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Hoofdstuk 1: Wat is psychologie? 1 

§ 1. DE PSYCHOLOGIE EN HAAR STUDIEOBJECT 1 

(inleiding: lang verleden, korte geschiedenis 

de term “psychologie”: peri psychè -> de anima -> middeleeuwen: Göckel/Marulic) 

 

A. De voorgeschiedenis van de psychologie als wetenschap 1 

 De erfenis uit de wijsbegeerte 2 
o Plato en Aristoteles 
o Augustinus: denken = enige onwrikbare zekerheid van ons bestaan 
o Thomas van Aquino 
o René Descartes: onderscheid „res extensa‟ en „res cogitans‟ 
o 3 Copernicaanse revoluties 

 Copernicus: heliocentrisme vs geocentrisme 
 Giardano Bruno  Galileo Galilei 

 Darwinisme : menselijke evolutie 
 Freud: mens geleid door onderbewustzijn 

 De impliciete mensopvatting 6 
 Gevaren: 

 Vaag 
 Inconsistent 
 Geen verklaring 
 Niet kritisch geëvalueerd 
 Té normatief 

 Wanneer wordt onderzoek echt wetenschappelijk? 
 Vertrekken vanuit empirisch/observeerbare gegevens 
 Empirische gegevens systematisch verzameld/representatief 
 Methodologie die eenduidige conclusies mogelijk maakt 

B. Studieobject en werkwijze van verschillende stromingen in de psychologie 10 

De academische psychologie 10  

 Introspectiepsychologie 10 

Introspectiepsychologie van Wundt 

 Van buitenaf: RT 

• 1796: Maskelyne-->Kinnebrook; 1818: Bessel-->Walbeck 

• Gedankenmesse+apperceptie 

 Van binnenin: introspectie 

 Hermeneutische methode 

Mentale scheikunde van Titchener 

Dubbele reactie tegen Wundt 

 Behaviorisme (Amerika) 15 

 De denkpsychologie (Europa) 22 

 “Akt”-psychologie (Europa) 26 

 Gestaltpsychologie (Europa) 27 

 Cognitieve psychologie en de opkomende informatieverwerkingstheorieën29 

 Informatietheorie 30 

 Informatieverwerkingstheorieën 34 

 Connectionisme 40 

 Opkomst van de cognitieve neurowetenschappen 48 

De niet-academische psychologie 53 

 Dieptepsychologie 53 

 Humanistische psychologie 57 
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Psychologie: de wetenschappelijk studie van het gedrag 59 

 Intentionaliteit 59 

 Integratie van processen 62 

 Gepersonaliseerd 62 

 De biologische basis van het gedrag 64 

§ 2. METHODES EN DOMEINEN IN DE PSYCHOLOGIE 68 

A; De verschillende methodes in de wetenschappelijke psychologie 68 

 Beschrijvend onderzoek 68 

 Relationeel onderzoek 69 

 Causaal/experimenteel onderzoek 74 
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Hoofdstuk 2: De studie van het geheugen 97 
 Traditionele bewering (maar: verzet Gibson!) 

 Geheugen enge/ruime zin 

 Voorbijgestreefd? 

 Indirect geheugen 

 Episodisch, semantisch en procedureel geheugen 

(expliciet: episodisch  impliciet: semantisch & proceduraal) 

Oudere theorieën, voorbijgestreefd? 

3 fasen: verschillende theorieën 

 opnemen / bewaren / oproepen 

§ 1. DE FILOSOFISCHE TRADITIE 104 

 Plato 

 Metafoor van wastablet „tabula rasa‟ (Socrates, Aristoteles,     Parmenides, 

Diogenes, Cicero, Thomas van Aquino) 

 Metafoor van duiventil/vogelkooi 

Aristoteles‟ associatie    

 Wet van gelijkenis 

 Wet van contrast 

 Wet van contiguïteit  LEREN! 

Britse associationisten 

 James Mill: “mentale mechanica” 

 John Stuart Mill: “mentale chemie” 

§ 2. CONSOLIDATIE- EN SPOORVERVALTHEORIE 110 

A. De consolidatietheorie 110 

Theorie (fout, maar empirisch juist) 

 Wat waargenomen wordt laat een fysiologisch spoor na dat zich eerst 

consolideert. Vergeten  spoor uitgewist 

 Kritiek: elektrische shock therapie bij depressieven 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Experimenteel onderzocht: ECT enkel invloed op het oproepen 

B. De spoorvervaltheorie 111 

 Ebbinghaus: 3 bijdragen: 

 Theorie over het vergeten  oorzaak van het vergeten is TIJD 

 Nieuw materiaal: zinloze lettergrepen  reproductie is afhankelijk van 

VOORKENNIS 

 Nieuwe methode: BESPARINGSMETHODE 

  leverde pionierswerk 
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C. Kritische evaluatie 115 

(1) vergeten komt bij de mens niet voor! 

Het geheugenspoor verdwijnt: verklaring voor vergeten 

Weerlegging: “vergeten” wordt veroorzaakt door het niet kunnen oproepen 

van opgeslagen informatie 

 Penfield: hersenen testen: pp kon recente gesprekken/gebeurtenissen uit 

kindertijd navertellen 

Tijd zelf = oorzaak van vergeten 

Weerlegging: tijd zelf kan nooit de oorzaak zijn van het vergeten, wel wat er 

gedurende die tijd gebeurt 

 Reminiscentie-effect:  

Het zich herinneren van het vergetene zonder dat er een nieuw leren 

voorkwam 

2 bijkomende moeilijkheden: 

 Dezelfde personen om verschillende tijdstippen over hetzelfde 

ondervraagd  partieel leren 

 Nooit zekerheid dat ppn gedurende tijdsintervallen niet aan zelfstudie 

doen  partieel leren 

Hypermnesie: hoe zelfstudie of andere mentale processen het verbeteren van de 

geheugenprestaties op langere termijn kan bevorderen 

Overeenstemming van contextuele informatie tussen de leerfase en toetsing 

(gemoedstoestand, omgevingscontext) 

(2) methodologisch 

§ 3. DE DIEPTEPSYCHOLOGISCHE BENADERING 119 

 Freud 

A. De verdringingshypothese 119 

  bv. meisje, krijgt op 20 jaar beenverlamming  

 hypnose: was verkracht, gebeurtenis was verdrongen van bewuste naar 
onderbewuste 

 wat bijblijft = actief dynamisch: wat verdrongen is wilt terug naar het 

bewuste keren, maar gaat niet (trauma) dus zoekt uitwegen aanvaardbaar 

voor bewustzijn (zoals verlamming)  

     via omweg (verlamming) 
         waar bewustzijn verslapt is  

B. De droomanalyse 119 

 = wat bijblijft in onbewuste wordt geassocieerd met andere dingen 

 Freud beschrijft en analyseert dromen 

 Droom = wat leeft in je onderbewustzijn 

 deel van wat voordien is gebeurd 

 deel irrelevante dingen 

C. Het “normaal” vergeten 120 

 Het vergeten van de naam van de kunstenaar, versprekingen  onderbewuste 

D. Kritische evaluatie (enkel van in les) 122 

 afleidingen:  

 Alle negatie emotionele ervaringen: sneller vergeten (bewust)  positieve blijven 

Veel onderzoek naar leven uit positieve of negatieve ervaringen  van positief 

(negatieve wordt niet/minder gerapporteerd) = Pollyanna principle 

Zelfs bij depressieven: positieve ervaringen 

 Doelbewust dingen vergeten: kan je dat? 
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Weten we niet: proeven zijn hier niet eenduidig over, soms: doelbewust 

vergeten: juist wél onthouden 

 Flitslicht-ervaringen – flash bulb memories 

 bepaalde gebeurtenissen met emotionele betrokkenheid: beter onthouden 

vb.: dood Lady Di / koning Boudewijn / 1e geslachtsgemeenschap  

verklaring:  

 Print now! Mechanisme: direct gedrukt in geheugen (door 

intensiteit) 

 navertellen door geraaktheid (tegen anderen, bij jezelf) 

 lastig voor de wetenschap:  empirisch klopt vaak niet 

     experimenteel niet toetsbaar 

 Psychogene amnesie of “recovered memories” 

Vaak t.g. v. psychotherapie: taal kan (door suggestieve vragen te stellen) 

geheugen beheersen  verband taal – geheugen 

 verkrachting door vader (90% valse beschuldigingen) 

  “is het mogelijk dat u verkracht bent?”  ja, dat kan wel… 

 infantiele amnesie (1e ervaringen van je bestaan niet onthouden) 

vraag: wanneer begint je geheugen te werken? 

 Verband geheugen –taal??  

    Geheugen ontstaat vanaf de taalbeheersing? 

    = causaal verband??? 

     Volgens sommigen wel 

§ 4. DE GESTALTPSCYHOLOGIE EN KURT LEWIN 135 

A. De Gestaltpsychologie 135 

 Wulf 

 Katona en Asch 

 Von Restorff  Nuttin 

B. Kurt Lewin 139 

 Zeigarnik en Ovsiankina 

Contexteffecten 

 Marrow 

 Rosenzweig 

 prestatiemotivatie  

Nuttin en d‟Ydewalle 

 Evaluatie 

 methodologisch 

 belang van interesse 

§ 5. DE BEHAVIORISTISCHE EN FUNCTIONALISTISCHE PSYCHOLOGIE146 

 Watson en de studie van het geheugen 

 Belang van  activiteiten in het retentie-interval 
 proeven met Amerikaaanse kakkerlakken (zijn actief in licht) 

proef: doolhof leren doorlopen 

rententie-interval:  in licht plaatsten (heel actief) 

   in donker plaatsen (niet actief) 

nadien terug in doolhof: diegenen die in licht geplaatst werden vinden 

doolhof nu moeilijker 

 proeven met mensen: 

retentie-interval: waken vs. slapen  

resultaat: conditie van slapen presteren beter 
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  MAAR: te wijten aan slapen of uur van de dag?? 

Mensen die later studeren onthouden beter dan mensen die vroeger 

leren 

  MAAR: slapen  “rust” 

Tijdens slaap: REM-fase (psychologisch en mentaal actief en dromen, 

dit bevordert het onthouden consolidatie (baby‟s: langere REMfase)) 

 2 paradigma‟s: pro- en retro-actieve interferentie 

 Pro-actieve interferentie: 1e taak bemoeilijkt reproduceren van 2e taak 

Lijst A  lijst B  Toets B 

Niets  lijst B  Toets B 

 Retro-actieve interferentie: 2e taak bemoeilijkt reproduceren van 1e taak 

Lijst A  lijst B  Toets A 

Lijst A  niets  Toets A 

 Kritiek 

o Proactieve interferentie: problemen met opnemen/bijhouden/oproepen 

Retro-actieve interferentie: problemen met opnemen/oproepen 

o Werkt alleen als proef doet met ZINLOZE lettergrepen 

o Naarmate meer leren  moeilijker om nieuwe dingen te leren 

§ 6. DE COGNITIEVE PSYCHOLOGIE 151 

aantonen dat voorkennis bepalend is voor wat je zal onthouden, leren in functie van wat je 

al weet  

A. Bartlett 152 

 Voorkennis = schema (cultureel bepaald, en wat je meemaakt wordt hierdoor 

beïnvloed 

 Seriële en herhaalde reproducties (structuur blijft – details verdwijnen – 

nieuwe elementen – nieuwe elementen zijn niet toevallig) 

 Renaissance van Bartlet 

o Proeven met visueel materiaal 

 Albert & Postman: foto‟s van mensen  nadien moet pp vertellen 

wat hij zag  ° vervormingen 

 Vaerendonck  Loftus Ooggetuigen geven andere info o.i.v. welke 

vragen je stelt 

  oorzaken misleidende info: 
 vacant slot:origineel gebeuren nooit opgenomen;nieuwe misleidende info 

vult „slot‟ in 

 coëxistentie: origineel gebeuren en misleidende informatie blijven naast 

mekaar bestaan in geheugen 

 vraagkenmerken: persoon laat zich door proefleider beïnvloeden 

 antwoord - bias: persoon steunt op de meest recent gegeven informatie 

 

 Baggett: langer retentie-interval  groter gevaar dat schema misleidt 

 Mandler & Parker:  

1) Dia‟s     objecten in structuur van de 

woonkamer                                   

2) Reproduceren   moeilijker reproduceren als 

willekeurig 

                                                   objecten willekeurig 

 Grensoverschrijding  vervolledigen 

 Biedermann  hypothese van de hemisferen  

o Proeven met tekst materiaal 
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 Dooling & Lachman: zinnen onthouden = moeilijk  zin in context 

plaatsen = makkelijker 

 Bransford & Johnson: verhaal beluisteren + reproduceren  makkelijker als  

     beeld bij verhaal
  1) verhaal + beeld  

  3condities:    2) verhaal + beeld bij reproductie       

 

  3) verhaal (controle conditie)            

1) beeld geeft betekenis: reproductie  

2) beeld helpt bij reproduceren? NEE  

3) slechte reproductie zoals 2 

 Anderson: verhaal over huis reproductie: selectieve 

opname van info afhankelijk va n perspectief 

   MAAR perspectief invloed op   leren? 

                 reproduceren?  
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B. Ausubel 164 

 Heeft geheugentheorie bevrijdt van invloed van Ebbinghaus 

 Schema‟s  advanced organizers = voorkennis (gebruiken bij instuderen waardoor 

beter) 

 Studeren: eerst samenvatting, dan cursus  structureren a.h.v. samenvatting 

 Kritiek op Ausubels methodologische aanpak 

C. Piaget 165 

 Ontwikkelingspsychologie bij kinderen 
Verstandelijk geheugen verandert a.h.v. fysiologische ontwikkeling van de hersenen 

§ 7. DE INFORMATIEVERWERKINGSTHEORIEËN 167 

A. De theoretische uitbouw 167 

Theorieën met drie systemen 167 

 Zintuiglijk geheugen = buffer geheugen 167 

 bewijzen van bestaan 

o Het iconisch geheugen (visueel) 167 

 partiële vs. volledige reproductie: proef van Sperling 

 maskering: visual noise (ruis) 

 overvloeiing:  

 iconische vs. eidetische beelden 

o Het echoïsch geheugen (auditief) 169 

 Broadbent 

 Treismann 

 Darwin 

 Massaro 

 Suffix-effecten 
 eigenschappen 

o Selectieve aandacht 171 

 Filterhypothese Broadbent 

 Attenuatie-hypothese van Treisman 

 Late – selectie – hypothese 

 Amplificatie – hypothese 

o Neuronaal spoor? 177 

o Cognitieve verwerkingen 177 

 Precategorisch? (niet cognitief verwerkt) 

 Licht- en patroonmaskering 

o Parallelle beschikbaarheid, “pop-out” en preattentieve processen178 

o Psychologisch moment 180 

Als 2 gebeurtenissen kort op elkaar plaatsvinden  waarnemen alsof het 

tegelijkertijd gebeurt 

 50 tot 100 ms 

 “discrete vs. travel moment” hypothese 

o Praktisch belang voor mentaal functioneren 182 

Er bestaan discontinuïtieten in de visuele perceptie 

 Oogknipperingen 

 Visuele dyslexie: saccadische bewegingen 

 Subliminale perceptie: zien van beweging 
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 Het onmiddellijk geheugen = korte termijn geheugen 186 

o Evidenties 186 

 Retro  anterograde amnesie (hersenletsel) 
 Psychofarmacologie (vb: valium) 
 Experimentele psychologie : serële positie – curve 

o Beperkte capaciteit 188 

 Miller: Macigal 7 

 Telefoonnr, Braille-schrift, weerberichten, schaakspelen 

o Herhaling = recycleren van info in het OG 191 

 Duration – lengthening repetition process (--> muntstukken, 

postzegels, uurwerk) 

 Maintenance vs. elaborative rehearsal 

 Kegelmetafoor 

o Werkgeheugen 194 

o Onmiddellijk geheugen en intelligentie 196 

 Moelijkheden bij het probleem 

 RT = beste intelligentiemeting? JA 

o Onmiddellijk geheugen: akoestisch 197 

REDDER: OG: Ridder vs. PG: helper  

o Zoekprocessen 199 

 Sternberg  additieve methode 

 Parallelle en seriële zoekprocessen 

Memory set, frame set, consistent mapping en varied mapping 

o Supervisory Attentional System (SAS) 204 
i.v.m. onderscheid tussen gecontroleerde en automatische processen in OG 

 Patiënten met frontale letstels 

 Action slips  

 
Og (essentie): - capaciteitsbeperking (magical 7) 

      
wil voortdurend uitbreiden door organiseren wat binnekomt 
     
                        alleen mogelijk als beroep doen op PG                 
                       - zoekprocessen 

 Permanent geheugen = lange termijn 209 

2 hypothesen:   - vergeten is niet mogelijk (wel mislukken van zoeken) 

 - geen capaciteitsbeperking  hoe meer je weet: meer 

onthouden want men kan beroep doen op voorkennis 
       niet bewezen, wel evidenties 

o Evidenties 209 

 Schoolvrienden/taalkennis 

 Loftus & Loftus:  

 studies van Penfield 

 verdringing & hypnose 

 spontaan terugvinden 
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o Kennisrepresentaties 212 

 Aanloop 

 Bibliotheek (georganiseerd, flessenhals, onbeperkte capaciteit) 

 TOT & FOK 

 Wiskunde (Romeinen vs arabieren/Amerikanen vs Japan) 

 Historisch: 

 Hiërarchisch semantisch netwerk model 

 Kenmerken-model / probabilistische theoriën 

 Semantisch netwerkmodel 

 4 types van kennisrepresentaties 

 propositioneel/semantisch (Kintsch, Tulving) 

 analoog/picturaal (mentale rotatie proeven, 

coördinatiesystemen, CRT- model) 

 Proceduraal 

 Neuronaal verspreid 

o Woord- en objectherkenning 234 

 

 

 

 

 

 
 
 

  

 
 

Zintuiglijk 
 

 

Onmiddellijk 
 

 

Permanent 

 

Hoelang 
 

< 1s 
 

 

< 1min 
 

 
 

 

Hoeveel 
 

Bepaald 
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Natuur 
 

Bepaald 
 

 

Akoestisch? 
 

4 
 

 

Vergeten? 
 

Maskering Verdwijnen of 

overdracht 

 

onbestaand 

“Levels of processing” (Craik & Lockhart, 1972) 245 

 Afwijzen van drie geheugensystemen 

 Ontwikkeling 

 Kritieken   kringredenering 

 aard van de geheugentoets 

 Toepassing: onthouden van advertenties 

 Verzoening met die-systemen theorie? 

 diepere levels of processing dus meer cognitieve activiteit 

 vgl met overdracht van OG naar PG 

B. Structuur en informatieverwerking 248 

Door te structureren kan je beter onthouden (overstijgen van magical 7) en beter 

oproepen  

o.a synesthesie, methode van de loci (geval S), mnemotechnisch van betekenisloos 

naar betekenisvol 

Woordniveau 
 

 
 

Letterniveau 
 

 
 

Kenmerkenniveau 
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C. Leermotivatie en informatieverwerking 262 

 Incidentele vs. intentionele leercondities 

o Gebruik van oriënteertaken 

o Probleem met oriënteertaken 

 Verwachtingen & intentionele leercondities 

o Losstaande woorden 

o teksten 

§ 8. DE INBRENG VAN DE COGNITIEVE NEUROWETENSCHAPPEN 266 

 HERA: Hemispheric encoding/retrieval assymetry 

o Left prefrontal cortex 

o Right prefrontal cortex 

 Waar staan we nu? 

 Hormonale invloeden 
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Hoofdstuk 3: De studie van de waarneming 269 

§ 1. GEWAARWORDINGEN 279 

 Waarneming méér dan “bewuste” waarneming 

o Hemianopsie of blindzien:  

in één van de visuele velden niets zien. Soms adequaat reageren op stimuli in 

blinde veld (oogbewegingen, aanwijzen, kleuren herkennen). Niet bewust van 

perceptie 

o Hemineglect 

Komt relatief veel voor: negeren van één van de visuele velden (helft borg 

leegeten, niet „overhemd‟ maar „over‟). Soms toch adequaat reageren op stimuli 

in genegeerde veld (huizen: deel in brand) 

o Anosognosie 

Ontkennen van duidelijke stoornis. Aanvankelijk: psychische weerstand. 

MAAR: meer cognitief probleem door beschadiging hersenschors 

Evidentie: pas ontkennen na bijkomend infarct. Bij meer dan 1 stoornis, soms 

slechts 1 erkennen 

  

Wij hebben het gevoel: “Wij percipiëren onmiddellijk alles” 

Stoornissen maken duidelijk dat enorm veel processen moeten voltrokken 

worden voor bewustzijn. 

Bewustzijn lijkt eraan toegevoegd in later stadium. 

 Verantwoording 3-delige indeling 

Zint. gew./ dyn. struct./obj.-pers 

Steun voor onderscheid: 

o +- cfr. 3 geheugensystemen: 

 zintuiglijk geheugen (maar bewuste gew, dus O.G.) 

 structuratie door cogn processen in O.G. 

 identificatie van objecten/personen door interactie P.G.-O.G. 

o neuropsychologische bevindingen: 

 hersenbeschadiging  beschadiging sommige perceptuele functies, 

maar niet alle 

o Apperceptieve agnosie 

 Vormelijke aspecten van perceptie 

 Typisch:   

 Niet synthetiseren gewaarwordingen 

 John 

o associatieve agnosie 

 niet interpreteren van gewaarwordingen: 

 Warrington 

 onderscheid is noodzakelijk 

o Maar…Gibson! 

 Anti sensatie-theoriën of indirecte waarnemingstheorieën 

 Waarneming = f(gewaarwording) 

 Gewaarwording = bepaald door S 



 

 

13 

 Maar, gewaarwording vergt extra proces (ass. of cogn. 

verwerking)  dus indirect 

 Pro waarneming = gewaarwording en wordt bepaald door S 

Gibson: stimulus-input 

 differentiatie van input: 

 op andere elementen reageren 

 niet door ass/cogn processen 

 gewoon meer variabelen zien 

 kritische invarianten opmerken 

 dubbel proces door training: 

 meer kritische verschillen zien 

 meer irrelevante zaken negeren 

Gibson: perceptueel leren! 

 Differentiatie van inputs 

 Covariatie registreren 

 Andere invarianten detecteren 

 Wat doen met object, waartoe dient object, … 

 Discrimineren van gebeurtenissen  

 Economisch percipiëren 

A. Theoretische draagwijdte van de studie van de gewaarwordingen  279 

 Zeer snelle verwerking 

o Ondanks de vele schakels (bron, medium, receptor, zenuwbaan, hersenen) 

 Gewaarwording = constructie 

o Belang van verwerkingsprocessen/interactie 

o Melodie/kleuren/… percipiëren 

 Grote individuele verschillen  leefwereld: 

o Visueel gehandicapt vs. niet visueel gehandicapt 

o Stad vs. platteland 

o Kleurblinden (verbale beschrijvingen gevaarlijk) 

o Dieren: bijen, honden, kikker, vleermuizen 

B. De psychofysica 282 

Studie van verband tussen:  - intensiteit van prikkel 

     - intensiteit van gewaarwording 

Absolute drempel (absolute gevoeligheid) 283 

 grenzen van gewaarwording 

 Grensmethode (methode van de limieten) 

 Welbepaalde volgorde: stijgende of dalende prikkelreeks 

o Verloop afhankelijk van pp (JA/NEE) 

o Binnen reeks, elke P 1 maal vertoond 

o Per reeks drempelschatting 

o Gemiddelde van st. en dal. reeks 

o Algemeen gemiddelde 

 S-vormige kromme 

o Extreme waarden: predictie ok 

o Middenzone 

 Geen bruuske sprong 

 Vloeiende, continue overgang 
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o Statistiscehe definiëring van AD: 

 Punt dat 50% “ja” aangeeft 

 = intensiteit waarmee een P ½ wel wordt gepercipieerd 

 = ½ kans op perceptie 

 Effect aanbiedingsvolgorde 

o Door antwoordtendensen: 

 Perseveratie-tendens = te lang met bepaald antwoord doorgaan  

 Verschillend effect voor stijgende (drempel te hoog) en dalende 

reeks (drempel te laag) 

 Anticipatie-tendens = te snel veranderen 

o Daarom eigenlijk 3 proefafnemingen, met 3 curves, met 3 verschillende 

drempelschattingen 

 Probleem van bepaling van AD 

o Grote intra-individuele variabiliteit:  

 Motivatie, omstandigheden, test-situatie, … 

o Grote probleem = wat is waarde van JA? 

o JA = gewaarwording + beslissing 

o Signaal detectie theorie: 

 Zintuigelijke detectie van P 

 Beoordelingsaspecten 

 Signaal Detectie Theorie 

o Klassiek: effect van S = discreet 

o SDT:  

 effect van S = continu 

 JA/NEE maakt discreet 

o Beslissing is afhankelijk van: 

 Effect van S t.o.v. ruis 

 Verwachtingen 

 Verwachte gevolgen 

 Typische SDT-proef 

o Veel beurten 

o JA of NEE 

o Niet altijd een signaal: 

 Signaalbeurt 

 Gissingsbeurt (“catch trial”) 

o Voorbeeld met eerst 10% gissingsbeurten 

 Signaal detectie methode 

o AD wordt overschreden als % treffers > % vals alarm 

o Maat van gevoeligheid = ‟ 

o Antwoordcriterium = ß 

o Swets & Sewall  

 Gewone proef  ± constante prestatie  

 Geldpremie voor verbetering 

o ‟ constant, ß veranderde 

o link met dagelijkse leven 

Differentiële drempel (differentiële gevoeligheid) 290 

 hoeveel veranderen aan intensiteit 
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 Fractie van Weber 

Het meten van de gewaarwordingen 293 

 soort van psychische schaal 

 Wiskunde 

o Cramer: machtsfunctie 

o Berbouilli: logaritmische functie 

 Psychologie 

o Plateau: indirect + machtsfunctie 

o Delboeuf: indirect + logaritmische functie 

o Fechner: indirecht + logaritmische functie 

o Stevens: direct + machtsfunctie 

 

C. De verschillende zintuiglijke gewaarwordingen 300 

§ 2. WAARNEMING VAN STRUCTUREN 340 

A. De problematiek 340 

Gewaarwordigen versus waarnemingen 340 

 Conflicterende theorieën 

o Helmholtz 

o Gestaltpsychologie 

o Cognitieve psychologie 

 Verschil gewaarwordingen & waarneming 

o Veranderlijk  stabiel 

o Aparte zintuigen  geïntegreerd 

o Momentaan  uitstrekkend in de tijd 

o Fysisch bepaald  individueel/cultureel bepaald 

 Illustraties 

o Ganzfeld proeven 

o Benussi-Koffka illusie 

“Bottom up” versus “Top down” 343 

 De computationele benadering van David Marr 

o De proeven van Hubel & Wiesel 

o De 3 computationele vragen 

o Perceptie, computationeel bekeken 

 Netvliesbeeld 

 Primaire 2D schets 

 Ruwe primaire schets (zero-crossings) 

 Volwaardige primaire schets 

 2,5D schets 

 3D schets 

 objectherkenning 

o Kritieken? 

Perceptuele illusie en de Gestaltpscyhologie 351 

Top-down benaderingen: new look psychologie, transactionalisme en andere  

cognitieve scholen 351 

 New Look psychologie 

 Transactionalisme 
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 Probabilistische psychologie 

 Russische motorische school 

B. De waarneming van statische structuren 355 

(Figurale na-effecten 358) 

Eerste Gestaltwet: de wet van de figuur-achtergrond waarneming 360 

 Ontogenetische prioriteit 360 

o Geschiedenis van tachistoscoop 

 Dominantie van het globale 363 

 Wat wordt nu figuur? 365 

 Dubbelzinnige en onmogelijke figuren 365 

 Effecten van wijzigingen, voorervaring en oefening 375 

 Illusiore diepte-dimensie? 379 

 Auditieve perceptie 382 

 Interindividuele verschillen 383 

Tweede Gestaltwet: het geheel is meer en anders dan de som van de delen 387 

 Inleiding 

o Gewaarwordingen vs. waarnemingen 

o Externe/ecologische validiteit 

 Tweedimensionele illlusies 389 

o Parallelle lijnen? 

 Münsterbergillusie 

 Kindergarten 

o Omgekeerde T-illusie of HVI 

 5 verklaringen 

 zwaartekracht? 

 Meer receptoren of meer neuronen? 

 Structuur van visueel veld? Maar: geen verlichting, één oog, 

hoofdrotatie, speciale bril, enz 

 Toch driemensionaal? Verticale verder? 

 Systematiek van oogaftasting? Maar: Leesgedrag, cross-cultureel, 

gestabiliseerde beelden 

o Oppel-Kundt illusie 

o Vierkant van Helmholtz 

o Hoed van Wundt 

o Assimilatie en Contrast 

 Driedimensionele illusies 396 

o Müller-Lyer illusie 

o Ponzo illusie 

o Poggendorf illusie 

Derde Gestaltwet: de groeperingswetten/pregnantiewetten 405 

Wertheimer 

 Wet van de nabijheid 407 

o visuele en auditieve illustraties 

o segmentatieprobleem (ornoniemen e.d.) 

o figuur-achtergrond omkering 

 Wet van de gelijkheid 409 

o visuele en auditieve illustraties 
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o wat is gelijkheid 

 Wet van de continuïteit 410 

o visuele voorbeelden 

o cocktail party effect 

o mengen van video-beelden 

o schaalillusie 

 

 Wet van de Eenvoudigheid 413 

C. De waarneming van dynamische structuren of bewegingen 419 

De perceptie van schijnbewegingen 419 

 De perceptie van apparente bewegingen 419 

 Het autokinetisch effect 424 

De perceptie van bewegingen bij aanwezigheid van fysische beweging 425 

 De absolute vglshypothese vs relatieve bewegingsvergelijkingshypothese425 

 Perceptie van causaliteit 427 

 Michotte 

 In de tijd voltrekkende bewegingen van stimuluspatronen:  

 “Event Perception” (Johansson, 1950) 431 

 Belang van referentiekaders 434 

 De intuïtieve theorie over beweging 435 

D. De waarneming van de derde dimensie 438 

Dieptezicht 438 

 Twee informatiegegevens: 

o Organische factoren: oogconvergentie door retinale dispariteit + accommodatie 

van ooglens 

o Visuele informatie: occlusie, relatieve grootte, textuur, lineair perspectief, 

bewegingsparallax, etc. 

 cognitie, noodzakelijke voorwaarde? 

 Dieptezicht aangeboren? 

Derde dimensie in de auditieve waarneming 443 

 Twee reeksen informaties: 

o auditieve informatie: bv. Döppler-effect  

o oordispariteit 

 Effecten van verwachtingen 

 

§ 3. DE WAARNEMING VAN OBJECTEN EN PERSONEN 445 

A. Objectperceptie 445 

Objectconstanties 445 

 Helderheid- en kleurconstantie 445 

 Vormconstantie 446 

 Grootteconstantie 447 

o Fysische, objectieve en projectie-grootte: de wet van Emmert 

o Analyse 

 gekende objecten 

 niet-gekende objecten, met of zonder afstandsinformatie 

o Gibson 
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o Maanillusie 

 Hemelboog = afgeplatte koepel 

 Horizonafstand groter 

 Vliegtuig-illusie 

 Oogrichting 

 Plaatsconstantie 451 

o visuele omkering (omkeerbril) 

o geïnduceerde beweging 

o lokale aanpassing 

 

De perceptuele structuratie van object-categorieën 452 

 De verticale dimensie van categorieën 454 

 De horizontale dimensie van categorieën 457 

Subjectieve vervormingen bij objectpercepties 459 

 De waarden van objecten als organiserende factoren 459 

 Perceptuele defensie 461 

 Subliminale perceptie 462 

o Naar afbakening van het verschijnsel 462 

 4 technieken 

 te onderscheiden van: niet-geattendeerde verwerkingen, perceptuele 

defensie, subceptie 

o De geschiedenis van de studies – de oudere gegevens 464 

o psychoanalytisch geïnspireerde studies 465 

o Het “Coca-Cola Experiment” 466 

o Subliminale stimuli: onbewuste geheugenrepresentaties 468 

 “mere exposure” 

 Verwachtingen en gewoontes 469 

 De perceptuele verwerking van irrelevante dimensies van een object: het  

 Stroop effect 471 

 Sociaal conformisme 480 

Solomon Asch 

 

B. Persoonsperceptie 483 

De perceptie van emoties 483 

 Stellingen van Darwin opnieuw bekeken 

o EMOTIE --> EXPRESSIE 

 universeel karakter van expressies 

 babies & blindgeborenen 

 fylogenetische continuïteit 

 primitieve delen van zenuwstelsel 

o EXPRESSIE --> PERCEPTIE 

De globale persoonsindruk 491 

 Eerste indruksvorming 491 

 Centrale kenmerken 492 

 Begin- en eindeffecten 493 

 Integratie van informatie 493 

o De gewogen gemiddelde regel 
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Gewicht afhankelijk van:  

 Negativiteitseffect 

 Relatieve geloofwaardigheid van informatie 

 Relevantie van informatie 

 Stereotypen en impliciete persoonlijkheidstheorie 495 

 Cognitieve psychologie en impressievorming 495 

Attributies van oorzaken in de persoonswaarneming 499 

 Het zoeken naar oorzaken in de persoonswaarneming 499 

o Heider 

o Intenties en attributies 

 Heider  Kelley : covariantie 

 Consensus 

 Specificiteit 

 Consistentie 

 Attributie-model van Weiner 

 Inter/extern vs. stabiel/variabel 

 intern/extern vs. stabiel/variabel + controleerbaarheid + 

globaal/specifiek 

 Actor <--> Observator 
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Hoofdstuk 4: De studie van de motivatie 505 
 “hoe” versus “waarom” 

o hoe werkt het geheugen (hdst. 2) 

o waarom: welke motivatie 

 

maar motivatie is niet te observeren 

alleen afleiden 

 

 tussenliggende variabele, via selectie + intensiteit 

 

 niet empirisch (want afleiden) 

  wildgroei van weinig wetenschappelijke theorieën 

§ 1. DE GESCHIEDENIS VAN DE BELANGRIJKSTE MOTIVATIETHEORIEËN 506 

A. De eerste motivatietheorieën 506 

De oudste instincttheorieën 506 

 Darwin: instincten om te overleven (bv honger & dorst  vgl met zuigreflex van 

pasgeboren baby) 

 James: instinct toepassen op menselijk gedrag  

= mechanistische opvatting: gedrag verklaren met oorzaak en gevolg (S-R), geen ψ 

processen 

 McDougall:  mechanistische verklaring van behavioristen 

      Instinct = aangeboren capaciteit tot het stellen van doelgericht gedrag  

 aanzet tot motorische reacties 

 maar ook  tot emotionele toestand 

      maw mens niet passieve slaaf aan instincten, omdat actief en doelgericht handelt 

 explosieve ontwikkeling: Murray: meer dan 6000 theorieën 

 

“instinct” krijg een slechte reputatie, o.a. door behaviorisme 

Instincten volgens de psychoanalyse 507 

 Psychoanalyse: instincttheorie? 

       open vraag 

       drijfveer mens “Triebe” maar verkeerd vertaald als instinct 

 Seksualiteit  

  Twee periodes in Freuds theorie 

(1) zelf- & soortbehoud: in mentale systeem: bewuste & onbewuste 

  

bevat drijfveren die naar bewuste proberen te komen maar 

teruggedrongen   

(dit zijn biologische driften in het onderbewuste)  

nl. zelfbehoud (honger, dorst,…) & soortbehoud (seks) 

 

(2) eros & thanatos:  - komt los te staan van biologische  

 mentale systeem (niet langer bewuste & onbewuste):  

3 systemen die botsen: 

        het Es  2 drijfveren: eros & thanatos = liefde & agressie  

         het Ich 
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 het Überich (geweten) 

 

  Psychoseksuele ontwikkeling: vanaf geboorte (dus niet vanaf pubertijd zoals 

men dacht) 

                   3 fasen: orale – anale - fallische  invloed op karakter volwassene 

Instincten en gevoelige periodes: de ethologie 509 

= de studie van soorten specifieke gedragingen bij dieren 

 de drie stichters van de ethologie 

o Lorenz 

 Instinctief gedrag bij kuikens  na breken ei: meteen moeder eend 

volgen 

 Experiment: manipulatie van de stimulus bij breken van ei 

 ander (stilstaand) voorwerp i.p.v. moeder => kuiken sterft 

 bewegend voorwerp i.p.v. moeder => kuiken volgt dat voorwerp 

en blijft leven  (volgen is dus dwangmatig maw instinctief gedrag) 

= imprinting of prägung 

= volgedrag opgeroepen vanaf 1e bewegend object dat kuiken ziet 

m.a.w. prägung = leerproces 

 Gevoelige periode = volgperiode (binnen 16u) 

      er moet een uitlokker zijn (bewegend voorwerp) 

als uitlokker niet aanwezig voor einde gevoelige periode dan 

sterft het     kuiken (want heeft dan geen volggedrag en zal 

nadien, als er wel een bewegend object is, dit niet meer volgen 

o Tinbergen 

 Instinctief gedrag bij vissen (stekelbaars)  territorium afbakenen 

 Maak territorium rond vrouw, als andere man nabij komt, dan wordt 

deze doodgebeten 

 Experiment: i.p.v. andere man nu een bewegend voorwerp met rode 

streep = uitlokker  mannetje zal hetzelfde gedrag vertonen 

 Gevoelige periode = paringsperiode 

o Von Frisch 

 Instinctief gedrag bij bijen 

 Als bij voedsel vindt: zal terug naar korf gaan en een bepaalde beweging 

(dans) maken  andere bijen gaan deze bij aftasten  richting, snelheid, 

… van beweging geeft plaats van voedsel aan 

 Hydraulisch model: vloeistof komt binnen in een vat 

- bij externe prikkel: kraan open 

- als niet open: teveel energie, als vat overloopt  sterft 

- energie moet weg  kraan openen door uitlokkers 

- evenwicht  in vat bereiken  

 Gevoelige periodes bij de mens? 

o Victor 

o Kamala 

o Genie 

o Chelsea 

B. Behavioristische motivatietheorieën: de “Drive” theorieën 518 

 Historisch 

Bv  taalgevoeligheid 

tot 11 jaar: 

als dan nog geen taal 

kent 

  zal nooit leren 
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o Claude Bernard - “milieu intérieur” = organisme beschikt over een 

zelfregulerend vermogen voor de handhaving van een constant intern milieu 

(lichaamstemperatuur,…) 

o Cannon - “homeostasis”  gedrag om evenwicht in lichaam te bereiken (bv. 

honger     

Stillen) 

 motivatie van dieren: fysiologische behoeften 

bevredigen 

o Hull: poging gedaan om in mathematische formulas uit te drukken 

sEr = D x sHr 

       sEr = D x sHr x K 

 Kritiek 

o Perceptuele en sensoriële deprivatie proeven 

gedrag = streven naar evenwicht 

maar wij zijn er op uit dat evenwicht te verstoren door stimuli, prikkels 

daarom exp: perceptuele en sonsoriële deprivatie proeven 

- PP in kamer zonder prikkels (niet zien, voelen, horen, …) 

 na 3 dagen: kreeg waanideeën om prikkels te hebben 

 poging van organisme om stimulatie te krijgen 

- gevangenis: tv in cel = nodig om stimuli te krijgen 

- NASA: proeven om effect na te gaan van lang in ruimte te blijven 

o  “nieuwsgierigheiddrive” 

C. De verwachtingstheorie van Tolman 522 

 noemde zich behaviorist maar voor zijn verklaringen gebruikte hij cognitieve ψ nl. 

verwachtingen 

 gedrag i.f.v. verwachtingen 

 proeven met ratten en doolhoven: ratten leren doolhof doorlopen omdat ze voedsel 

verwachten 

 

D. Motivatie en persoonlijkheid  522 

 Psychoanalyse: naast Es, wordt Ego belangrijker  mens wilt zich verder 

ontwikkelen vanuit Ich 

 Allport: functionele autonomie van het gedrag 

-  motivatie herleiden tot basisbehoeften 

-  middel (om aan behoeften te voldoen) wordt doel  ontstaan nieuwe 

drijfveren / motivaties  = functionele anatomie van het gedrag 

  Humanistische psychologie 

o Maslow  deficit = basis / biologische behoeften realiseren  

        growth = persoonlijke groei  pas als deficit bevredigd is 

o Rogers: zelfrealisatie en empathie  

 empathie: inleven met de mens 

 voldoende om zelfrealisatie te ontketenen 

 

E. De veldpsychologie van Lewin 525 

Inleiding 525 

Omgevingsfactoren 528 

De gedragsdeterminanten in de persoon 531 
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De gedragsdeterminanten vanuit de interactie tussen “E” en “P”  532 

 

 Motivatie: interactie tussen persoon & omgeving 

 Interactie topografisch bekeken (in kaart brengen van interactie) 

 psychisch veld, veld van spanningen: 

 approach-approach conflict: tegelijkertijd 2 doeleinden willen bereiken 

 avoidance-avoidance conflict: 2 dingen niet willen doen (vermijden) 

 approach-avoidance conflict: wilt weggaan en tegelijk toetreden  

 

 illustraties 

 

F. De “arousal” theorie 534 

 In organisme stapelt zich energie op waardoor opwinding (en dit bepaalt ons gedrag) 

 je presteert minder goed bij een te zwakke opwinding maar ook bij een te veel !!! 

 Yerkes – Dodson wet: voor elke taak bestaat er een optimaal niveau van motivatie 

 

G. De oudere cognitieve motivatietheorieën 536 

 Murray: T.A.T.  20 motivaties (o.a. prestatiemotivatie (PM)) 

 McClelland: nAch ( = mate van prestatiemotivatie) 

o voorspellen van economische groei: is afhankelijk van PM dus PM bij jeugd 

meten & zo voorspellen 

o hoe strengere opvoeding / godsdienst / cultuur / zindelijkheidstraining  beter 

PM 

 Atkinson:  

o Ts = nAch x ps x Is        waarbij Is = 1 – ps  

 tendens om mislukking te zoeken naarmate PM daalt 

o  Tf = F- x pf x If            waarbij If = 1 – pf 

o  Ta = Ts – Tf 

  Raynor: contingente paden  

 i.f.v. verdere doeleinden gaat men een bepaald gedrag stellen  

 

H. De cognitieve motivatietheorieën uit de sociale psychologie  543 

 Heider balans theorie: botsing (uit evenwicht) tussen cognities  gedrag stellen 

om in balans te stellen 

 Cognitieve Dissonantie theorie van Festinger:  

o  spanning ontstaan wanneer attitudes, cognities, gedragingen met elkaar in 

tegenspraak komen 

o  organismen streven ernaar om spanningen in hun psychisch functioneren te 

reduceren 

o  bv: sekte is ervan overtuigd dat wereld vergaat in ‟57 maar is niet gebeur 

dus andere theorie zoeken 

 Attributie theorie (zie einde hoofdstuk 2) 

§ 2. EEN TAXONOMIE VAN DE BELANGRIJKSTE MOTIVATIETHEORIEËN 547 

 aantal verschillen naargelang: het aantal fundamentele behoeften in menselijke 

gedragingen (1,2 of meer) & de toedracht van hun theorie (drives als drijfkrachten vs. 

behoefteleer om geheel van menselijke gedragingen inzichtelijk te maken) 
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 Monothematische theorieën 

Alles herleiden tot 1 basisbehoefte:  Lorenz: hydraulisch model 

      Freud: panseksuele theorie 

 Polariserende theorieën 

Spanning in mens herleiden tot polariseringen (tegengestelden): 

Freud: zelf- en soortbehoud 

Lewin: avoidance-avoindance / approach – avoidance / approach – 

approach 

Humanistische ψ :polarisatie tussen biologische behoeftes & 

groeimotivaties 

 Athematische theorieën 

Motivaties kunnen herleid worden tot een beperkt aantal behoeften, 

slechts concrete motieven:  d‟Ydewalle (4 eigenschappen gedrag) 

 

Allport: een gedrag, voor ander doel gesteld, kan 

doel op zich worden  

 Polythematische theorieën 

  Herleiden tot meer dan 2 basismotivaties (zie § 3) 

 

§ 3. DE RELATIONELE THEORIE VAN DE BEHOEFTEN - NUTTIN 548 

 

 

 

 

 

 

handhaving 

van organisme bevorderen 

 

contact 

met buiten wereld 

bevorderen 

 

 biologisch 

bv eetgedrag 

 

  

 

sociaal 

nodig voor gezond ψ leven 

 

  

 

existentieel 

vraag naar betekenis van 

het bestaan 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Definitie motivatie: basisgedrag  =  interactie / relatie tussen persoon en 

omgeving 

    essentieel om te kunnen overleven 
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 3 niveaus: biologisch / sociaal / existentieel 

 op elk niveau 2 complementaire tendensen: handhaving & 

contact 

 

 

bv Nuttin  

 typisch: seksualiteit 

 zowel sociaal / biologisch / existentieel 
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Hoofdstuk 5: De studie van de emoties  553 

§ 1. HOE KOMEN EMOTIES TOT STAND?  553 

A. De James-Lange theorie over de emoties  553 

Stimulus  specifieke lichamelijke reactie  ervaring van reactie = emotie 

 Kritiek van Cannon 

o Specifieke lichamelijke reactie, niet steeds gekoppeld aan specifieke 

emotie 

o uitgelokte lichamelijke reactie, niet steeds een specifieke emotie 

o lichaam slecht uitgerust voor ervaring van specifieke lichamelijke 

reacties 

 Theorie van Cannon 

Stimulus  1) emotie 

   2) lichamelijke reactie                    

B. Emoties binnen de behavioristische tradities: emoties volgens Watson 555 

  Differentiatie vanuit 3 aangeboren emoties (liefde, woede & vrees) 

 conditionering (kleine Albert) 

C. De cognitieve emotietheorie van Schacter 556 

 Theorie van Schacter 

Stimulus  algemene fysiologische opwinding  interpretatie = emotie 

 Theorie vanuit experiment 

 Kritieken, maar… 

 Verdere ontwikkelingen 

D. De perceptuele motor theorie van emoties, van Leventhal 559 

Het expressieve motorische mechanisme  560 

Het schematisch emotioneel mechanisme 561 

Het conceptuele systeem 561 

§ 2. HOE VERDWIJNEN EMOTIES: OPPONENTE PROCESSEN? 563 

 De theorie: 

o Twee wetmatigheden 

o 3 kenmerken 

 automatisch 

 adaptief/functioneel 

 motivationeel 

 Illustraties (sadisme/masochisme, geslachtsgemeenschap, postnatale 

depressies, manisch-depressief syndroom, etc.) 

 Experimentele evidenties? 
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§ 3. CLASSIFICATIE VAN DE EMOTIES 566 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 4. EN HUN SOMATISCHE VERWIKKELINGEN: DE PSYCHOSOMATIEK567 

 Autonoom/vegetatief zenuwstelsel 

o Vb: astma, maagzweer, huiduitslag, migraine 

o Proeven van Brady & Weiss 

 Willekeurig zenuwstelsel 

o Vb: hysterische verlammingen 
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Hoofdstuk 6: De leerpsychologie 571 
 Periode vóór 1940 

o Elke systematische gedragsverandering was het resultaat van een 

leerproces 

o te algemeen  beperkingen opleggen  

 1940-1960 

o enkel permanente veranderingen 

  vb. na uitgaan is het logisch moe te zijn, alles traag doen 

o bij kinderen in ontwikkeling  hersenen groeien  

 permanente veranderingen door fysiologische veranderingen 

 Na 1960, Tolman 

o  voorloper cognitieve psychologie (maar vond zichzelf behaviorist) 

o heeft met zijn proeven over latent leren een doodsteek gegeven aan 

leerpscyhologie 

  onderscheid maken         geleerde 

           permanent 

 niet alles wat je leert komt tot uiting!!! 

§ 1 HISTORISCH OVERZICHT VAN DE LEERTHEORIEËN  574 

A. Associatieve leertheorieën  574 

Unieke-leerprocestheorieën  574 

 Klassieke conditionering of conditionering van het type S – Pavloviaanse 

cond 574 

o  Pavlov: Klassieke conditionering of conditionering van type S 

= principe van tijdelijke samenhang tussen 2 prikkels 

 

 Het basisparadigma, 1e signaal systeem 

 
  VOORWAARDELIJKE  PRIKKEL 

 

 

 

 VOORWAARDELIJKE 

REACTIE  
 

ONVOORWAARDELIJKE PRIKKEL                 

ONVOORWAARDELIJKE REACTIE 

 

 Variaties op basisparadigma: 

- Extinctie of uitdoving 

- Externe inhibitie 

- Prikkelgeneralisering 

- Antwoordgeneralisering 

- Oriënteerreflex 

- Onderscheidingsconditionering & experimentele 

neurose 
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- Hogere-orde conditionering 

 

 

 

 
VP 2 

 
 

                                                                                                          VR 2 

   Vb. 2e orde               VP 1 

    VR 1 
                                                                                                                                                                                                                     

                                                                      OVP                              OVR 

 

 

 Alles te verklaren vanuit conditionering? 2e signaal systeem 

 

 Conditionering kritisch bekeken 

- Twee kritische bevindingen 

VR niet gelijk aan OVR 

Kamin-effect  blokkeert conditionering 

- Rescorla-Wagner model 

 Leren door gissen en missen – De wet van het effect bij Thorndike 582 

o Thorndike: wet van het effect 

 Symmetrische wet bij dieren 

 Asymmetrische wet bij mensen 

 Spaans woorden experiment 

 taakspanningstheorie van Nuttin 

 informatieverwerkingstheorie van d‟Ydewalle 

 Operante, instrumentele of Skinneriaanse conditionering  586 

o Skinner: operante of instrumentele conditionering, type R (geen 

leertheorie) 

 3 karakteristieken 

 operant: doen 

 reinforcement 

 discriminatieve prikkel 

 “schedules of reinforcement” 

 4 basisparadigma‟s (fixed interval, variable interval, 

fixed ratio, variable ratio) 

 continue vs. partiële of intermittente 

bekrachtigingsprogramma‟s 

 “Successive Approximations” 

 “verbal behaviour” 

Tweevoudige-leerproces theorieën  592 

Beperkingen aan leren  595 

 Equivalentie in vraag gesteld 

o Prikkel-bekrachtiger interactie (zie Garcia-effect) 
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o Prikkel-reactie interactie 

o Reactie – bekrachtiger interactie (zie proef van Sevenster) 

 Problematiek van de fobie 

o Basisparadigma 

o 4 problemen 

 beperkt aantal fobische prikkels (slangen  tandarts) 

 snel geleerd 

 weerstand tot uitdoving 

 cognitief impenetrabel 

 

B. De cognitieve leerpsychologie van Tolman  598 

“leren verwachten i.p.v. reacties leren door bekrachtiging”  600 

“leren van spatiale verbanden i.p.v. leren van specifieke (motorische reacties)”

 600 

“latent leren: er is leren zonder bekrachtiging” 602 

 

C. Verdere ontwikkelingen na de leerpsychologie van Tolman 603 

Gestaltpsychologie 603 

Theorie over sociaal leren 605 

Leren en artificiële intelligentie 611 

§ 2. TOEPASSINGEN VAN DE LEERTHEORIEËN 613 

A. Gedragstherapeutische technieken 613 

Systematische desensitisatie 614 

Aversietherapie 615 

Token-economy Programs 617 

Training van assertief gedrag 618 

Cognitieve gedragstherapie 619 

 

B. Geprogrammeerd leren 620 

Het lineaire programma van Pressey  621 

Het lineaire programma van Skinner 621 

Vertakkingsprogramma‟s en computer-gestuurd onderwijs 622 
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Hoofdstuk 7: Psychologische besliskunde 623 
Domein  onderzoeksdomein in de psychologie 

 Pas 10 jaar geleden begonnen, maar met succes 

 

Decisietheorie: 

- Herbert A. Simon   twee belangrijke theoretici 

- Daniel Kahneman   

 

0. INLEIDING 

 voorbeelden 

o  studiekeuze: beschrijven hoe je tot beslissing kwam 

o auto: budget, kleur, merk kenmerken, attributen,… 

o kot 

o vruchtwateronderzoek  

3e maand zwangerschap, erfelijke ziektes,… 

vrouw zelf beslissing nemen, je loopt risico‟s  

positief of negatief resultaat  wat dan doen? 

o Partnerkeuze: irrationele elementen, is er sprake van keuze? 

o zwangerschap 

denk je eraan ja/neen? Erfelijke belasting 

andere factoren,…moet je in principe niet met 2 

beslissen? 

Is er sprake van keuze/beslissing? 

 historisch 

o afkomstig van de micro-economie (aankoop: ja/nee; prijs?) 

o bedrijfs- en bestuurswetenschappen 

o afkomstig van wiskundige statistiek 

 descriptief vs. prescriptief (normatief) 

o prescriptief: gebaseerd op bestaande decisietheorieën ( = meestal 

normatief, geven regels voor de best mogelijke beslissing) 

o descriptief ( werkwijze psychologie): vraag: hoe neemt iemand een 

beslissing? 

 menselijke rationaliteit: mens als puur, rationeel wezen, steeds bezig 

rationele beslissingen te nemen binnen bepaalde normen = ZEVER 

o corrigeerbare 

 door ervaring? 

 Door kennis van logica en waarschijnlijkheidsleer? 

 rekening houden naar de toekomst toe 

 generaliseerbaarheid! 

o Begrensde (“bounded”) 

 Door tijd en cognitieve complexiteit 

 Vandaar: eerder een toereikende (“satisficing”) dan optimale 

keuze 

o fouten-behepte (intuïtieve) 
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 nadruk: fouten bij perceptie van waarschijnlijkheden en fouten 

bij combineren van informatie 

 vandaar: ontwikkelen van vuistregels zoals heuristieken 

o irrationeel (slachtoffer van motivatie en emotie) 

§ 1. “SUBJECTIVE-EXPECTED-UTILITY” EN “MULTI-ATTRIBUTE-UTILITY” 

MODELLEN 

 EU: probability x utility 

 SEU 

 MAU(T) 

§ 2. PROSPECT THEORIE 

 Economische wet van afnemende meerwaarde: 

o Bij winst, risicomijdend: liever een matige maar zekere winst dan een 

belangrijke maar onzekere winst  risico vermijdend gedrag 

o Bij verlies, risicozoekend: liever een gok op groter maar onzeker 

verlies dan een klein maar zeker verlies  risicozoekend gedrag 

 SEU verkeerd: certainty, reflection & isolation effects 

 Editing (codering, combinatie, segregatie, cancellation, simplificatie) & 

evaluatiefase 

 

§ 3. ALGEBRAÏSCHE MODELLEN 

 Lensmodellen en “judgment analysis”: lineaire combinatie van attributen, 

via regressie-analyse, tot beste predictie 

     vb.verantwoordelijke personeelsdienst     5 kandidaten 

          verschillende attributen 

         quoteren  

         regressievgl 

          beste predicitie 

 Polemiek: klinische versus statistische predictie 

polemiek in de klinische psychologie: wat is het beste? Algebraïsch of 

intuïtief? 

 Wetenschap : statistisch beter 

 Clinici  : wij door ervaring beter 

 onderzoek geeft geen duidelijk antwoord, niet eenduidig 

 

§ 4. PROCES MODELLEN 

verschillende processen die tot beslissing leiden zo expliciet mogelijk bestuderen. 

 Beslissing: probleemoplossend gedrag 

o “process-tracing” benadering 

 informatiebord 

alternatieven/attributen 

 eerder attribuutsgewijs  of 

alternatiefsgewijs beslissen? 

    Verschillen tussen begin en eindfase. 

 verbale protocollen 

wanneer probleemsituatie  oplossing geven 
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   denkprocessen luidop  opschrijven 

  methode kan niet goed zijn  

  (introspectie Wundt) 

  een aantal componenten zijn wel juist om een beslissing te nemen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Heuristische benaderingen 

        vuistregels, short cuts 

 

o Begrensde rationaliteit 

 Representativiteitsheuristiek 

 Beschikbaarheidsheuristiek 

 “anchoring & adjustment” 

 “hindsight” 

 “confirmation bias” 

toelaten complexiteit 

 Kritieken op heuristische benaderingen 

o Vaag 

o Artificieel: laboratiorium proeven 

o Heuristieken t.o.v. irrationaliteit 

o Enz.  

    Aln 

    Al2 

    Al1 

At

n 

At

3 

At

2 

At

1 
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maar: niemand ontkent dat er binnen tijdsdruk,… heuristieken gebruikt 

worden. 

 “Bewuste” procesbenadering 

 Een aantal elementen zijn bewust en andere niet 

 

§ 5. STRUCTUUR BENADERINGEN 

 

belangrijk: situatie structureren 

  klasseren van attributen, alternatieven, gegevens verzamelen,… 


