief opnemen van een prikkel in het bewustzijn, voorstelling ligt in 
periferie van het gezichtsveld, apperceptie: impliceert aandacht en omvat bewust 
interpreteren van een prikkel, aandacht is precies op voorstelling gericht 

o van binnenin: introspectie 
Bij zorgvuldige introspectie blijkt de bewuste ervaring uit 2 elementen te bestaan: 
gewaarwordingen en gevoelens 
Gewaarwordingen: in te delen volgens 4 eigenschappen: modaliteit; kwaliteit, 
intensiteit en duur 
Gevoelens: aangename, spanning, activerend 

 Van de 2 methoden: analyse van reactietijden en introspectie, raakt introspectie zwaar in 
discrediet: het gebrek aan eenheid in de gegevens van de introspectie raakte direct aan de 
uitvoerbaarheid van zijn onderzoeksproject, de combinatie van de 2 methodes is ook nooit 
overtuigend overgekomen. 

 Völkerpsychologie: de mens leeft in maatschappelijke verbanden die een lange ontwikkelingsgang 
hebben doorgemaakt.  In culturele producten komt de ontwikkeling van de hogere mentale 
functies en de manier waarop die werken tot uitdrukking.  Het idee dat de geest zich uitdrukt in 
instituties en cultuur gaat terug op de idealistische opvatting dat de geschiedenis moet worden 
gezien als een proces waarin de geest de wereld bewerkt en zo tot groter zelfbewustzijn komt, 
een idee dat een belangrijk onderdeel uitmaakt van de geesteswetenschappen 

 Herwaardering voor Wundt: informatieverwerking 
 Reactie op introspectiepsychologie: 

 Akt-, Denk-, Gestaltpsychologie 
 Naïef behaviorisme en neobehaviorisme 

 
 Behaviorisme 

 
 Wijst het studieobject en de werkwijze van de introspectiepsychologie af. 
 Vertrekt van objectieve feiten: In bepaalde situaties voert de persoon bepaalde handelingen uit. 
 Studieobject psychologie: verbanden tussen prikkels en reacties 
 Geestelijke vader: Watson 
 Geen scheidingslijn tussen mens en dier 
 Watson: 2 argumenten ter verdediging van zijn programma 

 Hij verwoordt de onvrede die in brede kringen over de introspectie bestond: Introspectie 
levert subjectieve en oncontroleerbare gegevens op.  Termen als bewustzijn en 
bewustzijnstoestand zijn overbodig. 

 Introspectiepsychologie heeft maar een beperkt nut. 
 Rigoreus omgevingsdenken: alle verschillen tussen mensen zijn te herleiden tot verschillen in de 

omgeving 
 Optimisme over verbeterbaarheid en veranderbaarheid van de mens, sociale instituties zijn 

conventies die door mensen veranderd konden worden of afgeschaft kunnen worden zodat men 
met een propere lei kan beginnen. 

 Watson: kwam in contact met conditioneringsonderzoeken van Sechenov: alle gedrag is een 
aaneenschakeling van simpele psychische processen. Deze processen moeten bestudeerd 
worden in termen van simpele eenheden: de reflex, leerlingen: Pavlov, Bektherev: reflexologie 

 Watsons theorie: De reflex is de basiseenheid waaruit gedragingen en gewoonten worden 
samengesteld; door het mechanisme van klassieke conditionering worden die reflexen gekoppeld 
aan nieuwe stimuli; behalve connecties tussen stimuli en reflexen kunnen ook verbindingen 
ontstaan tussen reflexen onderling => Wanneer we een stimulus tegenkomen, reageren we met 
responsen die hetzij voortkomen uit onze erfelijke bagage, hetzij uit het repertoire van gewoonten 
dat we gevormd hebben. 

 Watson: neurose is resultaat van verkeerde conditionering 
 

Naïef behaviorisme 
 psychologisch gebeuren wordt herleid tot S en R 
 Skinner 

Neo behaviorisme 
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 er werden tussenliggende variabelen gepostuleerd, afgeleid tussen de prikkel en de reactie, deze 
tussenliggende variabelen kunnen niet geobserveerd worden en zijn dus afgeleid.  Ze worden 
vooral afgeleid uit de karakteristieken van het gedrag zelf. 

 Theoretische uitwerking: Hull: ambitie: psychologie voorzien van een systeem van exact 
gedefinieerde begrippen en postulaten.-> gaat niet samen met Watsons eis dat behavioristische 
psychologie uitsluitend betrekking zou hebben op observeerbare grootheden. 

 Wiener Kreis: logisch positivisme: het is geoorloofd zuiver theoretische termen te gebruiken, 
zolang deze maar een duidelijk omschreven relatie bezitten met iets observeerbaars 

 Watson: legt er voortdurend de nadruk op dat de psychologie moet bestuderen hoe het organisme 
zich door gedrag aanpast aan de omgeving MAAR: S-R-schema laat weinig ruimte voor 
aanpassing 

 Hull: behaviorist moet zich bezig houden met stimulus-reactie-connecties maar ook met het nut 
van een bepaalde reactie  In een organisme kan op een gegevenmoment een toestand van tekort 
of teveel ontstaan: need, het bestaan van needs leidt in het organisme tot een drive: wordt sterker 
naarmate er needs zijn -> welk gedrag er vertoond wordt, hangt of van de stimulus maar of er een 
reactie gegeven wordt, wordt mede bepaald door de drive, habit:associatie tussen S en R, als een 
bepaalde response leidt tot het verminderen van de need en daardoor tot een reductie van de 
drive, wordt de habit versterkt, hierdoor gaat alleen succesvol gedrag deel uitmaken van het 
gedragsrepertoire van het organisme. 

 
 Gestaltpsychologie 

 
 doet nog dikwijls ene beroep op de introspectiemethode maar verwijt de introspectiepsychologie 

de mentale processen te moleculair behandeld hebben 
 Stelt dat het geheel, de Gestalt, van de gevoelstoestanden,… meer is en kwalitatief anders dan 

een elementaire analyse van losstaande belevingen. 
 Von Ehrenfels: Gestaltskwaliteiten: er bestaan configuraties van gewaarwordingen die te samen 

een extra opleveren, het geheel van zo’n configuratie heeft eigenschappen die de delen niet 
bezitten: het geheel is meer dan de som van de delen -> elementenpsychologie -> 1

E
 

FUNDAMENT VOOR GESTALTPSYCHOLOGIE 
 2

E
 FUNDAMENT (Köhler): Eigenschappen van gehelen berusten op onbewuste inferenties uit 

elementaire gewaarwordingen 
 Köhler: Bestreed de idee dat waarnemingsverschijnselen die betrekking hebben op een bepaalde 

regio van het waarnemingsveld zouden berusten op onbewuste inferenties 
 Wertheimer: Stroboscopische beweging;  

 onze waarneming van objecten en van de omgeving is anders dan de som van disparate, 
zintuiglijke gewaarwordingen die zich elk moment wijzigen -> dichotomie tussen het zintuiglijk 
gegeven en onze ervaring in de Gestaltpsychologie belangrijk 

 Onderscheid tussen de subjectieve waarneming en de objectieve waarneming Subjectieve 
wordt verworpen als studieobject 

 
 Cognitieve psychologie en de opkomende informatieverwerkingstheorieën 

 
 Voorlopers 

 Tolman: Er is een stimulus en een reactie met ertussen tussenliggende variabelen, de 
fysische prikkels worden door het organisme verwerkt tot betekenisvolle situaties en daarin 
stelt het organisme geen motorische reacties maar doelgerichte handelingen; reageerde 
vooral tegen het behaviorisme 

 Bartlett 
 Echte cognitieve psychologie: er zal aangetoond worden dat bij allerlei perceptuele activiteiten 

onze bestaande kennis en attitudes tegenover de perceptuele objecten een belangrijke 
invloed hebben 

 Binnen de cognitieve psychologie ontwikkelden zich de informatieverwerkingstheorieën 
 

 Informatietheorie 
 
 theorieën over informatieverwerking ontstonden vanuit de moeilijkheden die de 

informatietheorieën ondervonden om het begrip informatie psychologisch te valideren 
 methode ontwerpen om fysische communicatiekanalen op een zo efficiënt mogelijke wijze te 

gebruiken 
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 Informatiebron -> boodschap -> overbrenger -> signalen -> kanaal -> ontvanger ->omzetten in een 
voor de bestemming verstaanbare boodschap -> kan verstoord worden door ruis 

 Verband tussen informatie en onzekerheid 
 Informatiemaat van de boodschap kan berekend worden adhv het aantal ja/Nee vragen die de 

ontvanger moet stellen om zelf de boodschap van de zender te reconstrueren. 
 Eenheid van informatie: bit 
 Redundantie: voor zover de situatie voorspelbaar is, levert een teken minder informatie 
 Hicks wet: reactietijd  bij het kiezen neemt toe als een logaritmische functie van het aantal 

alternatieven 
 Problemen 

 Situationele informatie leent zich niet goed tot kwantificatie 
 Informatietheorie beperkt zich tot het beschrijven van statische S-R-relaties zonder adaptief 

programma 
 Intrinsieke ontwikkelingen binnen de informatietheorie benadrukten meer en meer de 

informatieverwerking 
 

 Informatieverwerkingstheorieën 
 

 belangrijk: uitvinding van computer 
 Turing: basis van computers 
 Waarom is computeranalogie zo vruchtbaar voor de informatieverwerkingstheorieën? 

 Computer kan een instructie uitvoeren, als die constructie maar in de gepaste 
symbolische vorm is gegeven.  Een computer is een “general purpose machine” en kan 
zodoende andere machines simuleren.  Als een gepaste invoerbeschrijving aan hen wordt 
gegeven, zijn ook mensen in staat simulaties van allerlei mogelijke machines te realiseren 

 Computers werken met algoritmen en maken gebruik van subroutines en compilers.  Het 
opslaan en ophalen van informatie in het menselijk geheugen, het genereren van 
oplossingen voor problemen en beslissingssituaties en het waarnemen en herkennen 
binnen de menselijke perceptie zijn alle te beschouwen als concrete vormen van 
symboolmanipulatie 

 Computers werken conditioneel – gedachtengang van conditie-paren is terug te vinden in 
productieregels als model voor redeneerpatronen van mensen. 

 Computers kunnen programma’s en data in dezelfde symbolische vorm opslaan -> is te 
zien  als een integratie van procedurele en declaratieve kennisrepresentaties in het 
mentale systeem. 

 uitgangspunt: zorgvuldige bestudering van gedragsverschijnselen die ze pas daarop proberen te 
integreren in een ruimere visie van het mentale 

 methodes 
 Subtractieve methode:  Donders 
 Additieve methode: Sternberg: richt zijn aandacht op de gebeurtenissen, processen die 

verlopen tussen de prikkel en de reactie.  Het reactie-tijd interval is gevuld met een aantal op 
elkaar volgende, van elkaar onderscheidbare processen of fasen.  In elke fase wordt een 
bepaalde transformatie uitgevoerd.  Het resultaat van die transformatie vormt de invoer van 
een daarop volgende fase of proces. Deze methode wijkt op 2 punten af van die van Donders. 
 Sternberg wil de opeenvolgende deelprocessen bestuderen door hun duur te beïnvloeden 

mbv experimentele variabelen. 
 Methode om te bepalen welke factoren verschillende fasen van het verwerkingsproces 

beïnvloeden. 
 Dubbele taak technieken: hiermee wordt het soms mogelijk specifieke processen 

chronometrisch te lokaliseren in de lineaire sequentie van opeenvolgende bewerkingen.  Vb: 
proef van Posner 

 problemen 
 snelheid 
 patroonherkenning 
 afwijkend/uitzonderlijk gedrag vs normaal gedrag 
 graceful degradation, damage, noise 

 
 
 

 Connectionisme 
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 Cascademodel: verschillende componenten van een informatieverwerkend systeem zijn alle 

voortdurend actief 
 Benaming: Parallel distributed processing-modellen: Parallel omdat verschillende processen op 

hetzelfde ogenblik uitgevoerd worden, distributed omdat de activiteiten niet specifiek gelokaliseerd 
kunnen worden maar verspreid zijn over een netwerk van neuronale verbindingen. Deze 
benadering probeert mathematische modellen uit te werken om met die parallell processen het 
mentale te simuleren.  Omwille van uitwerking vaar neuronen spreekt men soms van 
connectionisme. 

 Uitgangspunt: hersen-metafoor: Mentale processen worden voorgesteld als dynamische 
netwerken van eenvoudige neuronale verwerkingseenheden, units, op grote schaal.  De units 
worden neuronaal genoemd omdat ze fundamentele kenmerken gemeen hebben met de 
neuronen van onze hersenen. 

 Basiseenheid: neuron: doet niet veel meer dan het optellen van alle signalen de langs de 
verbindingen ( synapsen) worden toegevoerd.  De belangrijkste eigenschap van een synaps is dat 
hij iets toevoegt aan de som der ingangssignalen of dat hij er iets van aftrekt. 

 Rosenblatt: perceptrons, 3 subnetwerken: sensorisch deel, associatieve deel, respons deel 
 Belang: vooral op theoretisch niveau 

 Fysiologische plausibiliteit 
 Men slaagt erin een aantal psychologische concepten op een zinvolle manier te 

(her)interpreteren. 
 Rekensnelheid 
 Resistance to noise, graceful degradation 
 Neuraal  netwerk functioneert als een inhoudadresseerbaar geheugen 

 Negatief 
 Functionele specificiteit is strijdig met de opvatting van de PDP-benaderingen 
 Ontwikkelde leeralgoritmes hebben enorme rekenkracht dat je eigenlijk alles kan oplossen 
 PDP-simulaties kunnen niet onderworpen worden aan een falsificatie 
 Verabsolutering 
 Neurale plausibiliteit 

 
 Opkomst van de cognitieve neurowetenschappen 

 
 EEG 

 Om hersenactiviteit te meten 
 Problematisch omdat veel van haar verbindingen globaal zijn: je weet dat de hersenen actief 

zijn maar je weet nog niet wat ze juist doen 
 ERP 

 Wordt gemeten met een groot aantal elektroden op verschillende plaatsen over de schedel 
 Probleem: oplossing is altijd afhankelijk van veronderstellingen 
 Beperkte spatiale resolutie en grote temporele resolutie 
 Het blijft moeilijk te zeggen waar en op welke manier de electrische signalen in de hersenen 

worden gegenereerd 
 Zeer onwaarschijnlijk dat bepaalde ERP-component 1 onderliggend proces 

weerspiegelt 
 Diverse factoren zijn van invloed op het signaal dat uiteindelijk op de schedel 

wordt gemeten. 
 Single cell recording 

 Hoge spatiale resolutie, hoge temporele resolutie 
 Om ethische redenen niet toe te passen bij de mens 

 PET 
 Hersenen converteren glucose in energie, wanneer de proefpersoon geïnjecteerd wordt met 

glucose die radioactief is dan zal die glucose zich vooral opstapelen in de hersendelen die 
voor de uitvoering van een bepaalde taal belangrijk zijn. 

 Hoge spatiale resolutie, slechte temporele resolutie 
 We meten hiermee niet direct de elektrische neuronale activiteit maar wel de metabolische 

activiteit 
 

 MRI 
 Duidelijk beeld van hersenactiviteiten 



Samenvatting 7 

 Precieze beelden van de hersenstructuur 
 Goede spatiale en temporale resolutie 
 Er moet geen radio-actieve substantie geïnjecteerd worden 

 
2. NIET-ACADEMISCHE PSYCHOLOGIE 

 
 Dieptepsychologie 

 
 menselijk gedrag wordt hoofdzakelijk bepaald vanuit drijfveren, instincten en verlangens.  

Sommige drijfveren vinden hun oorsprong in diepere lagen, dus kennen we hun oorsprong niet en 
kunnen ze ons gedrag storen.  Deze vinden hun uitdrukking in dromen, versprekingen,… 

 Mesmer: vertegenwoordiger van magnetisme 
 Liébault: 1

e
 geneesheer die somnambulisme als therapie toepaste 

 Bernheim <-> Charcot: Bernheim: hypnose berust op suggestie, Charcot: paste hypnose toe op 
hysterische vrouwen en vermoedde daarbij een seksuele achtergrond 

 Freud:  brengt ideeën van Charcot in praktijk -> is slecht hypnotiseur -> slaat over op vrij 
associaties 

 Adler 
 leerling van Freud 
 Individual-psychologie: fundamentele drijfveer van de mens is het streven naar macht. 

 Jung 
 Leerling van Freud 
 Hecht veel belang aan collectieve of gemeenschappelijk onbewuste inhouden 

 Zwaarste kritiek op psychoanalyse is dat ze zich nooit heeft thuisgevoeld in het wetenschappelijk 
denken waar empirische gegevens over de juistheid van theorieën beslissen 

 Een van de sterktes van psychoanalyse is dat ze een coherente en interessante interpretatie van 
teksten biedt zonder een beroep te doen op de normen van wetenschappelijke bewijsvoering 

 
 Humanistische psychologie 

 
 Kwam tot stand als reactie tegen de academische wetenschappelijke psychologie 
 Zegt dat ieder persoon verantwoordelijk is voor zijn eigen handelingen.  Ze benadrukt de 

menselijke kwaliteiten waardoor de mens zich onderscheidt van het dier – voornamelijk zijn vrije 
wil en zijn mogelijkheden tot zelf-actualisatie en zelf-realisatie.  Deze richting weigert aan te 
nemen dat het menselijke gedrag bepaald wordt door externe prikkels of onbewuste drijfveren 

 Rogers 

 legt sterk nadruk op het eigen vermogen van de persoon om inzicht in zichzelf te 
verwerven en zijn problemen op te lossen 

 De niet-directieve manier van werken van Rogers betekent een zich volledig open 
stellen, 1 en al oor zijn zodat er werkelijke communicatie komt en de ander zich vrij kan 
uiten 

 Gaat ervan uit dat de mens in wezen positief georiënteerd is. 
 

PSYCHOLOGIE: DE WETENSCHAPPELIJKE STUDIE VAN HET GEDRAG 
 

Gedrag wordt opgevat als een zinvolle reactie om een zinvolle situatie. 
 

 Intentionaliteit 
 
 Gedrag is steeds intentioneel gericht op het bereiken van bepaalde doeleinden 
 Equifinaliteit: sommige doeleinden kunnen vanuit verschillende gedragingen bereikt 

worden. 
 Uiteenlopende doeleinden kunnen ook met hetzelfde gedrag bereikt worden 
 Elk gedrag kan terzelfder tijd verschillende doeleinden bevredigen 
 Elk gedrag is de uiting van 1 of meer doelgerichtheden, elk doel is ingeschakeld in een 

ruimere middeldoelstructuur, elk doel is ook enkel maar een middel om een verder doel te 
bereiken, en het verdere doel is opnieuw te situeren in een ruimere doelgerichtheid 

 Oorsprong van de doelgerichtheid is niet altijd bewust, de intentionaliteit is ook niet steeds 
bewust beleefd 
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 TOTE: basisplan dat zelf ontwikkeld wordt door de persoon zelf tijdens het leerproces 
(Miller), verschillende TOTEs kunnen deel uitmaken vaneen hogere-orde TOTE 

 
 Integratie van processen 

 
 Elk gedrag veronderstelt een integratie van  verscheidene processen 
 Doelobject is bepalend voor de dominantie van 1 of enkele processen 
 Bij het uitvoeren van zelfs zeer eenvoudige taken is er steeds een omvangrijke en snelle 

integratie aanwezig 
 Densiteit en complexiteit verhoogt efficiëntie 

 
 Gepersonaliseerd 

 
 Door integratie van de processen in functie van bepaalde doeleinden krijgt het gedrag een 

globaal, centraal karakter. 
 Het is mijn IK dat reageert op een zinvolle situatie omdat 

 Het een reactie is  op een zinvolle situatie die IK door verwerking tot stand 
gebracht heb en die bestaat voor MIJ als een globale persoon 

 De reactie uitgaat van een IK dat een doel voor ogen heeft 
 Zelf-identiteit: een persoon heeft steeds voor ogen wat hij wenst te doen en gebruikt de 

zelf-identiteit als referentiekader om het gedrag uit te voeren, zijn realisatie bij te sturen en 
het bekomen effect te evalueren 

 Problematiek van homunculus: er wordt een kleine mens in de mens verondersteld, een 
beslissingnemende mens in de mens 

 Oplossingen 
 Dennett: Intentional systems: splitsbaarheid in andere, eenvoudigere 

systemen, door deze achtereenvolgende vereenvoudigingen kan men 
intentionaliteit uiteindelijk uit het model laten verdwijnen 

 Navon: reduceert probleem van de kleine mens tot aandacht, aandacht is een 
zelf-regulerend systeem waarbij heel wat mentale activiteiten gecoördineerd 
kunnen worden. 

 Baddeley: er zijn unieke gedragspatronen bij de mens aanwezig en die 
vloeien voort uit een centraal sturingsprogramma 

 
 Biologische basis van het gedrag 

 
Elk gedrag is een fysiologisch, biologisch gebeuren met een eigen psychologische context. 
 Interactionisme / dualisme 

 Mentale processen brengen fysische hersenprocessen teweeg 

 Er wordt van het bestaan van 2 instanties uitgegaan 

 Probleem: het is moeilijk voorstelbaar dat iets zuiver mentaal tot fysische gevolgen 
leidt. 

 Psychofysisch parallellisme 

 Mentale processen moeten opgevat worden als 2 afzonderlijke causale systemen die 
los van elkaar functioneren. 

 Probleem: Als de 2 processen elkaar niet beïnvloeden, hoe kan het dan dat er zo’n 
opvallende harmonie tussen beide bestaat? 

 Materialisme / monisme 

 Mentale processen zijn niets anders dan hersenprocessen 

 Er wordt van 1 instantie uitgegaan 

 Geeft een eenvoudige oplossing voor het lichaam-geest probleem, maar heeft 
tegelijkertijd iets bedreigends, althans voor psychologen 

 Probleem: Als mentale processen niets anders zijn dan fysische processen, waarom 
zouden psychologen zich dan nog met onderzoek naar bewustzijn bezig houden? 

 De komst van de computer heeft hier redding gebracht, sinds jaren ’50 wordt 
de computer gebruikt als metafoor voor de mens: hardware: hersenen, 
software: bewustzijn 

 
§ 2: Methodes en domeinen in de psychologie 
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A. De verschillende methodes in de wetenschappelijke psychologie 
 

 Beschrijvend onderzoek 
 
 Gegevens en feiten verzamelen: men verklaart niet men stelt enkel het bestaan van 

bepaalde feiten vast 
 Protocollen: verzameling verslagen waarin iedere observator in eigen woorden zegt wat 

hem is opgevallen 
 Materiaal op zich is niet bruikbaar voor wetenschappelijke verwerking, het kan bruikbaar 

gemaakt worden door de inhoud van de protocollen systematisch te ordenen: Coderen 

 Voordeel: observatoren gaan de verschijnselen niet vanaf het 
begin gaan sorteren in een categorieënsysteem dat wellicht niet 
helemaal toepasselijk is 

 Nadeel: men codeert niet op grond van directe 
gedragsobservatie, maar van een protocol 

 Opinieonderzoek 

 Open vragen: waarop de ondervraagde naar eigen believen mag antwoorden 

 Geprecodeerde vragen: ondervraagde moet keuze maken uit een aantal van te 
voren vastgelegde alternatieven 

 Schriftelijk: aan een aantal mensen wordt een vragenlijst gezonden met het 
verzoek deze in te vullen en terug te sturen 
 Nadeel: zelfselectie: niet iedereen voldoet aan het gedane verzoek, meestal 

is het zo dat diegene die niet antwoorden in allerlei opzichten afwijken van 
degenen die wel antwoorden. 

 Het gebruik van vragenlijsten is in de psychologie beperkt tot het opinieonderzoek 
 Interview:  

 Duidelijk gestructureerd: aan de geïnterviewden worden dezelfde vragen in dezelfde 
orde gesteld -> gebruiken van vragenlijst door interviewer 

 Minder gestructureerd: ondervrager heeft lijst met vaste vragen maar heeft wel de 
instructie om in bepaalde gevallen door te vragen 

 Nog minder gestructureerd: van te voren staat noch de precieze vorm, noch de 
volgorde van de vragen vast 

 Minst gestructureerd: onderwerp blijft vooraf vaag en de taak van de interviewer is om 
de bedoelingen van de geïnterviewde zoveel mogelijk tot hun recht te laten komen 

 
 Relationeel onderzoek 

 
Men zoekt verbanden in het feitenmateriaal 
 
 Klinisch: gevalsstudies 

 Vanuit bepaalde gebeurtenissen uit het verleden probeert men specifieke 
gedragspatronen te verklaren 

 Anamnese: retrospectief: gebaseerd op een beschouwing van 
gebeurtenissen die zich vroeger hebben voorgedaan 

 Gegevens uit anamnese zijn weinig valide: dergelijk geval is steeds uniek 
zodat moeilijk na te gaan is welk detail van de gebeurtenis in feite 
determinerend was 

 

 Neuropsychologie: onderzoekt relaties tussen de hersenen en de psychologische 
verschijnselen 

 Men onderzoekt gevallen: personen met specifieke hersenletsels 
 Vanuit grondige analyse  van de relaties tussen gedragsverschijnselen en 

de werking van de hersenen probeert men uitspraken te maken over 
algemenere denkkaders om de menselijke gedragingen en het mentale 
systeem te kunnen vatten 

 Uit deze gevalsstudies kan men enkel tot een uitspraak komen dat een 
bepaald gedragsverschijnsel samengaat met een specifiek hersenletsel -
> geen causale uitspraken 

 
 Statistisch 
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 Correlationeel onderzoek: er wordt beroep gedaan op statistische technieken om 
verbanden tussen 2 of meer gedragsvariabelen te onderzoeken 

 Eenvoudige correlaties: positieve correlatie, negatieve correlatie, 
nulcorrelatie -> duidt geen oorzakelijk verband aan, om tot een goede 
correlatie te komen moeten de groepen, wat eigenschappen betreft zo 
homogeen mogelijk zijn 

 Kruiscorrelaties: om toch tot een causaal besluit te kunnen komen 
 Pad-analyse: bestaande modellen worden op hun houdbaarheid 

nagegaan.  De juistheid kan nooit bewezen worden, er wordt hoogstens 
steun voor gevonden. 

 
 Causaal / experimenteel onderzoek 

 
 Hypothesen 

 Inductief: Vanuit reeds vaststaande wetenschappelijke feiten of vanuit dagdagelijkse 
observaties leidt men een bepaalde wetmatigheid af 

 Deductief: Vanuit reeds bestaande theorieën maakt men gedragsafleidingen voor een 
nieuw aspect van die theorie. 

 Operationalisatie: hypothese wordt in een toetsbare vorm geformuleerd, wordt uitgewerkt 
zodat een proef kan ontworpen worden die de hypothese met geobserveerde feiten kan 
bevestigen of weerleggen 

 Onafhankelijke variabele: variabele waarvan men verwacht dat ze invloed zal 
hebben op het gedrag 

 Experimentele variabele: een onafhankelijke variabele die door de proefleider 
ingevoerd wordt  

 Afhankelijke variabele / metingsvariabele: geobserveerde gedrag van de 
personen dat moet gemeten worden 

 Controle variabele: potentiële, onafhankelijke variabele die gedurende de proef 
constant wordt gehouden, als ze niet constant zou gehouden worden zou ze een 
invloed hebben op de metingsvariabele 

 Resultaten: grafische voorstelling 

 Meest eenvoudige: 2-assenstelsel, met 2 coördinaten, horizontale as: abscis, verticale 
as: ordinaat 

 Hoofdeffect: wanneer 1 van de onafhankelijke variabelen effecten in dezelfde richting 
produceert in de verschillende condities van de andere onafhankelijke variabelen 

 Interactie 
 Ordinaal: wanneer de lijnen in de grafiek niet parallel zijn, maar elkaar ook 

niet raken of kruisen of snijden 
 Disordinaal: wanneer de twee lijnen in de grafiek mekaar kruisen, snijden, 

raken 
 Interpretatie: bevestiging of weerlegging van hypothese 

 Validiteit: is de operationalisatie goed uitgevoerd 

 Interne validiteit: juiste keuze van controle-conditie 

 Externe validiteit: kloof die bestaat tussen de gestelde hypothese en de 
operationalisatie 
 Ecologische validiteit: representativiteit van de experimentele situaties en van 

de proefpersonen t.o.v. de dagelijkse realiteit van iedereen – kunnen 
laboratoriumsituaties veralgemeend worden tot het gedrag van de mens in 
zijn dagelijkse activiteiten  

 Meta-analyse: specifieke statistische analyse-methode waarbij al de 
uitgevoerde studies in 1 grote analyse betrokken worden om aldus tot een 
duidelijke conclusie te komen. 

 Vraagkenmerken: het feit dat je weet dat je bij een experiment betrokken bent 
verandert je gedrag 

 Proefleiders-effecten: het gedrag van een persoon in een proef kan mede 
bepaald worden door allerlei toevallige reacties van de proefleider 
 Knappe Hans 
 Rosenthal 

 Experiment met slimme ratten 
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 Pygmalioneffect: leraren reageren verschillend t.o.v. hun leerlingen 
op grond van hun verwachtingen omtrent de leerlingen =>Effect dat 
optreedt omdat het wordt verwacht; het is een voorspelling die 
zichzelf waarmaakt. Aan de basis hiervan ligt het thema dat iemands 
verlangens en percepties zo sterk kunnen zijn dat de werkelijkheid 
erdoor verandert.  Nauwelijks onderzocht bij volwassenen.  
Complicatie bij onderzoek: verschillen in prestaties worden geacht 
voort te vloeien uit initiële verschillen in verwachting maar het is ook 
mogelijk dat deze verwachtingen grotendeels gebaseerd zijn op 
reeds bestaande verschillen in prestaties en daarvan realistische 
schattingen zijn 

 Oplossing: dubbelblindexperiment 

 Proefleider weet niet welke experimentele variabele geïnduceerd 
wordt 

 Proefpersonen weten niet bij welke proef zij meewerken of dat ze 
in een proef betrokken zijn. 

 Hele problematiek van externe validiteit hangt nauw samen met de 
onnatuurlijke staat van het experiment en met het feit dat de onderzoeker 
voor de proefpersonen de ware aard van zijn onderzoek verborgen houdt en 
daartoe sols de proefpersoon opzettelijk misleidt. 

 Deontologische en ethische problemen 
 Onderzoeker heeft de gelegenheid binnen te dringen in het privé-leven van 

de proefpersoon 
 In welke mate is het verantwoord een experiment op te zetten waarbij van de 

proefpersonen verwerpelijke gedragingen verwacht worden 
 Proef over gehoorzaamheid (Milgram) 
 Gesimuleerde gevangenis (Zimbardo) 

 Oplossingen 

 Garantie van anonimiteit of de garantie dat individuele uitslagen 
onachterhaalbaar worden gemaakt 

 Proefpersonen van te voren de toestemming vragen zich aan een 
geval van manipulatie en deceptie te onderwerpen. 

 Ethische codes voor de onderzoeker van de APA 
 Mag men de proefpersoon bedriegen? 

 Men bedriegt om iets te weten te komen dat bij openbaarheid niet 
zuiverkan worden gemeten.  Bedrog is daarbij noodzakelijk, bedrog is van 
weinig gewicht 
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Hoofdstuk 2: Het geheugen 
 

 
Inleiding 
 
 De verwerking  van de fysische kenmerken van de situatie en de omzetting tot een zinvolle 

situatie worden bevorderd door geheugenprocessen. 
 In het geheugen is alle kennis en ervaring opgeslagen die in de loop der jaren werd vergaard en 

die bepaalt wie we zijn, wat we weten en wat we kunnen.  Dit stelt ons in staat om op ieder 
moment adequaat te reageren op de omgeving en te anticiperen op toekomstige situaties. 

 Het geheugen vervult continu een intermediërende rol tussen de waarneming van de omgeving en 
het anticiperen en reageren daarop. 

 Traditioneel wordt beweerd dat het geheugen te maken heeft met het oproepen van gegevens uit 
het verleden, de waarneming met de verwerking van het heden en de verwachting, via het proces 
van de verbeelding, met verwijzing naar de toekomst 
 MAAR: Gibson:  

 Deze 3 ideeën zijn subjectief wel te onderscheiden maar objectief gezien niet; oorzaak 
voor deze foutieve opvatting is de taal: taal is te beperkt 

 Perceptie is een activiteit die een tijd kan duren en niet vastgepind kan worden op het nu, 
perceptie is een extract van informatie 

 Rol van verbeelding en verwachting: conditioneringsexperimenten 
 Verwerpt het onderscheid tussen geheugen en perceptie 
 => verklaart de opbouw van de eigen leefwereld vanuit de perceptie en de opbouw van de 

gedragswereld vanuit constituerende processen in bepaalde systemen van het geheugen 
 Studie van geheugen in enge en ruime zin 

 Ruime zin: invloed van vroegere ervaringen op huidige gedragingen, zonder dat die persoon 
zich bewust inspant om die ervaringen uit het verleden op te roepen 

 Enge zin:  factoren die het opnemen, het bijhouden en het oproepen van informatie telkens op 
een andere wijze beïnvloeden en de onderzochte geheugenprocessen in een bepaalde taak 
impliceren gerichte oproepingsactiviteiten van de persoon 

 Heeft nu nog weinig waarde 

 20-tal jaar geleden kon mende studie van het geheugen in ruimere zin laten 
samenvallen met de leerpsychologie 

 met opkomst van informatieverwerkingstheorieën heeft men de meer algemene 
draagwijdte van de studie van het geheugen  in enge zin voor de verklaring van 
complexere gedragingen ingezien. 

 Toch zijn er klinische gevallen bekend waar bij het onderscheid tussen het bewust kunnen 
oproepen van een episodisch gebeuren faalt terwijl het gebruik van de opgeslagen kennis 
normaal verloopt 

 Indirecte geheugentaken doen geen beroep op een expliciete bewuste herinnering aan een 
voorafgaande leerfase 

 Expliciete <-> impliciet geheugentaken 

 Expliciete: taken die een beroep doen op bewuste herinneringen aan voorafgaand 
leren 

 Impliciete: taken waarbij herinnering uitsluitend wordt uitgedrukt door een facilitatie 
van prestatie die kan worden toegeschreven aan een eerdere leerfase. 

 3 geheugensystemen 

 episodisch geheugen 

 voor essentieel autobiografische ervaringen 

 hierop doen expliciete geheugentaken beroep 

 semantisch geheugen 

 omvat abstracte kennis, los van eigen ervaringen 

 belangrijk voor impliciet geheugen 

 vormt samen met het episodisch geheugen, het geheugen in enge zin 

 procedureel geheugen 

 het onthouden hoe men bepaalde taken verricht 

 belangrijk voor impliciet geheugen 

 geheugen in ruime zin 
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§ 1 De filosofische traditie 
 
 Plato 

 Tabula-rasa-theorie 
 het opslaan van informatie in het geheugen wordt vergeleken met het maken van een 

afdruk op een plankje met was. 
 Wat we er nu in afgedrukt hebben, herinneren wij ons en kennen wij zolang het beeld in 

de was bewaard blijft 
 Wat uitgewist wordt of wat onmogelijk kon worden ingedrukt raakt vergeten of blijft 

ongekend 
 Metafoor van vogelkooi 

 Kennis kan op 2 manieren voor handen zijn 

 Kennis bezitten: vogel in je hok hebben 

 Kennis hebben: vogel in hand hebben 
 Zich vergissen: verkeerde vogel in de hand hebben 
 Onthouden: bewaren van ervaring in een omsloten ruimte 
 

 Aristoteles 
 Beeld van wastablet 

 Ervaring, opgenomen door de zintuigen laat in ons geheugen een beeld achter 
 Het geheugen bevat geen voorstellingen die kopieën zijn van wat door de zintuigen 

binnen is gekomen 
 Er wordt letterlijk iets in het lichaam gestempeld, een afdruk met fysiologische kenmerken, 

een materieel spoor 
 Herinnering is de verzwakkende beweging waarmee de pneuma zintuiglijke indrukken 

door het lichaam transporteert, het voorlopige eindpunt van dit transport is het hart, zetel 
van emoties 

 Na de opslag in het hart worden de hogere voorstellingen door de pneuma vervoerd naar 
de hersenen. 

 Het onthouden is als het beschrijven, het herinneren als het herlezen van het 
geschrevene 

 Brits associationisme 
 Analyse van de condities waaronder associaties gevormd worden en de rol van 

associaties bij het ophalen van informatie uit het geheugen 
 Associaties: zintuiglijke indrukken laten beelden in ons achter, deze beelden blijven 

bewaard in de geest en zijn met elkaar verbonden 
 3 wetten 

 wet van gelijkenis 

 wet van contrast 

 wet van contiguïteit: belangrijkste van de 3 
 werd voortgezet, vooral door Mill: mentale chemie: elementaire ideeën worden niet 

gewoon samengevoegd maar de combinatie van elementaire ideeën vormt iets wezenlijk 
nieuws 

 
§ 2 Consolidatie- en spoorvervaltheorie 
 
A. De consolidatietheorie 
 
 Müller en Pilzecker 

 Wat waargenomen wordt  laat een fysiologisch spoor na dat zich eerst consolideert.  Na 
verloop van tijd wordt dit spoor uitgewist door normale metabolische processen in ons 
zenuwstelsel 

 Gehele problematiek werd later experimenteel getoetst door na het leren de normale 
hersenactiviteit te verhinderen door middel van geïnduceerde elektrische storingen 
 Neveneffect: ECT 
 Niet zozeer de elektrische stimulatie van de hersenen zelf bewerkstelligt de consolidatie 

maar eerder de daarmee samenhangende hormonale secreties 
 Kritiek op consolidatietheorie: negatieve effecten van ECT komen slechts voor in 

expliciete geheugentaken, in impliciete geheugentaken heeft ECT geen negatieve invloed 
=> ECT heeft dus geen invloed op het onthouden zelf maar op de bewuste oproeping 
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B. Spoorvervaltheorie 
 
 Besparingsmethode 

 Als men iets van buiten heeft geleerd dan kan het de tweede keer met minder inspanning van 
buiten geleerd worden 

 Als andere toetsingmethodes zoals herinnering of herkenning falen is het mbv de 
besparingsmethode vaak nog mogelijk aan te tonen dat een gegeven niet geheel uit het 
geheugen is verdwenen 

 Besparingsindex is een zeer gevoelige maat van het onthouden en kan het bijblijven van 
anders ontoegankelijke geheugeninhouden bewijzen. 

 
 Nieuw materiaal: zinloze lettergrepen 

 Een lettergreep, zinloos in 1 taal niet noodzakelijk zinloos is en een andere taal,ook zijn er 
verschillende graden van zinloosheid 

 Het waren niet de lettergrepen maar wel de reeksen die betekenisloos waren. 
 Probleem: experimenten namen verschillende jaren in beslag en werden uitgevoerd door 1 

proefleider en 1 proefpersoon: Ebbinghaus 
 

 Theorie over het vergeten: vergeetcurve 
 => Ebbinghaus’ psychofysica van het herinneringsvermogen had de relaties tussen onthouden en 

vergeten weten uit te drukken in maat en getal en zo een nieuw veld van onderzoek ontsloten 
 
C.Kritische Evaluatie 
 
 Bij de consolidatie-en spoorvervaltheorieën wordt telkens sterk benadrukt dat het geheugenspoor 

verdwijnt.  Nieuwere opvattingen lieten de overtuiging groeien dat een geheugenspoor niet 
zomaar verdwijnt 

 
 De tijd zelf als oorzaak van een bepaald verschijnsel nemen is een logische fout. De tijd zelf kan 

geen oorzaak zijn, maar wel wat er gedurende die tijd gebeurt 
 
 Reminiscentie-effect: het zich herinneren van het vergetene zonder dat er een nieuw leren 

voorkomt 
 Problemen 

 Veralgemenen van reminiscentie-effect 
 Wel optreden van reminiscentie 

 Men heeft reminiscentie kunnen aantonen zonder herhaaldelijke toetsing 

 Men kan er nooit zeker van zijn dat personen gedurende de tijdsintervallen niet aan 
zelf-studie doen -> hypermnesie 

 
 Effect van omgevingscontext: leeromgeving is een krachtig oproepingsmiddel en is mede 

afhankelijk van de aanwezigheid van andere oproepingsstrategieën, wanneer andere 
oproepingsstrategieën mogelijk zijn dan verdwijnt het effect van de overeenstemming tussen 
leeromgeving en oproepingssituatie 

 
§ 3 De dieptepsychologische benadering 
 
A. De verdringingshypothese 
 
Freud 

 Probeerde aan te tonen dat bepaalde neurotische gedragsontwikkelingen toe te schrijven zijn 
aan het optreden van traumatische gebeurtenissen ui de kindertijd die door de persoon uit het 
bewust ervarene verdrongen, en dus vergeten worden.  Deze verdrongen belevingsinhouden 
blijven echter actief in het onbewuste en zullen zich, op volwassen leeftijd, langs 
gedragsomwegen uiten. 

 Gaat ervan uit dat die evaring opgenomen, verwerkt en bijgehouden wordt: enkel het bewust 
oproepen wordt onmogelijk gemaakt 
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 Essentie van verdringingshypothese: een emotioneel traumatisch gebeuren wordt van een 
bewuste toestand verdrongen door de persoon, om te vermijden dat pijnlijke negatieve emoties 
blijvend moeten verwerkt worden. 
 Freud: amnesie: motivationeel vergeten 

 
B. De droomanalyse 
 
Freud  

 wil aantonen dat wat in ons geheugen bijblijft, zomaar niet passief bewaard wordt, er ontstaat 
een netwerk van relaties tussen de inhouden en deze relaties ontwikkelen zich voortdurend 

 In dromen komen ervaringen en gebeurtenissen waaraan we, om de 1 of andere reden, 
bewust niet mogen denken, naar boven, Een manifeste droom is een kristallisatie van een 
hele reeks gebeurtenissen uit het verleden.-> dit wijst op de dynamische relatie tussen de 
vroegere ervaringen die in ons geheugen aanwezig is.  Een manifeste droom is slechts een 
uiterst compacte samenvatting van een breed scala van achterliggende droomgedachten -> 
associatiereeksen 

 
C. Het “normaal” vergeten 
 
Freud 

 Probeerde het normaal, toevallig vergeten van relatief onbelangrijke informatiegegevens te 
verklaren en dit opnieuw vanuit het bestaan in ons geheugen van een netwerk van relaties 
tussen de voorstellingen. 

 Ook versprekingen en toevallige gedragingen zal hij in hetzelfde denkkader uitleggen 
 Ware emoties en motieven laten zich niet volledig wegdrukken: soms steken ze de kop op en 

zijn ze er de oorzaak van dat iets fout loopt in onze sociale omgeving 
 
D. Kritische evaluatie 
 
 Onderzoeken om het verschijnsel verdringing experimenteel aan te tonen 

 Men ging na in welke mate mensen negatieve ervaringen sneller vergeten dan positieve 
 Pollyana-principe: positieve gebeurtenissen worden beter onthouden 
 Mensen die hoge angsten vertonen op de standaard testen die angst meten persoonlijke 

negatieve gebeurtenissen sneller vergeten 
 Probleem: kunnen traumatische gebeurtenissen experimenteel geïnduceerd worden door 

inductie van negatieve affecten? 
 Personen kunnen beter reproduceren indien zijn bij de actualisatie van de herinnering zich 

in dezelfde emotionele toestanden als bij de eerste ervaring bevinden 
 Men oriënteerde zich op het proces van de verdringing zelf, maar dan onder de vorm van 

intentioneel vergeten. 
 Vergeet-instructies zijn succesvol wanneer het hele leergebeuren vergeten moet worden; 

wanneer slechts een deel van het leergebeuren vergeten moet worden, dan lukt dat niet 
of minder goed 

 De expliciete instructie iets te vergeten impliceert een speciale benadrukking van dit 
leergegeven, wat in sommige gevallen een betere retentie kan veroorzaken 

 Systematisch onderzoek naar verdringing: Wegner 

 Witte-beren onderzoek 

 Resultaten 

 Gedachte-uitdrukking heeft een direct-paradoxaal effect 

 Onderdrukken van een gedachte heeft het effect dat die gedachte zich op later 
tijdstip frequent aan het bewustzijn zal opdringen: rebound effect of thought 
suppression  
 Oorzaak: de afleidende stimulus is slechts korte tijd in staat de aandacht vast 

te houden en de ongewenste gedachte keert onvermijdelijk terug -> 
afleidende stimulus raakt geassocieerd met het te onderdrukken thema -> de 
te onderdrukken gedachte maakt steeds frequenter haar ingang. 

 Tijdens gedachte-onderdrukking worden 2 tegengestelde processen 
geactiveerd 
 Bewust en inspanning vergend operatief proces dat voortdurend 

afleidende stimuli zoekt 
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 Onbewust relatief moeiteloos verlopend controlerend proces dat gespitst 
is op het opduiken van de ongewenste gedachte 

 Flashbulb memory: herinnering waarbij niet alleen het bericht maar ook de omgeving is 
vastgelegd 

 Verklaring 

 Brown en Kulik 
 Zochten de verklaring in de neurofysiologie: dor de plotselinge emotie zouden 

de hersenen geactiveerd worden en in korte tijd meer detail kunnen opslaan 
dan anders 

 Print now: evolutionaire rest, van voor de ontwikkeling van taal of andere 
meer abstracte vormen van communcicatie 

 Neisser 
 Flitsherinneringen berusten niet op een afwijkende manier van coderen -> wel 

de herhaling zorgt ervoor dat de herinnering goed wordt opgeslagen en later 
weer gemakkelijk toegankelijk is. 

 Herinnering krijgt gaandeweg de structuur van een vertelling 
 Deze veranderen: flitsherinneringen wijken niet af van anderen 

herinneringen aan onze persoonlijke lotgevallen, ze zijn net zo vatbaar 
voor vergeten als de rest van de innerlijke autobiografie die we ons 
geheugen noemen 

 Conway 
 Zoekt verklaring voor de hardnekkigheid van herinneringen aan 

onbeduidende details en voor de eenheid van flitsherinneringen 
 Flitsherinneringen staan direct ter beschikking 
 Flitsherinnering is niet immuun voor vergeten maar toch duurzamer dan de 

meeste herinneringen. 

 Er treden heel sterke leeftijdsverschillen op, vooral oudere mensen vergeten de 
details bij een flitsherinnering 

 Men gaat na in welke mate men traumatische ervaringen uit de kindertijd vergeet en op latere 
leeftijd terugvindt: psychogene anamnese of recovered memories 
 Veldwerk levert geen steun aan de gedachte dat kinderen geneigd zijn een traumatische 

gebeurtenis in zijn geheel te verdringen 
 Amnesie treedt meestal op na een traumatische gebeurtenis en neemt dan doorgaans 

een afgebakende vorm aan 
 Totale amnesie voor een traumatische gebeurtenis komt zelden voor 
 Verklaringen 

 Verdringing zou aan de grondslag liggen van psychogene amnesie: verdringing stelt 
mensen in staat pijnlijke herinneringen te ontwijken 

 Mensen ondernemen voortdurend pogingen om herinneringen aan een trauma te 
vermijden 
 Maar: vermijden van traumatische herinneringen maken die herinneringen op 

lange termijn eerder beter toegankelijk dan slechter 

 Relatie tussen arousal, aandacht en geheugen 

 Confrontatie met een traumatische gebeurtenis leidt tot acute stijging van de 
opwinding die weer reprecussies heeft voor de aandacht 

 Infantiele amnesie 

 mensen die geen autobiografische herinneringen meer hebben aan hun eerste paar 
levensjaren 

 hangt nauw samen met de taalontwikkeling en het tot stand komen van een zelf-
concept 

 recovered memories 

 hebben vaak betrekking op de periode van voor het 2
e
 levensjaar 

 kunnen ook pseudo-herinneringen zijn 

 Waar komen ze vandaan als ze niet uit de realiteit stammen? 

 Leken en psychotherapeuten koesteren vaak onjuiste opvattingen over het 
geheugen 

 Er kunnen zich beïnvloedingsprocessen afspelen in het kader van een 
psychotherapie 
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 Als een psychotherapeut de mening is toegedaan dat een psychiatrische stoornis 
voortvloeit uit een verborgen trauma en voorts meent dat de activatie van dat 
trauma een belangrijke voorwaarde voor genezing vormt, dan kan dat aanzetten 
tot een ijverige zoektocht naar trauma’s 

 Recoverd memories kunnen voorzien in de bij een cliënt levende behoefte aan 
externe oorzaken voor teleurstellingen,… 

 pseudo-herinneringen 
  Kinderen bewaren over het algemeen herinneringen aan traumatische gebeurtenissen.  

Allerlei details van een traumatische gebeurtenis kunnen worden vergeten.  Het gaat 
daarbij echter om een selectieve vorm van amnesie, die niet het gevolg is van verdringing 
maar van een complexe interactie tussen opwinding, aandacht en geheugen.  Ook is 
bekend dat getraumatiseerde mensen vaak bewuste pogingen ondernemen om 
traumatische herinneringen traumatische herinneringen te vermijden.  Er is een reden om 
aan te nemen dat een dergelijke vermijding die herinnering eerder beter dan slechter 
toegankelijk maakt.  Tegen de achtergrond van infantiele amnesie moeten 
waarheidsgetrouwe herinneringen aan traumatische gebeurtenissen tijdens de eerste 
levensjaren als onwaarschijnlijk worden beschouwd.  Het is mogelijk pseudo-
herinneringen te creëren, met name bij suggestibele mensen. 

 
§ 4 De gestaltpsychologie en Kurt Lewin 
 
A. De Gestaltpsychologie 
 
 Nooit eigen geheugentheorie 
 Wulf 

 Er bestaan autonome, fysiologische krachten die op de sporen inwerken om hun inhouden te 
wijzigen in een vorm die beter aansluit bij een goede gestalt. 

 
 Von Restorff 

 Demonstreerde het effect van gelijkheid op het onthouden van een item in een lijst van items, 
indien een item duidelijk anders voorgesteld wordt dan de andere items, dan zal het 
afwijkende item beter onthouden worden 

 Wilde een Gestaltpsychologische interpretatie geven aan de bevindingen van Ebbinghaus 
 Leerprocessen blijken algemeen sterk te worden beïnvloed door de opbouw en de aard van 

het te leren materiaal: tweevoudige invloed die de leerprocessen voortstuwt 

 Wil, intentie van de lerende 

 Gestaltmatige organisatietendensen die uit het materiaal zelf voortkomen 
 

 Nuttin: gebruikt een heel andere procedure dan von Restorff en bekomt ook het von Restorff-
effect -> von Restorff-effect wordt onafhankelijk van de intentie van de lerende gevonden. 

 
 Katona 

 Uitgangspunt: serie items leert gemakkelijker en wordt beter onthouden als er een zinvolle 
organisatie in ontdekt wordt 

 
 Ash 

 Onderzocht de rol van perceptuele relaties bij het vormen van associaties 
 Liet zien dat 2 elementen beter samen onthouden worden als ze door middel van een relatie 

een eenheid vormen. 
 
B. Kurt Lewin 
 
 Lewin 

 Beoogde een Gestaltpsychologie van de motivatie te ontwikkelen.  Hij gebruikte de notie van 
spanning voor motivatie of behoefte en verdedigde de stelling dat de psychische spanning 
ontladen wordt wanneer het gestelde doel wordt bereikt, wanneer daarentegen de 
doelgerichte activiteiten onderbroken worden, dan persisteert de spanning 
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 Zeigarnik  
 Voortijdig ondebroken taken worden gemakkelijker herinnerd dan voltooide taken: Zeigarnik-

effect 
 Verklaring: mensen die aan een bepaalde taak werken zetten hiervoor een bepaalde 

hoeveelheid energie in, indien de taak voortijdig wordt onderbroken dan zou er een gedeelte 
van de spanning ongebruikt blijven en die zou zich later alsnog  in allerlei vormen 
manifesteren zoals neiging om zich een onvoltooide taak goed te herinneren 

 
 Ovsiankina 

 Toonde bij volwassenen de neiging aan om een onvoltooide taak opnieuw ter hand te nemen 
 

 Marrow 
 Het Effect van Zeigarnik waarin onderbroken taken beter worden onthouden dan voltooide 

taken is sterk afhankelijk van de motivationele context van de proefpersonen 
 In zijn proeven worden voltooide taken beter onthouden dan onderbroken taken 
 

 Rosenzweig 
 Enerzijds zal de spanning, de geïnvesteerde energie die bij de proefpersonen was blijven 

hangen ertoe neigen zich in het gedrag te realiseren, anderzijds zal de gedachte aan dit niet 
voltooien van sommige taken echter bedreigend zijn voor het ik-gevoel van deze 
proefpersonen en wel speciaal in die gevallen waarin dit niet voltooien nadrukkelijk werd 
opgevat als een tekortschieten. 

 Zijn proeven hebben aangetoond dat personen met ambitie en veel prestatiemotivatie 
beduidend meer de onderbroken taken onthouden dan de voltooide -> motivatie kan 
doorslaggevende rol spelen bij herinnering 

 
 Atkinson 

 Zonder prestatie-motivatie komt het Zeigarnik-effect niet tot uiting 
 

 Nuttin 
 Wanneer een informatie-gegeven opgenomen is in een nog verder uit te voeren taak en dus 

bruikbaar is voor toekomstige handelingen, dan zal de taak open blijven -> beter onthouden 
 

 D’Ydewalle 
 Resultaten wijzen op belangrijke leerverschillen in functie van het verwachte tijdstip van de 

ondervraging, maar ook in functie van een aantal persoonlijkheidsvariabelen: vb: graad van 
angst 

 
 Evaluatie 

 Mehodologische kritieken 
 Replicaties lukten niet steeds 
 Het is niet duidelijk wat bedoeld wordt met psychische spanning 

 Invloed van belangstelling 
 
§ 5 De behavioristische en functionalistische psychologie 
 

 Behaviorisme 
 de frequentie waarmee responsen gegeven worden op stimuli 
 Watson 

 Grondlegger behaviorisme 
 Standpunt: zeer extreem 

 Opvatting groeit dat het vergeten niet toe te schrijven is aan het tijdsverloop tussen het leren 
en de retentietoets, maar wel aan datgene wat de proefpersonen doen gedurende het 
retentie-interval 

 
 Jenkins en Dallenbach 

 Snelheid van het vergeten kan aanzienlijk gereduceerd worden als men de proefpersonen 
tussen het leren en de toetsing laat slapen 
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 Vergeten is niet zozeer een kwestie van het zwakker worden van oude indrukken en 
associaties, maar het is een zaak van interferentie, remming, of het uitwissen van het oude 
door het nieuwe 

 Uit alle proeven blijkt dat het slapen gedurende de nachttijd betere geheugenprestaties 
waarborgt dan het wakker zijn gedurende normale daguren 

 MAAR:  
 2 onafhankelijke variabelen zijn met elkaar vermengd: het al of niet slapen en het uur van 

het leren  
 slapen is ook geen periode waarbij er cognitief/mentaal niets gebeurd 
 er zijn verschillende slaapfases te onderscheiden: laatste fase: REM-fase: paradoxale 

slaap waarbij de persoon fysiologisch en psychologisch juist zeer actief is 
 Herinnering was duidelijk beter ba een REM-fase en soms zeer slecht in een nacht 

zonder REM-fasen.  De REM-fase zou dus eerder een consolidatie van het 
geheugenspoor bevorderen. 

 REM-slaap bevordert niet alleen het geheugen, maar maakt het ook mogelijk dat een 
ontwikkelende persoon meer kan leren. 

 Bij behavioristen staat steeds een interferentie van tussenliggende activiteiten op het geleerde 
centraal, de bouwsteen van ons gedrag is de S-R-koppeling: interferentietheorie 
 Retro-actieve inhibitie: de tweede leerfase bemoeilijkt het reproduceren van de gegevens uit 

de eerste leerfase 
 Pro-actieve inhibitie: als er bij de toetsing respons-competitie optreedt 
 2 strekkingen 

 voortschrijdende verfijning van de S-R-interpretaties, blocking, unlearning, naast een 
groeien van de belangstelling voor de mentale activiteiten, de denkprocessen die bij de 
mensen in interferentiesituaties optreden 

 ontwikkeling in informatieverwerkingstheorieën 
 
§ 6 De cognitieve psychologie 
 
 Cognitieve psychologie benadrukt 

 Het bestaan van voorkennis en van de aanwezigheid van verstandelijke processen 
 De invloed van beide op het verwerven en bijhouden van nieuwe kennis 
 De invloed van beide op het oproepen van deze nieuw verworven kennis 

 
A. Bartlett 
 
 Theorie over het herinneren van teksten 

 Indien we worden geconfronteerd met een tekst, die wij met begrip beluisteren of lezen, dan 
zal zich in ons geheugen een globaal schema van de inhoud van deze tekst vormen, het is 
een persoonlijke interpretatie 

 Heeft de Britse psychologie uit de grond gestampt 
 Stelt dat iemand voor zichzelf een bepaalde instelling of houding opbouwt ten opzichte van het 

leermateriaal 
 Houdt er rekening mee dat het schema dat iemand bij het vernemen van de hoeveelheid zinvolle 

informatie opbouwt, vaak afwijkt van de werkelijke inhoud: het leermateriaal wordt persoonlijk 
verwerkt 

 Methodes: herhaalde en seriële reproductie 
 Kritiek: begrip schema is iets te vaag, alles blijft suggestief en onprecies in de voorstelling van de 

theorie 
 Renaissance van Bartlett 
 

 Naarmate het leermateriaal complexer wordt, zien wij dat de rol van de persoonlijke inbreng 
van degene die leert, met al zijn voorkennis, opvattingen en vooroordelen belangrijker wordt. 

 
 Proeven met visueel materiaal 

 Allport en Postman: reproducties zijn meestal vertekende weergaven van wat 
meegemaakt werd.  De aard van de gestelde vragen bij een opvraging heeft een grote 
invloed op de antwoorden van de personen 

 Varendonck -> Loftus 
 Zaragoza en Mitchell 
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 Loftus 

 Oorspronkelijke overtuiging: het geheugenspoor van het waargenomene verdwijnt 
geleidelijk zodat wat bijblijft meer en meer beïnvloed wordt door de gestelde vragen of 
de aangeboden afleiders 

 Daarna: het waargenomene blijft ongewijzigd en enkel de antwoorden van de 
proefpersonen bij de overhoring worden beïnvloed door de aard en de volgorde van 
de gestelde vragen 

 Verklaringen voor effecten van misleidende informatie 

 Vacant-slot-hypothesis: origineel gebeuren wordt nooit opgenomen zodat de 
nieuwe, misleidende informatie het slot gewoon opvult 

 Co-existentie-hypothese: oorspronkelijk gebeuren en misleidende informatie 
blijven beide in het geheugen bestaan zodat verwarring mogelijk wordt 

 Vraag-kenmerken: deze brengen de proefpersonen ertoe zich eerder te laten 
steunen op misleidende informatie. 

 Substitutie-hypothese: misleidende informatie vervaagt het oorspronkelijk 
gebeuren waardoor het uit het geheugen verdwijnt (Loftus) 

 Antwoordbias: antwoordtendensen kunnen de proefpersonen doen steunen op de 
meest recente informatie en dus de misleidende informatie 

 Baggett 
 Mandler en Parker 

 Verticale posities worden beter onthouden: verticale positie geeft beter voorspelbare 
aanwijzingen in functie van spatiale componenten van onze schema’s 

 
 

 Grensoverschreiding 

 Mensen die een foto moeten onthouden hebben de neiging om zich voorwerpen te 
herinneren die niet op de foto staan maar hoogstwaarschijnlijk wel aanwezig waren 
net buiten de grenzen van de foto 

 Treedt ook op bij herkenningstaken 

 Verklaring: beroep doen op schema-concept van Bartlett 
 Biederman 

 Invloed  van schema’s bij het onthouden van de inhoud van de afbeelding impliceert 
de werking van beide hersenhelften 

 
 Proeven met tekstmateriaal 

 Dooling en Lachman 

 Schema zorgt bij de lezer voor een raamwerk waarin de binnenkomende informatie 
passend kan worden ondergebracht 

 Schema: context die het begrijpen van de tekst mogelijk maakt 
 Bransford en Johnson 

 Bevindingen worden steeds teruggevonden wanneer afhankelijke variabele een 
reproductiemaat is; bij herkenningsmaten worden ze nu eens wel, dan eens niet 
teruggevonden 

 Anderson 

 Het effect van het perspectief is zowel een leereffect als een reproductie-effect 

 Recentere studies: leer- en reproductieperspectief zijn beide even belangrijk, MAAR: 
door het tijdsinterval tussen het leren en de reproductie te verlengen stelt men vast 
dat het effect van het reproductieperspectief sterk vermindert waaruit men besluit dat 
het leerperspectief belangrijker is 

 
 Schematheorieën 

 Schema’: samenhangen die men op grond van vroegere ervaringen heeft gevormd 
 Schemata: stereotiepen die in werking treden als er een gebeurtenis plaats vindt, 

waarmee ze in verband gebracht worden.  Doordat die gebeurtenis vervolgens ook weer 
in het schema wordt opgenomen, zijn schemata aan voortdurende wijzigingen 
onderhevig. 

 Doordat diverse schemata in een netwerk met elkaar zijn verbonden en elkaar daardoor 
kunnen activeren is de psychische context bij een bepaalde waarneming voor iedereen 
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net weer even anders, geen twee mensen hebben immers identieke ervaringen achter de 
rug 

 Schemata vergemakkelijken in hoge mate de informatieverwerking, zonder geëigende 
schemata wordt er weinig zinvols waargenomen, laat staan onthouden 

 Schemata vertekenen ook de gebeurtenissen, informatie die in werkelijkheid ontbreekt, 
maar die wel in het schema zit, wordt gemakkelijk toegevoegd 

 Schank en Abelson 

 Hebben de notie schema gearticuleerd en wel op die wijze dat computer 
implementaties mogelijk werden 

 
B. Ausubel  
 
 Wij bestuderen een tekst steeds tegen de achtergrond van kennis die wij in het verleden al 

hebben vergaard. Het is onze taak de nieuwe informatie in te passen in het reeds aanwezige 
kennisbestand: subsumption, indien subsumption optreedt wordt informatie onder een bepaalde 
noemer gebracht, zij wordt gerangschikt onder een bepaalde categorie van reeds aanwezige 
kennis 

 Kort tekstje dat  aan de eigenlijke tekst voorafgaat: advance organizer 
C. Piaget 
 
 Vooral belangrijk in ontwikkelingspsychologie 
 Geheugenspoor wijzigt zich onder invloed van de verstandelijke ontwikkeling van het kind 
 Geen uitgewerkte geheugen theorie 
 Er kan gecorrigeerde reproductie voorkomen 
 
§ 7 De informatieverwerkingstheorieën 
 
A. De theoretische uitbouw 
 
Accent wordt verschoven naar interne processen 
 
THEORIEËN MET 3 SYSTEMEN 
 
Onderscheid tussen het zintuiglijk, onmiddellijk en permanent geheugen 
 

 Zintuiglijk geheugen 
 

1. Het iconische geheugen 
 Broadbent: bepaalde gewaarwordingen in het geheugen worden gefilterd 
 Sperling: Partiële versus volledige reproductie 
 Onderzoek naar iconisch geheugen 

 Na het zien van een beeld, kan een visueel-zintuiglijk beeld gedurende enkele seconden 
bijblijven wat de persoon in staat stelt 1 gewenste letter te reproduceren 

 Maskering: door de aanbieding van een tweede stimulus wordt het beeld van de eerste 
stimulus in het zintuiglijk geheugen onbruikbaar. 
 Verklaring: een onderbreking van het beeld van de doelstimulus in het zintuiglijk 

geheugen representatie van  tweede stimulus in het zintuiglijk geheugen interfereert met 
die van de eerste stimulus.  Deze interferentie kan op 2 manieren uitgelegd worden 

 Een integratie van 2 opeenvolgende beelden 

 Uitwissen van het eerste beeld bij de aanzet van het tweede beeld 
 Nagaan hoe lang een bepaalde stimulus aanwezig lijkt te zijn 
 Zichtbaar blijven van stimulus, hoewel deze fysisch niet meer aanwezig is 

 Eidetische beelden: sommige mensen zijn in staat na het bekijken van een gedetailleerde 
tekening dat beeld nog enige tijd, soms enkele minuten lang vast te houden 
 Is eigenlijk niet zo gedetailleerd 
 Er zijn allerlei vertekeningen 
 Later aangeboden voorstellingen beïnvloeden met terugwerkende kracht de inhoud van 

eerdere voorstellingen 
 Eidetisch beeld is niet in zijn geheel beschikbaar 
 Eidetisch begaafden hebben geen beter geheugen 
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2. Het echoïsch geheugen 
 Broadbent: cijfers in het ene oor worden onthouden als nog niet alle cijfers van het andere oor 

herhaald zijn, de cijfers van het ene oor worden in het echoïsch geheugen bijgehouden 
 Treisman 
 
 Darwin et al.: Indien de proefpersonen alle 3 de lijsten moesten herhalen was de prestatie 

duidelijk minder dan wanneer zijn enkel de reeks waarvan de lokalisatie van de geluidsbron 
samenviel met de richting van het geprojecteerde lijnstuk moesten herhalen.  Ook tijdsinterval 
speelt een rol 

 Massaro: maskeringsprocedure 
 
3. Selectieve aandacht 
 Filterhypothese 

 Broadbent:  
 Filtermodel voor selectieve aandacht 
 De informatie die binnenkomt in het systeem wordt korte tijd vastgehouden door een 

buffer, deze is ook in staat de locatie vanwaar de spraak komt vast te houden 
 De selectieve filter kan uit de buffer het linker- of rechter klanksignaal doorlaten voor 

verdere verwerking door de centrale verwerkingseenheid 
 In de buffer kan informatie nog tegelijkertijd  bestaan maar in de centrale 

verwerkingseenheid kan maar aan 1 spraakstroom tegelijkertijd gewerkt worden om de 
betekenis te analyseren 

 Centrale verwerkingseenheid werkt serieel 
 Als de selectieve filter het niet tijdig door kan laten is die informatie verdwenen 
 => vroege selectiemodel: capaciteit om de informatie te verwerken is beperkt en selectie 

is nodig 
 Norman 

 De informatie, ook die van het verworpen kanaal was al in het onmiddellijk geheugen, 
waar aan de informatie betekenis wordt toegekend 

 Moray 
 Een boodschap die op het verworpen of niet-geschaduwde kanaal wordt aangeboden zou 

toch op het betekenisniveau worden verwerkt 
 Corteen en Wood 

 Proefpersonen kunnen de informatie van het niet-geschaduwde kanaal niet reproduceren, 
maar hun psychogalvanische reacties tonen daarentegen wel duidelijk aan dat zij die 
informatie semantisch en onbewust verwerkt hebben. 

 Er treden specifieke evoked potentials op: dit wijst erop dat de hersenen bezig zijn met de 
verwerking van de niet-geattendeerde stimulus 

 Gray en Wedderburn 
 Proefpersonen selecteren net zo gemakkelijk volgens een betekenis-principe of zinvolle 

tekst => filter in de buffer kan niet alleen via locatiekanalen selecteren maar ook via 
betekeniskanalen =>of centrale verwerkingseenheid van Broadbents model als 
component die de betekenis vaststelt overbodig is,of de selectieve filter zit niet tussen de 
buffer en de centrale verwerkingseenheid maar erna 

 Attenuatiemodel (Treisman) 
 Vroege selectie door fysische aanwijzingen + doorlaatbaarheid van items die in een latere 

fase semantische verwerking ondergaan 
 Nog steeds selectief werkend model met filter, deze functioneert niet louter volgens het alles-

of-niets-principe, maar op basis van verzwakking en degradatie van de informatie van het 
verworpen kanaal. 

 Altijd 2 filter:, de functie van deze achter elkaar geschakelde filters is voor alle niveaus 
identiek: telkens wordt een element van de boodschap uitgeselecteerd en aan een volgend 
verwerkingsniveau doorgegeven. 

 Model moet zuiver psychologisch opgevat worden 
 Late-selectiemodel (Deutsch) 

 Alle informatie stroomt ongefilterd en niet-geattenueerd door naar het onmiddellijk geheugen, 
pas in het onmiddellijk geheugen en in functie van allerlei verwerkingsprocessen in het 
onmiddellijk geheugen, wordt de informatie geselecteerd.  Deze selectie gebeurt in functie van 
aandachtsmechanismen 

 Amplificatie-theorie (Glücksberg en Cowan) 
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 Woorden met semantische betekenis en emotionele woorden hebben een lagere 
drempelwaarde in ons bewustzijn waardoor ze gemakkelijker geactiveerd worden.  Deze 
informatie activeert op haar beurt andere, geassocieerde kennisbestanden die lagere 
drempelwaarden krijgen, om tot het bewustzijn door te dringen 

 Een boodschap kan ongemerkt aan iemand voorbijgaan en toch opnieuw opgeroepen 
worden, in tweede instantie dus, als de aandacht alsnog wordt gevraagd voor de aanvankelijk 
veronachtzaamde boodschap 

 
4. Neuronaal spoor 
 Eriksen en Collins 

 Iconische representatie van een stimulus is een neuronaal spoor als gevolg van stimulatie 
 
5. Cognitieve verwerkingen 
 In welke mate is de informatie in het zintuiglijk geheugen gedeeltelijk reeds cognitief verwerkt? 

 Von Wright 
 Het opvragen van 1 van beide categorieën levert een geheugenprestatie op die 

vergelijkbaar is met condities waar alle elementen moeten gereproduceerd worden 
 => informatie in het zintuiglijk geheugen is pre-categorisch of niet-cognitief verwerkt 
 de cognitieve verwerking bij het zintuiglijk, geheugen, voor zover mogelijk, kan slechts 

minimaal zijn 
 Turvey 

 Zintuiglijk geheugen kan niet opgevat worden als een passief en zuiver zintuiglijk-perifeer 
stockeringsplaats 

 Zintuiglijk geheugen moet eerder opgevat worden als bestaande uit verschillende 
opeenvolgende reeks van niveaus 

 Lichtmaskering: in welke mate  de maskering  het beeld kan vernietigen 

 Hangt af van de sterkte van de lichtintensiteit en van de presentatieduur van de 
maskeringsstimulus 

 Heeft geen invloed op het rechteroog 
 Patroonmaskering 

 Belangrijk is het tijdsinterval tussen de presentatie van het te verwerken beeld en de 
patroon maskering 

 Voltrekt zich nadat de beelden van beide ogen geïntegreerd worden 
 
6. Parallelle beschikbaarheid, pop-outs en preattentieve processen 
 Neisser 

 Er is geen verschil in opzoektijd als lijsten van letters doorzocht moeten worden op het 
voorkomen van 1 versus 2 doelletters 

 Verklaring: er is in het organisme een toestand waarbij meerdere stromen van informatie 
tegelijk geabsorbeerd worden.  Daarna treedt de selectieve, filterende werking van aandacht 
op : preattentive state 

 Treisman 
 Er komen 2 verschillende processen tussenbeide bij deze zoektochten 
 Er is een uitspringingseffect, dit staat onder invloed van een preattentief proces -> dit eist een 

tweede vorm van verwerking waarbij gerichte aandacht nodig is om de kenmerken met elkaar 
te combineren. 

 8 primitieve kenmerken: Deze kenmerken worden uit de stimulus gehaald gedurende een 
eerste, preattentief verwerkingsstadium en leiden tot een reeks van 8 mentale kaarten over 
het visuele veld, 1 voor elke primitieve eigenschap 

 Illusoire conjuncties: tonen aan dat kenmerken van de voorwerpen afzonderlijk bewaard 
worden in het zintuiglijk geheugen.  De kenmerken zitten niet helemaal op hun plaats vast, 
zodat ze op een verkeerde manier met elkaar gecombineerd worden tijdens het stadium van 
gerichte aandacht 

 
7. Psychologisch moment 
 Wanneer 2 gebeurtenissen zeer kort na elkaar plaatsvinden, dan nemen wij ze waar alsof ze 

tegelijkertijd plaatsgevonden hebben: psychologisch moment 
 Hylan 

 Zintuiglijke informatie, die binnen een bepaalde tijdspanne binnenkomt, wordt samengenomen 
in verdere informatieverwerking 
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 De duur van het psychologisch moment ligt tussen de 50 en 100 ms, wat de tijdspanne van 
het zintuiglijk geheugen zou zijn 

 Van stimuli die binnen 1 psychologisch moment binnenkomen, kan niet meer uitgemaakt 
worden in welke volgorde ze binnenkwamen 

 
8. Practisch belang voor mentaal functioneren 
 Discontinuïteiten in de visuele perceptie 

 Toe te schrijven aan het frequent dichtknipperen van de ogen 
 Endogene oogknipperingen 

 Duurt in totaal zo’n 300 tot 400 ms 

 Sluiten van het ooglid neemt minder tijd in beslag dan het weer openen ervan 

 Worden niet uitgelokt door externe gebeurtenissen 

 Voltrekken zich buiten het bewustzijn 

 Treden frequenter op dan reflexieve en willekeurige knipperingen 
 Reflexmatige knippering 

 Heeft een beschermende functie 
 Willekeurige knipperingen 

 Bewust uitgevoerde knipperingen 
 => meer dan 10 % van de tijd is geen visuele input aanwezig en de discontinuïteit in 

optische informatie wordt niet ervaren -> zintuiglijk geheugen vult gaten op 
 Houdt verband met de oogbewegingen bij leesgedrag 

 Bij het lezen van een tekst voeren de ogen voortdurend allerlei bewegingen uit.  De 
voornaamste zijn saccadische bewegingen tussen de verschillende oogfixaties -> een 
oogfixatie is gericht op het verwerken van een woord, en de saccadische beweging brengt 
de ogen naar een volgend woord. 

 Gedurende het verspringen zien de ogen niets 
 Er wordt iets visueel verwerkt, maar dan toch weinig, in elk geval is een scherpe 

waarneming onmogelijk wanneer het oog beweegt 
 Gevoeligheid van het visuele systeem vermindert gedurende de oogbewegingen 

 Waarneming van beweging 
 Iconisch geheugen is noodzakelijk om bewegende objecten als bewegend, en niet als een 

serie aparte beelden te zien. 
 Kritiek: Haber: je kan er veel beter uitgaan dat de stimulus voor bewegingswaarneming 

bestaat uit het dynamisch patroon van bewegingen in het licht dat op het oog valt -> 
geïsoleerde kritiek 

 => door de wisselwerking tussen het zintuiglijk geheugen en het onmiddellijk geheugen worden de 
opeenvolgende beelden geïntegreerd, ondanks de aanwezigheid van gaten door 
oogknipperingen, wazigheid door de saccadische oogbewegingen of discontinuïteiten van de 
snapshots 

 
 Onmiddellijk geheugen 
 

1. Evidenties 
 Retrograde en anterograde amnesie 

 Retrograde amnesie 
 bepaalde patiënten kunnen zich, na het oplopen van een hersenletsel gebeurtenissen die 

aan het trauma voorafgingen niet meer herinneren 
 Memoriseren verloopt vrij vlot en normaal 
 Ergens is hun permanent geheugen geraakt, terwijl de processen die verantwoordelijk zijn 

voor het bijhouden van nieuwe gegevens goed functioneren 
 Anterograde amnesie 

 Omgekeerde van retrograde amnesie 
 Deze patiënten kunnen na het trauma niets nieuws leren 

 Deze 2 types kunnen het best verklaard worden vanuit 1 of ander onderscheid dat samenvalt 
met het aannemen van 2 geheugensystemen 

 Psychofarmacologie 
 Experimentele psychologie 

 Vrije reproductietaak 
 Taak waar de proefpersonen alle woorden uit de leerlijst moeten oproepen zonde 

rekening te houden met de volgorde van de presentatie van deze woorden 
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 Hierbij krijgt men snel een seriële positiecurve: 1
e
 en laatste woord worden vrij goed 

weergegeven terwijl de woorden met middenposities in de leerlijst moeilijker 
gereproduceerd worden 

 Bij de aanbieding van de woorden worden de eerste woorden gemakkelijk verwerkt door 
de proefpersonen overgedragen naar het permanent geheugen (BEGINEFFECT).  
Naarmate meer woorden worden gegeven, geraakt het onmiddellijk geheugen overladen 
en kunnen de nieuwe woorden niet meer overgedragen worden naar het permanent 
geheugen.  De laatste woorden zijn nog in het onmiddellijk geheugen aanwezig als de 
reproductietaak begint (RECENTHEIDS-OF EINDEFFECT) 

 Begineffect wordt door dezelfde variabelen beinvloed als het bodemgedeelte van de 
seriële positie-curve, aangezien beide gebaseerd zijn op het permanent geheugen 

 Opvultaak na het aanbieden van de leerlijst elimineert het recentheidseffect 
 Als variabelen gemanipuleerd worden dan blijkt het recentheidsgedeelte niet beïnvloed te 

worden in tegenstelling tot het begin-en bodemgedeelte 
 
2. Beperkte capaciteit 
 In het onmiddellijk geheugen zijn een aantal controle-processen aanwezig die verantwoordelijk 

zijn, onder andere voor het gedurende korte tijd bijhouden van informatie en voor de overdracht 
van informatie van het onmiddellijk geheugen naar het permanent geheugen.  Deze laatste 
controleprocessen zijn ook belangrijk om de inherente capaciteitsbeperkingen van het onmiddellijk 
geheugen te overstijgen 

 Miller: onmiddellijk geheugen bevat niet meer dan 7 +/- 2 eenheden 
 Telefoonnummers 
 Brailleschrift 
 Weerbericht 

 Eenheden die in het onmiddellijk geheugen simultaan gevat kunnen worden bestaan uit 
losstaande gegevens of chunks van gegevens 
 Chunking speelt belangrijke rol bij schaken 

 Er is geen verschil tussen de geheugenspanne van de meester en die van de beginneling.  
De betere prestatie van de meester wordt veroorzaakt doordat zij met grotere chunks 
werken 

 Meesters zouden toch lichtjes beter zijn dan beginnelingen in de controle-conditie 
 Beperktheid van het onmiddellijk geheugen is onverbrekelijk verbonden met de grote van onze 

intelligentie.  De beperkte capaciteit van het onmiddellijk geheugen dwingt ons om slim te zijn.  
Onze beperkingen zouden trucjes van de natuur zijn die ons slimmer hebben gemaakt. 

 
3. Herhaling 
 Controle-processen van het onmiddellijk geheugen verwerken de binnenkomende informatie-

gegevens uit het zintuiglijk geheugen in grotere eenheden of chunks zodat het onmiddellijk 
geheugen een veel grotere capaciteit kan hebben 
 1 van die controle-processen is herhaling: Informatiegegevens blijven niet lang in het 

onmiddellijk geheugen maar door het inwendig herhalen blijven deze informatiegegevens in 
het onmiddellijk geheugen geactiveerd en wordt de kans groter dat ze overgebracht worden 
naar het permanent geheugen 

 herhaling 
 Bernbach: bij herhaling van een item wordt steeds een replica, een interne representatie van 

het item gevormd, met het aantal replica’s verhoogt de kans dat tenminste 1 van deze 
replica’s overblijft, bij voortdurende herhaling is steeds tenminste 1 replica van de prikkel 
aanwezig in het geheugen 

 Atkinson en Shiffrin 
 herhaling is een repetitief proces dat de geheugensporen in het onmiddellijk geheugen 

weer opbouwt of opfrist en als zodanig behoudt 
 herneming: duration-lengthening repetition proces: hoe langer een item in de buffer blijft, 

hoe groter de kans dat hij in het permanente geheugen wordt opgenomen 
 Een persoon heeft volledige controle over de informatie die hij in de hernemingsbuffer 

plaatst 
 Proefpersonen ontwikkelen meestal gemeenschappelijke hernemingsstrategieën 

 Belasting kleiner dan buffercapaciteit -> herneming wordt aangemoedigd 

 Geheugenbelasting overschrijdt de buffer -> kleine buffer onderhouden en rest van 
tijd spenderen aan opnemen in permanent geheugen 
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 Verkeerd postulaat: frequentie en duur dat een item in de buffer verblijft, verhoogt niet 
noodzakelijk de kans op opname in het permanent geheugen 

 Baddeley 
 Maintenance rehearsel: gericht op het gewoon bijhouden in het onmiddellijk geheugen 
 Elaborative rehearsel: beter verwerken van informatiegegevens: gegevens uit het 

zintuiglijk geheugen worden zo geconstrueerd en georganiseerd dat deze gestructureerde 
gehelen gezien worden in verband met reeds in het permanent geheugen bestaande 
kennis 

 BBC-proef 

 Proef met muntstukken <-> proef met postzegels 

 Polsuurwerk 
 Glenberg en Adams 

 Kegelmetafoor:  

 De hoofdas van de kegel wordt bepaald door de totale hoeveelheid geïnvesteerde 
cognitieve verwerkingen 

 Andere dimensie stelt de verschillende soorten van cognitieve verwerkingen voor die 
naar het begrip elaborative rehearsel verwijzen ->effecten van herhaling en 
herneming op het overdragen van kennis naar het permanent geheugen zijn 
multidimensioneel 

 
4. Werkgeheugen 
 Baddeley: onmiddellijk geheugen wordt werkgeheugen -> nieuw model 
 Model bestaat uit componenten 

 Central Executive: controlecentrum van ons informatieverwerkend systeem, heeft een 
beperkte verwerkingscapaciteit 

 Visuo-spatial scratsch- pad +  articulatory loop: behoud van informatie 
 De geheugenspan van woorden wordt beïnvloed door de woordlengte 
 Er bestaat een systematisch verband tussen de woordlengte en de uitspreektijd 
 Geheugenspan is gecorreleerd met de leessnelheid  
 Het onderdrukken van de articulatie doet het woord-lengte-effect verdwijnen als de informatie 

visueel aangeboden wordt 
 
5. Onmiddellijk geheugen in intelligentie 
 Proeven in verband met informatieverwerkingstheorieën doen dikwijls beroep op meting van 

reactietijden en het zijn juist deze reactietijden  die sterke verbanden met intelligentie vertonen 
 Reactietijd metingen om intelligentie na te gaan 
 BIP-score: tijd die nodig is voor 1 bit, gemiddeld 65 ms 
 Hick-paradigma: gesteund op reactietijden 
 Taxonomie van mentale operaties 

 1
e
 onderscheid houdt verband met de specificiteit van de functionele processen die zij kunnen 

uitvoeren 
 2

e
 onderscheid verwijst naar duurzame componenten die zich eerder traag wijzigen of naar 

meer dynamische componenten die zich voortdurend aanpassen aan de eisen van de uit te 
voeren taak 

 toestanden: algemene invloeden die zich met de tijd kunnen wijzigen 
 trekken: algemene invloeden die duurzaam zijn 
 strategieën: specifieke en taak-afhankelijke operaties 

 
6. Onmiddellijk geheugen: akoestisch 
 Conrad: proef waarin hij wilde aantonen dat foutief oproepen van informatiegegevens uit het 

omiddellijk geheugen correleert met foutieve geluidswaarneming 
 1

e
 fase adhv confusiematrix 

 2
e
 fase: studie van fouten bij geluidswaarneming 

 conclusie: de visueel aangeboden informatie in het onmiddellijk geheugen wordt 
getransformeerd in een auditieve vorm waardoor dezelfde fouten zullen voorkomen bij een 
geluidswaarneming 

 Baddeley 
 Toont aan dat bij een onmiddellijke toetsing meer fouten bij gelijkluidende lettergrepen dan bij 

andere lettergrepen voorkomen 
 Wanneer de toetsing uitgesteld wordt, dan bekomt men dat effect niet meer 
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 Reeks letters in de juiste volgorde onthouden is veel moeilijker als zijn akoestisch verwant zijn 
dan als ze geen akoestische verwantschap vertonen. 

 Inhoud van het onmiddellijk geheugen is niet uitsluitend van akoestische aard 
 Primaire manier van onthouden: akoestisch codering: proef met dove mensen 
 
7. Zoekprocessen 
 Strategieën om te testen of cognitieve processen tussenkomen 

 Seriële vergelijking: test-item vergelijken met de items uit de leerlijst 1 na 1 
 Parallelle vergelijking: onmiddellijke en simultane vergelijking met alle test-items uit de leerlijst 

tegelijk 
 Sternberg 

 Aftasting gebeurt serieel 
 Exhaustieve seriële aftasting: in alle vergelijkingen worden tot de laatste toe gemaakt 

vooraleer de beslissing wordt genomen om Ja of Nee te antwoorden 
 Zelf-beëindigende seriële aftasting: test-item wordt slechts vergeleken met items uit de 

positieve groep totdat een identiteit vastgelegd wordt. 
 Aangezien er geen identiteit kan worden vastgelegd wanneer het test-item uit de negatieve 

groep komt, worden in dit geval wel alle vergelijkingen gemaakt. 
 Uitspraken over andere processen die van invloed zijn op de reactietijd, hij veronderstelt dat 

de reactietijd is opgebouwd uit een aantal onafhankelijke stadia, de som van de duur van de 
afzonderlijke stadia vormt de reactietijd. 
 1

e
 component: tijd die nodig is voor de codering van het test-item, kan beïnvloed worden 

door aandacht maar niet door geheugenfuncties 
 2

e
 component: wordt gevormd door het vergelijkingsproces 

 3
e
 + 4

e
 component: worden gevormd door het kiezen van het juiste antwoord en het 

uitvoeren ervan. 
 2 reeksen bevindingen zijn wat strijdig met de exhaustieve seriële aftastingshypothese 

 reactietijd zou voor alle items uit de leerlijst identiek moeten zijn, ongeacht hun positie in de 
leerlijst, maar bij langere lijsten blijken de eerste items sneller beantwoord te worden. 

 Items die herhaaldelijk voorkwamen in de leerlijst worden sneller beantwoord 
 Shiffrin en Gardner 

 Toch parallelle processen bij letter-zoektaken 
 Sequentiële conditie laat toe dat alle vier de deelelementen apart en los van elkaar verwerkt 

kunnen worden, dit geldt niet voor de simultane conditie waarin alle vier de elementen 
gedurende eveneens 200 ms tegelijkertijd verwerkt moeten worden. 

 Parallelle verwerking treedt op als de proefpersoon over een groot aantal beurten dezelfde 
doelstimulus moet ontdekken 

 Performantie is in het begin zeer gering wanneer gecontroleerde verwerking noodzakelijk is 
ter volbrenging van de taak en geleidelijk verbetert naarmate automatische detectie geleerd 
wordt. 

 Shiffrin en Schneider:  
 belangrijkste kenmerken van automatische versus gecontroleerde processen in zoektaken. 

 Gecontroleerde processen 

 Doen beroep op de beperkte verwerkingscapaciteit of aandacht van het onmiddellijk 
geheugen 

 In zoek-en detectieprocessen zijn deze processen serieel van aard 

 Worden gemakkelijk geleerd en veranderd 

 Zijn sterk afhankelijk van de lading van de taak 

 Zijn ter introspectie vatbaar 

 Resulteren in het fenomenologisch gevoel van bewustzijn 
 Automatische processen 

 Worden geleerd in permanent geheugen door het vroeger toepassen van 
gecontroleerde verwerking 

 Niet beperkt door de capaciteitsverwerking van het onmiddellijk geheugen 

 Vereisen veel training om geleerd te worden 

 Moeilijk te veranderen, te ontkennen of te onderdrukken eens geleerd 

 Verlopen parallel van aard 

 Niet afhankelijk van de lading van de taak 

 Beginnen bij aangepaste input, resulteren dan in een automatische aandachtsreactie 
en verlopen verder onafhankelijk van de controle van de persoon  
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 Zijn niet vatbaar voor introspectie 
 Opvatting geheugen 

 Een uitgebreide verzameling van elementen, die in toenemende mate geassocieerd 
worden en complexer worden door leren en ervaring 

 Meeste elementen zijn passief en vormen het permanent geheugen 
 Informatie wordt vergeten als ze overgaat van een actieve naar een inactieve toestand, nl 

het permanent geheugen 
 Geheugeninhouden kunnen dan terug geactiveerd worden en naar het onmiddellijk 

geheugen verplaatst worden 
 De opslagplaats van het onmiddellijk geheugen is de geactiveerde subset van de 

opslagplaats van het permanent geheugen. 
 
8. Supervisory Attentional System 
 Onderscheid tussen gecontroleerde en automatische processen in het onmiddellijk geheugen 

heeft een belangrijke ontwikkeling meegemaakt, mede door nauwkeurige analyses van het gedrag 
van patiënten met frontale hersenletsels en van action slips 
 Frontaalpatiënten 

 Relatief goed in uitvoeren van routinetaken 
 Presteren slechter als ze een serie van doorgaans niet bij elkaar horende deeltaken 

moeten coördineren, een plan moeten maken voor een slecht gespecifieerde taak of een 
geheel nieuwe taak moeten uitvoeren 

 Worden snel afgeleid door irrelevante omgevingsfactoren 

 Vb: utilisatiegedrag: op stereotiepe wijze gebruik maken van aanwezige stimuli op een 
moment waarop dit gebruik irrelevant is 

 Action slips 
 voorbeelden 

 Vergeten van het originele doel tijdens de uitvoering van een handeling of een serie 
van handelingen 

 Tijdens een handeling overgaan in een andere onbedoelde handeling 
 Controleproces laat het afweten en de automatismen nemen over 

 Verklaringen 
 Norman en Shallice: Theorie die gebaseerd is op hiërarchisch geordende schemata 

 2 vormen van controle 

 ene vorm komt overeen met gecontroleerde processen 

 andere vorm komt overeen met de automatismen 
 willen deze verschijnselen verklaren 

 verscheidenheid van acties kan zonder bewuste controle automatisch worden 
uitgevoerd.  Veel van deze automatisch uitvoerbare acties kunnen echter ook onder 
weloverwogen bewuste controle plaatsvinden.  Deze weloverwogen controle kan 
onder meer onbewuste acties onderdrukken en gewilde acties versterken 

 volleerde prestaties vereisen een precieze en accurate timing en bewuste aandacht 
kan voor dit aspect van de prestatie verhinderend werken 

 in het dagelijkse leven verlopen verschillende activiteiten vaak synchroon 
 kritiek 

 ze gaan ervan uit dat er overeenkomsten zijn tussen het fenomenologische 
beschrijvingsniveau en het beschrijvingsniveau van de 
informatieverwerkingspsychologie, maar met deze overeenkomsten houden ze geen 
rekening 

 onderscheid gecontroleerd automatisch hanteren ze vooral op descriptief niveau 
 term automatisch heeft verschillende betekenis 

 bepaalde taken kunnen onbewust (automatisch) worden uitgevoerd of geïnitieerd 

 aandacht kan automatisch naar iets worden getrokken (James: involutary attention) 

 informatieverwerkingstheorieën: operationeel gedefinieerd, als verwijzing naar 
situaties waarin een taak wordt uitgevoerd, waarbij deze niet interfereert met andere 
taken en dus geen verdere capaciteitsbelasting veroorzaakt 

 taken die weloverwogen controle vereisen behoren tot 1 van de 5 volgende categoriën 

 bevatten een element van plannen en beslissen 

 bevatten componenten van troubleshooting 

 slecht geleerde of nieuwe actiesequenties 



Samenvatting 29 

 beoordeeld als gevaarlijk of technisch moeilijk 

 vereisen het onderdrukken van gewoonterespons of het weerstand bieden aan sterke 
verleiding 

 Ons gedrag is gebaseerd op een grote set van schemata, die programma’s bevatten 
waarop allerlei gespecialiseerde cognitieve subsystemen draaien.  De selectie van 
schemata wordt bepaald door invoer vanuit het perceptuele systeem en door 2 
controlesystemen 

 Routinematige handelingen 
 Non-routinematige handelingen 

 Schemata  

 Geheugenstructuren die door ervaring gevormd worden 

 Representaties van routinematige gedragspatronen 

 Functie: genereren van verwachtingen over wat er te gebeuren staat 

 Maken het mogelijk dat we anticiperen op gebeurtenissen 

 Grote onverwachte discrepantie tussen invoer en verwachting: expectation failure: de 
drijvende kracht achter geheugen, de geheugen inhoud verandert en we krijgen 
herinneringen op basis van zulke verwachtingsfouten 

 Zijn hiërarchisch georganiseerd 

 Hiërarchie van controle: structuren op hoge niveaus bepalen de algemene 
beperkingen van en voorwaarden voor structuren op lage niveaus 

 Hiërarchie van abstractie: structuren op hoge niveaus bevatten de 
algemeenheden en overeenkomsten van structuren op lagere niveaus 

 Niveau van een schema wordt gekenmerkt door de mate waarin het andere schemata 
ordent 

 Op ieder niveau kunnen action slips of verwachtingsfouten optreden 
 2 controlesystemen  

 contention scheduling:  

 basismechanisme dat zorg draagt voor effectuering van en interactie tussen 
schemata en het oplossen van conflicten 

 moet gedrag controleren zolang schemata  het alleen afkunnen 

 idee hierachter is dat vele schemata met elkaar via activatie of inhibitie in 
voortdurende interactie zijn, de schemata die met de hoogste activatiewaarde uit 
deze strijd komen zullen worden uitgevoerd 

 Supervisory attentional system 

 Is actief op momenten van grote verwachtingsfouten of momenten waarop er 
helemaal geen verwachting is 

 Werkt via het verlenen van additionele activatie of inhibitie aan schemata, door 
het moduleren van contention scheduling 

 Heeft toegang tot een representatie van de omgeving en tot de doelen en 
cognitieve capaciteiten van het organisme 

 Niet goed werken van dit systeem is de oorzaak van slecht functioneren bij 
frontaalpatiënten 

 2 kenmerken van  CS zijn van groot belang bij de verklaring van het frontaalsyndroom, bij 
niet behoorlijk functionerend SAS komen deze naar boven 

 de omstandigheden die in staat zijn een schema te initiëren veranderen langzaam 

 CS-mechanisme wordt snel afgeleid als het uit te voeren schema slechts zwak 
geactiveerd wordt 

 Toevoeging aan de theorie van SAS: markers 

 Toevoeging is nodig om een schematisch plan op de gewenste momenten en onder 
de gewenste omstandigheden ten uitvoer te kunnen brengen 

 Marker is meestal de vorm 
 Cognitieve processen van het onmiddellijk geheugen zijn ook verantwoordelijk voor de overdracht 

van informatie uit het onmiddellijk naar het permanent geheugen.  Om overdracht te bevorderen 
moeten de cognitieve processen een sterke structuratie van de informatiegegevens mogelijk 
maken.  Wanneer deze informatiegegevens in verband worden gebracht met reeds bestaande 
kennis in het permanent geheugen, wordt de overdracht ook vergemakkelijkt.  Wat in het 
permanent geheugen terecht komt, komt er niet meer uit.  In die zin, wordt er nooit iets vergeten.  
Vergeten komt dan wel voor bij mislukte pogingen om bepaalde kennisgegevens uit het 
permanent geheugen op te roepen. 
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 Permanent geheugen 
 

1. Evidenties 
 Geen verslechtering voor de herkenning van schoolvrienden, zelfs na tijdsinterval van 30 jaar + 

geen verlies van taaltkennis 
 Loftus en Loftus 

 Vatten deze gegevens samen in 3 rubrieken 
 Gegevens uit proeven met hersenstimulaties (Penfield) 
 Psychoanalytische observaties 
 Het spontaan terugvinden van vergeten ervaringen 

 Kunnen nooit bewezen worden 
 Hypnose 

 Herinnering aan een gebeurtenis onder hypnose is dikwijls slechts een fabricage, hypnotische 
bevindingen hebben steeds een misleidend karakter van waarachtigheid 

 Diverse factoren die niets met hypnose te maken hebben kunnen ertoe leiden dat een 
hypnose-sessie succes oplevert 
 Er komen dikwijls meer details naar boven naarmate iemand zich een gebeurtenis vaker 

voor de geest probeert te halen 
 Resultaten kunnen te d anken zijn aan het feit dat de proefpersoon in een toestand 

van ontspannen concentratie wordt gebracht en sterk gemotiveerd is om optimaal mee te 
werken, bovendien krijgt hij doorgaans de opdracht zich de hele situatie en zijn reacties 
daarop weer helemaal op te frissen, met alle irrelevante details. 

 Zorgt niet in alle gevallen voor een beter geheugen 
 Lijkt niet het geheugen te verbeteren, maar de bereidheid te vergroten om naar onzekere 

zaken te raden 
 Gehypnotiseerde personen hebben meer vertrouwen in hun geheugen 
 Gehypnotiseerden zijn er vaak sterker van overtuigd dat zij de juiste informatie geven, hoewel 

ze evenveel of meer fouten maken, ze leken ook gevoeliger voor suggestieve vragen die hen 
in de verkeerde richting stuurden. 

 Proefpersonen kunnen de effecten van hypnose zelf weer ongedaan maken indien zij dat 
willen 

 Waarschijnlijk tonen gehypnotiseerden zich gevoeliger voor suggesties omdat ze hun rol zo 
goed mogelijk proberen te spelen 

 Pseudo-herinneringen lijken vooral op te treden wanneer de proefpersonen veronderstellen 
dat de hypnotiseur deze van hen verwacht, ze gaan hun eigen verzinsels geloven 

 
2. Kennisrepresentaties 
 Elke kennis kan voorgesteld worden als een elem ent in een ruimer netwerk van relaties met 

andere kenniselementen. 
 Naarmate het permanent geheugen beter georganiseerd is, zal de persoon, ook minder vergeten 

omdat bij hem alles met alles in verband staat 
 Aanloop 

 Bibliotheek 
 TOT: falende zoekprocessen, waarbij zich af en toe wel delen of aspecten van het gezochte 

manifesteren 
 Verklaring p213: meestal kan men beter de eerste en laatste segmenten van de woorden 

gissen 

 Woodworth en Wenzel: personen in TOT-toestanden genereren dikwijls een woord 
dat erg gelijkend is aan het doelwoord en dit nieuwe woord bemoeilijkt uiteindelijk het 
vinden van het doelwoord 

 Reason en Lucas: TOT-toestanden maken een ander woord de toegang tot het 
doelwoord onmogelijk en het is dan bijzonder moeilijk om het ander woord uit de 
geest te drijven 

 Jones en Langford: TOT wordt veroorzaakt door nieuwe woorden die een fonologisch 
verband hadden met het doelwoord, semantische verwantschap heeft geen effect 

 Inferentiehypothese: TOT ontstaat doordat vergelijkbaar klinkende woorden het 
gezochte woord verdringen 

 Harley en Brown 

 Inferentiehypothese klopt niet 
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 TOT treedt vooral op bij langere woorden en woorden die minder frequent 
gebruikt worden.  Ook heeft men moeite met het vinden van woorden die wat 
betreft de uitspraak weinig op andere woorden lijken ->in strijd met 
inferentiehypothese 

 2 stadiamodel 
 representatie van het model 
 vinden van corresponderende klanken en dus het juiste woord 
 TOT treedt op wanneer de eerste stap goed verloopt maar niet de 2

e
  

 
 Historisch 

 Hiërarchisch semantisch netwerkmodel 
 Collins en Quillian:  

 voor 2 woorden waartussen de semantische relatie-in-kwestie van kracht is geldt 
dat de beslissing meer tijd kost wanneer hun semantische afstand toeneemt, voor 
onware semantische relaties geldt het omgekeerde verband 

 permanent geheugen: conceptueel netwerk 
 netwerk is hiërarchisch gestructureerd 
 in het conceptuele netwerk geld het principe van overerving 

 semantische afstand 
 beginfase: het conceptuele netwerk wordt doorlopen op zoek naar een pad 

dat de knopen verbindt 
 volgende fase afzonderlijk voor ontkennende en bevestigende antwoorden 

 bezwaren 
 alles-of-nietsprincipe, dit geld in werkelijkheid niet 
 klassen zijn niet duidelijk afgelijnd: fuzzy sets 
 zinnen waarin een typisch lid van een klasse of typische eigenschappen van 

een klasse gegeven worden laten zich veel sneller verifiëren: typicaliteit 
 rosch: onderzocht mate van typicaliteit 

 stelt conceptuele representaties voor als prototypen 
 probabilistische kenmerkmodellen 

 concept wordt gerepresenteerd door de voor het concept opvallende kenmerken, die met 
een grote waarschijnlijkheid voorkomen in de exemplaren van het concept 

 Smith 

 Concepten worden gerepresenteerd in termen van  een aantal definiërende 
kenmerken en wordt categorielidmaatschap berekend uit een vergelijking in 1 of 2 
stappen van de kenmerkenlijst van de 2 concepten in kwestie 

 Vergelijking van de volledige kenmerklijsten van de 2 concepten 

 Vergelijking van definiërende kenmerken van de beide concepten 
 Verklaring typicaliteitseffect: typisch exemplaar van een categorie bevat niet alleen de 

kenmerken die de categorie definiëren, maar ook een aantal van haar karakteristieke 
kenmerken-> 1

e
 verwerkingsstap: overeenkomst tussen kenmerklijsten is hoog -> 

onmiddellijk categorie lidmaatschap, atypisch exemplaar: weinig of geen kenmerken van 
de karakteristieke kenmerken van het concept -> 2

e
 verwerkingsstap is nodig om tot 

categorie-lidmaatschap te beslissen 
 Overlappende kenmerken 

 Aantal is niet noodzakelijk groot om een positief antwoord van de proefpersoon te 
bekomen 

 Mozes-effect 
 Semantisch netwerkmodel 

 Aanname van een hiërarchische organisatie van de concepten is verdwenen 
 Grotere diversiteit van verbindingen tussen conceptknopen: kennis wordt nu 

gepresenteerd als een verzameling van symbolen of concepties en de specifieke relaties 
daarrond 

 Verzameling knopen en hun logische relaties zijn georganiseerd in een netwerk 
 Priming-effect: verwerking van een item beïnvloedt de verwerking van  een verwant item 
 Spreiding van activatie: maakt gebruik van de associaties tussen ideeën of voorstellingen 
 Voorstelling van kenbestanden 

 4 vormen van kennisrepresentaties 
 propositioneel-semantisch: sluit aan bij de oudere studies uit het semantisch netwerk model 

en het kenmerken model 
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 Kintsch 

 Beschrijving en verklaring voor het begrijpen van tekstfragmenten 

 Kennis in het geheugen moet in termen van proposities geformuleerd 

 Proposities bestaan uit woordconcepten die volgens bepaalde regels zijn 
samengevoegd 

 Geheugenrepresentaties voor teksten in onafhankelijk van de complexiteit van de 
tekst 

 Er moet 1 abstracte en gemeenschappelijke basis voor teksten worden aangenomen 
en deze bestaat uit propositionele representaties 

 Verschillende typen experimenteel onderzoek 

 Onderzoek naar leestijd van zowel zinnen als paragrafen en de opslag daarvan in 
het geheugen 
 Leestijd neemt toe naarmate het aantal proposities die in de tekst voorkomt 

 Afleiden van informatie op basis van gepresenteerde impliciete of expliciete 
teksten 
 Impliciete informatie kan men niet in dezelfde mate uit de tekst halen dan  

expliciete informatie 
 Impliciete informatie is anders opgeslagen 

 Tulving: onderscheid tussen episodisch en semantisch 

 Semantisch 

 objectief geheugen 

 alle kennis die nodig is bij het gebruiken van taal 

 feiten die niet afhankelijk zijn van een bepaalde persoonlijke-tijd-ruimtelijke 
context 

 minder aan verandering onderhevig, het wordt niet beïnvloed door het 
herinneringsproces 

 bevat algemene kennis 

 algemene of generieke kennis die iemand heeft  

 semantisch geheugenonderzoek: het gaat om algemene kennis 

 informatie hierin is gebaseerd op een groot aantal ervaringen en is losgemaakt 
van die ervaringen doordat niet alle individuele, specifieke herinneringen zijn 
opgeslagen 

 Episodisch 

 gebeurtenis-specifiek, subjectief geheugen 

 informatie die wel aan tijd en plaats gebonden is 

 is in constante staat van verandering en informatie wordt daardoor vaak 
onvindbaar 

 bevat specifieke, persoonlijke herinneringen 

 episodisch geheugenonderzoek: het gaat om het geheugen voor een specifieke 
gebeurtenis 

 informatie is gebaseerd op eenmalige gebeurtenissen daarom is de structuur 
losser 

 informatie wordt primair opgeslagen op basis van tijd-ruimte informatie en niet in 
termen van betekenisrelaties 

 zijn processen die zorgen voor de opslag en het weer ophalen van informatie uit de 
opslag en het weer ophalen van informatie uit  het semantisch geheugen verschillend 
van de voor het episodisch geheugen ja , verschillen zijn gradueel 

 contextafhankelijkheid: mate waarin het ophalen van de informatie gevoelig is 
voor de overlap tussen de context tijdens het opslaan van informatie in het 
geheugen en de context tijdens het ophalen van die informatie. 
 Episodisch geheugen is veel meer contextafhankelijk dan het semantisch 

geheugen 
 Episodisch geheugen  is gevoelig voor context omdat de context deel 

uitmaakt van de informatie in het episodisch geheugen 
 Semantisch geheugen is veel minder gevoelig voor contextveranderingen 

omdat in het semantische geheugen geen informatie over de context tijdens 
leren wordt opgeslagen 

 Mate waarin toegang tot de informatie een automatisch proces zou zijn 
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 Ophalen van informatie uit het semantische geheugen zou automatisch 
verlopen en geen of weinig moeite vereisen 

 Toegang tot het episodisch systeem verloopt via een gecontroleerd proces en 
vereist wel bewuste moeite 

 Kwetsbaarheid 
 Informatie in het episodisch geheugen  is veel kwetsbaarder dan informatie in 

het semantisch geheugen -> informatie in het episodisch geheugen wordt 
gemakkelijker veranderd of verloren -> redenen 
 Veel van de informatie in het semantische geheugen is veel beter geleerd 
 Structuur van episodisch geheugen is veel losser dan die van het 

semantisch geheugen 
 Bepaalde gebeurtenis bestaat uit een veelheid van verschillende 

elementen, terwijl  informatie in het semantisch geheugen veel meer een 
abstracter geheel is, semantisch geheugen is veel robuuster en minder 
gevoelig voor verandering of vergeten dan het episodisch geheugen 

 Analoog/picturaal 
 beklemtonen het bestaan van mentale beelden waarbij beeldende voorstellingen in het 

permanent geheugen opgesteld worden 
 analoge representaties zijn veelal picturale afbeeldingen in onze voorstellingswereld van 

gegevens uit de buitenwereld 
 mentale-rotatieproeven: Cooper en Shepard, rotatie-afstand groter -> proefpersonen 

trager 
 Kosslyn 

 tijd die nodig is om het mentale beeld te scannen, neemt lineair toe met de afstand die 
moest worden gescand 

 tijd die nodig is om te antwoorden neemt toe met de hoeveelheid tijd die nodig is om 
de analoge fysische operatie uit te voeren -> er vindt een mentaal proces plaats dat 
analoog is aan het werken met een fysisch object 

 Just en Carpenter 

 cognitieve coördinatiesystemen kan bij mentale rotatie op verschillende manier 
worden gedefiniëerd -> Cube Comparisons Test 

 er worden verschillende coördinatiesystemen gebruikt om de mentale rotatie uit te 
voeren 

 volgens standaardassen 

 met arbitraire, taakgedefiniëerde assen: mentale rotatie gebeurt dan rond een 
arbitraire as die geschikt is om 1 specifieke taak op te lossen, sneller dan met 
standaardassen, wordt voornamelijk gebruikt door proefpersonen die over goede 
ruimtelijke bekwaamheden beschikken 

 met oriëntatievrije beschrijvingen 

 perspectiefwijziging: zowel positie van het object als van de waarnemer wordt 
gecodeerd binnen eenzelfde cognitief coördinatensysteem dat beide elementen 
omvat, veronderstelt een mentale wijziging van de positie van de waarnemer 

 mentale rotatie en perspectiefwijziging: opmerkelijke verschilpunten 

 processen worden gebruikt  voor verschillende types van stimulus-objecten 
 afstand van de kijker beïnvloedt de hoeveelheid details die gemakkelijk 

beschikbaar zijn voor de voorstelling 
 ons onmiddellijk geheugen beschikt over te weinig capaciteit om simultaan 

een globaal en meer gedetailleerd beeld van een object op te roepen 

 mentale rotatie gaat soms gepaard met een ingebeelde manipulatie van het 
object met de eigen handen 

 kinderen van een bepaalde leeftijd kunnen een bepaalde rotatietaak uitvoeren 
maar zijn nog niet in staat om een gelijkwaardige taak met perspectiefwijziging uit 
te voeren 

 bij mentale rotatie zijn er intermediaire voorstellingen tussen de aanvangsoriënt
 atie en de uiteindelijke oriëntatie, bij perspectiefwijziging is het mogelijk om 
tegengestelde perspectieven in te nemen zonder hiervoor tussenliggende stadia 
te hoeven passeren 

 CRT-model: combinatie van 2 types van kennis, beeldende en propositionele, Kosslyns 
theorie van mentale beelden is in feite een model op grond van de metafoor van de 
kathodestraalbuis 
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 En een visuele buffer worden oppervlakterepresentaties gerealiseerd, waarin de 
spatiële structuur en de beeldervaring zijn ondergebracht.   

 Oppervlakterepresentaties worden in een tweetal stappen opgebouwd 

 Ophalen van skeletachtige structuur 

 Voor precieze uitwerking van beeldonderdelen in het mentale systeem wordt 
beroep gedaan op een representatielaag onder die van de letterlijke 
representaties 

 In de oppervlaktematrix wordt de structuur van de representatie bepaald -> visuele 
buffer 

 Oppervlakte matrix bestaat  uit zogenaamde korrels 

 Oppervlakterepresentatie 

 niet alleen informatie over de ruimtelijke uitgebreidheid is aanwezig maar ook over 
de structuur, het contrast en de afgetekendheid van de randen 

 bij het hebben van een mentale voorstelling is er altijd een oriëntatiepunt 

 diepterepresentatie 

 letterlijke 
 geïndexeerd, elk punt in de oppervlakterepresentatie is van een index 

voorzien 

 propositionele 
 bestaan uit lijsten, deze zijn opgebouwd uit scène- of voorwerp-onderdelen en 

kunnen of hiërarchisch of in een grafische structuur zijn geordend 
 associatiesterkte: lijststructuur is zodanig geordend dat de sterk 

geassocieerde delen van een voorwerp of scène bovenaan in de lijst zitten en 
dus snel geactiveerd of en het beeld ingevuld kunnen worden 

 beide zijn werkzaam binnen het permanent geheugen, informatie kan onmiddellijk 
worden aangesproken 

 Proceduraal: impliceren conditieparen waarbij de kennis acties conditioneert 
 ACT* 

 grensvlak van cognitieve psychologie, artificiële intelligentie en computerwetenschap 

 complex geheugensysteem dat uit 3 componenten bestaat 

 werkgeheugen: de coderingen van informatie uit de buitenwereld , het ophalen 
van informatie uit het declaratief geheugen en uit het procedureel geheugen 
komen samen 

 declaratief geheugen 

 procedureel geheugen 

 functioneert door middel van productiesystemen 

 productiesysteem  

 bestaat uit een groot aantal productieregels, die zijn geformuleerd als conditie-
actieparen 

 bestaat uit 2 delen 
 communicatiegebied 
 verzameling conditie-actie paren 

 zowel declaratieve als procedurele kennis kunnen hierin uitgedrukt worden 

 menselijke cognitie verloopt door middel van activatiespreiding 

 activatie  

 bepaalt de snelheid van de verwerking 

 activatie verspreidt zich door het declaratieve netwerk van kennisknopen langs de 
paden naar andere kenninknopen 

 kan op verschillende manieren ontstaan 
 omgevingsstimulus wort gecodeerd en zo intern actief 
 door de uitvoering van een productie ontstaat een structuur die zelf weer een 

bron van activatie is 
 elementen van een actieve structuur kunnen een bron van activatie vormen 

doordat op het doel in een productieregel wordt ingespeeld 

 kan af- en toenemen afhankelijk van het feit of er meer of minder andere knopen 
met de huidige knoop zijn verbonden 

 FAN: aantal feiten dat van een concept bestudeerd is en hoe groter het aantal feiten 
bij een concept is, des te langer duurt de herkenning 

 ACT-R 
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 Procedureel, declaratief en onmiddellijk geheugen, + uitgebreid scala van 
leermechanismen: voordeel 

 Nadeel: theorie is moeilijk als simulatieomgeving te implementeren + kan alles 
modelleren, ook de fenomenen die niet in de werkelijkheid kunnen voorkomen 

 Kent geen onmiddellijk geheugen, activatimechanisme is beperkt, slechts 1 
leermechanisme om nieuwe regels te leren 

 2 niveaus van beschrijving 

 symbolisch 
 productiesysteem 

 subsymbolisch 

 kennis wordt gepresenteerd in 2 geheugensystemen 

 declaratief 
 feitenkennis ovv chunks -> nood aan productieregels 

 activatiewaarde van chunks heeft een aantal functies 

 hoe hoger de activatiewaarde van een chunk, hoe sneller deze in het 
declaratief geheugen gevonden kan worden 

 is van belang indien er sprake is van een keuze 
 associatiewaardes tussen chunks worden bepaald op de grond van het 

aantal keren dat de ene chunk nodig is 

 procedureel 

 geen apart onmiddellijk geheugen -> alleen die chunks die een voldoende hoge 
activatiewaarde hebben zijn in het declaratief geheugen terug te vinden 

 activatie van element is afhankelijk van 3 factoren 

 basisactivatie 

 associatiewaarden 

 spreidende activatie vanuit de doelcontext 

 naarmate het aantal te onthouden elementen toeneemt zal 

 de basisactivatie van de onthouden elementen kleiner zijn 

 associatiewaarde lager worden 

 kans op verwarring stijgen 
 Theorie van rationele analyse: elk component van de cognitieve architectuur is 

geoptimaliseerd mbt zijn functie in de omgeving 
 Neuronaal verspreid: opgeslagen kennis is gedistribueerd in neurale netwerken 

 
3. Woord-en objectherkenning 
 Letter-herkenning 

 Template-matching 
 Structurele gelijkenis tussen het beeld op de retina en de uiteindelijke reeds aanwezige 

representatie in het permanent geheugen 
 Herkenning van een patroon gebeurt als de representatie overeenkomt met een in het 

permanent geheugen gestockeerde copie  
 Niet plausibel: patroon kan voorkomen in verschillende groottes, kan geroteerd zijn over 

een bepaalde hoek 
 Pandemonium model  

 Steunt op kenmerkanalyse 
 Selfridge: gedrag ontstaat na een reeks beslissingen die genomen worden op grond van 

informatie op verschillende hiërarchisch geordende niveaus 
 Leent zich goed voor de beschrijving van perceptuele processen 

 Interactief-activatiemodel 
 3 lagen 

 kenmerken-niveau 

 letterniveau 

 woord-niveau 
 op elk niveau zijn er een aantal eenheden of cellen die instaan voor de detectie van een 

bepaald aspect of kenmerk 
 binnen de laag zijn de cellen met elkaar verbonden via inhiberende verbindingen, tussen 

de lagen zijn de eenheden met elkaar verbonden 
 op het laagste niveau zijn er een reeks cellen die bepaalde letterkenmerken kunnen 

detecteren 
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 er is ook interactie mogelijk tussen het woord- en het letterniveau -> positieve feedbacklus 
 gecombineerd met de inhiberende verbindingen die binnen elk niveau bestaan leiden de 

top-down effecten tot een eenvoudige verklaring voor het herkennen van woorden 
tegenover niet-woorden 

 model is in staat een verklaring te geven voor een aantal bevindingen 

 verklaring voor superioriteitseffect 

 beschrijving voor het proces van herkenning van woorden die onvolledig zijn  

 verklaring voor woord-frequentie-effect: hoogfrequente woorden worden sneller 
herkend dan laagfrequente woorden 

 beperkingen 

 model werd alleen getoetst op woorden die bestaan uit 4 letters 

 model steunt sterk op de veronderstelling dat de activatie van het woordniveau 
teruggekoppeld wordt naar het letterniveau 

 kritiek 

 massaro 

 d’Ydewalle en Auwers 
 Woord-herkenning 

 Inleiding: lexicale toegang gebeurt bijna foutloos 
 Criteria waaraan theorie over lexicale toegang moet voldoen 

 Snelheidscriterium 

 Geldt niet alleen voor het verstaan van gesproken taal maar ook voor het lezen 
 Uniciteitscriterium 

 Het voorgestelde proces van lexicale toegang moet convergeren op het ene juiste 
element 

 2 processen 
 proces van segmentatie en identificatie 
 proces van interpretatie 
 volgen elkaar niet strikt, kunnen ook op elkaar inwerken 

 uniciteitscriterium vereist dat er een zodanige segmentering van het aangeboden signaal 
plaats vindt dat elk segment eenduidig en correct geïdentificeerd wordt ->  pars-pro-toto-
probleem: segmenteringsprobleem 

 woordherkenningsmodellen 
 zoekmodellen 

 juiste element wordt opgezocht in een lijst 
 activatiemodellen 

 lexicale elementen worden gelijktijdig geactiveerd door geëigende akoestische  of 
visuele kenmerken, bij voldoende informatie komt de betekenisinformatie die bij het 
element is opgeslagen bespreekbaar. 

 
LEVELS OF PROCESSING 
 
 Kritiek tegen het opsplitsen van de 3 geheugensystemen 

 Overdracht van informatie van het ene geheugensysteem naar het andere  diepte van 
informatie-analyse: mate waarin de persoon het perceptueel gegeven beter verwerkt 

 Ontwikkeling 
 Spreiding van codering zou misschien betere metafoor zijn dan diepte van analyse  terwijl 

een verbale stimulus meestal als een welbepaald woord geïdentificeerd wordt, deze minimale 
codering kan uitgebreid worden met verdere structurele, fonetische en semantische 
coderingen 

 Analyse wordt in vast volgorde uitgevoerd 
 Minimale codering van een woord als zijn dat bepaalde woord, kan op verschillende manieren 

verder geëlaboreerd worden 
 Onthouden is afhankelijk van de kwalitatieve aard van de uitgevoerde analyses 

 Kritieken  
 Kringredenering in notie van diepte van analyse 

 Om deze kritiek te ontkrachten maakten ze een afleiding uit hun theorie 
 Moeilijke structurele vragen veroorzaken geen betere retentie, tijd kan nooit verklarende 

factor zijn 
 Aard van retentietoets 
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 Als retentietoets werden voornamelijk herinnerings-of geheugentaken gebruikt, deze 
taken steunen op het vatten van het woord als betekeniseenheid  niet te verwonderen 
dat een betere retentie-pretatie zal gevonden worden van woorden waarbij semantische 
vragen gesteld werden (Stein) 

 
C. Leermotivatie en informatieverwerking 
 
 Intentionele leercondities 

 Betere prestatie  zou toe te schrijven zijn aan de inzet van de proefpersoon: de cognitieve 
processen in het onmiddellijk geheugen worden gemobiliseerd om de overdracht naar het 
permanent geheugen te bevorderen 

 Incidentele leercondities 
 Zwaardere methodologische sofisticatie 
 Methodologische ontwikkeling vindt zijn oorsprong in pogingen om de aandacht bij het 

incidenteel leren op het leermateriaal te richten, hiertoe gebruikt men een oriënteertaak, deze 
moeten aan 2 criteria voldoen 
 Taak moet de aandacht van de persoon naar het leermateriaal richten 
 Taak moet elke spontane intentionele leerhouding tov dit materiaal verhinderen 

 Vergelijking tussen condities zuiver houden  experimenten met 3 condities 
 Incidentele leerconditie met oriënteertaak 
 Intentionele leerconditie met oriënteertaak 
 Intentionele leerconditie zonder oriënteertaak 

 Verwachtingen en intentionele leercondities 
 Proefpersonen die een vrije reproductietaak verwachten reproduceren de eerste woorden 

steeds beter dan de proefpersonen die een herinneringstaak verwachten 
 De verwachting van een moeilijke ondervraging stimuleert zo de leeractiviteit van de 

proefpersonen 
 Bij een onverwachte herkenningstaak presteren in sommige proeven de proefpersonen die 

een vrije-reproductietaak verwacht hadden beter 
 Proefpersonen die een reproductietaak verwachten maken eerder semantische fouten 
 Proefpersonen die een herkenningstoets verwachten kiezen eerder woorden die fonetisch 

vergelijkbaar zijn met de leerwoorden 
 Proefpersonen die open vragen verwachten gebruiken meer studietijd en presteren beter op 

de 2 vormen van ondervraging, open en gesloten vragen 
 Wanneer de leertijd beperkt en opgelegd is, presteert men beter wanneer men de toets krijgt 

die men verwacht had 
 Door actieve inzet zullen cognitieve processen in het onmiddellijk geheugen geactiveerd 

worden waardoor de overdracht naar het permanent bevorderd kan worden 
 Instelling van persoon bij ondervraging kan belangrijke rol spelen  

 
§8 De inbreng van de cognitieve neurowetenschappen 
 
 Kapur: pet-scans 

 Om vast te stellen welke hersengebieden nu juist door de elaboratieve verwerkingstaak 
werden geactiveerd, trokken de onderzoekers de gemeten doorbloeding tijdens de niet-
elaboratieve taak af van de gemeten doorbloeding tijdens de elaboratieve taak 

 Tgv de elaboratieve taak nam de doorbloeding toe in de linker pre-frontale cortex + patiënten 
met beschadigingen in deze gebieden hebben vaak problemen met coderen => linker 
prefrontale cortex speelt rol bij diepe of elaboratieve informatieverwerking 

 Diepe verwerkingsprocessen worden zichtbaar in een bepaald deel van ERP: P300, als er iets 
bijzonders gebeurt laten de hersenen een bijzonder grote P300 zien, grotere P300’s tijdens de 
codering gaan samen met betere prestaties tijdens de daaropvolgende herinnering 

 Hippocampus, rechter prefrontale cortex 
 speelt belangrijke rol bij expliciete herinnering 
 is bijzonder actief als mensen foto’s van bepaalde taferelen zien en als ze onmogelijke 

figuren bekijken en proberen te classificeren 
 hebben informatie opgeleverd over de hersengebieden die bij de herinnering betrokken zijn: 

bij het ophalen van informatie 
 Squire 
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 Zowel hippocampus als de prefrontale cortex kunnen actief zijn als mensen de opdracht 
krijgen zich recente gebeurtenissen te herinneren 
 Als een hersengebied tijdens een herinneringstaak actief wordt, kan dat ofwel de mentale 

inspanning weerspiegelen die gepaard gaat met de herinneringspoging ofwel de 
herinneringservaring die gepaard gaat met de feitelijke herinnering 

 PET-resultaten tonen aan  dat de toegenomen doorbloeding van de prefrontale cortex 
tijdens een expliciet herinnering vooral de mentale inspanning van het zoekwerk 
weerspiegelt 

 Toegenomen bloeding in de hippocampus lijkt een aspect van de subjectieve ervaring te 
weerspiegelen die gepaard gaat met de herinnering aan de gebeurtenis 

 Moscovitch 
 Associatieve herinnering treedt op als een aanwijzing automatisch een herinneringservaring 

losmaakt 
 Ingespannen of strategische herinnering behelst het trage doelbewuste zoeken in het 

geheugen en hangt van hersenschorsgebieden in de prefrontale cortex af. 
PET-onderzoek: tijdens een herinnering neemt de doorbloeding van de specifieke delen van de 
achterhoofdskwabben toe,wat misschien de dynamische wisselwerking tussen de structuren 
weerspiegelt, die tot constructie van herinnering leidt. 
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Hoofdstuk 3: De studie van de waarneming 
 

Inleiding 
 
 Kennis van opeenvolgende fasen van zien: Pythagorese school  Leukipos van Milete  zien 

begint met lichtenergie 
 Welk anatomisch gedeelte is in staat op licht te reageren: Vesalius  da Vinci Kepler  

Descartes 
 Agv een hersenbeschadiging kan de vanzelfsprekendheid van de visuele waarneming ineens 

verdwijnen.   
 Bepaalde functies kunnen agv een hersenbeschadiging worden verstoord, terwijl andere 

onaangetast blijven 
 Herkenning van voorwerpen in lezen wordt in verschillende delen van de hersenen uitgevoerd  

van deze aparte verwerking worden wij ons niet bewust, we nemen de wereld waar als 1 geheel 
 Patiënten die niet of nauwelijks kunnen zien maar toch kunnen reageren op bepaalde visuele 

stimuli: blindzien of hemianopsie 
 Als gevolg van beschadiging aan het achterste deel van 1 van de hersenhelften, in 1 van de 

visuele velden zien zij niets 
 Onderzoek: Weiskrantz 

 Verschillende soorten stimuli werden aangeboden in het blinde gezichtsveld en de patiënt 
werd gevraagd daarop te reageren  soms adequate reactie op stimuli in blinde veld: 
oogbewegingen, aanwijzingen, kleuren  verwerking speelt zich af op onbewust niveau 

 Gibson 
 Anti sensatietheorieën omdat 

 Waarneming =f(gewaarwording) 
 Gewaarwording = bepaald door S 
 Waarneming veronderstelt supplementair proces zoals associaties of cognitieve 

verwerkingen 
 Waarneming =  indirect 

 Substituut voor onderscheid gewaarwording-waarneming: visueel veld – visuele wereld 
 Visuele wereld: wereld die door leek wordt waargenomen 
 Visueel veld: minder gekend dan visuele wereld en kan slechts vanuit bepaalde 

instellingen waargenomen worden 
 Hypothese dat gewaarwordingen niet verschillen van waarnemingen en dat de stimulusinput 

dus reeds alles bevat  gevolgen 
 Contact met stimulus blijft behouden en er is een ontwikkeling van de waarneming 
 Waarnemer leert letten op de kritische elementen van een object  ontwikkelen van 

aandacht in dubbele zin 

 Bereik van aandacht wordt vergroot 

 Steeds fijnere details worden gedetecteerd 
 Conclusie 

 Er moet een differentiatie ontstaan in het bereik van mogelijke inputs 
 Het organisme moet in staat zijn om de covariantie die er bestaat tussen de verschillende 

organen te registreren 
 Er moet een ontwikkeling zijn van het detectievermogen van anderen invarianten 
 Een organisme moet leren wat het met een object kan doen 
 Het organisme moet leren economisch te percipiëren aangezien perceptie snel moet zijn 

 
§1 Gewaarwordingen 
 
A. Theoretische draagwijdte van de studie van de gewaarwordingen 
 
 Bron  medium  receptoren met transformaties  zenuwbanen  hersenen 
 Implicaties van verschillende transmissies en transformaties van informatie 

 Bij normaal functionerend organisme gebeurt de verwerking zeer snel en zonder inspanning 
 Wat wij bewust ervaren als zintuiglijke gewaarwording is een actieve, constructieve elaboratie 

van ons eigen organisme in interactie met de fysische prikkels uit de buitenwereld 
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 Interindividuele verschillen 
 een kleine wijziging van bepaalde receptoren kan een totaal gewijzigde gewaarwording tot 

stand brengen 
 verbale beschrijvingen van wat wij zien zijn geen betrouw bare bron voor het bepalen van 

de aanwezigheid van bepaalde gewaarwordingen 
 door de eigenheid van de organische verwerkingen leeft iedereen in een eigen leefwereld 

 Verbale beschrijvingen van wat wij zien zijn geen betrouwbare bron voor het bepalen van de 
aanwezigheid van bepaalde gewaarwordingen, met verbale mededelingen kan men eigenlijk 
alleen nog maar nagaan welke prikkels iemand al dan niet kan onderscheiden 

 Ook onderzoek bij lagere diersoorten: diersoorten leven in een eigen leefwereld die zowel van 
die der mensen als van die van andere dieren grondig verschillen 
 Hond 
 Vleermuis 
 Kikker 
 Bijen 

 
B. Psychofysica 
 
 Houdt zich bezig met de studie van het verband tussen de intensiteit van de fysische prikkels en 

de intensiteit van de gewaarwordingen 
 3 vragen 

 grenzen van gewaarwordingen bepalen: absolute drempel, waaronder het detecteren van 
prikkels niet mogelijk is 

 nagaan in welke mate een zelfde prikkel maar met verschillende intensiteit door ons 
organisme kan gediscrimineerd worden  hoeveel intensiteit minimaal aan de uitgangsprikkel 
moet worden toegevoegd opdat een intensiteitsverschil tussen de uitgangsprikkel en de 
nieuwe prikkel zou ervaren worden: differentiële drempel 

 psychische schaal waardoor wijzigingen in onze gewaarwordingen mathematisch kunnen 
uitdrukt worden, aan deze mathematische uitdrukking van verschillen in gewaarwording 
beantwoordt niet noodzakelijk een identiek, mathematisch verschil in fysisch gewicht 

 
ABSOLUTE DREMPEL 
 
 In experimenten krijgen we nooit een drempelwaarde die voor absolute drempel kan uitgaan 
 Grensmethode 

 2 bijzondere kenmerken 
 Prikkels van verschillende  worden in een welbepaalde systematische volgorde 

aangeboden, deze volgorde komt overeen met hun rangordening naar intensiteit, deze 
rangordening kan in 2 kan in beide richtingen doorlopen worden 

 Verloop van een proefafneming is afhankelijk van de antwoorden die de proefpersoon 
geeft, elke reeks beurten wordt afgebroken op het moment dat de proefpersoon te kennen 
geeft dat hij van dan af hetzij wel, hetzij geen gewaarwording heeft, binnen een reeks 
wordt elke prikkel precies 1 keer aangeboden 

 Drempelschatting per reeks door gemiddelde te berekenen van beide intensiteiten die gelegen 
zijn rond de overgang van ja naar nee  gemiddelde van stijgende en dalende reeksen  
algemeen gemiddelde 

 S – vormige curve 
 Gevonden drempel varieert van reeks tot reeks, drempel ligt niet steeds ter hoogte van 

dezelfde prikkelintensiteit 
 In middenzone boven abcis: geen bruuske directe sprong maar wel een continue overgang 

 Conventie die stelt dat men mbv een statistische definiëring nog wel een drempelwaarde kan 
bepalen  gelokaliseerde intensiteit is gelijk aan de kritische prikkelintensiteit waarmee de 
absolute drempel direct correspondeert  betekenis van drempel: intensiteit waarmee een prikkel 
bij 1 op 2 beurten wel gewaargeworden wordt. 

 Aanbiedingsvolgorde van de verschillende prikkelintensiteiten speelt een belangrijke rol bij het 
bepalen van een drempel 
 Door antwoordtendensen: factoren die eventueel naast een objectieve correspondentie met 

het gerapporteerde een invloed uitoefenen op het gekozen antwoord 
 Perseveratietendens /-fout: proefpersonen gaan te lang door met het geven van het 

antwoord dat hij aanvankelijk gaf  verschillend effect voor stijgende en voor dalende 
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prikkelreeksen => bij stijgende reeksen wordt de drempel systematisch te hoog geschat 
en bij dalende reeksen wordt de drempel systematisch te laag geschat 

 Anticipatietendens /-fout  kortere duur van elke reeks, en daarmee ook van de gehele 
proefafneming 

 Daarom eigenlijk 3 proefafnemingen 
 1: stijgende reeksen 
 2: dalende reeksen 
 3: zowel stijgende als dalende, evenveel van elke soort 
 variabiliteit in drempelschattingen kan volledig te wijten zijn aan de procedurele 

manipulatie van aanbiedingsvolgorde, bij aanwezigheid van voornamelijk 
perseveratiefouten komt de hoogste drempelschatting van de afneming waarin alle 
reeksen stijgend zijn, bij aanwezigheid van voornamelijk anticipatiefouten is deze hoogste 
waarde echter afkomstig van de afneming met alleen maar dalende reeksen. 

 Ofwel afstappen van het principe van systematische volgorde in de aanbieding, en de prikkels 
van verschillende intensiteiten randomsgewijs aanbieden door elkaar 

 De drempel verschilt bij eenzelfde persoon in functie van omstandigheden, motivatietoestand en 
specifieke test-situatie 

 Alle mogelijke artefacten moeten uit de weg gewerkt zijn 
 Grote probleem: wat is waarde van JA? 

 Steunen op introspectiemethode: pp moet kunnen uitmaken in welke mate bij een bepaalde 
gewaarworden heeft 

 JA: gewaarwording + beslissing 
 Signaal-detectietheorie 

 sensorisch effect  van een stimulus is continu en de beslissing van de pp brengt een discrete 
JA/NEE situatie teweeg 

 de beslissing van de proefpersoon hangt af van 
 Effect van de stimulus in verhouding tot het effect van de aanwezige ruis 
 Wat de persoon op dat moment verwacht 
 De mogelijke verwachte gevolgen van de beslissing 

 Ruis kan uit uiteenlopende bronnen komen 
 Onvermijdelijke autonome neurale activiteit van de zintuiglijke zenuwbanen, voortdurende 

toestand van neuronale ontladingen fluctueert in functie van een veelheid van 
onafhankelijk van elkaar toevallig inwerkende factoren 

 In apparatuur die de onderzoeker aanwendt om het signaal te generen of over te brengen 
naar de zintuiglijke receptoren van de proefpersoon 

 Kan afkomstig zijn uit de omgeving waarin de detectieproef doorgaat 
 Allerlei onsystematische variaties in de toestand van de proefpersoon zelf 
 Doet zich voor in eender welke zintuiglijke modaliteit 

 Typische SDT-proef  
 Veel beuren 
 Ja of nee 
 Niet altijd signaal 

 Signaalbeurt 

 Gissingsbeurt : catch trial 
 Ja-antwoorden bij signaalbeurten: treffers 
 Ja-antwoorden bij gissingsbeurten: vals alarm 
 De verwachting die de proefpersoon heeft een groot aantal gissingsbeurten te zullen 

krijgen inhibeert het aantal Ja-antwoorden waardoor het procent treffers en vals alarm 
verminderen 

 Signaal detectie methode 
 Drempel wordt feitelijk overschreden wanneer het procent treffers groter is dan het procent 

vals alarm 
 δ’: mate van gevoeligheid 
 β: antwoord criterium 

 mbv deze maten dan  

 de gevoeligheid van de persoon voor de aangeboden informatie worden bepaald 

 de maatstaven die hij hanteert bij deze beslissing worden bepaald 
 Swets en Sewall 

 Gewone proef: +/- constante prestaties 
 Geldpremie voor verbetering 
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 Δ’ constant, β verandert 
 Link met dagelijks leven: er moeten vaak beslissingen genomen worden waarin de informatie 

viet volledig toereikend is voor het nemen van die beslissing, of waarin de info niet van die 
aard is dat de juiste keuze onmiddellijk voor de hand ligt 

 Verschaft de mogelijkheid de gevoeligheid van de persoon voor de aangeboden info en de 
wijze waarop hij kiest te onderscheiden 

 Berust op vergelijking van het procent treffers tov het procent vals alarm 
 
DIFFERENTIËLE DREMPEL 
 
 Om de differentiële drempel te kunnen vastleggen moet men gewoon de intensiteit doen 

toenemen tot dat de proefpersoon zegt dat de nieuwe prikkel (I+ΔI) duidelijk verschilt van de 
aanvangsprikkel met I 

 Je moet de intensiteit van de 2
e
 prikkel lukraak variëren om systematisch antwoord-tendensen van 

de proefpersoon te vermijden, een echte drempel krijg je niet 
 Signaal-detectie-theorie biedt mogelijkheid om differentiële drempel te bepalen, betekenis van 

signaal- en gissingsbeurten is hierbij verschillend 
 Signaalbeurten: proefbeurten waar er een intensiteitsverschil bestaat tussen de 

uitgangsprikkel en de vergelijkingsprikkel 
 Gissingsbeurten: geen intensiteitsverschil tussen de 2 prikkels, indien hier de proefpersoon 

antwoordt dat hij een andere gewaarwording heeft bij de vergelijkingsprikkel dan bij de 
uitgangsprikkel dan is zijn antwoord vals alarm 

 Wetmatige relatie in verschillende differentiële drempels op eenzelfde fysisch continuum 
 Weber: minimale intensiteit om een differentiële drempel te bereiken kan berekend worden 

vanuit het product van de intensiteit van de aanvangsprikkel met een constante: k 
 Fechner: constante: Weberfractie, fractie omdat die bekomen wordt door de deling van ΔI met 

I, is relatief stabiel binnen 1 bepaald zintuig 
 Strikt genomen is de Weber-fractie enkel toepasselijk op de gewaarwordingen van 

intensiteitsverschillen, toch heeft men die ook toegepast op andere dimensies van de 
gewaarwordingen 
 Toonhoogte 
 Salarisverhogingen 
 Verwarren van munten 

 
HET METEN VAN DE GEWAARWORDINGEN 
 
 Fechner: oplossing voor het meten van de gewaarwordingen  wordt verworpen 
 Wiskunde 

 Cramer: machtsfunctie 
 Ψ= k * I

0,5
 

 Ψ= psychische dimensie 
 K= constante 
 0,5= vierkantswortel 

 Bernouilli: logaritmische functie 
 Ψ= k * log I 

 Slechts klein verschil tussen een machtsfunctie en een logaritmische functie, de implicatie van 
een machtsfunctie is dat er een omgekeerde relatie bestaat tussen een toename aan 
subjectieve waarde en de oorspronkelijke subjectieve waarde tgerwijl de logaritmische functie 
wijst op een omgekeerde relatie tussen de toename aan subjectieve waarde en de fysische 
waarde van de uitgangsprikkel 

 Psychologie 
 Plateau 

  Vertrok vanuit de veronderstelling dat de mens niet in staat is bij zichzelf de verhouding 
tussen twee gewaarwordingen te bepalen 

 wij zijn in staat gelijke contraststappen te creëren dus kunnen wij een helderheidsschaal 
opstellen, dit is een onrechtstreekse manier om gewaarwordingen te meten 

 machtsfunctie tussen de intensiteit van de gewaarwording en intensiteit van de fysische 
prikkels 

 Delboeuf 
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 Stelde een reeks van gelijke contraststappen op, wat beter overeenstemde met een 
logaritmische functie 

 Gewaarwordingen mogen niet als grootheden worden opgevat en zijn in het bewustzijn 
niet zomaar gerelateerd aan de begrippen groot en klein 

 Via de methode van gelijke contrasten kan men experimenteel de 
gewaarwordingsafstanden bepalen en ze op een continuum plaatsen, zonder dat men 
een absoluut nulpunt hoeft aan te nemen 

 Fechner 
 Zocht relatie tussen interne wereld van gewaarwordingen en externe wereld van fysische 

stimuli 
 Intensiteit van gewaarwording neemt toe volgens een rekenkundige reeks terwijl de 

intensiteit van de overeenkomende fysische prikkel meetkundig toeneemt 
 S = k log R =  Wet van Weber 

 S= intensiteit van gewaarwording 

 R= sterke van prikkel 

 K = constante 
 Ieder juist merkbaar verschil veroorzaakt een gelijk verschil in gewaarwordingen 
 Juist merkbaar verschil kan makkelijk bepaald worden en is de minimale toename aan 

intensiteit om de differentiële drempel te bereiken 
 Logaritmische functie tussen de gewaarwording en de intensiteit van de fysische prikkel 

 Stevens 
 Voorstander om gewaarwordingen met grotere verschillen dan de juist merkbare te 

onderzoeken 
 Gelijke verhoudingen in stimulusgrootte voeren tot gelijke verhoudingen in de grootte van 

de bijbehorende gewaarwordingen  weberfractie + bijbehorende fractie zijn constant 
 Gewaarwording neemt toe met de stimulusgrootte tot een zekere macht m verheven  

machtsfunctie 
 Enige betrouwbare observatie bij de zintuiglijke gewaarwordingen is in welke mate een 

prikkel overkomt als identiek of verschillend van een andere prikkel 
 
§2 Waarneming van structuren 
 
A. De problematiek 
 
GEWAARWORDINGEN VERSUS WAARNEMINGEN 
 
 Conflicterende theorieën 

 Helmholtz 
 Gewaarwordingen die door onbewuste inferenties ongevormd worden tot perceptie 
 Ging uit van het Cartesiaanse dualisme van materie en geest 
 Tav visuele waarnemingen veronderstelt Helmholtz dat elke fysische prikkeling van het 

netvlies correspondeert met 1 geïsoleerde psychische gewaarwording: constantie-
hypothese, elementaire gewaarwordingen zouden door psychische operaties 
gemodificeerd worden tot betekenisvolle waarnemingen 

 Methode moest gebaseerd zijn op natuurwetenschappelijke causaliteit: psychische 
processen zijn deelbaar in ketens van oorzaak-gevolg relaties 

 Gestaltpsychologie 
 Verwierp Helmholtziaanse traditie 
 Koffka 

 Elke fysische prikkel correspondeert met een geïsoleerde psychische gewaarwording 

 Deze op zich betekenisloze gewaarwordingen door psychische operaties 
gemodificeerd worden tot zinvolle waarnemingen 

 Men wordt onmiddellijk betekenisvolle gehelen gewaar  Gestalten zijn niet het gevolg 
van psychische operaties maar zijn onmiddellijk in de visuele beleving gegeven 

 Cognitieve psychologie 
 Inhoud van het zintuiglijk geheugen vormt de bouwstenen waarmee de cognitieve 

processen in het onmiddellijk geheugen de perceptuele ervaringen construeren 
 Zintuiglijke ervaringen vallen niet samen met de inhoud van het zintuiglijk geheugen  

 Verschil gewaarwordingen en waarneming 
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 Gewaarwording: veranderlijk, onderhevig aan alle mogelijke externe invloeden ↔ 
waarneming: stabiel 

 Gewaarwording: betreft steeds aparte zintuigen ↔ waarneming: geïntegreerd over meerdere 
zintuigen 

 Gewaarwording: momentaan ↔ waarneming: strekt zich uit in de tijd omdat ze 
medeafhankelijk is van vroegere waarnemingen en van de onmiddellijke context waarin 
denken, verbeelden en handelen zich situeren 

 Gewaarwording: komt tot stand door een interactie tussen fysische prikkels in een medium en 
een fysiologisch functionerend organisme ↔ waarneming: individuele en culturele 
componenten die een eenduidig en algemeen geldend verband tussen gewaarwording en 
waarneming uitsluiten 

 Illustraties 
 Ganzfeld proeven: zullen aantonen dat deze gewaarwording kwalitatief anders is dan wanneer 

structuratie mogelijk is, wijzen erop dat onze gewaarwordingen anders worden door de aan-of 
afwezigheid van een structuur in de prikkelconfiguratie 

 Benussi-Koffka illusie: eenzelfde waarde van grijs wordt anders gepercipieerd in functie van 
de structuratie,maw door perceptuele structuraties worden de zintuiglijke gewaarwordingen 
veranderd 

 
BOTTOM UP VERSUS TOP DOWN 
 
 Hubel en Wiesel 

 Bepaalde cellen uit Area 17 van visuele cortex  zijn gevoelig voor prikkelconfiguraties die uit 
lijnen bestaan met een bepaalde oriëntatie 

 Waarneming bestaat uit een integratie van gegevens uit feature detectors: hersencellen die 
bijzonder gevoelig zijn voor bepaalde kenmerken of aspecten uit de prikkelconfiguratie 

 Brein kent hiërarchische organisatie 
 Cellen waaruit  deze kolommen bestaan zijn te onderscheiden naar de complexiteit van de 

informatie die zij verwerken 
 Simple cells: verwerken eigenschappen als oriëntatie of de aan-of afwezigheid van licht 
 Complex cells: reageren op de gecombineerde aanwezigheid in het receptieve veld van 

beweging en oriëntatie 
 Hypercomplex cells: reageren op meer betekenisvolle eenheden 
 Cellen vormen sterke hiërarchie 

 Naast deze oriëntatiegevoelige cellen bestaan er andere cellen die een reactie geven op meer 
ingewikkelde structuren 

 Waarneming wordt opgevat als een informatieverwerkingsprobleem dat alleen maar grondig 
bestudeerd kan worden door een antwoord te zoeken op 3 computationele vragen (Marr) 

 op computationele niveau: wat is het uiteindelijke doel van de informatieverwerking, welke 
informatie is beschikbaar en wat kan daaruit berekend worden 

 op niveau van representatie en algoritme: hoe kan een oplossing voor een probleem en 
principe berekend worden, en hoe kan men de berekende oplossing voorstellen, zodat er 
nadien nog efficiënt gebruik van kan gemaakt worden 

 op niveau van implementatie: hoe zijn de algoritmes en representaties in een natuurlijk 
visueel systeem geïmplementeerd, en hoe kunnen ze in een artificeel visueel systeem 
geïmplementeerd worden 

 perceptie computationeel bekeken :  
 kenmerken 

 nadruk op de noodzaak aan een interdisciplinaire aanpak 
 opsplitsen van het informativerwerkingsprobleem 

 er wordt een onderscheid gemaakt tussen soorten onderzoeksvragen 
 er wordt beklemtoond dat het centrale probleem van de waarneming niet in 1 klap kan 

opgelost worden, best wordt gewerkt met kleine tussenstappen, 3 opeenvolgende fasen 
 retinaal beeld of netvliesbeeld in het oog dat opgevat wordt als een verzameling van 

helderheidswaarden die bepaald worden door een groot aantal factoren, om op basis van 
de helderheidswaarden informatie af te leiden over de objecten in de scène, moeten de 
helderheidsveranderingen die het gevolg zijn van irrelevante factoren weggefilterd worden 
-  zero-crossings: mathematische formule die toelaat de bruuske overgangen in 
helderheden vast te leggen 

 tweede fase 
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 vertrokken van de beeldelementen zoals voorgesteld in de primaire schets 

 1 van de aspecten van de beeldelementen die men moet kennen is of ze al dan niet 
tot eenzelfde oppervlak behoren 

 oppervlakken worden afgeleid dmv een aantal verschillende, mogelijk onafhankelijk 
van elkaar lopende logaritmes 

 shape-from methodes 

 er moet rekening gehouden worden met een aantal fysische beperkingen zoals 

 uniciteit: een element in het ene beeld kan  maar gekoppeld worden aan 1 
element in het andere beeld 

 opaciteit: alleen de combinatie die het dichtst bij de waarnemer gelegen is, kan 
gezien worden, aangezien niet-transparante oppervlakken elkaar bedekken 

 continuïteit: oriëntaties van oppervlakken veranderen slechts geleidelijk tenzij er 
een diepteverschil is 

 afstanden en oriëntaties van oppervlakken relatief tov de waarnemer worden 
berekend 

 2,5 D-schets 

 het gaat om een subjectief tweedimensionaal beeld, dat ruimtelijke informatie 
bevat vanuit het standpunt van de kijker, met alle perspectivistische 
vertekeningen vandien 

 is naar voren gebracht nadat idee van segmentering van complexe beelden 
afgevoerd werd 

 derde fase 

 vertrokken van de oppervlakken met hun afstanden en oriëntaties tov de waarnemer 

 kan niet gebruikt worden om te zoeken naar overeenkomstige objectvoorstelling in het 
geheugen 

 eerst moet een objectvoorstelling berekend worden in waarnemer-onafhankelijke 
coördinaten, objectvoorstelling moet tegelijk sensitief en stabiel zijn, afhankelijk van 
de taak 

 hiërarchische objectvoorstelling in een object-gecentreerd coördinatenstelsel:  3-D 
objectmodel: was nuttig voor object-en gezichtsherkenning 

 kritieken 
 model van Bruce en Young: het model van Marr heeft model gestaan voor de eerste 2 

verwerkingsstadia 
 er zouden bevindingen zijn die erop wijzen dat onze perceptie eerst globale structuren 

waarneemt, de features zouden pas daarna in deze globale structuren gedetecteerd worden 
 pomerantz: kunnen bepalen welke prikkelconfiguraties perceptuele structuraties bevorderen 

waardoor eenvoudigere detecties vergemakkelijkt worden  onze perceptie werkt met grotere 
gehelen en niet met features 

 Feature Integration theory: wel conform aan  de feature detectors benadering: features of 
kenmerken worden slechts in de tweede fase door aandachtsprocessen geïntegreerd in een 
perceptie van het object 

 
PERCEPTUELE ILLUSIE EN DE GESTALTPSYCHOLOGIE 
 
 Onderzoekers uit diverse domeinen hebben de visuele illusie uitgevonden 
 Gestaltpsychologie legt de nadruk op het feit dat het menselijk organisme actief gericht is op het 

waarnemen van structuren 
 
TOP-DOWN BENADERINGEN: NEW LOOK PSYCHOLOGIE, TRANSACTIONALISME, ANDERE 
COGNITIEVE SCHOLEN 
 

 New look psychologie 

 Gestaltpsychologen: Organisatie van waarneming komt tot stand onder invloed van 
veronderstelde fysiologische processen in de hersenen ↔ New look: motivatie, attitudes, … 
zijn wel degelijk mede bepalend voor wat waargenomen zal worden 

 Bruner en Postman 

 Ervaringen uit het verleden maken  het organisme op selectieve wijze (on)gevoelig voor 
bepaalde aspecten van het stimuluspatroon: waarnemer speelt actieve en creatieve rol 
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 Informatie wordt via cognitieve processen omgevormd en geïnterpreteerd, hierdoor wordt 
1 zelfde gegeven telkens anders geïnterpreteerd in functie van de context  context 
bepaalt gedeeltelijk wat men in de perceptuele situatie verwacht 

 Vbn 

 Bestudeert vooral de subjectieve factoren in de perceptie, belangrijk is actieve inbreng 
van de mens 

 Transactionalisme 

 Aandacht voor allerlei verwachtingen die het gevolg zijn van vroegere ervaringen en 
leerprocessen 

 Er wordt ervan uitgegaan dat de waarneming op een transactie tussen de waarnemer en 
diens omgeving berust 

 Ittelson 

 Tijdens de waarneming worden bepaalde aspecten van onze ervaring geëxternaliseerd 

 Wereld zoals wij die ervaring is het product en niet de oorzaak van de waarneming 

 Waarneming is actief en creatief proces waarin op grond van leerprocessen ontstane 
verwachtingen een dominerende rol spelen 

 Ames 

 Ames-effect 

 Belang is gelegen en de erdoor geleverde steun voor de fundamentele stelling van de 
transactionalisten, te weten dat leerprocessen, veronderstellingen, en verwachtingen een 
rol spelen bij de interpretatie van de zintuiglijke gegevens in termen van externe objecten 

 Russisch-motorische school 

 Hoort thuis in de cognitieve psychologie 

 Neemt aan dat onze perceptie begeleid wordt door onze motorische activiteiten 

 Het tot stand komen van visuele ervaringen vindt zijn oorsprong in de diverse motorische 
bewegingen die visuele perceptie begeleiden 

 
B.De waarneming van statische structuren 
 
 3 wetmatigheden van de Gestaltpsychologie 
 Escher, Magritte, Dali 
 Ryan en Schwartz: object-voorstellingen die volgens de regels van de Gestaltpsychologie 

weergegeven worden, worden sneller herkend dan een fotografische reproductie van het object 
 Verschillende Gestaltwetten kunnen bij een bepaalde prikkelconfiguratie tegelijk toegepast worden 

 perceptueel conflict 
 Voorspellen van welke wetmatigheid uiteindelijk toepasselijk is, kan afgeleid worden uit minimum-

principe: wij zullen de eenvoudigste of de meest homogene organisatie van de prikkelconfiguratie 
vatten 

 Fysiologische interpretaties van de Gestaltwetten zijn puur speculatief 
 Figurale na-effecten: kunnen toch fysiologische benadering hebben: onmiddellijk na het bekijken 

van  een zogenaamde inspectiefiguur, zal een volgende figuur visueel wat vervormd worden 
 James: watervalillusie: nadat de artificiële waterval gestopt wordt, krijg je de indruk dat de 

omgevende lijnen zich in de tegenovergestelde richting verplaatsen 
 Verklaringen 

 In functie van oogbewegingen: ogen zouden spontaan de beweging van het water volgen, 
bij een plotse onderbreking vd beweging blijven ogen bewegen zodat omgekeerde 
bewegingsrichting wordt gezien  afgewezen door Plateau 

 Köhler en Wallach: illusie is het gevolg van neuronale verzadiging, veroorzaakt door de 
perceptie van de 1

e
 beweging 

 Onderscheid tussen  
 Kortstondige na-effecten 

 Gestuurd door binoculair-gevoelige neuronale cellen in de colliculi superior die ook 
verantwoordelijk zijn voor het sturen van de oogbewegingen en voor het waarnemen van 
beweging 

 Langdurige na-effecten 
 Toe te schrijven aan de werking van de cellen in de visuele cortex die verantwoordelijk 

zijn voor de perceptie van vormelijke aspecten van objecten 
 Na-effecten zijn onderhevig aan leerproces, kunnen niet louter fysiologisch bepaald zijn, kunnen 

zich nog dagen of weken na de inductie ervan voordoen 
 Davies: conditionering kan leiden tot koppeling van een illusoire waarneming aan een stimulus 
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1

E
 GESTALTWET: DE WET VAN DE FIGUUR-ACHTERGRONDWAARNEMING 

 
Ontogenetische prioriteit 
 = Figuur-achtergrondrelatie wordt perceptueel gedetecteerd nog voor andere kenmerken van de 

prikkelconfiguratie gevat worden 
 met tachistoscoop kan de proefleider in het visuele veld  van de proefpersoon gedurende minder 

dan 1ms een beeld tonen 
 wanneer een persoon een prikkelconfiguratie te zien krijgt gedurende een presentatietijd juist lang 

genoeg om iets gezien te hebben, dan ziet hij een figuur tov een achtergrond, maar hij kan de 
vorm van de voorstelling niet identificeren  bij langere presentatietijden wordt de vorm-
identificatie mogelijk 

 Locke: er is geen verband tussen een tastbare wereld en een zichtbare wereld 
 Studies bij pasgeborenen 

 eerste perceptie gegevens zouden een figuur-achtergrond structuratie bevatten 
 bekrachtigen de Gestaltpsychologische opvattingen over het aangeboren zijn van de 

perceptuele verwerking en structuratiebekrachtiging 
 voorkeur voor gelaat 
 2 hypothesen 

 sociale hypothese: bij jonge kinderen bestaat een aangeboren aanleg om sociale stimuli 
te bekijken: vandaar de voorkeur voor gelaatsfiguren 

 sensoriële hypothese: aspecten van de prikkelconfiguraties kunnen door jonge kinderen 
gemakkelijker geattendeerd worden, gelaatsfiguren worden bij voorkeur bekeken omdat 
zij meer sterk-contrasterende kenmerken en symmetrische eigenschappen bevatten 

 aangeboren voorkeur voor structuur van gezichten weegt zwaarder dan de aanwezige 
sensoriële contrasten 

 pasgeborenen hebben een sterkere voorkeur voor de moederfiguur dan voor vreemde gelaten 
omdat pasgeborenen zeer snel prototypische gelaatsuitdrukkingen vatten 

 
Dominantie van het globale 
 globale kenmerken van een figuur worden sneller verwerkt dan de lokale kenmerken 
 In welke mate kan een persoon zijn eigen perceptuele processen sturen? 

 Consistente ↔ conflicterende conditie 
 Bij globaal gerichte aandacht is er geen verschil tussen consistente en conflicterende 

condities 
 Lokaal-gerichte aandacht wordt beïnvloed door het verschil tussen de consistente en 

conflicterende condities 
 Het is moeilijk voor de proefpersoon het geheel te negeren om de aandacht op de lokale 

kenmerken beter te kunnen richten 
 Neuropsychologie 

 Heeft steun gegeven aan  het onderscheid tussen globale en lokale verwerking, en ook een 
verklaring voorgesteld voor het dominerende karakter van het globale 
 Globale: rechter hersenhelft 
 Lokale: linker hersenhelft 

 Visuele cortex is differentieel gevoelig voor de verschillende spatiale frequenties 
 De vastgestelde dominantie van het globale in de visuele perceptie zou dan misschien toe te 

schrijven zijn aan de belangrijkere inbreng van neuronen die vooral gevoelig zij voor de lage 
spatiale frequentie 

 Dominantie van het globale is niet toe te schrijven aan sensoriële factoren maar wel aan 
hogere processen zoals aandacht 

 
Wat wordt nu figuur? 
 Gestaltpsychologie 

 Kleinere prikkelconfiguratie zal bij voorkeur als figuur gezien worden tegenover een vagere 
prikkelconfiguratie 

 Iets dat als gesloten voorkomt zal eerder als figuur gezien worden 
 Eenvoud 
 Relevantie 
 Mate van aantrekkelijkheid 

 New look psychologie 



Samenvatting 48 

 Beklemtoont de interactie met de eigenschappen van de waarnemende persoon 
 Informatieverwerkingspsychologie 

 Bestudeert eerder de invloed van kennis uit het permanent geheugen 
 
Dubbelzinnige en onmogelijke figuren 
 Onder bepaalde niveaus kunnen 2 mogelijke structuraties gevonden worden, wat in de 1

e
 

structuratie figuur is, wordt dan in de 2
e
 achtergrond, waarnemer kan nooit de 2 structuraties 

terzelfdertijd zien, interindividuele verschillen 
 Voorbeelden 

 Neckercubus 
 Rubin: vaas 
 Eend-konijn 
 Boring-figuur 
 … 

 Figuren met 2 abstracte vormen en figuren met 2 herkenbare vormen worden het snelst van figuur 
en achtergrond verwisselt 

 Perceptueel verspringen van de ene figuur-achtergrond structuratie naar de andere wordt door de 
Gestaltpsychologie verklaard door een verwijzing naar processen van neuronale verzadiging  
constante stimulering geeft door de perceptie van een bepaalde structuratie aanleiding tot 
neuronale vermoeidheid waardoor de andere neuronen beginnen te reageren op anderen fysische 
eigenschappen van de gepercipieerde tekening  afgewezen omdat 
 Deze verklaring de aanwezigheid van automatische processen die verantwoordelijk zouden 

zijn voor de omkeringen impliceert  
 Maar: deze wordt ook beïnvloed door cognitieve factoren en door de intentie van de 

waarnemer, instructies en ervaring zijn belangrijk  
 Omkering van de structuratie komt voor zonder een neuronale verzadiging te moeten 

veronderstellen 
 Naast aandachtsfactoren kunnen ook specifieke fysische eigenschappen een rol spelen in de 

voorkeurstendensen om een bepaalde structuratie te zien: men kan soms voorspellen wat eerst 
zal gezien worden in functie van spatiale eigenschappen van de verschillende onderdelen van de 
structuraties. 

 Fysische prikkels kunnen ontleed worden in hun spatiale frequenties 
 Visuele cortex is differentieel gevoelig voor verschillende spatiale freqenties 
 Figuren worden subjectief beleefd als sterker gearticuleerd en gedetailleerder dan de achtergrond 
 Penrose-figuren 
 Fisher: figuren man-meisje 
 Verwachten is eerder een term uit de cognitieve psychologie, Gestaltpsychologen zullen eerder 

verwijzen naar autonome fysiologische krachten die door de voorafgaande percepties geïnitieerd 
werden  

 Camouflage: figuur wordt context door de achtergrond 
 Voorkomen van een bijzonder visuele vorm gaat samen met het voorkomen van een 

overeenkomstige visuele eenheid, die zodra zij omgrensd en afgescheiden is die vorm bezit 
 Welke invloed heeft oefening op het zien van bepaalde figuren in opeenvolgende waarnemingen? 

 Gottschaldt: indien zo’n invloed bestaat zal ze toch beperkt blijven tot bijzondere situaties 
 
Illusoire dieptedimensie? 
 Begrenzing van de figuur wordt steeds gezien als behorende tot de figuur, achtergrond is 

daarentegen onbegrensd en schijnt door te lopen achter de figuur 
 Beweging wordt bij voorkeur toegeschreven aan de figuur 
 Figuren worden soms als afgesloten gezien zelfs wanneer dit niet het geval is 

 Coren: wanneer de prikkelconfiguratie aanwijzingen geeft voor een mogelijke derde dimensie, 
wordt de tendens om de figuur als gesloten te zien nog grote 
 Ehrenstein-illusie 
 Neon-illusie 

 Schumann: subjectief: contours en lijnen zijn niet fysisch weergegeven maar worden wel 
gepercipieerd 

 Kanizsa 
 Subjectieve contours zijn het resultaat van de opvulling van gaps om een goede structuur 

te bekomen 
 Theorieën van Coren en Gregory zorgden voor een stroomversnelling in het onderzoek 
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 Hypothese van Coren 
 Uitwerking, verfijning van een verklaring in een Gestaltterminologie 
 Uitgangspunt: introspectieve rapporteringen van zijn proefpersonen 
 Subjectieve contouren ontstaan uit de aanwezigheid van elementen in een stimulus die 

diepte suggereren 
 Gregory 

 Een gewoon visueel gegeven brengt een perceptuele reorganisatie teweeg zodat de 
observator uiteindelijk een figuur waarneemt die cognitief past in de wereldvoorstelling die 
hij bezit 

 Rock en Anderson 
 Verklaring in termen van figuraal-achtergrond omkering: bestaat uit 2 stadia en waarvan 

illusoire diepte een gevolg is ipv een causale factor 
 Cognitieve hypothese is uitbreiding van de oorspronkelijke Gestalthypothese omdat niet enkel 

Gestaltfactoren kunnen dienen als aanwijzingen maar ook een andere groep van elementen 
die in 2 categorieën kunnen onderverdeeld worden 
 Oplossingen met een lage probabiliteit wanneer er een meer voor de hand liggende 

beschikbaar is 
 Set-effecten die verband houden met de rol van selectieve aandacht 

 Er zijn heel wat aanwijzingen dat aandachtsprocessen belangrijk zijn voor de perceptie van 
subjectieve contouren 

 
Auditieve perceptie 
 Onderscheid tussen motief en achtergrond in de muziek 

 Onderscheid tussen melodie en begeleiding: muziek krijgt onze 1
e
 aandacht en de 

begeleiding is ondergeschikt 
 Onderscheid tussen geaccentueerde en niet-geaccentueerde noten 

 Dowling: onder welke voorwaarden komt deze waarneming tot stand? 
 Met en zonder melodie (Hz) 

 Muzikale rijkdom zou voor groot deel afhangen van de perceptuele organisaties van het 
muziekstuk 

 
Interindividuele verschillen 
 Verband tussen snelheid van zien van structuratie en intelligentie? Nee 
 Toch ergens verband met intelligentie, maar dan met 2 vormen van intelligentie 

 Witkin: 
 verschil in cognitieve stijl van proefpersonen 
 sommige personen worden meer dan andere beïnvloed door omgevingsfactoren als ze de 

verticale positie van een stok of van hun eigen lichaam moeten beoordelen 
 tests: BAT en RFT 
 Veldafhankelijke mensen hebben het heel wat moeilijker dan veldonafhankelijke personen 
 Veldafhankelijke personen zijn bijzonder slecht in RFT, veldonafhankelijke personen 

steunen eerder  op eigen informatie  slechte BAT 
 Verband tussen veldafhankelijkheid en 2 types van intelligentie 

 Analytische intelligentie: ontleden gemakkelijk de deelcomponenten van een complex 
structuur 

 Globale intelligentie: veldafhankelijk 
 Ontwikkelde een test om de cognitieve stijl van personen te kunnen bepalen, een analoge 

test is de Closure test 
 Ook grote individuele verschillen in wat men als eerste constructie ziet 

 Wijst de eerste structuratie op de belangstelling van de waarnemer? 
 Rorsach 

 platen met symmetrische vlekken, persoon moet vertellen wat hij erin ziet, resultaten 
worden verondersteld belangrijke en diepere eigenschappen van iemands 
persoonlijkheid te releveren  men kan de waarneming ook omschrijven als een 
associatief vergelijken van de reeds aanwezige herinneringsbeelden (engrammen) 
met recente ervaringen 

 duiding van inktvlek kan omschreven worden als een waarneming, waarbij de 
vergelijkingsactiviteit tussen het waarnemingscomplex en het engram zo sterk is dat 
zij in de meeste gevallen intrapsychisch wordt waargenomen 

 Bleuler 
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 Verklaart het waarnnemen via geheugenassociaties met vroeger opgedane 
ervaringen of ervaringsgroepen 

 Waarneming is de identificatie van een complex van zintuiglijke gewaarwordingen in 
al zijn samenhangen 

 Geen evidentie in wetenschappelijke literatuur 
 TAT (Murray) 

 foto’s die een min of meer dramatisch gebeuren in ambigue situatie voorstellen 

 problemen met scores 
 
TWEEDE GESTALTWET: HET GEHEEL IS MEER EN ANDERS DAN DE SOM VAN DE DELEN 
 
Inleiding 
 In de waarneming zijn onmiddellijk gehelen gegeven, die niet eerst via associatie van  de delen 

ervan tot stand komen  Gestalten, binnen die Gestalten kunnen delen onderscheiden worden, 
maar het geheel heeft een eigen kwaliteit, die afhankelijk is van de relaties die er tussen de delen 
bestaan 

 Perceptieve kwaliteit van eenzelfde patroon is mede afhankelijk van het geheel, waarvan dat 
patroon deel uitmaakt 

 Het geheel domineert de delen en kan daardoor het zien van details verdoezelen 
 Elk deel wordt beïnvloed door de perceptie van het geheel 
 Onderscheid tussen waarneming en gewaarwording: waarneming van een gehele configuratie 

bestaande uit deelgewaarwordingen heeft andere eigenschappen dan de deelgewaarwordingen 
zelf 

 Opmerkingen 
 Meeste van deze perceptuele illusies zijn ontdekt door voorgangers van de 

Gestaltpsychologie, vooral door introspectiepsychologen  
 Introspectiepsychologen: verschil tussen fysische wereld en onze externe wereld duidelijk 

laten voelen 
 Gestaltpsychologen: aantonen dat de perceptie van het geheel vervormingen veroorzaakt 

in de gewaarwording van de delen 
 Juist draagwijdte van illusies 

 Men zou de conclusie kunnen trekken dat onze dagelijkse perceptie van onze omgeving 
voortdurend onderworpen is aan allerlei vervormingen 

 Maar onze normale perceptie vangt veel meer gegevens op en heel wat informatie-
gegevens in ons perceptueel veld zijn redundant, door de overvloedige aanwezige tekens 
wordt de perceptie op elk ogenblik gecorrigeerd 

 Wat is dan nog de relevantie van de perceptuele illusies indien ze in onze normale 
perceptie weinig of niet voorkomen? 

 Ze wijzen op het bestaan van perceptuele processen 

 Helpen ons in te zien welke perceptuele processen kunnen voorkomen in onze 
dagelijkse perceptuele activiteiten 

 Meerdere processen zijn operationeel, verschillende illusies komen niet tot stand door dezelfde 
processen 
 Tweedimensionele illusies 
 Driedimensionele illusies 

 Illusie komt tot stand door de aanwezigheid van bepaalde prikkelconfiguraties in de 
schematische tekening die een derde dimensie suggereren 

 
Tweedimensionele illusies 
 Parallelle lijnen: verklaringen 

 Subjectieve scheefheid ontstaat door de contrastwerking van de korte dwarse lijnen 
 Opgewekte oogbewegingen of beschreven specifieke invloeden van zenuwellen  
 Jinfu en Xiaolin: lijnen zijn minder scheef als ze vanuit een andere hoek bekeken worden  

geen van de bestaande theorieën kan het nieuwe fenomeen verklaren 
 Omgekeerde T-illusie (HVI): horizontale lijnstuk wordt langer getekend dan verticale lijnstuk is 

niet leeftijdsgebonden  
 verklaringen 

 In functie van ons gevoel van zwaartekracht: lengte van lijnen die parallel lopen met ons 
gevoel van zwaartekracht, zou overschat worden  klopt niet 
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 Neuroanatomie van ons oogsysteem: op ons oognetvlies zijn meer receptoren in de 
horizontale dan in de verticale dimensie, er zijn in de visuele cortex meer cellen die 
gevoelig zijn voor verticale kenmerken   

 Structuur van ons perceptueel waarnemingsveld 

 Alhoewel ons waarnemingsveld niet scherp omlijnd is, heeft ons waarnemingsveld 
een groter bereik in de breedte dan in de hoogte 

 Kritiek 

 Het waarnemingsveld is minder ellipsvormig met 1 dan met 2 ogen: de 
verhouding van het horizontale tov het verticale is kleiner bij 1 oog  dan zou de 
omgekeerde T-illusie kleiner zijn bij het zien met 1 oog dan met 2 ogen  wordt 
bevestigd   

 Wanneer de omgekeerde T verlicht gepresenteerd wordt in een pikdonkere 
kamer, dan wordt het waarnemingsveld niet afgebakend en zou HVI moeten 
verdwijnen  bevestigd 

 Illusie wordt kleiner bij hoofdrotatie van 90° maar niet omgekeerd 

 Men kan het waarnemingsveld artificieel manipuleren door het dragen van een 
speciale bril 

 Niet alles kan verklaard worden 
 Onbewuste perceptie van derde dimensie, diepte: horizontale lijn suggereert geen diepte, 

de verticale lijn onbewust wel: de top van de verticale lijn zou verder liggen, wat verder 
lijkt wordt doorgaans overschat 

 Actieve informatieverwerkingsprocessen 

 Ogenvoeren voortdurend saccadische bewegingen uit om het gehele perceptueel veld 
te kunnen aftasten , dit patroon van oogbewegingen zou verband kunnen gouden met 
het leren lezen en schrijven omdat deze activiteiten invloed zouden hebben op de 
voorkeursrichting van onze oogbewegingen 

 Maar:  

 Illusie blijft aanwezig bij gestabiliseerde beelden en bij tachistostopische 
presenetatie, enorm korte presentaties van de visuele stimuli laten geen 
oogbewegingen toe zodat de illusie zou moeten verdwijnen , maar dan is niet het 
geval  bieden geen overtuigende resultaten omdat de oogbeweging zelf niet zo 
belangrijk is maar  wel het sturen van de oogbewegingen door de hersenen dat 
meteen ook aan leiding geeft tot proprioceptieve gewaarwordingen als feedback 
van de beweging      

 Perceptie van gestabiliseerde beelden kan nooit lang duren   

 Werd ook al voorgesteld door Wundt:  

 elke factor die de ervaring van de inspanning beïnvloedt, zal ook de schatting van 
de lengte van de lijn beïnvloeden        

 horizontale oogbewegingen worden gemakkelijker uitgevoerd dan verticale 
oogbewegingen  verklaring omgekeerde T-illusie 

 Oppel-Kundt-illusie 
 Verdeelde ruimte wordt breder gezien dan een niet verdeelde ruimte 
 Zelfde verklaring door Wundt als de HVI 

 Vierkant van Helmholtz   
 Hoed van Wundt 

 Maximale hoogte is gelijk aan de maximale breedte en toch komt de hoed als beduidend 
hoger over 

 Oppervlakte-illusie van Wundt 
 Assimilatie-effect 

 Wanneer de deelgegevens eigenschappen van het geheel overnemen 
 Vb: Sanderparallellogram 

 Contrast-effect 
 Deelgegeven, neemt omwille van zijn integratie met het geheel tegenovergestelde 

eigenschappen van het geheel over 
 Vb: titchenercirkels 

 Wanneer assimilatie- en wanneer contrasteffect? 
 Zwak element van gestaltpsychologische theorievorming 
 Verklaring Delboeuf: cirkels 
 Deze effecten treden frequent op in onze dagelijkse perceptuele activiteiten,  



Samenvatting 52 

 Vb: asymmetrie van 2 gezichtshelften: meestal detecteren wij deze verschillen niet omdat 
er assimilatie optreedt in functie van de vermeende symmetrie van de 2 helften 

 Assimilatie en contrast hebben als einddoel het perceptueel gegeven te vereenvoudigen 
 Ze helpen ons ambiguïteiten te verminderen en hebben een constructieve invloed op de 

stabiliteit van ons waarnemingsveld 
 Zonder deze effecten zouden wij overspoeld worden door een enorme variëteit van 

perceptuele details en schakeringen die aanleiding zouden geven tot ambigue 
structuurwaarnemingen 

 Naargelang de verhouding van de lengte van de vergelijkingslijnen en hun afstand bekomt 
men assimilatie of contrast 

 
Driedimensionele illusies 
 Müller-Lyer illusie 

 Nog steeds geen empirische toetsing die 1 bepaalde verklaring naar voor schuift 
 Wundt: verklaring in functie van de oogbewegingen: vinnen bepalen de richting van de 

oogbewegingen 
 Thiéry:  

 indruk van diepte: 2 even grote gegevens, waarvan de ene dichter dan de andere 
gepercipieerd wordt, geven aanleiding tot verschillende waarnemingen van grootte 

 heeft zijn theorie uitgewerkt op de Müller-Lyer illusie 
 werd door negatieve uitlatingen van Wundt in de vergeethoek geduwd 

 Gregory 
 Demonstreerde de aanwezigheid van een driedimensionele perceptie 
 Müller-Lyer illusie wordt veroorzaakt door de diepte-aanwijzingen van de vorm van de 

figuur 
 Segall, Campbell et al 

 Aantal niet-Europese culturen zijn minder onderhevig aan de Müller-Lyer illusie 
 2 hypothesen 

 carpenter world hypothese 

 onduidelijke hoeken worden anders gepercipieerd in functie van de omgeving 
waarin de personen gewoon zijn te leven 

 kan verklaren waarom Müller-Lyer illusie niet bij alle volkeren voorkomt 

 ecologische hypothese 

 mogelijkheid om vanuit visuele configuraties een lineair perspectief af te leiden en 
dus dan diepte-zicht te ontwikkelen 

 sommige niet-westerse culturen zullen geen vaste hoeken of lineair perspectief 
zien en dus geen impliciete diepte-aanwijzingen ervaren, precies die diepte-
aanwijzingen zijn constituerend voor de illusie 

 cross-cultureel onderzoek: hudsonplaten 

 het zien van diepte in de afbeelding wordt dus gelijkgesteld met het kunnen 
reconstrueren van het volledige netwerk van spatiale verhoudingen tussen de 
afgebeelde objecten 

 deze observaties wijzen op de complexiteit van de totstandkoming van dieptezicht bij 
tweedimensionele configuraties 

 kritiek op theorie van Gregory en Thiéry 
 proefpersonen schatten een groter dikte bij een hoek van minder dan 90° 
 Müller-lyer illusie ontstaat ook wanneer vinnen vervangen worden door cirkels of 

vierkanten  driedimensionele perceptie is afwezig en de illusie is er nog steeds 
 => meer dan 1 factor is verantwoordelijk voor de Müller-Lyer illusie en de verschillende 

visuele illusies moet op een telkens zeer van elkaar verschillende manier verklaard 
worden 

 kan reeds geconstateerd worden bij jonge personen 
 Ponzo-illusie 

 Neemt toe met de leeftijd 
 Aanwezigheid van aanwijzingen voor een lineair perspectief waarbij opnieuw een derde 

domensie in een tweedimensionele tekening wordt gesuggereerd 
 Corridor illuse 
 Wat als verst gezien wordt wordt langer of groter gezien 
 Parrish,.. 
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 Doel: bekomen van meer gegevens over de ontwikkeling van de Ponzo-illusie  in functie 
van de leeftijd 

 Jonge kinderen zijn niet gevoelig voor de Ponzo-illusie 
 19-jarigen die onder hypnose teruggebracht worden op een jongere leeftijd zijn bijna niet 

meer onderhevig aan de vervormingen van de illusie 

 Maar misschien wordt de gevoeligheid voor perceptuele illusies verminderd door de 
hypnose en is de leeftijdsregressie niet de kritische factor 

 Werd onderzocht met de Poggendorf-illusie: neemt af met de leeftijd  
gehypnotiseerde volwassen die naar hun jeugd teruggebracht worden zijn wel 
aan de illusie onderhevig 

 => de hypnose vermindert niet de gevoeligheid voor visuele illusies en slaagt er wel in 
de perceptie-processen van een persoon terug te brengen naar een andere leeftijd 

 leeftijdsregressie moet minder letterlijk opgevat worden als een reële terugvoer van 
het mentale naar de kinderjaren, er is eerde sprake van een terugkeer naar 
primitievere vormen van denken zoals ook de minder gecontroleerde processen van 
informatieverwerking (Nash) 

 onderzoek hiernaar 
 Reiff: weinig overtuigend 
 Nash: terugval alleen op emotioneel niveau 

 Visuele illusies indelen in 3 categorieën 
 Illusies die afnemen met de leeftijd 

 Binet: aangeboren illusie 
 Piaget: aangeboren kan nooit aangetoond worden: primaire illusies: moeten verklaard 

worden door een centratietendens bij zeer jonge kinderen 
 Illusies die met de leeftijd toenemen 
 Illusies die niet leeftijdsgebonden zijn 

 Binet: aangeboren illusie 
 Piaget: aangeboren kan nooit aangetoond worden: primaire illusies: moeten verklaard 

worden door een centratietendens bij zeer jonge kinderen 
 Judd: verschillende varianten van Poggendorf illusie 

 Illusie wordt niet rechtstreeks veroorzaakt door de richting van de schuine, maar 
onrechtstreeks door de overschatting van de afstand tussen de 2 parallelle lijnen 

 Poggendorf-illusie is te herleiden tot 2 componenten 
 Zijn varianten van Müller-Lyerillusie 
 Afstand tussen 2 parallelle lijnen wordt overschat  oorzaak van de Poggendorf-illusie 
 Maar indien de Poggendorf-illusie met de Müller-Lyerillusie kan verklaard worden is nog 

niet alles begrepen  probleem: invloed van leeftijd is verschillend 
 
DERDE GESTALTWET: DE GROEPERINGSWETTEN 
 
 Wertheimer 

 Mensen en dieren zien bij een eerste oogopslag een geordende wereld 
 Mensen nemen direct, zonder enige mentale arbeid te verrichten gehele vormen, Gestalten, in 

de omgeving waar 
 Er bestaan een aantal stimulusvariabelen die de manier bepalen waarop wij een reeks 

prikkels groeperen 
 Er bestaan ook subsidiaire factoren die het structureren bepalen 

 
Wet van de nabijheid 
 Door de nabijheid wordt onwillekeurig een bepaalde structuratie bij voorkeur gezien 
 Al of niet korte afstand bepaalt wat wij spontaan eerst zullen zien 
 Geluidsperceptie 

 Ritme ontstaat door de opeenvolging van korte en lange tijdsintervallen tussen 
opeenvolgende slagen 

 Wordt ook gebruikt bij het lezen, schrijven en spreken 
 de segmentaties van woorden en zinnen in het gesprek zijn voor een groot deel niet werkelijk, 

maar worden ingebouwd door de luisteraar  alle spraakklanken zijn illusie,  
 omdat wij in een onbekende taal dergelijke woord-segmentaties moeilijker kunnen 

doorvoeren, zullen wij de indruk gebben dat deze onbekende taal sneller gesproken wordt 
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 oroniemen: geluidstekens die op 2 verschillende manieren tot woorden kunnen worden 
opgeknipt 

 fonemen: eenheden die ruwweg overeenkomen met letters van het alfabet 
 Een Gestalt vertoont zich spontaan wanneer elementen dicht bij elkaar staan en wordt vernietigd 

wanneer de elementen ver uit elkaar staan 
 Omkeringen: wanneer een enkelvoudig woord of een kort zin voortdurend herhaald wordt, kan de 

luisteraar de structuratie verleggen 
 
Wet van de gelijkheid 
 Gelijkheid is niet noodzakelijk fysische gelijkheid, het gaat om de gelijkheid zoals die door ons 

subjectief als gelijkheid bedoeld wordt 
 Gelijkheid van een object wordt best bewaard door de densiteit van de configuratie constant te 

houden 
 Nabijheid en gelijkheid kunnen soms ook tegenstrijdige tendensen uitlokken 
 Gelijkheid speelt ook een rol in de perceptie van opeenvolgende noten 
 
Wet van continuïteit 
 Visuele voorbeelden 
 Invloed van gelijkheid en continuïteit is dikwijls niet te scheiden 

 Cocktailparty-effect: de gelijkheid van intonatie, stemkleur en andere karakteristieken van het 
spreken van die persoon samen met de inhoudelijke continuïteit van het gesprek, bevorderen 
het volgen van die ene stem 

 Cherry 
 Gerichte aandacht 
 Verdeelde aandacht 
 Proefpersonen kunnen bij een onverwachte vraag om het verhaal te reproduceren waarop de 

aandacht niet gericht was, dit verhaal moeilijk oproepen 
 Een woord kan toch verwerkt worden omdat het verwacht werd 
 Grote fysische afwijkingen in de auditieve boodschap aan het niet-gerichte oor worden ook 

opgemerkt 
 Belangrijke woorden vallen wel op 

 Von Wright et al 
 Psychogalvanische reactie: werkt op betrouwbare wijze bij het horen van de kritische prikkels, 

maar is afwezig bij neutrale woorden 
 Ofschoon de proefpersoon de kritische woorden niet bewust heeft gehoor, toch stelt men vast 

dat de psychogalvanische reactie zich ingesteld heeft  een zekere verwerking heeft 
plaatsgevonden, maar is niet voldoende om deze verwerkte woorden te kunnen rapporteren 

 Gerichte of selectieve aandacht werk ook toegepast op het domein van de verwerking van de 
visuele informatie 
 Door mengen van videobeelden 

 Moderne studies binnen de informatieverwerkingstheorieën over de structurering van 
binnenkomende informatie 

 Deutsch 
 2 concurrerende organisatieprincipes: locatie en frequentie 
 als locatie inderdaad een sterk selectiecriterium zou zijn dan zou de luisteraar 1 oor 

selecteren en de sequentie van tonen die daarin aangeboden wordt moeten kunnen volgen 
 naar believen zou het linker-of rechteroor gevolgd moeten kunnen worden 
 organisatiecriterium wordt doorbroken en overheerst door het organisatiecriterium van de 

continuïteit en de frequentie 
 schaalillusie: locatie is een minder krachtig selectie-of groeperingscriterium dan de continuïteit 

van de frequentie 
 
Wet van eenvoudigheid 
 personen tenderen de fysische prikkels te structureren zodat het eindproduct zo eenvoudig 

mogelijk overkomt 
 gebaseerd op een psychofysisch parallellisme: er bestaat een isomorfie tussen het 

waarnemingsveld en een elektrochemisch krachtenveld dat zich onder invloed van excitatie doop 
prikkels uit de buitenwereld, in de hersenen vormt, een bepaald waargenomen patroon 
correspondeert daarbij met een patroon van corticale activiteit 

 Attneave 
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 Informatietheorie is geschikt om visuele patronen te kwantificeren en biedt daarmee ook een 
oplossing om het begrip “eenvoudige Gestalt” nader te definiëren 

 Vanuit de informatie over de toestand op een bepaalde plaats en een bepaald tijdstip kunnen 
we boven-kans voorspelling doen over de toestand op een of andere plaats of een ander 
tijdstip 

 Indien van een goede Gestalt een deel bekend is zullen de overige delen beter voorspelbaar 
zijn dan dat bij slechte Gestalten mogelijk is 

 Meeste informatie zit geconcentreerd om de contouren, met name rond de punten waar die 
contouren het sterkst van richting veranderen 

 Hochberg 
 Ging ervan uit dat het meest waargenomen alternatief de beste Gestalt zou representeren 
 Ging ervan uit dat het informatiegehalte van de driedimensionele interpretatie voor elk der 

patronen gelijk is, terwijl dat voor de tweedimensionele interpretaties niet het geval is 
 Voorspelde dat de tendens tot informatiereductie er toe zal leiden dat er vaker een 

driedimensionele figuur waargenomen zal worden naarmate de hoeveelheid informatie nodig 
om het patroon als tweedimensioneel te specificeren toeneemt 

 Veronderstelling is bevestigd en waarneming wordt inderdaad door een streven naar 
informatiereductie gekenmerkt 

 Leeuwenberg 
 Perceptuele eenvoud valt samen met wat wiskundig eenvoudig kan voorgesteld worden 
 Mensen kunnen in beginsel de stimuli in een configuratie op elke manier organiseren mits 

deze beschreven kan worden mbv een door hem ontworpen wiskunde 
 Als er voor een gegeven configuratie van prikkels meerdere organisaties mogelijk zijn, dan 

geven mensen in het algemeen voorkeur aan die manier van organiseren, ofwel aan die wijze 
van groeperen die in termen van zijn wiskunde de eenvoudigste is 

 Werd eerst enthousiast onthaald omdat men interpreteerde in termen van 
informatieverwerking: als een prikkelconfiguratie wordt aangeboden aan een proefpersoon, 
dan vinden er processen plaats die een groepering of interpretatie opleveren welke in termen 
van Leeuwenbergs wiskunde de eenvoudigste is 

 Vb van Structurele  Informatie Theorie: oostbuis van schipholtunnel 
 Problemen van Structurele Informatie Theorie 

 Definitie van elementen van een groepering 
 In de Gestaltpsychologie worden de delen meebepaald door het geheel  het probleem 

van de groepering is psychologisch gezien eigenlijk al opgelost als de delen bekend zijn 
 Psychologische plausibiliteit van de gepostuleerde processen die tot deze mathematische 

eenvoudigheid leiden 
 Leeuwenbergs wiskunde is eigenlijk een weerspiegeling van de wiskunde die aan de 

basis ligt van onze perceptuele processen 
 Restle: via welk mechanisme realiseert het perceptieve systeem de informatiereductie? 

 Berekening als uitgevoerd door een computerprogramma ligt ten grondslag  dan 
moeten er veel interpretaties geformuleerd en geëvalueerd worden 

 Mogelijkheid dat het proces van informatiereductie overeenstemt met natuurkundige 
processen die door de thermodynamica beschreven worden 

 Hatfield en Epstein 
 Overzicht van de pogingen om het door de Gestaltpsychologen gepostuleerde 

vereenvoudigings- of minimaliseringsprincipe theoretisch te verankeren in 
 Neurofysiologische theorieën 
 Theorieën als coderingstheorie waarbij het erom gaat een zo economisch mogelijke 

beschrijving van het waargenomen visuele patroon te komen 
 Nieuw: connectionistische aanpak 
 
C. De waarneming van dynamische structuren of bewegingen  
 
PERCEPTIE VAN SCHIJNBEWEGINGEN 
 

 Apparente beweging: schijnbeweging  binnen een heel specifieke onderzoekstraditie, onderscheid 
tussen 

 Perceptie van schijnbeweging als de meer generische term voor alle percepties van beweging 
wanneer geen fysische beweging gegeven is 

 Perceptie van apparente beweging als specifieke vorm van schijnbeweging 
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De perceptie van apparente bewegingen 

 Vb: film, tv: snelle opeenvolging van lichtjes verplaatste beelden, deze treedt op tijdens het 
Interstimulus Interval: kort tijdsinterval tussen beelden 

 Vreemde verschijnselen: van rijdende voertuigen schijnen soms de wielen stil te staan of achteruit 
schijnen te draaien  stroboscopische beweging 

 Verschillende varianten van apparente bewegingen 
 Φ-beweging: zien van een beweging wanneer beweging wordt gezien tussen twee vormloze 

stimuli 
 Β- beweging: er wordt beweging gezien bij presentatie van twee vormelijke stimuli 
 δ- beweging: omgekeerde beweging die voorkomt wanneer de tweede lichtflits een veel 

kleinere lichtintensiteit heeft 
 γ-beweging: apparente expansie bij het aangaan van een lampje of contractie bij het uitgaan 

van het lampje 

 Wertheimer 
 Inmiddels volledig achterhaalde, fysiologische verklaring 
 Isomorfie-thesis: waarnemingsillusie is isomorf aan de neurofysiologische processen in de 

hersenen 
 Hiermee kan ook verklaard worden waarom het Φ-fenomeen niet optreedt, wanneer de 

tussentijden te lang waren, het ene veld is al weggeëbd voor het anderen tot activiteit 
komt, Φ-fenomeen treedt niet op wanneer de prikkels te ver uit elkaar liggen 

 Perceptie van apparente bewegingen is gebonden aan beperkingen in tijd en ruimte 

 Korte:  
 Met een toename in ruimtelijke afstand tussen twee opeenvolgende stimuli moet ook het ISI 

toenemen opdat een optimale bewegingsdruk bij de kijker zou achterblijven, ISI en spatiale 
afstand zijn direct gerelateerd 

 Het geheel van de verbanden tussen de gemanipuleerde parameters om de perceptie van 
apparente beweging te bekomen wordt vaak samengevat onder de naam van Kortes wetten 

 
 Kritiek 

 Gedragscriterium: al dan niet zien van beweging, is niet erg betrouwbaar 
 Indien Kortes wetten volledig zouden opgaan zou slechts weinig perceptie van apperente 

bewegingen kunnen optreden in film 
 Apparente beweging zou niet altijd tussen de contouren plaatsvinden die horen bij 

hetzelfde object 
 waarschijnlijk is het ook van belang van de stimulus intensiteit op de apparente 

bewegingsperceptie overschat 

 Saucer: 2 componenten in de perceptie van de apparente beweging 
 Snel globaal proces 
 Gedetaileerd, traag proces 
 Hiervoor bestaat enige evidentie, ook op basis van neurofysiologisch eigenschap 

 Gibson en Gregory 
 Processen voor het onderkennen van apparente en reële bewegingen zijn in feite identeiek 
 Daartegenover staan een aantal auteurs die verdedigen dat de mechanismen en processen 

voor apparente en reële bewegingsperceptie totaal verschillend zijn 
 Er wordt in de literatuur toch vaak gesproken van een vorm van apparente beweging die kan 

optreden tussen beelden waarbij de objecten een grotere verplaatsing ondergaan zodat de 
stimuli niet meer in aan elkaar grenzende receptieve velden vallen 

 Verschillende onderzoekers betwistten  het perifeer-perceptueel karakter toen ze ontdekten dat 
vooral de fenomenale of de perceptueel-beleefde afstand van belang is: afstanden in de diepte bij 
tweedimensionele weergaven van driedimensionele scènes worden in rekening gebracht en het 
ISI kan in die zin worden aangepast, niet perifeer-perceptuele aspecten kunnen de richting van de 
apparente beweging beïnvloeden 

 Onderscheid tussen perifeer-perceptueel en meer cognitieve fenomen: centraal in verklaringen 
van Braddick 
 2 verschillende soorten van perceptie van apparente bewegingen 

 kort bereik 
 lang bereik 
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 aanleiding hiertoe: vaststelling dat de beperkingen die de perceptie van apparente beweging 
beheersen tussen onder delen van toevallige punten displays, anders zijn dan die bij de 
perceptie van apparente bewegingen tussen 1 enkel object of element 

 perifeer-perceptueel 
 wordt verklaard door de activiteit van richtingsgevoelige visuele neuronen 
 dit proces reageert alleen op de correspondenties tussen de helderheidsgraden of 

contouren van de stimuli 
 sluit aan bij een visie op perceptie als een proces waarbij een stimulus wordt gecodeerd in 

activiteitspatronen van perceptie neuronen en receptoren, de allemaal selectief geregeld 
zijn 

 interpretatief, geassocieerd wordt met processen van een hoger niveau, meer cognitief 
 sluit aan bij een visie op perceptie als een probleem-oplossingsproces dat de zintuiglijke 

input moet interpreteren als bewijs voor een bepaalde hypothese mbt een extern object of 
een extern gebeuren 

 Anstis 
 Synthese tussen het onderzoek van apparente beweging met kort en lang bereik 
 Het is waarschijnlijk economisch voor het visueel systeem om van strategie te veranderen 

naargelang de grootte van de ruimtelijke verspringing 
 Veiligheidsmarge in ons visueel systeem 
 Bij een vast ISI is de grootte van de afstand waarbij goede apparente beweging wordt 

waargenomen, niet de grootte waarbij goede reële beweging wordt waargenomen 
 Perceptie van apparente beweging met kort bereik ligt aan de boven grens van de reële 

bewegingsperceptie, bij grotere verplaatsing  andere strategie waarbij gezocht wordt naar 
details 

 Verder een globaler cognitief systeem dat dient voor grotere verplaatsingen, die veel minder 
vaak voorkomen 

 Band tussen ruimtelijke en temporele afstanden, indien de ruimtelijke verplaatsing te groot wordt 
in relatie tot het temporeel interval dan wordt de waargenomen beweging niet-rigide  
objectdeformatie/ apparente transformatie 

 Baker en Braddick 
 Derde wet van Korte vooral van toepassing op de perceptie van apparente bewegingen met 

lang bereik, terwijl die met kort bereik een ISI vereist van rond de 40 ms of minder 
 
Het autokinetisch effect 
 Oogbewegingen worden proprioceptief niet ervaren, tenzij bij intentionele oogbewegingen, indien 

het oog mechanisch wordt bewogen beweegt het visuele beeld in omgekeerde richting, indien het 
oog mechanisch onbeweeglijk is gemaakt dan beweegt het visuele beeld in de intentie van de 
oogbeweging  belang van bedoelde oogbewegingen 

 Sherif 
 Vraag: wat zouden de reacties zijn wanneer de mensen met verschillende richtwaarden de 

gelegenheid kregen om elkaar te beïnvloeden 
 Proefpersonen beïnvloedden elkaar bij de beoordeling en pasten zich aan 
 Ze hielden vast aan de beoordeling die ze in de groep hadden genoemd 

 
DE PERCEPTIE VAN BEWEGINGEN BIJ AANWEZIGHEID VAN FYSISCHE BEWEGING 
 
De absolute vergelijkingshypothese vs relatieve bewegingsvergelijkingshypothese 
 Oog blijft slechts uitzonderlijk stationair, zelf wanneer een stationair object wordt gefixeerd  

beeldbeweging wordt veroorzaakt zowel door een bewegend oog bij een stationair object als door 
een bewegend object bij een niet-bewegend oog, om accurate visuele bewegingsperceptie te 
bekomen moet de oorsprong van de beeldbeweging bepaald worden 

 Mogelijkheden om dit te bereiken 
 Absolute vergelijkingshypothese 

 Visuele systeem verwerkt zowel beeldbeweging als oogbeweging en vergelijkt die dan, 
beeldbeweging valt samen met oogbeweging: object is stationair, beeld-en oogbeweging 
vallen niet samen: object beweegt 

 Wordt bevestigd door 2 observaties 

 Een stationair object wordt als bewegend waargenomen  wanneer het oog met de 
vingers forcerend wordt bewogen en bij spontane oogbeweging wordt een nabeeld 
ook als bewegend waargenomen  
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 na-beeld is stationair op retina zodat dit stationair beeld vergeleken wordt met 
bewegende ogen in besloten wordt dat er objectbeweging is. 

 Kritiek: ze kan  enkel opgaan voor gedetailleerde fijne perceptie van objecten in centraal 
zicht (foveale perceptie)  er zijn andere informatiebronnen of mechanismen nodig om 
bewegingsperceptie van objecten uit te leggen  bewegingsperceptie is niet absoluut 
maar relatief 

 Referentie-kader hypothese (Duncker) 
 Geïnduceerde bewegingen komen enkel voor bij zeer kleine fysische bewegingen, kort bij 

de absolute drempelwaarde van bewegingswaarneming 
 Sinds kort: geïnduceerde bewegingen komen ook voor bij fysische bewegingen die zich 

duidelijk boven de drempelwaarde situeren  geïnduceerde beweging heeft veel grotere 
perceptuele draagwijdte 

 Geïnduceerde bewegingen worden niet veroorzaakt door beeld-of oogbewegingen, het 
gaat steeds om perceptie van beweging tov anderen bewegingen  relatieve 
vergelijkingshypothese  

 Relatie tussen de geïnduceerde beweging en na-effecten van beweging 
 Na-effecten: weerspiegeling van verdere zintuiglijke verwerkingen van waargenomen 

bewegingen  wordt bekomen door ene constante beweging te fixeren gedruende een paar 
minuten  beweging stopt  illusoire perceptie van beweging in de omgekeerde richting 

 Maar: men bekomt ook na-effectne bij de waarneming van geeïnduceerde bewegingen  de 
waarneming van bewegingen bij staionaire objecten en daarbij is dus sensoriële verwerking 
niet aanwezig 

 Na-effecten van beweging komen niet voor bij de waarneming van beweging in de 
afwezigheid van een stationaire context 

 Relatieve vergelijkingshypothese kan slechts zinvol zijn indien  er principes bestaan voor het 
toekennen van de kwaliteit van beweging van 1 van de 2 termen van vergelijking 
 2 principes zijn duidelijk aanwezig 

 kleinere objecten 
 foveale gegevens 

 fysiologische evidentie voor deze principes 
 aantal bewegingsgevoelige neuronen neemt af bij grotere excentriciteiten 
 neuronen met bredere receptieve velden zijn gevoeliger voor hogere 

bewegingssnelheden  beweging wordt eerder toegeschreven aan kleinere objecten 
 
Perceptie van causaliteit 
 waarneming van geïnduceerde bewegingen  attributie van de eigenschap beweging aan een 

object, attributie  dwangmatig karakter 
 Problematiek van toeschrijven van een de kwaliteit van oorzaak van een bepaalde beweging 
 Heider en Simmel: Aan bewegingen van geometrische figuren worden bepaalde eigenschappen 

geattribueerd 
 Bij het zien van 2 opeenvolgende bewegingen ontstaat snel een causaliteitsindruk  de eerste 

beweging veroorzaakt de tweede beweging 
 Michotte 

 causaliteitsperceptie wordt niet geïnfereerd vanuit verstandelijke processen, maar worden 
direct waargenomen  er wordt geen causaliteit geattribueerd, de causaliteit is 
onmiddellijk gegeven in de perceptie 

 eenvoudige proeven 
 zoekt argumenten voor de directe perceptie van causaliteit vanuit de bevindingen dat de 

causaliteitsindruk kritisch afhankelijk is van temporele, spatiale en formele eigenschappen 
van de prikkels in de situatie en niet afhankelijk is van wat de prikkels voorstellen 

 aard van gebruikte stimuli zou onbelangrijk zijn 
 werd moeilijk aanvaard 
 evidentie die toch bevestiging zou kunnen impliceren 

 geen cultureel verschil in causaliteitseffecten 

 jonge baby’s zijn reeds in staat tot caulaliteitsperceptie 
 Schlottmann en Shanks 

 Onderscheid tussen waargenomen en beoordeelde causaliteit 
 Beoordeelde causaliteit 

 Gevolg van verstandelijke inferentieprocessen 
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 De proefpersoon ziet op een indirecte wijze de causaliteit door de verschillende prikkels te 
combineren en daarop te besluiten dat het causaliteit is 

 Waargenomen causaliteit 
 Direct 

 Sommige eigenschappen beïnvloeden de waargenomen causaliteit terwijl anderen visuele 
eigenschappen de beoordeelde causaliteit veranderen 

 Recente studie: de eerst beweging geeft de indruk alle opeenvolgende bewegingen in cascade te 
veroorzaken 

 
In de tijd voltrekkende bewegingen van stimuluspatronen: Event Perception 
 Johansson 

 Event perception: waarneming van bewegen en zich continue in de tijd voltrekkende 
veranderingen in objecten 

 Model: perceptieve vectoranalyse 
 Hierbij gaat het om de waarneming van een stimuluspatroon dat bestaat uit 2 elementen 

A en B die tegen een homogene achtergrond bewegen  waarneming van dit patroon   
Johansson effect: het lijkt of er sprake is van twee punten die  langs een 
gemeenschappelijke diagonaal op elkaar toe en van elkaar af bewegen, terwijl die twee 
ten opzichte van elkaar bewegende punten tegelijkertijd als 1 systeem worden 
waargenomen dat langs een loodrecht op de eerste diagonaal staande tweede diagonaal 
beweegt 

 Hieruit blijkt dat de wijze waarop het bewegingspatroon in de waarneming wordt 
gestructureerd in overeenstemming is met een wiskundig juiste beschrijving van het 
patroon 

 Principe hiervan komt erop neer dat de relatieve bewegingen in het patroon als 
waarnemingseenheid worden behandeld terwijl  de gemeenschappelijke component 
daarvoor als een referentiekader dient  hiërarchische ordening is van belang 

 Zoekt naar principes via welke de informatie in het zenuwstelsel gecodeerd wordt maar wijst 
er expliciet op dat het daarbij gaat om principes die ingebouwd zijn in de neurale hardware en 
die zich op een blinde mechanische wijze voltrekken 

 Biological motion perception: waarneming van bewegingen die door mensen worden 
uitgevoerd  ieder statisch videobeeld is op zich niet herkenbaar zodra er echter beweging 
optreedt is de observator er onmiddellijk van overtuigd dat het om een bewegende mens gaat 
 er is geen sprake van een snapshot waarneming 

 Zijn techniek is later aangewend om na te gaan in hoeverre proefpersonen ook in staat waren 
andere informatie dan die betreffende de aard van de bewegingsactiviteit uit de patronen van 
de bewegende gewrichten af te leiden 

 Cutting en Proffitt 
 De informatie die de kijker ter beschikking staat bevindt zich overal in het stimuluspatroon  

analytische benadering van het patroon is niet mogelijk 
 Er kan wel een analytisch model over de wijze waarop die waarneming plaatsvindt ontwikkeld 

worden  er is hier ook sprake van perceptieve vectoranalyse en hiërarchische orde 
 Newston en Engquist 

 Vertrekken van de veronderstelling dat wanneer we naar gedrag kijken we dit ervaren als een 
serie van te onderscheiden acties 

 Verwachten dat deze aangegeven begrenzing een deel afscheiden van de rest van de 
gedragsstroom dat er ook duidelijk van te onderscheiden is  deze grenzen kunnen 
inderdaad door proefpersonen aangeduid worden 

 Breekpunt: die punten die in een gedragssequentie op een consistente manier als 
begrenzingen van een actie worden aangeduid, bij breekpuntdia’s genereren proefpersonen 
een betere beschrijving, ook beter herkenning bij breekpuntdia 

 Mens segmenteert gedragingen omdat er bij breekpunten betekenisvolle veranderingen te 
onderkennen zijn 

 Wanneer breekpunten geselecteerd worden op basis van een betekenisvolle verandering die 
plaats heeft dan zullen de posities die een actor aannneemt en deze breekpunten sterker van 
elkaar verschillen dan de posities die in opeenvolgende niet-breekpunten worden 
aangenomen 

 Het onderscheiden van gebeurtenissen is gebaseerd op subjectieve patronen van verandering 
aanwezig in de gedragsstroom 
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 Voorafgaande beschrijving van een gedragsscène beïnvloedt de manier van segmentatie van 
een scène in breekpunten 

 
Belang van referentiekaders 
 Referentiekaders worden opgebouwd vanuit de vergelijking tussen verschillende 

informatiebronnen die in de situatie aanwezig zijn 
 
Intuïtieve theorie over beweging 
 Misvattingen kunnen voortkomen uit ene intuïtieve theorie over de beweging die treffende 

gelijkenis vertoont met de natuurkundige theorie van Aristoteles en de Middeleeuwse theorie van 
de impetus, die van de 14

e
 tem de 16

e
 E gangbaar was 

 Aristoteles: naïeve natuurkunde 
 Bewegende voorwerpen blijven alleen in beweging als iets ze blijft voortstuwen ↔ nu: 

bewegend voorwerp blijft juist bewegen tot 1 of andere kracht wordt uitgeoefend die dit 
tegenhoudt 

 Is slechte natuurkunde maar wel een goede beschrijving van wat we meemaken in de echte 
wereld 

 Een voorwerp krijgt als het in beweging wordt gezet een innerlijke kracht of impetus mee die 
ervoor zorgt dat het blijft voort bewegen, aak als het niet meer in contact is met wat het in 
beweging zette 

 Wij beschikken allemaal over een intuïtieve kennis  van de natuurkunde en deze kennis bewerkt 
onze perceptie 

 Intuïtieve kennis is reeds vroeg in onze ontwikkeling aanwezig  kinderen kijken langer naar de 
onnatuurlijke situatie, ze hebben al in de gaten dat iets niet in de haak is 

 
D. De waarneming van de derde dimensie 
 
DIEPTEZICHT 
 
 Netvliesbeeld heeft slechts 2 dimensies, geen diept  om tot diepte waarneming te komen steunt 

ons mentaal systeem op zowel fysische eigenschappen en informatie van de stimuli als op meer 
organische eigenschappen van de werking van de 2 oogballen 
 Organische factoren 

 Oogconvergentie 

 Hierdoor ontstaat binoculaire parallax: het verschil in positie van beide oogballen 

 Binoculaire dispariteit: de objecten die verder  of dichter van het gefixeerd object 
liggen worden op een andere plaats van beide netvliesbeelden geprojecteerd –grens 
van Panum: 15 boogmin 

 Accommodatie 

 Proces waardoor de kromming van de ooglens aangepast wordt zodat de beelden op 
het netvlies scherper worden 

 In de veronderstelling dat het visuele systeem kennis heeft over de sterkte van de 
accommodatie, verschaft dit dus onrechtstreeks informatie over de afstand van de 
voorwerpen in het beeld 

 Bijdrage is beperkt tot een reikwijdte van slechts een paar meter, omdat vanaf dat 
punt en verder, de lens zijn meest ontspannen toestand bereikt 

 Fysiche eigenschappen 
 Interpositie of occlusie: waneer voorwerp een deel van een ander voorwerp bedekt, dan 

moet her eerste dichterbij zijn dan het tweede 
 Relatieve grootte: voorwerpen die zich op een grote afstand bevinden, beslaan een 

kleinere portie van het netvliesbeeld dan voorwerpen die zich dichterbij bevinden 
 Relatieve hoogte: voorwerpen die zich verder af bevinden staan over het algemeen hoger 

in het visuele veld dan voorwerpen dichterbij 
 Textuurgradiënten  

 treden op in gevallen waarbij een oppervlak met zogenaamde textuur in de diepte 
uitgestrekt is, en ook in gevallen waarbij de textuurelementen zelf onderdelen van 
betekenisvolle voorwerpen zijn 

 textuurelementen worden kleiner en bevinden zich ook dichter bij elkaar wanneer de 
kijkafstand groter wordt 
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 Lineair perspectief: parallelle lijnen die in perspectief getekend worden, convergeren in 
een zogenaamd verdwijnpunt 

 Atmosferisch perspectief: omdat lichtstralen die van verder weg komen meer lucht en dus 
meer stofdeeltjes in de atmosfeer moeten passeren, is de hoeveelheid licht die uiteindelijk 
het oog bereikt, geringer  voorwerpen die zich verder bevinden: geringere helderheid 

 Binoculaire dubbelbeelden 

 Dubbelbeelden die ontstaan doordat wij met 2 ogen kijken 

 Ondersteunt de idee dat onze hersenen de beelden van de 2 ogen op 1 of andere 
manier over elkaar heen leggen 

 Hering 
 Wij nemen de wereld waar vanuit een punt dat midden tussen het linker en het rechter oog ligt 

 cyclopisch oog: beeld hiervan is te construeren door de beelden van het linker en rechter 
oog zo over elkaar heen te leggen dat de projecties van het fixatiepunt in het cyclopisch oog 
samenvallen 

 Helmholtz 
 Beide netvliesbeelden worden afzonderlijk verwerkt en pas daarop door onbewuste inferenties 

gecombineerd zodat diepte-perceptie afgeleid wordt 
 Metzger 

 Retinale dispariteit wordt niet opgelost door ervaringskennis 
 Gestalten van linker-en rechterbeeld worden verenigd en Gestaltfactoren geven criteria op 

grond waarvan beide wel of niet versmolten zouden worden tot 1 beeld 
 Gestaltfactoren zijn werkzaam op 2 niveaus 

 Proximale stimuli worden  georganiseerd tot 2-dimensionele verschijningsvormen in beide 
ogen 

 Verschijningsvormen van beide ogen worden op grond van Gestaltfactoren verenigd en 
door het mechanisme van de binoculaire dispariteit in de diepte geplaatst waardoor een 
ruimtelijk waarnemingsbeeld ontstaat 

 Slechts gedeeltelijke oplossing voor de empirische en conceptuele problemen 
 Frisby en Clatworthy 

 Vooraf informeren van de proefpersonen over wat zij zouden zien of hen een 
driedimensioneel beeld vooraf als model presenteren versnelt de dieptewaarneming bij de 
random-punt stereogrammen niet 

 Dieptezicht: aangeboren? 
 Gibson: visual cliff-experiment 

 Kinderen percipiëren reeds vanaf 6 maanden diepte en dieptewaarneming is niet het 
gevolg van tasten en leren 

 Volgens hartslagmetingen percipiëren baby’s wel diepte, hoewel het actief vermijden van 
diepte slechts 6 tot 8 weken na het volwaardig kunnen kruipen voorkomt 

 Sluit aan bij theorie van textuur-gradiënten 
 
DERDE DIMENSIE IN DE AUDITIEVE WAARNEMING 
 
 Informatie over afstand van een geluidsbron is slechts indirect aanwezig 
 Geluidsintensiteit neemt omgekeerd evenredig af met het kwadraat van de afstand 
 Doppler-effect 

 Golflengte wordt dus korter naarmate het voertuig nadert en hiermee verhoogt de 
geluidsfrequentie, hoe korter de golflengte hoe groter de frequentie en hoe hoger de 
toonhoogte, golflengt wordt groter als voertuig zich verwijdert en dus daalt de waargenomen 
toon 

 Doordat we 2 oren hebben kunnen we ook de richting van een geluidsbron bepalen: geluid dat 
van links komt bereikt vroeger het linkeroor, doordat  geluidsgolven relatief traag zijn leidt dit tot 
een tijdsverschil van +/- 0,8 ms, als het om continu geluid gaat kan de tijdsinformatie als spoedig 
geen uitkomst meer brengen 

 Naarmate de geluidsfrequentie groter is, wordt het moeilijker om de fasen te onderscheiden, het 
verschil in intensiteit van het geluid bij de twee oren werkt dan weer vooral bij hoge frequenties 

 Precidentieprincipe 
 Door weerkaatsing zal om het even welk geluid echo’s veroorzaken, die echo’s horen wij niet 

tenzij het tijdsinterval tussen het oorspronkelijk geluid en de echo te groot is, alleen het eerste 
signaal wordt door ons verder verwerkt 

 Leerprocessen en ervaring zijn hier zeer belangrijk 
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 Ventriloquisme: je ziet de mondbewegingen en daarom verwacht je dat het geluid uit de mond zal 
komen  verwachting is niet de oorzaak van de perceptuele verschuiving van de geluidsbron 
maar wel de sensoriële eigenschappen van de prikkel 

 
§ 3 De waarneming van objecten en personen 
 
A. Objectperceptie 
 
OBJECTCONSTANTIES 
 
 Waarneming wordt gekenmerkt door een hoge graad van stabiliteit of constantie 
 Constanties in de waarneming komen tot uiting in verschillende dimensies 
 Perceptuele constanties zijn het resultaat van invariante relaties of verhoudingen tussen de 

prikkelelementen die in het waarnemingsveld betrokken zijn 
 Vroegere ervaring met het object speelt belangrijke rol 
 Globale waarnemingsproces heeft cognitief-constructief karakter 
 
Helderheid- en kleurconstantie 
 Is te wijten aan het feit dat we in onze waarneming van helderheid en kleur van een object steeds 

rekening houden met de totale omgeving, we laten ons niet leiden door de absolute helderheid 
maar door de relatieve helderheid 

 Kleur is een belangrijke objecteigenschap die behouden blijft onder de meest uiteenlopende 
belichtingsomstandigheden 

 In dagelijkse realiteit wordt kleur als een interne in invariante objecteigenschap opgevat  maar, 
kleur is geen absolute objecteigenschap maar een relatieve en kleur van objecten is niet constant 
onder verschillende belichtingen 

 Retinextheorie 
 Wij hebben de neiging om de eigenschappen die deel uitmaken van een concept toe te kennen 

aan een stimuluspatroon dat gecategoriseerd wordt als een voorbeeld van dit concept: regressie 
naar reële objecten 

 
Vormconstantie 
 Hier ook regressie naar reële objecten 
 Om vormconstantie te bereiken moeten de retinale beelden niet alleen georganiseerd worden in 

coherente perceptuele gehelen, ze moeten ook vergeleken worden met vormen die in het 
permanent geheugen gestockeerd zijn en die dus voor de persoon gekend zijn 

 Vormconstantie wordt bereikt door object-herkenning 
 Theorieën die objectherkenning proberen uit te leggen 

 Totale gezichtspunt-invariante theorieën 
 Herkenning verloopt  

 Door detectie van oriëntatie-onafhankelijke unieke eigenschappen van het 
perceptuele gegeven 

 Door het object te beschrijven binnen een coördinatensysteem dat onafhankelijk is 
van zijn oriëntatie, van zijn positie of plaats 

 Beperkte gezichtspunt-invariante theorieën 
 Men vertrekt van configuraties van eigenschappen of structurele beschrijvingen waarin 

oriëntatie-onafhankelijke configuraties gedetecteerd worden voor zover die 
eigenschappen of beschrijvingen hieraan kunnen beantwoord worden 

 Gezichtspunt-afhankelijke theorieën 
 Perceptuele gegeven wordt gevat in de gegeven oriëntatie om daarop genormaliseerd te 

worden naar een standaard of naar een geheugenrepresentatie van het object dat er het 
beste mee aansluit 

 
Grootteconstantie 
 Grootte van object nemen we als de invariant waar, ongeacht de afstand waarop het zich bevindt 
 Nochtans varieert her netvliesbeeld voortdurend in functie van de afstand 
 Wet van Emmert: verband tussen de fysische grootte van het object en de grootte van het 

netvliesbeeld 
 Grootteconstantie wordt sterk beïnvloed door de informatie over de afstand en over de relatieve 

grootte van de objecten 



Samenvatting 63 

 Wanneer informatie over de afstand afwezig is of vervalst wordt, verdwijnt de grootteconstantie  
gepercipieerde grootte zal hoofdzakelijk bepaald worden door de grootte van het netvliesbeeld 

 Bij het schatten met 2 ogen is er altijd een lichte overschatting, bij 1 oog is de schatting bijna 
perfect, met reductieschermen (zonder omgevingsfactoren) is de schatting ongeveer evenredig 
met de projectiegrootte op het netvliesbeeld  grootte volgt dan wet van Emmert: grootte wordt 
telkens kleiner geschat naarmate de afstand groter wordt 

 Zeigler en Leibowitz: rol van ervaring bij grootteconstantie 
 Op een afstand van 3 m vertonen kinderen en volwassenen omzeggen perfecte 

grootteconstanties: hun oordeel over de grootte van de voorwerpen komt overeen met de 
reële grootte.   

 Naarmate afstand toeneemt, blijft bij de volwassenen de grootteconstantie bestaan terwijl de 
kinderen zich meer laten leiden door de grootte op het netvliesbeeld 

 Cognitieve verklaring van grootteconstantie: indirecte verklaring: ze gaat ervan uit dat er via 
cognitieve processen als het ware voor het van grootte veranderende netvliesbeeld gecorrigeerd 
wordt 

 Gibson: wijst dit alles af 
 Maanillusie 
 
Plaatsconstantie 
 We hebben niet de indruk dat de objecten rondom ons zich voortdurend bewegen, we houden in 

onze waarneming niet alleen rekening met de continue verschuiving van de beelden op ons 
netvlies maar integreren dit met informatie over onze oog-en hoofdbewegingen 

 Wordt vooral door ervaring bereikt: als men een persoon in een nieuwe waarnemingswereld 
brengt, dan verdwijnt de plaatsconstantie eerst om pas geleidelijk dankzij ervaringen in deze 
speciale situatie terug te keren  omgekeerde bril 

 Prisma-adaptatieproeven: visuele veld wordt naar links of rechts verschoven 
 
SUBJECTIEVE VERVORMINGEN BIJ OBJECTIEVE PERCEPTIES 
 
De waarden van objecten als organiserende factoren 
 Bruner en Goodman 

 Onderzoek naar invloed van persoonlijke waardetoekenning op de schatting van grootte 
 Resultaat: geen overschatting bij kartonnen schijven, wel overschatting bij munten, 

overschatting duidelijker bij arme kinderen 
 Allport 

 Proefpersonen nemen het snelst die woorden waar die gerelateerd zijn aan een voor hen 
belangrijk waardegebied 

 Voor hoge-waarde-woorden ontstaat er een selectieve gevoeligheid, voor lage waarde 
woorden een perceptieve defensie 

 
Perceptuele defensie 
 Bedreigende stimuli wekken autonome reacties op nog voodat ze herkend zijn  deze emotionele 

toestand maakt deel uit van het defensiemechanisme dat de herkenningsdrempel verhoogt (New 
Look Psychologie- 

 Kritiek  methodologische aspecten 
 Het is goed mogelijk dat je worden die te maken hebben met een gebied dat je een hogere 

waarde toekent veel vaker gezien hebt dan woorden die o anderen gebieden betrekking 
hebben  snellere herkenning 

 Langere herkenningstijd voor onwelvoeglijke woorden: geen zuivere herkenningstijd, wel 
uitstel van rapportage 

 Howie: perceptuele defensie: contradictio in terminis: waarneming ↔ vermijding van waarneming : 
het is moeilijk te zien hoe je selectief stimuli kunt afweren als je ze niet eerst hebt waargenomen 

 Erdelyi 
 Paradox (zie boven) verdwijnt als je de waarneming opvat als bestaande uit meerdere 

deelprocessen 
 Het is heel goed mogelijk dat bepaalde stimulusaspecten voor zeer korte tijd en een snel 

verdwijnende buffer worden vastgehouden en op selectieve wijze van verdere verwerking 
worden uitgesloten zodat bewuste herkenning voorkomen wordt 
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 Gaat uit van informatieverwerkingsmodel waar bij contact tussen de verschillende 
geheugensystemen geen overdracht van informatie van het ene naar het andere systeem 
hoeft in te houden 

 
Subliminale perceptie 
 
1. naar een afbakening van het verschijnsel 
 Erdelyi 

 Subliminale perceptie: hierbij gaat het om de waarneming van iets waarvan we niet weten dat 
we het waargenomen hebben 
 Iets: nieuwe stimulus 

 Dixon 
 Subliminale stimuli zijn stimuli waarbij de signaal-ruis verhouding van die aard is dat stimulus 

niet bewust kan worden gepercipieerd 
 4 categorieën 

 stimuli die met een te kort aanbiedingstijd of een te kleine intensiteit worden aangeboden 
 stimuli die subliminaal zijn omdat ze onmiddellijk worden gevolgd door een maskerende 

stimulus 
 invloeden van stimuli die aan het onderdrukte oog worden toegediend in een situatie van 

binoculaire rivaliteit 
 blind sight na corticaal letsel 

 verdere afbakening: enkele aan subliminale perceptie verwante fenomenen, 1 verwant 
kenmerk: mensen worden beïnvloed door sensoriële inputs zonder zich van de input bewust 
te zijn 
 niet-geattenteerde verwerkingen 

 een vrij diepgaande verwerking van het niet-geattenteerde kanaal is mogelijk in een 
gerichte aandachtstaak, hoewel de proefpersoon zich daar meestal niet zelf bewust 
van is 

 niet-geattenteerde boodschap wordt supraliminaal gepresenteerd 

 onderzoek over subliminale perceptie, gaat na welke de effecten zijn van 
stimulusaanbiedingen die zo kort of zo weinig intens zijn dat ze niet bewust kunnen 
worden gepercipieerd 

 verwerking van de niet-geattenteerde stimuli is bron-gelimiteerd, die van subliminale 
stimulus data gelimiteerd 

 perceptuele defensie 

 subliminale perceptie is een noodzakelijke voorwaarde voor het bestaan van 
perceptuele defensie 

 vereist een voorbewuste verwerking van tenminste de emotionele lading van de 
stimulus 

 perceptuele vigilantie: als de aanbieding van een emotionele stimulus leidt tot de 
verlaging van de waarnemingsdrempel 

 subceptie 

 vb. proefpersonen konden stimuli niet herkenning maar ze vertoonden wel een 
verandering in huidweerstand voor de 5 oorspronkelijk met een schok geassocieerde 
stimuli 

 onderscheid tussen 

 subliminale perceptie op niveau van autonome zenuwstelsel 

 bewuste zintuiglijke waarneming 

 omdat het een heel ander proces is 

 Murch: 2 methoden om stimulus onder de waarnemingsdrempel te brengen 

 Subliminale perceptie: experimenten waar de stimulus niet  bewust kan worden 
herkend omdat hij door een maskerende stimulus wordt gevolgd 

 Subceptie: designs waar de stimulus niet wordt gevolgd door een mask maar zelf 
zo kort of onduidelijk wordt aangeboden dat hij niet gerapporteerd kan worden 

 
2. De Geschiedenis van de studies – de oudere gegevens 
 Boring 

 Negatieve sensaties: sensaties teweeggebracht door stimulusintensiteiten die te klein waren 
om gerapporteerd te kunnen worden 

 Pierce en Jastrow 
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 Mensen kunnen differentiëren tussen gewichten die minder dan 1 juist merkbaar verschil van 
elkaar verschillen 

 
3. Psychoanalytisch geïnspireerde studies 
 Pötzl 

 Droominhoud 
 Aspecten van een recente ervaring waaraan op het moment zelf minder of geen aandacht 

geschonken werd 
 Wanneer stimulusmateriaal door de proefpersoon niet bewust kan gerapporteerd worden 

op het moment van de aanbieding  Pötzleffect 
 Dixon: effect kan ook veroorzaakt worden wanneer de stimulus op andere manieren wordt 

aangeboden zolang het gaat om een aanbiedingswijze die een volledige en onmiddellijke bewuste 
identificatie van alle details in het stimulusmateriaal uitsluit 

 Psychoanalytische verklaring voor Pötzleffect 
 stimulus wordt door de aard van de presentatie slechts ten dele bewust geregistreerd maar 

het onbewust registreert hem helemaal 
 evenwicht wordt dan hersteld door de inhouden te dromen of onder invloed van andere 

technieken die min of meer rechtstreeks het onbewuste zullen aanspreken 
 Blum 

 Vertrekt van Freudiaans axioma dat het onbewuste seksuele en agressieve impulsen 
genereert 

 Iedereen is op onbewust niveau responsief voor cues die relevant zijn voor die onbewuste 
impulsen  perceptuele vigilantie 

 Ich verwerpt die tendensen en ook de zintuiglijke cues die er aanspraak op maken 
 Perceptuele vigilantie en perceptuele defensie zijn dus twee concurrerende tendensen in het 

perceptueel functioneren, de eerst gelokaliseerd in het ES; de tweede in het ICH 
 Experimenten met Black pictures: gevoeligheid voor drive-related stimuli is groter dan die voor 

neutrale stimuli 
 
4. Het Coca-Cola Experiment 
 Studie op methodologisch vlak van bedenkelijk allooi door 

 Afwezigheid van controle-conditie 
 Niet bekend of er ook andere producten te koop waren en het effect daarop 
 Geen technische details over aanbiedingswijze van de stimuli 

 
5. Subliminale stimuli: onbewuste geheugenrepresentaties 
 Prikkels die geen representatie  bezitten in subjectieve  gewaarwordingen worden toch door het 

perceptuele systeem verwerkt tot op hoge niveaus 
 Subliminale stimuli kunnen indirecte, onbewuste geheugenrepresentaties voor deze prikkels 

aanleggen 
 Mere exposure effect 

 deed de proefpersonen kiezen voor de eerder aangeboden figuren, ondanks het ontbreken 
van enig besef dat deze prikkels eerder te zien waren geweest 

 is te herleiden tot een bijzonder geval van impliciet geheugen 
 
Verwachtingen en gewoontes 

 Jones en Bruner 
 Apparente bewegingen kunnen mede bepaald worden door de verwachting 
 Objecten, ta waarvan een bewegingsverwachting bestond schenen sneller en verder te 

bewegen dan de neutrale objecten 

 Leeper: demonstreerde de invloed van verwachting adhv de boring figuur 

 Vroegere ervaringen, zoals context kunnen dus een bepaalde verwachting creëren, die daarop de 
perceptie zal beïnvloeden in de richting van een bepaald type van herkenning of van een ander 
type van herkenning in functie van de omstandigheden 

 Palmer 
 Verwachting beïnvloedt ook de snelheid van de erkenning 

 Biederman 
 Objecten zijn moeilijker te herkennen wanneer bepaalde te verwachten eigenschappen 

geschonden werden 

 Perceptie is steeds hypothese-toetsend:  
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 het sensorieel gegeven wort meteen geïnterpreteerd en dan ook als identificeerbaar object 
herkend 

 dit kan ook misleidend zijn 

 gewoontes ontwikkelen bepaalde perceptuele instellingen waardoor de waarneming van bepaalde 
structuren bevoordeligd wordt, verwachting kan tot stand komen door gewoonte 

 
Perceptuele verwerking van irrelevante dimensies van een object: Het Stroop effect 
 benoemen van kleuren en objecten duurt langer dan het leze van de corresponderende woorden; 

de woorden waarmee die kleuren en objecten worden aangeduid 
 Stroopstimuli: als de kleur incongruent is met het kleurwoord 
 Er is geen verschil tussen de tijd nodig om de kaar met zwarte woorden  te lezen  en de tijd nodig 

om de woorden van de kaart met incongruente stimuli te lezen 
 Proefpersonen hebben meer tijd nodig om  de kleur-woord kaart te voltoioien dan om de kleur 

kaar  te voltooien  feit dat er een incongruent woord aanwezig is, blijkt een zeer sterke invloed te 
hebben  op de tijd nodig om kleuren te benoemen  Stroop effect 

 Stroop-effect: asymmetrisch:  
 benoemen van kleuren wordt wel gehinderd doo de aanwezigheid  van 

een incongruent kleurwoord, maar dat het lezen van het woord geen 
interferentie ondervindt van de aanwezigheid van een incongruente kleur 

 aantal fouten is meestal groter bij het benoemen van kleuren van 
incongruente stimuli 

 varianten 
 beeld-woordeffect 
 Simoneffect: plaats van de stimulus kan een irrelevante richtingsaanwijzing geven die de 

reactietijd op de relevante stimulus kan beïnvloeden 
 Verklaringen 

 Stroop  Cattell 
 Verschil in tijd zou er op wijzen dat de associatie tussen een woord en een verbaal 

antwoord sterker is dan die tussen een kleur en een verbaal antwoord 
 Verschillende responssterkte van het woord is te wijten  aan verschillen in oefening 
 Extra oefening in het benoemen van kleur zou die responssterkte van die kleuren 

verhogen zodanig dat de nefast invloed van het kleurwoord zou verminderen 
 Jensen en Rohwer 

 Overzicht van studies rond het stroopeffect 
 Horse race modellen 

 1 

 Woord-en kleurbetekenis worden tot een bepaald niveau parallel verwerkt 

 Ter hoogt van het beslissingsstadium moet bepaald worden  welke respons naar het 
responsstadium mag gaan om uitgebracht te worden 

 Het te negeren woord zal eerst het beslissingsstadium bereiken 

 Er moet een conflict uitgevochten worden omtrent de respons die uitgebracht mag 
worden , het oplossen van dit conflict vergt extra tijd zodanig dat interferentie zal 
optreden 

 2 

 geen beslissingsstadium 

 wel aanwezigheid van een respons-buffer waar slechts 1 respons terzelfdertijd in kan 
 Automatisch modellen 

 Gaan uit van onderscheid tussen automatiesche en gecontroleerde processen 
 Automatisch process 

 Snel 

 Minimaal beroep op resources 

 Dwingend karakter 
 Lezen van een woord van een kleur-woord stimulus wordt niet verstootd door de 

aanwezigheid van een incongruente kleur, aangezien het benoemen van een kleur geen 
automatisch proces is een ook niet dwingend is 

 Model van Phaf 
 Connectionistisch model van prestaties in selectieve aandachtstaken 
 3 lagen 

 omvatte elk verschillende modules 
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 elke module wordt gezien als een groep van elemnten op hetzelfde niveau die 
onderling op inhibitorische wijze verbonden zijn, maar die geen directe verbindingen 
hebben met elementen van andere modules 

 module van 1
e
 laag: visuele encodering van stimuli, geen onderscheid tussen de 

dimensies van de stimulus 

 module van 2
e
 laag: afzonderlijke verwerking van dimensies, woorden kunnen dit 

niveau overslaan 

 module van 3
e
 laag: motor-responsstadium: verantwoordelijk voor Stroop-effect 

 ter hoogt van responsstadium kan conflict plaats vinden tussen de sterkere woord-
respons en de zwakkere kleurrespons waardoor interferentie kan optreden 

 Connectionistisch model 
 3 lagen 

 inputlaag 

 tussenliggende laag 

 responslaag 
 2 afzonderlijke verwerkingroutes voor kleuren en woorden 
 elke kleur en elk woord  bezit een eigen verwerkingseengoed zowel op het inputniveau als 

op het tussenliggend niveau 
 beide paden zijn verbonden met dezelfde responseenheden 
 hoeveelheid activatie die op een bepaalde verwerkingscyclus wordt doorgegeven is 

afhankelijk van de sterkte van de verbinding tussen de eenheden 
 De sterkte van de verbindingen tussen de woord-eenheden en de respons-eenheden is 

echter groter dan de sterkte van de verbindingen tussen kleur-eenheden en die respons-
eenheden, dit verschil reflecteert in de mate  van oefening in het lezen van woorden en 
het benoemen van kleuren, tgv het verschil in sterkte zullen woorden een grotere invloed 
hebben op de respons-eenheden 

 Geen directe verbindingen tussen de inputrepresentaties van woorden en de 
outputeenheden 

 Asymmetrie van Stroopeffect wordt verklaard door beroep te doen op de sterkte van de 
verbindingen tussen de verschillende eenheden in het model 

 Model van Glaser en Glaser 
 Meerdere geheugensystemen: lexicon dat functioneel en structureel verschillend is van 

een semantisch systeem 
 lexicon 

 via dit treden woorden binnen in het cognitief systeem  

 bevat geen semantische informatie 

 elk woord-knooppunt in het lexicon is verbonden met een concept-knooppunt in het 
semantisch systeem 

 responsen zijn van verbale aard 
 semantisch systeem 

 hiervan activeren objecten en kleuren activeren eerst concepten  

 responsen houden verband met handelen 
 naam van een object moet eerst een conceptknooppunt in het semantisch systeem 

activeren vooraleer het knooppunt van de naam van het object in het lexicon geactiveerd 
kan worden 

 Woord komt via het lexicon binnen en blijft daar omdat een verbale respons vereist is, een 
beeld activeert eerst zijn conceptknooppunt, waarna het corresponderende woord-
knooppunt geactiveerd moet worden om de naam van het object te vinden 

 Vinden van categorie gebeurt in het semantisch systeem 
 Verwerking van Beeld-woord Stroop stimuli 

 Beeld interfereert niet met woord 

 Irrelevante woord komt binnen via lexicon 

 Bij categorisatie moet semantisch oordeel geveld worden, hetgeen alleen kan 
gebeuren in semantisch systeem 

 Beeld interfereert wel met het categoriseren van een woord aangezien dat beeld 
binnenkomt in het semantisch systeem, terwijl het woord via het lexicon naar het 
semantisch systeem moet 

 Vertalingsmodel van Virzi en Egeth 
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 Verschillende verwerkingssystemen die elk gespecialiseerd zijn in het verwerken van een 
bepaald soort informatie op een voor dat systeem eigen wijze 

 Responsen zijn aangepast aan het soort informatie dat het systeem verwerkt 
 Indien informatie verwerkt wordt door een systeem dat niet instaat voor die manier van 

antwoorden dan zal die informatie overgebracht worden naar het systeem dat wel 
verbonden is met het relevante respons-systeem  neemt tijd in beslag 

 Indien in het voor de respons relevante systeem reeds informatie aanwezig is die 
tegengesteld is aan de vertaalde informatie  conflict  extra tijd, vb bij Stroop stimuli 

 Besef groeide dat veel psychische stoornissen afhankelijk kunnen zijn van de emotionele waarde 
van de informatie  Strooptest 

 Psychologische betekenis van het verschijnsel 
 Weerspiegelt de interferentie voor dreigwoorden een bewust of een onbewust proces? 
 Is de interferentie gevolg of oorzaak  van angsstoornissen? 

 Ansgstpatiënten 

 Aandacht wordt getrokken door bedreigende informatie 

 Ook al worden de woorden gemaskeerd, dan nog vertonen mensen de 
dreiginterferentie, ernst van de angst hangt samen met de relatieve vertraging op het 
benoemen van dreigwoorden 

 Angstige mensen worden sneller dan andere afgeleid door bedreigende informatie 

 Angst is oorzaak van interferentie 

 Want interferentie neemt af als gevolg van anti-angstbehandelingen 

 Angst brengt mensen er toe de aandacht selectief  te richten op dreiging en deze 
selectieve aandacht werkt angst weer in de hand 

 Bij paniekpatiënten soms aandachtsvoorkeur voor woorden die te maken hebben met 
letsels 

 
Sociaal conformisme 
 Ash 

 Een klaarblijkelijk onjuiste maar eensgezinde meerderheid kan op een angstwekkende manier 
ingrijpen op het oordeel van de eenzame proefpersonen 

 Meerderheid van de aanwezigen konden het moeilijk verwerken  dat ze niet tot 
overeenstemming met de meerderheid van de groep hadden kunnen komen 

 Ook proefpersonen die ondanks de druk van de groep aan hun mening hadden vastgehouden 
zeiden dat ze zich beter voelden in situaties waarin overeenstemming werd bereikt 

 Over de jaren heen daalt het conformisme en er bestaan grote culturele verschillen waarbij het 
conformisme minder sterk aanwezig is wanneer een maatschappij meer individualistisch en 
minder collectivistisch georiënteerd is 

 Hoewel de invloed van een minderheid beduidend kleiner is dan die van de unanieme 
meerderheid is zo’n minderheid toch in staat  de oordelen van de proefpersonen te beïnvloeden 
 kwam naar voren bij indirecte en minder publieke nameting 

 Moscovice: conversiontheorie 
 Groepsleden beïnvloeden elkaar tijdens sociale interactie, zowel vanuit hun rol als 

meerderheid als vanuit hun rol als minderheid 
 Meerderheidsinvloed: gericht op sociale controle 
 Overeenstemming met de meerderheid is het resultaat van een vergelijkingsproces 
 Aangezien overeenstemming gezocht wordt vanwege de wens geaccepteerd te worden en 

niet vanuit de wens voor begrip van het onderwerp, zal er in het algemeen vooral sprake zijn 
van een directe invloed op het publieke niveau 

 Aangezien geen begrip voor het onderwerp gezocht wordt  zal deze beïnvloeding maar van 
kort duur zijn: compliance 

 Afwijkend standpunt van minderheid kan een conflict tussen minderheid en de meerderheid 
veroorzaken  nieuwe ideeën, basis voor sociale verandering 

 Voorwaarde voor minderheden: vorm van conflict tussen meerderheid en minderheid: een 
door een minderheid veroorzaakt conflict leidt tot spanning, bedreiging en competitie, maar 
zorgt er ook voor dat leden van de meerderheid aan hun eigen positie gaan twijfelen, als 
minderheid consistent en zeker is dan zal men door de onzekerheid die men gaat ervaren 
over het eigen standpunt het minderheidsstandpunt kritisch gaan valideren 

 Behoren tot minderheid wordt niet als positief ervaren en daardoor  gaan mensen identificatie 
met die minderheid actief tegen  effect van beïvloedingspoging wordt anoniem geuit 
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 Conversion: minimale publieke verandering tezamen met de langdurige endirect en anonieme 
verandering 

 Beïnvloeding is indirect als het optreedt bij algemene metingen die de onderliggende waarden 
representeren mbt de beïnvloedingspoging,ipv bij metingen die direct betrekking hebben op 
de beïnvloedingspoging 

 => meerderheid wordt door compliance en minderheid wordt door conversion beïnvloedt 
 
B. Persoonsperceptie  
 
DE PERCEPTIE VAN EMOTIES 
 
 Darwin:  

 een persoon kan eenduidig de emoties van een andere persoon percipiëren of herkennen, er 
moet dus een verband bestaan tussen emotie en expressie, die expressie kan op haar beurt  
aanleiding geven tot een eenduidige interpretatie door de waarnemer 

 universaliteit:  
 ondersteuning van theorie 
 ondersteuning voor zijn geloof dat mensen gemeenschappelijke voorouders hebben 

 onze lichaamshouding zegt primair iets over de intensiteit van onze emoties, sommige worden 
eerder in verband gebracht met specifieke emoties 

 sommige gebaren hebben een tamelijk precieze betekenis,omdat ze een verbale uitdrukking 
kunnen vervangen 

 zowel de mens als andere hogere diersoorten beschikken over een scala van expressieve 
gedragswijzen dat deel uitmaakt van hun biologische dispositie 

 boek: the expressions of emotions in man and animals: 5 factoren droegen bij om het boek 
bijna 100 jaar te negeren 
 antropomorfisme 
 boek is opgebouwd vanuit enorm veel anekdotes maar niet vanuit systematische 

informatie 
 oorsprong van bepaalde uitdrukkingen zijn verklaard op basis van een idee dat in zijn tijd 

gangbaar was maar dat nu als onjuist geldt: de idee datkenmerken die iemand tijdens zijn 
leven heeft verworven overgeërfd kunnen worden 

 gaf geen verklaring voor de oorsprong van emotionele uitdrukkingen in termen van hun 
communicatieve waarde 

 aangeboren zijn van emotionele onderdrukking was strijdig met heersende behaviorisme 
 midden 20

e
 eeuw: heropleving van interesse voor Darwin: sociaal darwinisten 

 Mead 
 Betwistte de universaliteit van de universele gelaatsuitdrukkingen 
 Verdediger van cultuurrelativisme 
 Sociaal gedrag wordt bepaald door cultuur 
 Kende later een zekere rol toe aan biologie maar bleef ontkennen dat gevoelsuitdrukkingen 

universeel zijn 
 Beatson 

 Gelaatsuitdrukkingen kan je niet zien als tekenen van emotie 
 Het is nuttiger om  ze alleen als communicatieve signalen te beschouwen en niet als tekenen 

van inwendige fysiologische veranderingen 
 Vandaag worden de 2 veronderstellingen van Darwin (unieke band emotie  expressie en 

expressie  perceptie) vandaag  algemeen aangenomen, toch 3 problemen met eigen 
bewijsmateriaal 
 Niet voldoende mensen in elk land ondervraagd 
 Hij vertrouwde op hetgeen de in het buitenland wonende of reizende Engelsen hem vertelden 
 Zijn woordkeus suggereerde al het juiste antwoord 

 Darwin 
 Gevoelsuitdrukkingen zijn universeel en zijn het resultaat van onze evolutie, noch onze 

uitdrukkingen noch onze emoties zijn uniek menselijk, dieren hebben sommige van die 
emoties ook en sommige emoties van dieren lijken op die van ons 

 Er bestaan verschillende aanwijzingen dat het expressief gedrag grotendeels ongeleerd of 
aangeboren is 
 Universele karakter van bepaalde expressies 
 Vocale patronen van huilen  en de uitroep van verbazing komen over de hele wereld voor 
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 Frijda: Darwins conclusies worden bevestigd door een viertal soorten gegevens 
 Expressie van angst en verbazing, van glimlachen en huilen en van perplexiteit zijn universeel 

en doen zich onder vergelijkbare omstandigheden voor, maar  detecteren van universele 
uitdrukkingen is afhankelijk van het niveau van beschrijving van de emoties 

 Feit dat expressies voorkomen bij personen die niets geleerd kunnen hebben: baby’s en 
blindgeborenen 

 Fylogenetische continuïteit: voor de meeste gedragspatronen en gelaatsexpressies is er een 
duidelijk herkenbare pendant aan te wijzen bij dieren, men moet dit soort overeenkomsten niet 
overschatten, ook voor fylogenetische continuïteit van vocale expressies bestaan enige 
aanwijzingen 

 Hier beschreven expressieve gedrag wordt gereguleerd door de meer primitieve delen van het 
zenuwstelsel 

 => er bestaat een systematisch verband tussen emotie en expressie 
 Russell: enige nuancering 

 Minimale overeenkomsten tussen gezichtsuitdrukkingen en emotie in verschillende culturen 
 Toch enkele bezwaren 

 Tegen gebruikte onderzoekmethoden 
 Beperkte ecologische validiteit 
 Tegen presentatie van het stimulusmateriaal in onderzoeken 

 Russell pleit ervoor meerdere procedures te gebruiken zoals vrije antwoordmogelijkheden of 
het laten omschrijven van een gezichtsuitdrukking 

 Aard en de hechtheid van het verband tussen expressie en emotie 
 Begrip emotie is nauwelijks uitgewerkt 
 Niet duidelijk of verband tussen emotie en expressie een noodzakelijk verband is: bepaalde 

emotie manifesteert zich niet altijd in een bepaalde expressie en eens specifieke expressie is 
niet altijd de manifestatie van een bepaalde emotie 

 Darwin: emotionele expressies worden eenduidig waargenomen en geïnterpreteerd door anderen 
personen 
 Mensen zien de emoties van andere mensen  succes van sociale interactie, toeschrijving 

van specifieke emoties is in vele gevallen correct 
 Bij merendeel van emotie herkenningsexperimenten werd gebruik gemaakt van geposeerde 

expressies, waar spontane expressies gebruikt werden, wordt de conclusie ook bevestigd 
 Binnen het eerste levensjaar ontwikkelen kinderen de capaciteit om de emotionele uitdrukkingen 

van een anderen persoon te detecteren, verschillende emotionele uitdrukkingen te kunnen 
discrimineren en te herkennen 

 Bij beoordeling van emoties op grond van vocale expressies is er een redelijke mate van 
overeenstemming tussen waarnemers en blijkt de beoordeling dikwijls te corresponderen met wat 
de sprekers wilden overbrengen 

 Lichaamsexpressies dragen bij tot het correct beoordelen van gelaatsexpressies, 
intonatiepatronen en inhoud van verbale mededelingen 

 Ekman en Friesen 
 Kenmerken van de gelaatsexpressie foto’s die consequent in een van ze emotiecategorieën 

werden ingedeeld 
 Frijda 

 Correlatie tussen kenmerken van gelaatsexpressies en dimensies van emotie-attributen 
 Hoewel de nauwkeurigheid waarmee expressies in perceptie-experimenten beoordeeld worden 

doorgaans ver boven het kansniveau ligt, is deze gewoonlijk lang niet perfect, wanneer gebruik 
wordt gemaakt van ongeselecteerd expressiemateriaal dan zijn de resultaten tamelijk 
onnauwkeurig en onstabiel, nog een probleem: zeer grote variantie 

 
DE GLOBALE PERSOONSINDRUK 
 
Eerst indruksvorming 
 Eerste indrukken die men van iemand krijgt zijn beslissend voor aard en omvang van het verdere 

contact 
 
Centrale kenmerken 
 Studenten die warme man verwachtten 

 56 % nam deel aan college 
 studenten beoordeelden gast in veel hogere mate ongedwongen, geschikt, aardig 
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 studenten die koele man verwachtten 
 32 % nam deel aan college 
 studenten beoordeelden gast niet zo positief 

 warm koel: centrale kenmerken 
 warm-koel behielden niet altijd het effect van centrale kenmerken als ze in combinatie met andere 

eigenschappen worden gebruikt 
 
Begin-en eindeffecten 
 begineffecten: wanner grootste belang wordt gehecht aan de eerst indrukken 
 eindeffecten: als latere informatie een grotere invloed uitoefent 
 Ash: iemand wordt in een beter licht geplaatst als de wenselijke eigenschappen eerst worden 

genoemd 
 Door het belang van de eerste indruk wordt iemand van een bepaalde stempel voorzien en heeft 

het buitengewoon moeilijk om van het beeld dat werd opgeroepen door de ongunstige eerste 
indruk af te komen 

 
Integratie van informatie 
 Anderson 

 Integratietheorie: globale impressie van mensen wordt als 1 of andere impressie van mensen 
beschreven als het resultaat van een soort cognitieve algebra 

 Ongewogen gemiddelde regel: globaal oordeel is eenvoudig het ongewogen algebraïsche 
gemiddelde van de afzonderlijke oordelen mbt elk informatieelement 

 Wij middelen eerder dan wij optellen 
 Wekken indruk dat waarnemers een gelijk gewicht toekennen aan  elk informatie-element  is 

vaak niet het geval  gewogen gemiddelde regel: eindoordeel is nog steeds het gemiddelde van 
de afzonderlijke oordelen maar niet alle items krijgen een gelijk gewicht 

 Relatieve gewicht van informatie-items in de vorming van een globale impressie wordt door 
verschillende factoren beïnvloed 
 Negativiteitseffect 

  negatieve elementen wegen zwaarder door  in de globale evaluatie 
 ongunstige eerste indrukken zijn moeilijker omkeerbaar dan gunstige eerste indrukken 
 oorzaken 

 gedragsmatig adaptief om meer gewicht te geven aan negatieve informatie 

 negatieve evidentie is meer informatief 

 negatieve informatie plaatst iemand apart 
 relatieve geloofwaardigheid van informatie elementen 
 relevantie van de informatie voor het oordeel dat men moet vellen 
 volgorde van informatie-elementen : begineffect: anderson: men besteedt aan later verkregen 

aandacht minder aandacht, men negeert ze, Asch: later informatie wordt geïnterpreteerd in 
het licht van het beeld dat men zich reeds gevormd heeft op grond van vroegere informatie 

 
Stereotypen en impliciete persoonlijkheidstheorie  
 stereotypen 

 resultaat  van een classificatie 
 veelvoud aan kenmerken dat het sociale milieu biedt wordt door classificatie verminderd 
 biedt basis om eigenlijk met een speciaal iemand contact te beginnen 
 bestanddelen van zeer veelomvattende impliciete persoonlijkheidstheorie, impliciet: mensen 

houden zich normaal niet bezig met de inhoud van hun persoonlijkheidstheorieën en kunnen 
daarom de inhoud niet helemaal kritisch beoordelen, alle veronderstellingen of vooropgezette 
meningen van de waarnemer over welke karaktertrekken  met elkaar  en met het gedrag in 
verband staan, vormen zijn persoonlijkheidstheorie 

 
Cognitieve psychologie en impressievorming 
 we maken gebruik van reeds aanwezige kennis over mensen in het algemeen 
 onze reeds aanwezige mensenkennis is vervat in persoonsschema’s,vb stereotypen en impliciete 

persoonlijkheidstheorieën 
 we hebben zowel schema’s over groepen van personen als over individuele personen  leidt in 

beide gevallen tot verwachtingen over gedrag 
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 vroeger: schema: structuur in het geheugen die wordt gebruikt om betekenis te geven aan nieuwe 
waarnemingen, nu: term steeds meer ingeburgerd  heeft ingeboet aan conceptuele helderheid 
en aan voorspellende waarde 

 schema 
 mentale, georganiseerde representatie van een specifiek object of domein van objecten 
 kunnen worden onderscheiden naar 

 domein 
 abstractieniveau 

 3 ingrediënten van schema’s 
 eigenschappen die men gebruikt om objecten binnen een bepaald domein te beschrijven 

en te beoordelen 
 waargenomen centrale tendentie en variatie waarmee de eigenschappen binnen een 

domein voorkomen 
 waargenomen onderlinge associaties tussen die eigenschappen 

 In het waarnemen en beschrijven van stimuli binnen een bepaald domein zijn sommige 
kenmerken zinvoller dan andere 

 Er zijn individuele verschillen tussen mensen in de kenmerken die ze relevant vinden om 
personen te beoordelen 

 Persoonlijk construct 
 kenmerk dat iemand vaak gebruikt bij het waarnemen in beoordelen van anderen 
 constructen die veel worden toegepast raken in het geheugen verweven met een breed 

domein van andere kenmerken en stimuli  ze worden zeer toegankelijk 
 vormen een knooppunt in het netwerk van persoonsschema’s  ze spelen een belangrijke rol 

bij de verwerking van informatie over personen 
 kunnen de interpretatie beïnvloeden van ambigu gedrag  

 mensen hebben verwachtingen over welke persoonskenmerken meer en minder voorkomen  
deze verwachtingen kunnen onderscheiden worden naar hun centrale tendentie 

 algemene aard van dit soort verwachtingen: 3 types persoonsschema’s 
 macro: schema’s over het domein van mensen in het algemeen 
 meso: domein van bepaalde sociale groepen 
 micro: domein van individuele personen 

 persoonsgeheugen 
 begin van opkomst van cognitieve denkkaders 
 herinnering van proefpersonen geeft veel informatie over de wijze waarop ze de aangeboden 

informatie in eerste instantie verwerkt hebben 
 prototypisch persoonsgeheugen experiment  

 onderscheidt zich op 2 manieren van het eerder impressievorming onderzoek 

 proefpersonen krijgen niet een lijstje met eigenschappen van de stimuluspersoon 
maar een pakket van eigenschappen en gedragsbeschrijvingen  proefpersonen 
krijgen de opdracht om zich op basis van alle informatie een indruk te vormen van de 
persoon 

 variabelen: persoonsgeheugen-onderzoekers richten zich niet in eerste instantie op 
de uiteindelijke impressies van een stimulus-persoon, maar op maten ontleend aan de 
experimentele psychologie, zulke maten geven niet veel informatie over de 
uiteindelijke impressie, maar wel over het proces van impressievorming 

 resultaat: proefpersonen lezen langer over inconsistente items en onthouden deze beter 
vergeleken met consistente en irrelevante items 

 verklaring: proefpersonen doen moeite om een onverwachte gedraging te verenigen 
met hun aanvankelijke impressie 

 betere herinnering van inconsistent gedrag vermindert of verdwijnt, wanneer 
proefpersonen niet het doel of de gelegenheid hebben zich een impressie van de 
persoon te vormen  overdenken van schema-inconsistent gedrag staat in dienst van 
de vorming van een coherente, samenhangende impressie 

 het is niet pragmatisch als mensen zich een uitgewerkt impressie vormen van iedere persoon 
die hun pad kruist  mensen zullen zich meestal concentreren op die personen die voor hen 
van belang zijn of die aspecten van iemands persoonlijkheid die hun eigen wel en wee kunnen 
beïnvloeden 

 aandacht voor onverwacht is nog groter dan wanneer men zich op meer vrijblijvende wijze 
een impressie vormt 
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ATTRIBUTIES VAN OORZAKEN IN DE PERSOONSWAARNEMING 
 
Het zoeken naar oorzaken in de persoonswaarneming 
 Heider 

 Sterke neiging van mens om oorzaken van gedrag te achterhalen 
 Belangrijke stap van dit attributieproces wordt gezet door de beslissing om een gedrag ofwel 

aan inwendige oorzaken, dus aan behoeften of persoonlijkheidkenmerken, ofwel aan 
uitwendige oorzaken, dus aan situationele gegevens toe te schrijven 

 Verdere lot van iemand kan er al in belangrijke mate van afhangen of zijn gedrag op 
inwendige oorzaken of op uitwendige omstandigheden wordt teruggevoerd 

 Ging op zoek naar common-sense psychologie: niet het objectief en wetenschappelijk 
analyseren van de situatie maar de subjectieve interpretatie en beschrijving van het individu 
zou de psychologie tot grote inzichten brengen 

 Centraal: causaliteitsprincipe: mensen zien gedrag niet als iets dat zomaar gebeurt, maar dat 
wordt veroorzaakt door of de persoon zelf of door de omgeving 

 Kelley 
 Covariantieprincipe: in het maken van een causale attributie zal men volgens Kelley juist met 

deze 3 factoren rekening houden 
 Consensus 
 Specificiteit 
 Consistentie 

 Deze 3 factoren zijn belangrijk met het oog op een attributie van het gedrag aan persoon zelf 
of aan een andere persoon tegenover wie hij het gedrag uitvoert aan een andere 
omstandigheidsfactor of aan een combinatie van deze elementen 

 Aan welke oorzaak men het gedrag toeschrijft is functie van de factor waarmee het gedrag 
van de persoon covarieert 

 Dit model veronderstelt dat mensen zich bij de verklaring van gebeurtenissen als naïeve 
wetenschappers opstellen, wanneer mensen niet over voldoende informatie beschikken zijn 
ze gedwongen conclusies te trekken uit 1 enkele gebeurtenis 

 Weiner 
 Aantal oorzaken die men toeschrijft aan zijn gedragingen opgedeeld in 2 dimensies 

 Intern/extern 

 Plaats waar de gepercipieerde oorzaak van het succes of van de mislukking gelegen 
is 

 Oorzaak gelegen bij het individu dat het resultaat behaalde: interne oorzaak, 
interne causale attributie 

 Oorzaak buiten persoon gelegen, in situatie of omgeving: externe oorzaak, 
externe causale attributie 

 Stabiel/instabiel 

 Gepercipieerde temporele stabiliteit van de oorzaak of oorzaken van het succes of 
van de mislukking 

 Stabiele oorzaak: oorzaak die ook in de toekomst zal aanwezig zijn 

 Instabiele/variabele oorzaak: oorzaken die in de toekomst eventueel opnieuw 
aanwezig kunnen zijn en invloed uitoefenen, maar het is ook mogelijk dat ze 
afwezig zullen zijn en dus geen invloed uitoefenen 

 Het is onbelangrijk of gepercipieerde oorzaak objectief stabiel of variabel is, belangrijk 
is hoe het individu dit ervaart of het volgens hem of haar een temporeel stabiele of 
instabiele variabele is 

 Later nog 3
e
 dimensie: controleerbaar/oncontroleerbaar 

 Hierbij is onbelangrijk voor de motivationele gevolgen of de personen werkelijk invloed 
kunnen uitoefenen, belangrijk is of ze subjectief van meining izijn de oorzaak van 
succes of mislukking zelf te kunnen beheersen 

 Bepaalde oorzakelijke factoren worden door sommigen als beheersbaar en door 
andere als onbeheersbaar ervaren worden 

 Nog later 4
e
 dimensie: globaal/specifiek 

 Globale oorzaak: oorzaak die in een grote variëteit van taken invloed heeft op het 
resultaat 

 Specifieke oorzaak: beïnvloedt het gedragsresultaat in een beperkte categorie van 
taken of gedragingen 

 Jones en Nisbett 
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 Ieder mens heeft de uitgesproken neiging om eigen handelingen te zien als gevolg van milieu-
invloeden, terwijl hij in hoge mate bereid is om hetzelfde gedrag van anderen te wijten aan 
inwendige, onveranderlijke kenmerken 

 Neiging om de rol van externe invloeden te onderschatten is dus veel groter wanneer we het 
gedrag van anderen waarnemen dan wanneer we ons eigen gedrag ter discussie plaatsen  
actor-observator verschil 

 actor-observator verschil: vanuit de positie van actor hebben we meer oog voor de situationele 
invloeden dan vanuit de positie van observator  begrijpelijk omdat actor en observator 
verschillende posities innemen 

 actor-observator verschil verdwijnt zodra mensen bij het observeren van gedrag van anderen 
meer letten op de situatie waarin die van anderen zich bevinden en bij het uitvoeren van hun 
eigen gedrag meer letten op wat ze zelf doen 

 in dagelijkse leven krijgt het actor-observatorverschil het duidelijkst gestalte wanneer twee 
mensen allebei de oorzaak van hun eigen gedrag bij de ander zoeken 

 conflicten kunnen vaak opgelost worden doordat de betrokkenen proberen de situatie te 
bekijken vanuit de ogen van de andere 
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Hoofdstuk 4: De studie van de motivatie 
 

Inleiding 
 
 poging tot antwoord naar hoe en waarom van het gedrag 
 menselijk gedrag wordt direct en indirect beïnvloed door een veelheid van factoren die alle een 

motivationeel aspect in zich hebben 
 inhoud van motivaties 

 sommigen: zowel fysiologische als cognitieve als emotionele als sociale aspecten vormen een 
onderdeel van de psychologie van de motivatie 

 anderen: cognitieve gedragsdeterminanten horen niet thuis in een motivatietheorie 
 motivatie is een tussenliggende variabele die niet kan geobserveerd worden, we moeten ze 

afleiden uit 2 aspecten van het gedrag 
 intensiteit 
 selectie 

 lange tijd was men ervan overtuigd dat de mens een complex energie systeem is, gedreven door 
driften of instincten  belangrijke consequenties voor de ontwikkeling van een model van 
menselijke motivatie 

 
§1 Geschiedenis van de belangrijkste motivatietheorieën 
 
A. De eerste motivatietheorieën 
 
DE OUDSTE INSTINCTTHEORIEËN 
 
 Darwin: menselijk gedrag terugvoeren op aantal instincten 
 James  

 Menselijk handelen verklaren mbv een aantal wetten, waarin oorzaak en gevolg direct en 
unilineair, zonder tussenkomst van derde factoren, met elkaar verbonden zijn 

 Elk instinct is een eenduidige oorzaak  voor een beaalde gedraging en in een dergelijke 
verklaring spelen psychische processen een rol 

 In strikt mechanistische opvatting wordt instinct gereduceerd tot eens serie reflexen die 
verschillende spieren in beweging kan zetten 

 McDougall 
 Minst mechanistische instincttheorie 
 Tegenstander van de mechanistische verklaring van het gedrag in termen van S-R associaties 

door de behavioristen 
 Reflexen zijn slecht zeer partiële reacties en de psychologie moet het totale gedrag 

bestuderen 
 Globale gedragreacties zijn doelgericht 
 Om doelgerichtheid van gedrag te verklaren doet hij beroep op de notie instinct als 

aangeboren capaciteit tot het stellen van doelgericht gedrag 
 Instinct 

 Wordt bepaald door de aard van zijn doel, het type situatie dat het tracht te realiseren en 
te bereiken en door de situatie of het object waardoor het instinct actief wordt 

 Primaire drijfkrachten van elk gedrag 
 Aangeboren dispositie waardoor het organisme op een selectieve wijze aandacht zal 

schenken aan om het even welk concreet object uit een bepaalde categorie van objecten, 
daarbij een emotionele opwinding zal ervaren en tevens een impuls om op een bepaalde 
wijze te reageren op dat object 

 Leiden niet rechtstreeks tot gedrag, geven richting aan de waarneming door selectie van 
stimuli, gedrag volgt daarop 

 Mens een geen passieve slaaf van zijn instincten omdat het organisme actief en doelgericht 
handelt 

 Verdergaande uitbreiding van het aantal instincten  instinct begrip wordt lachwekkende 
tautologie  instinctbegrip staat ter discussie  classificatieproblemen + inboeten aan 
verklarende waarde 
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INSTINCTEN VOLGENS PSYCHOANALYSE 
 
 Freud 

 Vroeger: onderscheidt  
 het onbewuste: 2 types instincten 

 zelfbehoud 

 soortbehoud: seksuele drijfveren zijn belangrijkste want ze kunnen niet meteen 
ontladen worden in het bewuste 

 het bewuste 
 later 

 kern van de menselijke natuur wordt gevormd door het duistere ES waarin overgeërfde en 
constitutioneel vastgelegde driften werkzaam zijn, ES is enige bron van psychische 
energie: libido: heeft vorm van oude instincten 

 2 hoofdklassen van instincten 

 survival instincten: seks 

 destructieve impulsen: agressie 
 agressie is een alom aanwezige instinct vanuit een drietal obsevatietendensen 

 Freud ondergaat zelf als Jood de agressieve en destructieve tendensen van het 
opkomend nazisme in Duitsland 

 Freud ontdekt in studie van primitieve volkeren het bestaan van primitieve, negatieve en 
destructieve driften 

 Op bepaalde ogenblikken in het genezingsproces verzet de patiënt zich tegen het proces 
van genezing 

  
 Es 

 Wordt gekenmerkt door primair proces denken waarin logica geen rol speelt en 
tegenstrijdige beelden naast elkaar voorkomen 

 Werkt volgens het Lust principe: eist onmiddellijke bevrediging en trekt zich niets aan van 
de gevolgen voor zichzelf of voor iemand anders, al er geen gepaste manier bestaat om 
aan de drift te voldoen da kan het Es een beeld van het verlangde voorwerp vormen 
volgens wensvervulling 

 Door lustprincipe komt Es voortdurend in conflict met Ego dat volgens realiteitsprincipe 
werkt en contact met de buitenwereld onderhoudt 

 Ego 
 Functie van bewuste controle en richten van Es zodat bevrediging verkregen kan worden 
 Systeem van cognitieve processen  
 Intermediair tussen Es en buitenwereld 
 Moet secundair proces denken ontwikkelen om effectief met de realiteit mee te gaan 
 Uitvoerende substantie van de persoonlijkheid het moet alternatieven afwegen en keuzen 

maken 
 Mensenlijke motivatie 

 Voortdurend strijdterrein tussen Es en Ego: het streven naar bevrediging staat op 
gespannen voet met de normen en waarden van een menselijke samenleving 

 Super-ego: systeem van beperkende en remmende krachten die inwerken op impulsen  
soort geweten 

 Als Es-impulsen verhinderd worden zich direct te uiten door de tussenkomst van het 
Super-Ego dan wordt de libidineuze energie verplaatst naar substituutvormen van 
bevrediging: sublimatie, dit gebeurt onbewust en kan oneindig veel vormen aannemen 

 Sublimatie veronderstelt geen nieuwe motivationele energie maar betekent slechts 
kanalisering en modificering van reeds bestaande energie 

 De krachten van Es, Ego en Super-Ego zijn vaak met elkaar in conflict en dit leidt tot 
angstgevoelens 
 Iedereen streeft ernaar dergelijke angsten te reduceren door defensiemechanisme,vb 

verdringing 
 Door verdringing naar het onbewuste ervaart iemand zijn angst producerende impulsen 

niet 
 Gedrag wordt ook beïnvloed door de wijze waarop iemand conflicten in de psychoseksuele 

ontwikkelingsfasen uit de vroege jeugd heeft ervaren en verwerkt problemen in fases kan 
aanleiding geven tot orale, anale en fallische fixatie 
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INSTINCTEN EN GEVOELIGE PERIODES: DE ETHOLOGIE 
 
 Lorenz 

 Instinctief gedrag kan alleen tot stand komen wanneer aan twee voorwaarden is voldaan 
 Er moet spontaan een innerlijke handeling tot het uitvoeren van de betreffende handeling 

zijn ontstaan 
 Er moet vanuit de buitenwereld een deblokkerende prikkel komen 

 Verduidelijking mbv mechanisch model: vat van Lorenz 510 
 Toevallige observaties hadden Lorenz erop gewezen dat ganzenkuikens, van zodra zij uit het 

ei komen de neiging vertonen om de moedergans achterna te lopen  Imprinting: van zodra 
het kuiken een bewegend object heeft gezien, wordt het volggedrag nog slechts opgeroepen 
door dat eerst waargenomen bewegend object 

 Imprinting 
 welbepaald soort leerproces dat aansluit bij een niet-aangeleerde gevoeligheid foor een 

weinig specifiek prikkelconstellatie 
 komt slechts voor gedurende een kritische of sensitieve periode 
 nadat de fysiologisch bepaalde kritische periode voorbij is, blijft de gehechtheid aan het 

object of levend wezen echter bestaan alsof het een aangeboren kenmerk is 
 kan ook teruggevonden worden bij dieren 

 gevoelige periode 
 er bestaat een gevoelige periode voor de vorming van sociaal gedrag bij apen 512 
 ook kritische periode bij mens vooral als het gaat om taalontwikkeling: menselijke 

omgeving is noodzakelijk opdat een kind een taal zou leren, bij afwezigheid van andere 
mensen zou er geen taalontwikkeling zijn en ze kan ook niet later bijgebracht worden 

 voorbeelden 

 wilde van Aveyron 513 

 wolvenkind Kamala 514 

 deze verhalen zijn nooit echt serieus genomen maar de scepsis verdween bij de 
beschrijving van Genie 514 

 slachtoffer van het feit dat zij tijdens de kritische periode  voor taalverwerving te 
weinig contact had met taal 

 waarschijnlijk is hun leervermogen aangetast door de zintuiglijke deprivatie 
waaronder ze hebben geleden en de emotionele littekens die ze hebben 
opgelopen tijdens hun gruwelijke gevangenschap 

 toch eerste taalverwerving bij Chelsea 515 
 verwerving van normaal taalgebruik is gegarandeerd voor kinderen tem de leeftijd van 6j 

maar wordt vanaf dat moment tot kort na het intreden van de puberteit steeds meer in 
gevaar gebracht en vindt daarna zelden meer plaats 

 Tinbergen 
 Bestudeerde de instinctieve seksuele gedragingen van stekelbaarsen 

 Prikkelconstellatie die het seksuele gedrag opwekt is bij het mannetje zeer specifiek 

 Zwelling op onderbuik van vrouwtje 

 Wijfje op bepaalde straal rond nest 
 prikkelconstellatie die de agressieve gedragingen uitlokt is specifiek 

 rode streep op onderbuik 
 von Frisch 

 studie van dansbewegingen van werkbijen die aan andere bijen instinctief worden 
overgedragen waar voedsel te vinden is 517 

 
B. Behavioristische motivatietheorieën: de Drive theorieën 
 
 Historisch 

 Drive: conditie van het organisme gebaseerd op een biologisch tekort of pijnlijke stimulering 
 Bernard: milieu intérieur 

 Organisme beschikt over een zelf-regulerend vermogen voor de handhaving van een 
constant intern milieu 

 Het uit balans zijn van 1 of meer van onze variabelen initieert processen die leiden tot 
herstel van evenwicht 

 Cannon 
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 Homeostase ipv milieu intérieur 
 Hull 518 

 Is ineengestort door 

 Het algemene verval  van het behaviorisme ten voordele van een cognitieve 
psychologie 

 Empirische gegevens zijn niet verzoenbaar met de gestelde voorspellingen 
 Butler: organisme streeft onder normale omstandigheden naar een zekere variatie in 

perceptuele input, een te geringe variatie in stimulering wordt meestal als onprettig  ervaren 
 Fowler 

 Ratten gaven de voorkeur aan nieuwheid, verandering en complexiteit 
 Ook het gedrag van mensen wordt gemotiveerd door nieuwsgierigheid 

 kritiek 
 Berlyne: sensoriële en deprivatie proven 

 Motivatietheorie die gebaseerd is op aspecten van nieuwsgierigheid 
 Onderzocht de variabelen die de meeste kans lijken te geven op een verklaring van 

exploratief gedrag 
 Exploratie wordt in hoge mate bepaald door externe stimulatie 
 Variabelen die het meest direct betrokken zijn bij exploratief gedrag, incongruentie , 

onregelmatigheid, heterogeniteit en nog andere factoren dragen gezamenlijk bij aan 
complexiteit 

 Stimulusvariabelen: collatieve variabelen: hebben te maken met gedrag dat wordt  
gemotiveerd door nieuwsgierigheid 

 Nieuwsgierigheidsdrive 
 Onbevredigende verklaring 
 Mens houdt zich ook bezig met activiteiten die de drive niet verkleinen 

 
C. De verwachtingstheorie van Toman 
 
 Tolman 

 Nieuwe matrix van factoren die structurele determinanten van gedrag motiveren 
 Cognitieve elementen worden gezien als een belangrijk onderdeel van menselijke motivatie 
 Tussen stimulus en reactie: tussenliggende variabele: verwachting die men over 

bereikbaarheid van doel heeft en waarde die men aan doel toekent 
 Tolmann       Hull 

 Cognities       drive 
 Gedrag wordt bepaald door    gedrag is gedetermineerd door 

Gebeurtenissen die nog moeten plaatsvinden gebeurtenissen die reeds 
plaats hebben gehad 

 Organisme wordt geactiveerd   principe van drive reductie 
Door de aantrekkingskracht van  
Bepaalde doelen  

 Verwachting wordt geleerd op grond van ervaring die gemanipuleerd kan worden 
 
C. Motivatie en Persoonlijkheid 
 
 Men is vooral een cultureel wezen  antropologische wetenschappen  mens is product van 

samenleving waarin hij leeft 
 Psychoanalytici ontwikkelen een eigen versie van het psychoanalytisch model waarin de sociale 

aspecten van het menselijk functioneren meer centraal staan: niet meer het ES, maar het Ego is 
de belangrijkste motivationele kracht in het menselijk individu geworden 

 Allport 
 Positieve, bewuste motivatie, de autonomie en de uniciteit van het individu zijn 

uitgangspunten van zijn persoonlijkheidstheorie 
 Motieven zijn in de eerste levensjaren nog voornamelijk biologisch van aard maar krijgen in de 

loop van een mensen leven een meer autonome functie 
 Motieven zijn niet gebonden aan hun verleden of aan eerdere doelen maar gericht op het hier 

en nu en de toekomst 
 Wanneer iemands motieven een functionele autonomie hebben: rijpe en unieke 

persoonlijkheid 
 Humanistische psychologie 



Samenvatting 79 

 Menselijk gedrag wordt vanuit een holistische en fenomenologische visie bestudeerd: de 
menselijke ervaringen vormen een geïntegreerd geheel, waarvan het zelf het middelpunt is  

 Vertrekt van een positief mensbeeld 
 De aanwezigheid van een destructiedrift of een neiging tot spanningsreductie staan op 

gespannen voet met deze mensvriendelijke uitgangspunten 
 Rogers en Maslow kritiseren de bestaande motivatietheorieën omdat deze het streven naar 

homeostase als basisprincipe nemen 
 Maslow 

 Tweede categorie behoeften 

 Fysiologische en psychologische behoeften 

 Groeibehoefte, motivatie tot zelfactualisatie 

 Deze behoeften vormen samen een behoeftenhiërarchie met zelfactualisatie aan de 
top 

 Pas wanneer lagere , biologische behoeften bevredigd zijn kan een individu tot 
zelfactualisatie komen 

 Rogers 

 Beschrijft de progressieve ontwikkeling van het menselijk individu in termen van een 
congruentie tussen het zelf en het ideale zelf 

 Wanneer de discrepantie tussen beide te groot is, is de persoon ontevreden en 
onaangepast  angst en onzekerheid 

 Mensen hebben een natuurlijke drang zich te ontplooien en de richting van die 
ontplooiing is positief 

 Mensen zijn in staat deze constructieve richting te vinden en ernaar te leven 

 Kwaad komt niet voort uit de menselijke nature maar vindt zijn oorsprong in de 
omstandigheden waarop zijn worden opgevoed 

 Mensen hebben een fundamentele behoefte om als eigenaardig en uniek mens 
gerespecteerd en gewaardeerd te worden 

 Kleine kinderen zijn voor de bevrediging van behoeften volledig afhankelijk van 
volwassenen, kinderen doen alles om de begeerde waardering te krijgen, soms 
gaan ze daarin zo ver dat ze nooit zelf leren denken en voelen  kan tot 
problemen van zeer verschillende vormen leiden, onwerkelijk zelfbeeld is oorzaak 
van alle problemen 

 Gevolgen voor psychotherapie: client-entered therapy 

 Een goede therapie moet een antwoord zijn op de kern van het probleem, kern: 
het ontbreken van respect en waardering in kindertijd met als gevolg een 
onvolgroeide identiteit 

 Therapie is het aanbieden van een persoonlijke relatie, die gekenmerkt wordt 
door respect en waardering voor cliënt 

 Therapeut moet optreden als een echt mens en dan kan de cliënt zich als mens 
verder ontwikkelen 

 Therapeutische relatie: veilige omgeving 

 Eigenschappen therapeut 
 Echtheid 
 Onvoorwaardelijk respect 
 Empathie 

 Deze grondhoudingen mogen zelf ingevuld worden door de therapeut 

 Toch vrij uniforme werkwijze 
 Het past niet om advies of instructies te geven: cliënt moet zelf zijn oplossing 

vinden 
 Het ligt niet voor de hand om te diagnosticeren volgens bepaalde 

vooropgezette ideeën of te behandelen met vaststaande methodieken 
 Kritiek 

 Wat wordt met zelfactualisatie bedoeld 
 Klinische relevantie is van bedenkelijk allooi 

 
E. Veldpsychologie van Kurt Lewin 
 
Lezen + slides 
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F. De Arousaltheorie 
 
 Arousal 

 algemene activiteitsniveau in het lichaam 
 kan variëren op een continuüm gaande van diepe slaap via normale waakzaamgied tot 

extreme opwinding 
 4 algemene bronnen 

 driften en stimulansen 
 omgevingsomstandigheden 
 verrassende of nieuwe gebeurtenissen 
 chemische middelen 

 volgens arousal theorie varieert de prestatie met de arousal 
 de prestatie is het  best bij tussenliggende niveaus van arousal 

 proeven bij dieren 
 een te hoog arousal interfereert met de prestaties van de dieren 

 proeven bij mensen 
 verhoogde arousal helpt bij gemakkelijke of vervelende taken maar is nadelig bij moeilijke 

taken of taken die concentratie vergen 
 voor de komst van arousal theorie hadden onderzoekers reeds een verband tussen het optimale 

motivatieniveau en de taakmoeilijkheid  
 wet van Yerkes en Dobson: voor elke taak bestaat een optimaal niveau van motivatie en hoe 

moeilijker de taak is, hoe lager het optimale niveau is 
 Soms is een vermindering in arousal aangenaam en belodend, op andere momenten is verhoging 

van arousal belonend  komt omdat mensen een tussenniveau van opwinding zoeken ═> 
arousal theorie is evenwichtstheorie van motivatie 

 Individuele verschillen in het optimale arousal niveau 
 Zuckerman: schaal op basis van sensatiezoekgedrag om de individuele verschillen in het 

optimale arousal te meen 
 Iets nieuws zal aanvankelijk arousal opwekken, maar na herhaalde aanbieding vertrouwd worden 

en niet langer opwindend, aangenaam of belonend zijn 
 Controverse tov de omgekeerde U-curve 

 Deze curve is louter beschrijvend en legt niet uit waarom een dergelijke relatie tussen arousal 
en prestatie gevonden wordt 

 
G. De oudere cognitieve motivatietheorieën 
 
 Eerste cognitieve theorieën 

 Rol die wordt toegekend aan cognitieve processen in vergelijking tot de huidige opvattingen is 
erg bescheiden 

 Cognities zijn vooral tussenliggende variabelen die nog sterk afhankelijk zijn van de 
aangeboden stimuli en nauwelijks invloed hebben op de richting van het beslissingsproces. 

 Murray 
 Mensen hebben meer motieven die als tussenliggende variabelen het gedrag opwekken en 

richten  
 Motieven zijn psychogeen en hiërarchisch geordend 
 20-tal motieven 
 motievenhiërarchie is bij iedere persoon weer anders en is meetbaar met behulp van de door 

Murray ontworpen Thematic Apperception Test 
 McClelland 

 Het oranisme streeft naar een affect-toestand die gekenmerkt wordt door een matige 
discrepantie van het adaptatieniveau op ieder ervaringscontinuüm  matige discrepantie leidt 
tot positief affect en dus tot naderen, grote discrepantie leidt tot negatief affect en dus tot 
vermijdingsgedrag 

 nAch: need to achieve 
 iemand met een sterke nAch is iemand voor wie situaties waarin gepresenteerd moet 

worden, kenmerken hebben die tov zijn adaptatieniveau een matige discrepantie vertonen 
 belangrijk voor economische groei 
 prestatiemotievatie wordt ook sterk beïnvloed door opvoedingspraktijken: 

zindelijkheidstraining 
 Atkinson 
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 Meer formele theorie 
 probeert persoonlijkheidspsychologie en experimentele psychologie met elkaar te verbinden 
 meestal worden mensen eerst geclassificeerd op grond van dominante motivationele 

kenmerken en wordt vervolgens nagegaan hoe het gedrag varieert onder invlod van 
experimentele condities 

 binnen kader van motivatietheorie: 2 categorieën van mensen 
 nAch hoger dan negatieve faalangst (F-) 

 plezier: presteren 
 F-  > nAch 

 Plezier: vermijden van falen 
 T = nAch x P x i : kans op succes en kans op falen zijn complementair net als de 

beloningswaarde van succes en strafwaarde van falen 
 P: kans dat taak met succes volbracht zal worden 
 I: beloningswaarde van succes 
 T: sterkte van tendens zich in een bepaald gedrag te begeven 

 T= F- x p x I 
 T: sterkte van de tendens om een bepaalde taak te mijden 

 De neiging zich in een bepaald gedrag te begeven is het sterkt bij een p=.50 en dat voor zover  
bepaald door F-, de neiging een situatie te vermijden ook het sterkst is bij p=.50 

 Personen waarvan de faalangst relatief sterker is dan de prestatiemotivatie hebben een 
voorkeur voor hetzij moeilijke, hetzij gemakkelijke taken, personen bij wie prestatiemotivatie 
verhoudingsgewijs groter is dan faalangst prefereren taken van gemiddelde moeilijkheid 

 Model laat ook predicties toe omtrent de neiging om in een bepaalde situatie door te zetten 
 Horner 

 Middelbare scholieren:  
 Beduidende verschillen tussen mannen en vrouwen waarbij de mannen consistent hoger 

scoren op prestatieve verbeeldingskracht 
 Vrouwen leken daadwerkelijk de moeite te doen om succes te vermijden 

 Adolescenten 
 Resultaten identiek 
 Jongens beschreven meer prestatiegerichte thema’s 
 Jongens vertonen meer faalangst bij het beschrijven van meisjes terwijl meisjes jongens 

in prestatiegerichte termen beschrijven 
 => er bestaan een aantal fundamentele kenmerken in de manier waarop mannen en vrouwen 

prestatie en falen waarnemen, geen echte verschillen tussen geslachten in prestatiemotivatie 
 kritiek op Atkinson 

 prestatietaken hebben meestal niet alleen het onmiddellijk gevolg maar ook implicaties voor 
de toekomst 

 succes in een taak is niet alleen een doel op zich maar ook een noodzakelijk middel om naar 
volgende successen te streven 

 Raynor 
 Niet alleen de anticipatie op het onmiddellijke succes , maar ook de anticipatie  op daarop 

volgende toekomstige successen hebben een effect op de motivatie om te streven naar  
succes  en het vermijden van een mislukking in de eerstvolgende prestatietaak 

 Meeste prestatietaken zijn een stap in een reeks van opeenvolgende prestatietaken die verder 
in de toekomst gelegen zijn, maar waarop nu reeds geanticipeerd kan worden 

 Onderscheid van 2 types reeksen 
 Contingent paden 

 Reeks van prestatietaken waarbij succes in de eerstvolgende stap of taak een 
noodzakelijke voorwaarde is om de daaropvolgende prestatietaak aan te vatten 

 Resulterende prestatiemotivatie wordt niet alleen  bepaald door het verwachte succes 
in die taak, maar ook door de verwachting of anticipatie van successen in de volgende 
stappen 

 Niet-contingente paden 

 Reeks van opeenvolgende prestatietaken waarbij succes of mislukking in een 
bepaalde taak geen invloed heeft op de mogelijkheid om de reeks verder af te werken 

 Anticipatie van de volgende successen heeft geen invloed op de motivatie voor de 
eerste taak 

 Resulterende prestatiemotivatie voor een eerstvolgende taak zal sterker zijn naarmate de 
lengte van het contingente pad groter is 
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 Succesgeorienteerde individuen: nAch > F- 
 Faalangstige individuen: nAch < F- 

 Impliceert manier om intensiteit van totale prestatiemotivatie te verhogen 542 
 
H. De cognitieve motivatietheorieën uit de sociale theorie 
 
 Zijn ontwikkeld uit de consistentie-en attributietheorieën 
 Consistentie theorieën 

 Menselijke motivationele processen zijn beschrijfbaar vanuit de fundamentele behoeft om 
tussen cognities of sets van cognities een evenwicht te handhaven 

 Heider: balans theorie 543 
 Festinger: cognitieve dissonantietheorie 

 Organismen streven ernaar spanningen in hun psychisch functioneren te reduceren, 
spanningen ontstaan wanneer attitudes, cognities of gedragingen met elkaar in tegenspraak 
komen 

 Sommige reductiemechanismen zijn moeilijker dan andere 
 Theorie over de manier waarop mensen gemotiveerd worden tegenspraken tussen cognities 

onderling of cognities en gedrag te hebben 
 Mensen worden geacht cognities omtrent zichzelf en hun omgeving te hebben, cognities 

kunnen 3 soorten van relaties tov elkaar hebben 
 Consonant: ene volgt uit andere 
 Dissonant: tegendeel van ene cognitie volgt uit andere 
 Irrelevant 

 Begrip cognitie wordt ruim gehanteerd 
 Dissonantie activeert dissonantie-reducerend gedrag, dissonantie werkt als drive die het 

gedrag opwekt 
 Om dissonantie weg te werken passen wij verschillende theorieën toe 

 Gedrag aanpassen aan cognitie 
 Beoordeling aanpassen 

 Attributietheorie  
 Reden van verschuiving: weinig precieze karakter van dissonantietheorie 
 Manier waarop mensen oorzaak-gevolgrelaties waarnemen staat centraal 
 Motivatieprincipe in ieder attributieproces  is de beheersing van de causale structuur van de 

omgeving 
 Onderscheid tussen interne en externe attributies 

 Interne: oorzaak verwijst naar een dispositie van een persoon 
 Externe: factoren die relatief losstaan van de persoon 

 Is vooral toepasbaar in prestatiemotivatieonderzoek: prestatiemotivatie  lijkt niet alleen 
afhankelijk te zijn van de moeilijkheidsgraad van een taak maar ook  
 van het toeschrijven van verwachtingen over succes en falen aan interne of externe 

factoren 
 van het feit of causale oorzaken als tijdelijk onstabiel of als onveranderlijk worden gezien 

 Weiner 
 4 factoren samengevoegd in cognitieve motivatietheorie 

 Capaciteit 

 Inspanning 

 Moeilijkheidsgraad 

 Toeval 
 Kenmerk van theorie: situaties zoals die door een persoon worden waargenomen 
 Werd uitgebreid door 2 nieuwe dimensies van oorzakelijke factoren 

 Controleerbaarheid 

 Globaliteit 
 

§ 2 Een taxonomie van de belangrijkste motievatietheorieën 
 
 Motivatietheorieën verschillen grondig op aantal dimensies 

 Verschil naargelang het aantal fundamentele behoeften die zij in de menselijke gedragingen 
veronderstellen 
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 Verschil in functie van de toedracht van hun theorie: reële drijfkrachten in de mens ↔ 
behoeftenleer om geheel van de menselijke gedragingen en hun onderliggende motieven  
inzichtelijk te make 

 Thomae: 4 categorieën naargelang reductie van basisbehoeften 
 Monothematische theorieën 

 Herleiden alles tot 1 basisbehoeft 
 Gaan uit  van het uit de natuurwetenschappen afkomstige homeostaseprincipe 
 Freud: vooral aandacht voor libidineuze energie  monothematiche theorie (panseksuele 

theorie) 

 Bij psychische stoornissen speelde telkens weer de seksuele drang een hoofdrol in 
het tot stand komen van psychisch conflict 

 In allerlei activiteiten  en drijfveren van de mens gaan elementen van het seksuele 
libido schuil 

 => seksuele drang is alles doordringbare psychische kracht 
 hydraulisch model van lorenz: 1 vat energie 

 polariserende theorieën 
 Freud 

 Zelf-en soortbehoud 

 Seksuele en vernielingsimpulsen 
 Lewin 

 Spanningen in psychisch veld kunnen geformaliseerd worden in een aantal 
polariserende tendensen die simultaan actief zijn 

 2 simultane toenaderingstendensen 

 1 toenadering en 1 aversieve tendens 

 2 simultane aversieve tendensen 

 humanistische psychologie 

 biologische behoeftes 

 groemotivaties 
 Athematische theorieën 

 Slechts concrete motieven voor een bepaalde concrete situatie 
 Specifieke doelgerichtheden en doelstellingen zijn niet te herleiden tot meer fundamentele 

grondrichtingen in het dynamisme van het psychisch leven 
 Polythematische motivatietheorieën 

 Aantal grondrichtingen van onze behoeften niet herleiden tot een zeer beperkt aantal 
motivaties 

 Vb Nuttin 
 

§ 3 De relationele theorie van de behoeften volgens Nuttin 
 
 Fundamentele behoeften: grondtypes van gedragsomgang voor zover ze noodzakelijk blijken te 

zijn opdat de menselijke persoon als organisme als sociaal individu en als geestelijk wezen niet 
kwijnt of tot verval komt 

 Bij het ontbreken van bepaalde grondtypes van relaties met de wereld ontstaat er een toestand 
van onwelzijn 

 Verschillende niveaus van activiteit zitten onontwarbaar verweven in de concrete menselijke 
handeling 

 Bij de ontleding van de structuur van de menselijke behoeften zullen wij een  analoge 
vervlochtenheid  van dynamismen op verschillend niveau aantreffen 

 3 niveaus van grondtypes van ervaringen, op elk niveau zijn er gedragingen die hoofdzakelijk de 
handhaving van het organisme beogen, terwijl andere gedragingen contact met de buitenwereld 
bewerkstelligen: ze zijn complementair 
 psychofysiologisch/biologsich niveau 

 organisme probeert zich van zijn omringend milieu te onderscheiden en te handhaven 
door een betrekkelijk constant geheel van biochemische eigenschappen 

 deze eigenschappen kenmerken datgene wat Bernard inwendig milieu noemt 
 er is ook een uitwendig milieu: chemische en termische eigenschappen 
 organisme slaagt erin om in zo’n wisselvallige omgeving waarmee het onafgebroken in 

relatie staat zijn eigen karakteristieken zijn biologische individualiteit te behouden 
 ongewone veranderingen  gecoördineerd systeem van processen  in het orgnisme 

wordt in werking gesteld 
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 de breuk in het biologsich evenwicht brengt in het organisme complexe reacties teweeg: 
gedragingen 

 organisme wil ook biologische uitwisseling  drang tot zelfbehoud en handhaving en de 
drang naar contact met elkaar raken elkaar hier 

 psychosociaal niveau 
 individu zoekt als sociaal wezen contact met  de wereld die een betekenisvolle wereld is 

en meer specifiek met de medemens 
 mens wil zelfbehoud waarborgen door met zijn kennis de wereld te beheersen en door 

zijn sociaal contact, zichzelf te affirmeren te bevestigen 
 seksuele behoefte is te situeren tussen verschillende niveaus 

 seksuele behoefte is de fysische behoefte aan het lichaam van een ander 

 seksuele drang neemt onder de fysiologisch-gefundeerde behoeften een zeer 
speciale plaats in door het feit dat haar bevrediging intiem contact veronderstelt met 
ander mens 

 illustratie van interactie tussen handhaving en ontplooiing 

 het psychofysiologisch genot schijnt een zeker tonisch effect te hebben doordat het 
subject daarin een zekere ontplooiing ondervindt van heel zijn biologische wezen 

 nauwe band tussen de seksuele behoeften en de behoefte tot zelfverwezenlijking   
niets is van aard het Ik dieper te kwetsen  dan de ervaring of de vrees voor seksuele 
impotentie of andere storende remmingen in dit gebied 

 seksuele activiteit is een gedragsvorm die de synthese uitmaakt van de behoefte tot 
zelfverwezenlijking en menselijk contact 

 verruiming van behoefte tot zelfontplooiing door feit dat mens zich min of meer 
identificeert of vereenzelvigd met een zeker aantal personen en objecten uit zijn omgeving 

  het gevaar dat een lid of een deel van dit sociale IK bedreigt brengt de 
defensiemechanismen van het IK zelf in beweging 

 existentieel niveau 
 mens dient rekening te houden met het onloochenbare en kapitale feit dat de mens een 

wezen is dat  zich problemen stelt aangaande zijn bestaan zelf 
 dit komt tot uiting in de uitwerking van soms ingewikkelde filosofische en religieuze 

opvattingen 
 de behoefte om zich te handhaven op geestelijk niveau blijkt duidelijk uit de drang van de 

mens om zomaar niet te verdwijnen na dit aards bestaan 
 op intellectueel-filosofisch gebied bestaat de behoefte van onze geest om een zin te 

geven aan ons bestaan, de behoefte om zinvol geïntegreerd te weten in een absolute 
zijnsorde 
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Hoofdstuk 5 : De studie van emoties 
 
 vroeger: emoties werden als dierlijk beschouwd, emoties als irrationeel tov de rede 
 romantiek: emoties zijn puur natuur, ratio wordt opgelegd door de cultuur 
 20

e
 E: darwinistisch standpunt: emoties zijn vroeg in de evolutie van de menselijke soort tot 

ontwikkeling gekomen maar de mens heeft ze ten dienste van de ratio gesteld, emoties die 
gunstig zijn voor de overleving van de soort zijn overgebleven 

 
§ 1 Hoe komen emoties tot stand 
 
A. De James-Lange theorie over de emoties 
 
 theorie van James 

 kern: emotie is niet de oorzaak maar het gevolg van de activatie in ons lichaam 
 zonder de lichamelijke toestanden die volgen op de waarneming zou  de waarneming zuiver 

cognitief van aard zijn 
 als we uit een emotie als alle lichamelijke bestanddelen wegstrepen blijft er geen emotie meer 

over, angst is de som van de lichamelijke reacties 
 Lange 

 Ongeveer zelfde hypothese in zelfde periode 
 Criticus van deze theorie: Cannon 

 kritiek 
 Er zijn nauwelijks verschillen tussen de autonome reacties die gepaard gaan met 

uiteenlopende emoties, specifieke lichamelijke reacties geven bezwaarlijk aanleiding tot 
specifieke emoties 

 Het met adrenaline-injecties teweegbrengen van lichamelijke activatie  en reacties leidt 
niet tot als echt ervaren emoties 

 Ons lichaam is slecht uitgerust om de autonome reacties te ervaren 
  Zijn idee 

 autonome lichamelijke veranderingen en de bewuste ervaring van emotie ontstaan 
gelijktijdig 

 in niet-emotionele omstandigheden wordt de werking van de thalamus in de hersenen 
geïnhibeerd 

 deze inhibitie wordt opgeheven bij het percipiëren van een emotionele situatie, thalamus 
zendt dan impulsen naar de hogere delen van de hersenen waar de emotionele ervaring 
ontstaat en andere impulsen naar de ingewanden en spieren waar de lichamelijke 
veranderingen optreden 

 
B.  Emoties binnen de behavioristische traditie: emoties volgens Watson 
 
 onderzocht welke emoties baby’s vertonen 
 baby’s beschikken over 3 aangeboren emoties 

 liefde 
 woede 
 vrees 

 beschouwde emoties als gedrag en wilde ze ontwikkelen door conditionering: Kleine Albert 555 
 rijke emotionele leven van volwassenen is terug te voeren op de 3 aangeboren emoties, in de 

ontwikkeling worden liefde, vrees, en woede gekoppeld aan nieuwe stimuli zodat in de loop van 
de tijd een grote verscheidenheid van stimuli deze emotionele reacties kan uitlokken 

 er vinden ook differentiatieprocessen plaats 
 emoties gaan zich manifesteren in allerlei verschillende vormen en verschillende gradaties 
 complexheid van emoties: basisemoties kunnen aan dezelfde stimuli verbonden worden en 

dus tegelijkertijd optreden 
 
C. De cognitieve emotie theorie van Schachter 
 
 emotionele beleving bestaat uit de waarneming van autonome arousal waaraan de persoon een 

oorzaak toekent die uit emotioneel betekenisvolle omstandigheden is afgeleid 
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 verschillen in emotionele beleving zijn dan het gevolg van de attributie van arousal aan 
verschillende omstandigheden, geen arousal  geen emotioneel leven 

 hypothese werd getoetst in het experiment van Schachter en Singer 557 
 conclusie: welke emotie door de proefpersonen werd ervaren leek te worden bepaald door 

situationele kenmerken maar dit was niet alleen het geval wanneer de arousal niet aan de 
injecties kon worden toegeschreven, de kern van de emotionele beleving zou dus bestaan uit 
arousal en de attributie ervan 

 kritiek: enkele bevindingen zijn strijdig met hun eigen hypothese 
 tussen de onverklaarde aroousal conditie en de placebo conditie bleek geen verschil in de 

subjectieve beoordeling van de gevoelens 
 replicaties met kleine varianties konden de bevindingen niet bevestigen 
 zelfs indien men de resultaten wel zou kunnen repliceren dan nog kan men er een plausibele 

verklaring voor aanvoeren 
 vb adrenaline leidt tot toename van zenuwachtigheid  

 sommige proefpersonen die adrenaline-injecties krijgen en teven van de gevolgen op de 
hoogte zijn ervaren sterke en echte emoties 

 toch blijft deze theorie de referentie over emoties 
 verdere ontwikkelingen 

  interpretatie van arousal heeft ook invloed op de algemene fysiologische toestand van een 
persoon 

 feitelijk voorkomen van arousal is niet belangrijk, belangrijker is dat de personen zelf overtuigd 
zijn dat er arousal is zelf wanneer dat niet het geval is 

 Valins: pseudo-arousal is voldoende  zeer relevant voor de gedragstherapie: experiment 
van Valins en Ray 558  insufficient justification: hun onbevreesdheid werd niet genoeg 
gerechtvaardigd door de feitelijke gebeurtenissen zodat zij nog net zo fobisch waren als voor 
het experiment 

 Causale attributies van de arousal 
 Wanneer de ervaren arousal toegeschreven wordt aan externe factoren en niet aan eigen 

ervaringen dan verzwakt de emotionele ervaring 
 Gebeuren onbewust 
 Experiment Nisbett en Schachter 558 

 
§ 2 Hoe verdwijnen emoties: opponente processen 
 
 Solomon:  

 theorie van de opponente processen poogt een antwoord te geven op de vraag waarom 
emoties verdwijnen 

 wanneer iemand in een droevige stemming geraakt dan wordt er na verloop van tijd een 
tegenbeweging ingezet, deze tegenbeweging doet de aanvankelijke droefheid teniet en laat 
haar zelfs in haar tegendeel verkeren 

 twee wetmatigheden over de dynamiek van emoties 
 affectieve contrasten: emotionele toestand die eenmaal door een prikkel is opgeroepen 

zal automatisch een tegengesteld proces uitlokken, dit opponente proces wordt met de tijd 
heviger en zorgt voor een emotioneel contrast of een na-effect zodra de persoonlijke 
stimulus wegvalt 

 veranderingen die zich voltrekken bij herhaalde emotionele stimulatie, regelmatig 
oproepen van een bepaalde emotionele toestand zal met zich meebrengen dat het 
opponente proces steeds vroeger in de tijd en steeds nadrukkelijker wordt ingezet  na-
effect treed eerder en sterker op 

 3 kenmerken van na-effect 
 non-cognitief: stemming is niet gekoppeld aan een cognitieve re-appreciatie  van een 

prettige gebeurtenis 
 automatische dynamiek van emoties is functioneel 
 na-effect kan motivationele proporties aannemen 

 illustraties: 564 
 vanuit dit perspectief is zeer goed te begrijpen waarom mensen zich blootstellen aan 

depressogene stimuli, na afloop kan immers volop genoten worden van het eufore-na-effect 
 manische depressie kan ook als een Solomiaans fenomeen begrepen worde 
 experimentele evidentie 

 dierexperimentele studies ondersteunen het experiment 
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 aantal studies bij mensen is zeer klein 

 depressies werden nooit gevolgd door een euforisch na-effect 
 veel aandacht omdat het de enige theorie is die spreekt over het verdwijnen van emoties 
 habituatie kan met deze theorie verklaard worden door het steeds sterker optreden van een 

compenserend na-effect 
 
§ 3 Classificatie van de emoties  
 
 Spinoza: onderscheid tussen emoties van plezier, verdriet, verlangen 
 Plutchik: onderscheid tussen 8 basisemoties of primaire emotie 

 Emotierad 
 Basisemoties die tegen elkaar liggen zijn elkaars tegenpolen 
 Een combinatie van tegenpolen die naast elkaar liggen geeft aanleiding tot emoties op de 

tweede lijn: primaire dyade 
 Een combinatie van 2 basisemoties waartussen zich een andere emotie bevindt: secundaire 

dyade 
 Dit onderscheid is mogelijk omdat we in onze taal woorden hebben om deze gevoelens uit te 

drukken 
 
§ 4 Emoties en hun somatische verwikkelingen: de psychosomatiek 
 
 In de psychosomatiek onderzoekt men hoe de emotionele situatie waarin een persoon zich 

bevindt oorzaak kan worden voor de ontwikkeling van een lichamelijke stoornis, hoe een bepaalde 
context, door de psychologische werking ervan , oorzaak wordt van een somatische verwikkeling 
 psychosomatische ziekte 

 Brady en Weiss 
 Brady: proeven met apen 
 Weiss: proeven met ratten 
 Resultaten Weis 

 Conditie waarin niet voor schokken werd gewaarschuwd was het meest stressvol: 
verschillend met resultaten van Brady door 

 Hoeveelheid antwoorden 

 Relevantie van de feedback die het antwoord produceert 

 Relevante feedback: stimuli die door het antwoord van het dier werd 
geproduceerd en die in verband staan met de stressor 

 Dient men zeer zware schokken toe die het dier machteloos moet ondergaan dan 
overschrijdt men het dierlijk incassatievermogen  onomkeerbare veranderingen in het 
adaptatiemechanisme, gevolg voor deze dieren 

 Stoornissen in leervermogen 

 Buitengewoon prikkelbaar en schrikachtig 

 Niet in staat om nieuwe bedreigingen het hoofd te bieden 

 Minder weerstand tegen infecties en tumoren 

 Minder pijngevoelig 

 Arousal systeem is permanent overgevoelig  
 Kriteik op Brady’s experimenten: apen werden niet op grond van toeval toegewezen aan de 

avoidance of yoked conditie 
 Hysterische verlamming 

 Hierbij verliest iemand de controle over een deel van zijn eigen lichaam, zonder dat een ziekte 
daarvoor verantwoordelijk is 

 Marshall: bewijs van hysterische verlamming 
 De opdracht om iets te bewegen wordt door een ander hersengebied onderbroken en 

door dit patroon kan simulatie veroorzaakt worden 
 70-80 procent van de hysterische verlamming treffen linkerhelft van lichaam + rechterhelft 

is verantwoordelijk voor autobiografisch geheugen 
 weg openen naar chirurgische ingrepen: men zou de remmende zenuw banen kunnen 

doorsnijden  verlamming zou verdwijnen maar iedereen heeft die motorische remming 
hard nodig Vb slaapverlamming 

 hysterische verlamming is niet hetzelfde als slaapverlamming 

 Hysterische verlamming is het product van hetzelfde verlammende mechanisme, met 
als verschil dat maar een deel van het lichaam actief is 


