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Voorwoord   

  
Beste   student,   

  
Voor  je  ligt  de  samenvatting  van  het  vak  Overzicht  van  de  Psychologie.  Slim  Academy  heeft  de                                 
belangrijkste  studiestof  voor  je  samengevat.  Zo  kun  jij  zo  prettig  mogelijk  studeren.  We  wensen  je                               
alvast   succes   met   studeren   en   natuurlijk   met   het   behalen   van   jouw   studiepunten!   

  
Nu   1   MAAND   GRATIS   bij   een   abonnement!   
Altijd   direct   de   Slim   Academy   samenvattingen   van   jouw   vakken   zo   snel   mogelijk   in   huis   hebben?   
Gebruik   dan   de   kortingscode   1MAANDGRATIS   bij   het   afsluiten   van   een   abonnement   en   krijg   
de    eerste     maand   van   jouw   abonnement   helemaal   gratis !   
Ga   hiervoor   naar    www.slimacademy.nl    en   kies   je   jaar.   Deze   code   is   geldig   t/m   30   november   2021.   

  
  

Werken   bij   
Slim  Academy  is  altijd  op  zoek  naar  gemotiveerde  studenten!  Lijkt  het  je  leuk  om  bij  ons  aan  de  slag                                       
te  gaan  met  het  samenvatten  en  nakijken  van  samenvattingen?  Dan  is  de  rol  van  Studieheld  zeker                                 
iets  voor  jou.  Je  kunt  werken  vanuit  huis,  krijgt  een  riante  vergoeding  en  je  hebt  een                                 
studiegerelateerde  bijbaan  die  goed  op  je  cv  staat.  Heb  je  interesse?  Stuur  dan  jouw  motivatie  en  cv                                   
naar    klantenservice@slimacademy.nl .     

  
  

Kom   in   contact   met   Slim   Academy   
Join   de   whatsapp   community   met   jouw   medestudenten   via    www.SlimAcademy.nl/Join .   
Wil   je   verder   op   de   hoogte   blijven   van   de   ontwikkelingen   bij   Slim   Academy?   Kom   in   contact   via:   
www.slimacademy.nl      
@SlimAcademy.nl   
klantenservice@slimacademy.nl   
010   214   32   45   

  
    

We   wensen   je   veel   succes   met   studeren   en   het   halen   van   jouw   tentamens!   
  

Team   Slim   Academy   
  

P.S.   De   samenvatting   is   geschreven   naar   eigen   inzicht   van   de   auteur.   Het   is   en   blijft   een   
samenvatting,   die   als   aanvulling   op   de   verplichte   lesstof   gezien   moet   worden   en   geen   vervanging   is   
van   de   verplichte   lesstof.      
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Informatie   over   het   vak   

  
Het   vak   Overzicht   van   de   Psychologie   beslaat   ontzettend   veel   stof,   aangezien   het   een   echt  
introducerend   vak   is   binnen   jouw   nieuwe   studie.   Gelukkig   hebben   meerdere   topstudenten,   die   
recentelijk   dit   vak   hebben   gevolgd,   hun   expertise   gedeeld   en   aan   deze   samenvatting   gewerkt,   zodat   
jij   dit   zelf   allemaal   niet   hoeft   samen   te   vatten.   

  
Het   tentamen   
Je   eindcijfer   voor   dit   vak   bestaat   uit   twee   delen,   plus   een   voorwaarde:   

● Het   eerste   deeltentamen:   50%   
● Het   tweede   deeltentamen:   50%   
● Om   je   tentamencijfer   geldig   te   laten   zijn,   moet   je   de   SlimStampen   opdrachten   hebben   

gemaakt   
  

De   deeltentamens   bestaan   per   stuk   uit   dertig   multiple   choice   vragen.   Dit   betekent   dat   je   in   totaal   
60   multiple   choice   vragen   zult   beantwoorden.   

  
Hoe   kan   je   het   beste   studeren?   
Dit   vak   draait   om   het   creëren   van   een   brede   basis   in   de   psychologie.   Zodoende   is   het   de   bedoeling   
dat   jij   veel   kennis   opslaat.   In   deze   samenvatting   hebben   wij   de   belangrijkste   punten   voor   het   
tentamen   bij   elkaar   gezet.   Daarnaast   hebben   wij   nog   oefenvragen   toegevoegd,   zodat   je   je   kennis   
kunt   testen.   Deze   oefenvragen   staan   achterin   dit   boekje.   

  
Succes   met   studeren!   
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Hoofdstuk   1.   Ontwikkeling   

  
Introductie   
In   dit   hoofdstuk   ( Gazzaniga,   M.   S.   (2018).   Psychological   science   (6th).   W.W.   Norton,    p.   337-382)   wordt   
een   basis   gelegd   in   hoe   de   mens   zich   ontwikkeld.   Er   is   sprake   van   een   chronologische   volgorde   van   
de   verwekking   tot   en   met   ouderdom.   

  
De   kindertijd   
De    ontwikkelingspsychologie    doet   onderzoek   naar   de   veranderingen   in   cognitie,   emotie,   fysiologie   
en   sociaal   gedrag   gedurende   het   leven.   De   fysieke   ontwikkeling   gebeurt   in   een   vaste   volgorde   en   
hoewel   de   leeftijd   waarop   het   voorkomt   kan   verschillen   blijft   deze   volgorde   hetzelfde.   Van   de   
prenatale   periode,   naar   babytijd   (tot   18-24   maanden),   kindertijd   (tot   11-14   jaar),   tienerjaren   (tot   18-21   
jaar)   en   volwassenheid.   Deze   fysieke   ontwikkeling   wordt   grotendeels   bepaald   door   de   genen.     

  
Baarmoeder   
Tijdens   de   prenatale   periode   ontwikkelt   een   zygote,   een   bevruchte   eicel,   zich   tot   een   embryo.   
Tijdens   dit   embryonale   stadium,   dat   duurt   van   twee   weken   tot   twee   maanden,   ontwikkelen   de   
organen   en   interne   systemen.   Deze   periode   is   het   meest   kwetsbaar   voor   onder   andere   alcohol,   
drugs   en   stress.   Na   twee   maanden   groeit   het   embryo   uit   tot   een   foetus.   De   organen   zijn   dan   al   
ontwikkeld   en   het   hart   klopt.   De   foetus   blijft   groeien.   Een   baby   wordt   normaal   gesproken   zo   tussen   
de   38   en   42   weken   geboren,   maar   dankzij   nieuwe   technologieën   is   een   baby   van   22   weken   al   
levensvatbaar.     

  
Tijdens   de   vroege   ontwikkeling   van   de   hersenen   gebeuren   er   twee   belangrijke   dingen.   Ten   eerste   
ontwikkelen   specifieke   hersengebieden   zich.   Ten   tweede   beginnen   de   verschillende  
hersengebieden   met   elkaar   te   communiceren   door   middel   van   synaptische   verbindingen.   Een   
belangrijke   manier   waarop   de   hersennetwerken   zich   ontwikkelen   is   door   myelinisatie.   Hierbij   komt   
een   vettig   laagje   om   de   uitlopers   van   het   neuron   als   een   soort   isolatie.   De   meeste   neuronen   zijn   al   
gevormd   bij   de   geboorte,   maar   de   ontwikkeling   blijft   doorgaan   door   de   groei   van   neuronen   en   
nieuwe   connecties   tussen   neuronen.   De   omgeving   bepaalt   vervolgens   welke   verbindingen   worden   
gebruikt   en   dus   blijven   en   welke   niet   worden   gebruikt   en   dus   afsterven.   Dit   proces   van   snoeien   
wordt    synaptisch   snoeien    ( synaptic   pruning)    genoemd.     

  
Omgevingsfactoren   die   slecht   zijn   voor   de   ontwikkeling   van   het   embryo   of   de   foetus   worden   
teratogenen    genoemd.   Voorbeelden   van   teratogenen   zijn   chemische   stoffen,   bacteriën,   virussen,   
drugs   en   alcohol.   Alcohol   is   de   meest   voorkomende   teratogeen   en   kan   leiden   tot   het    foetaal   
alcoholsyndroom    ( FAS) .   Hierbij   is   het   hoofd   van   de   baby   misvormd,   is   de   baby   te   licht   en   ervaart   
het   gedrags-   en   cognitieve   problemen.   Als   de   moeder   drugs   gebruikt   tijdens   de   zwangerschap   
kunnen   deze   de   ontwikkelingen   van   het   kind   ook   beïnvloeden.   Vroeggeboorte   en   andere   
complicaties   kunnen   zich   dan   voordoen   tijdens   de   zwangerschap.   Ook   kan   het   zijn   dat   het   kind   
ontwenningsverschijnselen   laat   zien,   zoals   veel   huilen,   tremoren,   diarree   en   zware   ademhaling.   Niet   
alleen   de   moeders   beïnvloeden   de   prenatale   ontwikkeling   van   hun   baby,   maar   de   vader   net   zo   goed.   
Er   kan   sprake   zijn   van   gen-mutaties   of   schade   in   het   sperma.   Roken   en   alcoholgebruik   zijn   echter   
geen   feilloze   voorspellers   van   gebreken   bij   baby’s.   Soms   worden   er   bij   rokende   of   drinkende   ouders   
gewoon   gezonde   kinderen   geboren.     
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Motorische   ontwikkeling   
Om   te   overleven   hebben   baby's   al   motorische   reflexen.   Een   daarvan   is   de   grijpreflex.   Deze   reflex   
zorgt   ervoor   dat   het   kind   zich   aan   de   moeder   vastklampt   en   zo   veilig   bij   haar   in   de   buurt   blijft.   
Verder   heb   je   de    rooting     reflex ,   dit   houdt   in   dat   de   baby   naar   een   tepel   of   iets   in   de   vorm   van   een   
tepel   toedraait.   Tot   slot   heb   je   de   zoogreflex,   zodra   de   tepel   is   gevonden   begint   de   baby   
automatisch   te   zuigen   om   melk   te   drinken.   Voor   andere   motorische   ontwikkelingen   is   er   eerst   nog   
een   verdere   ontwikkeling   van   de   hersenen   nodig.     

  
De   omgeving   beïnvloed   de   ontwikkeling.   Zo   speelt   ook   cultuur   een   aanzienlijke   rol   in   de   
ontwikkeling   en   dan   vooral   in   de   snelheid   waarmee   kinderen   de   verschillende   mijlpalen   onder   de   
knie   krijgen.   Deze   mijlpalen   zijn   zitten,   kruipen,   lopen   etc.     
Ontwikkeling   wordt   tegenwoordig   in   de   ontwikkelingspsychologie   gezien   als   onderdeel   van   een   
dynamisch   systeem.   De    dynamische   systemen   theorie    gaat   ervan   uit   dat   nieuwe   gedragingen   
tijdens   de   ontwikkeling   ontstaan   door   een   interactie   tussen   biologie,   cultuur   en   omgeving.   Volgens   
dit   perspectief   ontstaan   ontwikkelingen   door   het   actief   ontdekken   van   een   omgeving   door   een   
persoon,   maar   ook   de   feedback   die   de   omgeving   aan   de   persoon   geeft.     

  
Leren   
In   eerste   instantie   leren   baby’s   door   te   imiteren.   Toch   weten   pasgeboren   baby’s   al   wel   dat   ze   horen   
bij   de   mensen,   en   niet   bij   objecten.   De   hersenen   hebben   al   neurale   netwerken   om   biologische   
beweging   te   identificeren   en   om   gezichtsbeweging   te   herkennen.     

  
Baby’s   hebben   bij   geboorte   al   goede   perceptuele   vaardigheden;   ruiken,   horen,   proeven   en   reageren   
op   tast.   Deze   zijn   echter   nog   niet   helemaal   ontwikkeld.   Ze   kunnen   bijvoorbeeld   goed   ruiken,   maar   
hebben   nog   een   beperkt   zicht.   Het   kunnen   onderscheiden   van   vormen,   kleuren   en   patronen   wordt   
gezichtsvermogen   ( visual   acuity )   genoemd.   Het   gezichtsvermogen   op   verre   afstand   is   in   eerste   
instantie   slecht,   maar   ontwikkelt   zich   wel   snel.   De   ontwikkeling   hiervan   hangt   af   van   oefening,   de   
ontwikkeling   van   de   visuele   cortex   en   de   ontwikkeling   van   kegeltjes   ( cones)    in   het   oog.   Een   
experiment   dat   veel   wordt   gebruikt   is   de   voorkeurs-kijktechniek   ( preferential-looking   technique ).   
Hierbij   wordt   gekeken   naar   welk   object   het   kind   het   langste   kijkt.   Er   wordt   vanuit   gegaan   dat   het   
kind   dit   dan   het   meest   interessant   vindt.   Dit   wordt   de    orienting   reflex    genoemd.     

  
Kinderen   leren   meer   over   de   wereld   om   hen   heen   door   de   ontwikkeling   van   het   geheugen.   In   de   
eerste   levensjaren   is   het   geheugen   echter   nog   niet   ten   volle   ontwikkelt,   wat   leidt   tot   het   fenomeen   
van    infantiele   amnesie .   Dit   fenomeen   houdt   in   dat   volwassenen   zich   weinig   meer   kunnen   
herinneren   van   voor   ze   3   of   4   jaar   waren.   Er   zijn   meerdere   verklaringen   voor   dit   fenomeen   bedacht.   
De   eerste   verklaring   gaat   ervan   uit   dat   kinderen   pas   blijvende   herinneringen   beginnen   te   vormen,   
als   ze   het   autobiografisch   geheugen   hebben   ontwikkeld.   De   tweede   verklaring   houdt   in   dat   
geheugen   samenhangt   met   de   ontwikkeling   van   taal.   Aangezien   in   de   vroege   levensjaren   nog   geen   
voldoende   taalbeheersing   is,   de   herinneringen   niet   goed   worden   onthouden.   De   derde   verklaring   
gaat   ervan   uit   dat   jonge   kinderen   contexten   slecht   waarnemen   en   hierdoor   geen   goede   
herinneringen   kunnen   opslaan.     
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Hechting   
Hechting    is   een   sterke   emotionele   connectie   tussen   mensen   die   blijft   bestaan   over   de   tijd   en   in   
verschillende   situaties.   Dit   is   een   adaptieve   eigenschap,   omdat   het   aangaan   van   een   band   
bevorderlijk   is   voor   de   overleving.   Het   huilen   van   de   kinderen   leidt   bij   de   ouders   bijvoorbeeld   tot   
psychologische-,   fysieke-   en   gedragsreacties.   Volgens   John   Bowlby   zorgt   de   hechting   ervoor   dat   
kinderen   en   ouders   in   contact   blijven   met   elkaar.   Hechting   is   een   dynamische   relatie   welke   zorgt   
voor   overleving   van   het   kind   en   voor   investering   voor   de   ouders.   Mensen   gaan   vaak   hoger   praten   
wanneer   ze   met   kinderen   spreken,   waar   kinderen   op   reageren   door   oogcontact   te   houden.   Volgens   
Bowlby   motiveert   dit   soort   gedrag   om   een   band   op   te   bouwen.     

  
Hechting   is   niet   alleen   belangrijk   voor   mensen,   maar   ook   voor   andere   dieren.   Dit   is   bijvoorbeeld   te   
zien   in   het   experiment   over   inprenting   ( imprinting)    door   Lorenz.   Bijvoorbeeld   baby   eendjes,   gaan   
een   volwassen   dier   als   moeder   beschouwen   binnen   de   eerste   18   uur   van   hun   leven.   Dit   hoeft   geen   
volwassen   dier   van   dezelfde   soort   te   zijn.   In   zijn   experiment   hechtte   ganzen   zich   aan   Lorenz   en   
bleven   ze   hem   volgen.   Harlow   ontdekte   verder   dat   hechting   niet   alleen   belangrijk   is   voor   het   
voorzien   van   eten,   maar   ook   voor   een   gevoel   van   veiligheid   en   het   hebben   van   fysiek   contact.   Hij   
ontdekte   dit   door   een   experiment   met   aapjes   waarbij   ze   zich   meer   hechtte   aan   een   robot   aap   met   
vacht,   dat   dus   zorgt   voor   comfort,   dan   de   robot   aap   dat   voeding   gaf.   Dit   fenomeen   noemde   hij   ook   
wel   contact   comfort.     

  
Ainsworth   heeft   een   onderzoek   gedaan   naar   hechting   aan   de   hand   van   de   vreemde-situatie   test   
( strange   situation   test) .   Hierin   werd   gekeken   naar   de   mate   van   verlatingsangst   bij   baby’s   als   hun   
moeder   weggaat.   De   mate   waarin   de   baby   omgaat   met    distress    en   de   strategieën   die   hij   of   zij   
gebruikt   geven   een   indicatie   voor   de   kwaliteit   van   de   hechting   met   de   ouder.   Uit   dit   onderzoek   
kwamen   uiteindelijk   3   verschillende   hechtingsstijlen   naar   voren.    Zekere   hechting    ( secure   
attachment ),   hierbij   is   het   kind   van   slag   als   de   moeder   weggaat,   maar   is   snel   te   troosten   als   de   
moeder   vervolgens   weer   terug   is.   Het   grootste   deel   van   de   kinderen   heeft   een   zekere   hechtingsstijl.   
Daarnaast   zijn   er   ook   nog   onzekere   hechtingsstijlen   ( insecure   attachment ).   De   eerste   is    onzeker   
vermijdende   hechting ,   waarbij   het   kind   niet   van   slag   is   als   de   moeder   weggaat   en   haar   negeert   als   
ze   terug   is.   De   tweede   is    onzeker   ambivalente    (/angstige)    hechting ,   waarbij   het   kind   van   slag   raakt   
als   de   moeder   weggaat,   maar   vervolgens   niet   te   troosten   is   als   de   moeder   terug   is.   Uit   onderzoek   
blijkt   dat   een   zekere   hechting   een   goede   voorspeller   is   voor   toekomstige   relaties   en   sociaal   
functioneren.     

  
Ten   slotte   is   uit   onderzoek   gebleken   dat   het   hormoon   oxytocine   een   rol   speelt   in   de   hechting   
tussen   kinderen   en   hun   verzorgers.   Oxytocine   motiveert   gedrag   dat   zorgt   voor   de   overleving   van   
het   kind.     

  
Leren   over   de   wereld   
Fases   van   cognitieve   ontwikkeling   
Piaget   heeft   door   jonge   kinderen   te   observeren   een   theorie   ontwikkelt   over   de   ontwikkeling   van   het   
denken.   Volgens   hem   gaan   kinderen   door   vier   stadia.     
Het   sensomotorische   stadium,   pre-operationele   stadium,   concreet   operationeel   stadium   en   het   
formeel   operationele   stadium.   Hij   geeft   aan   dat   kinderen   niet   per   se   minder   weten   dan   volwassenen,   
maar   dat   hun   opvatting   over   de   wereld   gebaseerd   is   op   andere   aannames.   Volgens   Piaget   vormen   
kinderen   in   elk   stadium   nieuwe   schema’s,   die   reflecteren   hoe   ze   over   de   wereld   om   hen   heen   
denken.   Door   assimilatie   en   accommodatie   bouwt   het   ene   stadium   voort   op   de   ander.    Assimilatie   
houdt   in   dat   nieuwe   informatie   of   een   nieuwe   ervaring   in   een   bestaand   schema   wordt   geplaatst.   
Accommodatie    houdt   in   dat   een   bestaand   schema   wordt   aangepast   of   een   nieuw   schema   wordt   
gemaakt   voor   nieuwe   informatie,   die   niet   binnen   een   bestaand   schema   past.     
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Het   eerste   stadium   is   het    sensomotorische   stadium    (0-2   jaar).   Tijdens   dit   stadium   verkrijgen   
kinderen   informatie   via   hun   zintuigen   en   motorische   vaardigheden.   Reflexen   ontwikkelen   zich   tot   
meer   opzettelijke   acties   door   de   ontwikkeling   en   verfijning   van   schema’s.   De   schema’s   bepalen   hoe   
ze   bepaalde   objecten   moeten   gebruiken.   Kinderen   ontwikkelen   verder   het   concept   van    object   
permanentie ,   ofwel   de   kennis   dat   een   object   blijft   bestaan   als   het   verborgen   is.     

  
Het   tweede   stadium   is   het    pre-operationele   stadium    (2-7   jaar).   In   dit   stadium   kunnen   kinderen   op   
een   symbolische   manier   nadenken,   maar   gebruiken   ze   hun   intuïtie   voor   redenering.   Hun   
redeneringen   zijn   dus   nog   niet   gebaseerd   op   logica.   Kinderen   in   dit   stadium   zijn   slecht   in   het   
concept   van   centrering   ( centration ),   een   kind   denkt   bijvoorbeeld   dat   een   smal   hoog   glas   meer   
vloeistof   bevat   dan   een   kort   breed   glas.   Dit   komt   doordat   kinderen   in   dit   stadium   maar   aan   één   
aspect   tegelijk   kunnen   denken   als   het   gaat   om   probleemoplossing.   Daarnaast   is   er   sprake   van   een   
egocentrisch   gericht   beeld   op   de   werkelijkheid,   ze   zien   de   wereld   vanuit   hun   eigen   ervaringen.     

  
Het   derde   stadium   is   het    concreet   operationele   stadium    (7-12   jaar).   In   dit   stadium   beginnen   
kinderen   te   denken   over   logische   processen   en   ze   beginnen   deze   te   begrijpen.   Volgens   Piaget   kan   
dit   pas   gebeuren   als   kinderen   mentale   activiteiten   (operations)   ondernemen.   Een   klassieke   activiteit   
is   een   actie   dat   ongedaan   kan   worden   gemaakt.   Het   kunnen   begrijpen   dat   een   actie   omkeerbaar   is,   
zorgt   voor   begrip   van   concepten   zoals   de   instandhouding   van   kwantiteit.   Kinderen   hebben   kunnen   
nog   niet   abstract   of   hypothetisch   denken.     
Het   laatste   stadium   is   het    formeel   operationele   stadium    (12   en   ouder).   Mensen   in   dit   stadium  
kunnen   abstract   en   kritisch   denken.   Daarnaast   maken   ze   gebruik   van   deductieve   redenering   om   
hypotheses   te   toetsen.     

  
Piaget   had   gelijk   over   veel   dingen   met   zijn   theorie,   maar   er   is   ook   kritiek   op   sommige   punten.   Zo   
gaat   Piaget   ervan   uit   dat   de   ontwikkeling   volgens   strikte   stadia   plaatsvindt   en   hij   houdt   geen   
rekening   met   individuele   verschillen   of   verschillen   tussen   culturen.   Vygotsky   houdt   wel   rekening   
met   de   sociale   en   culturele   context   in   de   ontwikkeling   van   cognitie.   Volgens   hem   hebben   deze   
contexten   invloed   op   de   ontwikkeling   van   taal.   Taalontwikkeling   heeft   weer   een   invloed   op   de   
cognitieve   ontwikkeling.   Een   ander   kritiekpunt   op   Piaget   is   dat   kinderen   tussen   fases   switchen   als   ze   
werken   aan   een   taak   dat   verschillende   niveaus   van   vaardigheden   vereist.   Andere   psychologen   
geloven   dat   verschillende   gebieden   in   de   hersenen   verantwoordelijk   zijn   voor   verschillende   
vaardigheden   en   dat   de   ontwikkeling   dus   niet   per   se   verloopt   volgens   strikte   fases.   Het   is   ook   zo   dat   
volwassenen   soms   blijven   hangen   in   de   concreet   operationele   fase.   Verder   heeft   Piaget   de   
leeftijden   onderschat.     

  
Spelke   meent   dat   baby’s   al   een   zeker   begrip   van   de   basiswetten   van   de   natuurkunde   begrijpen.   
Baby’s   gebruiken   bijvoorbeeld   bewegingsinformatie   om   een   object   in   te   schatten.   Zo   denken   baby’s   
dat   twee   objecten   die   bewegen   één   object   zijn   en   dat   twee   objecten   die   niet   bewegen   twee   
verschillende   objecten   zijn.   Ook   gebruiken   baby’s   al   een   oriëntatie   reflex.   Dit   houdt   in   dat   ze   liever   
kijken   naar   iets   nieuws,   dan   naar   iets   bekends.    

  
Piaget   was   van   mening   dat   kinderen   geen   cijfers   begrijpen.   Mehler   en   Bever   hebben   echter   ontdekt   
dat   kinderen   van   3   al   het   concept   van   meer   dan   of   minder   dan   kunnen   begrijpen.   Dit   is   vooral   het   
geval   als   kinderen   gemotiveerd   worden.     

  
Interactie   
Vroege   sociale   interacties   tussen   het   kind   en   de   verzorger   zorgen   voor   begrijp   van   andere   mensen   
en   de   communicatie   met   hen.     
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De    theory   of   mind    houdt   in   dat   we   begrijpen   dat   andere   mensen   een   mentale   staat   hebben   dat   
hun   gedrag   beïnvloedt.   In   het   omgaan   met   anderen   proberen   we   de   mentale   staat   van   die   persoon   
te   herkennen,   oftewel   proberen   in   te   schatten   wat   de   persoon   denkt   of   voelt.   Aan   de   hand   daarvan   
gaan   we   met   bepaald   gedag   met   de   persoon   om.   Jonge   kinderen   beginnen   te   begrijpen   dat   andere   
mensen   acties   uitvoeren   voor   bepaalde   redenen.   Dit   is   een   deel   van   de   theory   of   mind.   Het   begrip   
van   complexe   mentale   staten,   zoals   valse   geloven,   ontwikkelt   zich   pas   later.   Uit   onderzoek   is   
gebleken   dat   de   ontwikkeling   van   de   theory   of   mind   samengaat   met   de   ontwikkeling   van   de   
frontale   kwabben.     

  
Theory   of   mind   is   universeel,   in   tegenstelling   tot   moraliteit.   Moraliteit   is   vooral   cultuurgebonden   en   
ontwikkelt   zich   tijdens   de   kindertijd.   Moraliteit   wordt   verdeeld   in   twee   aspecten,   namelijk   morele   
redenering   wat   afhangt   van   cognitieve   processen   en   morele   emoties.     

  
Kohlberg   heeft   een   theorie   ontwikkelt   voor   moraliteit,   waarin   de   morele   redenering   bestaat   uit   drie   
stadia:   

● Preconventionele   niveau :   moraliteit   is   vooral   gebaseerd   op   persoonlijke   winst   en   de   
directe   consequenties   van   gedrag;   

● Conventionele   niveau :   hierbij   wordt   moraliteit   bepaald   door   sociale   regels   en   de   
goedkeuring   van   anderen;   

● Post-conventionele   niveau :   hierbij   wordt   moraliteit   bepaald   aan   de   hand   van   ingewikkelde,   
abstracte   redenering   en   naar   wat   het   beste   is   voor   iedereen.     

Een   kritiekpunt   is   dat   deze   theorie   gebaseerd   is   op   alleen   mannen.   Verder   wordt   er   alleen   gekeken   
naar   het   cognitieve   aspect   van   moraliteit.   Sommige   psychologen   menen   dat   niet   de   morele   
redenering   het   morele   gedrag   voorspelt,   maar   dat   de   morele   emoties   dit   doen.     

  
Bij   onderzoek   naar   morele   emoties   wordt   vooral   gekeken   naar   emoties   als   empathie   en   sympathie.  
Empathie   is   meevoelen   met   de   ander   en   sympathie   is   voelen   voor   de   ander.   De   morele   emoties   en   
prosociaal   gedrag   van   ouders   hebben   invloed   op   de   kinderen.     

  
Volgens   het    sociale   intuitionist   model    reflecteren   morele   oordelen   de   eerste   en   automatische   
emotionele   responsen   van   mensen,   oftewel   de   emoties   komen   eerst   en   daarna   komt   het   denken.     

  
Net   als   bij   theory   of   mind,   spelen   de   frontale   kwabben   een   grote   rol   in   het   vermogen   tot   moraliteit.   
Ook   hersengebieden   die   te   maken   hebben   met   emoties,   zoals   de   amygdala   en   de   insula,   zijn   
betrokken   bij   morele   oordelen.     

  
Adolescentie   
Fysieke   veranderen   
De    puberteit    is   de   start   van   seksuele   vruchtbaarheid   dat   het   begin   is   van   de   adolescentie.   
Biologisch   gezien   begint   de   pubertijd   voor   meisjes   tussen   de   8   en   14   jaar   en   eindigt   rond   het   16 e   
levensjaar.   Bij   jongens   begint   de   pubertijd   vaak   tussen   de   10   en   14   jaar   en   eindigt   rond   het   18 e   
levensjaar.   Door   de   toename   van   hormonen   vinden   er   veranderingen   plaats   in   het   lichaam.   Zo   
krijgen   veel   pubers   een   groeispurt   en   start   de   ontwikkeling   van   primaire,   bijvoorbeeld   menstruatie,   
en   secundaire,   bijvoorbeeld   lichaamshaar,   kenmerken.   De   puberteit   wordt   beïnvloed   door   een   
interactie   tussen   biologische   systemen   en   omgevingservaringen.     

  
Ook   vindt   er   verandering   plaats   in   de   hersenen.   De   synaptische   verbindingen   worden   meer   
genuanceerd   en   daarnaast   neemt   de   hoeveelheid   grijze   massa   toe.   Aangezien   het   limbische   
systeem   sneller   ontwikkeld   dan   de   frontale   cortex,   reageren   tieners   sneller   met   impulsen   en   dat   
leidt   tot   risicovol   gedrag.     
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Gevoel   van   identiteit   
Zodra   een   kind   meer   leert   over   de   wereld   en   steeds   meer   kennis   vergaart,   ontwikkelt   hij   een   gevoel   
van   identiteit.   Het   vormen   van   een   identiteit   is   een   belangrijk   deel   van   de   sociale   ontwikkeling.   
Erikson   heeft   een   theorie   ontwikkelt   over   de   ontwikkeling   van   identiteit.   Volgens   zijn   theorie   bestaat   
deze   uit   acht   stadia,   die   elk   een   eigen   psychosociale   crisis   heeft   die   moet   overwonnen.   Om   een   
volgend   stadium   aan   te   kunnen,   moeten   volgens   Erikson   de   uitdagingen   in   het   voorafgaande   
stadium   met   succes   zijn   overwonnen.   De   acht   stadia   met   crisissen   zijn:   

● Babyjaren   ( infancy ):   deze   fase   is   in   de   leeftijd   van   nul   tot   één.   De   crisis   hierbij   is   die   van   
vertrouwen   versus   wantrouwen.   Na   succesvol   oplossen   van   de   crisis   leren   kinderen   dat   de   
wereld   veilig   is   en   dat   mensen   betrouwbaar   zijn.     

● Kleuterjaren   ( toddler ):   kinderen   van   één   tot   drie   jaar   komen   in   deze   fase.   De   crisis   die   hierbij   
hoort   is   die   van   autonomie   versus   schaamte   en   twijfel.   Na   het   oplossen   zijn   kinderen   
aangemoedigd   om   de   omgeving   te   ontdekken   en   ervaren   ze   gevoelens   van   
onafhankelijkheid   en   een   positief   zelfvertrouwen.     

● Peuterjaren   ( preschool ):   de   kinderen   zijn   in   deze   fase   3   tot   6   jaar.   Ze   komen   de   crisis   van   
initiatief   versus   schuld   tegen.   Als   deze   crisis   is   opgelost   ontwikkelen   kinderen   een   gevoel   
van   doel   door   verantwoordelijkheden   te   nemen,   maar   ook   de   capaciteit   om   zich   schuldig   te   
voelen.     

● Kindertijd   ( childhood ):   de   leeftijd   zes   tot   twaalf   jaar   met   crisis   industrie   versus   
minderwaardigheid.   Als   dit   is   opgelost   hebben   kinderen   geleerd   zich   competent   te   voelen.     

● Adolescentie:   dit   betreft   de   jaren   twaalf   tot   achttien.   De   crisis   hierbij   is   die   van   identiteit   
versus   rolverwarring.   Na   deze   fase   ontwikkelen   adolescenten   een   gevoel   van   identiteit.     

● Jonge   volwassenheid:   mensen   van   18   tot   29   zitten   in   deze   fase.   Ze   komen   de   crisis   van   
intimiteit   versus   isolatie   tegen.   Ze   ontwikkelen   de   vaardigheid   om   in   een   lange   relatie   te   
zitten.     

● Midden   volwassenheid:   dit   betreft   mensen   van   30   tot   50   jaar.   Hier   hoort   de   crisis   van   
generativiteit   versus   stagnatie   tegen.   Na   deze   fase   hebben   ze   het   gevoel   dat   ze   een   
positieve   nalatenschap   hebben   en   ze   zorgen   voor   toekomstige   generaties.     

● Oude   leeftijd:   dit   zijn   mensen   van   60   jaar   en   ouder.   Zij   zitten   in   de   crisis   van   integriteit   
versus   wanhoop.   Ze   ervaren   een   gevoel   van   voldoening   dat   ze   een   goed   leven   hebben   
gehad.    

  
Er   zijn   verschillen   tussen   vrouwen   en   mannen.   De   term   sekse   wordt   gebruikt   voor   biologische   
verschillen   en   de   term   geslacht   voor   verschillen,   die   zijn   ontstaan   door   socialisatie.   De   
geslachtsidentiteit    houdt   in   of   iemand   zichzelf   ziet   als   man   of   als   vrouw.   De   geslachtsidentiteit   
bepaald   grotendeels   hoe   iemand   zich   gedraagt.   Het   cultureel   gewenste   gedrag   voor   mannen   en   
vrouwen   wordt   ook   wel   de    geslachtsrollen    genoemd.   De   biologie   heeft   een   sterke   invloed   op   hoe   
mensen   zichzelf   zien,   als   vrouw,   man   of   transgender.   Een   van   de   biologische   invloeden   op   geslacht   
is   dat   van   de   chemische   samenstelling   in   de   hersenen.   Zo   wordt   in   de   baarmoeder   al   door   middel   
van   hormonen   bepaald   of   een   kind   mannelijk   of   vrouwelijk   is.   Deze   hormonen   bepalen   hoe   het   
brein   zich   ontwikkeld.   Naast   de   biologische   invloeden   bepaalt   ook   de   cultuur   de   identiteit   die   
ontwikkeld   wordt.   Daarnaast   bepaald   de   cultuur   vervolgens   of   deze   identiteit   wel   of   niet   
geaccepteerd   wordt.     

  
Een   van   de   theorieën   omtrent   transgender   personen   luidt   dat   het   je   voelen   als   het   andere   geslacht   
komt   door   de   momenten   waarop   specifieke   hormonen   tijdens   de   zwangerschap   worden   
vrijgegeven.   Vroeg   tijdens   de   zwangerschap   leidt   de   hoeveelheid   testosteron   tot   de   
geslachtsvorming,   terwijl   deze   differentiatie   bij   de   hersenen   pas   op   een   later   moment   plaatsvindt.   
Dit   wordt   door    brain   imaging    ondersteund,   aangezien   transgender   personen   hersenen   hebben   die   
meer   lijken   op   de   hersenen   van   het   geslacht   waarmee   zij   zich   identificeren.   
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Het   ontwikkelen   van   een   etnische   identiteit   is   vooral   lastig   voor   mensen   uit   
ondervertegenwoordigde   groepen,   door   discriminatie   en   racisme.   Wanneer   mensen   zich   
identificeren   met   zijn   etnische   cultuur   en   de   cultuur   die   het   meest   voorkomt,   is   er   sprake   van   een   
biculturele   identiteit.     

  
Leeftijdsgenoten   en   ouders   
Zowel   ouders   als   leeftijdsgenoten   zijn   erg   belangrijk   in   de   vorming   van   een   identiteit   bij   pubers.   Zo   
worden   leeftijdsgenoten   gebruikt   als   maatstaf   waartegen   pubers   hun   eigen   gedrag   afmeten   en   mee   
vergelijken.   Ouders   hebben   gedurende   het   leven   van   hun   kind   een   grote   invloed   op   de   
overtuigingen   en   waarden   van   hun   kinderen,   die   vervolgens   weer   bepalen   met   welke   
leeftijdsgenoten   zij   omgaan.   De   ouders   hebben   dus   zowel   een   directe,   als   een   indirecte   invloed   op   
de   ontwikkeling   en   identiteitsvorming   van   hun   kind.   
Theorieën   over   pestgedrag   luiden   zoal   dat   mensen   die   pestgedrag   vertonen   mogelijk   minder   
schaamte   en   schuld   ervaren,   evenals   een   hogere   mate   van   trots.   Bij   een   hogere   eigenwaarde   is   er   
vaak   sprake   van   rationalisatie   van   het   pestgedrag   

  
De   volwassenheid   
Levensovergangen   
De   grootste   uitdaging   van   de   volwassenheid   is   de   behoefte   om   betekenis   in   het   leven   te   vinden.     

  
Tijdens   de   volwassenheid   vinden   er   fysieke   veranderingen   plaats.   Zo   verminderd   de   spiermassa,   de   
botdichtheid,   het   gehoor   en   het   gezichtsvermogen.   Ook   is   het   veel   moeilijker   om   fysiek   fit   te   blijven.   
Hoe   beter   de   cognitieve,   psychologische   en   fysieke   toestand   van   een   persoon   is   in   vroege   
volwassenheid,   hoe   minder   de   veranderingen   zullen   zijn.   Daarom   is   het   belangrijk   om   in   de   vroege   
volwassenheid   gezond   te   leven.     

  
Het   hebben   van   een   goed   huwelijk   is   een   goede   voorspeller   voor   gezondheid.   Uit   onderzoek   blijkt   
dat   gelukkig   getrouwde   mensen   langer   en   gezonder   leven   dan   ongetrouwde,   gescheiden   en   
verweduwde   mensen.   Ook   zijn   ze   vaak   gelukkiger,   hebben   meer   plezier   en   hebben   een   kleinere   
kans   op   geestelijke   ziektes.   De   voordelen   van   het   huwelijk   zijn   groter   voor   mannen   dan   voor   
vrouwen.   Mensen   die   echter   ongelukkig   getrouwd   zijn   hebben   juist   een   grotere   kans   op   een   slechte   
gezondheid   en   zelfs   een   hogere   sterftekans.     

  
Voldoening   
Door   toedoen   van   de   verbetering   van   voorzieningen   worden   steeds   meer   mensen   in   de   westerse   
landen   ouder   dan   85   jaar.     

  
Met   het   ouder   worden   is   er   sprake   van   aftakeling   vanaf   het   50 e    levensjaar.   Hierbij   gaat   het   om   het   
krijgen   van   grijze   haren   en   rimpels,   maar   ook   om   het   krimpen   van   de   frontale   kwabben.   Dementie   
komt   vaak   voor   onder   oudere   mensen.   Deze   hersenstoornis   zorgt   voor   het   progressief   
achteruitgaan   van   het   geheugen,   denken   en   gedrag.   Dementie   kan   ontstaan   door   overmatig   
alcoholgebruik,   maar   ook   door   Alzheimer   en   hersenbloedingen.   Bij   Alzheimer   is   er   sprake   van   grote   
geestelijke   aftakeling.   Het   geheugen   wordt   steeds   slechter   en   langzamerhand   worden   andere   
cognitieve   functies   ook   aangetast.   Zelfs   de   persoonlijkheid   van   de   persoon   kan   veranderen.   
Onderzoek   is   er   nog   niet   over   uit   wat   de   oorzaak   kan   zijn   van   Alzheimer.   Wel   heeft   een   gen   voor   
cholesterol   een   voorspellende   waarde   voor   het   krijgen   van   Alzheimer.   Ook   is   de   neurotransmitter   
acetylcholine   erg   laag   in   mensen   met   Alzheimer.   Oudere   mensen   hebben,   met   uitzondering   van   
dementie,   vaak   minder   geestelijke   problemen   dan   jongere   volwassenen.    
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Volgens   de   sociaal-emotionele   selectiviteitstheorie   van   Cartensen   beseffen   oudere   mensen   dat   ze   
nog   maar   een   beperkte   tijd   hebben.   Hierdoor   richten   ze   zich   vooral   op   activiteiten   die   voor   hen   
belangrijk   zijn   en   hen   emotionele   voldoening   geven.   Uit   onderzoek   blijkt   verder   dat   oudere   mensen   
vaker   positieve   dan   negatieve   emoties   ervaren.   

  
Cognitie   
Naast   fysieke   veranderingen   zijn   er   ook   cognitieve   verandering   tijdens   het   ouder   worden.   Het   is   
lastig   te   bepalen   wat   precies   zorgt   voor   de   cognitieve   achteruitgang.   Een   ding   wat   we   wel   weten   is   
dat   de   frontale   kwab,   dat   een   rol   speelt   bij   meerdere   cognitieve   vaardigheden,   krimpt   bij   oudere   
mensen.   Een   cognitieve   verandering   is   een   vermindering   van   de   mentale   verwerkingssnelheid.   Ook   
worden   het   geheugen   en   de   intelligentie   vaak   aangetast.     

  
Oudere   mensen   hebben   vaak   moeite   met   geheugentaken   waarbij   ze   meerdere   dingen   tegelijk   
moeten   uitvoeren   of   waarbij   hun   aandacht   verdeeld   is   over   meerdere   onderdelen.   Het   is   mogelijk   
dat   het   lastiger   wordt   meerdere   dingen   tegelijk   op   te   slaan   in   het   werkgeheugen.   Het   
langetermijngeheugen   is   minder   aangetast   dan   het   werkgeheugen   normaliter.   Wel   hebben   oudere   
mensen   meer   moeite   nieuwe   dingen   aan   te   leren.   Een   verklaring   voor   het   achteruitgaan   van   het   
geheugen   is   dat   oude   mensen   niet   de   neiging   hebben   om   strategieën   die   het   geheugen   
vergemakkelijken   te   gebruiken.   Een   andere   verklaring   is   de   afname   van   dopamine   activiteit   in   de   
frontale   kwab.      

  
Ook   de   intelligentie   neemt   af   bij   ouderen.   Dit   geldt   vooral   voor   de   vloeiende   intelligentie,   die   na   de   
vroege   volwassenheid   gestaag   verminderd.   Gekristalliseerde   intelligentie   daarentegen   neemt   toe   
met   het   ouder   worden   en   verminderd   alleen   als   gevolg   van   andere   cognitieve   stoornissen.     
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Begrippenlijst   hoofdstuk   1   
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Accommodatie    Houdt   in   dat   een   bestaand   schema   wordt   
aangepast   of   een   nieuw   schema   wordt   gemaakt   
voor   nieuwe   informatie,   die   niet   binnen   een   
bestaand   schema   past.     

  
Ambivalente   hechting    Hierbij   raakt   het   kind   van   slag   als   de   moeder   

weggaat,   maar   wordt   vervolgens   niet   meer   rustig   
als   de   moeder   terug   is.   

  
Assimilatie    Houdt   in   dat   nieuwe   informatie   of   een   nieuwe   

ervaring   in   een   bestaand   schema   wordt   
geplaatst.   

  
Concreet   operationele   stadium    In   dit   stadium   beginnen   kinderen   te   denken   over   

logische   processen   en   ze   beginnen   die   te   
begrijpen.   

  
Conventionele   niveau   van   moraliteit    Hierbij   wordt   moraliteit   bepaald   door   sociale   

regels   en   de   goedkeuring   van   anderen   
  

Dynamische   systemen   theorie    Gaat   ervan   uit   dat   nieuwe   gedragingen   tijdens   de   
ontwikkeling   ontstaan   door   een   interactie   tussen   
biologie,   cultuur   en   omgeving.   

  
Formeel   operationele   stadium    Mensen   in   dit   stadium   kunnen   abstract   en   

kritisch   denken.   
  

Geslachtsidentiteit    Houdt   in   of   iemand   zichzelf   ziet   als   man   of   als   
vrouw.   

  
Geslachtsrollen    Het   cultureel   gewenste   gedrag   voor   mannen   en   

vrouwen.   
  

Hechting    Een   emotionele   connectie   dat   blijft   bestaan   over   
de   tijd   en   in   verschillende   situaties.   

  
Infantiele   amnesie    Houdt   in   dat   volwassenen   zich   weinig   meer   

kunnen   herinneren   van   voor   ze   3   of   4   jaar   waren.  
  

Object   permanentie    De   kennis   dat   een   object   blijft   bestaan   als   het   
verborgen   is.     

  
Ontwikkelingspsychologie    Doet   onderzoek   naar   de   veranderingen   in   

cognitie,   emotie,   fysiologie   en   sociaal   gedrag   
gedurende   het   leven.   
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Post-conventionele   stadium   van   moraliteit    Hierbij   wordt   moraliteit   bepaald   aan   de   hand   van   
ingewikkelde,   abstracte   redenering   en   naar   wat   
het   beste   is   voor   iedereen.   

  
Preconventionele   stadium   van   moraliteit    Moraliteit   is   vooral   gebaseerd   op   persoonlijke   

winst   en   de   directe   consequenties   van   gedrag.   
  

Pre-operationele   stadium    In   dit   stadium   kunnen   kinderen   op   een   
symbolische   manier   nadenken,   maar   gebruiken   
ze   hun   intuïtie   voor   redenering.   

  
Puberteit    De   start   van   seksuele   vruchtbaarheid   dat   het   

begin   is   van   de   adolescentie.   
  

Sensomotorisch   stadium    Tijdens   dit   stadium   verkrijgen   kinderen   
informatie   via   hun   zintuigen   en   motorische   
vaardigheden.  

  
Sociale   intuitionist   model    Volgens   dit   model   reflecteren   morele   oordelen   

de   eerste   en   automatische   emotionele   
responsen   van   mensen,   oftewel   de   emoties   
komen   eerst   en   daarna   komt   het   denken.   

  
Synaptisch   snoeien   
( Synaptic   pruning )   

De   omgeving   bepaalt   vervolgens   welke   
verbindingen   worden   gebruikt   en   dus   blijven   en   
welke   niet   worden   gebruikt   en   dus   afsterven.   

  
Teratogenen    Omgevingsfactoren   die   slecht   zijn   voor   de   

ontwikkeling   van   het   embryo   of   de   foetus.   
  

Theory   of   Mind    Houdt   in   dat   we   begrijpen   dat   andere   mensen   
een   mentale   staat   hebben   dat   hun   gedrag   
beïnvloedt.   

  
Vermijdende   hechting    Hierbij   is   het   kind   niet   van   slag   als   de   moeder   

weggaat   en   het   speelt   liever   met   een   vreemde   
dan   met   de   moeder.   

  
Zekere   hechting    Hierbij   is   de   baby   van   slag   als   de   moeder   

weggaat,   maar   wordt   rustig   als   de   moeder   
vervolgens   weer   terug   is.   
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Hoofdstuk   2.   Emotie   en   motivatie   

  
Introductie     
In   dit   hoofdstuk   ( Gazzaniga,   M.   S.   (2018).   Psychological   science   (6th).   W.W.   Norton ,   p.   383-428)   wordt   
door   middel   van   een   onder   andere   neurologisch   en   cultureel   perspectief   uitgelegd   hoe   emoties   en   
motivatie   werken.   

  
Emoties   
De   woorden   emotie   en   stemming   worden   vaak   door   elkaar   gebruikt.   Deze   begrippen   zijn   echter   niet   
hetzelfde.   Een    emotie    is   een   onmiddellijke   reactie   op   de   omgeving   of   op   interne   gedachten.   Ze   
onderbreken   of   veranderen   gedrag   en   gedachtes.     
Een   gevoel   is   de   subjectieve   ervaring   van   een   emotie.   In   tegenstelling   tot   emoties,   zijn   stemmingen   
langdurige   emotionele   staten.   Ze   hebben   geen   vaststaande   trigger.   Ze   hebben   een   invloed   op   onze   
gedachten   en   gedrag.     

  
Valentie   en   opwinding   
Emoties   worden   vaak   opgedeeld   in   twee   soorten,   de   primaire   en   secundaire   emoties.    Primaire   
emoties    zijn   aangeboren,   aangepast   en   universeel.   Primaire   emoties   zijn   angst,   walging,   blijdschap,   
verdriet,   woede   en   mogelijk   ook   minachting   en   verbazing.    Secundaire   emoties    zijn   een   mengeling   
van   primaire   emoties.   Secundaire   emoties   zijn   schaamte,   onderwerping,   anticipatie,   wroeging,   en   
schuld.   Het   circumplex   model   probeert   de   ervaring   van   emoties   te   begrijpen.   Dit   model   gaat   uit   van   
een   kaart,   waarbij   emoties   in   een   cirkel   zijn   gerangschikt.   Hun   plaats   wordt   bepaald   door   hun   mate   
van   valentie,   oftewel   hoe   positief   of   negatief   is   de   emotie,   en   hun   mate   van   opwinding   ( arousal ).   Met   
opwinding     worden   de   toegenomen   autonome   reacties   en   de   fysiologische   activatie   bedoeld.   Het   
feit   dat   er   een   onderscheid   wordt   gemaakt   tussen   een   positieve   of   een   negatieve   reactie   kan   leiden   
tot   problemen,   omdat   positieve   activatie   en   negatieve   activatie   onafhankelijk   zijn   van   elkaar.   Bij   een   
positieve   activatie   is   er   namelijk   sprake   van   een   toename   in   dopamine   en   bij   een   negatieve   activatie   
van   een   toename   in   norepinefrine.     

  
Fysiek   component   
Emoties   zorgen   voor   een   activatie   van   het   autonome   zenuwstelsel   om   het   lichaam   zich   voor   te   
laten   bereiden   op   de   uitdagingen   van   de   omgeving.   Veel   van   de   autonome   responsen   op   emoties   
overlappen   met   elkaar,   maar   er   is   waarschijnlijk   wel   sprake   van   een   specifiek   patroon   voor   elke   
emotie.     

  
James   Papez   stelde   dat   veel   subcorticale   hersengebieden   betrokken   zijn   bij   emotie.   Paul   MacLean   
noemde   dit   later   het   limbisch   systeem.   Nu   weten   we   dat   er   ook   gebieden   buiten   het   limbisch   
systeem   betrokken   zijn   bij   emoties,   en   dat   niet   alle   limbische   structuren   erbij   betrokken   zijn.   Voor   
emoties   zijn   de   amygdala   en   de   insula   het   belangrijkste.   De   insula   ontvangt   en   verwerkt   
somatosensorische   signalen   en   het   is   betrokken   bij   de   subjectieve   ervaring   van   staten   van   het   
lichaam.   Er   is   gevonden   dat   de   insula   vooral   actief   is   bij   de   emotie   walging.   Daarnaast   is   het   echter   
ook   actief   bij   woede,   schuldgevoel   en   angst.   De   amygdala   verwerkt   het   emotionele   aspect   van   een   
stimulus   en   zorgt   voor   een   emotionele-   of   gedragsreactie.   LeDoux   ontdekte   dat   het   vooral   
belangrijk   is   bij   angst.   Informatie   komt   bij   de   amygdala   door   middel   van   twee   paden:   

● Een   snel   pad   dat   sensorische   informatie   direct   verwerkt.   Hierbij   gaat   de   informatie   naar   de   
thalamus   en   vanuit   daar   direct   naar   de   amygdala;   

● Een   langzamer   pad   dat   wel   leidt   tot   beter   doordachte   evaluaties.   Hierbij   gaat   informatie   
vanuit   de   thalamus   naar   de   cortex   en   dan   pas   richting   de   amygdala.    
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De   amygdala   is   ook   betrokken   bij   herinneringen   waar   een   emotie   aan   verbonden   en   bij   de   perceptie   
van   sociale   stimuli,   zoals   gezichtsuitdrukkingen.     

  
Theorieën   over   emotie   
Er   zijn   drie   grote   theorieën   over   de   werking   van   emoties:   

● James-Lange   theorie :   mensen   nemen   specifieke   patronen   van   een   lichaamsreactie   waar   en   
aan   de   hand   daarvan   voelen   ze   een   emotie.   Er   is   bewijs   voor   dat   verschillende   ervaringen   
die   een   emotie   oproepen   geassocieerd   zijn   met   verschillende   fysieke   reacties,   maar   fysieke   
reacties   zijn   vaak   niet   specifiek   genoeg   om   de   subjectieve   ervaring   van   emotie   volledig   te   
verklaren.     
Een   implicatie   van   deze   theorie   is   dat   gezichtsuitdrukkingen   kunnen   triggeren   hoe   iemand   
zich   voelt.   Dit   fenomeen   wordt   door   Tomkins   ook   wel   de   gezichtsfeedback   hypothese   
( facial   feedback   hypothesis )   genoemd.     

● Cannon-Bard   theorie :   informatie   over   stimuli   wordt   tegelijk   naar   de   cortex   als   het   lichaam   
gestuurd.   Aangezien   het   lichaam   trager   reageert,   ervaar   je   eerst   een   emotionele   reactie   en   
daarna   de   lichaamsreactie.   Men   ervaart   dus   de   emotie   en   de   fysieke   reactie   apart   van   
elkaar.     

● Schachter-Singer   twee   factoren   theorie :   dit   stelt   dat   een   label   dat   gekoppeld   is   aan   een   
fysieke   opwinding   zorgt   voor   de   ervaring   van   een   emotie.   Het   kan   voorkomen   dat   mensen   
hun   fysieke   reactie   aan   een   verkeerde   oorzaak   toeschrijven,   dit   wordt   ook   wel   een  
misattributie   van   opwinding   ( misattribution   of   arousal )   genoemd.   Een   vorm   van   
misattributie   van   opwinding   is   excitatie   overdracht   ( excitation   transfer) ,   waarbij   men   het   
restje   opwinding   van   een   voorafgaande   gebeurtenis   toeschrijft   aan   een   nieuwe   en   andere   
gebeurtenis.   

  
Adaptiviteit   van   emoties   
Emoties   worden   gezien   als   adaptief,   omdat   ze   succesvol   gedrag   voorbereiden   en   leiden.   Daarnaast   
geven   ze   informatie   over   het   belang   van   stimuli   voor   bepaalde   doelen   en   hoe   deze   te   bereiken.   Ook   
zorgen   ze   dat   we   in   sociale   groepen   kunnen   leven.     

  
Cognitieve   functies   
Emoties   en   cognities   zijn   onlosmakelijk   met   elkaar   verbonden.   Dit   betekent   dat   beslissingen   dan   
ook   deels   gestuurd   worden   door   de   ervaren   emoties.   Dit   gebeurt   op   verschillende   manieren.   Ze   
maken   het   mogelijk   om   snel   beslissingen   te   nemen.   Hierbij   dienen   emoties   als   heuristieken.   Ook   
anticiperen   ze   op   toekomstige   emotionele   staten.   Een   nadeel   wordt   besproken   in   de   theorie   van   
Schwartz,   de    affect-as-information    theorie.   Hierin   stelt   hij   dat   onze   beslissingen   altijd   worden   
bepaald   door   iemands   huidige   stemming,   ook   al   weet   diegene   niet   de   bron   van   zijn   stemming.   

  
Een   andere   theorie   over   de   invloed   van   emoties   op   besluitvorming   is   de   somatische   marker   theorie   
van   Damasio.   Deze   theorie   gaat   ervan   uit   dat   beslissingen   worden   beïnvloed   door   reacties   van   het   
lichaam,   de    somatische   markers .   Deze   reacties   van   het   lichaam   ontstaan   door   de   emotionele   
interpretatie   van   de   consequenties   van   een   bepaalde   actie.   Somatische   markers   kunnen   volgens   
Damasio   helpen   om   zich   adaptief   te   gedragen.   Mensen   met   schade   aan   de   frontale   kwabben   
missen   gevoeligheid   voor   deze   somatische   markers,   waardoor   ze   de   gevolgen   van   hun   gedrag   niet   
goed   kunnen   overzien.   
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Gezichtsuitdrukkingen   
Volgens   Darwin   gebruiken   mensen   gezichtsuitdrukkingen   van   bepaalde   emoties   om   gedrag   te   
voorspellen   van   andere   mensen.   Hierbij   spelen   zowel   de   ogen   als   de   mond   een   belangrijke   rol   in   het   
overbrengen   van   emotie.   In   een   onderzoek   is   ontdekt   dat   de   context   invloed   heeft   op   hoe   de   
emoties   worden   geïnterpreteerd.     

  
Darwin   meent   dat   gezichtsuitdrukkingen   van   bepaalde   emoties   en   het   begrip   hiervan   universeel   
zijn.   Het   maakt   dus   niet   uit   wat   je   cultuur   is.   Ekman   was   het   hier   niet   mee   eens   en   dacht   dat   
gezichtsuitdrukkingen   sociaal   aangeleerd   zijn.   Oftewel,   er   zou   verschil   zijn   tussen   culturen.   Nadat   hij   
een   onderzoek   had   uitgevoerd,   bleek   toch   dat   Darwin   gelijk   had.   Het   bewijs   voor   de   emotie   blijheid   
is   het   sterkst   en   het   zwakst   voor   angst   en   walging.   Aangezien   sommige   gezichtsuitdrukkingen   dus   
universeel   zijn   hebben   ze   waarschijnlijk   een   biologische   basis.     

  
Weergave   regels   
Weergave   regels    ( display   rules )   zijn   regels   die   geleerd   zijn   door   socialisatie   en   die   bepalen   welke   
emoties   geschikt   zijn   in   bepaalde   situaties.     
Deze   weergave   regels   verschillen   vaak   per   cultuur   en   ze   verschillen   binnen   een   cultuur   ook   voor   
mannen   en   vrouwen.   Zo   is   het   over   het   algemeen   meer   geaccepteerd   voor   vrouwen   om   hun   
emoties   te   tonen   in   de   meeste   situaties,   dan   voor   mannen.     

  
Interpersoonlijke   relaties   
In   de   interactie   met   andere   mensen   worden   emoties   vaak   gebruikt   voor   non-verbale   communicatie.   
Daarnaast   zijn   sociale   emoties   erg   belangrijk   in   het   behouden   van   sociale   banden.     

  
Een   emotie   waarvoor   de   interactie   een   grote   rol   speelt,   is   schuldgevoel.   Men   ervaart   namelijk   
schuldgevoel   als   diegene   gelooft   dat   hij   iemand   anders   schade   heeft   aangedaan.   Volgens   
Baumeister   zorgt   schuldgevoel   er   op   drie   manieren   voor   dat   interpersoonlijke   relaties   worden   
versterkt.   Ten   eerste   zorgt   schuldgevoel   ervoor   dat   men   elkaar   geen   schade   aan   wilt   doen.   Ten   
tweede   laat   schuldgevoel   zien   dat   de   persoon   geeft   om   de   ander.   Ten   derde   kan   iemand   anderen   
manipuleren   door   hen   een   schuldgevoel   aan   te   praten.   Uit   onderzoek   blijkt   dat   vooral   socialisatie,   
en   dus   de   omgeving,   erg   belangrijk   is   voor   het   ervaren   van   schuldgevoel.     

  
Een   andere   emotie   die   betrekking   heeft   op   de   relaties   is   schaamte.   Schaamte   kan   sociale   banden   
versterken,   aangezien   het   laat   zien   dat   iemand   spijt   heeft   en   zich   verontschuldigt   voor   zijn   gedrag.     

  
Motivatie   
Emoties   en   motivatie   zijn   met   elkaar   verbonden.   Zo   vormen   emoties   de   basis   voor   motivatie.   De   
meeste   theorieën   in   de   psychologie   gaan   uit   van   4   kenmerken   van   motivatie:   

● Motivatie   geeft   richting   en   zorgt   ervoor   dat   bepaalde   doelen   worden   gesteld;  
● Motivatie   verschilt   in   kracht;   
● Motivatie   geeft   energie   en   stimuleert   gedrag;   
● Motivatie   stelt   iemand   in   staat   om   vol   te   houden   tot   een   bepaald   doel   bereikt   is.   

  
Motivatie    is   dan   ook   een   proces   dat   energie   geeft,   leidt   en   gedrag   behoudt   voor   een   bepaald   doel.      

  
Voldoening   van   behoeften   
Mensen   hebben   zowel   biologische   als   sociale   behoeften.   Een    behoefte    is   een   staat   van   biologisch   
of   sociaal   gebrek.   Behoeften   leiden   tot   doelgericht   gedrag.     
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Maslow   heeft   een   theorie   ontwikkeld   over   behoeftes,   de   behoefte   theorie.   In   zijn   theorie   gaat   hij   uit   
van   een    behoeftehiërarchie ,   waarbij   basisbehoeftes   die   onderaan   staan   eerst   bevredigt   moeten   
worden   voordat   men   zich   kan   bezighouden   met   hogere   behoeftes.   In   zijn   piramide   van   behoeftes   
moeten   eerst   fysiologische   behoeftes   bevredigd   worden,   zoals   eten   en   drinken.   Daarna   komen   de   
veiligheidsbehoeftes,   de   sociale   behoeftes,   de   behoefte   aan   zelfvertrouwen   en   ten   slotte   de   
behoefte   aan   zelfactualisatie.   Iemand   die    zelfactualisatie    heeft   bereikt,   heeft   al   zijn   dromen   
waargemaakt   en   heeft   zijn   potentieel   ten   volle   ontwikkeld.   

  
Mensen   worden   door   een   psychologische   staat,   de    drijfveer    ( drive),    aangespoord   om   hun   
behoeftes   te   bevredigen.   Er   wordt   dus   bepaald   gedrag   aangemoedigd   dat   leidt   tot   het   halen   van   
het   beoogde   doel.   Het   uiteindelijke   biologische   doel   is    homeostase ,   ofwel   het   behouden   van   het   
evenwicht   van   de   lichaamsfuncties.   Gedrag   dat   leidt   tot   het   bevredigen   van   een   behoefte   kan,   als   
het   hier   vaak   toe   leidt,   uiteindelijk   een   gewoonte   worden.     

  
De    Yerkes-Dodson   wet    gaat   ervan   uit   dat   de   prestatie   toeneemt   tot   aan   een   optimaal   niveau   van   
opwinding   en   vervolgens   weer   afneemt   als   de   opwinding   voorbij   dit   optimale   punt   gaat.   Mensen   zijn   
gemotiveerd   om   dit   optimale   niveau   van   opwinding   te   bereiken.   
Stimulanten   
Stimulanten    ( incentives)    zijn   externe   doelen   of   objecten   die   gedrag   motiveren.   Dit   zijn   dus   geen   
interne   drijfveren.   

  
Iemand   kan   extrinsiek   of   intrinsiek   gemotiveerd   zijn   om   een   bepaald   doel   te   bereiken.    Extrinsieke   
motivatie    is   gericht   op   een   extern   doel,   bijvoorbeeld   beloningen.   Bij    intrinsieke   motivatie    wordt   
het   gedrag   uitgevoerd   puur   en   alleen   om   het   plezier   dat   het   gedrag   geeft.   Activiteiten   die   zorgen   
voor   intrinsieke   motivatie   kunnen   helpen   bij   nieuwsgierigheid   en   creativiteit.     

  
Uit   onderzoek   blijkt   dat   extrinsieke   beloningen   de   intrinsieke   motivatie   kan   ondermijnen.   Hier   zijn   
twee   verklaringen   voor   bedacht.   De   eerste   is   die   volgens   de   zelf-determinatie   theorie.   Deze   theorie   
gaat   ervan   uit   dat   mensen   gemotiveerd   zijn   om   hun   behoeftes   te   bevredigen   vanwege   het   gevoel   
van   controle   dat   ze   hierdoor   krijgen.   Door   een   extrinsieke   beloning   te   geven,   wordt   dit   gevoel   van   
vrijheid   om   zelf   te   kiezen   weggenomen.   De   tweede   verklaring   is   volgens   de   zelf-perceptietheorie.   
Deze   theorie   gaat   ervan   uit   dat   mensen   zich   over   het   algemeen   niet   bewust   zijn   van   hun   motieven.   
Als   mensen   geen   motieven   kunnen   bedenken   om   iets   te   doen,   gaan   ze   ervan   uit   dat   ze   zich   zo   
gedragen   omdat   ze   dat   nou   eenmaal   leuk   vinden.   Door   een   extrinsieke   beloning   te   geven,   ontstaat   
er   wel   een   motivatie   en   concludeert   men   niet   dat   het   gedrag   zelf   leuk   is.     

  
Volgens   Freud   handelen   mensen   volgens   het   genotsprincipe.   Dit   houdt   in   dat   mensen   gemotiveerd   
zijn   om   genot   te   verkrijgen   en   pijn   te   vermijden.   Ook   het   hedonisme   gaat   hiervan   uit.   Het   
genotsprincipe   verklaart   waarom   mensen   zich   soms   gedragen   op   manieren   die   niet   
aanpassingsgericht   zijn   en   niet   per   se   biologische   behoeftes   bevredigen.   

  
Doelen   
Murray   heeft   het   concept   van   27   psychosociale   behoeftes   bedacht.   Dit   concept   heeft   inzicht   
gegeven   in   wat   iemand   motiveert.   Zo   blijkt   dat   mensen   vooral   zeer   gemotiveerd   zijn   om   
persoonlijke   doelen   te   bereiken.   Om   hun   doelen   te   bereiken,   passen   mensen   hun   gedrag   aan.   Dit   
wordt   ook   wel   zelfregulatie   van   gedrag   genoemd.   Volgens   Locke   en   Latham   zijn   uitdagende   en   
specifieke   doelen   de   beste   doelen,   maar   ze   moeten   niet   te   moeilijk   zijn.   Het   opdelen   van   doelen   in   
concrete   stappen   leidt   ook   tot   succes.     
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De   verwachte   mate   van   succes   is   van   invloed   op   de   mate   van   motivatie   om   een   bepaald   doel   te   
bereiken.   De   verwachting   dat   gedrag   tot   succes   zal   leiden   wordt   ook   wel   zelfdoeltreffendheid   
( self-efficacy )   genoemd.   Wanneer   iemand   een   hoge   mate   van   self-efficacy   heeft,   zou   diegene   hoge,   
uitdagende   doelen   stellen.   De   mate   van   motivatie   wordt   ook   beïnvloed   door   hoe   graag   iemand   een   
bepaald   doel   wil   bereiken.   Dit   wordt   ook   wel   het   prestatiemotief   genoemd.     

  
Bij   het   zelf-reguleren   is   het   belangrijk   om   onmiddellijke   voldoening   uit   te   stellen   en   op   die   manier   
een   langetermijndoel   te   behalen.   Een   belangrijk   onderzoek   hiernaar   is   de   marshmallow   studie.   
Iemand   die   hiertoe   in   staat   is,   heeft   vaak   meer   succes   in   het   leven.   
Er   zijn   verschillende   manieren   om   onmiddellijke   voldoening   uit   te   stellen:   

● Het   negeren   van   de   stimulus;   
● Iemand   kan   zichzelf   afleiden;   
● Hete   cognities   omzetten   in   koude   cognities.   Dit   houdt   in   dat   een   gewild   object   in   gedachten   

wordt   omgezet   naar   een   ongewild   object.   Zo   worden   marshmallows   bijvoorbeeld   in   
gedachten   omgezet   naar   wolken.   Volgens   Mischel   en   Metcalfe   is   dit   de   beste   strategie   om   
onmiddellijke   voldoening   uit   te   stellen.     

  
Sommige   wetenschappers   beschouwen    grit    als   een   belangrijkere   component   voor   succes   dan   
intelligentie.   Het   wordt   gedefinieerd   als   iemands   kwaliteit   om   door   te   zetten   om   zijn   of   haar   doelen   
te   bereiken,   in   tegenstelling   tot   zij   die   geen    grit    hebben.   Deze   mensen   gaan   vaak   van   activiteit   naar   
activiteit,   en   behalen   minder   langetermijndoelen.   

  
Behoefte   om   erbij   te   horen   
Mensen   die   in   groepen   leven   hadden   vroeger   een   grotere   kans   op   overleven.   Daarom   leven   mensen   
nu   nog   steeds   in   groepen.     
Baumeister   en   Leary   hebben   de    behoefte   om   erbij   te   horen    ( need   to   belong )    theorie    ontwikkeld.   
Deze   theorie   stelt   dat   de    need   to   belong    een   fundamenteel   motief   is   dat   ontwikkeld   is   door   
adaptieve   doelen.     

  
Deze   theorie   verklaart   waarom   de   meeste   mensen   vaak   makkelijk   vrienden   maken.   Als   mensen   niet   
bij   een   groep   horen,   hebben   ze   onder   andere   een   grotere   kans   op   ziektes.   Mensen   zijn   dan   ook   
gevoelig   voor   signalen   wanneer   ze   buitengesloten   lijken   te   worden.     

  
Schachter   heeft   een   onderzoek   uitgevoerd   naar   de    need   to   belong .   In   dit   onderzoek   werden   
sommige   mensen   verteld   dat   ze   sokken   aankregen   die   geen   pijn   deden.   De   andere   groep   werd   
verteld   dat   ze   sokken   kregen   die   wel   pijn   deden.   Daarna   werd   gevraagd   of   mensen   alleen   of   samen   
met   iemand   wilden   wachten.   Uit   dit   onderzoek   kwam   dat   mensen   die   dachten   dat   ze   een   pijnlijke   
sok   kregen   liever   met   andere   mensen   wilden   wachten   dan   de   mensen   die   dit   niet   dachten.   Dit   
leidde   tot   de   conclusie   dat   een   verhoogde   angst   zorgt   voor   een   hogere   motivatie   om   met   anderen   
te   zijn.   Volgens   Festingers   sociale   vergelijkingstheorie   komt   dit   doordat   mensen   zichzelf   met   
anderen   vergelijken   om   te   kijken   of   ze   zich   juist   gedragen   en   dingen   hetzelfde   zien.     
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Motivatie   voor   eten   
De   motivatie   voor   eten   bevat   zowel   stimulanten   als   drijfveren.   Het   is   namelijk   zo   dat   mensen   eten   
als   ze   honger   hebben,   een   drijfveer,   maar   soms   ook   als   ze   geen   honger   hebben,   stimulant.    

  
Fysiologische   factoren  
Er   zijn   verschillende   biologische   mechanismen   betrokken   bij   het   aanmoedigen   van   eten.     
De   hypothalamus   speelt   een   belangrijke   rol   in   eetgedrag.   Het   verwerkt   de   inhibitoire   en   excitatoire   
signalen   en   reguleert   gedrag.   Schade   hieraan   kan   leiden   tot   drastische   veranderingen   in   gedrag   en   
gewicht.   Zo   leidt   schade   aan   het   ventromediale   gebied   van   de   hypothalamus   tot   overeten,   ofwel   
vraatzucht   ( hyperphagia ).   Schade   aan   het   laterale   gebied   van   de   hypothalamus   leidt   echter   tot   te   
weinig   eten,   ofwel    aphagia .   Naast   de   hypothalamus   zijn   ook   andere   hersengebieden   belangrijk   bij   
eten.   Zo   is   de   prefrontale   cortex   vooral   belangrijk   voor   het   bepalen   van   de   mate   van   zoetheid   en   
zoutheid   van   het   eten.   Het   limbisch   systeem   is   betrokken   bij   het   verlangen   naar   eten   als   je   
smakelijk   eten   ziet.   Schade   hieraan   zorgt   dat   mensen   geobsedeerd   worden   de   kwaliteit   van   het   eten   
en   hoe   het   eten   is   gemaakt.   Deze   mensen   eten   echter   niet   per   se   te   veel.   Deze   conditie   wordt   ook   
wel   het   gourmand   syndroom   genoemd.     

  
Er   is   veel   onderzoek   gedaan   naar   hongersignalen.   Het   blijkt   dat   de   maag   hier   niet   veel   mee   te   
maken   heeft,   want   mensen   zonder   maag   krijgen   nog   steeds   deze   signalen.   De    glucostatic    theorie   
stelt   dat   het   niveau   van   glucose   in   de   bloedstroom   wordt   gemeten.   Wanneer   er   minder   glucose   is   
zouden   mensen   honger   krijgen.   De    lipostatic    theorie   stelt   dat   er   een   setpunt   is   voor   lichaamsvet.   
Wanneer   er   minder   vet   is,   zou   er   een   hongersignaal   komen.     

  
Ook   hormonen   spelen   een   rol   bij   het   eten.   Zo   zorgt   leptine   voor   het   behoudt   van   het   juiste   
vetpercentage.   Leptine   heeft   echter   een   langzaam   effect   en   is   dus   waarschijnlijk   vooral   belangrijk   
voor   het   langetermijnbehoud   van   het   juiste   vetpercentage.   Mensen   die   geen   gen   hebben   voor   de   
productie   van   leptine   worden   extreem   dik.   Daarnaast   vermindert   de   hoeveelheid   van   het   hormoon  
ghreline   na   het   eten,   waardoor   mensen   op   dat   moment   geen   honger   meer   hebben.   Dit   suggereert   
dat   een   hoog   niveau   van   ghreline   een   hongergevoel   veroorzaakt.     

  
Tijd   en   smaak   
Leren   speelt   een   belangrijke   rol   bij   eten.   Mensen   eten   vaak   niet   om   de   honger,   maar   door   de   
associatie   van   eten   met   een   bepaald   tijdstip.   Een   erg   belangrijke   factor   dat   eten   motiveert,   is   smaak.   
Mensen   eten   meer   wanneer   ze   verschillende   gerechten   kunnen   proberen.   Dit   komt   omdat   mensen   
snel   moe   raken   van   één   smaak.     
Dit   is   de   zintuiglijk-specifieke   verzadiging   ( sensory-specific   satiety ).   Dit   komt   omdat   de   frontale   
kwabben   steeds   minder   reageren   op   hetzelfde   eten,   maar   weer   opnieuw   reageren   als   er   nieuw   
voedsel   wordt   gegeten.     

  
Cultuur   
Wat   mensen   eten   heeft   te   maken   met   wat   zij   geloven   dat   eten   is.   Wat   mensen   eten   hangt   af   van   
persoonlijke   ervaringen   en   cultuur.   Mensen   houden   dan   ook   meer   van   bekend   voedsel,   dan   van   
onbekend   voedsel   uit   bijvoorbeeld   een   andere   cultuur.      
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Motivatie   voor   seksueel   gedrag   
Mensen   hebben   over   het   algemeen   een   krachtige   motivatie   om   hun   behoefte   aan   seks   te   
bevredigen.     

  
Biologie   
Voor   een   deel   komt   deze   behoefte   voort   uit   biologische   invloeden.   Hormonen   spelen   een   grote   rol   
in   seksueel   gedrag.   Dit   doen   ze   op   twee   manieren:   

● Ze   beïnvloeden   de   fysieke   ontwikkeling   van   het   brein   en   lichaam   tijdens   de   puberteit;   
● Ze   beïnvloeden   seksueel   gedrag   door   motivatie.     

  
De   hypothalamus   wordt   dan   ook   gezien   als   het   belangrijkste   gebied   voor   de   stimulatie   van   seksueel   
gedrag.   Sekshormonen   worden   afgegeven   door   de   geslachtsklieren.   Mannen   hebben   meer   
androgene   activiteit   dan   vrouwen   en   vrouwen   hebben   juist   meer   activiteit   van   estrogenen   en   
progesteron.   Voor   zowel   mannen   als   vrouwen   is   testosteron,   een   type   androgeen,   betrokken   bij   het   
seksueel   functioneren.   Mannen   hebben   hier   een   bepaalde   hoeveelheid   van   nodig   om   seks   te   
kunnen   hebben,   maar   presteren   niet   beter   als   ze   meer   hebben.   Voor   vrouwen   geldt,   dat   hoe   meer   
testosteron   ze   hebben,   hoe   meer   seksuele   gedachten   en   verlangen   ze   hebben.   Een   ander   belangrijk   
hormoon   is   oxytocine,   dat   vrijgelaten   wordt   tijdens   de   opwinding   en   het   orgasme.   Ook   lijkt   het   
betrokken   te   zijn   bij   de   hechting   tussen   man   en   vrouw.     

  
Ook   spelen   neurotransmitters   een   rol   in   seksueel   gedrag.   Dopamine   in   het   limbisch   systeem   is   
betrokken   bij   de   fysieke   ervaring   van   plezier,   en   dopaminereceptoren   in   de   hypothalamus   
stimuleren   seksuele   activiteiten.   Serotonine   kan   zorgen   voor   een   vermindering   van   seksuele   
interesse.   Het   is   onduidelijk   waarom   deze   effecten   er   zijn.   Een   andere   stof   dat   belangrijk   is   bij   
seksueel   gedrag   is   stikstofoxide   ( nitric   oxide ).   Seksuele   stimulatie   leidt   tot   meer   stikstofoxide.   Dit   
heeft   weer   een   positief   effect   op   de   bloedstroom   naar   de   penis   en   clitoris.      

  
Bij   mannen   laat   de   hypothalamus   met   gelijke   tussenpozen,   gelijke   hoeveelheden   hormonen   los.   Bij   
vrouwen   is   dit   echter   niet   zo.   Bij   vrouwen   wordt   de   hypothalamus   beïnvloed   door   de   
menstruatiecyclus.   Dit   bepaalt   waarschijnlijk   niet   het   seksuele   gedrag   van   vrouwen,   maar   mogelijk   
wel   hoe   ze   sociale   informatie   verwerken.   Uit   onderzoek   blijkt   namelijk   dat   vrouwen   anders   naar   
mannen   kijken   in   verschillende   stadia   van   hun   menstruatiecyclus.      

  
Masters   en   Johnson   hebben   de   seksuele   reactiecyclus   vormgegeven.   Deze   cyclus   bestaat   uit   vier   
stadia   die   zowel   fysiologische   als   psychologische   reacties   weergeven   tijdens   de   seks.   De   4   stadia   
zijn:   

● Opwindingsfase:   vormt   het   begin   van   seksueel   gedrag.   In   deze   fase   raken   mensen   
opgewonden   en   stroomt   er   bloed   naar   hun   geslachtsdelen;   

● Plateaufase:   hierbij   neemt   de   mate   van   opwinding   steeds   meer   toe;   
● Orgasme   fase:   hier   wordt   er   een   hoogtepunt   gebruikt   en   wordt   een   orgasme   ervaren;   
● Resolutie   fase:   hierin   neemt   de   opwinding   weer   af   tot   een   normaal   niveau   en   kunnen   

mannen   tijdelijk   geen   erectie   meer   krijgen.   
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Culturele   scripts   en   regels   
Men   vormt   seksuele   scripts   over   hoe   men   zich   seksueel   moet   gedragen.   Deze   seksuele   scripts   
worden   sterk   beïnvloed   door   cultuur   en   de   tijd   waarin   men   leeft.     

  
Veel   veranderingen   in   seksueel   gedrag   komen   door   veranderingen   in   culturele   druk   en   
verwachtingen.   Elke   cultuur   heeft   een   seksuele   moraliteit.   Dit   bevat   het   belang   van   de   maatschappij   
om   seksueel   gedrag   te   reguleren.   Een   voorbeeld   hiervan   is   de    double   standard .   Een   voorbeeld   
hiervan   is   dat   bepaalde   activiteiten   sociaal   en   moreel   gezien   meer   geaccepteerd   wordt   bij   mannen   
dan   bij   vrouwen.     

  
Mannen   zijn   vaak   meer   gemotiveerd   dan   vrouwen   om   hun   seksuele   behoeftes   te   bevredigen.   Dit   
geldt   in   bijna   elke   cultuur.   Met   het   oog   hierop   heeft   Baumeister   het   begrip   erotische   plasticiteit   
bedacht.   Dit   gaat   om   de   mate   waarin   de   motivatie   tot   seksueel   gedrag   beïnvloed   wordt   door   
cultuur,   situatie   en   sociale   omgeving.   Bij   mannen   is   deze   erotische   plasticiteit   lager   dan   bij   vrouwen.   
Dit   wilt   zeggen   dat   het   seksuele   verlangen   van   de   man   redelijk   stabiel   blijft.   Buss   heeft   aan   de   hand   
hiervan   de    seksuele   strategieën   theorie    ontwikkeld.   Deze   theorie   gaat   ervan   uit   dat   de   verschillen   
tussen   mannen   en   vrouwen   in   motivatie   om   seksuele   behoeftes   te   bevredigen   is   voortgekomen   uit   
verschillende   adaptieve   problemen   tijdens   de   evolutie.   Zo   hebben   vrouwen   een   lagere   motivatie,   
omdat   ze   voor   hun   kinderen   moeten   zorgen.   Om   de   overlevingskans   van   hun   kinderen   te   vergroten,   
kunnen   ze   niet   te   snel   achter   elkaar   kinderen   krijgen.   Mannen   daarentegen   hebben   een   grotere   
motivatie,   omdat   zij   niet   voor   de   kinderen   hoeven   te   zorgen.   Hierdoor   kunnen   zij   zich   vooral   richten   
op   het   krijgen   van   zo   veel   mogelijk   nakomelingen.   

  
Zowel   mannen   en   vrouwen   zoeken   onder   andere   geen   ongevoeligheid,   slechte   manieren   of   luidheid   
in   een   partner.   Er   zijn   ook   verschillen   tussen   wat   mannen   en   vrouwen   zoeken   in   een   partner.   Zo   
vinden   vrouwen   het   vooral   belangrijk   dat   mannen   status   hebben   en   kunnen   voorzien   in   de   
behoeftes   van   zowel   de   vrouw,   als   eventuele   kinderen.   Mannen   vinden   het   daarentegen   vooral   
belangrijk   dat   vrouwen   er   goed   uitzien.     

  
Seksuele   oriëntatie   
Mensen   verschillen   in   hun   seksuele   voorkeur.   Zo   zijn   er   heteroseksuele   mensen,   maar   ook   
homoseksuele   mensen.   Onderzoekers   hebben   door   de   jaren   heen   proberen   te   verklaren   hoe   het   
kan   dat   sommige   mensen   homoseksueel   zijn,   terwijl   andere   heteroseksueel   zijn.   Een   theorie   meent   
dat   de   manier   van   ouderschap   beïnvloedt   of   een   kind   homoseksueel   wordt.   Hier   is   echter   geen   
bewijs   voor   gevonden.     

  
Verder   was   er   een   theorie   die   meende   dat   de   hormoonniveaus   iemands   seksuele   voorkeur   
bepaalden,   maar   ook   voor   deze   theorie   was   echter   geen   bewijs.   Een   recentere   theorie   gaat   ervan   uit   
de   blootstelling   aan   onder   andere   androgenen   voor   de   geboorte   van   invloed   kan   zijn   op   de   
seksuele   oriëntatie   van   een   kind.   Een   andere   verklaring   is   dat   het   in   de   genen   zit.   Er   leek   iets   op   de   
X-chromosoom   te   zitten   wat   leidde   tot   homoseksualiteit,   maar   dit   is   in   replicaties   niet   meer   
gevonden.   Weer   anderen   menen   dat   de   hypothalamus   een   rol   speelt   in   seksuele   voorkeur.   Het   is   
namelijk   zo   dat   een   gebied   van   de   hypothalamus   in   homomannen   van   gelijke   grootte   was   als   dat   
van   vrouwen   en   niet   van   heteromannen.   Het   probleem   hierbij   is   dat   er   sprake   is   van   een   
correlationeel   verband   en   niet   van   een   causaal   verband.     

  
Het   blijkt   uit   onderzoek   dat   iemands   seksuele   voorkeur   zeer   stabiel   is   en   niet   veranderd   kan   worden   
aan   de   hand   van   therapie.     
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Begrippenlijst   hoofdstuk   2   
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Behoefte   Een   staat   van   biologisch   of   sociaal   gebrek.   
  

Behoeftehiërarchie    Hierbij   worden   de   basisbehoeftes   die   onderaan   
staan   eerst   bevredigt   voordat   men   zich   kan   
bezighouden   met   hogere   behoeftes.   

  
Behoefte   om   erbij   te   horen   theorie     
( Need   to   belong )   

Deze   theorie   stelt   dat   de    need   to   belong    een   
fundamenteel   motief   is   dat   ontwikkeld   is   door   
adaptieve   doelen.   

  
Cannon-Bard   theorie    Stelt   dat   informatie   over   stimuli   tegelijk   naar   de   

cortex   als   het   lichaam   wordt   gestuurd.   
  

Drijfveer    Een   psychologische   staat   dat   aanspoort   om   
behoeftes   te   bevredigen.   

  
Emotie    Een   onmiddellijke   reactie   op   de   omgeving   of   op   

interne   gedachten.   
  

Extrinsieke   motivatie    Is   gericht   op   een   extern   doel,   bijvoorbeeld   
beloningen.   

  
Homeostase    Het   behouden   van   het   evenwicht   van   de   

lichaamsfuncties.   
  

Intrinsieke   motivatie    Hierbij   wordt   het   gedrag   uitgevoerd   puur   en   
alleen   om   het   plezier   dat   het   gedrag   geeft.   

  
James-Lange   theorie    Stelt   dat   mensen   specifieke   patronen   van   een   

lichaamsreactie   waarnemen   en   aan   de   hand   
daarvan   een   emotie   voelen.   

  
Motivatie    Een   proces   dat   energie   geeft,   leidt   en   gedrag   

behoudt   voor   een   bepaald   doel.      
  

Primaire   emoties    Aangeboren,   aangepaste   en   universele   emoties,   
zoals   blijdschap,   verdriet   en   woede.     

  
Schachter-Singer   twee   factoren   theorie    Dit   stelt   dat   een   label   dat   gekoppeld   is   aan   een   

fysieke   opwinding   zorgt   voor   de   ervaring   van   een   
emotie.   

  
Secundaire   emoties    Een   mengeling   van   primaire   emoties,   zoals   

schaamte,   wroeging   en   schuld.   
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Seksuele   strategieën   theorie    Deze   theorie   gaat   ervan   uit   dat   de   verschillen   
tussen   mannen   en   vrouwen   in   motivatie   om   
seksuele   behoeftes   te   bevredigen   is   
voortgekomen   uit   verschillende   adaptieve   
problemen   tijdens   de   evolutie.   

  
Somatische   markers    Reacties   van   het   lichaam   die   ontstaan   door   de   

emotionele   interpretatie   van   de   consequenties   
van   een   bepaalde   actie.     

  
Stimulanten    Externe   doelen   of   objecten   die   gedrag   

motiveren.   
  

Weergave   regels    Regels   die   geleerd   zijn   door   socialisatie   en   die   
bepalen   welke   emoties   geschikt   zijn   in   bepaalde   
situaties.     

  
Yesker-Dodson   wet    Gaat   ervan   uit   dat   de   prestatie   toeneemt   tot   aan   

een   optimaal   niveau   van   opwinding   en   
vervolgens   weer   afneemt   als   de   opwinding   
voorbij   dit   optimale   punt   gaat.   

  
Zelfactualisatie    Iemand   die   dit   heeft   bereikt,   heeft   al   zijn   dromen   

waargemaakt   en   heeft   zijn   potentieel   ten   volle   
ontwikkeld.   
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Hoofdstuk   3.   Gezondheid   en   welzijn   

  
Introductie   
In   dit   hoofdstuk   ( Gazzaniga,   M.   S.   (2018).   Psychological   science   (6th).   W.W.   Norton ,   p.   429-468)   wordt   
de   gezondheid   van   mensen   uiteengezet.   Hierbij   wordt   de   nadruk   gelegd   op   hedendaagse   
onderwerpen   als   obesitas   en   stress.   

  
Invloeden   op   gezondheid   
Mensen   gaan   er   vaak   van   uit   dat   hun   gezondheid   wordt   beïnvloed   door   medische   en   biologische   
factoren.   Ze   vergeten   echter   dat   ook   psychologische   factoren   een   rol   spelen.   Zo   gaat   het   
traditionele   medische   model   ervan   uit   dat   mensen   ziektes   passief   ontvangen   en   weer   beter   kunnen   
worden   door   medische   behandelingen.   Nu   gaat   men   er   echter   van   uit   dat   gedrag   en   overtuigingen   
ook   van   invloed   zijn   op   het   welzijn.   Zo   wordt   er   in   de    gezondheidspsychologie    gekeken   naar   de   
wisselwerking   tussen   gezondheid   en   de   psychologie.   Hierbij   wordt   gekeken   hoe   een   gevoel   van   
maximaal   welzijn   bereikt   kan   worden.    Welzijn    is   een   positieve   staat,   die   bereikt   wordt   door   te   
streven   naar   de   optimale   gezondheid   en   levensvoldoening.     

  
Sociale   context,   biologie   en   gedrag   
Het    bio-psycho-sociale   model    gaat   uit   van   biologische-,   gedrags-,   sociale-   en   psychologische   
invloeden   op   de   gezondheid.   Onderzoek   hierbij   probeert   strategieën   te   ontdekken   om   ziekte   te   
voorkomen   en   gezondheid   te   stimuleren.   Gedachten   en   acties   beïnvloeden   de   keuze   voor   
omgeving.   Deze   omgeving   heeft   dan   weer   invloed   op   de   biologische   aspecten   van   gedachten   en   
acties.     

  
Zo   wijst   onderzoek   uit   dat   de   mensen   de   laatste   jaren   vaker   overlijden   door   toedoen   van   hun   eigen   
gedrag   en   leefstijl.   Voorbeelden   hiervan   zijn   overmatig   roken,   drinken   en   weinig   beweging.     

  
Er   zijn   grote   ongelijkheden   in   gezondheid   tussen   etnische   groepen.   Afrikaanse   Amerikanen   hebben   
bijvoorbeeld   een   lagere   levensverwachting   dan   witte   Amerikanen.   Deze   verschillen   duiden   op   
genetische   variaties,   verschillen   in   toegang   tot   gezondheidszorg,   en   culturele   factoren.     

  
Obesitas   en   slechte   eetgewoonten   
Obesitas   is   een   erg   groot   gezondheidsprobleem   met   fysieke   consequenties.   Om   obesitas   te   meten   
wordt   vaak   gebruik   gemaakt   van   de    Body   Mass   Index   (BMI) .   Dit   is   een   verhouding   tussen   gewicht   
en   lengte.   Er   zijn   hierbij   twee   problemen.   Ten   eerste   neemt   het   dingen   als   leeftijd,   geslacht,   
vetverdeling   en   het   gewicht   van   botten   niet   mee   in   de   berekening.   Ten   tweede   is   een   duidelijke   
relatie   tussen   BMI   en   gezondheidsuitkomsten   niet   van   toepassing   voor   mensen   die   erge   obesitas   
hebben.   Obesitas   wordt   onder   andere   veroorzaakt   door   het   eten   van   slecht   voedsel.   Slecht   voedsel   
kan   leiden   tot   het   metabolische   syndroom,   waarbij   veel   risicofactoren   ontstaan,   zoals   een   hoge   
bloeddruk   en   een   hoge   mate   van   cholesterol.   Naast   de   BMI   wordt   tegenwoordig   ook   de   body   shape   
index   gebruikt,   dat   rekening   houdt   met   de   hoeveelheid   vet   op   de   buik.   Hoe   meer   vet   op   de   buik,   hoe   
groter   de   kans   is   op   risicofactoren.     

  
Een   toename   van   de   soorten   eten   is   een   factor   dat   bijdraagt   aan   de   slechte   eetgewoonten   en   dus   
obesitas.   Mensen   eten   meer   wanneer   er   gevarieerd   voedsel   beschikbaar   is.   Mensen   eten   ook   meer   
als   de   porties   groter   zijn.   Het   overeten   van   mensen   hangt   dus   af   van   drie   factoren,   namelijk   de   
grotere   variëteit,   de   grotere   porties   in   restaurants,   en   individuele   responsen   op   cues.   Een   sociaal   
aspect   is   dat   vrienden   vaak   van   hetzelfde   gewicht   zijn.   Je   gaat   dat   gewicht   dan   onbewust   
beschouwen   als   normaal.     
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Obesitas   lijkt   een   genetische   component   te   hebben.   Door   middel   van   tweelingstudies   is   gebleken   
dat   de   genetische   invloed   groter   lijkt   te   zijn   dan   de   invloeden   vanuit   de   omgeving.   Volgens   Stunkard   
bepalen   de   genen   of   iemand   obesitas   kan   krijgen,   maar   bepaalt   de   omgeving   of   iemand   dit   ook   zal  
krijgen.   Oftewel,   genetische   determinanten   bepalen   de   gevoeligheid   voor   de   sociale   invloeden.     

  
Obesitas   kan   leiden   tot   psychologische   problemen.   Dit   komt   vooral   doordat   mensen   met   obesitas   
gestigmatiseerd   worden.     
Ze   worden   bijvoorbeeld   gezien   als   dom   en   onaantrekkelijk.   Jezelf   dik   vinden   is   gelinkt   aan   depressie,   
angst   en   weinig   zelfvertrouwen.   Deze   stigma’s   zijn   echter   niet   in   elke   cultuur   het   geval.   In   Afrika   
wordt   het   soms   gezien   als   symbool   voor   rijkdom.   In   Amerika   worden   mensen   met   obesitas   juist   
meer   gezien   als   mensen   van   een   lagere   sociaaleconomische   status.     

  
Vaak   proberen   mensen   met   obesitas   af   te   vallen   door   middel   van   een   dieet.   Veel   diëten   werkt   
echter   niet,   doordat   het   lichaam   een   verdedigingsmechanisme   heeft   tegen   het   verliezen   van   (te   
veel)   lichaamsgewicht.   Iemands   lichaamsgewicht   blijft   vaak   dan   ook   rond   hetzelfde   punt   hangen.   
Afvallen   zorgt   voor   een   lager   metabolisme   en   het   gebruik   van   minder   energie.   Het   probleem   bij   veel   
mensen   die   een   dieet   volgen   is   echter   dat   ze   zich   daar   soms   wel   aan   houden   en   soms   niet.   Dit   
patroon   van   weinig   eten   en   dan   weer   te   veel   eten,   zorgt   voor   een   ophopend   metabolisch   effect.   Dit   
leidt   ertoe   dat   men   steeds   sneller   en   steeds   meer   aankomt.     

  
Polivy   en   Herman   noemen   mensen   die   altijd   aan   het   diëten   zijn,   terughoudende   eters   ( restrained   
eaters) .   Deze   mensen   eten   in   sommige   situaties   heel   veel.   Dit   komt   doordat   terughoudende   eters   
heel   veel   en   vaak   ongezond   gaan   eten,   als   ze   menen   dat   ze   met   hun   dieet   hebben   gebroken.   Die   zie   
je   bijvoorbeeld   bij   mensen   die   doordeweeks   gezond   eten   en   in   het   weekend   ineens   weer   ongezond   
eten.   Uit   onderzoek   blijkt   dat   het   beloningssysteem   in   de   hersenen   hierbij   een   rol   speelt.   Ook   speelt   
stress   een   rol.     

  
Het   falen   van   diëten   kan   leiden   tot   fysiologische   en   psychologische   problemen.   Dit   kan   uiteindelijk   
leiden   tot   eetstoornissen,   zoals   anorexia   en   boulimia.    Anorexia   nervosa    wordt   gekenmerkt   door   
angst   om   dik   te   worden.   Mensen   met   anorexia   weigeren   dan   ook   te   eten.   Deze   eetstoornis   ontstaat   
vaak   tijdens   de   vroege   adolescentie.   Anorexia   is   moeilijk   te   behandelen   en   leidt   in   veel   gevallen   tot   
de   dood.    Boulimia   nervosa    wordt   gekenmerkt   door   een   afwisseling   van   diëten   met   eetbuien   en   
vervolgens   overgeven.   Deze   eetstoornis   ontstaat   vaak   tijdens   de   late   adolescentie.   Een   stoornis   die   
overeenkomsten   vertoont   met   boulimia   is    eetbuien   stoornis    ( binge-eating ).   Bij   deze   stoornis   wordt   
diëten   afgewisseld   met   eetbuien,   maar   is   er   geen   sprake   van   overgeven.   Mensen   met   deze   
stoornissen   ontwikkelen   dan   ook   vaak   obesitas.   Eetstoornissen   zijn   gedeeltelijk   erfelijk.   

  
Roken   
Roken   is   erg   slecht   voor   de   gezondheid.   Zo   zorgt   het   voor   hartziektes,   kanker   en   
ademhalingsproblemen.   Vaak   beginnen   mensen   al   op   jonge   leeftijd   met   roken.   Redenen   om   te   
beginnen   met   roken   zijn:   

● Sociale   invloeden.   Denk   hierbij   aan   vrienden   en   ouders   die   al   roken;   
● False   consensus   effect .   Veel   jonge   rokers   overschatten   het   aantal   mensen   dat   ook   rookt.   

Als   ze   geloven   dat   het   normaal   is   om   te   roken,   beginnen   ze   er   ook   mee   om   op   die   manier   
op   te   gaan   in   de   menigte;   

● Het   verhogen   van   hun   zelfbeeld   en   hun   publieke   imago.     
  

Niet   iedereen   die   start   met   roken,   wordt   verslaafd.   Vaak   begint   het   met   regelmatig   roken,   maar   na   
een   tijd   kunnen   deze   mensen   wel   verslaafd   raken.   De   stof   nicotine   zorgt   voor   de   motivatie   en   
behoud   van   het   rookgedrag.     
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Tegenwoordig   bestaan   er   ook   elektronische   sigaretten.   Deze   worden   vaak   gebruikt   door   
regelmatige   rokers   en   mensen   die   willen   stoppen.   Positieve   effecten   zijn   dat   ze   minder   gevaarlijke   
stoffen   bevatten   voor   zowel   de   roker   als   de   omgeving.     

  
Er   zijn   verschillende   hulpmiddelen   voor   mensen   die   willen   stoppen   met   roken.   Een   voorbeeld   
daarvan   is   de   nicotine   vervanging   therapie,   zoals   het   roken   van   een   e-sigaret,   gebruiken   van   
nicotine   kauwgom   of   het   dragen   van   een   pleister   met   nicotine.   Ook   zijn   er   medicijnen   en   
gedragstherapieën   die   kunnen   helpen.   Vaak   is   het   zo   dat   mensen   die   zijn   gestopt   een   kritische   
ervaring   hebben   gehad.   Wat   precies   de   rol   daarvan   is,   is   nog   onduidelijk.   
Het   is   onduidelijk   of   elektronische   sigaretten   nu   een   positieve   of   negatieve   invloed   hebben.   
Enerzijds   is   het   aannemelijk   dat   ze   beter   zijn   voor   de   gezondheid,   omdat   vele   giftige   stoffen   die   in   
sigaretten   zitten,   niet   in   elektronische   sigaretten   zitten.   Anderzijds   is   de   informatie   nog   vrij   beperkt,   
en   zijn   er   aanleidingen   om   te   denken   dat   elektronische   sigaretten   ervoor   zorgen   dat   rokers   minder   
snel   stoppen.   
    

Beweging   
Beweging   is   goed   voor   de   fysieke   en   mentale   gezondheid.   Het   heeft   invloed   op   het   hongergevoel,   
het   verbranden   van   calorieën   en   metabolisme.   Uit   onderzoek   blijkt   dat   beweging   goed   is   voor   het   
geheugen   en   de   cognitie.   Zo   zorgt   aerobics   voor   het   groeien   van   nieuwe   neuronen   en   neuronale   
connecties.   Ook   is   beweging   goed   voor   het   hart   aangezien   het   de   bloeddruk   verlaagt   en   het   hart   
sterker   maakt.     

  
Stress   
Stress   is   een   primair   onderdeel   van   het   leven   en   is   een   subjectief   fenomeen.    Stress    is   een   reactie   op   
gebeurtenissen   dat   samengaat   met   onplezierige   staten,   zoals   angst   en   spanning.   Hierbij   is   een   
stressor    de   gebeurtenis   of   stimulus   dat   gezien   wordt   als   bedreigend   of   veeleisend   en   daarom   stress   
veroorzaakt.   Stress   leidt   tot   een    omgang-reactie    ( coping   response )   om   de   stressor   te   ontwijken,   
minimaliseren   of   ervan   te   ontsnappen.   Stress   wordt   dan   verdeeld   in   twee   soorten.   Zo   is   er   eustress,   
welke   ontstaat   door   positieve   veranderingen   en   gebeurtenissen   en   distress,   welke   ontstaat   door   
negatieve   gebeurtenissen.   Ook   de   stressors   kunnen   worden   opgedeeld   in   twee   soorten.   Zo   heb   je   
de   grote   levensstressors,   welke   grote   veranderingen   in   het   leven   inhouden.   Hierbij   gaat   het   om   
zowel   keuzes   die   gemaakt   moeten   worden,   als   om   oncontroleerbare   catastrofistische   
gebeurtenissen   zoals   natuurrampen.   Daarnaast   heb   je   dagelijks   gedoe   ( daily   hassles ).   Dit   zijn   de   
kleine,   dagelijkse   irritaties   die   uiteindelijk   bij   elkaar   optellen   en   zo   evenveel   stress   veroorzaken   als   
grote   levensstressors.     

  
Fysiologie   
Stress   heeft   betrekking   op   biologische   mechanismes.   Er   zijn   twee   systemen:   

● Een   snelle   respons   van   het   sympathische   autonome   zenuwstelsel.   Wanneer   er   een   
stressvolle   gebeurtenis   wordt   ervaren   activeert   de   hypothalamus   het   sympathische   
autonome   zenuwstelsel.   Dit   activeert   de   bijnier   die   adrenaline   en   noradrenaline   afgeeft.     

● Een   langzame   reactie   door   middel   van   de    hypothalamus-hypofyse-bijnier   as   
( hypothalamic-pituitary-adrenal   axis,   or   HPA-axis ).   Als   er   een   stressvolle   gebeurtenis   wordt   
ervaren,   zendt   de   hypothalamus   een   chemische   boodschap   naar   de   hypofyse.   Vervolgens   
laat   deze   het   hormoon   los   dat   via   de   bloedstroom   bij   de   bijnieren   komt.   De   bijnieren   laten   
vervolgens   cortisol   los,   wat   zorgt   voor   een   toename   van   glucose   in   het   bloed.     

  
Aangezien   de   effecten   van   stress   langere   tijd   doorwerken   op   het   lichaam,   zorgt   chronische   stress   
voor   onder   andere   defecten   in   het   langetermijn   geheugen.   Dit   ontstaat   door   schade   aan   neuronen   
in   onder   andere   de   hippocampus   door   een   te   hoog   cortisol   niveau.     
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Geslachtsverschillen   
Vanuit   een   evolutionair   oogpunt   is   het   effectief   omgaan   met   stress   belangrijk   voor   het   overleven   en   
voortplanten.   Cannon   bedacht   met   het   oog   hierop   de   term    vecht-of-vlucht   reactie    ( fight-or-flight   
response ).   Dit   begrip   beschrijft   hoe   een   dier   omgaat   met   een   aanval,   door   te   vluchten   of   te   vechten.   
Uit   onderzoek   blijkt   dat   deze   reactie   echter   niet   goed   generaliseerbaar   is   naar   alle   mensen,   
aangezien   onderzoek   naar   stressreacties   voornamelijk   is   uitgevoerd   bij   mannelijke   proefpersonen.   
Volgens   Taylor   reageren   vrouwen   niet   met   een   vecht-of-vlucht   reactie,   maar   met   een   
tend-and-befriend    reactie .   Dit   houdt   in   dat   vrouwen   samenwerken   met   elkaar   een   band   vormen   
om   zo   hun   kinderen   te   beschermen   tegen   een   bedreiging.   Het   hormoon    oxytocine    lijkt   hier   een   
grote   rol   in   te   spelen.   Dit   hormoon   speelt   een   rol   in   de   band   tussen   moeders   en   hun   pasgeboren   
baby’s,   maar   ook   in   andere   sociale   interacties.   Dit   hormoon   is   meer   aanwezig   in   vrouwen,   dan   in   
mannen.   Het   niveau   van   dit   hormoon   zou   mogelijk   het   verschil   in   stressreactie   tussen   mannen   en   
vrouwen   kunnen   verklaren.     

  
Algemene   adaptatie   syndroom   
Stress   heeft   een   invloed   op   het   immuunsysteem.   De   lichamelijke   reactie   op   stress   worden   ook   wel   
het    algemene   aanpassingssyndroom    ( general   adaptation   syndrome )   genoemd.   Dit   is   een   patroon   
van   responsen   op   stress   dat   uit   drie   fasen   bestaat:   

● Alarmstadium:   hierin   wordt   het   lichaam   voorbereid   om   te   vluchten   of   te   vechten.     
De   vaardigheden   die   nuttig   zijn   voor   het   vluchten   of   vechten   worden   geactiveerd,   terwijl   
activiteiten   die   het   organisme   kwetsbaar   maken   worden   verminderd;   

● Resistentie   stadium:   hierin   bereidt   het   lichaam   zich   voor   op   een   langdurige   aanval   om   de   
stressor   tegen   te   gaan;   

● Uitputtingsstadium:   in   dit   stadium   begeven   verschillende   fysiologische   en   immuunsystemen   
het.   

  
Korte   stress   heeft   dus   adaptieve   voordelen,   maar   langdurige   stress   kan   een   slechte   invloed   op   de   
gezondheid   hebben.     

  
Invloed   van   stress   op   gezondheid   
Er   is   veel   bewijs   dat   chronische   stress   geassocieerd   is   met   de   progressie   van   meerdere   ziektes.   Veel   
mensen   gaan   ook   door   middel   van   schadelijk   gedrag   om   met   stress,   bijvoorbeeld   het   drinken   van   
alcohol   roken.      

  
Immuunsysteem   
Stress   beïnvloedt   het    immuunsysteem .   Dit   is   het   mechanisme   van   het   lichaam   om   met   
binnenkomende   micro-organismen   om   te   gaan,   zoals   bacteriën   en   virussen.   Deze   reactie   van   het   
immuunsysteem   op   stress   wordt   onderzocht   door   de   psychoneuro-immunologie.   Uit   onderzoek   in   
dit   veld   blijkt   dat   het   negatieve   effect   van   stress   op   het   immuunsysteem   deels   voortkomt   uit   een   
verminderde   lymfocyt   productie.    Lymfocyten    zijn   gespecialiseerde   witte   bloedcellen.   Er   zijn   drie   
soorten:   

● B-cellen:   produceert   antilichamen   dat   een   markering   vormt   voor   cellen   die   vernietigd   
mogen   worden.   Ook   onthouden   ze   bacteriën   en   virussen   die   al   binnen   zijn   geweest.   Dit   
zorgt   ervoor   dat   je   immuun   wordt   voor   sommige   ziekten;   

● T-cellen:   zijn   betrokken   bij   het   direct   aanvallen   van   indringers   en   bij   het   versterken   van   de   
immuunreactie;     

● Natural   killer    cellen:   vooral   goed   voor   het   vernietigen   van   virussen   en   het   aanvallen   van   
tumoren.     
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Stress   heeft   niet   alleen   negatieve   effecten   op   het   immuunsysteem.   Kortdurende   stress   lijkt   namelijk   
juist   het   immuunsysteem   te   versterken.   

  
Hartziekten   
Hart-   en   vaatziektes   worden   deels   bepaald   door   de   genen,   maar   vooral   door   ongezond   gedrag   en   
de   manier   waarop   mensen   met   stress   omgaan.   Uit   onderzoek   blijkt   dat   bepaalde   
persoonlijkheidskenmerken   bijdragen   aan   hartziektes.   Zo   draagt   het    type   A-gedragspatroon    bij   
aan   een   grotere   kans   op   hartziekten.   Dit   gedragspatroon   wordt   gekenmerkt   door   competitief,   
prestatiegericht,   vijandig,   ongeduldig   en   agressief   gedrag.     
Het    type   B-gedragspatroon    draagt   juist   niet   bij   tot   een   grotere   kans   op   hartziekten.   Dit   
gedragspatroon   wordt   gekenmerkt   door   niet-competitief,   ontspannen,   meegaand   en   gemakkelijk   
gedrag.   Dit   onderzoek   was   alleen   uitgevoerd   bij   mannen,   dus   het   is   nog   de   vraag   of   dit   ook   bij   
vrouwen   geldt.    

  
Ander   onderzoek   heeft   laten   zien   dat   vooral   bepaalde   aspecten   van   het   type   A-gedragspatroon   
zorgen   voor   de   grotere   kans   op   hartziekten.   Vooral   vijandigheid   speelt   een   belangrijke   rol.   Verder   
bleek   ook   dat   negatieve   emotionele   staten,   zoals   bij   een   depressie,   een   risico   vormen   voor   
hartziekten.     

  
Stress   of   negatieve   gevoelens   zorgen   op   drie   manieren   voor   een   grotere   kans   op   hartziekten:   

● Mensen   gaan   vaak   met   gedrag   dat   slecht   is   voor   de   gezondheid   om   met   stress;   
● De   persoonlijkheidskenmerken,   zoals   vijandigheid,   hebben   negatieve   effecten   op   het   

sociale   netwerk   van   de   persoon;     
● Negatieve   persoonlijkheidskenmerken   en   stress   kunnen   directe   fysieke   effecten   hebben   op   

het   hart.   Stress   zorgt   namelijk   voor   een   afname   in   bloedstroom,   doordat   vezels   zich   minder   
kunnen   verwijden.   Daarnaast   zorgt   chronische   stress   voor   meer   activatie   van   het   
sympathische   zenuwstelsel,   dat   onder   andere   zorgt   voor   een   hogere   bloeddruk   en   
samentrekkingen   van   bloedvezels.   Deze   hebben   een   slechte   invloed   op   het   hart.   Aangezien   
vijandigheid   kan   zorgen   voor   dezelfde   symptomen   als   chronische   stress   veroorzaakt   dit   ook   
schade   voor   het   hart.     

  
Omgaan   met   stress   
Mensen   proberen   effectief   met   stressors   om   te   gaan   door   cognitieve   schattingen   ( cognitive   
appraisals )   te   gebruiken.   Dit   houdt   in   dat   ze   hun   gevoelens   verbinden   aan   hun   gedachtes,   waardoor   
ze   objectiever   met   deze   gevoelens   om   kunnen   gaan.   Volgens   Lazarus   zijn   er   twee   soorten   
cognitieve   schattingen.   De   eerste   zijn   de    primaire   schattingen .   Deze   schattingen   helpen   mensen   
besluiten   of   een   stimulus   stressvol,   irrelevant   of   onschuldig   is.   De   tweede   zijn   de    secundaire   
schattingen .   Zodra   men   besluit   dat   een   stimulus   stressvol   is,   kiest   diegene   een   manier   om   hiermee   
om   te   gaan.   Een   vorm   van   omgaan   met   toekomstige   stressvolle   gebeurtenissen   wordt   ook   wel   
vooruitlopende   coping   ( anticipatory   coping )   genoemd.     

  
Folkman   en   Lazarus   hebben   de   verschillende   coping   strategieën   opgedeeld   in   twee   categorieën:   

● Emotiegerichte   coping :   bij   deze   manier   van   coping   probeert   de   persoon   een   emotionele   
reactie   op   een   stressor   te   voorkomen   door   strategieën   aan   te   nemen.   De   strategieën   zijn   
vermijden,   het   probleem   minimaliseren,   afstand   houden   of   ander   gedrag   aannemen.   Het   
nadeel   is   echter   dat   deze   het   probleem   niet   oplossen   en   ook   niet   voorkomen.     

● Probleemgerichte   coping :   deze   manier   van   omgaan   houdt   in   dat   iemand   stappen   
onderneemt   om   het   probleem   zelf   op   te   lossen.   Deze   strategie   werkt   over   het   algemeen   het   
beste,   behalve   als   de   persoon   niks   aan   zijn   situatie   kan   veranderen.   Dan   ervaart   die   persoon   
alleen   maar   gevoelens   van   onmacht.     
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De   beste   manier   van   coping   hangt   af   van   de   persoon   en   de   situatie.   Emotiegerichte   coping   is   vaak   
effectief   op   de   korte   termijn.     

  
Folkman   en   Moskowitz   noemen   drie   andere   strategieën   die   ook   kunnen   helpen   om   te   gaan   met   
stress:   

● Positieve   herwaardering:   hierbij   focust   de   persoon   op   de   goede   dingen   in   zijn   of   haar   
omgeving;     

● Neerwaartse   vergelijkingen:   hierbij   vergelijkt   de   persoon   zichzelf   met   iemand   die   het   nog   
slechter   heeft   en   voelt   zich   daardoor   beter   over   zijn   eigen   situatie;   

● Creatie   van   positieve   gebeurtenissen:   hierbij   maakt   de   persoon   gewone   alledaagse   
gebeurtenissen   bijzonder   en   positief.   

  
Sommige   mensen   kunnen   beter   tegen   stress,   ze   zijn   resistent   voor   stress.   Kobasa   noemt   dit   
taaiheid   ( hardiness ).   Volgens   haar   heeft   deze   persoonlijkheidstrek   drie   onderdelen.   Men   is   toegewijd   
aan   zijn   dagelijks   leven,   beschouwd   problemen   als   uitdagingen   en   heeft   het   gevoel   controle   te   
hebben   over   het   eigen   leven.   Mensen   die   hoog   scoren   op   taaiheid   ervaren   minder   negatieve   
consequenties   van   stress.   Ze   zijn   namelijk   emotioneel   zeer   flexibel   en   herstellen   snel   van   
bedreigingen.   Volgens   Tugade   en   Fredrickson   ervaren   veerkrachtige   mensen   positieve   emoties   
onder   stress.   Volgens   de   verbreding-en-bouw   theorie   ( broaden-and-build   theory )   helpen   deze   
positieve   emoties   bij   het   zoeken   naar   oplossingen.     

  
Een   positieve   houding   
Nadruk   op   welzijn   
De   positieve   psychologie   werd   begonnen   door   Seligman.   Binnen   de   positieve   psychologie   worden   
kwaliteiten   als   geloof,   creativiteit   en   hoop   onderzocht.   In   het   begin   lag   de   nadruk   in   de   positieve   
psychologie   vooral   op   de   vraag   wat   mensen   nou   gelukkig   maakt.   Hierbij   bestaat   geluk   uit   drie   
onderdelen   volgens   de   positieve   psychologen:   

● Een   betekenisvol   leven;   
● Positieve   emoties   en   plezier;   
● Betrokkenheid   in   het   leven.   

  
Op   aandringen   van   Seligman   richt   de   positieve   psychologie   zich   in   het   heden   meer   op   het   algehele   
welzijn   en   niet   alleen   op   geluk.   Volgens   Seligman   is   namelijk   niet   alleen   geluk   belangrijk   voor   een   
succesvol   leven,   maar   ook   bekwaamheid   en   goede   relaties.   Uit   onderzoek   door   Diener   is   gebleken   
dat   het   welzijn   sterk   varieert   tussen   culturen.   

  
Gezondheidsvoordelen   
Uit   een   groot   onderzoek   bleek   dat   positieve   emoties   bijdragen   aan   een   betere   gezondheid.   Hoge   
niveaus   van   hoop   waren   bijvoorbeeld   geassocieerd   met   een   lagere   kans   op   medische   ziekten   en   
een   hogere   mate   van   nieuwsgierigheid   was   geassocieerd   met   een   verminderd   risico   op   een   hoge   
bloeddruk   en   diabetes.   Daarnaast   heeft   het   een   positief   effect   op   het   immuunsysteem   en   kan   het   
leiden   tot   een   langer   leven.     

  
Sociale   steun   
Ook   sociale   interacties   lijken   een   positief   effect   te   hebben   op   zowel   fysieke   als   mentale   gezondheid.   
Uit   onderzoek   blijkt   dat   mensen   met   meer   vrienden   langer   leven   dan   mensen   met   weinig   vrienden.   
Sociale   steun   zorgt   op   twee   manieren   voor   een   betere   gezondheid.   Ten   eerste   ervaren   mensen   met   
veel   sociale   steun   minder   stress.   Ten   tweede   kunnen   mensen   met   veel   emotionele   steun   beter   
omgaan   met   stress.   Dit   wordt   ook   wel   de    buffer   hypothese    genoemd.     

  
  
  

29   
  



Samenvatting   Overzicht   van   de   Psychologie   -   Literatuur   2021-2022   
Een   huwelijk   kan   goede   gezondheidsvoordelen   hebben.   Dit   kan   zo   zijn   omdat   stress   verdeeld   wordt,   
maar   ook   omdat   partners   elkaar   aanmoedigen   gezond   te   leven.   De   effecten   van   het   huwelijk   op   de   
gezondheid   lijken   redelijk   universeel   te   zijn.   De   positieve   invloed   van   sociale   interacties   geldt   alleen   
voor   goede,   positieve   relaties.   Zo   kan   een   goed   huwelijk   zorgen   voor   een   betere   gezondheid,   maar   
een   slecht   huwelijk   voor   een   slechtere   gezondheid.     

  
Een   belangrijke   factor   voor   sociale   steun   is   vertrouwen   in   andere   mensen.   Vertrouwen   wordt   
geassocieerd   met   een   betere   gezondheid   en   een   langer   leven.   Hierbij   speelt   het   hormoon   oxytocine   
weer   een   rol.     

  
Spiritualiteit     
Ook   religie   is   een   factor   die   kan   zorgen   voor   een   groter   gevoel   van   welzijn.   Volgens   Myers   helpt   
religie   mensen   om   te   gaan   met   stress.   Daarnaast   zorgt   het   voor   een   groot   netwerk   van   mensen   die   
de   persoon   kan   steunen.   Ten   slotte   zorgt   geloof   voor   betekenis   en   een   doel   in   het   leven.   
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Begrippenlijst   hoofdstuk   3   
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Algemene   aanpassingssyndroom    Een   patroon   van   responsen   op   stress   dat   bestaat   
uit   een   alarmstadium,   resistentie   stadium   en   een   
uitputtingsstadium.     

  
Anorexia   nervosa    Ziekte   dat   wordt   gekenmerkt   door   angst   om   dik   

te   worden.   
  

Bio-psycho-sociale   model    Gaat   uit   van   biologische-,   gedrags-   sociale-   en   
psychologische   invloeden   op   de   gezondheid.   

  
Body   Mass   Index   (BMI)    Is   een   verhouding   tussen   gewicht   en   lengte   om   

obesitas   te   meten.     
  

Buffer   hypothese    Mensen   met   veel   emotionele   steun   kunnen   
beter   omgaan   met   stress.   

  
Boulimia   nervosa    Ziekte   dat   wordt   gekenmerkt   door   een   

afwisseling   van   diëten   met   eetbuien   en   
vervolgens   overgeven.   

  
Eetbuien   stoornis     
( Binge-eating)   

Bij   deze   stoornis   wordt   diëten   afgewisseld   met   
eetbuien,   maar   is   er   geen   sprake   van   overgeven.   

  
Emotiegerichte   coping    Bij   deze   manier   van   coping   probeert   de   persoon   

een   emotionele   reactie   op   een   stressor   te   
voorkomen   door   strategieën   aan   te   nemen.   

  
Gezondheidspsychologie    Kijkt   naar   de   wisselwerking   tussen   gezondheid   

en   de   psychologie.   
  

Hypothalamus-hypofyse-bijnier   as    Als   er   een   stressvolle   gebeurtenis   wordt   ervaren,   
zendt   de   hypothalamus   een   chemische   
boodschap   naar   de   hypofyse.   Vervolgens   laat   
deze   het   hormoon   los   dat   bij   de   bijnieren   komt.   
De   bijnieren   laten   vervolgens   cortisol   los,   wat   
zorgt   voor   een   toename   van   glucose   in   het   
bloed.     

  
Immuunsysteem    Dit   is   het   mechanisme   van   het   lichaam   om   met   

binnenkomende   micro-organismen   om   te   gaan,   
zoals   bacteriën   en   virussen.   

  
Lymfocyten      Gespecialiseerde   witte   bloedcellen.   Er   zijn   

B-cellen,   T-cellen   en    natural   killer    cellen.     
  

Omgang-reactie     
( Coping   response )   

Reactie   om   met   stress   om   te   gaan,   zoals   
ontwijken,   minimaliseren   of   ontsnappen.     
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Oxytocine    Dit   hormoon   speelt   een   rol   in   de   band   tussen   
moeders   en   hun   pasgeboren   baby’s,   maar   ook   in   
andere   sociale   interacties.   

  
Primaire   schattingen    Deze   schattingen   helpen   mensen   besluiten   of   

een   stimulus   stressvol,   irrelevant   of   onschuldig   
is.   

  
Probleemgerichte   coping    Deze   manier   van   omgaan   houdt   in   dat   iemand   

stappen   onderneemt   om   het   probleem   zelf   op   te   
lossen.   

  
Secundaire   schattingen    Zodra   men   besluit   dat   een   stimulus   stressvol   is,   

kiest   diegene   een   manier   om   hiermee   om   te   
gaan.   

  
Stress    Een   reactie   op   gebeurtenissen   dat   samengaat   

met   onplezierige   staten,   zoals   angst   en   spanning.  
  

Stressor    De   gebeurtenis   of   stimulus   dat   gezien   wordt   als   
bedreigend   of   veeleisend   en   daarom   stress   
veroorzaakt.   

  
Tend-and-befriend    reactie    Dit   houdt   in   dat   vrouwen   samenwerken   met   

elkaar   een   band   vormen   om   zo   hun   kinderen   te   
beschermen   tegen   een   bedreiging.   

  
Type   A-gedragspatroon    Dit   gedragspatroon   wordt   gekenmerkt   door   

competitief,   prestatiegericht,   vijandig,   
ongeduldig   en   agressief   gedrag.   

  
Type   B-gedragspatroon    Dit   gedragspatroon   wordt   gekenmerkt   door   

niet-competitief,   ontspannen,   meegaand   en   
gemakkelijk   gedrag.   

  
Vecht-of-vlucht   reactie     
( fight-or-flight   response )   

Dit   begrip   beschrijft   hoe   een   dier   omgaat   met   
een   aanval,   door   te   vluchten   of   te   vechten.   

  
Welzijn    Een   positieve   staat,   die   bereikt   wordt   door   te   

streven   naar   de   optimale   gezondheid   en   
levensvoldoening.     
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Hoofdstuk   4:   Sociale   psychologie     

  
Introductie   
In  dit  hoofdstuk  wordt  een  overzicht  gegeven  van  de  belangrijkste  kenmerken  van  de  sociale                             
psychologie.  Dit  wordt  besproken  vanuit  de  literatuur:   Gazzaniga,  M.  S.  (2018).  Psychological  science                           
(6th).   W.W.   Norton.   p.   470-513   

  
Groepen   
Mensen   hebben   een   natuurlijke   motivatie   om   in   een   groep   te   behoren.   Het   lid   zijn   van   een   groep   
brengt   ook   uitdagingen   met   zich   mee,   zoals   het   uitzoeken   hoe   je   een   goede   groepslid   bent.   De   
sociale   brein   hypothese   plaatst   zulke   uitdagingen   in   de   context   van   hersengrootte.   Mensen   behoren   
net   zoals   apen   bij   de   classificatie   van   primaten.   Deze   hebben   grote   hersenen,   omdat   ze   in   
dynamische   en   complexe   groepen   leven.     

  
Eigen   groepen   
In   een   groep   leven   heeft   verschillende   voordelen,   zoals   veiligheid   en   hulp   bij   het   verkrijgen   van   eten.   
Een   nadeel   is   dat   andere   groepen   een   bedreiging   kunnen   vormen.   Voor   de   evolutie   was   het   
belangrijk   om   sommige   groepen   te   identificeren   als   vrienden   en   andere   als   vijanden.   Groepen   waar   
iemand   toe   behoort   worden   de    ingroup    genoemd.   Waar   ze   niet   bij   horen   zijn   de    outgroups .     

  
Er   zijn   twee   condities   die   belangrijk   zijn   voor   het   vormen   van   groepen:     

● Wederkerigheid    ( reciprocity ):   dit   houdt   in   dat   wanneer   persoon   A   hulp   biedt   aan   persoon   B,   
persoon   B   ook   op   zijn   beurt   weer   hulp   zou   bieden   aan   persoon   A.   Bijvoorbeeld   als   ik    Jan   
help   met   zijn   huiswerk,   verwacht   ik   in   de   toekomst   dat   Jan   mij   ook   zal   helpen   met   mijn   
huiswerk;   

● Transitiviteit :   dit   houdt   in   dat   mensen   in   een   groep   dezelfde   mening   delen   over   andere   
mensen.     

  
Mensen   hebben   de   neiging   om   outgroups   leden   als   minder   gevarieerd   te   zien   dan   ingroup   leden.   Dit   
wordt   het    outgroup   homogeniteit   effect    genoemd.     

  
Groepslidmaatschap   is   een   belangrijk   aspect   van   een   sociale   identiteit.   Volgens   de    sociale   
identiteitstheorie    zien   individuen   in   een   ingroup   zichzelf   als   lid   van   dezelfde   sociale   categorie   en   ze   
ervaren   trots   over   hun   lidmaatschap.   Wanneer   mensen   zichzelf   zien   als   lid   van   een   groep,   gaan   ze   
kijken   hoe   andere   groepsleden   normaliter   omgaan   met   ingroup   en   outgroup   leden.   Een   
consequentie   van   mensen   zien   als   ingroup   of   outgroup   is    ingroup   favoritisme .   Dit   houdt   in   dat   
mensen   de   neiging   hebben   om   de   leden   van   een   ingroup   gunstiger   te   beoordelen   dan   outgroup   
leden.   Mensen   ervaren   dit   zelfs   wanneer   de   groepen   willekeurig   zijn   gevormd.     

  
Als   men   een   goed   groepslid   wilt   zijn   is   het   van   belang   dat   men   zich   aan   de   sociale   regels   houdt.   
Hiervoor   is   het   nodig   dat   ze   begrijpen   wat   andere   groepsleden   denken.   De    mediale   prefrontale   
cortex    is   vooral   van   belang   bij   het   denken   over   andere   mensen.   Activiteit   in   dit   gebied   is   
geassocieerd   met   ingroup   bias.   Dit   gebied   is   minder   actief   wanneer   mensen   outgroup   leden   zien.   
Een   verklaring   hiervoor   is   dat   ze   outgroup   leden   ontmenselijken,   dus   minder   als   mens   beschouwen.   
Verder   is   het   zo   dat   pijngebieden   in   de   hersenen   meer   activiteit   vertonen   wanneer   er   schade   wordt   
toegebracht   bij   een   ingroup   dan   bij   een   outgroup.   Daarnaast   zijn   gebieden   als   de   fusiform   face   area,   
de   amygdala   en   de   insula   betrokken   bij   het   onderscheid   tussen   ingroup   en   outgroup.     
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Invloed   van   groepen   op   individueel   gedrag   
Zoals   eerder   genoemd   willen   mensen   graag   in   een   groep   horen.   Een   manier   waarop   mensen   dit   
voor   elkaar   proberen   te   krijgen   is   door   zichzelf   positief   te   presenteren.   Op   deze   en   andere   manieren   
beïnvloeden   groepen   individueel   gedrag.     

  
Een   manier   waarop   groepen   gedrag   beïnvloeden   is   door    sociale   facilitatie .   Dit   houdt   in   dat   de   
aanwezigheid   van   anderen   iemands   prestatie   verbetert.   Zajonc   heeft   een   model   van   sociale   
facilitatie   ontwikkelt,   welke   bestaat   uit   drie   stappen.   Volgens   hem   worden   mensen   opgewonden   van   
de   aanwezigheid   van   anderen.   Hierdoor   voeren   mensen   de   dominante   reactie,   ofwel   de   meest   
logische   reactie   in   de   situatie,   uit.   Dit   kan   vervolgens   de   prestatie   verbeteren   of   juist   verminderen.   
Als   de   dominante   reactie   al   aangeleerd   is,   verbetert   de   prestatie.   Als   de   dominante   reactie   echter   
nieuw   is,   verslechtert   de   prestatie.     

  
In   een   studie   van   Zimbardo   en   Haney   (Stanford   Prison   Study)   lieten   ze   zien   hoe   makkelijk   mensen   in   
een   sociale   rol   terechtkomen.   Studenten   moesten   bewaker   of   gevangene   spelen.   Al   na   een   dag   
veranderde   het   gedrag   van   de   bewakers.   Ze   werden   bijvoorbeeld   brutaler   en   gewelddadiger.   Het   
experiment   moest   ook   gestopt   worden   na   6   dagen,   hoewel   het   oorspronkelijk   2   weken   zou   moeten   
duren.   Recentelijke   kritiek   werd   wel   gegeven   dat   er   groot   verschil   was   tussen   onderlinge   gedrag   van   
de   bewakers.   Echter,   het   experiment   laat   wel   zien   dat   mensen   soms   hun   individualiteit   verliezen   
wanneer   ze   deel   van   een   groep   worden.   Mensen   houden   hierbij   geen   rekening   meer   met   hun   
persoonlijke   standaarden.   Dit   verschijnsel   wordt    deïndividualisatie    genoemd.   Dit   is   vooral   het   geval   
als   in   de   groep   anonimiteit   wordt   gepromoot   en   verantwoordelijkheid   wordt   gedeeld.     

  
Groepen   kunnen   ook   de   besluitvorming   beïnvloeden.   Zo   ontdekte   Stoner   dat   groepen   vaak   
riskantere   beslissingen   nemen,   dan   individuen.   Dit   fenomeen   wordt   ook   wel   het   
riskante-verschuivingseffect   ( risky-shift   effect )   genoemd.   Uit   recenter   onderzoek   blijkt   echter   dat   
groepen   ook   voorzichtiger   beslissingen   kunnen   nemen   dan   individuen.   De   verschuiving   kan   dus   
twee   kanten   op.   Dit   fenomeen   wordt    groepspolarisatie    genoemd.   Dit   betekent   dat   de   
groepsattitude   extremer   wordt   over   een   bepaalde   tijd.   Een   ander   fenomeen   is   dat   van   
groepsdenken    ( groupthink ).   Hierbij   neemt   een   groep   een   slechte   beslissing   wanneer   het   onder   
druk   staat,   of   externe   bedreigingen   tegenkomt   of   wanneer   het   een   bias   bevat.   Om   dit   te   voorkomen   
moet   men   alle   mogelijke   opties   overwegen   en   er   goed   en   rationeel   over   nadenken.     

  
Een   ander   effect   van   groepen   of   gedrag   is    social   loafing .   Dit   houdt   in   dat   mensen   in   een   groep   niet   
zo   hard   werken   als   wanneer   ze   alleen   zouden   werken.   Het   gebeurt   vooral   wanneer   mensen   zich   niet   
persoonlijk   verantwoordelijk   voelen   voor   het   resultaat.     

  
Overeenkomen   met   anderen   
Een   vorm   van   sociale   invloed   is    conformiteit.    Hierbij   verandert   iemand   zijn   gedrag   of   overtuigingen   
om   bij   andere   mensen   te   horen   of   aan   de   verwachtingen   van   die   mensen   te   kunnen   voldoen.   Uit   
onderzoek   blijkt   dat   er   twee   redenen   zijn   voor   conformiteit:   

● Normatieve   invloed :   dit   is   de   neiging   om   overeen   te   komen   met   de   anderen   zodat   ze   in   de   
groep   passen   en   niet   dom   overkomen;   

● Informationele   invloed :   hierbij   denken   mensen   dat   het   gedrag   van   anderen   laat   zien   wat   
de   juiste   manier   is   om   te   reageren.   (denken   dat   de   andere   mensen   de   juiste   informatie   
hebben   om   correct   te   handelen)   

  
Sociale   normen    hebben   ook   invloed   op   het   gedrag.   Dit   zijn   verwachte   standaarden   van   gedrag.   Het   
laat   bijvoorbeeld   zien   welk   gedrag   geschikt   is   in   een   gegeven   situatie.   De   normatieve   invloed   hangt   
af   van   sociale   normen.  
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Het   effect   van   conformiteit   is   laten   zien   in   het   onderzoek   van   Asch.   Hierbij   kwam   een   proefpersoon   
in   een   ruimte   met   vijf   anderen.   Deze   mensen   waren   zelf   onderzoekers.   Ze   moesten   aangeven   welke   
lijn   op   het   ene   papiertje   overeenkwam   met   het   lijntje   op   het   andere   papiertje.   De   vijf   mensen   die   bij   
het   onderzoek   hoorden   gaven   opzettelijk   soms   het   foute   antwoord.   Wat   hieruit   kwam   is   dat   
proefpersonen   vaak   meegingen   met   het   antwoord   van   de   vijf   anderen.   De   conclusie   wat   ze   uit   dit   
onderzoek   trokken   was   dat   mensen   de   neiging   hebben   overeen   te   komen   met   sociale   normen,   ook   
als   ze   duidelijk   fout   zijn.     

  
Er   zijn   verschillende   factoren   gevonden   die   conformiteit   verminderen.   Zo   vond   Asch   dat   de   
conformiteit   vermindert   afhankelijk   van   de   groepsgrootte.   Hoe   kleiner   de   groep,   hoe   minder   
conformiteit.   Na   een   groep   groter   dan   7   verandert   er   echter   niet   veel   meer   aan   de   conformiteit,   het   
maximum   is   dan   bereikt.   Daarnaast   verminderde   de   conformiteit   bij   een   gebrek   aan   unanimiteit.     

  
Meegaandheid   
Mensen   neigen   er   vaak   naar   om   toe   te   stemmen   met   dingen   die   door   andere   mensen   zijn   gevraagd.   
Dit   fenomeen   wordt   ook   wel    meegaandheid    ( compliance )   genoemd.   Uit   onderzoek   blijkt   dat   
mensen   meer   meegaand   zijn   als   ze   een   goed   humeur   hebben   of   als   ze   hun   aandacht   er   niet   goed   
bij   hebben.   Daarnaast   zijn   er   ook   3   strategieën   om   iemands   meegaandheid   te   vergroten:      

● voet-tussen-de-deur   effect .:   Dit   effect   houdt   in   dat   mensen   die   instemmen   met   een   klein   
verzoek,   waarschijnlijk   ook   instemmen   met   een   groter   verzoek.   Deze   strategie   werkt   
doordat   mensen   graag   consistent   willen   zijn.   Jan   stemt   in   om   zijn   vriend   te   helpen   met   het   
verplaatsen   van   een   bank,   daarna   is   er   een   grotere   kans   dat   Jan   ook   zijn   vriend   helpt   met   
verhuizen   van   al   de   spullen   van   de   vriend;   

● deur-in-het-gezicht   effect.    Dit   effect   houdt   in   dat   mensen   eerder   instemmen   met   een   
klein   verzoek,   nadat   ze   een   groot   verzoek   hebben   afgewezen.   Jan   zegt   nee   tegen   een   
interview   voor   de   lokale   krant   van   drie    uur,   maar   stemt   daarna   wel   in   om   een   kwartiertje   
vragen   te   beantwoorden;   

● low-balling    strategie.    Deze   houdt   in   dat   als   mensen   eenmaal   instemmen   om   iets   te   kopen,   
ze   dit   product   nog   steeds   zullen   kopen   als   de   prijs   opeens   omhoog   gaat.    Jan   koopt   een   
auto   van   5000   euro,   echter   er   komt   nog   500   euro   overheen   omdat   de   verkoper   dat   
“vergeten”   was.   Jan   koopt   alsnog   de   auto.     

  
Autoriteit   
Milgram   heeft   onderzoek   gedaan   naar   het   fenomeen   gehoorzaamheid.    Gehoorzaamheid    houdt   in   
dat   mensen   de   opdrachten   van   een   autoritair   persoon   volgt.   In   dit   bekende   onderzoek   was   het   de   
bedoeling   dat   proefpersonen   een   schok   zouden   aanbrengen   bij   de   leerling.   Deze   leerling   leek   ook   
een   proefpersoon,   maar   was   eigenlijk   betrokken   bij   het   onderzoek.   In   een   andere   conditie   zat   de   
leerling   naast   de   proefpersoon   en   moest   de   proefpersoon   deze   aanraken   en   een   schok   geven.   De   
onderzoeker   gaf   opdracht   om   een   schok   te   geven.   Uit   het   onderzoek   kwam   dat   in   de   eerste   
conditie   bijna   alle   proefpersonen   probeerde   te   stoppen,   maar   dat   tot   2/3   van   de   proefpersonen   de   
onderzoeker   gehoorzaamden.   In   de   tweede   conditie   was   dit   1/3.   De   conclusie   van   dit   onderzoek   was   
dat   mensen   orders   zullen   opvolgen   van   autoritaire   figuren,   maar   dat   de   bereidheid   hiertoe   lager   is   
wanneer   mensen   persoonlijk   verantwoordelijk   worden.   Recentelijke   kritiek   op   het   Milgram   
experiment   is   dat   sommige   deelnemers   sterkere   aanmoediging   kregen   om   door   te   gaan   met   het   
experiment   dan   anderen   en   dat   deelnemers   een   slechte   debriefing   kregen   nadat   het   experiment   
was   afgelopen.   
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Helpen   of   schade   toebrengen   
Agressie   
Agressie    is   elk   gedrag   met   de   bedoeling   anderen   kwaad   te   doen.   Dit   kan   zowel   geestelijke   of   
fysieke   schade   zijn.   Agressie   komt   waarschijnlijker   voor   wanneer   mensen   zich   sociaal   afgewezen   
voelen.   Een   andere   factor   is   heet   weer.   Daarnaast   zijn   alle   situaties   die   negatieve   gevoelens   
oproepen   een   trigger   voor   agressief   gedrag.     

  
Een   biologische   factor   dat   een   rol   lijkt   te   spelen   bij   agressie   is   het   MAOA   gen.   Dit   gen   controleert   de   
hoeveelheid   monoamine   oxidase   (MAO).   MAO   is   een   enzym   dat   de   activiteit   van   onder   andere   
serotonine   en   noradrenaline   controleert.   Meerdere   onderzoek   heeft   laten   zien   dat   vooral   serotonine   
een   rol   lijkt   te   spelen   bij   de   controle   van   agressief   gedrag.   Een   veranderde   serotonine   functie   is  
geassocieerd   met   impulsieve   agressiviteit,   vijandigheid   en   storend   gedrag.   Verder   is   boos   zijn   
geassocieerd   met   activiteit   in   verschillende   hersengebieden,   zoals   de   amygdala.   De   prefrontale   
cortex   is   belangrijk   voor   het   controleren   van   emotionele-   en   gedragsreacties.   Wanneer   dit   niet   
reageert   op   subcorticale   bedreigingssignalen   die   de   amygdala   produceert,   ontstaan   er   agressieve   
reacties.   Verder   lijkt   testosteron   ook   een   relatie   te   hebben   met   agressie.   Het   is   niet   helemaal   
duidelijk   hoe   dit   kan,   maar   een   mogelijkheid   is   dat   het   de   activiteit   van   hersennetwerken   die   zorgen   
voor   de   controle   van   impulsen   vermindert.   Verder   kan   het   ook   zijn   dat   testosteron   juist   het   resultaat   
is   van   agressief   gedrag   en   niet   de   oorzaak.     

  
Bij   agressie   spelen   ook   sociale   en   culturele   factoren   een   rol.   Zo   zijn   sommige   culturen   agressiever,   
omdat   het   een   eercultuur   is.   Mensen   moeten   vaak   op   een   agressieve   manier   hun   eer   verdedigen.   

  
Hulpgedrag   
Mensen   proberen   niet   alleen   anderen   kwaad   te   doen,   maar   proberen   ook   anderen   te   helpen.   
Mensen   gedragen   zich    prosociaal    als   ze   acties   ondernemen   waarbij   er   een   voordeel   is   voor   de   
ander,   zoals   het   helpen   van   anderen.   Door   zich   prosociaal   te   gedragen   worden   positieve   relaties   
versterkt.   Volgens   Batson   komt   prosociaal   gedrag   voort   uit   gevoelens   van   empathie   voor   de   ander.  
Cialdini   stelt   daarentegen   dat   prosociaal   gedrag   voortkomt   uit   egoïstische   motieven.   Weer   anderen   
menen   dat   mensen   een   aangeboren   neiging   hebben   tot   prosociaal   gedrag.   Een   vorm   van   prosociaal   
gedrag   is    altruïsme.    Dit   is   het   helpen   van   anderen   zonder   dat   daar   een   beloning   aan   vast   zit.   Dit   lijkt   
een   beetje   tegen   de   evolutie   in   te   gaan.   Een   verklaring   hiervoor   is   die   van   de    inclusive   fitness .     
Dit   focust   op   het   adaptieve   voordeel   van   het   doorgeven   van   genen,   in   plaats   van   focussen   op   
individuele   overleving.   Volgens   dit   model   tonen   mensen   altruïsme   bij   mensen   met   wie   ze   genen   
delen.   Dit   fenomeen   staat   bekend   als    kin    selectie.   Om   altruïsme   naar   niet-verwante   mensen   te   
verklaren   bedacht   Trivers   het   idee   van   wederkerig   helpen   ( reciprocal   helping ).   Deze   theorie   houdt   in   
dat   men   de   ander   helpt,   omdat   diegene   in   de   toekomst   wel   eens   hetzelfde   zou   kunnen   doen.   Dit   is   
adaptief   als   de   voordelen   hoger   zijn   dan   de   kosten.     

  
Bijstander   effect   
Darley   heeft   het    bijstander   interventie-effect ,   ofwel   bijstandersapathie,     onderzocht.   Dit   effect   
houdt   in   dat   mensen,   die   iemand   in   nood   zien,   diegene   niet   helpen   wanneer   er   nog   meer   mensen   
aanwezig   zijn.   Uit   onderzoek   blijkt   dat   er   vier   factoren   aan   dit   effect   bijdragen:   

● Verdeling   van   verantwoordelijkheid:   men   verwacht   dat   andere   mensen   gaan   helpen;   
● Angst   voor   sociale   blunders.   Dit   is   vooral   wanneer   een   situatie   niet   duidelijk   is;   
● Anonimiteit.   Mensen   helpen   minder   snel   als   ze   anoniem   blijven.   Om   die   reden   moet   je   altijd   

iemand   benoemen   als   je   in   nood   bent,   bijvoorbeeld   ‘jij   met   de   rode   jurk,   help   me’.   
● Mensen   wegen   voor-   en   nadelen   tegen   elkaar   af.     
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Vermindering   van   de   outgroup   bias   
Wanneer   mensen   hulp   gaan   aanbieden   aan   mensen   die   bijvoorbeeld   een   tsunami   hebben  
meegemaakt,   laat   dat   zien   dat   mensen   toch   reageren   op   outgroup   leden   in   hulp.   Oftewel,   voor   een   
groter   doel   kunnen   mensen   de   conflicten   tussen   groepen   negeren.   Sherif   deed   een   onderzoek   naar   
competitie   en   samenwerking.   Hij   stelde   dat   als   competitie   tussen   groepen   zorgt   voor   vijandigheid   
en   vooroordelen,   samenwerking   zou   moeten   leiden   tot   harmonie.   In   de   eerste   fase   van   het   
onderzoek   moesten   jongens   van   twee   zomerkampen   tegen   elkaar   optreden   in   atletische   
activiteiten.   In   de   tweede   fase   moesten   ze   juist   samenwerken.   Dit   liet   zien   dat   de   jongens   vrienden   
begonnen   te   maken   tussen   groepen   na   wat   opdrachten   waarbij   samenwerking   vereist   was.   De   
conclusie   van   dit   onderzoek   was   dat   wanneer   er   gedeelde   doelen   zijn   en   dat   samenwerking   vereist   
tussen   groep,   de   vijandigheid   kan   verminderen.     

  
In   een    jigsaw   classroom    werken   kinderen   samen   in   gemixte   groepen   qua   ras   en   geslacht.   Hierbij   is   
elke   persoon   een   expert   in   een   bepaald   deel   van   de   opdracht.   Dit   lijkt   een   positieve   invloed   te   
hebben   op   de   omgang   met   elkaar.   

  
Attitudes   
Evaluaties   van   dingen,   gebeurtenissen   of   ideeën   zijn    attitudes.    Hierbij   is   de   sociale   context   van   
belang.   Attitudes   zijn   belangrijk   bij   onze   interactie   met   andere   mensen.     

  
Ervaring   en   socialisatie   
Wanneer   mensen   nieuwe   dingen   ervaren   verkrijgen   ze   nieuwe   informatie   dat   de   attitude   kan   
vormgeven.   Het   is   vaak   zo   dat   hoe   meer   mensen   worden   blootgesteld   aan   iets,   hoe   meer   ze   de   
neiging   hebben   het   leuk   te   vinden.   Dit   is   het    mere   exposure   effect .    Attitudes   kunnen   veranderen   
en   worden   geconditioneerd.   Ten   slotte   blijkt   uit   onderzoek   dat   attitudes   deels   worden   gevormd   
door   socialisatie.     

  
Gedrag   en   attitudes   
Attitudes   kunnen   iemands   gedrag   redelijk   nauwkeurig   voorspellen.   Dit   is   vooral   het   geval   voor   
sterke   attitudes   die   persoonlijk   relevant   zijn.   Verder   zorgt   een   specifieke   attitude   ook   voor   een   
betere   voorspelling   van   het   gedrag.   Het   geheugen   speelt   ook   een   rol   bij   attitudes.   Hoe   makkelijker   
een   attitude   kan   worden   opgehaald   uit   het   geheugen,   hoe   beter   het   gedrag   voorspelt.   Dit   is   de   
toegankelijkheid   van   een   attitude.     

  
Expliciete   en   impliciete   attitudes   
Attitudes   kunnen   zowel   bewust   als   onbewust   zijn.   Zo   kan   iemand   denken   dat   hij   positief   tegenover   
een   bepaalde   groep   staat,   maar   door   zijn   gedrag   toch   een   minder   positief   beeld   laten   zien.   Hierbij   
wordt   het   gedrag   beïnvloedt   door   de   onbewuste   attitude   over   die   groep.   Dit   onderscheidt   wordt   
ook   wel   het   verschil   tussen   expliciete   en   impliciete   attitudes   genoemd.    Expliciete   attitudes    zijn   de   
attitudes   waarvan   iemand   zich   bewust   is   en   kan   benoemen.    Impliciete   attitudes    zijn   de   attitudes   
die   op   een   onbewust   niveau   iemands   gevoelens   en   gedachten   beïnvloeden.   Aangezien   impliciete   
attitudes   onbewust   zijn   is   het   moeilijk   om   ze   te   meten.   Een   manier   om   dit   te   doen   is   het   meten   van   
de   reactietijd   op   de   Impliciete   Associatie   Test   (IAT).   Bij   deze   test   wordt   de   reactietijd   van   iemand   
gemeten   voor   het   associëren   van   positieve   of   negatieve   woorden   met   bepaalde   concepten   of   
objecten.   Als   je   sneller   reageert   op   ‘female   =   good’   dan   op   ‘female   =   bad’,   lijk   je   een   onbewuste   
positieve   attitude   te   hebben   tegenover   vrouwen.   In   sociaal   gevoelige   situaties   kan   de   IAT   soms   
beter   gedrag   voorspellen   dan   expliciete   vragenlijsten.     
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Tegenstrijdigheden   en   dissonantie     
Over   het   algemeen   wordt   gedrag   bepaald   door   iemands   attitudes.   In   het   geval   van    cognitieve   
dissonantie    is   er   een   onprettige   staat   waarbij   sprake   is   van   een   tegenstelling   tussen   een   attitude   en   
gedrag   of   tussen   twee   attitudes.   Hierdoor   ontstaat   er   dissonantie,   welke   zorgt   voor   angstigheid   en   
spanning.   Aangezien   dit   geen   fijn   gevoel   is,   proberen   mensen   deze   staat   van   cognitieve   dissonantie   
te   verminderen   door   hun   attitudes   of   gedrag   te   veranderen.   

  
Uit   een   onderzoek   is   gebleken   dat   om   een   attitude   te   veranderen   je   eerst   het   gedrag   moet   
veranderen.   Deze   verandering   heeft   soms   stimulatie   nodig.     

  
Er   vindt   bijvoorbeeld   cognitieve   dissonantie   plaats   wanneer   iemand   één   optie   tussen   verschillende   
opties   moet   kiezen.   Over   al   deze   opties   heeft   de   persoon   een   positieve   attitude,   wat   het   erg   moeilijk   
maakt   om   een   keuze   te   maken.   Zo   kan   er   na   het   maken   van   een   keuze   twijfel   ontstaan   of   dit   de   
juiste   keuze   was   en   kan   men   post-beslissingsdissonantie   ervaren.   Dit   motiveert   een   persoon   om   bij   
een   optie   op   juist   de   positieve   punten   te   letten   en   bij   de   andere   optie   op   juist   de   negatieve   punten.   
Dit   gebeurt   vaak   automatisch,   dus   zonder   totale   bewustzijn.   

  
Uit   onderzoek   blijkt   ook   dat   er   sprake   is   van   cognitieve   dissonantie   als   iemand   erg   veel   moet   
doorstaan   om   bij   een   groep   te   mogen   horen.   Dit   is   bijvoorbeeld   het   geval   bij   
studentenverenigingen.   Om   de   dissonantie   op   te   lossen   maken   mensen   het   lidmaatschap   van   de   
groep   belangrijker   en   laten   vervolgens   meer   toewijding   zien.     

  
Overtuiging   
Zoals   eerder   gezegd   kunnen   attitudes   veranderen.   Een   manier   om   dit   te   doen   is   door   middel   van   
overtuiging .   Dit   houdt   in   dat   men   op   een   actieve   en   bewuste   manier   de   attitude   probeert   te   
veranderen   door   middel   van   een   boodschap.   Hovland   heeft   dit   onderzocht   en   vond   dat   de   
overtuiging   wel   aan   een   aantal   voorwaarden   is   verbonden:   

● Mensen   moeten   aandacht   besteden   aan   de   boodschap;   
● Mensen   moeten   de   boodschap   overtuigend   vinden;   
● Mensen   moeten   de   boodschap   begrijpen;   
● De   boodschap   moet   een   langdurige   invloed   hebben.   

  
Bij   de   mate   van   overtuiging   van   de   boodschap   zijn   de   bron,   inhoud   en   ontvanger   van   belang.   Een   
bron   is   het   meest   overtuigend   als   het   aantrekkelijk   is   en   geloofwaardig.   Verder   zijn   de   argumenten   
natuurlijk   ook   belangrijk   om   iemand   te   overtuigen.   Petty   en   Cacioppo   hebben   het   
uitwerkingswaarschijnlijkheidsmodel    ( elaboration   likelihood   model )   ontwikkeld.   Dit   model   gaat   
ervan   uit   dat   overtuiging   op   twee   manieren   attitudes   kan   veranderen,   namelijk   een   centrale   en   
perifere   route.     
Als   bij   het   overbrengen   van   de   boodschap   de   overtuiging   aan   de   bovengenoemde   eisen   voldoet   en   
overtuiging   de   centrale   route   neemt,   dan   zal   dit   leiden   tot   sterke   attitudes.   Deze   attitudes   zijn   
consistent   in   de   tijd   en   mensen   staan   er   helemaal   achter.   Wanneer   niet   aan   alle   eisen   wordt   voldaan   
en   overtuiging   de   perifere   route   neemt,   dan   worden   er   zwakkere   attitudes   ontwikkelt.   Deze   
zwakkere   attitudes   veranderen   vaak   nog   in   de   loop   van   de   tijd.     

  
Impressies   vormen   
Evaluaties   van   mensen   worden   beïnvloed   door   eerste   impressies.   De   factoren   die   deze   eerste   
impressie   beïnvloeden   kunnen   wel   zorgen   voor   een   bias.     
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Fysieke   uiterlijk   
Het   gezicht   is   het   eerste   ding   waar   mensen   naar   kijken,   aangezien   dit   veel   over   een   persoon   kan   
vrijgeven.   Verder   is   oogcontact   ook   erg   belangrijk   in   contact   met   elkaar.   Gezichtsexpressies   zijn   een   
deel   van    non-verbaal   gedrag .   Verder   vallen   hier   manieren   en   bewegingen   waarmee   mensen   
communiceren   ook   onder.   Non-verbaal   gedrag   wordt   ook   wel   lichaamstaal   genoemd.   Ambady   en   
Rosenthal   vonden   in   hun   onderzoek   dat   mensen   op   basis   van    thin   slices    van   gedrag,   ofwel   korte   
momenten   van   observatie   van   andermans   gedrag,   al   accurate   beoordelingen   over   die   persoon   
konden   maken.     

  
Attributies  
Mensen   vormen   verklaringen   voor   gebeurtenissen   en   voor   andermans   gedrag,   oftewel   ze   maken   
attributies .   Mensen   maken   deze   attributies   om   de   dingen   om   hen   heen   te   kunnen   begrijpen,   
ordenen   en   voorspellen.     

  
Heider   heeft   de   attributies   opgedeeld   in   twee   categorieën:   

● Persoonlijke   attributies ,   ook   wel   de   interne   of   dispositionele   attributies   genoemd.   Hierbij   
verklaren   mensen   dingen   door   deze   toe   te   schrijven   aan   interne   kenmerken   van   een   
persoon,   waaronder   diens   stemmingen   en   vaardigheden;     

● Situationele   attributies ,   ook   wel   externe   attributies   genoemd.   Hierbij   verklaren   mensen   
dingen   door   deze   toe   te   schrijven   aan   externe   factoren,   waaronder   geluk   en   ongeluk.     

  
Weiner   heeft   hier   nog   aan   toegevoegd   dat   attributies   stabiel   of   instabiel   kunnen   zijn   in   de   tijd   en   dat   
ze   daarnaast   controleerbaar   of   oncontroleerbaar   kunnen   zijn.   

  
Mensen   hebben   de   neiging   om   systematische   fouten   te   maken   wanneer   ze   sociale   informatie   
verwerken.   Wanneer   mensen   andermans   gedrag   proberen   te   verklaren,   hebben   ze   de   neiging   om   
de   invloed   van   persoonlijke   kenmerken   te   overschatten   en   de   invloed   van   de   situatie   te   
onderschatten.   Dit   wordt   de    fundamentele   attributiefout    genoemd.   Daarentegen   hebben   de   
mensen   de   neiging   om   juist   de   focus   te   leggen   op   de   situatie   wanneer   ze   een   attributie   over   zichzelf  
maken.   Deze   focus   leidt   tot   het   actor/observator   verschil   ( actor/observer   discrepancy ).   Dit   neemt   
twee   neigingen   in   aanmerking.   Ten   eerste,   de   neiging   om   te   focussen   op   de   situatie   bij   het   
beoordelen   van   het   eigen   gedrag.   Ten   tweede,   de   neiging   om   te   focussen   op   de   aanleg   bij   het   
beoordelen   van   andermans   gedrag.   Over   culturen   is   er   weinig   verschil   in   het   beoordelen   van   de   
persoonlijke   factoren,   maar   wel   in   het   beoordelen   van   de   situatie.     

  
Stereotypen   
Stereotypen   zijn   cognitieve   schema’s   die   helpen   bij   het   organiseren   van   informatie   op   basis   van   hun   
lidmaatschap   in   bepaalde   groepen.   Ze   zorgen   dus   voor   een   makkelijke   en   snelle   verwerking   van   
sociale   informatie.   Het   gebeurt   vaak   onbewust.   Mensen   gebruiken   dit   voor   twee   redenen.   Ten   
eerste   om   het   vormen   van   impressies   te   vergemakkelijken   en   ten   tweede   om   zo   om   te   gaan   met   
limieten   van   mentale   verwerking.   Wanneer   mensen   eenmaal   een   stereotype   gevormd   hebben   
onthouden   ze   dat   vaak   door   meerdere   processen:   

● Er   komt   meer   aandacht   voor   informatie   dat   het   stereotype   bevestigt;   
● Herinneringen   krijgen   een   bias   om   zo   overeen   te   komen   met   het   stereotype.     

  
Door   deze   processen   kan   een   illusie   correlatie   ontstaan,   oftewel   een   relatie   zien   die   er   niet   is.   
Wanneer   mensen   iemand   ontmoeten   die   niet   binnen   het   stereotype   vallen   zullen   ze   die   persoon   
eerder   in   een   aparte   categorie   stoppen   dan   dat   ze   het   stereotype   aanpassen.   Dit   proces   wordt   
subtyping     genoemd.     
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Vooroordelen    
Stereotypes   zijn   niet   alleen   negatief,   ze   kunnen   ook   positief   of   neutraal   zijn.   Wanneer   ze   negatief   
zijn   kunnen   ze   echter   leiden   tot   vooroordelen   en   discriminatie.    Vooroordelen    zijn   negatieve   
gevoelens,   overtuigingen   en   meningen   die   mensen   associëren   met   een   bepaald   stereotype.   
Discriminatie    is   de   ongepaste   en   onrechtmatige   behandeling   van   mensen   aan   de   hand   van   de   
vooroordelen.   Er   zijn   verschillende   redenen   voor   vooroordelen   en   discriminatie.   Zo   is   gedacht   dat   
mensen   anderen   discrimineren   om   hun   eigen   spanningen   te   verlichten   of   om   hun   eigenwaarde   te   
verhogen.   Een   theorie   vanuit   het   evolutionaire   perspectief   meent   dat   discriminatie   is   ontstaan   door   
het   feit   dat   men   de   eigen   groep   ( ingroup )   bevoordeeld   ten   koste   van   andere   groepen   ( outgroup ).   
Daarnaast   worden   mensen   in   de   eigen   groep   eerder   vergeven.     

  
Stereotypes   kunnen   invloed   hebben   op   aandacht.   Het   heeft   namelijk   een   invloed   op   basis   
perceptuele   processen.   Payne   heeft   hier   een   onderzoek   naar   gedaan.   Hierbij   kregen   proefpersonen   
een   foto   te   zien   van   een   wit   gezicht   of   een   zwart   gezicht.   Meteen   daarna   kregen   mensen   een   foto   te   
zien   van   een   object.   Mensen   moesten   zo   snel   mogelijk   aangeven   of   dit   object   een   geweer   was   of   
niet.   Het   resultaat   was   dat   mensen   die   een   zwart   gezicht   zagen   geweren   het   snelst   identificeerden   
en   dat   ze   het   vaakst   andere   objecten   als   geweer   zagen.   De   conclusie   die   de   onderzoekers   trokken   
was   dat   stereotypen   de   perceptie   inderdaad   beïnvloedt.     

  
Door   sociale   normen   is   het   onacceptabel   voor   mensen   om   hun   vooroordelen   te   uiten.   Toch   zijn   er   
tegenwoordig   nog   veel   mensen   die   hun   vooroordelen   wel   uiten.   Dit   gebeurt   vaak   door   middel   van   
modern   racisme .   Dit   is   een   subtiele   vorm   van   vooroordelen   dat   samen   gaat   met   de   afwijzing   van   
racisme   ideeën.   Deze   mensen   hebben   de   neiging   te   geloven   dat   discriminatie   geen   probleem   meer   
is.   Ook   vinden   ze   dat   minderheidsgroepen   om   te   veel   verandering   van   traditie   vragen.   Om   dit   te   
meten   is   de    Modern   Racism   Scale    bedacht.     

  
Vermindering   van   vooroordelen   
Het   voorstellen   van   positieve   sociale   interacties   met   outgroup   leden   kan   vooroordelen   verminderen   
en   prosociaal   gedrag   verbeteren.   Ook   kunnen   vooroordelen   worden   verminderd   door   mensen   
informatie   te   geven   over   stereotypes.     

  
Volgens   Devine   kunnen   mensen   op   een   niet-discriminerende   manier   omgaan   met   mensen   door   
motivatie   om   weinig   vooroordelen   te   hebben.   Hierdoor   wordt   de   automatische   activatie   geremd.   
Om   de   gedachten   over   stereotypen   te   verminderen   heb   je   veel   zelfcontrole   nodig   en   het   is   moeilijk.   
Deze   moeilijkheid   komt   omdat   de   frontale   kwabben   de   behoefte   hebben   om   de   emotionele   
responsen   van   de   amygdala   te   remmen.     

  
Bij   het    innemen   van   perspectief    gaan   mensen   actief   de   psychologische   ervaring   van   anderen   
beschouwen.   Dit   kan   de   ras   bias   verminderen.   De   waarde   van   het   innemen   van   perspectief   hangt   af   
of   de   persoon   een   lid   is   van   de   meerderheids-   of   minderheidsgroep.   Mensen   die   bij   een   
meerderheidsgroep   horen   moeten   perspectief   innemen   en   mensen   die   bij   een   minderheidsgroep   
behoren   moeten   perspectief   geven.   

  
Kwaliteit   van   relaties   
De   term   relaties   is   de   connectie   met   vrienden   en   romantische   partners.   Er   zijn   meerdere   factoren   
die   meespelen   bij   het   vormen   van   relaties.   Veel   factoren   hebben   te   maken   met   de   adaptieve   
waarde   om   banden   met   anderen   te   vormen.     
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Aantrekking   en   vriendschap   
Er   zijn   een   aantal   factoren   die   voorspellen   of   mensen   vrienden   of   een   partner   worden.   Sommige   
factoren   zijn   situationeel   en   andere   persoonlijk.     

  
Nabijheid   ( proximity )   is   het   aantal   keer   dat   mensen   met   elkaar   in   contact   komen,   omdat   ze   fysiek   
dicht   bij   elkaar   zijn.   Hoe   meer   mensen   met   elkaar   in   contact   komen,   hoe   groter   de   kans   is   dat   ze   
een   vriendschap   ontwikkelen.   Het   kan   zijn   dat   nabijheid   een   effect   heeft   door   vertrouwen   
( familiarity ).   Mensen   houden   meer   van   vertrouwde   dingen   dan   van   nieuwe   dingen.   Dit   staat   bekend   
om   neofobie.   Verder   speelt   het    mere   exposure   effect    ook   een   rol.     

  
Verder   hebben   we   de   voorkeur   voor   mensen   die   gelijk   zijn   aan   ons.   Mensen   gelijk   in   attitude,   
waarden,   interesses,   achtergronden   en   persoonlijkheden   vinden   elkaar   leuker.   De   succesvolle   
romantische   partners   lijken   vaak   fysiek   ook   op   elkaar.   Dit   wordt   het   matchingsprincipe   genoemd.     

  
Mensen   hebben   de   neiging   om   vooral   bewonderenswaardige   persoonlijkheidskenmerken   leuk   te   
vinden   en   mensen   met   een   fysieke   aantrekkingskracht.   Dit   geldt   zowel   bij   vrienden   als   bij   
romantische   relaties.   Voorbeelden   van   positieve   persoonlijkheidskenmerken   zijn   eerlijk,   begripvol   en   
intelligent.     

  
Uit   onderzoek   blijkt   dat   wat   aantrekkelijk   wordt   gevonden   verschilt   per   cultuur   en   tijd   waarin   
iemand   leeft.   Er   is   echter   een   algemene   neiging   van   mannen   om   fysiek   aantrekkelijke   vrouwen   te   
zoeken   en   een   neiging   van   vrouwen   om   mannen   met   een   status   te   zoeken.   Bij   mannen   is   de   
breedte-hoogte   ratio   van   het   gezicht   geassocieerd   met   dominantie   en   fysieke   aantrekkingskracht.   
Ook   hebben   mensen   een   voorkeur   voor   symmetrische   gezichten.   Dit   lijkt   adaptief,   omdat   een   
asymmetrisch   gezicht   kan   wijzen   op   slechte   gezondheid   of   een   genetisch   probleem.   Verder   worden   
gemiddelde   gezichten   als   aantrekkelijker   gezien.   Een   verklaring   hiervoor   kan   het    mere   exposure   
effect   zijn.   Dion   noemde   het   feit   dat   aantrekkelijke   mensen   vaak   als   superieur   worden   gezien   het   
“wat   mooi   is,   is   goed”   stereotype .   Uit   onderzoek   blijkt   dat   dit   deels   op   de   waarheid   berust.   Zo   zijn   
aantrekkelijke   mensen   populairder,   gezonder   en   hebben   betere   sociale   vaardigheden.   Ze   zijn   
daarentegen   niet   per   se   gelukkiger   of   intelligenter.     

  
Liefde     
Hatfield   en   Berscheid   hebben   liefde   opgedeeld   in   twee   soorten:   gepassioneerde   liefde   en   
vriendschappelijke   liefde   ( companionate   love ).   Bij    gepassioneerde   liefde    verlangen   de   partners   
hevig   na   elkaar   en   willen   constant   in   elkaar   nabijheid   zijn.   Uit   onderzoek   blijkt   dat   gepassioneerde   
liefde   kan   worden   geassocieerd   met   activiteit   in   het   dopaminebeloningssysteem   in   de   hersenen.   
Gepassioneerde   liefde   wordt   vooral   in   het   begin   van   een   relatie   ervaren   en   verandert   langzaam   in   
vriendschappelijke   liefde .   Bij   vriendschappelijke   liefde   is   er   een   band   gebaseerd   op   vriendschap,   
vertrouwen,   respect   en   intimiteit.   Volgens   Hazan   en   Shaver   verschillen   volwassen   relaties   niet   alleen   
in   het   soort   liefde,   maar   ook   in   de   hechtingsstijl.   Deze   hechtingsstijl   is   gerelateerd   aan   de   
hechtingsstijl   in   de   kindertijd   met   de   ouders.   De   hechtingsstijl   heeft   invloed   op   de   relatie,   maar   de   
relatie   kan   ook   de   hechtingsstijl   veranderen.     

  
Liefde   vraagt   werk   
Het   patroon   van   seksuele   activiteit   in   relaties   kent   pieken   en   dalen.   Zoals   eerder   genoemd   
verandert   gepassioneerde   liefde   over   het   algemeen   langzaam   in   vriendschappelijke   liefde.   Als   dit   
echter   niet   gebeurt   en   de   gepassioneerde   liefde   verdwijnt,   dan   houdt   de   relatie   niet   stand.     

  
Het   confronteren   en   bediscussiëren   van   belangrijke   problemen   is   een   belangrijk   aspect   in   elke   
relatie.   Hoe   koppels   omgaan   met   conflicten   bepaalt   vaak   hoe   lang   een   relatie   standhoudt.    
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Gottman   heeft   vier   interpersoonlijke   stijlen   ontwikkelt   die   bijdragen   aan   het   ontbinden   van   een   
relatie:   

● Te   kritisch   zijn;   
● Verdedigend   zijn;   
● Zich   mentaal   uit   de   relatie   terugtrekken;   
● De   partner   minachten.   

  
Wanneer   koppels   tevreden   zijn   met   de   relatie,   zouden   ze   begrip   en   zorg   laten   zien.   Ook   in   een   ruzie.   
Verder   zouden   ze   proberen   elkaars   perspectief   in   te   zien.   Verder   zullen   positieve   personen   sneller   
een   coöperatieve   manier   voor   het   oplossen   van   problemen   gebruiken.     

  
Ook   de   attributiestijl   is   van   invloed   op   de   relatie.   Partners   die   slecht   gedrag   constructief   bekijken   of   
door   de   vingers   zien   gebruiken   het   proces   van   accommodatie.   Ze   schrijven   slechte   uitkomsten   toe   
aan   de   situatie   en   goede   uitkomsten   aan   elkaar.   Deze   mensen   zijn   vaak   gelukkig   met   hun   relatie.   
Mensen   die   echter   niet   gelukkig   zijn   in   hun   relatie   zien   de   fouten   van   de   ander   op   een   negatieve   
manier.   Ze   schrijven   goede   uitkomsten   toe   aan   de   situatie   en   slechte   uitkomsten   aan   elkaar.   
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Begrippenlijst   hoofdstuk   4   
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Agressie    Elk   gedrag   met   de   bedoeling   anderen   kwaad   te   
doen.   

  
Altruïsme    Dit   is   het   helpen   van   anderen   zonder   dat   daar   

een   beloning   aan   vast   zit.   
  

Attitudes    Evaluaties   van   dingen,   gebeurtenissen   of   ideeën.  
  

Attributies    Verklaringen   voor   gebeurtenissen   en   voor   
andermans   gedrag.   

  
Bijstander       Dit   effect   houdt   in   dat   mensen,   die   iemand   in   

nood   zien,   diegene   niet   helpen   wanneer   er   nog  
meer   mensen   aanwezig   zijn.   

  
Cognitieve   dissonantie    Een   onprettige   staat   waarbij   sprake   is   van   een   

tegenstelling   tussen   een   attitude   en   gedrag   of   
tussen   twee   attitudes.   

  
Conformiteit    Hierbij   verandert   iemand   zijn   gedrag   of   

overtuigingen   om   bij   andere   mensen   te   horen   of   
aan   de   verwachtingen   van   die   mensen   te   
kunnen   voldoen.   

  
Deïndividualisatie    Het   verschijnsel   dat   mensen   soms   hun   

individualiteit   verliezen   wanneer   ze   deel   van   een   
groep   worden.   

  
Discriminatie    De   ongepaste   en   onrechtmatige   behandeling   

van   mensen   aan   de   hand   van   de   vooroordelen.   
  

Expliciete   attitude    De   attitudes   waarvan   iemand   zich   bewust   is   en   
kan   benoemen.   

  
Fundamentele   attributiefout    Wanneer   mensen   andermans   gedrag   proberen   

te   verklaren,   hebben   ze   de   neiging   om   de   
invloed   van   persoonlijke   kenmerken   te   
overschatten   en   de   invloed   van   de   situatie   te   
onderschatten.   

  
Gehoorzaamheid    Houdt   in   dat   mensen   de   opdrachten   van   een   

autoritair   persoon   volgt.   
  

Gepassioneerde   liefde    Hierbij   verlangen   de   partners   hevig   na   elkaar   en   
willen   constant   in   elkaar   nabijheid   zijn.   
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Groepsdenken    Hierbij   neemt   een   groep   een   slechte   beslissing   
wanneer   het   onder   druk   staat,   of   externe   
bedreigingen   tegenkomt   of   wanneer   het   een   
bias   bevat.   

  
Groepspolarisatie    Dit   betekent   dat   de   groepsattitude   extremer   

wordt   over   een   bepaalde   tijd.   
  

Impliciete   attitudes    De   attitudes   die   op   een   onbewust   niveau   
iemands   gevoelens   en   gedachten   beïnvloeden.   

  
Inclusive   fitness    Dit   focust   op   het   adaptieve   voordeel   van   het   

doorgeven   van   genen,   in   plaats   van   focussen   op   
individuele   overleving.   

Informationele   invloed    Hierbij   denken   mensen   dat   het   gedrag   van   
anderen   laat   zien   wat   de   juiste   manier   is   om   te   
reageren.     

  
Ingroup   favoritisme    Dit   houdt   in   dat   mensen   de   neiging   hebben   om   

de   leden   van   een   ingroup   gunstiger   te   
beoordelen   dan   outgroup   leden.   

  
Meegaandheid     
( Compliance )   

Mensen   neigen   er   vaak   naar   om   toe   te   stemmen   
met   dingen   die   door   andere   mensen   zijn   
gevraagd.   

  
Mere   exposure   effect    Hoe   meer   mensen   worden   blootgesteld   aan   iets,   

hoe   meer   ze   de   neiging   hebben   het   leuk   te   
vinden.  

  
Modern   racisme    Een   subtiele   vorm   van   vooroordelen   dat   samen   

gaat   met   de   afwijzing   van   racisme   ideeën.   
  

Non-verbaal   gedrag    Gezichtsexpressies,   manieren   en   bewegingen   
waarmee   mensen   communiceren.   

  
Normatieve   invloed    Dit   is   de   neiging   om   overeen   te   komen   met   de   

anderen   zodat   ze   in   de   groep   passen.   
  

Outgroup   homogeniteit   effect    Mensen   hebben   de   neiging   om   outgroups   leden  
als   minder   gevarieerd   te   zien   dan   ingroup   leden.  

  
Overtuiging    Dit   houdt   in   dat   men   op   een   actieve   en   bewuste   

manier   de   attitude   probeert   te   veranderen   door   
middel   van   een   boodschap.   

  
Persoonlijke   attributies    Hierbij   verklaren   mensen   dingen   door   deze   toe   

te   schrijven   aan   interne   kenmerken   van   een   
persoon,   waaronder   diens   stemmingen   en   
vaardigheden.  
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Prosociaal   gedrag    Als   mensen   acties   ondernemen   waarbij   er   een   

voordeel   is   voor   de   ander,   zoals   het   helpen   van   
anderen.   

  
  

Situationele   attributies    Hierbij   verklaren   mensen   dingen   door   deze   toe   
te   schrijven   aan   externe   factoren,   waaronder   
geluk   en   ongeluk.     

  
Social   loafing    Dit   houdt   in   dat   mensen   in   een   groep   niet   zo   

hard   werken   als   wanneer   ze   alleen   zouden   
werken.   

  
Sociale   facilitatie    Dit   houdt   in   dat   de   aanwezigheid   van   anderen   

iemands   prestatie   verbetert.   
  

Sociale   identiteitstheorie    Volgens   deze   theorie   zien   individuen   in   een   
ingroup   zichzelf   als   lid   van   dezelfde   sociale   
categorie   en   ze   ervaren   trots   over   hun   
lidmaatschap.   

  
Sociale   normen    Verwachte   standaarden   van   gedrag.  

  
  
  

Uitwerkingswaarschijnlijkheidsmodel   
( elaboration   likelihood   model )   

  

Dit   model   gaat   ervan   uit   dat   overtuiging   op   twee   
manieren   attitudes   kan   veranderen,   namelijk   
een   centrale   en   perifere   route.     

  
Voet-tussen-de-deur   effect    Dit   effect   houdt   in   dat   mensen   die   instemmen   

met   een   klein   verzoek,   waarschijnlijk   ook   
instemmen   met   een   groter   verzoek.  

  
Vooroordelen    Negatieve   gevoelens,   overtuigingen   en   

meningen   die   mensen   associëren   met   een   
bepaald   stereotype.   

  
Vriendschappelijke   liefde    Bij   vriendschappelijke   liefde   is   er   een   band   

gebaseerd   op   vriendschap,   vertrouwen,   respect   
en   intimiteit.   

  
‘Wat   mooi   is,   is   goed’   stereotype    Het   feit   dat   aantrekkelijke   mensen   vaak   als   

superieur   worden   gezien.   
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Hoofdstuk   5:   Persoonlijkheid     

  
Introductie   
In  dit  hoofdstuk  wordt  een  overzicht  gegeven  van  de  belangrijkste  kenmerken  van  het  onderwerp                             
persoonlijkheid.  Dit  wordt  besproken  vanuit  de  literatuur:   Gazzaniga,  M.  S.  (2018).  Psychological                         
science   (6th).   W.W.   Norton.   p.   516-559   

  
Ontstaan   van   persoonlijkheid   
Persoonlijkheid    bestaat   uit   de   gedachtes,   gedragingen   en   emoties   die   kenmerkend   zijn   voor   een   
persoon.   Elk   kenmerk   wordt   een    persoonlijkheidstrek    genoemd.   Dit   is   een   patroon   van   gedachten,   
emoties   en   gedrag   dat   redelijk   stabiel   is   over   situaties   en   tijd.   Het   is   niet   zo   dat   de   persoonlijkheid   
gewoon   een   lijst   is   van   alle   persoonlijkheidstrekken.   Allport   noemde   hier   een   aantal   belangrijke   
begrippen   van.   Ten   eerste,   organisatie   wilt   zeggen   dat   persoonlijkheid   een   samenhangend   geheel   is.   
Ten   tweede   is   dit   geheel   dynamisch.   Dit   zegt   dat   het   gericht   is   op   het   zoeken   naar   doelen,   gevoelig   
is   voor   bepaalde   contexten   en   adaptief   is   aan   de   omgeving.   Verder   noemde   Allport   nog   de   
psychofysische   systemen.   Hiermee   laat   hij   zien   dat   persoonlijkheid   een   mentale   aard   heeft   en   hij   
erkent   dat   persoonlijkheid   ontstaat   door   basis   biologische   processen.   Er   is   de   laatste   jaren   duidelijk   
geworden   dat   biologische   factoren   een   belangrijke   rol   spelen   bij   persoonlijkheid.   Deze   factoren   
worden   op   hun   beurt   weer   beïnvloed   door   ervaring.     

  
Genetica   
Er   is   veel   bewijs   dat   bijna   elke   persoonlijkheidstrek   een   genetische   component   bevat.   Dit   bewijs   is   
vooral   gekregen   door   tweelingstudies.     

  
Verder   bewijs   komt   van   adoptiestudies.   Hieruit   is   gebleken   dat   wanneer   twee   kinderen   die   niet   
genetisch   gerelateerd   zijn,   maar   wel   samen   zijn   opgevoed   niet   meer   overeenkomen   in   
persoonlijkheid   dan   twee   random   andere   mensen.   Denk   bijvoorbeeld   aan   hoe   verschillend   
persoonlijkheden   van   broers   en   zussen   kunnen   zijn.   De   persoonlijkheden   van   de   adoptiekinderen   
komen   ook   niet   overeen   met   de   persoonlijkheden   van   de   adoptieouders.   Dit   suggereert   dat   de  
opvoeding   weinig   invloed   heeft   op   de   persoonlijkheid,   maar   toch   is   een   minimaal   niveau   van   
opvoeding   cruciaal.   De   omgeving   waar   mensen   wonen   en   die   gekozen   worden   door   de   ouders   
hebben   bijvoorbeeld   ook   invloed   op   de   persoonlijkheid.     

  
Genen   geven   een   aanleg   voor   bepaalde   karaktertrekken.   Uit   recent   onderzoek   blijkt   dat   specifieke   
genen   gelinkt   zouden   kunnen   worden   aan   een   specifieke   karaktertrek.   Zo   lijkt   een   gen   dat   een   
dopaminereceptor   regelt   de   persoonlijkheidstrek    novelty   seeking    te   bepalen.   Toch   lijken   deze   
relaties   erg   klein   en   werken   genen   vooral   samen   voor   specifieke   karaktertrekken.     

  
Temperament   
Genen   spelen   een   rol   bij   biologische   verschillen   in   persoonlijkheid.   Deze   verschillen   worden   ook   wel   
temperamenten    genoemd,   ofwel   neigingen   om   zich   op   een   bepaalde   manier   te   gedragen   of   
bepaalde   dingen   te   voelen.   Temperamenten   zijn   breder   dan   persoonlijkheidstrekken.   Deze   
temperamenten   zijn   biologisch   aangelegd   en   zijn   dus   redelijk   stabiel.   Volgens   Buss   en   Plomin   zijn   er   
drie   temperamenten:   

● Emotionaliteit:   de   intensiteit   van   emoties;   
● Activiteitsniveau:   hoeveelheid   energie   en   gedrag;   
● Gezelligheid   ( sociability ):   de   neiging   om   met   anderen   om   te   gaan.     
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Een   onderzoek   heeft   verschillen   in   temperament   tussen   jongens   en   meisjes   gevonden.   Meiden   
laten   zien   dat   ze   beter   hun   aandacht   kunnen   controleren   en   hun   impulsen   kunnen   beheersen.   
Jongens   waren   fysiek   actiever   en   ervaarden   plezier   met   een   hogere   intensiteit.     

  
Langetermijn   implicaties   
Uit   ander   onderzoek   blijkt   dat   het   temperament   van   een   kind   de   persoonlijkheid   in   de   
volwassenheid   kan   beïnvloeden.   Ook   hierbij   kan   de   omgeving   wel   verschil   maken.     

  
Adaptieve   waarde   van   persoonlijkheid   
We   kunnen   verwachten   dat   persoonlijkheidstrekken   die   nuttig   zijn   voor   de   overleving   en   
reproductie   doorgegeven   zijn   aan   het   nageslacht.   
Oftewel   deze   persoonlijkheidstrekken   hebben   een   adaptieve   waarde.   Ook   een   diversiteit   aan   
vaardigheden   zorgen   dat   een   groep   succesvol   is.   Leden   van   zulke   groepen   hebben   een   grotere   kans   
op   overleving   en   voortplanting   en   geven   hun   genen   dus   door   aan   verdere   generaties.     

  
Er   is   een   opvatting   ontstaat   dat   dieren   ook   individuele   verschillen   vertonen   en   dus   ook   
persoonlijkheid   kennen.   Gosling   heeft   hier   onderzoek   naar   gedaan   door   hyena’s   te   observeren   met   
een   lijst   van   44   karaktertrekken.   Door   factoranalyse   zijn   deze   kenmerken   gegroepeerd   in   vijf   
dimensies,   namelijk   assertiviteit,   gezelligheid,   nieuwsgierigheid,   prikkelbaarheid   en   vriendelijkheid.   
Dat   de   hyena’s   konden   worden   beschreven   aan   de   hand   van   persoonlijkheidstrekken   laat   bewijs   
zien   voor   verder   onderzoek   naar   persoonlijkheid   bij   dieren.     

  
Persoonlijkheidstheorieën   
Psychodynamische   theorie   
Freud   ontwikkelde   de    psychodynamische   theorie    van   persoonlijkheid.   Deze   theorie   gaat   ervan   uit   
dat   gedrag   wordt   bepaald   door   onbewuste   krachten.     

  
Volgens   de   theorie   van   Freud   zijn   er   3   bewustzijnsniveaus:   

● Bewustzijnsniveau:   gedachtes   waarvan   iemand   zich   bewust   is;     
● Pre-bewuste   niveau:   dingen   waaraan   op   dit   moment   niet   bewust   wordt   gedacht,   maar   

waarbij   dit   wel   mogelijk   is;   
● Onbewuste   niveau:   dingen   waaraan   niet   makkelijk   gedacht   kan   worden.   

  
De   onbewuste   krachten   zijn   volgens   Freud   regelmatig   in   conflict.   Ook   dit   conflict   vindt   plaats   op   
een   onbewust   niveau   om   mensen   te   behoeden   voor   psychologisch   ongemak.   Het   kan   echter   
voorkomen   dat   een   deel   van   het   conflict   in   het   bewuste   sijpelt   en   zo   toch   nog   leidt   tot   
psychologisch   ongemak.   

  
Naast   deze   bewustzijnsniveaus   heeft   Freud   persoonlijkheid   ook   opgedeeld   in   3   structuren:   

● Id :   deel   van   de   persoonlijkheid   dat   zich   in   het   onbewuste   bevindt   en   zich   laat   leiden   door   
het   genotsprincipe,   oftewel   het   libido.   Dit   genotsprincipe   laat   de   persoon   zoeken   naar   
plezier   en   laat   de   persoon   pijn   te   vermijden;   

● Superego :   deel   van   de   persoonlijkheid   dat   zich   bezighoudt   met   moraliteit   en   een   
tegengewicht   vormt   van   de   id.   Het   bevindt   zich   grotendeels   in   het   onbewuste;   

● Ego :   zit   in   het   bewuste   niveau   en   probeert   door   rationeel   te   denken   een   evenwicht   te   
bewaren   tussen   de   id   en   het   superego.   Het   ego   handelt   vanuit   het   realiteitsprincipe.     

  
    

  
  

47   
  



Samenvatting   Overzicht   van   de   Psychologie   -   Literatuur   2021-2022   
Volgens   de   psychodynamische   theorie   zorgen   unieke   interacties   tussen   deze   drie   structuren   voor   
individuele   verschillen   in   persoonlijkheid.   Conflicten   tussen   de   Id   en   het   Superego   kunnen   leiden   tot   
angst.   Met   behulp   van    verdedigingsmechanismen    probeert   het   Ego   met   deze   conflicten   om   te   
gaan.   Dit   zijn   onbewuste   mentale   strategieën   dat   de   geest   gebruikt   om   zichzelf   te   beschermen   voor   
de   angst.   Uit   recent   onderzoek   blijkt   dat   deze   verdedigingsmechanismen   niet   per   se   helpen   voor   dit   
onbewuste   conflict,   maar   wel   voor   het   beschermen   van   de   eigenwaarde.   Er   zijn   zeven   veel   
voorkomende   verdedigingsmechanismen:   

● Ontkenning :   dit   is   het   weigeren   om   de   bron   van   angst   te   erkennen;     
● Onderdrukking :   de   bron   van   angst   buiten   het   bewustzijn   houden;   
● Bescherming :   onacceptabele   kwaliteit   van   zichzelf   toeschrijven   aan   iemand   anders;   
● Vormen   van   een   reactie :   een   oncomfortabele   gedachte   afweren   door   het   

tegenovergestelde   te   overschatten.   Een   persoon   dat   homo   is   maakt   homofobische   
opmerkingen;   

● Rationalisatie :   een   logische   reden   of   excuus   bedenken   voor   gedrag   dat   anders   
beschamend   is;   

● Vervanging :   de   aandacht   van   de   emotie   van   het   ene   object   naar   het   andere   verschuiven.     
● Sublimering :   sociaal   onacceptabele   impulsen   toepassen   in   constructief,   goed   gedrag.   

Bijvoorbeeld   een   sadist   die   een   chirurg   wordt.     
  

Freuds   theorie   was   ontwikkeld   rondom   het   idee   dat   gebeurtenissen   in   de   kindertijd   de   ontwikkeling   
van   de   persoonlijkheid   sterk   beïnvloeden.   Kinderen   gaan   volgens   Freud   door   een   aantal   
psychoseksuele   stadia ,   ontwikkelingsstadia   waarin   bepaalde   behoeftes   bevredigd   moeten   worden.   
De   verschillende   stadia   zijn:   

● Orale   stadium :   geboorte   tot   18   maanden.   Genot   wordt   vooral   gezocht   via   de   mond;   
● Anale   stadium :   2   tot   3   jaar.   Genot   wordt   verkregen   door   de   toilettraining;   
● Fallische   stadium :   3   tot   5   jaar.   Genot   wordt   verkregen   via   de   genitaliën;   
● Latentie   stadium :   5   jaar   tot   adolescentie.   Genotsbehoeftes   worden   onderdrukt   en   de   

aandacht   wordt   op   andere   dingen   gericht,   zoals   op   het   opbouwen   van   relaties   met   anderen;   
● Genitale   stadium :   vanaf   adolescentie.   Volgroeide   seksuele   behoeftes.   

  
Het   kan   voorkomen   dat   kinderen   gefixeerd   raken   op   een   bepaald   stadium.   Dit   heeft   een   grote   
invloed   op   hun   persoonlijkheid.   Zo   ontwikkelen   kinderen   die   gefixeerd   zijn   op   het   orale   stadium   een   
oraal   karakter.   Deze   kinderen   zijn   hebberig   en   zoeken   genot   via   de   mond.   Kinderen   die   gefixeerd   
raken   op   het   anale   stadium   ontwikkelen   anale-vasthoudende   persoonlijkheden.   Deze   kinderen   zijn   
sterk   regulerend   en   ook   erg   koppig.      

  
Naast   het   doorlopen   van   de   verschillende   psychoseksuele   stadia,   ervaren   jongens   volgens   Freud  
ook   het   Oedipuscomplex.   Dit   houdt   in   dat   de   jongens   een   relatie   willen   met   hun   moeder   en   hun   
vader   als   competitie   zien.   De   jongens   worden   vijandig   tegenover   de   vader   en   willen   hem   
vermoorden.   De   jongens   kunnen   dit   conflict   oplossen   door   zich   te   identificeren   met   hun   vader   en   
het   verlangen   naar   hun   moeder   te   onderdrukken.     

  
Neo-Freudianen,   waaronder   Jung,   Adler   en   Horney,   gaan   minder   uit   van   de   nadruk   op   seksuele   
krachten   in   de   ontwikkeling.   Zo   gaat   Adler   eerder   uit   van   een   inferioriteitscomplex,   ofwel   de   angst   
om   niet   te   voldoen,   en   richt   Horney   zich   op   de   angst   om   verlaten   te   worden.   De   neo-Freudianen   
gaan   uit   van   de   object-relatie   theorie.   Deze   theorie   houdt   in   dat   de   persoonlijkheid   zich   ontwikkelt   
in   relatie   met   anderen   en   de   omgeving.   Veel   psychologen   houden   geen   rekening   meer   met   de   
psychodynamische   theorie,   omdat   er   geen   wetenschappelijk   bewijs   voor   is.     
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Leren   en   cognitie   
Behavioristen,   zoals   B.F.   Skinner,   zien   persoonlijkheid   vooral   als   geleerde   responsen   op   patronen   
van   stimulanten.   Later   werden   hier   cognitieve   componenten   aan   toegevoegd.   Julian   Rotter   
beweerde   dat   gedrag   een   functie   is   van   twee   dingen,   namelijk   de   verwachtingen   van   een   stimulant   
en   de   waarde   die   de   persoon   toeschrijft   aan   de   stimulant.   Verder   stelde   hij   dat   mensen   verschillen   
in   hun   geloof   of   hun   gedrag   zal   leiden   tot   positieve   uitkomsten.   Mensen   met   een    interne   locus    van   
controle   geloven   dat   ze   zelf   verantwoordelijk   zijn   voor   hun   eigen   beloningen.   Mensen   met   een   
externe   locus    van   controle   geloven   dat   beloningen   komen   door   externe   krachten   buiten   hun   
controle   om.      

  
Kelley   benadrukt   de   persoonlijke   constructen,   ofwel   hoe   iemand   de   wereld   ziet   en   begrijpt.   Volgens   
hem   zijn   mensen   in   het   dagelijks   leven   wetenschappers,   die   hun   theorieën   testen   en   herzien   op   
basis   van   observatie.   Persoonlijke   constructen   ontwikkelen   zich   door   ervaring.   De   theorieën   van   
Kelley   en   Rotter   zijn    cognitief-sociale   theorieën .   Deze   theorieën   benadrukken   hoe   persoonlijke   
geloven,   verwachten   en   interpretaties   van   sociale   situaties   gedrag   en   persoonlijkheid   vormt.   Een   
belangrijke   cognitief-sociale   theorie   is   de   cognitieve-affectieve   persoonlijkheidssysteem   (CAPS)   van   
Mischel.   Dit   stelt   dat   het   vaak   voorkomt   dat   gedrag   niet   voorspelt   kan   worden   aan   de   hand   van   
iemands   persoonlijkheid.     
Dit   komt   mede   door   factoren   als   de   emotionele   reactie   op   een   situatie,   hoe   een   bepaalde   situatie   
wordt   geïnterpreteerd   en   de   verwachte   uitkomst   van   bepaald   gedrag.   Cognitief-sociaal   theorieën   
leggen   de   nadruk   op   zelfregulerende   capaciteiten.   Deze   term   is   de   vaardigheid   om   persoonlijke   
doelen   te   stellen,   de   ontwikkeling   te   evalueren   en   gedrag   aan   te   passen.   Volgens   deze   benadering   is   
persoonlijkheid   de   interpretatie   van   sociale   werelden,   geloven   over   hoe   sociale   situaties   worden   
beïnvloed,   en   geloven   over   hoe   zij   worden   beïnvloed   door   de   sociale   situaties.     

  
Een   andere   cognitief-sociale   theorie,   door   Albert   Bandura,   benadrukte   dat   3   factoren   beïnvloeden   
hoe   een   persoon   zich   gedraagt:   

● Omgeving   van   een   persoon;   
● Person   factors :   waaronder   de   persoonseigenschappen,   zelfvertrouwen,   en   verwachtingen   

van   een   persoon;  
● Het   gedrag   zelf.   

Persoonlijkheid   is   uitgelegd   door   de   interactie   van   deze   drie   factoren,   dit   wordt    reciprocal   
determinism    genoemd;   hoe   persoonlijkheid   zich   uit   door   de   interactie   van   de   omgeving   van   een   
persoon,   de   persoon   factoren   en   het   gedrag.   

  
Humanistische   benadering   
De    humanistische   benadering    van   persoonlijkheid   benadrukt   de   manier   waarop   mensen   hun   volle   
potentiaal   proberen   te   ontwikkelen   aan   de   hand   van   zelfkennis.   Dit   proces   wordt   ook   wel   
zelfactualisatie   genoemd.   Rogers,   een   humanistisch   psycholoog,   ging   uit   van   de   persoonsgerichte   
benadering.   Deze   benadering   benadrukt   het   subjectieve   begrip   welke   iemand   over   zijn   leven   heeft.   
Om   zijn   volle   potentiaal   te   bereiken   moet   een   kind,   volgens   Rogers,   door   zijn   ouders   worden   
opgevoed   op   een   onvoorwaardelijke   positieve   manier.   Als   de   ouders   affectie   voor   een   kind   alleen   
bepaald   wordt   als   het   kind   zich   acceptabel   gedraagt,   dan   wordt   de   persoonlijkheid   van   het   kind   
daarop   gebaseerd   (op   de   goedkeuring   van   anderen).   Dit   wordt    conditions   of   worth    genoemd.   Als   de   
affectie   van   ouders   voor   een   kind   onconditioneel   is   en   geuit   wordt,   ongeacht   hoe   een   kind   zich   
gedraagt,   dan   kan   de   persoonlijkheid   van   een   kind   vrij   ontwikkelen.   Dit   wordt   de   onvoorwaardelijke   
positieve   manier   genoemd,   en   hierdoor   ontwikkelt   een   kind   een   gezond   zelfvertrouwen   en   wordt   
een   volledig   functionerend   persoon.   
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Karaktertrekken   benadering   
De    karaktertrekken   benadering    van   persoonlijkheid   focust   op   hoe   individuen   verschillen   in   
persoonlijkheid   aanleg.     

  
De     vijf-factoren   theorie ,   oftewel    the   Big   Five ,   is   een   belangrijke   theorie   van   de   karaktertrekken   
benadering.   Hierbij   geldt   het   idee   dat   persoonlijkheid   beschreven   kan   worden   aan   de   hand   van   vijf   
factoren:   

● Openheid   voor   ervaringen;   
● Consciëntieusheid;   
● Extraversie;   
● Vriendelijkheid   ( agreeableness );   
● Neuroticisme.     

  
Het   is   laten   zien   deze   factoren   gedrag   goed   lijken   te   voorspellen.   Ook   kan   het   voorspellen   of   
iemand   tevreden   is   met   een   baan,   hun   huwelijk   en   hun   leven   in   het   algemeen.   Biologisch   bewijs   
heeft   laten   zien   dat   deze   factoren   van   elkaar   verschillen.   Ze   laten   namelijk   activiteit   zien   in   
verschillende   hersengebieden.     

  
Eysenck   ontwikkelde   de   biologische   trekken   theorie.   Hij   geloofde   dat   persoonlijkheidstrekken   twee   
dimensies   had,   namelijk   introversie   en   extraversie   en   emotionele   stabiliteit.   De   dimensie   van   
introversie   en   extraversie   is   gelijk   aan   de   factor   extraversie   bij   de   Big   Five.   De   dimensie   van   
emotionele   stabiliteit   is   gelijk   aan   de   factor   neuroticisme,   aangezien   een   neurotisch   persoon   meer   
stemmingsschommelingen   laat   zien.   Later   stelde   Eysenck   een   derde   dimensie   voor,   namelijk   
psychoticisme.   Dit   heeft   te   maken   met   controle   van   impulsen   en   komt   overeen   met   
consciëntieusheid   van   de   Big   Five.   Eysenck   vond   dat   persoonlijkheidstrekken   een   biologische   basis   
hadden.   Hij   geloofde   dat   verschil   in   opwinding   verschil   in   introversie   en   extraversie   veroorzaakt.     
Deze   opwinding   wordt   gereguleerd   door   het    reticular   activating   system   (RAS) .   Volgens   Eysenck   is   
het   niveau   van   opwinding   van   extraverte   mensen   te   laag   en   van   introverte   mensen   te   hoog.   Dit   
betekent   dat   extraverte   mensen   opwindende   situaties   opzoeken   om   toch   het   optimale   
opwindingsniveau   te   bereiken   en   dat   introverte   mensen   juist   rustige   situaties   opzoeken   met   weinig   
prikkels.     

  
Gray   heeft   het   benadering-inhibitie   model   ontwikkelt   over   leren   en   persoonlijkheid.   Hij   beweerde   
dat   twee   motivationele   functies   de   basis   zijn   voor   persoonlijkheid:   

● Gedragsactivatie   systeem    (BAS):   bestaat   uit   het   hersensysteem   dat   ertoe   leidt   dat   mensen   
bepaalde   stimuli   naderen   om   beloningen   te   krijgen.   Dit   wordt   ook   wel   het    go-system   
genoemd;   

● Gedragsinhibitie   systeem    (BIS):   bestaat   uit   het   hersensysteem   dat   gedrag   tegenhoudt   om   
pijn   en   straf   te   voorkomen.     
Dit   wordt   ook   wel   het   stop-systeem   genoemd.     

  
Deze   systemen   helpen   mensen   te   reageren   op   beloning   en   straf.   Volgens   Grey   hebben   extraverte   
mensen   een   sterker   BAS-systeem   en   introverte   mensen   een   sterker   BIS-systeem.     

  
Stabiliteit   van   persoonlijkheid   
Inconsistentie   
Mischel   stelde   dat   gedrag   meer   bepaald   wordt   door   situaties   dan   door   karaktertrekken.   Dit   is   het   
situationisme .   Hij   gebruikte   als   bewijs   dat   sommige   mensen   in   bepaalde   situaties   oneerlijk   zijn   en   
in   andere   weer   eerlijk.   Door   zijn   opvatting   ontstond   het   persoon-situatie   debat.   
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Persoonlijkheidsonderzoekers   beweren   dat   hoe   goed   een   karaktertrek   gedrag   voorspelt,   afhangt   
van   drie   factoren:   

● Centraliteit   van   de   trek:   mensen   zijn   stabieler   in   centrale   trekken   dan   in   secundaire   trekken;   
● Aggregatie   van   gedrag   over   tijd:   als   het   gedrag   in   veel   situaties   voorkomt,   zijn   de   

persoonlijkheidstrekken   beter   in   het   voorspellen;   
● Type   karaktertrek:   sommige   zijn   stabieler   dan   andere.     

  
Interactie   tussen   persoon   en   situatie   
Mensen   zijn   erg   gevoelig   voor   de   sociale   context.   Situaties   verschillen   in   hoeverre   ze   zorgen   voor   de   
expressie   van   de   persoonlijkheid.   Sterke   situaties   zorgen   dat   verschillen   in   persoonlijkheden   niet   
meer   opvallen   door   de   kracht   van   de   sociale   omgeving,   bijvoorbeeld   een   begrafenis.   Zwakke   
situaties   laten   juist   wel   de   persoonlijkheden   zien.   De   meeste   theoretici   zijn    interactionisten .   Zij   
geloven   dat   gedrag   bepaald   wordt   door   situaties   en   onderliggende   aanleg.     

  
Stabiliteit   over   tijd   
Het   meeste   onderzoek   laat   zien   dat   de   persoonlijkheid   redelijk   stabiel   is   over   tijd.   McCrae   en   Costa   
onderscheiden   hierbij   basisneigingen   en   aanpassingen   van   elkaar.   Basisneigingen   zijn   dispositionele   
kenmerken,   die   grotendeels   door   biologische   factoren   worden   bepaald   en   dus   erg   stabiel   zijn.   
Kenmerkende   aanpassingen   daarentegen   zijn   aanpassingen   aan   de   situatie   en   zijn   redelijk   
veranderlijk.     

  
Ontwikkeling   en   levensgebeurtenissen   
Er   zijn   leeftijdsgerelateerde   veranderingen   van   persoonlijkheid   mogelijk.   Dit   kan   komen   door   grote   
hoeveelheden   levensgebeurtenissen   tijdens   de   jonge   volwassenheid.   Dit   gebeurt   in   verschillende   
culturen,   dat   laat   zien   dat   leeftijdsgerelateerde   veranderingen   onafhankelijk   gebeuren   van   
omgevingsinvloeden.   Onderzoek   heeft   ook   laten   zien   dat   de   mate   van   persoonlijkheidsverandering   
gelijker   is   bij   monozygotische   tweelingen   dan   bij   dizygotische   tweelingen.   Dit   geeft   bewijs   voor   een   
genetische   component.     

  
Veranderingen   die   mensen   meemaken   kunnen   ook   te   maken   hebben   met   nieuwe   plichten   en   
verplichtingen   die   mensen   krijgen   wanneer   ze   ouder   worden.   Deze   levensgebeurtenissen   leiden   
vaak   tot   een   nieuwe   levensstijl,   waarin   gedrag,   gedachten   en   emoties   veranderen.   In   het   algemeen   
zijn   veranderingen   in   persoonlijkheid   een   gevolg   van   de   verwachtingen   en   ervaringen   die   
geassocieerd   zijn   met   leeftijdsgerelateerde   rollen.   Sommige   mensen   veranderen   meer   dan   anderen,   
omdat   ze   deze   ervaringen   misschien   anders   ervaren.     

  
Cultuur   
In   een   onderzoek   is   laten   zien   dat   de   Big   Five   factoren   in   elk   land   en   dus   elke   cultuur   voorkomen,   
oftewel   de   Big   Five   lijkt   universeel   te   zijn   voor   iedereen.   Onderzoek   doen   naar   verschillende   
culturen   is   erg   lastig.   Heine   heeft   bijvoorbeeld   laten   zien   dat   self-reports   een   bias   kunnen   bevatten,   
omdat   mensen   zichzelf   vergelijken   met   nationale   reputaties.   Er   zijn   verschillen   tussen   mannen   en   
vrouwen   in   verschillende   culturen.     
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Beoordeling   van   persoonlijkheid   
Unieke   en   veelvoorkomende   kenmerken   
Persoonlijkheid   kan   vanuit   twee   benaderingen   worden   bekeken.   De   eerste   is   de    idiografische   
benadering ,   ofwel   de   persoonsgerichte   benadering.   Deze   benadering   legt   de   nadruk   op   individuele   
levens   en   de   verschillende   kenmerken   die   een   persoon   uniek   maken.   Om   zichzelf   van   anderen   te   
onderscheiden   kiezen   mensen   kenmerken   die   hen   uniek   maken.   Deze   centrale   kenmerken   zijn   erg   
belangrijk   voor   hun   identiteit.   Naast   deze   centrale   kenmerken   hebben   mensen   ook   secundaire   
kenmerken,   welke   minder   representatief   zijn   voor   de   persoon.   De   tweede   is   de    nomothetische   
benadering ,   welke   onderzoekt   hoe   persoonlijkheidskenmerken   verschillen   per   persoon.   De   nadruk   
ligt   vooral   op   veelvoorkomende   kenmerken.   Volgens   deze   benadering   zijn   mensen   uniek,   vanwege   
hun   unieke   combinatie   van   kenmerken.   De   Big   Five   is   hier   een   voorbeeld   van.     

  
Meerdere   methoden   
Bij    projectieve   metingen    wordt   iemands   onbewuste   onderzocht   aan   de   hand   van   de   interpretatie   
van   ambigue   stimuli.   Het   idee   hierbij   is   dat   mensen   hun   mentale   inhoud   gaan   projecteren   op   de   
stimuli.   Hierdoor   laten   ze   verborgen   aspecten   van   hun   persoonlijkheid   zien.   Kritiek   op   deze   
methode   is   dat   het   te   subjectief   is   en   dat   het   onvoldoende   valide   is.   Een   voorbeeld   van   een   
projectieve   meting   is   de   Rorschach   inktvlek   test,   waarbij   iemand   inktvlekken   interpreteert.   De   
manier   waarop   hij   deze   interpreteert,   vertelt   de   psycholoog   wat   over   zijn   onbewuste   gedachtes.   Een   
ander   voorbeeld   van   een   projectieve   meting   is   de   Thematische   Apperceptie   Test   (TAT).   Hierbij   moet   
een   persoon   een   verhaal   vertellen   bij   een   dubbelzinnig   plaatje.   Het   laat   motivatie   zien   van   mensen.   
Ook   kan   het   voorspellen   hoe   interpersoonlijk   afhankelijk   de   persoon   is.     

  
Veel   metingen   van   persoonlijkheid   worden   gedaan   aan   de   hand   van   self-reports.   Dit   laat   geen   
verborgen   conflicten   of   geheime   informatie   zien,   maar   een   vragenlijst   kan   een   bepaalde   
karaktertrek   meten.   Het   kan   ook   een   grote   lijst   van   karaktertrekken   bevatten,   zoals   de   
NEO-persoonlijkheid   inventaris.   Een   veelgebruikte   vragenlijst   is   de    Minnesota   Multiphasic   
Personality   Inventory    (MMPI).   Dit   meet   de   waarschijnlijkheid   dat   iemand   een   psychologische   
stoornis   heeft.   Een   probleem   bij   self-reports   is   dat   mensen   zichzelf   soms   beter   doen   laten   lijken   dan   
dat   ze   werkelijk   zijn.   Dit   wordt   ook   wel    faking   good    genoemd.   Een   techniek   om   karaktertrekken   te   
meten   is   de    California   Q-sort .   Hierbij   moeten   mensen   statements   ordenen   in   hoeverre   het   hun   
persoonlijkheid   beschrijft.     

  
Wanneer   onderzoekers   een   idiografische   benadering   gebruiken   maken   ze   vaak   gebruik   van   
interviews   of   biografische   informatie   van   individuele   gevallen.   Hierbij   ligt   de   nadruk   op   het   idee   dat   
persoonlijkheid   zich   ontwikkelt   als   reactie   op   hun   eigen   omstandigheden.   Een   verhalende   ( narrative )   
psycholoog   letten   op   de   verhalen   die   mensen   over   zichzelf   vertellen.   Bij   deze   methoden   wordt   
gebruik   gemaakt   van   levensgeschiedenis   data.     

  
Mehl   en   Pennebaker   hebben   de   Elektronisch   geactiveerde   rapportage   (EAR)   ontwikkeld.   Dit   is   een   
opnameapparaat   dat   de   interacties   van   een   persoon   in   het   dagelijks   leven   meet.   Onderzoek   
hiermee   heeft   bijvoorbeeld   laten   zien   dat   gelukkige   mensen   meer   sociale   interacties   hebben.   Hierbij   
wordt   dus   gebruik   gemaakt   van   gedragsdata.   Deze   data   kan   ook   verkregen   worden   door   middel   van   
bijvoorbeeld   facebook,   een   persoonlijke   webpagina   of   door   de   conditie   van   de   slaapkamer  
(rommelig   of   niet).     
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Observatoren   
Uit   een   onderzoek   van   Funder   kwam   dat   vrienden   iemands   persoonlijkheidskenmerken   soms   beter   
kunnen   voorspellen   dan   de   persoon   zelf.   Dit   zou   kunnen   komen   doordat   iemands   subjectieve   beeld   
van   zijn   gedrag   verschilt   van   zijn   werkelijke   gedrag.   Het   zou   ook   kunnen   dat   vrienden   iemands   
gedrag   beter   observeren,   omdat   diegene   zelf   vaak   te   afgeleid   is   met   het   observeren   van   andermans   
gedrag   om   op   het   eigen   gedrag   te   letten.   Dit   laat   zien   dat   er   een   verschil   is   met   hoe   iemand   zichzelf   
ziet   en   hoe   ze   zich   gedragen.   Volgens   Vazire   wordt   een   karaktertrek   dat   makkelijk   te   observeren   is   
en   betekenisvol   is   voor   mensen   beter   beoordeeld   door   vrienden   dan   de   persoon   zelf.     

  
Weten   van   de   eigen   persoonlijkheid   
Het   gevoel   van   de   zelf   betreft   de   mentale   representaties   van   persoonlijke   ervaringen.   Ook   betreft   
het   denkprocessen,   het   fysieke   lichaam   en   bewustzijn.     

  
Zelfconcepten   en   zelfkennis   
Het   zelfconcept   is   alles   wat   iemand   over   zichzelf   weet,   oftewel   het   geobjectiveerde   zelf.   Het   
zelfconcept   gebeurt   door   de   diepe   en   automatische   verwerking   van   informatie   over   zichzelf.   Deze   
informatie   wordt   deel   van   een   zelfschema.   Dit   bestaat   uit   een   geïntegreerde   set   van   herinneringen,   
geloven   en   generalisatie   van   de   zelf.   Deze   zelfschema’s   helpen   ons   om   snel   informatie   over   onszelf   
te   ontvangen,   organiseren   en   interpreteren.   Uit   onderzoek   blijkt   dat   mensen   vaak   een   beter   
geheugen   hebben   voor   informatie,   die   relevant   is   voor   de   persoon   dan   voor   andere   informatie.   
Wanneer   mensen   informatie   over   zichzelf   verwerken   is   er   activiteit   in   het   midden   van   de   frontale   
kwab.     

  
Het    working    zelfconcept   is   de   onmiddellijke   ervaring   van   het   zelf.   Deze   verschilt   per   situatie.   Mensen   
hebben   de   neiging   om   persoonlijkheidskenmerken   te   noemen   die   zich   onderscheiden   van   de   
mensen   in   de   omgeving.   Als   er   bijvoorbeeld   alleen   mannen   zijn   in   de   omgeving,   zou   een   vrouw   
sneller   antwoorden   met   vrouw   als   haar   gevraagd   wordt   wie   zij   is.     

  
Sociale   beloning   en   zelfvertrouwen   
Het    zelfvertrouwen    is   een   evaluatief   aspect   van   het   zelfconcept   waarin   mensen   zich   waardig   of   
niet   waardig   voelen.   Veel   theorieën   nemen   aan   dat   het   zelfvertrouwen   is   gebaseerd   op   hoe   mensen   
denken   dat   anderen   hen   zien.   Deze   opvatting   is   de   gereflecteerde   schatting   ( reflected   appraisal ).     

  
Leary   gaat   er   echter   van   uit   dat   de   eigenwaarde   een   systeem   is   om   de   mogelijkheid   tot   
buitensluiting   van   de   groep   in   de   gaten   te   houden.   In   deze   theorie   is   de   eigenwaarde   een   
sociometer ,   ofwel   een   monitor   van   sociale   acceptatie   of   afwijzing.   Wanneer   de   sociometer   
aangeeft   dat   er   een   lage   kans   op   afwijzing   is,   zal   het   zelfvertrouwen   omhoog   gaan.   

  
Weer   een   andere   theorie,   de    terror   management   theory ,   meent   dat   het   zelfvertrouwen   gerelateerd   
is   aan   de   angst   om   te   sterven.   Het   zelfvertrouwen   geeft   betekenis   aan   het   leven.   Het   zelfvertrouwen   
beschermt   mensen   tegen   het   besef   dat   ze   uiteindelijk   zullen   sterven   door   een   soort   symbolische,   
culturele   onsterfelijke   zelf   te   creëren.      

  
Uit   recent   onderzoek   blijkt   dat   zelfvertrouwen   misschien   helemaal   niet   zo’n   belangrijke   rol   speelt   bij   
het   voorspellen   van   levensuitkomsten.   Zo   vond   Baumeister   dat   een   hoge   eigenwaarde   leidt   tot   
meer   geluk,   maar   niet   tot   andere   levensuitkomsten.   Een   hoge   eigenwaarde   hoeft   niet   per   se   iets   
positiefs   te   zijn.   Zo   hebben   narcisten   een   opgeblazen   eigenwaarde.     
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Recentelijk   hebben   persoonlijkheidspsychologen   drie   negatieve   persoonlijkheidskenmerken   
beschreven   die   de    dark   traid    vormen:   

● Narcisme :   zelf   gecentreerde   mensen,   die   zichzelf   superieur   vinden   aan   anderen   en   denken   
dat   ze   recht   hebben   op   speciale   behandeling,   zijn   ook   vaak   manipulatief;   

● Psychopathie :   gebrek   aan   geven   om   het   welzijn   en   voorspoed   van   andere   mensen.   Zijn   
gedreven   voor   het   halen   van   persoonlijke   doelen.   Deze   personen   zijn   vaak   impulsief   en   
roekeloos   en   hebben   weinig   angst;   

● Machiavellianism :   manipulatief,   geven   niet   om   moraal   en   willen   eigen   doelen   halen,   kan   
door   liegen,   vals   spelen   etc.     

Deze   mensen   zijn   carrière   gedreven   en   zie    je   vaak   in   leidersposities     
  

Positief   beeld   van   de   zelf   
De   meeste   mensen   hebben   een   voorkeur   voor   dingen   die   met   henzelf   te   maken   hebben.   Daarnaast   
menen   de   meest   mensen,   vooral   mensen   met   een   hoge   eigenwaarde,   dat   ze   beter   dan   gemiddeld   
zijn   in   de   meeste   dingen.   Dit   wordt   ook   wel   het   beter-dan-gemiddeld   effect   genoemd.   Volgens   
Taylor   en   Brown   hebben   mensen   deze   positieve   illusies   over   zichzelf   op   drie   gebieden:   

● Het   beter-dan-gemiddeld   effect;   
● Onrealistisch   beeld   van   controle;   
● Onrealistisch   optimisme   voor   de   toekomst.   

  
Deze   positieve   illusies   kunnen   leiden   tot   een   optimistische   levensinstelling,   maar   aan   de   andere   
kant   kunnen   ze   ook   in   de   weg   zitten   als   mensen   hun   vermogens   overschatten.     

  
Mensen   gebruiken   een   aantal   onbewuste   strategieën   om   hun   positieve   zelfbeeld   te   behouden.   Dit   
zijn:   

● Sociale   vergelijkingen :   gebeuren   wanneer   mensen   hun   eigen   acties,   vaardigheden   en   
geloven   vergelijken   met   andere   mensen.   Mensen   met   een   hoog   zelfvertrouwen   gebruiken   
neerwaartse   vergelijkingen   en   mensen   met   een   laag   zelfvertrouwen   gebruiken   juist   
opwaartse   vergelijkingen;   

● Zelf-dienende   vooroordelen    ( self-serving   bias ):   de   neiging   van   mensen   om   bij   succes   
persoonlijke   eer   te   ontvangen,   maar   de   schuld   geven   aan   externe   factoren   bij   mislukkingen.     

  
Culturele   verschillen   
Mensen   verschillen   van   elkaar   in   het   opzicht   dat   ze   zichzelf   zien   als   verbonden   met   of   gescheiden   
van   andere   mensen.   In   Westerse   culturen   is   men   vaak   onafhankelijk   en   individueel,   terwijl   men   in   
Oosterse   culturen   veel   meer   nadruk   op   het   collectief   legt.   Markus   en   Kitayama   hebben   gevonden   
dat   mensen   in   collectivistische   culturen   een   onderling   afhankelijk   zelfbeeld   ( interdependent   
self-construals )   hebben.   Dit   houdt   in   dat   het   zelfbeeld   van   iemand   in   een   collectivistische   cultuur   
grotendeels   wordt   bepaald   door   zijn   relaties   met   anderen   en   de   sociale   rollen   in   die   cultuur.   Markus   
en   Kitayama   vonden   daarentegen   dat   mensen   in   individualistische   culturen   een   onafhankelijk   
zelfbeeld   hebben.   Dit   houdt   in   dat   het   zelfbeeld   van   iemand   in   een   individualistische   cultuur   wordt   
bepaald   door   zijn   gevoel   van   uniek   zijn   en   de   verschillen   met   andere   mensen.     
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Begrippenlijst   hoofdstuk   5   
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Ego    Zit   in   het   bewuste   niveau   en   probeert   door   
rationeel   te   denken   een   evenwicht   te   bewaren   
tussen   de   id   en   het   superego.   

  
Gedragsactivatie   systeem      Bestaat   uit   het   hersensysteem   dat   ertoe   leidt   dat   

mensen   bepaalde   stimuli   naderen   om   
beloningen   te   krijgen.   

  
Gedragsinhibitie   systeem    Bestaat   uit   het   hersensysteem   dat   gedrag   

tegenhoudt   om   pijn   en   straf   te   voorkomen.   
  

Humanistische   benadering    Benadrukt   de   manier   waarop   mensen   hun   volle   
potentiaal   proberen   te   ontwikkelen   aan   de   hand   
van   zelfkennis.   

  
Id    Deel   van   de   persoonlijkheid   dat   zich   in   het   

onbewuste   bevindt   en   zich   laat   leiden   door   het   
genotsprincipe,   oftewel   het   libido.   

  
Idiografische   benadering    Deze   benadering   legt   de   nadruk   op   individuele   

levens   en   de   verschillende   kenmerken   die   een   
persoon   uniek   maken.   

  
Interactionisten    Zij   geloven   dat   gedrag   bepaald   wordt   door   

situaties   en   onderliggende   aanleg.   
    

Karaktertrekken   benadering    Focust   op   hoe   individuen   verschillen   in   
persoonlijkheid   aanleg.     

  
Nomothetische   benadering    Onderzoekt   hoe   persoonlijkheidskenmerken   

verschillen   per   persoon.   
  

Persoonlijkheid    Bestaat   uit   de   gedachtes,   gedragingen   en   
emoties   die   kenmerkend   zijn   voor   een   persoon.   

  
Persoonlijkheidstrek    Dit   is   een   patroon   van   gedachten,   emoties   en   

gedrag   dat   redelijk   stabiel   is   over   situaties   en   tijd.  
  

Projectieve   metingen    Hierbij   wordt   iemands   onbewuste   onderzocht   
aan   de   hand   van   de   interpretatie   van   ambigue   
stimuli.   

  
Psychodynamische   theorie    Deze   theorie   gaat   ervan   uit   dat   gedrag   wordt   

bepaald   door   onbewuste   krachten.     
  

Psychoseksuele   stadia    Ontwikkelingsstadia   waarin   bepaalde   behoeftes   
bevredigd   moeten   worden.   Bestaat   uit   de   orale,   
anale,   fallische,   latentie   en   genitale   stadia.     
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Reciprocal   determinism   

  
De   theorie   dat   hoe   persoonlijkheid   geuit   wordt,   
uitgelegd   kan   worden   door   de   interactie   van   de   
omgeving,   persoonsfactoren   en   het   gedrag   
zichzelf.   

  
Situationisme    Gedrag   wordt   meer   bepaald   door   situaties   dan   

door   karaktertrekken.   
  

Sociometer    Een   monitor   van   sociale   acceptatie   of   afwijzing.   
  

Superego    Deel   van   de   persoonlijkheid   dat   zich   bezighoudt   
met   moraliteit   en   een   tegengewicht   vormt   van   
de   id.  

  
  
  

Temperamenten    Neigingen   om   zich   op   een   bepaalde   manier   te   
gedragen   of   bepaalde   dingen   te   voelen.   

  
Verdedigingsmechanismen    Onbewuste   mentale   strategieën   dat   de   geest   

gebruikt   om   zichzelf   te   beschermen   voor   de   
angst.   

  
Vijf-factoren   theorie   
( Big   Five )   

Hierbij   geldt   het   idee   dat   persoonlijkheid   
beschreven   kan   worden   aan   de   hand   van   vijf   
factoren:   openheid   voor   ervaringen,   
consciëntieusheid,   extraversie,   vriendelijkheid   en   
neuroticisme.     

  
Zelf-dienende   vooroordelen     
( Self-serving   bias )   

  

De   neiging   van   mensen   om   bij   succes   
persoonlijke   eer   te   ontvangen,   maar   de   schuld   
geven   aan   externe   factoren   bij   mislukkingen.     

  
Zelfvertrouwen    Een   evaluatief   aspect   van   het   zelfconcept   waarin   

mensen   zich   waardig   of   niet   waardig   voelen.   
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Hoofdstuk   6:   Psychologische   stoornissen   

  
Introductie   
In  dit  hoofdstuk  wordt  een  overzicht  gegeven  van  de  belangrijkste  psychologische  stoornissen  die                           
we  onderscheiden.  Daarnaast  wordt  er  ingegaan  op  de  mogelijke  oorzaken  van  het  ontstaan  van                             
psychopathologie.  Dit  wordt  besproken  vanuit  de  literatuur:   Gazzaniga,  M.  S.  (2018).  Psychological                         
science   (6th).   W.W.   Norton.   

  
Conceptualisatie   en   classificatie   van   stoornissen   
Psychopathologie    is   een   stoornis   of   ziekte   van   de   geest.   Het   is   nog   steeds   lastig   de   oorzaken   van   
psychopathologie   te   ontdekken.   Vaak   wordt   er   gekeken   naar   de    etiologie :   de   factoren   die   bijdragen   
aan   de   ontwikkeling   van   de   stoornis.   De   eerste   ideeën   over   psychopathologie   waren   dat   het   
veroorzaakt   werd   door   bezetting   door   de   duivel   of   door   kwade   geesten.   In   de   Middeleeuwen   en   
Renaissance   werden   mensen   met   een   stoornis   uit   de   maatschappij   gehaald.   Pussin   was   de   eerste   
die   begon   met   een   morele   behandeling.   Dit   is   een   therapie   waarbij   er   contact   is   met   de   patiënt   en   
waarbij   observaties   van   de   patiënt   worden   gemaakt.   In   de   Griekse   Oudheid   dachten   mensen   dat   er   
een   fysieke   basis   was   voor   psychopathologie.   Hippocrates   verdeelde   psychopathologieën   onder   in   
drie   groepen:   manie,   frenitis   (verwarring)   en   melancholie.   Hippocrates   meende   dat   deze   stoornissen   
ontstonden   door   een   verstoring   in   de   lichaamsvloeistoffen   van   een   persoon.   Tijdens   de   19 e    en   20 e   
eeuw   stond   het   idee   centraal   dat   stoornissen   een   mentale   conditie   waren.   Uit   recenter   onderzoek   is   
gebleken   dat   stoornissen   vaak   worden   veroorzaakt   door   een   verstoring   in   het   lichaam,   met   name   in   
het   brein.   Ook   omgeving   is   van   invloed   op   psychopathologie.     

  
Anders   dan   alledaagse   problemen   
Het   is   moeilijk   om   in   te   schatten   of   bepaald   gedrag   ook   echt   veroorzaakt   wordt   door   een   stoornis.   
Om   hierachter   te   komen   is   het   belangrijk   verschillende   criteria   in   aanmerking   te   nemen.   Ten   eerste   
of   het   gedrag   van   een   persoon   afwijkt   van   de   culturele   norm   voor   acceptabel   gedrag.   Ten   tweede   of   
het   gedrag   niet-adaptief   is.   Ten   derde   of   het   gedrag   destructief   is,   oftewel   of   het   schade   geeft   aan   
de   persoon   zelf   of   de   omgeving.   Als   laatste   of   het   gedrag   sociale   relaties   verslechtert.   Bij   de   
diagnose   wordt   altijd   gekeken   of   de   symptomen   een   slechte   invloed   hebben   op   het   leven,   zoals   op   
het   werk,   de   sociale   relaties   of   de   zelfverzorging.     

  
Categorieën   
Kraeplin   categoriseerde   stoornissen   in   twee   groepen.   De   eerste   groep   bestond   uit   
stemmingsstoornissen   en   de   tweede   uit   cognitiestoornissen.   Die   tweede   categorie   wordt   nu  
schizofrenie   genoemd.   Op   dit   moment   wordt   de   Diagnostische   en   Statistische   Handleiding   van   
Mentale   Stoornissen   (DSM)   gebruikt   om   stoornissen   te   categoriseren.   Het   leidende   principe   van   de   
DSM   is   dat   het   uitzoeken   van   de   behandeling   makkelijker   is   als   de   stoornissen   gecategoriseerd   
kunnen   worden   op   basis   van   etiologie   en   symptomen.   De   DSM-5   bestaat   uit   drie   delen:   een   
instructie   voor   het   gebruik,   de   diagnostische   criteria   voor   alle   stoornissen   en   een   richtlijn   voor   
verder   onderzoek.   

  
Een   nadeel   van   de   DSM   is   dat   deze   uitgaat   van   een   categorische   benadering.   Dit   betekent   dat   
iemand   wel   of   niet   een   mentale   stoornis   heeft.   Dit   houdt   geen   rekening   met   de   ernst   van   de   
symptomen.   Een   alternatieve   benadering   is   de   dimensionele   benadering,   die   uitgaat   van   
verschillende   gradaties   binnen   een   stoornis.     
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Een   ander   nadeel   van   de   DSM   is   dat   mensen   nagenoeg   nooit   precies   binnen   een   categorie   vallen.   Er   
is   vaak   sprake   van   comorbiditeit:   het   hebben   van   meerdere   psychologische   stoornissen   tegelijk.   De   
DSM-5   behandelt   ze   allemaal   apart,   terwijl   dat   dus   niet   het   geval   hoeft   te   zijn.   Comorbiditeit   komt  
voor   doordat   de   stoornissen   soms   een   soortgelijke   oorzaak   hebben.   Uit   onderzoek   blijkt   dat   er   
misschien   sprake   is   van   een   algemene   factor   die   bij   elke   psychopathologie   een   oorzaak   is.   Deze   
oorzaak   wordt   de   p-factor   genoemd.   

  
Een   vervanging   van   de   DSM   kan   de    Research   Domain   Criteria    (RDoC)   methode   zijn.   Hierbij   wordt   
er   niet   zoals   bij   de   DSM   gefocust   op   observeerbaar   gedrag,   maar   wordt   gekeken   naar   
basisdomeinen   van   functioneren.   Deze   worden   in   aanmerking   genomen   in   verschillende   niveaus   
van   analyse.   Deze   methode   is   in   vergelijking   met   de   DSM   echter   vooral   bedoeld   om   onderzoek   te   
leiden   en   niet   als   diagnostisch   middel.     

  
Beoordeling   van   psychologische   stoornissen   
In   de   psychologie   is   een    beoordeling    ( assessment )   het   onderzoeken   van   het   cognitieve,   gedrags-   
en   emotionele   functioneren   om   zo   mogelijke   stoornissen   te   kunnen   diagnosticeren.   Dit   proces   
bestaat   uit   self-reports,   testen,   observaties,   interviews   en   soms   neuropsychologische   testen.   Het   
doel   is   om   een   diagnose   te   stellen   en   aan   de   hand   daarvan   de   behandeling   te   bepalen.     

  
Een   belangrijke   vraag   is   of   psychologische   beoordelingen   informatie   geven   die   nuttig   is   voor   de   
behandeling   van   psychologische   stoornissen.   Vaak   maken   clinici   gebruik   van   hun   eigen   ideeën   en   
opvattingen.   De   bewijs-gebaseerde   beoordeling   is   een   benadering   waarbij   onderzoek   de   evaluatie   
van   de   psychopathologie   leidt.   Hierbij   wordt   er   gebruik   gemaakt   van   (neuro)psychologische   testen   
en   kritisch   denken.     

  
Oorzaken     
Zowel   biologische-   als   omgevingsfactoren   spelen   een   rol   bij   de   ontwikkeling   van   psychopathologie.   
Het    diathese-stress   model    stelt   dat   een   stoornis   zich   ontwikkelt   doordat   iemand   een   
onderliggende   predispositie   heeft   en   deze   vervolgens   wordt   geactiveerd   door   een   stressvolle   
gebeurtenis.   De   predispositie   kan   biologisch   zijn:   iemand   kan   bijvoorbeeld   genetische   aanleg   
hebben   om   psychopathologie   te   ontwikkelen.   Ook   kan   de   predispositie   situationeel   zijn:   iemand   kan  
bijvoorbeeld   een   trauma   hebben   meegemaakt   in   de   kindertijd.   De   combinatie   van   deze   
predispositie   met   een   stressvolle   situatie   kan   dan   de   kans   op   het   ontwikkelen   van   een   
psychologische   stoornis   verhogen.   

  
Vanuit   het   biologische   perspectief   wordt   onder   andere   gekeken   naar   de   rol   van   genen.   Genen   
hebben   een   invloed   op   neurotransmitters   en   receptoren   of   op   hersenstructuren.    Uit   onderzoek   
blijkt   dat   de   prenatale   omgeving   van   invloed   kan   zijn   op   het   later   ontwikkelen   van   een   stoornis.     

  
Vanuit   het   psychologische   perspectief   wordt   gekeken   naar   gedachten   en   emoties.   Volgens   het   
familiesystemenmodel    zijn   problemen   binnen   de   familie   een   indicatie   van   problemen   binnen   een   
individu.   Door   te   kijken   naar   interacties   binnen   de   familie,   kan   dan   informatie   verkregen   worden   
over   de   oorsprong   van   de   psychopathologie   van   een   patiënt.   Volgens   het    socioculturele   model   
ontstaat   een   stoornis   door   de   interactie   tussen   een   individu   en   zijn   cultuur.   Schizofrenie   komt   
bijvoorbeeld   meer   voor   bij   mensen   met   een   lage   sociaaleconomische   status.     

  
De    cognitieve   gedragsbenadering    gaat   ervan   uit   dat   een   stoornis   ontstaat   door   aangeleerde,   
niet-adaptieve   gedachten   en   overtuigingen.   Een   behandeling   passend   bij   deze   benadering   zal   
proberen   om   de   patiënt   een   ander   gedachtepatroon   aan   te   leren.   
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Schizofrenie   en   de   bipolaire   stoornis   komen   ongeveer   gelijk   voor   tussen   mannen   en   vrouwen.   Bij   
andere   stoornissen   verschillen   mannen   en   vrouwen   vaak   van   elkaar.   Dit   kan   komen   door   
biologische   en   omgevingsfactoren.   

  
Mentale   stoornissen   kunnen   in   twee   groepen   worden   verdeeld:   de   internaliserende   en   de   
externaliserende   stoornissen.   De   internaliserende   stoornissen   worden   gekenmerkt   door   negatieve   
emoties.   Deze   stoornissen   kunnen   worden   onderverdeeld   aan   de   hand   van   de   mate   van   angst   en   
verdrietige   gevoelens   ( distress) .   Voorbeelden   van   internaliserende   stoornissen   zijn   depressieve   en   
paniekstoornissen.   Internaliserende   stoornissen   komen   meer   voor   bij   vrouwen.   Externaliserende   
stoornissen   worden   gekenmerkt   door   disinhibitie   (ontremming).   Voorbeelden   hiervan   zijn   
alcoholisme   en   gedragsstoornissen.   Deze   stoornissen   komen   meer   voor   bij   mannen.     

  
Mentale   stoornissen   hebben   zowel   universele   als   cultuurspecifieke   symptomen.   Universele   
symptomen   zijn   gelijk   tussen   culturen.   Een   stoornis   met   een   sterke   biologische   aanleg   zal   gelijker   
zijn   tussen   culturen   dan   een   stoornis   met   een   minder   sterke   aanleg.   Stoornissen   met   een   minder   
sterke   biologische   aanleg,   hebben   vaak   meer   cultuurspecifieke   symptomen.   Er   zijn   ook   specifieke  
culturele   syndromen.   Dit   zijn   stoornissen   die   alleen   binnen   een   specifieke   cultuur   voorkomen.   

  
Nadruk   op   emoties   of   stemmingen   
Angststoornissen   
Angststoornissen    worden   gekenmerkt   door   een   hoge   mate   van   angst,   terwijl   er   geen   echt   gevaar   
aanwezig   is.   Bij   mensen   met   een   angststoornis   is   het   sympatische   zenuwstelsel   voortdurend   
geactiveerd.   Dit   kan   leiden   tot   fysieke   symptomen.   Ook   hebben   deze   mensen   last   van   rusteloosheid   
en   ongecontroleerd   motorisch   gedrag.   Aangezien   er   chronische   stress   ontstaat   en   dit   invloed   kan   
hebben   op   het   lichaam   en   de   hersenen   is   het   belangrijk   dat   een   angststoornis   tijdig   wordt   
behandeld.   Hieronder   worden   verschillende   angststoornissen   besproken.   

  
Een   specifieke    fobie    is   een   bovenmaatse   angst   voor   een   specifiek   voorwerp   of   een   bepaalde   
situatie.   Voorbeelden   van   specifieke   fobieën   zijn   een   angst   voor   slangen,   hoogte   of   kleine   ruimtes   
(claustrofobie).   

  
Ook   zijn   er    sociale   fobieën ,   waarbij   iemand   bang   is   om   negatief   te   worden   geëvalueerd   door   
anderen.   Deze   fobie   wordt   ook   wel   sociale   angststoornis   genoemd.   Mensen   die   hieraan   lijden,   zijn   
bijvoorbeeld   bang   om   in   het   openbaar   te   spreken   of   om   nieuwe   mensen   te   ontmoeten.   Iemand   die   
lijdt   aan   een   sociale   fobie   heeft   ook   een   grote   kans   op   andere   stoornissen,   zoals   een   depressie   of   
verslaving.     

  
Een    algemene   angststoornis   (GAD)    is   een   constante,   algehele   staat   van   angst   die   niet   
geassocieerd   is   met   een   specifiek   object   of   specifieke   situatie.   Deze   mensen   zijn   constant   angstig   
en   maken   zich   zorgen   om   de   kleinste   dingen.   

  
Een    paniekstoornis    is   een   angststoornis   waarbij   de   persoon   lijdt   aan   plotselinge,   overweldigende   
aanvallen   van   paniek   en   angst.   Zo’n   paniekaanval   kan   worden   aangezet   door   zowel   interne   prikkels   
(gedachten)   als   externe   prikkels   (omgeving).   Mensen   met   een   paniekstoornis   zijn   vaak   bang   dat   ze   
gek   worden   of   doodgaan.   Adolescenten   met   een   paniekstoornis   hebben   een   grotere   kans   ook   een   
andere   angststoornis   te   ontwikkelen.   
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Een   gerelateerde   stoornis   is    agorafobie .   Dit   is   een   angst   om   in   situaties   terecht   te   komen   waaruit   
het   moeilijk   of   onmogelijk   is   te   ontsnappen.   Wanneer   ze   in   een   dergelijke   situatie   terechtkomen   
krijgen   ze   last   van   paniekaanvallen.   Deze   fobie   wordt   ook   wel   ‘pleinvrees’   genoemd,   omdat   mensen   
die   hieraan   lijden   vaak   niet   goed   naar   buiten   durven.     

  
Er   zijn   een   aantal   factoren   die   angststoornissen   veroorzaken.   Ten   eerste   kan   er   sprake   zijn   van   een  
bias   in   het   denken.   Mensen   met   een   angststoornis   zien   neutrale   dingen   sneller   als   bedreigend   of   
hebben   meer   aandacht   voor   mogelijke   gevaren.   Daarnaast   kunnen   mensen   een   angststoornis   
ontwikkelen   doordat   ze   het   leren   van   andere   mensen.   Een   derde   factor   is   biologische   aanleg.   
Kinderen   met   een   remmend   karakter   hebben   een   grotere   kans   angststoornissen   te   ontwikkelen.     

  
Ongewilde   gedachten   
Het   hebben   van   ongewilde   gedachten   kan   leiden   tot   angst   en   ‘distress’.   Hierdoor   kan   een   obsessie  
ontstaan   voor   een   bepaald   idee   of   bepaalde   gedachte.   Dit   leidt   ertoe   dat   mensen   bepaald   gedrag   
herhaaldelijk   uitvoeren.   Dit   uitvoeren   zorgt   voor   een   tijdelijke   vermindering   van   angst.   Mensen   met   
hieraan   gerelateerde   stoornissen   trekken   bijvoorbeeld   voortdurend   aan   hun   haar   of   pulken   aan   hun   
huid.   Ook   zijn   er   mensen   die   geobsedeerd   zijn   door   gebreken   in   hun   uiterlijk.   Daarnaast   zijn   er   
mensen   met   verzamelwoede.   

  
Een    obsessieve   compulsieve   stoornis   (OCS)    is   de   meest   voorkomende   stoornis   in   deze   categorie.   
Mensen   met   OCS   hebben   vaak   last   van   obsessieve   en   opdringerige   gedachten.   Deze   personen   
ervaren   hier   veel   last   van   en   kunnen   deze   gedachten   niet   van   zich   afzetten.   Daarnaast   vertonen   ze   
vaak   compulsief   gedrag:   het   steeds   maar   weer   herhalen   van   een   bepaalde   actie.   De   meest   
voorkomende   compulsieve   handelingen   zijn   schoonmaken,   controleren   en   tellen.   Ze   zijn   vaak   bang   
dat   er   iets   ergs   gebeurt   als   ze   deze   handelingen   niet   uitvoeren.   

  
Mensen   met   OCS   weten   dat   ze   zich   irrationeel   gedragen,   maar   kunnen   alsnog   niet   stoppen   met   hun   
gedrag.   Uit   onderzoek   blijkt   dat   OCS   deels   veroorzaakt   zou   kunnen   worden   door   conditionering   en   
genen.   Zo   lijkt   een   gen   dat   de   neurotransmitter   glutamaat   bestuurt   van   invloed   te   zijn   op   het   
ontstaan   van   OCS.   Uit   onderzoek   blijkt   dat   de    caudate ,   de   breinstructuur   die   impulsen   onderdrukt,   
een   rol   speelt   bij   mensen   met   OCS.   Ook   blijkt   uit   onderzoek   dat   omgevingsfactoren   een   invloed   
kunnen   hebben   op   het   ontwikkelen   van   deze   stoornis.   Zo   kan   een   streptokokkeninfectie   leiden   tot   
de   ontwikkeling   van   een   obsessieve   compulsieve   stoornis.   

  
Trauma   en   stressgerelateerde   stoornis   
Een    posttraumatisch   stress   syndroom   (PTSS)    is   een   stoornis   met   frequente   opdringerige   
gedachten,   nachtmerries   en   flashbacks   gerelateerd   aan   een   trauma.   
Deze   mensen   proberen   situaties   of   stimuli   te   vermijden   die   hen   aan   het   trauma   doen   herinneren.   
Sommige   mensen   hebben   een   grotere   kans   om   PTSS   te   ontwikkelen   dan   anderen.   Mensen   met   
PTSS   hebben   last   van   chronische   spanning   en   angst   die   beide   van   invloed   zijn   op   hun   geheugen   en   
aandacht.   Ze   hebben   daarbij   last   van   een   aandachtsbias:   ze   geven   meer   aandacht   aan   stimuli   die   te   
maken   hebben   met   het   trauma.   Blootstelling   aan   een   stimuli   die   geassocieerd   wordt   met   het   
trauma   leidt   tot   activatie   van   de   amygdala   en   daarmee   tot   een   angstrespons.   
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Depressieve   stoornissen   
Een    grote   depressie   stoornis    (major   depressive   disorder)      wordt   gekenmerkt   door   negatieve   
stemmingen   en   een   desinteresse   voor   plezierige   dingen.   Daarnaast   hebben   mensen   met   een   grote   
depressie   vaak   nog   last   van   andere   symptomen,   waaronder   concentratie-   en   slaapproblemen.   Er   
wordt   een   depressie   vastgesteld   als   het   langdurig   aanhoudt   en   invloed   heeft   op   het   leven   van   de   
persoon.   Een   depressie   is   een   grote   risicofactor   voor   suïcidale   gedachten   en   het   plegen   van   
zelfmoord.   

  
Een    persistente   depressieve   stoornis ,   ook   wel   dysthymie   genoemd,   is   niet   hevig   genoeg   om   
gediagnosticeerd   te   worden   als   een   grote   depressie   stoornis.   De   symptomen   komen   wel   overeen,   
maar   zijn   minder   intens.   De   klachten   van   mensen   met   een   persistente   depressieve   stoornis   houden   
vaak   meerdere   jaren   aan.   Het   onderscheid   tussen   een   grote   depressieve   stoornis   en   een   persistente   
depressieve   stoornis,   is   vaak   lastig   te   maken.   Daarom   zou   je   de   twee   stoornissen   ook   als   een   
continuüm   kunnen   beschouwen   in   plaats   van   als   twee   aparte   stoornissen.   

  
Componenten   die   een   rol   spelen   bij   depressieve   stoornissen   
Cultuur   en   geslacht   zijn   van   invloed   op   depressieve   stoornissen.   Het   stigma   dat   ligt   op   depressieve   
stoornissen,   heeft   bijvoorbeeld   een   grote   negatieve   impact   in   ontwikkelingslanden.   In   deze   landen   
zorgt   het   stigma   er   vaak   voor   dat   mensen   niet   willen   toegeven   dat   ze   aan   een   depressie   lijden,   
waardoor   ze   geen   hulp   zoeken.   Daarnaast   komt   depressie   twee   keer   zo   vaak   voor   bij   vrouwen   als   bij   
mannen.   Dit   wordt   waarschijnlijk   veroorzaakt   doordat   vrouwen   vaak   meerdere   rollen   vervullen   
(zoals   moeder   en   werknemer)   en   dat   ze   hierdoor   overwerkt   raken.   Dit   zorgt   voor   stress,   wat   de   kans   
op   het   ontwikkelen   van   een   depressieve   stoornis   vergroot.  
Uit   onderzoek   blijkt   dat   depressieve   stoornissen   een   genetische   component   hebben.   Ook   blijkt   dat   
een   grote   depressie   wordt   veroorzaakt   door   een   tekort   in   bepaalde   monoamines.   Monoamines   
reguleren   gedrag   en   emoties.   Daarnaast   motiveren   monoamines   gedrag.   Selectieve   Serotonine   
Heropname   Inhibitoren   (SSRI’s)   worden   gebruikt   als   medicijn   voor   het   tekort   aan   een   bepaald   soort   
monoamine:   serotonine.   Een   tekort   aan   serotonine   lijkt   samen   te   hangen   met   het   ontwikkelen   van   
een   depressieve   stoornis.   Daarnaast   spelen   bepaalde   hersenstructuren   een   rol   bij    het   ontwikkelen   
van   een   depressieve   stoornis.   Het   lijkt   dat   schade   aan   de   linker   prefrontale   cortex   kan   leiden   tot   het   
ontstaan   van   een   depressie.   Ook   kunnen   biologische   ritmes   een   rol   spelen   bij   het   ontwikkelen   van   
een   depressie.   Zo   zijn   er   mensen   die   lijden   aan   een   seizoen   affectieve   stoornis   (SAD,    seasonal   
affective   disorder ).   Deze   mensen   lijden   aan   een   depressie   in   de   wintermaanden.     

  
Ook   situationele   factoren   zoals   verlies   van   een   dierbare   en   stress   dragen   bij   aan   het   ontwikkelen   
van   een   depressie.   Goede   relaties   met   anderen   kunnen   een   buffer   zijn   tegen   het   ontwikkelen   van   
een   depressie,   omdat   deze   stress   kunnen   verminderen.   Daarnaast   kunnen   goede   relaties   met   
anderen   ervoor   zorgen   dat   iemand   sneller   herstelt   van   een   depressie.   

  
Ten   slotte   spelen   ook   cognitieve   processen   een   rol   bij   depressie.   Volgens   Beck   lijden   mensen   met   
depressie   aan   een   cognitieve    triat :    ze   denken   negatief   over   de   toekomst,   zichzelf   en   hun   situatie.   
Daarnaast   schrijven   mensen   met   depressie   succes   toe   aan   de   situatie   en   mislukking   aan   zichzelf.   
Een   ander   cognitief   model   van   depressie   gaat   uit   van    aangeleerde   hulpeloosheid    ( learned   
helplessness ):   mensen   menen   dat   ze   geen   controle   meer   hebben   over   gebeurtenissen   in   hun   leven.     
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Bipolaire   stoornis   
Een   bipolaire   stoornis   kenmerkt   zich   door   een   afwisseling   van   periodes   van   manie   en   van   depressie.   
Perioden   van   manie   worden   gekenmerkt   door   het   gevoel   alles   aan   te   kunnen.   Er   is   dan   sprake   van   
veel   activiteit   en   extreme   vrolijkheid.   Dit   resulteert   vaak   in   het   nemen   van   grote   risico’s.   Er   zijn   twee   
soorten   bipolaire   stoornissen.   Bij   de    bipolaire   I   stoornis    ligt   de   nadruk   vooral   op   de   manische   
perioden.   Deze   zijn   vaak   zo   heftig,   dat   mensen   die   hieraan   lijden   vaak   opgenomen   moeten   worden   
in   het   ziekenhuis.    Bij   een    bipolaire   II   stoornis    ervaren   mensen   wel   perioden   van   depressie   en   
manie,   maar   zijn   de   fases   van   manie   minder   extreem.   Dit   wordt   ook   wel   hypomanie   genoemd.   De   
periodes   van   manie   gaan   bij   deze   mensen   vaak   samen   met   een   verhoogde   creativiteit   en   
productiviteit.   De   hypomanie   heeft   ook   geen   significante   negatieve   invloed   op   het   leven   van   de   
patiënt.   Mensen   ervaren   de   periodes   van   hypomanie   vaak   zelfs   als   aangenaam.   De   depressieve   
perioden   hebben   echter   wel   een   sterke   negatieve   invloed   op   het   leven   van   mensen   met   een   
bipolaire   II   stoornis.     
Bipolaire   stoornissen   komen   veel   minder   vaak   voor   dan   depressieve   stoornissen.   Daarnaast   komen   
de   stoornissen   even   vaak   voor   bij   mannen   als   bij   vrouwen.   

  
Een   familiegeschiedenis   met   bipolaire   stoornissen   is   de   grootste   voorspellende   factor   voor   het   
krijgen   van   een   bipolaire   stoornis.   Er   zijn   hier   waarschijnlijk   meerdere   genen   bij   betrokken.     

  
Nadruk   op   verstoringen   
Veel   stoornissen   van   gedachten   betreffen   psychoses.   Hierbij   raakt   de   persoon   de   connectie   met   de   
realiteit   kwijt.   Iemand   die   een   psychose   heeft,   heeft   moeite   om   te   onderscheiden   of   gedachten   en   
percepties   echt   zijn   of   niet.     

  
Dissociatieve   stoornissen   
Dissociatieve   stoornissen    worden   gekenmerkt   door   verstoringen   van   het   geheugen,   de   identiteit   
of   het   bewustzijn.   Deze   stoornissen   worden   veroorzaakt   door   extreme   stress.     

  
Een   vorm   van   een   dissociatieve   stoornis,   dissociatieve   amnesie,   houdt   in   dat   een   persoon   vergeet   
wat   er   gebeurd   is   of   een   deel   van   de   tijd   niet   meer   kan   herinneren.   Een   voorwaarde   om   de   diagnose   
dissociatieve   amnesie   te   kunnen   stellen,   is   dat   er   geen   kwestie   is   van   ‘gewone’   vergeetachtigheid   en   
dat   de   amnesie   niet   veroorzaakt   is   door   medicijnen,   alcohol   of   drugs.   

  
Een   ernstige   vorm   van   dissociatieve   amnesie   is   dissociatieve   fuga,   ofwel   het   verlies   van   identiteit.   
Mensen   die   lijden   aan   dissociatieve   fuga   vormen   een   nieuwe   identiteit   en   reizen   vaak   naar   een   
andere   locatie.   Mensen   komen   plotseling   uit   deze   staat   en   weten   dan   niet   meer   wat   ze   tijdens   deze   
periode   gedaan   hebben.   
Een   andere   vorm   van   een   dissociatieve   stoornis   is    dissociatieve   identiteitsstoornis   (DIS) .   Deze   
stoornis   wordt   ook   wel   de   meerdere   persoonlijkheidsstoornis   genoemd.   Deze   stoornis   houdt   in   dat   
iemand   twee   of   meer   verschillende   identiteiten   ervaart.   Ook   heeft   de   patiënt   last   van   gaten   in   het   
geheugen.   De   persoon   heeft   dan   geen   herinneringen   meer   aan   de   periode   dat   diegene   een   andere   
identiteit   had.   Uit   onderzoek   blijkt   dat   deze   stoornis   vooral   voorkomt   bij   vrouwen   die   tijdens   de   
kindertijd   zijn   misbruikt.   Psychologen   denken   dat   kinderen   die   worden   misbruikt   doen   alsof   ze   die   
persoon   niet   meer   zijn   tijdens   het   misbruik.   De   identiteiten   binnen   een   persoon   verschillen   vaak   
aanzienlijk   van   elkaar.   Sommige   psychologen   zijn   nogal   sceptisch   over   deze   stoornis.   Zij   menen   dat   
deze   stoornis   niet   echt   bestaat,   maar   dat   mensen   deze   verzinnen   om   er   voordeel   uit   te   halen   of   
aandacht   te   krijgen.   Het   is   lastig   om   te   bepalen   of   iemand   echt   de   stoornis   heeft.   Een   verschil   is   wel   
dat   mensen   die   doen   alsof   ze   DIS   hebben   vaak   trots   op   hun   stoornis   zijn,   terwijl   mensen   die   deze   
stoornis   echt   hebben   zich   hier   vaak   juist   voor   schamen.   
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Schizofrenie   
Schizofrenie    wordt   gekenmerkt   door   veranderingen   in   gedachten,   percepties   en   bewustzijn.   Dit   
resulteert   in   een   disconnectie   met   de   realiteit:   mensen   krijgen   psychoses.   Schizofrenie   uit   zich   in   
abnormaliteiten   in   cognitie,   gedrag,   motoriek   en   perceptie.   Deze   abnormaliteiten   zorgen   weer   voor   
tekorten   in   sociaal,   persoonlijk   en   beroepsmatig   functioneren.   Symptomen   worden   onderverdeeld   in   
positieve   en   negatieve   symptomen.    Positieve   symptomen    houden   abnormale   gedragingen   in   die   
mensen   met   schizofrenie   extra   vertonen   in   vergelijking   met   gezonde   mensen.    Negatieve   
symptomen    zijn   tekorten   in   functioneren.   Hieronder   worden   de   belangrijkste   positieve   en   negatieve   
symptomen   besproken.   

  
Het   hebben   van   waanbeelden   is   een   voorbeeld   van   een   positief   symptoom.    Waanbeelden    zijn   
verkeerde   overtuigingen   gebaseerd   op   een   vervormd   beeld   van   de   realiteit.   Deze   waanbeelden   
blijven   bestaan   als   er   overtuigend   bewijs   is   tegen   deze   waanbeelden.   
Er   zijn   verschillende   soorten   waanbeelden.   Zo   zijn   er   waanbeelden   van   grootsheid,   waarbij   iemand   
gelooft   dat   hij   belangrijker   en   machtiger   is   dan   degene   in   werkelijkheid   is.   Ook   zijn   er   waanbeelden   
waarbij   iemand   gelooft   dat   hij   of   zij   wordt   bespioneerd   of   bedreigd.     

  
Een   ander   positief   symptoom   is   het   hebben   van    hallucinaties .   Dit   zijn   zintuiglijke   percepties   die   
worden   ervaren   zonder   externe   bron.   Iemand   ervaart   dus   dingen   die   er   helemaal   niet   zijn.   
Hallucinaties   kunnen   zich   uiten   met   betrekking   tot   het   gehoor,   het   zicht,   reuk   en   sensaties.   Mensen   
met   hallucinaties   horen   vaak   stemmen.   Uit   onderzoek   blijkt   dat   hallucinaties   bij   schizofrenie   te   
maken   zouden   kunnen   hebben   met   de   activatie   van   gebieden   in   de   cortex,   die   sensorische   
informatie   verwerken.   Dit   zou   kunnen   betekenen   dat   mensen   met   schizofrenie   moeite   hebben   om   
onderscheid   te   maken   tussen   externe   stimuli   (bijvoorbeeld   geluid)   en   interne   stimuli   (bijvoorbeeld   
gedachten).      

  
Een   ander   belangrijk   positief   symptoom   is   de    ongeorganiseerde   spraak .   Dit   houdt   in   dat   mensen   
met   schizofrenie   vaak   ongeorganiseerde   verhalen   vertellen.   Hierbij   wordt   er   vaak   van   onderwerp   
gewisseld   ( loosening   of   associations )   en   worden   er   rare   en   ongeschikte   dingen   gezegd.   Wanneer   de   
spraak   zo   onbegrijpelijk   is   dat   je   geen   idee   hebt   waar   de   patiënt   het   over   heeft,   wordt   er   gesproken   
van   een    word   salad .   Verder   kan   de   patiënt   ook   klankassociaties   maken.   Hierbij   worden   woorden   bij   
elkaar   gezet   die   op   elkaar   rijmen,   maar   verder   eigenlijk   niets   met   elkaar   te   maken   hebben.   
Daarnaast   vertonen   mensen   met   schizofrenie   vaak   ongepaste   emoties   tijdens   het   spreken.   Dit   
maakt   het   erg   moeilijk   voor   mensen   met   schizofrenie   om   met   anderen   te   communiceren.   

  
Een   ander   positief   symptoom   is    ongeorganiseerd   gedrag.    Dit   houdt   in   dat   mensen   met   
schizofrenie   zich   op   een   rare    manier   gedragen.   Deze   mensen   maken   bijvoorbeeld   rare   bewegingen   
en   praten   tegen   zichzelf.   Ook   kunnen   ze   zich   veel   te   warm   kleden   op   een   warme   dag   of   een   slechte   
persoonlijke   verzorging   erop   nahouden.   Daarnaast   ervaren   mensen   met   schizofrenie   problemen   
met   het   uitvoeren   van   uiteenlopende   activiteiten.   Iemand   met   schizofrenie   kan   ook   catatonisch   
gedrag   laten   zien.   Hierbij   wordt   er   minder   goed   gereageerd   op   de   omgeving.   Ook   kan   iemand   lijden   
aan   echolalie:   het   steeds   maar   weer   herhalen   van   hetzelfde   woord.     

  
Onder   de   negatieve   symptomen   vallen   een   gebrek   aan   empathie,   langzaam   bewegen   en   praten   en   
apathie.   Dit   zorgt   dat   patiënten   geïsoleerd   en   teruggetrokken   raken.   Deze   symptomen   komen   meer   
voor   bij   mannen   dan   bij   vrouwen.   Wanneer   de   patiënt   negatieve   symptomen   heeft   is   de   prognose   
vaak   minder   gunstig.   Dit   komt   omdat   negatieve   symptomen   moeilijk   te   behandelen   zijn   met   
medicijnen.   Men   denkt   dat   negatieve   symptomen   voortkomen   uit   een   abnormale   anatomie   van   de   
hersenen,   terwijl   positieve   symptomen   voortkomen   uit   een   stoornis   in   bepaalde   neurotransmitters.   
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Genen   spelen   een   rol   in   de   ontwikkeling   van   schizofrenie.   Mensen   met   schizofrenie   hebben   drie   tot   
vier   keer   vaker   mutaties   in   het   DNA   dan   gezonde   mensen.   Deze   mutaties   zitten   vooral   in   genen   die   
belangrijk   zijn   voor   de   ontwikkeling   van   de   hersenen   en   het   neurologisch   functioneren.   Uit   
onderzoek   blijkt   dat   schizofrenie   een   stoornis   van   het   brein   is,   waarbij   de   ventrikels   zijn   vergroot.   Dit   
heeft   tot   gevolg   dat   er   minder   hersenweefsel   is   in   gebieden   als   de   frontale   kwabben   en   de   mediale   
temporale   kwabben.   Aangezien   de   abnormaliteiten   in   veel   hersengebieden   voorkomen,   denken   
sommige   onderzoekers   dat   schizofrenie   een   gevolg   is   van   een   disconnectie   tussen   de   
hersengebieden.   Een   andere   mogelijkheid   is   dat   schizofrenie   zou   kunnen   resulteren   uit   een   defect   
in   de   neurotransmitter   dopamine.   Uit   recenter   onderzoek   blijkt   echter   dat   schizofrenie   ook   
beïnvloed   wordt   door   abnormaliteiten   in   gliacellen,   die   de   myelineschede   maken.   Hierdoor   wordt   de   
neurotransmissie   in   het   brein   aangetast.   Een   neurologische   aanleg   voor   schizofrenie   kan   al   worden   
aangetoond   voordat   de   patiënt   last   krijgt   van   symptomen   van   schizofrenie.   Walker   en   collega’s   
bepaalden   vijf   factoren   die   die   psychotische   symptomen   kunnen   voorspellen:   familiegeschiedenis   
van   schizofrenie,   sociale   gebreken,   hoge   niveaus   van   paranoia,   geschiedenis   van   middelenmisbruik   
en   hoge   niveaus   van   ongewone   gedachten.   Het   lijkt   erop   dat   schizofrenie   zich   over   het   hele   leven   
blijft   ontwikkelen,   maar   tot   uiting   komt   tijdens   de   late   adolescentie.     

  
Er   spelen   ook   omgevingsfactoren   mee   bij   het   ontwikkelen   van   schizofrenie.   Deze   
omgevingsfactoren   verhogen   het   risico   op   het   ontwikkelen   van   schizofrenie   voor   mensen   die   al   een   
genetische   aanleg   hebben.   Zo   kan   stress   vanuit   de   omgeving   bijdragen   aan   schizofrenie.   Vooral   het   
opgroeien   in   een   slecht   functionerende   familie   verhoogt   het   risico   op   schizofrenie.   Daarnaast   zijn   er   
aanwijzingen   dat   het   roken   van   cannabis   het   risico   op   schizofrenie   kan   vergroten.   Ook   zijn   er   
aanwijzingen   gevonden   dat   er   een   schizovirus   zou   kunnen   bestaan.   Een   bevinding   die   dit   
ondersteunt,   is   dat   onderzoekers   antilichamen   hebben   gevonden   in   het   bloed   van   mensen   met   
schizofrenie   die   niet   aanwezig   zijn   bij   andere   mensen.     
Dit   zou   een   verklaring   kunnen   zijn   voor   het   feit   dat   er   meer   mensen   met   schizofrenie   in   de   stad   
wonen   dan   in   het   dorp,   aangezien   een   virus   zich   daar   sneller   verspreid.   Verder   lijken   de   meeste   
mensen   met   schizofrenie   geboren   te   zijn   in   de   late   winter   en   vroege   lente.   De   moeders   van   deze   
kinderen   waren   in   hun   derde   trimester   tijdens   het   griepseizoen.   Virussen   die   de   moeders   dan   
oplopen,   kunnen   de   hersenontwikkeling   van   de   foetus   negatief   beïnvloeden.     

  
Persoonlijkheidsstoornissen   
Een   persoonlijkheidsstoornis   is   een   onaangepaste   en   niet   flexibele   manier   van   omgaan   met   de   
wereld,   wat   problemen   veroorzaakt   in   meerdere   aspecten   van   iemands   leven.     

  
Persoonlijkheidsstoornissen   kunnen   in   drie   categorieën   worden   verdeeld:   

● Cluster   A:   raar   en   excentriek   gedrag:   schizoïde,   schizotypische   en   paranoïde   
persoonlijkheidsstoornissen.   Mensen   met   deze   stoornissen   zijn   vaak   achterdochtig   en  
trekken   zich   vaak   terug.   Ze   hebben   moeite   om   relaties   op   te   bouwen.   De   symptomen   
komen   overeen   met   schizofrenie,   maar   zijn   veel   minder   heftig.    

● Cluster   B:   dramatisch,   grillig   of   emotioneel   gedrag:   narcistische,   borderline,   histrionische   en   
antisociale   persoonlijkheidsstoornissen.     

● Cluster   C:   angstig   en   ongerust   gedrag:   afhankelijke,   vermijdende   en   obsessief-compulsieve   
persoonlijkheidsstoornissen.   Deze   stoornissen   verschillen   van   angststoornissen,   omdat   ze   
meer   betrekking   hebben   op   algemene   manieren   van   interactie   met   anderen   en    het   
reageren   op   gebeurtenissen.     
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Persoonlijkheidsstoornissen   zijn   in   de   huidige   klinische   psychologie   controversieel   om   verschillende   
redenen.   Ten   eerste   lijken   persoonlijkheidsstoornissen   extreme   vormen   van   normaal   gedrag   te   zijn.   
Ook   houdt   de   DSM   geen   rekening   houdt   met   een   continuüm:   volgens   de   DSM   heb   je   wel   of   geen   
persoonlijkheidsstoornis,   en   kan   je   er   niet   tussenin   zitten.   Daarnaast   vindt   er   vaak   overlap   plaats   
tussen   de   kenmerken   van   verschillende   persoonlijkheidsstoornissen.   De   DSM-5   houdt   hier   rekening   
mee   door   een   bijlage   toe   te   voegen   waarin   wordt   toegelicht   dat   persoonlijkheidsstoornissen   
tekortkomingen   zijn   in   het   functioneren   van   personen   en   dat   er   pathologische   
persoonlijkheidskenmerken   zijn.   Dit   houdt   in   dat   iemand   met   een   persoonlijkheidsstoornis   extreme   
eigenschappen   heeft,   die   de   persoon   belemmeren   in   het   dagelijks   leven.   

  
Borderline   persoonlijkheidsstoornis   en   slechte   zelfcontrole   
Een    borderline   persoonlijkheidsstoornis    wordt   gekenmerkt   door   verstoringen   in   affectie,   identiteit   
en   impulscontrole.   Vrouwen   lijden   vaker   aan   borderline   persoonlijkheidsstoornis   dan   mannen.   
Mensen   met   deze   stoornis   missen   een   gevoel   van   identiteit.   Ze   hebben   vaak   verlatingsangst   en   
kunnen   niet   alleen   zijn.   Soms   kunnen   ze   erg   manipulatief   zijn   om   hun   afhankelijke   relaties   te   
behouden.   Ook   hebben   mensen   met   deze   stoornis   last   van   impulsiviteit   en   emotionele   instabiliteit.   
Veranderingen   van   de   stemming   gebeuren   vaak   plotseling,   zonder   duidelijke   oorzaak.   Uit   
onderzoek   blijkt   dat   mensen   met   borderline   persoonlijkheidsstoornis   vaak   last   hebben   van   
slaapproblemen   en   daarnaast   een   verminderde   capaciteit   van   de   frontale   kwabben   hebben.   Ook   
lijkt   het   erop   dat   mensen   met   deze   stoornis   een   laag   serotonine   niveau   hebben.   Er   zijn   verschillende   
theorieën   over   het   ontstaan   van   borderline   die   te   maken   hebben   met   omgevingsfactoren.   Er   lijkt   
een   relatie   te   zijn   tussen   de   ontwikkeling   van   borderline   en   trauma’s   of   misbruik.   Ook   zijn   er   
psychologen   die   menen   dat   constante   afwijzing   en   kritiek   van   de   verzorgers   kan   leiden   tot   deze   
stoornis.   Weer   andere   psychologen   menen   dat   deze   stoornis   zich   ontwikkelt   door   een   gebrek   aan   
een   gevoel   van   het   zelf,   wat   wordt   veroorzaakt   door   de   manier   van   opvoeden   door   de   ouders.     

  
Antisociale   persoonlijkheidsstoornis   en   gebrek   aan   empathie   
Een    antisociale   persoonlijkheidsstoornis   (APS) ,   vroeger   psychopathie,   wordt   gekenmerkt   door   
sociaal   ongewenst   gedrag,   hedonisme,   impulsiviteit   en   een   gebrek   aan   empathie.   Hedonisme   houdt   
in   dat   mensen   met   een   APS   zoeken   naar   onmiddellijke   voldoening   van   behoeften   en   wensen.  
Psychopathie   wordt   gezien   als   een   extreme   versie   van   de   antisociale   persoonlijkheidsstoornis.     

  
Een   antisociale   persoonlijkheidsstoornis   komt   meer   voor   bij   mannen   dan   bij   vrouwen.   Hare   heeft   
ontdekt   dat   deze   stoornis   begint   in   de   late   adolescentie   en   vroege   volwassenheid   en   weer   verbetert   
rond   middelbare   leeftijd.     
Een   diagnose   kan   gesteld   worden   als   er   sprake   is   van   antisociaal   gedrag   tijdens   het   hele   leven,   
vooral   vanaf   de   leeftijd   van   15   jaar.   Verder   moet   iemand   herhaaldelijk   illegale   dingen   hebben   
gedaan,   herhaaldelijk   hebben   gelogen   of   een   alias   hebben   gebruikt.   In   de   gevangenis   zitten   veel   
mensen   met   een   antisociale   persoonlijkheidsstoornis.   Daarom   is   er   ook   veel   onderzoek   gedaan   in   
die   setting.     
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Er   zijn   een   aantal   biologische   factoren   die   een   rol   lijken   te   spelen   bij   deze   stoornis.   Zo   vond   Lykken   
dat   psychopaten   niet   angstig   worden   bij   het   zien   van   schokkende   beelden.   Later   is   dit   nog   meer   
onderzocht   en   kwam   men   tot   de   conclusie   dat   psychopaten   geen   angst   lijken   te   voelen.   Ook   blijkt   
uit   onderzoek   met   EEG   dat   mensen   met   deze   stoornis   een   lagere   activiteit   van   alfa-golven   hebben.   
Dit   lijkt   te   wijzen   op   een   lagere   staat   van   opwinding.   Ook   wijst   onderzoek   uit   dat   er   abnormaliteiten   
zijn   in   de   amygdala:   deze   is   bijvoorbeeld   kleiner   of   vertoont   minder   activiteit   bij   negatieve   stimuli.   
Gebreken   in   de   frontale   kwab   kunnen   een   reden   zijn   voor   het   niet   kunnen   inschatten   van   gevolgen   
van   een   actie   en   het   slecht   kunnen   vooruitdenken.   Adolescenten   met    callous   emotional   traits   
hebben   een   groter   risico   om   later   een   APS   te   ontwikkelen.   Mensen   met   deze   
persoonlijkheidseigenschappen   hebben   minder   empathie,   een   tekort   aan   schuldgevoel   en   
oppervlakkige   emoties.   Genen   lijken   belangrijker   te   zijn   bij   de   extreme   versie   van   APS,   dus   
psychopathie.   Verder   lijken   factoren   als   een   lage   sociaaleconomische   status,   disfunctionerende   
families   en   kindermisbruik   van   invloed   te   zijn   op   het   ontwikkelen   van   een   APS.   

  
Stoornissen   in   de   kindertijd   
Er   zijn   verschillende   stoornissen   die   ontstaan   in   de   kindertijd,   zoals   autisme,   ADHD,   leerstoornissen,   
intellectuele   stoornissen,   communicatiestoornissen   en   motorische   stoornissen.   Sommige   
stoornissen   worden   niet   beter,   maar   andere   kunnen   wel   verbeteren.   Sommige   symptomen   zijn   
extreme   versies   van   normaal   gedrag   in   de   kindertijd,   andere   symptomen   zijn   significant   anders   dan   
bij   de   normale   ontwikkeling.     

  
Autistische   stoornis   
De    autistische   stoornis ,   ofwel   autisme,   houdt   in   dat   er   tekorten   zijn   in   de   sociale   interactie   door   
beperkte   interesses   en   verstoorde   communicatie.   Sommige   psychologen   gebruiken   liever   de   term   
autismespectrumstoornis,   aangezien   autisme   kan   verschillen   in   ernst.   Een   erge   vorm   van   autisme   is   
het   syndroom   van   Asperger.   Deze   kinderen   hebben   een   normale   intelligentie,   maar   een   
onderontwikkelde    theory   of   mind .   Dit   leidt   tot   een   tekort   in   de   sociale   interactie.     

  
Kinderen   met   autisme   vinden   het   lastig   om   andere   mensen   aan   te   kijken   en   lijken   zich   vaak   niet   
bewust   te   zijn   van   de   mensen   om   hen   heen.   Zoals   eerder   genoemd   hebben   kinderen   met   autisme   
een   moeite   met   communiceren.   Dit   komt   door   stoornissen   in   zowel   de   non-verbale   als   de   verbale   
communicatie.   Een   voorbeeld   is   echolalie,   ofwel   het   herhalen   van   woorden.   Verder   kunnen   ze   
woorden   letterlijk   interpreteren,   gebruiken   ze   ongeschikte   taal   en   hebben   ze   een   gebrek   aan   
verbale   spontaniteit.   Een   derde   categorie   symptomen   is   die   van   beperkte   activiteiten   en   interesses.   
Kinderen   met   autisme   letten   erg   op   inconsistentie.   Wanneer   iets   anders   is   dan   normaal   raken   ze   in   
de   war.      

  
Kanner   meende   dat   autisme   bij   sommige   kinderen   is   aangeboren,   maar   wordt   verergerd   door   
koude,   onverschillige   moeders   ( ice-box   mothers ).   Hij   omschreef   deze   ouders   als   introvert,   
intellectueel   en   ongevoelig.   Tegenwoordig   gelooft   men   echter   dat   autisme   wordt   veroorzaakt   door   
biologische   factoren.   Er   is   bijvoorbeeld   bewijs   voor   een   genetische   component.   Verder   lijken   
genmutaties   een   rol   te   spelen.   Deze   mutaties   kunnen   invloed   hebben   op   neurale   netwerken.   Er   
komt   meer   bewijs   dat   dit   dezelfde   mutaties   zijn   als   bij   schizofrenie.   Dit   zou   niet   heel   raar   zijn,   omdat   
bepaalde   symptomen   ook   overeenkomen.   Verder   lijken   de   prenatale   en   neonatale   omgeving  
invloed   te   hebben   op   het   ontwikkelen   van   autisme.   Het   brein   groeit   bij   autisme   de   eerste   twee   jaar   
heel   snel   en   daarna   langzaam.   Verder   ontwikkelt   het   zich   tijdens   de   adolescentie   abnormaal.   Recent   
onderzoek   laat   zien   dat   antilichamen   in   de   baarmoeder   invloed   hebben   op   de   hersenontwikkeling.   
Daarnaast   lijken   bepaalde   hersengebieden   problemen   te   hebben   met   de   neurale   overdracht   van   
informatie.   Uit   onderzoek   blijkt   dat   het   ook   mogelijk   is   dat   stoornissen   in   spiegelneuronen   ervoor   
kunnen   zorgen   dat   kinderen   met   autisme   het   “waarom”   van   acties   niet   kunnen   begrijpen.     
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Aandachtstekort   /   hyperactiviteitstoornis   
Aandachtstekort   /   hyperactiviteitstoornis   (ADHD)    wordt   gekenmerkt   door   impulsiviteit,   
rusteloosheid   en   onoplettendheid.   Deze   kinderen   hebben   duidelijke   aanwijzingen   nodig   en   de   
regels   moeten   herhaald   worden.   Ze   missen   subtiele   sociale   cues   en   maken   sociale   fouten   waardoor   
het   lastig   is   vrienden   te   behouden.     

  
De   oorzaak   van   ADHD   is   momenteel   nog   onbekend.   Dit   komt   doordat   elk   kind   met   ADHD   anders   is   
en   er   dus   geen   eenduidig   beeld   is   van   ADHD   en   dus   ook   niet   van   een   mogelijke   oorzaak.   Wel   weet   
men   dat   er   een   genetische   component   is   voor   ADHD.   Daarnaast   lijkt   het   of   kinderen   met   ADHD   
vaker   uit   slecht   functionerende   families   komen.   Uit   breinonderzoek   blijkt   dat   de   disconnectie   tussen   
de   frontale   kwabben   en   het   limbische   systeem   een   rol   zou   kunnen   spelen   in   ADHD.   Ook   zou   het   
kunnen   dat   de   prefrontale   gebieden   of   de   basale   ganglia   een   rol   spelen   in   ADHD.   

  
Kinderen   groeien   niet   over    ADHD   heen   en   blijven   hier   tijdens   de   volwassenheid   nog   last   van   
houden.   Volwassenen   met   ADHD   hebben   vaak   academisch   en   vocabulaire   gezien   last   van   de   
stoornis.   Vaak   bereiken   ze   geen   hoge   sociaaleconomisch   niveau   en   wisselen   ze   vaker   van   werk.     

    

  
  

67   
  



Samenvatting   Overzicht   van   de   Psychologie   -   Literatuur   2021-2022   
Begrippenlijst   hoofdstuk   6   
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Aandachtstekort   /   hyperactiviteitstoornis   
(ADHD)   

Wordt   gekenmerkt   door   impulsiviteit,  
rusteloosheid   en   onoplettendheid.   

  
Aangeleerde   hulpeloosheid    Mensen   menen   dat   ze   geen   controle   meer   

hebben   over   gebeurtenissen   in   hun   leven.     
  

Agorafobie    Een   angst   om   in   situaties   terecht   te   komen   
waaruit   geen   ontsnapping   mogelijk   is   of   waarbij   
dit   moeilijk   is.   

  
Algemene   angststoornis     
(GAD)  

Een   constante,   wijdverspreide   staat   van   angst   
dat   niet   geassocieerd   is   met   een   specifiek   object   
of   specifieke   situatie.   

  
Angststoornissen    Worden   gekenmerkt   door   een   hoge   mate   van   

angst,   terwijl   er   geen   echt   gevaar   aanwezig   is.   
  

Antisociale   persoonlijkheidsstoornis    Wordt   gekenmerkt   door   sociaal   ongewenst   
gedrag,   hedonisme,   impulsiviteit   en   een   gebrek   
aan   empathie.   

  
Autistische   stoornis    Houdt   in   dat   er   tekorten   zijn   in   de   sociale   

interactie   door   beperkte   interesses   en   
verstoorde   communicatie.   

  
Beoordeling     
( Assessment )   

Het   onderzoeken   van   het   cognitieve-,   gedrags-   
en   emotionele   functioneren   om   zo   mogelijke   
stoornissen   te   kunnen   diagnosticeren.   

  
Bipolaire   I   stoornis    Hierbij   is   er   sprake   van   extreme   perioden   van  

manie   en   vaak   depressieve   fases.   De   perioden   
van   manie   staan   op   de   voorgrond.   

  
Bipolaire   II   stoornis    Hierbij   ervaren   mensen   perioden   van   depressie   

en   manie,   maar   de   fasen   van   manie   zijn   minder   
extreem.   De   perioden   van   depressie   staan   

  
Borderline   persoonlijkheidsstoornis    Wordt   gekenmerkt   door   verstoringen   in   affectie,   

identiteit   en   impulscontrole.   
  

Cognitieve-gedragsbenadering    Gaat   ervan   uit   dat   een   stoornis   ontstaat   door   
aangeleerde,   niet-adaptieve   gedachten   en   
geloven.   

  
Diathese-stress   model    Stelt   dat   een   stoornis   zich   ontwikkelt   doordat   

men   een   onderliggende   predispositie   heeft   en   
deze   vervolgens   wordt   geactiveerd   door   een   
stressvolle   gebeurtenis.   
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Dissociatieve   identiteitsstoornis    Deze   stoornis   wordt   ook   wel   meerdere   

persoonlijkheidsstoornis   genoemd   en   houdt   in   
dat   iemand   twee   of   meer   verschillende   
identiteiten   ervaart.   

  
Dissociatieve   stoornissen    Worden   gekenmerkt   door   verstoringen   van   het   

geheugen,   de   identiteit   of   van   bewustzijn.   
  

Etiologie    Onderzoek   naar   de   factoren   die   bijdragen   aan   de   
ontwikkeling   van   de   stoornis.   

  
  
  

Familiesystemenmodel    Volgens   dit   model   geven   problemen   in   een   
individu   een   indicatie   voor   problemen   in   de   
familie.   

  
Grote   depressie   stoornis     
( Major   depression )   

Wordt   gekenmerkt   door   negatieve   stemmingen   
en   een   desinteresse   in   plezierige   dingen.   

  
Hallucinaties    Verkeerde   zintuiglijke   percepties   die   worden   

ervaren   zonder   een   externe   bron.   
  

Negatieve   symptomen    Tekorten   in   functioneren.     
  

Obsessieve-compulsieve   stoornis     
(OCD)   

Hierbij   heeft   de   persoon   last   van   opdringerige   
gedachten   en   dwingende   acties.   

  
Ongeorganiseerd   gedrag    Dit   houdt   in   dat   mensen   met   schizofrenie   zich   

op   een   rare,   ongewone   manier   gedragen.   Het   
betreft   bijvoorbeeld   rare   bewegingen   van   de   
ledematen,   bizarre   spraak   en   slechte   
zelfverzorging.   

  
Ongeorganiseerde   spraak    Dit   houdt   in   dat   het   verhaal   onsamenhangend   is   

en   betreft   bijvoorbeeld   het   vaak   veranderen   van   
het   onderwerp   of   het   zeggen   van   rare   en   
ongeschikte   dingen.   

  
Paniekstoornis    Een   angststoornis   waarbij   de   persoon   lijdt   aan   

plotselinge,   overweldigende   aanvallen   van   
paniek   en   angst.   

  
Persistente   depressieve   stoornis    Stoornis   die   niet   hevig   genoeg   is   om   

gediagnosticeerd   te   worden   als   een   grote   
depressie   stoornis.   De   symptomen   komen   wel   
overeen,   maar   zijn   minder   intens.   
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Posttraumatisch   stress   syndroom    Een   stoornis   met   frequente   opdringerige   
gedachten,   nachtmerries   en   flashbacks   
gerelateerd   aan   een   trauma.   

  
Psychopathologie    Een   stoornis   of   ziekte   van   de   geest.   

  
Research   Domain   Criteria    Hierbij   wordt   er   niet   zoals   bij   de   DSM   gefocust   

op   observeerbaar   gedrag,   maar   wordt   gekeken   
naar   basisdomeinen   van   functioneren   en   deze   
worden   in   aanmerking   genomen   in   verschillende   
niveaus   van   analyse.   

  
Schizofrenie    Wordt   gekenmerkt   door   een   scheiding   tussen   

emoties   en   gedachten.   Het   betreft   
veranderingen   in   gedachten,   percepties   en   
bewustzijn.   

  
Socioculturele   model    Volgens   dit   model   ontstaat   een   stoornis   door   de   

interactie   tussen   een   individu   en   zijn   cultuur.   
  

Waanbeelden    Verkeerde   overtuigingen   gebaseerd   op   een   
vervormd   beeld   van   de   realiteit.   
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Hoofdstuk   7:   Behandeling   van   stoornissen   

  
Introductie   
In   dit   hoofdstuk   worden   de   belangrijkste   behandelingen   voor   verschillende   psychologische   
stoornissen   besproken.   Dit   wordt   besproken   vanuit   de   literatuur:    Gazzaniga,   M.   S.   (2018).   
Psychological   science   (6th).   W.W.   Norton.   

  
Soorten   behandelingen   
De   soort   behandeling   hangt   af   van   het   type   en   hevigheid   van   symptomen,   de   diagnose   en   de   
motivatie   van   de   patiënt.   Vaak   kan   een   stoornis   op   meerdere   manieren   worden   behandeld,   maar   
verschillen   deze   methodes   wel   in   effectiviteit.   Behandelingen   worden   opgedeeld   in   twee   
overkoepelende   categorieën:   

● Psychotherapie :   formele   psychologische   behandelingen,   die   berusten   op   de   interacties   
tussen   cliënt   en   psycholoog.   Het   doel   van   deze   behandelingen   is   om   de   stoornis   te   
begrijpen   en   oplossen.   Een   probleem   bij   deze   therapie   is   dat   sommige   patiënten   geen   
interesse   hebben   door   bijvoorbeeld   apathie   of   onverschilligheid.   

● Biologische   therapie :   behandelingen   gebaseerd   op   medische   benaderingen   van   ziekte.   Het   
is   gebaseerd   op   de   opvatting   dat   psychologische   stoornissen   het   resultaat   zijn   van   
abnormaliteiten   in   het   lichaam   of   in   de   hersenen.   Vormen   van   biologische   therapie   zijn   
onder   andere   EEG   en   medicijnen.   Wanneer   medicijnen   worden   gegeven   is   er   sprake   van   
psychofarmacologie.   Een   nadeel   van   behandelingen   binnen   de   biologische   therapie   is   dat   
ze   vaak   alleen   op   de   korte   termijn   werken   en   niet   op   de   lange   termijn.     

  
Psychotherapie   
Psychotherapie   richt   zich   op   het   veranderen   van   gedrag   of   denkwijzen.   Vaak   wordt   hierbij   gebruik   
gemaakt   van   een   gevarieerde   ( eclectic )   benadering,   waarbij   er   meerdere   behandelingen   worden   
gebruikt.   Een   goede   relatie   tussen   therapeut   en   cliënt   is   belangrijk   bij   deze   therapieën.     

  
Freud   was   een   van   de   eerste   die   een   psychologische   behandeling   ontwikkelde,   de   psychoanalyse.   
Dit   deed   hij   samen   met   Breuer.   Bij   psychoanalyse   probeert   de   psycholoog   aan   de   hand   van   
droomanalyse   en   vrije   associatie   de   onderliggende   onbewuste   gevoelens   en   gedachtes   van   een   
cliënt   bloot   te   leggen.   Het   doel   is    inzicht    bij   de   cliënt   creëren.   Dit   houdt   in   dat   de   cliënt   bewust   is   
van   zijn   of   haar   eigen   onbewuste   psychologische   processen   en   hoe   die   het   dagelijks   functioneren   
beïnvloeden.   Bewustwording   van   deze   processen   zou   een   begin   zijn   voor   het   oplossen   van   iemands   
probleem.   In   navolging   van   Freud   is   de    psychodynamische   therapie    ontwikkeld.   Deze   therapie   
heeft   als   doel   om   de   cliënt   zijn    distress    te   laten   begrijpen   door   zijn   motieven,   verdedigingen   en   
behoeftes   te   leren   kennen   en   begrijpen.   Deze   therapie   is   echter   tijdrovend   en   kost   veel   geld.   
Daarnaast   is   deze   therapie   maar   voor   een   beperkt   aantal   stoornissen   effectief.   Tegenwoordig   wordt   
er   meer   gelet   op   huidige   relaties   in   plaats   van   ervaringen   uit   de   kindertijd.   Deze   manier   van   therapie   
kan   helpen   bij   depressie,   verslaving   en   eetstoornissen.     

  
    

  
  

71   
  



Samenvatting   Overzicht   van   de   Psychologie   -   Literatuur   2021-2022   
De   humanistische   benadering   ziet   een   persoon   als   een   geheel   en   niet   als   een   verzameling   van   
gedragingen   en   onderdrukte   gedachten.   Deze   benadering   richt   zich   in   de   behandeling   dan   ook   
vooral   op   iemands   ervaringen   en   overtuigingen.   Een   vorm   van   humanistische   therapie   is   de   
cliënt-gerichte   therapie ,   ontwikkeld   door   Carl   Rogers   (1951).   Deze   therapie   richt   zich   op   het   
verkrijgen   van   een   beter   zelfbegrip,   waardoor   iemand   zijn   volle   potentieel   van   persoonlijke   groei   kan   
bereiken.   Dit   wordt   bereikt   door   onvoorwaardelijke   acceptatie,   vertrouwen   en   empathie   van   de   
psycholoog.   De   psycholoog   maakt   hierbij   gebruik   van   reflectief   luisteren,   ofwel   het   herhalen   van   
wat   de   cliënt   zegt   om   een   duidelijker   beeld   te   scheppen   van   diens   probleem.   Een   andere   vorm   van   
een   humanistische   behandeling   is   het   motivatie   interview,   ontwikkeld   door   Miller   (2000).   Deze   
therapie   is   vaak   van   relatief   korte   duur.   Hierbij   wordt   geholpen   om   het   verschil   tussen   de   huidige   
staat   en   de   staat   waarin   degene   wilt   zijn   duidelijk   te   krijgen.   Hiermee   krijgt   de   cliënt   meer   motivatie   
om   iets   te   veranderen   aan   de   huidige   situatie.   Uit   onderzoek   blijkt   dat   deze   vorm   van   therapie   kan   
helpen   bij   verslavingen.     

  
Bij   gedragstherapie   en   cognitieve   therapie   worden   het   gedrag   en   de   gedachten   gezien   als   het   
probleem.    Gedragstherapie    gaat   ervan   uit   dat   gedrag   is   aangeleerd   en   door   middel   van   operante   of   
klassieke   conditionering   ook   weer   afgeleerd   kan   worden.   Een   vorm   van   gedragstherapie   is   sociale   
vaardigheidstraining.   Hierbij   maakt   de   psycholoog   gebruik   van    modeling ,   ofwel   het   goede   voorbeeld   
geven   en   het   de   cliënt   na   laten   doen.   
Op   deze   manier   is   het   voor   de   cliënt   makkelijker   dit   gedrag   later   in   het   dagelijks   leven   toe   te   passen.   
Veel   gedragstherapieën   hebben   een    blootstelling    ( exposure )   component.   Hierbij   wordt   de   cliënt   
herhaaldelijk   blootgesteld   aan   de   stimulus   of   situatie   die   angst   oproept.   Door   deze   stimuli   te   laten   
zien   zonder   dat   deze   gevolgd   wordt   door   een   negatieve   gebeurtenis,,   zal   de   cliënt   een   nieuwe   
associatie   leren.   Deze   therapie   is   erg   geschikt   voor   angststoornissen.   Een   intensievere   vorm,   is   
geschikt   voor   de   behandeling   van   een   posttraumatische   stressstoornis.   Hierbij   moet   een   cliënt   
steeds   opnieuw   situaties   opzoeken   die   diegene   heeft   vermeden   door   zijn   of   haar   trauma.   Bij   de   
blootstelling   en   responspreventie   therapie   is   het   niet   toegestaan   om   de   stimulus   die   angst   opwekt   
te   vermijden.   Hierdoor   wordt   de   vermijdingsrespons   minder.   Dit   is   geschikt   bij   de   behandeling   van   
een   obsessieve-compulsieve   stoornis.   Een   geleidelijke   vorm   van   exposure   therapie   is   systematische   
desensibilisatie.   Hierbij   moet   de   cliënt   een   angstige   situatie   inbeelden   en   de   cliënt   wordt   dan   
geleerd   op   dat   moment   rustig   te   blijven.   Dit   werkt   voor   veel   typen   van   fobieën   en   angststoornissen.     

  
Cognitieve   therapie    is   een   behandeling   gebaseerd   op   het   idee   dat   verkeerde   gedachten   zorgen   
voor   verkeerd   gedrag   en   verkeerde   emoties.   Behandelingen   proberen   deze   gedachtepatronen   te   
veranderen.   Een   vorm   van   cognitieve   therapie   volgens   Beck   is    cognitieve   herstructurering .   Dit   
helpt   cliënten   hun   verkeerde   gedachtepatronen   te   herkennen   en   die   te   vervangen   door   meer   
realistische   gedachten.   Ellis   heeft   de   rationele-emotionele   therapie   ontwikkeld.   De   psycholoog   heeft   
hier   de   rol   van   leraar   en   legt   aan   de   cliënt   uit   welke   gedachten   verkeerd   zijn   en   laat   de   cliënt   een   
betere   manier   van   denken   en   gedrag   zien.   De   interpersoonlijke   therapie   gaat   ervan   uit   dat   
problemen   worden   veroorzaakt   door   een   situatie,   met   name   door   relaties   met   anderen.   Dit   is   een   
mix   van   de   cognitieve   therapie   en   de   psychodynamische   therapie.   Teasdale   heeft   de    mindfulness   
gebaseerde   cognitieve   therapie   ontwikkeld.   Deze   theorie   gaat   ervan   uit   dat   depressieve   mensen   
gevoelig   blijven   voor   verkeerde   gedachten   bij   negatieve   stemmingen,   ook   al   zijn   ze   op   dat   moment   
af   van   hun   depressie.   Het   doel   van   deze   therapie   is   om   de   cliënt   bewust   te   maken   van   deze   
negatieve   stemmingen.   Vervolgens   wordt   cliënt   aangeleerd   om   los   te   komen   van   de   negatieve   
gedachten   door   middel   van   meditatie.    Cognitieve   gedragstherapie   (CBT)    richt   zich   zowel   op   het   
corrigeren   van   onaangepaste   gedachtes   als   onaangepast   gedrag.   Bij   deze   therapie   worden   de   
gedragstherapie   en   de   cognitieve   therapie   samengenomen.   Deze   vorm   van   therapie   is   een   van   de   
meest   gebruikte   psychologische   therapieën   en   is   vooral   zeer   effectief   voor   de   behandeling   van   
stemmingsstoornissen   en   angststoornissen.     
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Een   andere   vorm   van   therapie   is   groepstherapie.   Groepstherapie   heeft   een   aantal   voordelen   ten   
opzichte   van   individuele   therapie.   Zo   is   het   goedkoper,   is   het   een   mogelijkheid   om   sociale   
vaardigheden   aan   te   leren   en   om   te   leren   van   andermans   ervaringen.   De   meeste   groepstherapieën   
zijn   gericht   een   specifiek   probleem   (zoals   seksueel   misbruik)   of   op   bepaalde   personen   (zoals   
transgenders).   Gestructureerde   groepstherapieën   zijn   vaak   gedrags-   en   cognitieve   gedragsgroepen.   
Dit   is   vooral   effectief   voor   boulimia   en   OCS.   Minder   gestructureerde   groepstherapie   zorgt   voor   
sociale   steun   en   inzicht   in   de   eigen   problemen.     

  
Een   andere   vorm   van   therapie   is   familietherapie.   Volgens   de   systeembenadering,   maakt   een   
individu   deel   uit   van   een   groter   geheel.   Iemand   maakt   bijvoorbeeld   deel   uit   van   een   familie   en   een   
vriendengroep.   Een   verandering   in   individueel   gedrag   leidt   tot   een   verandering   in   dit   grotere   geheel.   
Dit   effect   is   het   duidelijkst   zichtbaar   in   de   familie.   Een   voordeel   van   familietherapie   is   dat   het   vaak   
een   effect   heeft   op   de   langere   termijn   en   sociale   steun   geeft.   De   familie   kan   namelijk,   als   die   niet  
betrokken   wordt   in   de   therapie   van   een   familielid,   een   negatieve   invloed   hebben   op   het   proces   dat   
de   cliënt   doormaakt.   Dit   komt   door   geuite   emotie.    Geuite   emotie    is   een   patroon   van   negatieve   
acties   door   de   familie   van   een   cliënt,   zoals   kritische   opmerkingen,   vijandigheid   en   emotioneel   gezien   
te   betrokken   zijn.   Dit   kan   ertoe   leiden   dat   de   cliënt   weer   terugvalt   in   zijn   stoornis.   Door   middel   van   
familietherapie   krijgt   de   familie   meer   begrip   voor   de   cliënt,   wat   leidt   tot   een   lager   niveau   van   geuite   
emotie.     

  
Cultuur   heeft   een   grote   invloed   op   de   expressie   van   psychologische   stoornissen,   de   kans   op   herstel   
en   het   willen   zoeken   naar   hulp.   Zo   zijn   sommige   behandelingen,   zoals   psychotherapie,   in   sommige   
landen   meer   sociaal   geaccepteerd   dan   in   andere   landen.   In   landen   als   China   en   India   is   heerst   er   
een   groot   stigma   op   psychologische   stoornissen,   en   zoeken   mensen   dus   minder   snel   hulp.   Ook   
bepaalt   de   cultuur   welke   behandelingen   er   beschikbaar   zijn.   
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Medicatie   
Er   zijn   verschillende   medicijnen   voor   psychologische   stoornissen.    Psychotrope   medicijnen    zijn   
medicijnen   die   de   mentale   processen   beïnvloeden   door   de   neurochemie   in   de   hersenen   aan   te   
passen.   Deze   psychotrope   medicijnen   zijn   onder   te   verdelen   in   drie   categorieën:   

● Angstreducerende   medicijnen :   worden   gebruikt   voor   het   de   behandeling   van   angst   op   de   
korte   termijn.   Een   voorbeeld   van   een   angstreducerend   medicijn   is   benzodiazepine,   die   de   
activiteit   van   GABA   toe   laat   nemen.   Doordat   deze   inhibitoire   neurotransmitter   actiever   
wordt,   wordt   het   orthosympatisch   zenuwstelsel   minder   actief,   wat   zorgt   voor   een   minder   
intense   angstrespons.   Deze   medicijnen   zorgen   wel   voor   slaperigheid   en   ze   zijn   erg   
verslavend.   

● Antidepressiva :   worden   vooral   gebruikt   om   depressie   te   behandelen.   Ze   worden   echter   ook   
regelmatig   gebruikt   voor   de   behandeling   van   angststoornissen.   De   soort   die   het   eerst   
ontwikkeld   is   zijn   de   MAO-inhibitoren,   die   de   afbraak   van   serotonine,   dopamine   en   
norepinefrine   verlagen.   Hierdoor   blijven   er   meer   van   deze   neurotransmitters   actief.   Een   
tweede   soort   zijn   de   tricyclische   antidepressiva,   die   de   heropname   van   bepaalde   
neurotransmitters   blokkeren.   Hierdoor   blijven   met   name   serotonine   en   norepinephrine   
langer   aanwezig   in   de   synaps.   Een   derde   soort   zijn   de   SSRI’s,   die   de   heropname   van   
serotonine   blokkeren.   De   bekendste   SSRI   is   Prozac.   Er   is   kritiek   over   de   behandeling   met   
SSRI’s.   Deze   medicijnen   worden   namelijk   vaak   voorgeschreven   bij   stemmingsstoornissen   
die   niet   onder   depressie   vallen.   Omdat   SSRI’s   serieuze   bijwerkingen   hebben   als   seksueel   
dysfunctioneren,   moeten   de   voordelen   van   het   voorschrijven   van   deze   medicijnen   goed   
worden   afgewogen   aan   de   mogelijke   bijwerkingen.   

● Antipsychotica :   worden   vooral   gebruikt   voor   stoornissen   met   psychoses,   waaronder   
schizofrenie.   Ze   verminderen   waanbeelden   en   hallucinaties.   Antipsychotica   binden   aan   
dopaminereceptoren,   waardoor   dopamine   geen   effect   meer   heeft.   Een   bijwerking   van   
antipsychotica   is   vertraagde   dyskinesie   ( tardive   dyskinesia) ,   ofwel   onwillekeurige   
spiertrekkingen.   Ook   helpen   deze   antipsychotica   niet   bij   de   behandeling   van   de   negatieve   
symptomen   van   schizofrenie.     

  
Veel   medicijnen   die   worden   gebruikt   voor   stemmingsstoornissen   vallen   niet   binnen   een   van   de   drie   
categorieën.   Hieronder   worden   onder   andere   lithium   en   anti-epileptica   bedoeld.   Vanwege   
comorbiditeit   worden   medicijnen   in   de   ene   categorie   soms   gebruikt   voor   het   behandelen   van   
stoornissen   in   een   andere   categorie.   Zo   worden   angst-reducerende   medicijnen   soms   gebruikt   bij   
depressie.   

  
Alternatieve   biologische   behandelingen   
Voor   sommige   mensen   werken   psychotherapie   en   medicijnen   niet.   Voor   deze   persistente   cliënten   
kunnen   biologische   behandelingen   een   uitkomst   bieden.   Hieronder   vallen   elektrische   stimulatie,   
hersenoperatie   en   het   gebruik   van   magnetische   velden.   Deze   methodes   hebben   echter   vaak   
ernstige   bijwerkingen   en   worden   dus   alleen   als   laatste   redmiddel   gebruikt.     

  
Electroconvulsieve   therapie     (ECT)    houdt   in   dat   er   elektrodes   op   iemands   hoofd   worden   geplaatst.   
Door   elektrische   lading   worden   kleine   beroertes   geproduceerd.   Deze   behandeling   kan   effectief   zijn   
voor   de   behandeling   van   hevige   depressies,   waarbij   de   patiënt   niet   reageert   op   therapie   of   
medicijnen.   

  
    

  
  

74   
  



Samenvatting   Overzicht   van   de   Psychologie   -   Literatuur   2021-2022   
Transcraniële   magnetische   stimulatie   (TMS)   houdt   in   dat   een   magnetisch   veld   aan   en   uit   wordt   
gedaan,   waardoor   het   neurale   functioneren   in   een   bepaald   hersengebied   wordt   onderbroken.   Er   zijn   
twee   soorten   TMS.   Zo   is   er    single-pulse   TMS ,   waarbij   het   neurale   functioneren   alleen   op   het   
moment   van   stimulatie   wordt   onderbroken.   Bij    repeated   TMS    is   er   sprake   van   herhaalde   pulses   en   
duurt   de   onderbreking   langer   dan   het   moment   van   stimulatie.     

  
Bij   diepe   breinstimulatie   (DBS)   worden   er   operatief   elektrodes   in   de   hersenen   geplaatst.   Door   milde   
elektriciteit   worden   deze   hersengebieden   optimaal   gestimuleerd.   De   werking   van   DBS   is   te   
vergelijken   met   de   werking   van   een   pacemaker.   Deze   manier   van   behandelen   is   erg   effectief   voor   
de   ziekte   van   Parkinson.   Ook   lijkt   het   geschikt   te   zijn   voor   de   behandeling   van   OCS   en   depressie.   
Een   voordeel   van   DBS   is   dat   de   risico’s   laag   en   de   bijwerkingen   mild   zijn.   

  
Effectiviteit   van   behandelingen   
De   beste   manier   om   de   effectiviteit   van   behandelingen   te   testen   is   door   het   uitvoeren   van   
empirisch   onderzoek,   waarbij   de   behandeling   wordt   vergeleken   met   een   controleconditie.   Hierbij   
moet   er   wel   sprake   zijn   van   willekeurige   toewijzing   van   deelnemers   aan   het   onderzoek.     

  
Voor   de   controlecondities   worden   er   vaak   placebo’s   gebruikt.   Dit   zijn   substanties   die   geen   actieve   
stoffen   bevatten.   Ook   kan   het   zijn   dat   de   therapeut   alleen   maar   praat   met   de   cliënt,   maar   geen   
specifieke   therapie   toepast.   Het   effect   van   de   controleconditie   wordt   dan   vergeleken   met   het   effect   
van   de   therapie.   Wanneer   de   fysieke   of   mentale   gezondheid   verbetert   met   het   gebruik   van   een   
placebo   is   er   sprake   van   een    placebo-effect .   Om   dit   te   krijgen   moet   de   patiënt   wel   geloven   dat   de   
placebo   echt   werkt.     

  
Volgens   Barlow   moeten   behandelingen   van   stoornissen   altijd   gebaseerd   zijn   op   wetenschappelijk   
onderzoek.   Hij   gebruikt   psychologische   behandelingen   om   op   bewijs   gebaseerde   behandelingen   te   
onderscheiden   van   psychotherapie.   Een   goede   psychologische   behandeling   heeft   volgens   Barlow   
drie   kenmerken:   

● Behandeling   is   afhankelijk   van   de   stoornis   en   van   de   persoon;   
● Behandeling   wordt   niet   geleid   door   een   theorie,   maar   door   effectiviteit;   
● De   technieken   voor   de   behandeling   zijn   ontwikkeld   in   laboratoria.   

  
Gevaar   van   therapieën   die   niet   zijn   gebaseerd   op   wetenschap   
Het   is   belangrijk   om   alleen   therapieën   te   gebruiken   waarvan   de   effectiviteit   bewezen   is.   Bij   veel   
gebruikte   therapieën   is   dat   niet   zo.   Deze   methoden   kunnen   zelfs   een   negatief   effect   hebben   op   de  
stoornis.   Een   voorbeeld   is   om   mensen   hun   ervaring   op   te   laten   opschrijven   na   een   trauma.   Dit   kan   
namelijk   zorgen   voor   een   grotere   kans   op   ontwikkeling   van   PTSS.   
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Dienstverleners   
Er   zijn   verschillende   soorten   dienstverleners.   Zij   verschillen   bijvoorbeeld   van   elkaar   door   de   
opleiding   die   ze   hebben   gedaan.   Verschillende   gespecialiseerde   mensen   die   in   de   geestelijke   
gezondheidszorg   werken   zijn:   

● Klinisch   psychologen:   vaak   hebben   zij   een   doctorstitel.   Zij   ontwerpen   en   analyseren   
onderzoek   en   gebruiken   behandelingen   die   empirisch   ondersteund   worden.   Vaak   werken   
klinisch   psychologen   in   academische   settings   of   in   ziekenhuizen.   Ze   mogen   meestal   geen   
medicijnen   voorschrijven;   

● Psychiaters:   zij   hebben   vaak   een   medische   titel   en   werken   vaak   in   ziekenhuizen   of   
privéklinieken.   Zij   zijn   de   enige   professionals   in   de   geestelijke   gezondheidszorg   die   
medicijnen   mogen   voorschrijven;  

● Begeleidend   psycholoog   ( counseling   psychologists ):   vaak   hebben   zij   een   doctorstitel   in   de   
begeleidende   psychologie.   Ze   helpen   mensen   om   zich   aan   te   passen   aan   omstandigheden   
en   om   mensen   te   helpen   met   stressvolle   gebeurtenissen,   maar   ze   houden   zich   niet   bezig   
met   de   behandeling   van   psychologische   stoornissen;   

● Psychiatrische   sociale   werkers:   vaak   hebben   zij   een   master   behaald   in   sociaal   werk   en   
gespecialiseerde   training   gehad   in   mentale   gezondheidszorg.   Vaak   bezoeken   ze   mensen   en   
zoeken   ze   naar   dingen   in   de   omgeving   die   problemen   veroorzaken;   

● Psychiatrische   verpleegkundigen:   zij   hebben   een   bachelor   in   verpleegkunde   en   speciale   
training   in   de   zorg   van   mensen   met   een   psychiatrische   stoornis.   Vaak   werken   ze   in   
ziekenhuizen   of   in   behandelingsprogramma’s;   

● Paraprofessionals:   hebben   weinig   opleiding   of   training   gehad   en   werken   vaak   onder   toezicht   
van   iemand   anders.   Ze   helpen   om   te   gaan   met   uitdagingen   in   het   dagelijkse   leven.     

  
Een   probleem   is   dat   er   niet   genoeg   getrainde   mensen   zijn   om   iedereen   te   kunnen   helpen.   
Technologie-gebaseerde   behandelingen   hangen   af   van   telefoons,   computers   of   internet   om   zo   een   
vorm   van   een   psychologische   behandeling   te   kunnen   geven.   Dit   is   vooral   nuttig   bij   de   behandeling   
van   verslavingen   en   angststoornissen.     

  
De   meest   effectieve   behandelingen   
Het   hangt   van   de   stoornis   af   welke   behandeling   het   meest   effectief   is.   Bij   de   effectiviteit   van   een   
behandeling   moet   er   opgepast   worden   voor   het   feit   dat   de   meeste   mensen   na   een   tijdje   vanzelf   al   
verbeteren.   Er   moet   dus   goed   gekeken   worden   naar   wat   ook   zonder   de   behandeling   zou   zijn   
verbeterd   en   welk   deel   van   de   verbetering   direct   is   veroorzaakt   door   de   behandeling.     

  
Angststoornissen   
Angststoornissen   worden   het   best   behandeld   aan   de   hand   van   cognitieve   gedragstherapie.   Ook   
worden   er   angstverminderende   medicijnen   gebruikt.   Deze   hebben   echter   bijwerkingen   en   er   is   kans   
op   terugval.   Ook   werken   ze   alleen   wanneer   ze   ook   echt   ingenomen   worden.     

  
Bij   het   behandelen   van   fobieën   wordt   vaak   gebruikgemaakt   van   gedragstherapie.   Een   vorm   van   
gedragstherapie   die   wordt   gebruikt   is   systematische   desensibilisatie,   waarbij   de   cliënt   met   behulp   
van   ontspanningstechnieken   rustig   probeert   te   blijven   bij   herhaalde   blootstelling   aan   zijn   fobieën.   
Uit   onderzoek   blijkt   dat   de   herhaalde   blootstelling   zelf   ook   al   werkt,   waardoor   de   
ontspanningstechnieken   niet   noodzakelijk   meer   zijn.   Bij   herhaalde   blootstelling   aan   fobieën   wordt   
vaak   gebruik   gemaakt   van    virtual   reality .   Naast   gedragstherapie   lijkt   cognitieve   therapie   soms   ook   
te   helpen.   Dit   is   vaak   het   geval   als   de   persoon   zich   er   niet   bewust   van   is   dat   de   gedachten   irrationeel   
zijn.   Daarnaast   worden   soms   ook   medicijnen,   waaronder   kalmeringsmiddelen   en   SSRI’s   gebruikt.     
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Bij   het   behandelen   van   paniekaanvallen   is   er   niet   één   juiste   behandeling,   omdat   deze   stoornis   uit   
meerdere   componenten   bestaat.   Zo   helpt   imipramine,   een   antidepressivum,   bij   het   voorkomen   van   
een   paniekaanval.   Dit   medicijn   doet   echter   niks   tegen   de   angst   de   voorafgaat   aan   een   paniekaanval.   
Cognitieve   gedragstherapie   kan   helpen   bij   de   behandeling   van   paniekaanvallen.   Hierbij   wordt   vaak   
gebruikgemaakt   van   cognitieve   herstructurering.   Exposure   therapie   wordt   gebruikt   om   de   associatie   
tussen   bepaalde   stimuli   en   de   paniek   te   verbreken.   De   cognitieve   gedragstherapie   lijkt   effectiever   te   
zijn   dan   medicijnen.     

  
Obsessief-compulsieve   stoornis   
Angstreducerende   medicijnen   zijn   niet   effectief   voor   de   behandeling   van   een   obsessief   compulsieve   
stoornis   (OCS).   SSRI’s,   waaronder   clomipramine,   lijken   echter   wel   effectief   te   zijn.   Ook   cognitieve   
gedragstherapie   is   effectief.   Hierbij   wordt   vaak   gebruikgemaakt   van   responspreventie   en   van   
herhaalde   blootstelling.   Cognitieve   gedragstherapie   is   het   effectiefst   voor   de   
langetermijnbehandeling   van   OCS.   Uit   recent   onderzoek   blijkt   dat   diepe   breinstimulatie   lijkt   te   
kunnen   helpen   bij   het   behandelen   van   OCS.   Hier   moet   echter   nog   meer   onderzoek   naar   worden   
gedaan.   

  
Depressieve   stoornissen   
Bij   het   behandelen   van   een   depressie   zijn   er   veel   opties,   maar   er   is   niet   één   manier   die   het   meest   
effectief   is.     

  
Depressie   kan   bijvoorbeeld   worden   behandeld   met   antidepressiva.   Zo   kunnen   MAO-inhibitoren,   
zoals   iproniazid,   worden   gebruikt.   Deze   worden   vanwege   de   ernstige   bijwerkingen   vaak   pas   gebruikt   
als   er   geen   enkele   andere   behandeling   werkt.   Tricyclische   antidepressiva   werken   zowel   op   het   
histaminesysteem   als   op   neurotransmitters.   Ze   zijn   erg   effectief,   maar   hebben   ernstige   
bijwerkingen.   Prozac,   een   SSRI,   en   bupropion   hebben   minder   bijwerkingen   en   worden   daarom   vaker   
gebruikt.   Welk   medicijn   gebruikt   wordt,   hangt   af   van   de   medische   gezondheid   van   de   patiënt   en   de   
mogelijke   bijwerkingen.   Uit   recent   onderzoek   blijkt   dat   het   zou   kunnen   zijn   dat   antidepressiva   niet   
de   oorzaak,   maar   alleen   de   symptomen   van   depressie   aanpakken.     

  
Cognitieve   gedragstherapie   is   net   zo   effectief   als   antidepressiva.   Het   doel   van   deze   therapie   is   de   
verkeerde   gedachtepatronen   van   de   cliënt   te   veranderen   om   zo   de   stemming   van   de   patiënt   te   
verbeteren.     
De   combinatie   van   cognitieve   gedragstherapie   en   antidepressiva   is   het   meest   effectief.   Welke   
behandeling   gekozen   wordt   hangt   af   van   de   gezondheid   van   de   patiënt,   maar   ook   van   de   hevigheid   
van   de   symptomen.     

  
Mensen   met   SAS   (seizoen   affectieve   stoornis)   verbeteren   vaak   door   fototherapie,   ofwel   dagelijkse   
blootstelling   aan   licht   van   een   hoge   intensiteit.   Ook   sporten   kan   helpen   met   het   verminderen   en   
voorkomen   van   depressie,   omdat   hierdoor   endorfine   vrijkomt.   Verder   kan   het   zorgen   voor   een   beter   
lichaamsritme,   verbeterd   zelfvertrouwen   en   sociale   steun.   Mochten   andere   behandelingen   niet   
werken,   kan   depressie   met   elektroconvulsieve   therapie   (ECT)   worden   verminderd.   ECT   kan   echter   
leiden   tot   permanent   geheugenverlies,   dus   het   wordt   alleen   als   laatste   redmiddel   gebruikt.   Uit   
onderzoek   blijkt   dat   ook   transcraniële   magnetische   stimulatie   in   de   linker   frontale   gebieden   van   het   
brein   kan   helpen   om   depressie   te   verlichten.     
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Als   laatste   mogelijkheid   voor   de   behandeling   van   depressie   is   de    Deep   Brain   Stimulation    (DBS).   
Mayberg   heeft   dit   in   een   onderzoek   als   eerste   geprobeerd.   Hij   zette   elektroden   bij   een   bepaald   
gebied   van   de   prefrontale   cortex.   Er   waren   proefpersonen   die   zich   meteen   beter   voelden   toen   de   
elektrode   aan   werd   gezet.   Daarnaast   voelde   67%   van   de   mensen   zich   significant   beter   na   een   aantal   
maanden.     

  
Bij   de   behandeling   van   depressie   is   het   belangrijk   dat   therapeuten   rekening   houden   met   
geslachtsafhankelijke   factoren.   Zo   is   het   van   belang   dat   therapeuten   zich   bewust   zijn   van   
geslachtsspecifieke   stressoren,   zoals   een   delicate   balans   tussen   werk   en   gezin   en   biologische   
factoren   zoals   menopauze.   Daarentegen   zijn   mannen   vaak   terughoudend   om   toe   te   geven   dat   ze   
depressief   zijn   en   om   hulp   te   zoeken.   Het   is   van   belang   dat   therapeuten   rekening   houden   met   deze   
factoren   om   een   zo   effectief   mogelijke   behandeling   aan   te   kunnen   bieden.   

  
Bipolaire   stoornis   
Bij   het   behandelen   van   bipolaire   stoornis   is   het   medicijn   lithium   het   meest   effectief.   Men   begrijpt   
nog   niet   helemaal   hoe   dit   medicijn   werkt,   maar   wel   is   duidelijk   dat   het   iets   te   maken   heeft   met   het   
niveau   van   neurotransmitters.   Een   nadeel   van   lithium   is   dat   het   nare   bijwerkingen   heeft   en   
daarnaast   vooral   helpt   tegen   manie   en   niet   tegen   depressie.   Anticonvulsiva   kunnen   er   ook   voor   
zorgen   dat   stemmingen   stabieler   worden.   Antipsychotica   blijken   ook   effectief   te   zijn   in   het   
stabiliseren   van   de   stemming   en   het   verminderen   van   manie.   Quetiapine   wordt   hiervan   het   meest   
gebruikt   voor   de   behandeling   van   een   bipolaire   stoornis.   Aangezien   lithium   en   antipsychotica   vooral   
werken   voor   de   behandeling   van   manie,   worden   soms   ook   antidepressiva   gebruikt.   SSRI’s   zijn   
hiervoor   het   beste.   Zowel   cognitieve   gedragstherapie   als   psychologische   therapie   kunnen   helpen   
door   iemand   met   bipolaire   stoornis   meegaander   te   maken   in   het   nemen   van   hun   medicijnen.     

  
Schizofrenie   
Schizofrenie   is   door   de   jaren   heen   met   verschillende   antipsychotica   behandeld.   Zo   werden   in   de   
jaren   vijftig   vooral   chlorpromazine   en   haloperidol   gebruikt.   Deze   antipsychotica   hebben   echter   
ernstige   bijwerkingen   en   hebben   geen   invloed   op   de   negatieve   symptomen   van   schizofrenie.   Een   
recenter   antipsychoticum,   clozapine,   beïnvloedt   zowel   de   positieve   als   de   negatieve   symptomen   van   
schizofrenie.   Clozapine   heeft   een   invloed   op   dopamine,   serotonine-,   acetylcholine-,   norepinefrine-   
en   histaminereceptoren.   De   bijwerkingen   van   dit   antipsychoticum   zijn   minder   ernstig.   Tegenwoordig   
worden   vooral   Risperdal   en   Zyprexa   gebruikt   om   schizofrenie   te   behandelen.   Clozapine   wordt   nog   
gebruikt   voor   meer   ernstige   gevallen.   

  
Voor   de   behandeling   van   schizofrenie   zijn   medicijnen   noodzakelijk.   Toch   hebben   deze   geen   invloed   
op   het   sociaal   functioneren   van   de   patiënt.   Om   het   sociaal   functioneren   ook   te   verbeteren,   kan   
bijvoorbeeld   een   sociale   vaardigheidstraining   worden   gegeven.   Wanneer   de   zelfverzorging   slecht   is   
kunnen   er   gedragsinterventies   worden   toegepast.    

  
Een   deel   van   de   gevallen   van   schizofrenie   verbeteren   met   de   tijd.   Deze   mensen   ervaren   geen   
ernstige   verstorende   symptomen   meer   en   zijn   in   staat   om   normaal   te   functioneren   in   hun   dagelijks   
leven.   Er   zijn   echter   ook   mensen   bij   wie   verbeteringen   maar   van   korte   duur   zijn.   Dit   kan   komen,   
doordat   antipsychotica   vooral   op   de   korte   termijn   werken.   Zodra   er   gestopt   wordt   met   de   
antipsychotica,   keren   de   symptomen   van   schizofrenie   terug.   Het   is   echter   vaak   niet   mogelijk   om   
door   te   gaan   met   het   gebruik   van   antipsychotica,   omdat   deze   op   een   gegeven   moment   een   deel   
van   hun   werking   verliezen:   een   patiënt   heeft   nu   een   hogere   dosis   nodig   om   hetzelfde   effect   te   
behalen.   
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De   prognose   voor   mensen   met   schizofrenie   hangt   verder   af   van   de   volgende   factoren:   

● Leeftijd   waarop   het   ontstaat:   mensen   die   later   in   het   leven   gediagnosticeerd   worden   lijken   
een   betere   prognose   te   hebben.   Dit   kan   komen   doordat   schizofrenie   hersenontwikkeling   
beïnvloedt   of   doordat   mensen   die   al   tijdens   de   adolescentie   symptomen   ervaren,   soms   te   
laat   behandeld   worden;   

● Cultuur:   in   ontwikkelde   landen   is   schizofrenie   heftiger   dan   in   ontwikkelingslanden.   Dit   kan   
komen   doordat   mensen   in   ontwikkelingslanden   vaak   een   uitgebreider   familienetwerk   
hebben   die   een   schizofreniepatiënt   kan   ondersteunen.   

  
De   behandeling   van   persoonlijkheidsstoornissen   
Persoonlijkheidsstoornissen   zijn   erg   moeilijk   om   te   behandelen,   omdat   deze   vaak   samen   gaan   met   
andere   psychologische   stoornissen.   Verder   zoeken   mensen   met   een   persoonlijkheidsstoornis   vaak   
geen   hulp,   omdat   ze   de   omgeving   zien   als   oorzaak   van   het   probleem   en   niet   zichzelf.     

  
Borderline   persoonlijkheidsstoornis   
De   meest   effectieve   behandeling   voor   mensen   met   een   borderline   persoonlijkheidsstoornis   is   de   
dialectische   gedragstherapie   (DBT) .   Deze   therapie   combineert   de   behandeling   van   gedrag   en   
cognitie   met   een   mindfulness     benadering.   Bij   DBT   wordt   er   zowel   gebruik   gemaakt   van   
groepssessies   als   van   individuele   sessies.   De   DBT   bestaat   uit   drie   stadia:   

● Extreem   en   disfunctioneel   gedrag   wordt   benoemd   en   vervangen   door   meer   gepast   gedrag.   
Verder   worden   controle   van   aandacht   en   probleemoplossing   geleerd;   

● Verkennen   van   traumatische   ervaringen   in   het   verleden.   Deze   ervaringen   kunnen   de   
oorzaak   zijn   van   het   probleem;   

● Ontwikkelen   van   probleemoplossing   en   zelfrespect.   De   persoon   leert   onafhankelijk   te   
functioneren.     

  
Verder   worden   er   vaak   SSRI’s   voorgeschreven   om   gevoelens   van   depressie   aan   te   pakken.     

  
Antisociale   persoonlijkheidsstoornis   
Behandelen   van   mensen   met   een   antisociale   persoonlijkheidsstoornis   is   bijna   onmogelijk,   omdat   ze   
vaak   liegen,   niet   nadenken   over   andermans   gevoelens   en   niet   nadenken   over   de   toekomst.   Ze   
hebben   vaak   de   neiging   om   de   therapeut   te   manipuleren.     

  
Een   antisociale   persoonlijkheidsstoornis   wordt   soms   behandeld   met   stimulanten.   Uit   onderzoek   
blijkt   echter   dat   deze   alleen   effectief   zijn   op   de   korte   termijn.   Andere   medicijnen   die   soms   worden   
gebruikt,    zijn   angstremmende   medicijnen   en   lithium.   Deze   zijn   echter   niet   erg   effectief,   net   als   
psychotherapeutische   benaderingen.   Cognitieve   en   gedragsbenaderingen   lijken   wel   enig   effect   te   
hebben   op   antisociale   persoonlijkheidsstoornis.   Het   meest   effectief   voor   het   behandelen   van   deze   
stoornis   is   therapie   in   een   residentiële   instelling.     

  
De   kans   op   verbetering   van   een   antisociale   persoonlijkheidsstoornis   aan   de   hand   van   therapie   is   
klein,   maar   de   meeste   mensen   met   deze   stoornis   lijken   rond   middelbare   leeftijd   vanzelf   te   
verbeteren.   Dit   kan   komen   door   een   vermindering   in   biologische   drijfveren,   door   meer   inzicht   in   hun  
gedrag   of   doordat   ze   hun   manier   van   leven   niet   meer   volhouden.   Aangezien   behandeling   moeilijk   is,   
wordt   er   meer   tijd   en   moeite   gestoken   in   de   preventie.   Een   gedragsstoornis   bij   kinderen   kan   een   
aanwijzing   zijn   voor   een   antisociale   persoonlijkheidsstoornis.     
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Stoornissen   in   de   kindertijd   en   de   adolescentie   
ADHD   
Sommige   kinderen   met   ADHD   groeien   over   hun   stoornis   heen,   maar   bij   de   meeste   kinderen   is   dit   
niet   het   geval.   Kinderen   met   ADHD   lijken   een   onderactief   brein   te   hebben.   Stimulanten   lijken   
daarom   goed   te   helpen   tegen   de   symptomen   van   ADHD.   Een   van   de   meest   gebruikte   
behandelingen   van   ADHD   bij   kinderen   is   het   voorschrijven   van   Ritalin,   ofwel   methylfenidaat.   Dit  
medicijn   stimuleert   het   centrale   zenuwsysteem.   Hoe   dit   precies   gebeurt   is   onbekend.   Een   ander  
medicijn   is   Adderall,   dat   dezelfde   werking   heeft   als   Ritalin.   Met   een   geschikte   dosis   wordt   zo   de   
overactiviteit   en   afleidbaarheid   verminderd.   Verder   lijken   kinderen   blijer   en   socialer.   Er   zijn   echter   
ook   nadelen   aan   het   gebruik   van   deze   medicijnen.   Zo   hebben   ze   vaak   ernstige   bijwerkingen,   
hebben   ze   geen   effect   op   de   lange   termijn   en   er   is   kans   op   verslaving   en   misbruik.   
Ook   kan   gebeuren   dat   kinderen   met   ADHD   door   het   nemen   van   medicijnen   het   gevoel   kunnen   
krijgen   dat   zij   hun   stoornis   niet   onder   controle   hebben   en   er   zo   dus   niet   mee   om   leren   gaan.     

  
ADHD   kan   ook   worden   behandeld   met   gedragstraining,   waarin   slecht   gedrag   wordt   bestraft   en   
goed   gedrag   wordt   beloond.   Deze   manier   van   behandeling   kost   echter   veel   tijd   en   vergt   veel   van   
het   kind.   Dit   is   dan   ook   de   reden   dat   vaak   wordt   aangeraden   om   gedragstraining   te   combineren   met   
medicijnen.     

  
Autisme   
Het   is   lastig   om   kinderen   met   autisme   te   behandelen.   Ze   reageren   bijvoorbeeld   niet   op   stimulanten   
waar   normale   kinderen   wel   op   reageren.   Verder   is   het   lastig   voor   die   kinderen   om   vaardigheden   te   
generaliseren   naar   andere   situaties.     

  
Voor   kinderen   met   autisme   zijn   therapieën   die   gestructureerd   zijn   effectiever   dan   
ongestructureerde   therapieën.   Een   van   de   meest   effectieve   gedragstherapieën   is   de    toegepaste   
gedragsanalyse   (ABA) .   Deze   therapie   gaat   uit   van   operante   conditionering,   ofwel   het   belonen   van   
goed   gedrag   en   bestraffen   van   slecht   gedrag.   Deze   vorm   van   therapie   is   erg   intensief   en   vereist   
zowel   de   volledige   inzet   van   de   onderwijzers   als   de   ouders.   Andere   nadelen   zijn   dat   het   tijdrovend   
en   duur   is.   

  
Er   is   weinig   bewijs   dat   medicatie   helpt   bij   de   behandeling   van   autisme.   Zo   zijn   er   SSRI’s   gebruikt,   
omdat   uit   onderzoek   lijkt   aan   te   tonen   dat   kinderen   met   autisme   een   abnormaliteit   in   hun   
serotoninefunctionering   hebben.   Daarnaast   onderdrukken   SSRI’s   het   dwangmatige   gedrag   bij   
kinderen   met   autisme.   Uit   recent   onderzoek   blijkt   echter   dat   SSRI’s   niet   helpen   bij   het   behandelen   
van   autisme.   Antipsychotica   lijken   wel   te   helpen,   maar   deze   hebben   vaak   ernstige   bijwerkingen.   Men   
is   er   onlangs   achter   gekomen   dat   een   behandeling   gericht   op   oxytocine   zou   kunnen   helpen,   maar   
dit   wordt   momenteel   nog   onderzocht.    

  
Bij   zware   gevallen   van   autisme   is   de   kans   erg   klein   dat   er   verbetering   optreedt   dankzij   
behandelingen.   Hoe   jonger   het   kind,   hoe   effectiever   de   behandeling   vaak   is.   
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Depressie   bij   adolescenten   
SSRI’s   worden   gebruikt   bij   de   behandeling   van   depressies   bij   adolescenten,   maar   sommige   mensen   
zijn   bang   dat   ze   zorgen   voor   zelfmoordneigingen   bij   de   patiënten.   Er   moet   nog   verder   onderzoek   
gedaan   worden   naar   hoe   effectief   SSRI’s   zijn   en   naar   de   zelfmoordgedachten   die   SSRI’s   
veroorzaken.   Verder   lijken   psychologische   behandelingen   op   zichzelf   ook   effectief,   maar   het   is   een   
uitdaging   om   adolescenten   dit   te   laten   doen.   Verder   is   het   tijdrovend   en   duur.   Een   belangrijk   
onderzoek   naar   SSRI’s   is   gedaan   in   de    Treatment   for   Adolescents   with   Depression   Study    (TADS).   De   
conclusie   uit   dit   onderzoek   is   dat   Prozac   en   cognitieve   gedragstherapie   samen   de   beste   optie   zijn   
voor   de   behandeling   van   depressie   bij   adolescenten.      
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Begrippenlijst   hoofdstuk   7   
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Angstreducerende   medicijnen    Worden   gebruikt   voor   de   behandeling   van   angst   
op   de   korte   termijn.   

  
Antidepressiva    Worden   vooral   gebruikt   om   depressie   te   

behandelen.   
  

Antipsychotica    Worden   vooral   gebruikt   voor   stoornissen   met   
psychoses,   waaronder   schizofrenie.   

  
Biologische   therapie    Behandelingen   gebaseerd   op   medische   

benaderingen   van   ziekte.   
  

Blootstelling     
( Exposure )   

Hierbij   wordt   de   cliënt   herhaaldelijk   blootgesteld   
aan   de   stimulus   of   situatie   die   angst   oproept.   

  
Cliëntgerichte   therapie    Deze   therapie   richt   zich   op   het   verkrijgen   van   

een   beter   zelfbegrip,   waardoor   iemand   zijn   volle   
potentieel   van   persoonlijke   groei   kan   bereiken.   

  
Cognitieve   gedragstherapie    Richt   zich   zowel   op   het   corrigeren   van   iemands   

onaangepaste   gedachten   als   iemands   
onaangepast   gedrag.   

  
Cognitieve   herstructurering    Dit   helpt   cliënten   hun   verkeerde   

gedachtepatronen   te   herkennen   en   die   te   
vervangen   door   meer   realistische   gedachten.   

  
Cognitieve   therapie    Een   behandeling   gebaseerd   op   het   idee   dat   

verkeerde   gedachten   zorgen   voor   verkeerd   
gedrag   en   verkeerde   emoties.   

  
Dialectische   gedragstherapie    Deze   therapie   combineert   de   behandeling   van   

gedrag   en   cognitie   met   een   mindfulness   
benadering.  

  
Gedragstherapie    Gaat   ervan   uit   dat   gedrag   is   aangeleerd   en   door   

middel   van   operante   of   klassieke   conditionering   
ook   weer   afgeleerd   kan   worden.   

  
Geuite   emotie    Een   patroon   van   negatieve   acties   door   de   familie   

van   een   cliënt,   zoals   kritische   opmerkingen,   
vijandigheid   en   emotioneel   gezien   te   betrokken   
zijn.   

  
Inzicht   Houdt   in   dat   de   cliënt   bewust   is   van   zijn   of   haar   

eigen   onbewuste   psychologische   processen   en   
hoe   die   het   dagelijks   functioneren   beïnvloeden.   
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Toegepaste   gedragsanalyse    Deze   therapie   gaat   uit   van   operante   
conditionering,   ofwel   het   belonen   van   goed   
gedrag   en   bestraffen   van   slecht   gedrag.   

  
Placebo-effect    Wanneer   de   fysieke   of   mentale   gezondheid   

verbetert   door   het   gebruik   van   een   placebo.   
  

Psychodynamische   therapie    Gaat   uit   van   de   cliënt   zijn   distress   laten   begrijpen   
door   zijn   motieven,   verdedigingen   en   behoeftes   
te   leren   kennen   en   begrijpen.   

  
  
  

Psychotherapie    Formele   psychologische   behandelingen,   die   
berusten   op   de   interacties   tussen   cliënt   en   
psycholoog.   

  
Psychotrope   medicijnen    Medicijnen   die   de   mentale   processen   

beïnvloeden   door   de   neurochemie   in   de   
hersenen   aan   te   passen.   
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Oefenvragen   

  
Beste   student,   Slim   Academy   heeft   een   aantal   oefenvragen   voor   jou   gemaakt!   Dit   zijn   oefenvragen   
enkel   om   te   testen   of   je   goed   hebt   gestudeerd.   Ze   zijn   niet   per   definitie   een   weerspiegeling   van   de   
tentamenvragen.   
    

Hoofdstuk   1:   
1.   Een   kind   raakt   erg   van   slag   als   hij   zijn   moeder   weg   ziet   lopen.   Vervolgens   is   hij   niet   te   troosten   als   
moeder   weer   terug   is.   Welke   hechtingsstijl   heeft   dit   kind   hoogstwaarschijnlijk?   

a) Zekere   hechting   
b) Onzeker   vermijdende   hechting   
c) Onzeker   ambivalente   hechting     
d) Gedesoriënteerde   hechting   

  
2.   In   welk   stadium   van   de   theorie   van   Piaget   ontwikkelt   een   kind   het   begrip   object-permanentie?   

a) Sensomotorische   stadium   
b) Pre-operationele   stadium   
c) Concreet   operationeel   stadium   
d) Formeel   operationele   stadium   

  
Hoofdstuk   2:   
1.   Welke   theorie   over   emoties   ziet   er   schematisch   zo   uit:   stimulus   >   fysiologische   reactie   +   emotie   

a) James-lange   theorie   
b) Cannon-   Bard   theorie   
c) Schachter-Singer   theorie   
d) Affect-ass   information   theory   

  
2.   Masters   en   Johnson   hebben   de   seksuele   reactiecyclus   vormgegeven.   Deze   cyclus   bestaat   uit   vier   
stadia.   Wat   is   de   juiste   volgorde?   

a) Opwindingsfase   >   Plateaufase   >   Orgasmefase   >   Resolutiefase   
b) Plateaufase   >   Opwindingsfase   >   Resolutiefase>   Orgasmefase   
c) Opwindingsfase   >   Orgasme   fase    >   Resolutiefase   >   Plateaufase   
d) Plateaufase   >   Opwindingsfase   >   Orgasmefase   >   Resolutiefase   

  
Hoofdstuk   3:   
1.   De   lichamelijke   reactie   op   stress   worden   ook   wel   het   algemeen   aanpassingssyndroom   ( general   
adaptation   syndrome )   genoemd.   Dit   is   een   patroon   van   responsen   op   stress   dat   uit   drie   fasen   
bestaat.   In   welke   fase   bereidt   het   lichaam   zich   voor   op   een   langdurige   aanval   om   de   stressor   tegen   
te   gaan?   

a) Alarmfase   
b) Resistentie   fase   
c) Uitputtingsfase   

  
2.   Uit   onderzoek   blijkt   dat   bepaalde   persoonlijkheidskenmerken   bijdragen   aan   hartziektes.   Welk   
type   mens   heeft   een   grotere   kans   op   hartziekten?   

a) Mensen   met   een   type   A-gedragspatroon   
b) Mensen   met   een   type   B-gedragspatroon   
c) Type   A   en   type   B   hebben   een   even   grote   kans   op   hartziekten   
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Hoofdstuk   4:   
1.   Welk   effect   houdt   in   dat   mensen   die   instemmen   met   een   klein   verzoek,   waarschijnlijk   ook   
instemmen   met   een   groter   verzoek?   

a) Low   balling   strategie   
b) Deur-in-het-gezicht   effect   
c) Voet-tussen-de-deur   effect   
d) Social   loafing   effect     

  
2.   De   partner   van   Maria   heeft   een   schilderij   gekocht   die   zij   in   eerste   instantie   heel   lelijk   vond.   Echter,  
hij   hangt   nu   enkele   weken   aan   de   muur   in   de   woonkamer   en   Maria   vindt   het   schilderij   nu   toch   wel   
wat   hebben.   Hoe   noem   je   dit   fenomeen?   

a) Mere-exposure   effect   
b) Social   facilitation   
c) Social   loafing   
d) Bystander   effect   

  
Hoofdstuk   5:     
1.   Freud   stelt   dat   kinderen   door   een   aantal   psychoseksuele   ontwikkelingsstadia   gaan,   waarin   
bepaalde   behoeftes   bevredigd   moeten   worden.   Wat   is   de   juiste   volgorde   van   deze   fasen?   

a) Genitale   stadium   >   fallisch   stadium   >   anaal   stadium   >   oraal   stadium   >   latentie   stadium     
b) Latentie   stadium   >   genitale   stadium   >   fallische   stadium   >   orale   stadium   >   anale   stadium     
c) Orale   stadium   >   anale   stadium   >   fallische   stadium   >   latente   stadium   >   genitale   stadium   
d) Anale   stadium   >   orale   stadium   >   latente   stadium   >   genitale   stadium   >   fallische   stadium      

2.   Volgens   Buss   en   Plomin   zijn   er   drie   temperamenten.   Welk   van   de   onderstaande   antwoorden   
hoort   daar    niet    bij?   
a)   Emotionaliteit   
b)   Openheid   
c)   Activiteitsniveau   
d)   Gezelligheid     

3.   Het   ego   maakt   volgens   de   psychodynamische   theorie   gebruik   van   zogenaamde   
verdedigingsmechanismen.   Bij   (1)   wordt   geprobeerd   de   bron   van   de   angst   buiten   het   bewustzijn   te   
houden.   Bij   (2)   wordt   een   onacceptabele   kwaliteit   die   men   bezit   toegeschreven   aan   iemand   anders.   
a)   1=   ontkenning,   2=   bescherming      
b)   1=   bescherming,   2=   vervanging      
c)   1=   sublimering,   2=   onderdrukking      
d)   1=   onderdrukking,   2=   bescherming     

Hoofdstuk   6:   
1.   Over   een   patiënt   wordt   het   volgende   gezegd:   “Ik   denk   dat   zij   een   angststoornis   heeft   ontwikkeld,   
omdat   ze   hier   al   vatbaar   voor   was.   Toen   ze   vervolgens   een   auto-ongeluk   kreeg,   is   de   angststoornis   
geactiveerd   ”.   Bij   welk   model   past   deze   uitspraak?     
a)   Familiesystemen   model      
b)   Socioculturele   model   
c)   Humanistische   model   
d)   Diathese-stress   model   
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2.   Welk   van   de   onderstaande   stelling(en)   is/zijn   juist?     

I:   Een   bipolair   I   stoornis   wordt   ook   wel   hypomanie   genoemd.   
II:   Een   belangrijk   negatief   symptoom   van   schizofrenie   is   het   voorkomen   van   
ongeorganiseerde   spraak.     

a)   Stelling   I   en   II   zijn   juist   
b)   Stelling   I   is   juist,   stelling   II   is   onjuist   
c)   Stelling   I   is   onjuist,   stelling   II   is   juist   
d)   Stelling   I   en   II   zijn   onjuist   

  
Hoofdstuk   7:     
1.   Antidepressiva   worden   vaak   gebruikt   om   een   depressie   te   behandelen.   MAO-inhibitoren   werden   
veel   gebruikt   als   antidepressiva.   Dit   middel   zorgt   voor   de   afbraak   van   drie   neurotransmitters,   zodat   
deze   meer   aanwezig   zijn   in   de   hersenen.   Welk   van   de   onderstaande   antwoorden   hoort    niet    bij   die   
drie   neurotransmitters?   
a)   GABA   
b)   Serotonine   
d)   Dopamine   
e)   Norepinefrine      

2.   Patiënt   X   is   gediagnosticeerd   met   een   bipolaire   stoornis.   Welk   medicijn   zal   het   meest   effectief   zijn   
om   stemmingswisselingen   tegen   te   gaan?   
a)   Methadon   
b)   Lithium   
c)   Clozapine     
d)   Risperdal     
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Antwoorden   oefenvragen:   

  
Hoofdstuk   1:   

1. C   
2. A   

Hoofdstuk   2:   
1. A   
2. A   

Hoofdstuk   3:   
1. B   
2. A   

Hoofdstuk   4:   
1. C   
2. A   

Hoofdstuk   5:     
1. C   
2. B   
3. D   

Hoofdstuk   6:   
1. D   
2. D   

Hoofdstuk   7:     
1. A   
2. B   
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Nawoord   

  
Hèhè,   het   is   je   gelukt!   Je   hebt   jouw   samenvatting   uitgelezen.   
    
Wil  je  meer  vertrouwen  tanken  voor  het  tentamen?  Geen  paniek!  Wij  kunnen  je  verder  helpen  in  de                                   
vorm  van  handige  abonnementen.  Met  een  abonnement  ontvang  jij  de  samenvattingen  altijd  met                           
korting  en  als  eerste  in  huis!  Nieuwsgierig  geworden  naar  een  abonnement?  Bekijk  dan  onze                             
website!   
     
Join   de   gratis   Slim   Academy   Community!   
Wil   jij:   

✓     Whatsappen   met   jouw   medestudenten?   
✓     Toegang   krijgen   tot   extra   oefenvragen?   
✓     Meer   gratis   voorbeeldsamenvattingen   en   supplementen   ontvangen?   
✓     Antwoord   krijgen   op   al   jouw   vragen   van   onze   studiehelden?   

  
Scan   dan   de   QR   code   of   ga   naar    www.SlimAcademy.nl/Join    en   word   gratis   lid   van   
onze   community!    

  
  

Nu   1   MAAND   GRATIS   bij   een   abonnement!   
Altijd   direct   de   Slim   Academy   samenvattingen   van   jouw   vakken   zo   snel   mogelijk   in   huis   hebben?   
Gebruik   dan   de   kortingscode   1MAANDGRATIS   bij   het   afsluiten   van   een   abonnement   voor   
een    gratis   maand   aan   samenvattingen !   
Ga   hiervoor   naar    www.slimacademy.nl    en   kies   je   jaar.   Deze   code   is   geldig   tot   30   november   2021.   

  
Werken   bij    
Heb  jij  het  idee  dat  je  deze  samenvatting  ten  minste  net  zo  goed  zou  kunnen  schrijven  of  zou                                     
kunnen  verbeteren?  Dan  is  de  rol  van  Studieheld  zeker  iets  voor  jou.  Je  kunt  werken  vanuit  huis,                                   
krijgt  een  riante  vergoeding  en  je  hebt  een  studiegerelateerde  bijbaan  die  goed  op  je  cv  staat.  Heb                                   
je   interesse?   Stuur   dan   jouw   motivatie   en   cv   naar    klantenservice@slimacademy.nl .    

  
  

Kom   in   contact   met   Slim   Academy   
Wil   je   op   de   hoogte   blijven   van   de   ontwikkelingen   bij   Slim   Academy?   Kom   in   contact   via:   

  
www.slimacademy.nl                                      
@SlimAcademy.nl   
klantenservice@slimacademy.nl   
010   214   32   45   
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