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 Voorbeeldsamenvatting Ontwikkelingspsychologie - Literatuur 2022/2023 

 Voorwoord 

 Beste student, 

 Leuk dat je dit jaar Psychologie studeert! Voor je ligt de voorbeeldsamenvatting van het vak 
 Ontwikkelingspsychologie. Slim Academy heeft de eerste vier hoofdstukken van de 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 eerste studiepunten! 

 Nu korting op onze producten! 
 Twee maanden lang gratis samenvattingen ontvangen? Bij Slim Academy krijg je nu de eerste 
 twee maanden van een abonnement helemaal gratis! Gebruik de code  RGPS-ABO  op 
 www.slimacademy.nl  . Wil jij liever eerst een losse  samenvatting of totaalpakket proberen? 
 Vergeet dan niet de code  RGPS50  te gebruiken voor  50% korting! 

 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  . 

 Auteursrechten voorbehouden 
 Houd er rekening mee dat onze samenvattingen beschermd zijn door de auteurswet. Dat 
 betekent dat het doorverkopen of delen van onze fysieke en/of digitale samenvattingen illegaal 
 is. Als je wilt dat wij samenvattingen kunnen blijven aanbieden, verzoeken wij je jouw eigen 
 exemplaar te kopen. Als je vragen hebt of schendingen van het auteursrecht wilt melden, kun je 
 contact met ons opnemen via klantenservice@slimacademy.nl. 

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

 Te�m Sli� Aca���y 

 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 

 Je staat op het punt de samenvatting van het vak Ontwikkelingspsychologie van de Bachelor 
 Psychologie te lezen. De cursus Ontwikkelingspsychologie onderzoekt hoe de mens tijdens de 
 levensloop ontwikkelt. Hierbij kijken we naar alle levensfasen, van de conceptie tot de dood. 
 Hierbij wordt ingegaan op de fysieke, cognitieve en psychosociale ontwikkeling. 
 Maak je geen zorgen, we hebben deze samenvatting geschreven met als doel je door dit vak 
 heen te helpen. Meerdere topstudenten, die recentelijk dit vak hebben gevolgd, hebben hun 
 expertise gedeeld en aan deze samenvatting gewerkt, om je te helpen met de dingen waar de 
 meeste studenten mee worstelen bij het studeren van Ontwikkelingspsychologie. 

 Het tentamen 
 Je eindcijfer voor dit vak bestaat uit het cijfer op het tentamen aan het eind van het blok. 

 Hoe kan je het beste studeren? 
 Herhalen is de sleutel tot een goed cijfer voor dit examen. Omdat er in dit vak ook vele manieren 
 zijn om vragen te stellen, met veel mogelijke variaties, moet je proberen om zoveel mogelijk 
 oefenvragen te maken. Op deze manier kun je de meer gecompliceerde vragen van het examen 
 beantwoorden. Je vindt deze oefeningen in dit boekje. 

 Indeling van de samenvatting 
 Onze samenvatting voor dit vak bestaat uit twee delen. We hebben ervoor gezorgd dat we de 
 samenvatting uit de literatuur zo vroeg mogelijk aan het begin van het blok hebben uitgegeven. 
 Hiermee kan je jouw colleges voorbereiden en alvast op tijd beginnen met studeren. In de 
 collegesamenvatting hebben we alle informatie uit de hoorcolleges samengevat zodat je ook 
 duidelijk kunt zien waar de docent zelf de nadruk op heeft gelegd. 

 Voor de laatste hoorcolleges zullen we extra supplementen publiceren, die je kunt downloaden 
 vanaf onze website  www.slimacademy.nl  . 

 Succes met studeren! 
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 Hoofdstuk 1: Levensduurontwikkeling 

 1.0 Introductie 
 Dit hoofdstuk (Papalia, D.E. (2014)  Experience Human  Development  (14e editie). McGraw-Hill 
 Education, p. 2-19) geeft een korte inleiding in de ontwikkelingspsychologie. De verschillende 
 perioden van de levensloop, domeinen van ontwikkeling en invloeden op ontwikkeling worden 
 besproken. 

 1.1 De ontwikkelingspsychologie 
 Het wetenschappelijk bestuderen van verandering en stabiliteit in het menselijk leven wordt de 
 ontwikkelingspsychologie  genoemd. Hierbij wordt geprobeerd  bepaald gedrag te beschrijven, 
 uit te leggen en te voorspellen. Ook kunnen er interventies gedaan worden als de ontwikkeling 
 afwijkend verloopt. 

 Aangezien ontwikkeling afhangt van veel verschillende processen, is de ontwikkelingspsychologie 
 een interdisciplinair veld. Er zijn onder andere invloeden uit de psychologie, biologie en de 
 geschiedenis. In de beginfase van de ontwikkelingspsychologie werd er vooral gefocust op 
 kinderen, aangezien die veel en snelle veranderingen doormaken. Tegenwoordig wordt 
 ontwikkeling echter als een levenslang proces gezien. In de hedendaagse 
 ontwikkelingspsychologie worden ook volwassenen en ouderen bestudeerd. Daarom wordt de 
 ontwikkeling van een mens ook wel  levensduurontwikkeling  (  life-span development  ) genoemd. 

 De levensduur wordt opgedeeld in verschillende perioden. Deze perioden zijn ontstaan in een 
 bepaalde cultuur of samenleving en zijn dus niet universeel. Ze worden als normaal beschouwd 
 door de mensen van die bepaalde cultuur en zijn  sociale  constructies  . Dit houdt in dat er 
 verschillen in de ontwikkelingsfasen zitten, deze zijn afhankelijk van de cultuur. Volgens de 
 Westerse cultuur zijn er acht fasen: de prenatale periode (conceptie tot geboorte), de baby- en 
 peutertijd (0-3 jaar), de vroege kindertijd (3-6 jaar), de midden kindertijd (6-11 jaar), de 
 adolescentie (11-20 jaar), de jonge volwassenheid (20-40 jaar), de midden volwassenheid (40-65 
 jaar) en ten slotte de late volwassenheid (65+). 

 Een mens ontwikkelt op verschillende domeinen. Deze domeinen staan niet volledig los van 
 elkaar, maar beïnvloeden elkaar ook. Onder de cognitieve ontwikkeling vallen onder andere 
 leren, geheugen en taal. Daarnaast is er de psychosociale ontwikkeling, waarbij gekeken wordt 
 naar emoties, persoonlijkheid en sociale relaties. Ten slotte wordt er gekeken naar de fysieke 
 ontwikkeling  van ons lichaam en brein. Een normale  ontwikkeling vindt plaats als er aan 
 bepaalde basisbehoeften is voldaan en bepaalde taken worden beheerst. Deze basisbehoeften 
 zijn belangrijk voor de ontwikkelingsfases en domeinen. 

 In deze samenvatting worden de kenmerken die specifiek zijn voor de verschillende domeinen 
 en perioden besproken. 

 1.2 Invloedsfactoren op de ontwikkeling 
 Niet iedereen ontwikkelt zich op dezelfde manier, er zijn  individuele verschillen  in kenmerken, 
 invloeden of ontwikkelingsuitkomsten. Om deze verschillen te begrijpen wordt er gekeken naar 
 universele invloeden op de ontwikkeling. 
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 Genen en omgeving 
 Sommige kenmerken van ontwikkeling worden geërfd van de ouders. Dit heeft te maken met 
 genen. Dit proces wordt erfelijkheid  genoemd. Naast  deze invloed kan het ook zijn dat iemands 
 omgeving invloed heeft op de ontwikkeling. Dit zijn niet-erfelijke of ervaringsgerichte invloeden. 
 Een voorbeeld van een omgevingsinvloed is de familie waarin iemand opgroeit. Deze kan twee 
 vormen aannemen. Ten eerste zijn er  kerngezinnen  (  nuclear  families  ), die bestaan uit één of 
 twee ouders en hun biologische, geadopteerde of stiefkinderen. Kerngezinnen bestaan dus uit 
 twee generaties. Daarnaast bestaan er ook  uitgebreide  families  (  expanded families  ), waarbij drie 
 of vier generaties samenleven. Vroeger was dit niet heel gebruikelijk in Westerse landen, maar 
 het komt steeds vaker voor. Dit komt onder andere doordat mensen langer leven, kinderen 
 langer bij hun ouders blijven wonen en er is steeds meer immigratie. Vooral migranten met een 
 niet-westerse achtergrond maken vaak deel uit van families die bestaan uit meerdere generaties. 

 Een andere omgevingsinvloed is iemands  sociaaleconomische  status  (SES). Deze status wordt 
 gebaseerd op iemands inkomen, onderwijs en beroepsniveau. Zo kan armoede een negatieve 
 invloed hebben op iemands fysieke, cognitieve en psychosociale gesteldheid. Het is echter wel zo 
 dat mensen met een lagere SES vaak meer tijd met elkaar doorbrengen, waardoor er vaak een 
 sterkere band ontstaat tussen de ouders en kinderen. 

 Er zijn negatieve en positieve factoren die invloed hebben op ontwikkeling.  Risicofactoren 
 vergroten de kans op een negatieve ontwikkelingsuitkomst. Een andere mogelijke 
 omgevingsinvloed is iemands  cultuur  . Dit betreft de  manier van leven van een bepaalde groep 
 en bestaat uit aangeleerd gedrag, dat overgedragen is van generatie op generatie. Mensen die 
 verenigd zijn door een bepaalde cultuur, vormen een  etnische groep  . Hierdoor ontstaat er een 
 gedeelde identiteit en gelijke overtuigingen. Soms denken mensen dat er binnen een etnische 
 groep geen verschillen bestaan, waardoor er een  etnische  gloss  ontstaat. Dit is een 
 overgeneralisatie van een etnische groep, waarbij er geen rekening wordt gehouden met 
 individuele verschillen. Een ander begrip is ras. Ras heeft te maken met iemands cultuur en 
 etniciteit, maar er is weinig overeenkomst in de definitie ervan en het lijkt onmeetbaar. Ten 
 slotte is iemands historische context, de tijd waarin we leven, ook een omgevingsinvloed. 

 Of genen of omgeving een grotere invloed heeft op de ontwikkeling staat centraal in het  nature 
 versus nurture  debat. Tegenwoordig is het steeds gemakkelijker  de relatieve invloed van genen 
 aan de ene kant en omgeving aan de andere kant te bepalen op populatieniveau. Op individueel 
 niveau is dit nog onmogelijk. Naast genen en omgeving heeft rijping  (  maturation  ) ook invloed op 
 de ontwikkeling van het lichaam en het brein. Dit is het plaatsvinden van biologische- en 
 gedragsveranderingen gedurende de levensloop. 

 Normatieve en niet-normatieve invloeden 
 Naast genen en omgeving hebben gebeurtenissen in iemands leven ook invloed op iemands 
 ontwikkeling. Wanneer een invloed gelijk is voor bijna iedereen binnen een groep is er sprake 
 van een  normatieve invloed  . Ten eerste zijn er leeftijdsgerelateerde  invloeden, ofwel: invloeden 
 die gelijk zijn voor iedereen met een bepaalde leeftijd. Ten tweede zijn er geschiedenis 
 gerelateerde invloeden. Dit zijn gebeurtenissen die dezelfde invloed hebben op het gedrag en de 
 attitudes van een  historische  generatie  . Dit is een  groep mensen die sterk beïnvloed wordt 
 door een historische gebeurtenis tijdens een belangrijke periode. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 
 een oorlog. Er zijn ook  niet-normatieve invloeden  ,  dit zijn ongewone gebeurtenissen die alleen 
 bij een bepaald persoon plaatsvinden of typische gebeurtenissen die op een ongewone tijd 
 plaatsvinden. Dit kan bijvoorbeeld een ongeluk zijn. 

 5 



 Voorbeeldsamenvatting Ontwikkelingspsychologie - Literatuur 2022/2023 

 1.3 Wanneer vindt ontwikkeling plaats 
 Konrad Lorenz deed onderzoek naar  inprenting  bij pasgeboren  kuikens. Bij zijn onderzoek 
 volgden pasgeboren dieren instinctief het eerste bewegende object dat ze zagen. Deze vorm van 
 leren gebeurt in een kritieke periode, waardoor Konrad ontdekte dat de timing van een bepaalde 
 invloed heel belangrijk is. Een aan- of afwezigheid van een bepaalde gebeurtenis kan op een 
 bepaald moment een specifieke invloed hebben op iemands ontwikkeling. Dit moment wordt 
 een  kritieke periode  genoemd. Aangezien de ontwikkeling  van de mens een zekere mate van 
 plasticiteit of flexibiliteit kent, wordt er bij mensen vaker gesproken van  gevoelige periodes  . In 
 een gevoelige periode staat een persoon open voor bepaalde soorten ervaringen. Er zijn 
 individuele verschillen in de mate van plasticiteit. 

 1.4 Paul B. Baltes 
 Volgens Baltes (1936-2006) zijn er zeven principes van een levenslange ontwikkelingsbenadering: 

 ●  Ontwikkeling vindt plaats op meerdere dimensies, bijvoorbeeld biologische en sociale 
 dimensies; 

 ●  Ontwikkeling heeft te maken met plasticiteit; 
 ●  Elke periode van de ontwikkeling kent eigen kenmerken, maar elke periode is even 

 belangrijk; 
 ●  Ontwikkeling gaat niet in één richting, dus ontwikkeling op een bepaald gebied kan een 

 ander gebied verslechteren; 
 ●  Ontwikkeling heeft ook te maken met het veranderen van de allocatie van beschikbare 

 middelen; 
 ●  De relatieve invloed van cultuur en biologie is verschillend over de levensduur; 
 ●  Ontwikkeling wordt beïnvloed door de historische en culturele context. 
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 Hoofdstuk 2: Onderzoek in de ontwikkelingspsychologie 

 2.0 Introductie 
 Dit hoofdstuk (Papalia, D.E. (2014)  Experience Human  Development  (14e editie). McGraw-Hill 
 Education, p. 20-47) bespreekt ten eerste de belangrijkste perspectieven op de ontwikkeling van 
 een mens. Daarnaast wordt er ingegaan op methoden van onderzoek en onderzoeksethiek. 

 2.1 Theorieën en modellen 
 Onderzoek wordt uitgevoerd om aan te tonen of een theorie wel of niet accuraat is in 
 voorspellingen. Hierbij kunnen  hypotheses  gebruikt  worden. Dit zijn mogelijke verklaringen voor 
 fenomenen en worden gebruikt om de uitkomst van bepaalde perspectieven te voorspellen. De 
 hypothese wordt opgesteld vanuit een  theorie  , dat  is een set van logisch gerelateerde 
 concepten die de resultaten organiseert, verklaart en voorspelt. Wanneer na onderzoek blijkt dat 
 een theorie niet consistent is met de resultaten, kan er een nieuwe en betere theorie opgesteld 
 worden. 

 Bij het verklaren van ontwikkeling zijn er twee modellen te onderscheiden: 
 ●  Mechanisch model  : deze benadering ziet mensen als machines die een serie van 

 voorspelbare reacties op stimuli laten zien. De ontwikkeling wordt gezien als een continu 
 proces, waardoor voorspellingen over gedrag gedaan worden door te kijken naar gedrag 
 in het verleden. Hiervoor wordt vaak gebruik gemaakt van kwantitatieve data, ofwel: data 
 over veranderingen in nummers, hoeveelheden of frequenties. Een bekende aanhanger 
 van het mechanische model was John Locke, die stelde dat een kind een leeg omhulsel is 
 dat volkomen wordt gevormd door de maatschappij; 

 ●  Organisch model  : deze benadering ziet mensen als actieve wezens die hun eigen 
 ontwikkeling sturen. De ontwikkeling gebeurt volgens hen in kwalitatief verschillende 
 fasen. In elke fase is de ontwikkeling verschillend van aard en de fasen bouwen op 
 elkaar. Er wordt hierbij gekeken naar kwalitatieve data, ofwel: veranderingen in soort, 
 structuur of organisatie. Een bekende aanhanger was Jean Jacques Rousseau. 

 Aan welk ontwikkelingsproces aandacht wordt besteed in het onderzoek hangt af van het 
 gebruikte perspectief. De meest invloedrijke perspectieven worden hieronder besproken. 

 2.2 Psychoanalyse: Freud en Erikson 
 Volgens het  psychoanalytische perspectief  wordt de  menselijke ontwikkeling gevormd door 
 onbewuste krachten die menselijk gedrag motiveren en het leren van omgaan met dit gedrag, 
 zodat het maatschappelijk geaccepteerd is. Sigmund Freud is een belangrijk psychoanalytisch 
 psycholoog geweest. Volgens hem bestaat de mens uit verschillende entiteiten, die aangepast 
 moeten worden om normaal te kunnen functioneren in de samenleving. Een mens bestaat 
 volgens hem uit het id, het superego en het ego. Het id streeft naar onmiddellijke 
 behoeftebevrediging, het superego vertegenwoordigt morele eisen en het ego medieert tussen 
 het id en het superego. Het ego ‘luistert’ dus naar het id en het superego, en vindt een 
 middenweg waarnaar het gaat handelen. 
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 Een kind verloopt volgens Freud verschillende fasen van psychoseksuele ontwikkeling. Deze zijn 
 op chronologische volgorde: 

 ●  Orale fase: bron van plezier, betreft activiteiten georiënteerd op de mond; 
 ●  Anale fase: het halen van seksueel genot uit het controleren van de blaas en van de 

 stoelgang; 
 ●  Fallische fase: het kind raakt gehecht aan de ouder van het andere geslacht en 

 identificeert zich later met de ouder van hetzelfde geslacht. Bij mannen staat die bekend 
 als het Oedipuscomplex, bij vrouwen als het Elektracomplex. Daarnaast vindt de 
 ontwikkeling van het superego plaats; 

 ●  Latente fase: relatief kalme fase, waarin ze hun seksuele energie in andere bezigheden 
 stoppen; 

 ●  Genitale fase: heropleving van de seksuele impulsen uit de fallische fase. Deze impulsen 
 worden omgevormd tot een uiting die geaccepteerd wordt door de samenleving. 

 De eerste drie fasen zijn het belangrijkst. Als een kind in een van deze fases te weinig of juist te 
 veel aandacht krijgt, bestaat het risico op fixatie. Dit kan ertoe leiden dat bepaalde aspecten van 
 deze fase in het latere leven weer naar boven komen. 

 De ideeën van de psychoanalyse zijn moeilijk wetenschappelijk te onderzoeken, maar heeft ons 
 wel bewust gemaakt van onder andere het belang van onbewuste gevoelens, gedachten en 
 motivaties en de rol van de kindertijd bij het vormen van persoonlijkheid. Freud legde erg veel 
 nadruk op seksualiteit, wat zijn opvolgers minder deden. Zo legde Erik Erikson meer de nadruk 
 op de rol van de samenleving. Daarnaast stelde hij dat ontwikkeling levenslang is en niet alleen 
 in de kindertijd plaatsvindt. Erikson stelde acht fasen van psychosociale ontwikkeling  voor, 
 waarbij elke fase een  crisis  kent. Dit is een psychosociale  uitdaging die belangrijk is op een 
 bepaald moment. Bij het goed doorstaan van een fase ontstaat er een deugd (  virtue  ). De fasen 
 zijn: 

 ●  Basisvertrouwen vs. wantrouwen: het kind leert dat de wereld een veilige en goede plek 
 is. 

 o  Deugd: hoop; 
 ●  Autonomie vs. schaamte en twijfel: het kind ontwikkelt een balans tussen 

 onafhankelijkheid en zelfstandigheid over schaamte en twijfel. 
 o  Deugd: wil; 

 ●  Initiatief vs. schuldgevoel: het kind ontwikkelt initiatief door het proberen van nieuwe 
 activiteiten en is niet overweldigd door schuld. 

 o  Deugd: doelen; 
 ●  Industrie vs. inferioriteit: het kind leert vaardigheden van de cultuur of komt gevoelens 

 van onbekwaamheid tegen. 
 o  Deugd: vaardigheid; 

 ●  Identiteit vs. identiteitsverwarring: adolescent moet eigen gevoel van zelf ontwikkelen of 
 ervaart verwarring over rollen. 

 o  Deugd: trouw; 
 ●  Intimiteit vs. isolatie: persoon neigt naar verbondenheid met anderen, wanneer dit niet 

 lukt, ervaart diegene isolatie en zelfabsorptie. 
 o  Deugd: liefde; 

 ●  Generativiteit vs. stagnatie: volwassene is bezorgd over de volgende generatie of voelt 
 persoonlijke armoede. 

 o  Deugd: zorg; 
 ●  Integriteit vs. wanhoop: oude volwassene ervaart acceptatie van eigen leven en dood of 

 voelt wanhoop over het niet kunnen overdoen van het leven. 
 o  Deugd: wijsheid. 
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 2.3 Leerperspectief: Pavlov, Skinner, Watson en Bandura 
 Het perspectief dat stelt dat veranderingen in gedrag ontstaan door te leren, wordt het 
 leerperspectief  genoemd. Het leerperspectief is, in  tegenstelling tot het psychoanalytisch 
 perspectief, gemakkelijk te onderzoeken omdat het observeerbaar gedrag betreft. Binnen dit 
 perspectief zijn er twee benaderingen: de sociale leertheorie en het behaviorisme. 

 Albert Bandura stelde in zijn  sociale leertheorie  dat sociaal gedrag geleerd wordt aan de hand 
 van het observeren en nadoen van anderen (  modelling  ).  Er wordt vaak gedrag dat waardevol is in 
 de cultuur nagedaan. Door feedback leert een kind en kiest het modellen die overeenkomsten 
 hebben met zelf gestelde standaarden. Door  modelling  zal het kind een gevoel van  self-efficacy 
 ontwikkelen: het idee dat het uitdagingen aan kan en doelen kan bereiken. De sociale leertheorie 
 gaat uit van  wederkerig determinisme  , dit stelt dat  een persoon invloed heeft op de wereld en 
 de wereld weer invloed heeft op een persoon. 

 Het  behaviorisme  kijkt naar de voorspelbare rol van  de omgeving in het veroorzaken van 
 observeerbaar gedrag. In tegenstelling tot bij de sociale leertheorie, wordt er alleen gekeken 
 naar de invloed van de wereld op een persoon. Het is een mechanisch model, waarbij 
 ontwikkeling wordt gezien als reactief en continu. Bij het behaviorisme wordt er gekeken naar 
 twee vormen van associatief leren: 

 ●  Operante conditionering  : dit is leren gebaseerd op associaties tussen gedrag en de 
 consequenties daarvan. B.F. Skinner beweerde dat versterkingen  (  reinforcements  ) zorgen 
 dat gedrag versterkt wordt, waardoor de kans groot is dat het zich herhaalt. In 
 tegenstelling tot versterkingen, zorgt straf  juist  voor het verzwakken van gedrag. 
 Hierdoor wordt de kans dat het gedrag zich herhaalt, kleiner. Als gedrag niet meer 
 versterkt wordt, zal het uiteindelijk uitdoven en dus terugkeren naar het originele niveau. 
 Deze manier van leren wordt ook toegepast in therapie, bijvoorbeeld in 
 gedragsmodificatietherapie; 

 ●  Klassieke  conditionering  : hierbij is leren gebaseerd  op het associëren van een stimulus 
 die geen respons oproept met een stimulus die wel een respons oproept. 
 Ivan Pavlov leerde honden bijvoorbeeld te gaan kwijlen wanneer ze een bel hoorden, 
 doordat die bel werd geassocieerd met eten. Een ander bekend voorbeeld is de Little 
 Albert studie van John B. Watson. Hij leerde de baby bang te zijn voor witte, harige 
 objecten, door deze objecten te associëren met een hard geluid. 

 2.4 Cognitieve perspectief: Piaget en Vygotsky 
 De rol van gedachteprocessen in de ontwikkeling staat centraal in het  cognitieve perspectief  . 
 Een theorie binnen dit perspectief is de theorie over cognitieve fasen van Piaget. Deze theorie 
 past binnen het organische model en gaat uit van vier fasen in de cognitieve ontwikkeling van 
 een kind: 

 ●  Sensorisch-motorische fase (tot 2 jaar): het kind kan activiteiten organiseren in relatie tot 
 de omgeving door sensorische en motorische handelingen; 

 ●  Preoperationele fase (2 tot 7 jaar): het kind ontwikkelt een representatiesysteem en 
 gebruikt symbolen om mensen, plaatsen en gebeurtenissen te representeren. Taal en 
 fantasiespellen zijn belangrijke manifestaties van deze fase en het denken is onlogisch; 

 ●  Concrete operaties (7 tot 11 jaar): het kind kan problemen logisch oplossen als deze 
 problemen gefocust zijn op het heden. Abstract denken is nog lastig; 

 ●  Formele operaties (11 jaar en ouder): persoon kan abstract denken, omgaan met 
 hypothetische situaties en nadenken over mogelijkheden. 
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 Bij deze ontwikkeling spelen verschillende processen een rol. Ten eerste  adaptatie  : het 
 aanpassen aan nieuwe informatie over de omgeving. Het kan zijn dat cognitieve structuren 
 worden aangepast voor nieuwe informatie (  accommodatie  )  of dat nieuwe informatie in een 
 bestaande cognitieve structuur wordt gestopt (  assimilatie  ).  Een ander proces is  equilibratie  : 
 het continu streven naar een balans tussen assimilatie en accommodatie. Als er geen balans is, 
 ontstaat er een onplezierige motivationele staat waardoor weer accommodatie ontstaat. Ten 
 slotte speelt  organisatie  een rol. Dit is het creëren  van categorieën of systemen van kennis. Om 
 een georganiseerd patroon van gedachten en gedrag in bepaalde situaties te krijgen worden 
 schema’s  gebruikt. De theorie van Piaget heeft verrassende  inzichten en begrip opgeleverd, 
 maar het is te beperkt. 

 Vygotsky heeft een andere cognitieve theorie opgesteld: de socioculturele theorie. Deze theorie 
 kijkt naar contextuele factoren die de ontwikkeling van kinderen beïnvloeden. De theorie is 
 toegepast binnen het onderwijs, aangezien Vygotsky stelde dat ouders en leeftijdsgenoten 
 moeten zorgen voor het sturen en organiseren van het leren van een kind om zo de  zone of 
 proximal development  (ZDP) te overbruggen. Deze zone  is het gat tussen dat wat een kind 
 zelfstandig kan doen en wat hij met hulp van anderen kan doen. De steun die nodig is voor een 
 kind om een taak onder de knie te krijgen, wordt  scaffolding  genoemd. 

 Een derde cognitieve theorie is de informatieverwerkingsbenadering. Deze benadering 
 observeert en analyseert de mentale processen die betrokken zijn bij het waarnemen van en 
 omgaan met informatie. Er vallen meerdere theorieën onder deze benadering. Deze benadering 
 wordt vaak gebruikt bij leerproblemen. In tegenstelling tot Piaget gaat het uit van een continu 
 ontwikkelingsproces. Wat overeenkomt met Piaget is dat beide theorieën mensen zien als 
 actieve denkers. 

 2.5 Overige perspectieven 
 Binnen het contextuele perspectief wordt er nadruk gelegd op de sociale context. 
 Urie Bronfenbrenner beweerde dat mensen worden gevormd door de ontwikkeling, maar dat 
 mensen ook de ontwikkeling vormen door biologische en psychologische kenmerken. Met zijn 
 bio-ecologische theorie  onderscheidde hij vijf niveaus  van omgevingsinvloeden: 

 ●  Een microsysteem  omvat de dagelijkse omgeving, zoals  werk en school, waarbinnen een 
 persoon dagelijks functioneert; 

 ●  Een mesosysteem  is de samenvoeging van een aantal  microsystemen, zoals de link 
 tussen school en thuis; 

 ●  Een exosysteem  bestaat uit connecties tussen een microsysteem  en systemen of 
 instituties die iemand indirect beïnvloeden; 

 ●  Een macrosysteem  bestaat uit een aantal culturele  patronen, zoals heersende 
 overtuigingen en politieke systemen; 

 ●  Een chronosysteem  voegt een tijdsdimensie toe aan  het geheel. 

 Het evolutionaire/sociaal-biologische perspectief is gebaseerd op Darwins evolutietheorie. Dit 
 perspectief heeft te maken met ethologie: het bestuderen van het gedrag van dieren dat de 
 overlevingskansen vergroot. Ook heeft het te maken met de evolutionaire psychologie: het 
 toepassen van Darwins overlevingsprincipes op het menselijke gedrag. Een voorbeeld van een 
 psycholoog binnen dit perspectief is E.O. Wilson, die de nadruk legde op evolutionaire en 
 biologische aspecten van gedrag. Tegenwoordig is er veel aandacht voor dit perspectief. 
 Geen van deze bovenstaande theorieën kan alle facetten van ontwikkeling verklaren. 
 Onderzoekers zijn daarnaast tot de conclusie gekomen dat de invloeden in meerdere richtingen 
 werken: mensen veranderen de wereld, ook als de wereld de mensen verandert. 
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 2.6 Methoden voor onderzoek 
 Een belangrijk onderscheid dat gemaakt kan worden binnen onderzoeksmethoden is het 
 onderscheid tussen kwantitatief en kwalitatief onderzoek.  Kwantitatief onderzoek  houdt zich 
 bezig met objectief meetbare, numerieke data. Het gaat in het algemeen over de 
 'hoeveel?'-vragen. Bij kwantitatief onderzoek wordt de wetenschappelijke methode gehanteerd. 
 Bij deze methode wordt eerst het probleem geïdentificeerd. Aan de hand van deze identificatie 
 wordt een hypothese opgesteld. Om deze hypothese te testen wordt data verzameld. Deze data 
 wordt vervolgens statistisch geanalyseerd om te bepalen of het in overeenstemming is met de 
 hypothese. Aan de hand van deze analyse wordt een voorlopige conclusie geformuleerd. Ten 
 slotte worden de bevindingen verspreid.  Kwalitatief  onderzoek  richt zich op de 'hoe?'- en 
 'waarom?'-vragen. Deze vorm van onderzoek is meer flexibel, informeler en minder systematisch 
 dan kwantitatief onderzoek. Er zitten enkele voordelen aan kwalitatief onderzoek, zoals de 
 diepte en detail waarmee gekeken kan worden. Aan de andere kant is er vaker sprake van een 
 bias bij kwalitatief onderzoek en zijn resultaten minder generaliseerbaar. Elke benadering 
 gebruikt een eigen methode om steekproeven te nemen en om data te verzamelen. 
 Steekproeven 
 Bij kwantitatief onderzoek is het trekken van een  random steekproef  ideaal. Hierbij heeft elke 
 persoon in de populatie een gelijke kans om in de steekproef te komen, zodat een generalisatie 
 naar de gehele populatie mogelijk is. Een random steekproef is echter lastig om te verkrijgen. 
 Kwalitatief onderzoek maakt geen gebruik van random steekproeven. Hier worden de mensen 
 juist gekozen op basis van hun kwaliteit om te communiceren. 

 Verzamelen van data 
 Een veelvoorkomende vorm van dataverzameling zijn  self-reports  , zoals het  bijhouden van een 
 dagboek. Ook het afnemen van interviews is een veelgebruikte methode. 
 In een gestructureerd interview  wordt aan alle personen  dezelfde vragen gesteld. Een open 
 interview  is echter meer flexibel. Een nadeel van  interviewen is dat mensen niet altijd eerlijk zijn 
 over hun ervaringen. Daarnaast kan het zijn dat de geïnterviewde mensen geen accurate 
 weerspiegeling vormen van de populatie. 

 Een andere manier om data te vergaren is door middel van observatie. Dit kan op twee 
 manieren plaatsvinden. Bij  natuurlijke observatie  observeert de onderzoeker mensen in een 
 dagelijkse situatie, zonder in te grijpen. Bij een  laboratoriumobservatie  observeren 
 onderzoekers mensen in een gecontroleerde omgeving, zoals een laboratorium. Een nadeel van 
 observatie is dat geen verklaring kan worden gegeven van het geobserveerde gedrag. Ook 
 bestaat er een risico op  observer bias  : onderzoekers  interpreteren data vaak zo, dat het 
 overeenstemt met eigen verwachtingen. 

 Onderzoekers gebruiken vaak objectieve middelen om data te verzamelen voor kwantitatief 
 onderzoek, zoals het afnemen van een intelligentietest. De resultaten van dergelijke tests zijn 
 alleen bruikbaar als ze valide  en betrouwbaar  zijn.  Dat betekent dat de tests daadwerkelijk de 
 dingen meten die ze behoren te meten, en daarnaast dat de resultaten van de tests consistent 
 zijn. Om duidelijk te maken wat precies wordt gemeten is het raadzaam om  operationele 
 definities  te formuleren. Dit zijn definities in termen  van de procedures die nodig zijn om een 
 fenomeen te kunnen meten. 
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 Hoe onderzoek uitvoeren? 
 Een onderzoeksdesign  is een manier om een onderzoek uit te voeren. Er zijn vier standaard 
 onderzoeksdesigns: casestudies, etnografische onderzoeken, correlationele studies en 
 experimenten. Daarnaast zijn er drie designs die specifiek worden gebruikt om ontwikkeling te 
 bestuderen: cross-sectionele onderzoeken, longitudinale onderzoeken en sequentiële 
 onderzoeken. 

 Case studies  bestuderen individuele gevallen. Een dergelijk design kan een uitkomst bieden als 
 niet veel mensen binnen een bepaalde categorie vallen. Een casestudie kan veel informatie over 
 een bepaald onderwerp opleveren en is erg flexibel. Er kleven echter ook nadelen aan. Zo kan er 
 weinig gezegd worden over de generaliseerbaarheid van de bevindingen. Daarnaast kunnen 
 casestudies geen causale conclusies trekken, omdat deze conclusies onmogelijk getest kunnen 
 worden. 

 Een  etnografisch onderzoek  beschrijft de gewoontes,  overtuigingen, relaties en tradities die 
 gezamenlijk een bepaalde samenleving vormen. Het is een soort casestudie van een cultuur. 
 Etnografische studies kunnen zowel kwalitatief als kwantitatief zijn. Een veelgebruikte 
 onderzoeksvorm is  deelnemer observatie  . Dit houdt  in dat de onderzoeker in een bepaalde 
 cultuur infiltreert. Doordat de onderzoeker deelneemt aan de samenleving is dit 
 onderzoeksdesign erg gevoelig voor  observer bias  . 

 Correlationele studies  houden zich bezig met samenhang  tussen variabelen. Een positieve 
 correlatie betekent dat toename van de ene variabele samenhangt met toename van een andere 
 variabele. Bij een negatieve correlatie hangt afname van de ene variabele samen met afname 
 van een andere variabele. Een correlatie maakt het mogelijk om een relatie aan te tonen, maar 
 een conclusie over de causaliteit kan enkel op basis van correlatie niet worden getrokken. Je 
 weet bijvoorbeeld niet wat de richting van de relatie is, en het bestaan van een derde variabele 
 die beide variabelen beïnvloedt, is niet uit te sluiten. 

 Een  experiment  is een gecontroleerde procedure waarbij  de onderzoeker variabelen 
 manipuleert om te onderzoeken hoe deze variabelen elkaar beïnvloeden.  Onafhankelijke 
 variabelen  zijn de variabelen die de onderzoeker beïnvloedt.  De  afhankelijke variabelen 
 reageren al dan niet op de veranderingen in de onafhankelijke variabelen. Binnen een 
 experiment kan onderscheid worden gemaakt tussen een experimentele groep en een 
 controlegroep. Een  experimentele groep  krijgt daadwerkelijk  de behandeling, terwijl de 
 controlegroep  deze behandeling niet krijgt. Op deze  manier en door gebruik te maken van 
 dubbelblinde procedures, kunnen veel vormen van bias worden uitgesloten. Willekeurige 
 toewijzing aan controlegroepen zorgt ervoor dat iedereen een even grote kans heeft om in een 
 bepaalde groep terecht te komen. Hierdoor kunnen causale conclusies worden getrokken. 

 Er zijn verschillende vormen van experimenten. Een laboratoriumexperiment  vindt plaats in het 
 laboratorium, waar de onderzoeker variabelen manipuleert om de gevolgen van de manipulatie 
 te onderzoeken. Niet alle experimenten kunnen echter in het lab plaatsvinden. Een 
 veldexperiment  is een gecontroleerde studie die plaatsvindt in een dagelijkse setting. Deze twee 
 vormen van het uitvoeren van een experiment verschillen op twee gebieden: de mate van 
 controle en de generaliseerbaarheid. Een experiment in het lab zorgt ervoor dat een 
 onderzoeker veel invloed kan uitoefenen op alle variabelen, maar de conclusie kan niet goed 
 worden gegeneraliseerd. 
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 Een veldexperiment is minder controleerbaar, maar de bevindingen zijn beter te generaliseren 
 dan bij een laboratoriumexperiment. Soms zijn beide vormen niet mogelijk. Een derde optie is 
 dan het uitvoeren van een natuurlijk experiment ofwel een quasi-experiment. Bij dit 
 onderzoeksdesign worden groepen die toevallig in een bepaalde situatie zijn terechtgekomen, 
 bijvoorbeeld door het krijgen van een bepaalde ziekte of het meemaken van een ramp, 
 vergeleken met groepen die niet in die situatie verkeren. Twee nadelen zijn dat aan de hand van 
 quasi-experimenten geen causale relaties kunnen worden getrokken en dat herhaling niet 
 mogelijk is. 

 Twee van de meest voorkomende onderzoeksstrategieën om ontwikkeling te bestuderen zijn 
 cross-sectionele en longitudinale onderzoeken.  Cross-sectionele onderzoeken  laten 
 overeenkomsten en verschillen tussen mensen in bepaalde leeftijdsgroepen zien. Dergelijke 
 onderzoeken zijn relatief eenvoudig uit te voeren. Daarnaast is het probleem van attritie 
 (  attrition  ) niet aanwezig. Attritie houdt in dat mensen  tijdens het onderzoek ophouden. Een 
 nadeel van cross-sectionele onderzoeken is dat individuele verschillen wegvallen, omdat alleen 
 naar het gemiddelde wordt gekeken. 
 Ook worden de resultaten beïnvloed door cohortverschillen. Dit zijn verschillen die worden 
 veroorzaakt doordat mensen op verschillende momenten en in verschillende situaties zijn 
 geboren en opgegroeid. 

 Longitudinale onderzoeken  kennen deze nadelen niet.  Bij longitudinale onderzoeken worden 
 namelijk dezelfde mensen bestudeerd over een bepaalde tijdspanne. Een nadeel aan deze 
 onderzoeksvorm is dat de resultaten niet van toepassing zijn op latere situaties. Een ander 
 nadeel is dat deze manier van het uitvoeren van een onderzoek erg duur en tijdrovend is. Om de 
 nadelen van beide studies op te heffen kunnen  sequentiële  onderzoeken  worden uitgevoerd. 
 Deze vorm combineert de goede kanten van longitudinale en cross-sectionele onderzoeken en 
 laat de slechte kanten wegvallen. Een nadeel is dat deze methode zeer tijdrovend en duur is. 

 2.7 Onderzoeksethiek 
 De American Psychological Association (APA) geeft richtlijnen voor de ethiek binnen 
 onderzoeken. Als onderzoekers ethische dilemma's tegen het lijf lopen, dienen ze zich te laten 
 leiden door drie principes. Allereerst dienen zij ervoor te zorgen dat proefpersonen maximaal 
 voordeel halen uit de onderzoeken, terwijl de schade zoveel mogelijk beperkt wordt. Daarnaast 
 behoren onderzoekers de autonomie van de proefpersonen te respecteren. Ook privacy en 
 vertrouwelijkheid dienen te worden gerespecteerd. 
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 Hoofdstuk 3: Van conceptie tot geboorte 

 3.0 Introductie 
 Dit hoofdstuk (Papalia, D.E. (2014)  Experience Human  Development  (14e editie). McGraw-Hill 
 Education, p.48-85) bespreekt de eerste fase van de ontwikkeling van een mens: de 
 zwangerschap. Eerst wordt uitgelegd hoe de conceptie plaatsvindt, en wordt er een kort 
 overzicht gegeven van genetica. Daarna wordt de relatieve invloed van genen en die van 
 omgeving besproken. Dit hoofdstuk sluit af met een samenvatting van de ontwikkeling van een 
 baby tijdens de zwangerschap. 

 3.1 Conceptie 
 Wanneer spermacellen van een man in de vagina terechtkomen, proberen ze door de 
 baarmoederhals naar de eileiders van de vrouw te gaan. Het kan zijn dat de spermacel een eicel 
 tegenkomt in de eileider en deze samensmelten tot een eencellig organisme, de  zygote  . Dit 
 proces wordt de  bevruchting  genoemd. De zygote vermenigvuldigt  zichzelf telkens opnieuw 
 door middel van celdeling, totdat er voldoende cellen zijn om een baby te maken. Er kan ook een 
 tweeling ontstaan. Een eeneiige tweeling ontstaat doordat er na de bevruchting twee aparte 
 klompjes met cellen ontstaan, die uitgroeien tot twee embryo's. Er ontstaat een twee-eiige 
 tweeling, als er twee eicellen gelijktijdig worden bevrucht door twee verschillende zaadcellen. 

 3.2 Genen en DNA 
 Chromosomen  bestaan uit DNA. Elke lichaamscel heeft  in totaal 46 chromosomen. Elke 
 geslachtscel kent 23 chromosomen. Bij de conceptie komen de 23 chromosomen van de man en 
 23 van de vrouw samen, waardoor er uiteindelijk 46 chromosomen ontstaan.  DNA  is een 
 chemische stof die aangeboren instructies bevat voor de ontwikkeling van cellulaire vormen van 
 het leven. DNA kopieert zichzelf door middel van mitose. Het heeft een dubbele helix-structuur 
 en bestaat uit verschillende basen: thymine (T), adenine (A), guanine (G) en cytosine (C). De 
 basen vormen gezamenlijk de  genetische code  . Deze  code stuurt de vorming van eiwitten, die 
 weer de functie en structuur van cellen bepalen. DNA bestaat uit  genen  , de functionele 
 eenheden van erfelijkheid. Elk gen zit op een specifieke positie op een chromosoom en bestaat 
 uit duizenden basen. Alle genen gezamenlijk vormen het menselijk genoom. 

 Jongen of meisje 
 Mensen hebben 22 paren van  autosomen  , ofwel chromosomen,  die niet gerelateerd zijn aan 
 het geslacht. Het laatste, 23  ste  paar, zijn de  geslachtschromosomen  .  Deze chromosomen 
 bepalen het geslacht dat iemand heeft. Dit geslachtschromosoom kan een X- of een 
 Y-chromosoom zijn. Vrouwen hebben twee X-chromosomen en mannen hebben zowel een X- als 
 een Y-chromosoom. De moeder geeft dus altijd een X-chromosoom door, maar de vader kan 
 zowel een X- als een Y-chromosoom doorgeven. Als de vader een X-chromosoom afgeeft, zorgt 
 dit voor de vorming van een vrouwelijk embryo. Afgifte van een Y-chromosoom zorgt er 
 daarentegen voor dat er een mannelijk embryo ontstaat. Rond zes tot acht weken na de 
 bevruchting wordt testosteron geproduceerd bij de mannelijke embryo’s. Dit proces is niet 
 automatisch en erg complex, wat laat zien dat de bepaling van geslacht niet alleen door de 
 geslachtschromosomen gebeurt. 
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 Overdragen van genen 
 Gregor Mendel, een Oostenrijkse monnik, heeft rond 1860 de basis gelegd voor de huidige 
 kennis over de manier waarop genetisch materiaal wordt overgedragen. Hij ontdekte het verschil 
 tussen dominante en recessieve genen bij planten. Daarnaast merkte hij dat eigenschappen los 
 van elkaar worden overgedragen, en dus niet als geheel. Tegenwoordig is bekend dat de manier 
 van overdracht veel ingewikkelder is dan het systeem dat Mendel had ontdekt. Genen die een 
 bepaalde invloed kunnen uitoefenen op uiterlijke kenmerken worden  allelen  genoemd. Zo kan 
 iemand op het gen voor haarkleur een allel voor blond haar of bruin haar hebben. Elk persoon 
 ontvangt één allel van elke ouder voor een bepaalde eigenschap. Als deze allelen gelijk zijn dan is 
 iemand  homozygoot  voor een bepaald kenmerk. Zijn deze  allelen verschillend dan is iemand 
 heterozygoot  . Bij een  dominant  allel  zorgt het overbrengen  door één ouder er al voor dat de 
 betreffende eigenschap bij een kind zichtbaar wordt. Bij een  recessief allel  dienen beide ouders 
 het allel over te dragen voordat een kind de eigenschap verwerft. Soms kan het gebeuren dat 
 een dominant allel toch niet tot uiting komt, maar dat de expressie een combinatie is tussen het 
 recessieve en dominante allel. Dit verschijnsel heet  incomplete dominantie  . 

 Aangezien de meeste eigenschappen polygeen  zijn, wat  inhoudt dat meerdere genen tegelijk een 
 rol spelen, is het erfelijkheidsproces ingewikkelder dan het wel of niet verkrijgen van een 
 dominant allel. Dit proces laat zien dat het genotype kan verschillen van het fenotype. Het 
 genotype  bestaat uit het genetisch materiaal van een  persoon. Het bevat zowel eigenschappen 
 die tot uiting zijn gekomen en eigenschappen die niet tot uiting zijn gekomen. Het  fenotype 
 bestaat uit de uitgedrukte genetische kenmerken. Dit zijn de zichtbare eigenschappen van een 
 persoon. Het fenotype is het resultaat van het genotype en de relevante omgevingsfactoren. 

 Genexpressie wordt ook bepaald door een mechanisme dat het functioneren van de genen 
 binnen een cel bepaalt zonder de structuur van het DNA van een cel aan te tasten. Dit fenomeen 
 wordt  epigenetica  genoemd, waarbij genen aan of uit  worden gezet. Het zijn vaak 
 omgevingsinvloeden die bepalen hoe een gen tot uitdrukking komt. De epigenetische modificatie 
 treedt daarnaast vooral op tijdens kritische perioden. Een voorbeeld van epigenetica is 
 genetische inprenting. Hierbij is de expressie van een gen afhankelijk van of het geërfd is van de 
 moeder of de vader. 

 Wanneer de processen niet normaal verlopen 
 De meeste geboorteafwijkingen zijn erg zeldzaam. Slechts drie op de honderd kinderen hebben 
 een afwijking bij de geboorte. Vaak zijn normale genen dominant over afwijkende genen, maar 
 soms is het omgekeerde het geval. In het geval dat de ene ouder één dominant afwijkend gen 
 heeft en één recessief normaal gen en de andere ouder heeft twee recessieve normale genen, 
 heeft het kind vijftig procent kans om het afwijkende gen te erven. Als de ouder met het 
 dominante afwijkende gen deze doorgeeft aan het nageslacht, erft het kind de afwijking. 

 Bij  geslachtsgerelateerde erfelijkheid  is er sprake  van een patroon waarbij bepaalde 
 kenmerken op het X-chromosoom van de moeder een andere invloed heeft op mannelijk en op 
 vrouwelijk nageslacht. Dit komt doordat het Y-chromosoom een stuk kleiner is en dus minder 
 genen draagt.  Meisjes hebben met twee X-chromosomen meer kans op compensatie van een 
 normaal gen. 
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 Soms kan er een probleem ontstaan in het celdelingsproces waardoor een  mutatie  ontstaat. Dit 
 is een permanente verandering in genen of chromosomen die schadelijke kenmerken kunnen 
 produceren. Er is vaak sprake van een extra gen of een ontbrekend gen. Het syndroom van 
 Down  is de meest voorkomende chromosoomafwijking:  ongeveer één op de zevenhonderd 
 kinderen lijdt aan deze aandoening. In meer dan 90% van de gevallen is deze aandoening het 
 resultaat van een extra 21  e  chromosoom. Als een vrouw  later kinderen krijgt, neemt het risico op 
 het syndroom van Down toe. Als ouders voorafgaand aan een zwangerschap willen weten wat 
 het risico is op bepaalde aandoeningen voor hun kind, kunnen zij een genetisch consult 
 raadplegen. Een genetisch consult bepaalt aan de hand van familiegeschiedenis en DNA van de 
 ouders de risico’s op bepaalde genetische afwijkingen in een kind. 

 3.2 Nature versus nurture 
 Veel onderzoek wordt gedaan om te kijken wat precies de invloed van genen en omgeving zijn op 
 bepaalde kenmerken. De  gedragsgenetica  houdt zich  hiermee bezig.  Erfelijkheid  is de 
 statistische schatting van de bijdrage die genen leveren aan individuele verschillen in bepaalde 
 karaktertrekken in een populatie. Een erfelijkheid van 1.0 betekent dat genen voor 100% 
 verantwoordelijk zijn voor de variantie van die eigenschap binnen de populatie. Deze invloed 
 wordt bepaald door te kijken naar concordantie, ofwel overeenkomsten, bij eeneiige tweelingen. 
 Hierdoor kan de relatieve invloed van omgeving en genen worden bepaald, aangezien eeneiige 
 tweelingen dezelfde genen delen. Daarnaast worden ook vaak familiestudies en adoptiestudies 
 uitgevoerd. 

 Samenwerking 
 Erfelijkheid en omgeving zijn fundamenteel verbonden. De  reactiebreedte  (  reaction range  ) 
 verwijst naar de mogelijke uitingen van erfelijke kenmerken, afhankelijk van omgevingsfactoren. 
 Dit geeft aan hoeveel verschil er kan zijn tussen individuen in een bepaalde eigenschap. 
 Erfelijkheid kan invloed hebben op de breedte. Als een karaktertrek een extreem smalle 
 reactiebreedte heeft, wordt gesproken van  kanalisatie  .  Over het algemeen zijn de 
 karaktertrekken die cruciaal zijn om te overleven nauwer gekanaliseerd. Persoonlijkheid is juist 
 breder gekanaliseerd en kent dus meer variantie. 

 De theorie over de  genotype-omgevingsinteractie  beschrijft  het effect van gelijke 
 omgevingscondities op genetisch verschillende individuen. De genotype-omgeving correlatie is 
 de manier waarop het genotype en de omgeving in dezelfde richting werken. Dit kan op drie 
 manieren gebeuren: 

 ●  Actieve correlatie: vindt plaats als kinderen zelf ervaringen creëren die overeenkomen 
 met hun genetische aanleg. Een creatief persoon zal zich bijvoorbeeld omringen met 
 andere creatieve personen. Dit fenomeen wordt ook wel  niche  -  picking  genoemd; 

 ●  Reactieve correlatie: vindt plaats wanneer het (erfelijke) gedrag van een individu een 
 omgevingsreactie oproept. Een voorbeeld hiervan is een kind met Autisme die zich 
 sociaal onhandig gedraagt en op school gepest wordt; 

 ●  Passieve correlatie: ouders die een gen doorgegeven hebben aan het kind, waardoor het 
 kind een aanleg heeft voor een bepaalde eigenschap, zullen ook een omgeving creëren 
 waarin de ontwikkeling van die eigenschap aangemoedigd wordt. Het kind zelf heeft 
 hierbij geen invloed op de omgeving. Wanneer een kind sportieve ouders heeft, is de 
 kans groot dat de sportiviteit geërfd wordt en dat de omgeving eveneens is ingericht op 
 sport. 
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 Ondanks dat kinderen van dezelfde ouders in hetzelfde gezin opgroeien, maken ze niet alleen 
 maar dezelfde dingen mee. Deze niet gedeelde omgevingseffecten dragen voor een belangrijke 
 mate bij aan het verschil dat ontstaat tussen verschillende kinderen. 

 Sterke invloed van genen 
 Een aantal fysieke en psychosociale karaktertrekken worden sterk bepaald door de erfelijkheid. 
 Zo wordt obesitas voor veertig tot zeventig procent genetisch bepaald. Ook intelligentie wordt in 
 zeer sterke mate beïnvloed door de erfelijkheid. Het IQ van geadopteerde kinderen ligt 
 aanzienlijk dichter bij het IQ van de biologische ouders dan bij het IQ van de adoptieouders. 
 Daarnaast is  temperament  ook voor een groot deel aangeboren.  Dit is de stijl van het 
 benaderen van en reageren op situaties. Ten slotte speelt erfelijkheid een belangrijke rol bij een 
 aantal mentale aandoeningen. Schizofrenie  is een mentale  stoornis die gekenmerkt wordt door 
 een verlies van realiteit en wordt voor 85 procent erfelijk bepaald. Omgevingsfactoren kunnen 
 de aangeboren neiging triggeren, zoals bepaalde infecties en slechte voeding tijdens de foetale 
 periode. 

 3.3 Ontwikkeling van een baby 
 Voor veel vrouwen is een gemiste menstruatieperiode het eerste duidelijke teken van een 
 zwangerschap  , de periode tussen conceptie en geboorte.  De eerste veranderingen zijn echter al 
 direct na de bevruchting merkbaar. Zoals voor en na de geboorte verloopt de ontwikkeling 
 volgens twee fundamentele principes. Het  cephalocaudal  principle  houdt in dat de bovenste 
 delen van het lichaam zich eerder ontwikkelen dan de onderste delen van de romp gevormd. Het 
 proximodistal principle  houdt in dat de onderdelen  rond het centrum eerder ontwikkelen en 
 daarna de ledematen. De zwangerschap kan worden onderverdeeld in drie fases: de germinale 
 fase, de embryonale fase en de foetale fase. 

 De  germinale fase  is de eerste twee weken van de prenatale  ontwikkeling en wordt gekenmerkt 
 door een snelle celdeling, formatie van blastocysten en implantatie van de cellen in de 
 baarmoederwand. Binnen 36 uur na de bevruchting begint het proces van celdeling. Voordat de 
 celdeling plaatsvindt, groeien bepaalde cellen al uit tot een embryonale schijf. Dit is een verdikte 
 celmassa waaruit het embryo zich ontwikkelt. Deze schijf bestaat uit drie lagen. Het ectoderm is 
 de bovenste laag die later de oppervlakte van de huid wordt, de endoderm  is de onderste laag 
 die zich ontwikkelt tot de interne organen en het mesoderm  is de middelste laag vanuit waar 
 botten, spieren en het skelet worden ontwikkeld. Daarnaast ontstaan er ook omgevingsfactoren 
 die de groei van het embryo verbeteren, zoals de placenta en de vruchtzak. 

 De  embryonale fase  vindt plaats tussen twee en acht  weken. In deze fase ontwikkelen de 
 organen en de lichaamsdelen zich erg snel. 
 Dit is een kritieke periode: het embryo is hier erg gevoelig voor invloeden van buitenaf. Teveel 
 schadelijke invloeden kan een miskraam ten gevolge hebben. Dit is een natuurlijke verwijdering 
 van een embryo dat niet kan overleven buiten de baarmoeder. Als een miskraam na twintig 
 weken plaatsvindt, is er sprake van een stille geboorte. 

 Na de embryonale fase komt het kind in de  foetale  fase  , waarin het kind groter wordt en de 
 lichaamsdelen zich differentiëren. Het kind groeit uit tot twintig keer het formaat van de 
 embryonische fase. In deze fase is het kind erg actief in de baarmoeder. Het kan zelfs reageren 
 op geluiden die de moeder produceert. Ook is aangetoond dat een foetus kan leren en 
 onthouden. 
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 Schadelijke invloeden op de baby 
 De moeder heeft op vele manieren invloed op de ontwikkeling van het kind. Zo zijn de voeding 
 en het lichaamsgewicht van de moeder van groot belang. Ideaal is een toename in gewicht 
 tussen de 7 en 18 kilo, afhankelijk van het BMI van de moeder. Te veel of te weinig toename in 
 gewicht kan negatieve gevolgen hebben. Ook de kwaliteit van de voeding is van belang. Slechte 
 voeding kan de ontwikkeling van een antisociale persoonlijkheid of schizofrenie bevorderen. 
 Ondervoeding  zorgt ervoor dat de kans op overlijden  rond de tijd dat iemand net volwassen is, 
 vertienvoudigt. Regelmatige fysieke inspanning is bevorderlijk voor zowel de gezondheid van de 
 moeder als van het kind. 

 Een  teratogeen  is een schadelijke invloed van buitenaf  dat invloed heeft op de normale 
 ontwikkeling van een foetus en abnormaliteiten in de ontwikkeling kan veroorzaken. Niet elke 
 foetus is even gevoelig voor teratogenen. De mate van gevoeligheid voor teratogenen kan 
 afhangen van de genen van de moeder of de genen van het kind. Inname van drugs tijdens de 
 zwangerschap is een grote oorzaak van lichamelijke en geestelijke afwijkingen bij pasgeborenen. 
 Vooral in de eerste maanden van de zwangerschap is het kind erg gevoelig voor deze 
 teratogenen. Ook veel medicijnen, zoals antibiotica, zijn schadelijk. Het drinken van alcohol is de 
 meest voorkomende oorzaak van geboorteafwijkingen in de Verenigde Staten. Zelfs het drinken 
 van kleine hoeveelheden alcohol kan al schadelijk zijn voor de ontwikkeling van de foetus. Het 
 foetale alcoholsyndroom  wordt gekenmerkt door een  combinatie van mentale, motorische en 
 ontwikkelingsabnormaliteiten die kinderen krijgen door veel drankgebruik van hun moeder 
 tijdens de zwangerschap. Het bestaat uit een combinatie van groeiachterstand, lichaams- en 
 gezichtsafwijkingen en verstoringen in het centrale zenuwsysteem. 
 Roken tijdens de zwangerschap is de grootste oorzaak van ondergewicht bij de geboorte. 
 Rokende vrouwen hebben anderhalf keer meer kans op een kind met ondergewicht. Daarnaast 
 brengt roken tijdens de zwangerschap een verhoogd risico op een miskraam, groeiproblemen en 
 andere geboorteafwijkingen met zich mee. De gevolgen van cafeïne zijn niet helemaal duidelijk. 
 Het lijkt erop dat cafeïne geen teratogeen is, maar toch blijkt uit onderzoek dat het nuttigen van 
 minstens twee koppen koffie per dag de kans op een miskraam verdubbelt. 

 Wanneer de moeder besmet is met het Hiv-virus, kan een ongeboren kind via de placenta 
 besmet raken. Een manier om deze overgave te voorkomen is bevalling door middel van een 
 keizersnede. Ook als een kind na de zwangerschap niet besmet is, kan dat daarna alsnog 
 gebeuren door het geven van borstvoeding. 

 Angst, stress en depressie tijdens de zwangerschap kunnen schadelijk zijn voor de foetus. Ook 
 de leeftijd van de moeder heeft invloed op de ontwikkeling van een kind. De meeste 
 gezondheidsrisico’s voor een baby zijn niet groter bij een oudere moeder dan bij een jongere 
 moeder, maar de kans op een miskraam neemt wel toe naarmate de moeder ouder wordt. Zo 
 hebben moeders van 45 jaar of ouder 90 procent kans op een miskraam. Adolescente moeders 
 hebben daarentegen vaak baby’s met ondergewicht. 

 Naast de gezondheid van de moeder speelt ook de gezondheid van de vader een belangrijke rol. 
 Als de vader voor de bevruchting wordt blootgesteld aan schadelijke stoffen, kan dit de kwaliteit 
 van het sperma beïnvloeden. Rokende vaders hebben een grotere kans om genetische 
 afwijkingen door te geven aan hun nageslacht. Daarnaast heeft het meeroken van de moeder 
 tijdens de zwangerschap ook negatieve effecten op de baby. 
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 Van tevoren ontwikkeling bepalen 
 Tegenwoordig hebben wetenschappers verschillende middelen om te bepalen hoe de 
 ontwikkeling van een ongeboren baby er voorstaat. Ultrageluid en bloedtesten zijn 
 mogelijkheden om chromosomale afwijkingen te ontdekken zonder dat dit gevolgen met zich 
 meebrengt voor de zwangerschap. Hierbij kunnen afwijkingen tijdens de zwangerschap worden 
 ontdekt, maar het is natuurlijk beter in te grijpen voordat de conceptie plaatsvindt. Dergelijke 
 zorg zou moeten bestaan uit vier elementen: fysieke onderzoeken, vaccinaties, het geven van 
 advies en het screenen op risico’s voor genetische afwijkingen en ziektes. 
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 Hoofdstuk 4: De eerste jaren: fysieke ontwikkeling 

 4.0 Introductie 
 In dit hoofdstuk (Papalia, D.E. (2014)  Experience  Human Development  (14e editie). McGraw-Hill 
 Education, p. 86-125) wordt er ingegaan op de eerste levensjaren van een kind. Hierbij kijken we 
 naar de fysieke ontwikkeling die kinderen in deze periode meemaken. Eerst wordt er een 
 overzicht gegeven van de bevalling en geboorte van een kind. Hierbij bespreken we ook de 
 problemen die op kunnen treden bij de geboorte. Er wordt nog ingegaan op kindersterfte en de 
 eerste weken van de bevalling. We sluiten het hoofdstuk af met een overzicht van de 
 belangrijkste fysieke ontwikkelingen die een kind tijdens zijn eerste levensjaren doormaakt. 

 4.1 Vroegere kindersterfte 
 Voor de twintigste eeuw was de geboorte van een kind vaak een strijd tussen leven en dood, 
 voor zowel de moeder als het kind. Een moeder had een kans van tien procent om te overlijden 
 tijdens of vlak na de bevalling. Tegenwoordig is dit aantal drastisch afgenomen, onder andere 
 doordat veel bevallingen in ziekenhuizen plaatsvinden en thuisbevallingen ongeveer even veilig 
 zijn geworden als bevallingen in het ziekenhuis. 

 4.2 De geboorte 
 Het proces van de geboorte (  labor  ) begint al twee  weken voor de bevalling. Het oestrogeenlevel 
 van de vrouw stijgt, wat ervoor zorgt dat de baarmoeder samentrekt en flexibeler wordt. De 
 geboorte wordt gekenmerkt door drie fases: 

 ●  Fase 1: vindt ongeveer 12 tot 14 uur voor de bevalling plaats. In deze fase trekt de 
 baarmoeder van de moeder regelmatiger en frequenter samen. Hierdoor wordt de 
 baarmoederhals wijder; 

 ●  Fase 2: de samentrekkingen worden sterker en nog frequenter. Deze fase begint op het 
 moment dat het hoofd van de baby zich verplaatst door de baarmoederhals en eindigt 
 op het moment dat de baby geboren is; 

 ●  Fase 3: de placenta en navelstreng worden bij de moeder verwijderd. 

 Problemen tijdens en na de geboorte 
 Om de hartslag van een baby tijdens de bevalling te controleren kan er een  elektrische 
 foetuscontrole  plaatsvinden. Zo’n controle kan nuttige  informatie leveren over de baby, maar 
 het heeft ook aantal nadelen. Zo kan de uitslag vals positief zijn, waarbij de controle aangeeft dat 
 er problemen zijn, terwijl die er in werkelijkheid niet zijn. Daarnaast is het erg duur en beperkt 
 het de bewegingsmogelijkheden van de moeder. 

 Wanneer er problemen ontstaan tijdens de bevalling, is bevalling door middel van een 
 keizersnede  mogelijk. Hierbij wordt de baarmoeder  operatief verwijderd. Een keizersnede komt 
 vaker voor bij vrouwen die bevallen van een meerling. Omdat de keizersnede een aantal 
 negatieve complicaties met zich meebrengt, heeft een natuurlijke bevalling de voorkeur. 

 Aangezien een bevalling erg veel pijn doet, kan de moeder ervoor kiezen om pijnstillers te 
 gebruiken tijdens de bevalling. Hierbij kan je een injectie tegen de pijn of een plaatselijke 
 verdoving bij de vagina krijgen. Een nadeel aan het gebruik van pijnstillers tijdens de bevalling, is 
 dat de werkzame stoffen via de placenta aan de baby worden doorgegeven. Omdat pijnstillers 
 tijdens de bevalling negatieve consequenties voor de baby kunnen meebrengen, zijn gedurende 
 de twintigste eeuw een aantal alternatieve methoden van  natuurlijke bevallingen  ontwikkeld. 
 Bij een natuurlijke bevalling wordt de angst bij de moeder weggenomen door educatie over de 
 fysiologie en training in het ademen en ontspannen tijdens de bevalling. 
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 Een voorbeeld hiervan is de Lamazemethode, waarbij de moeder leert om haar spieren te 
 ontspannen tijdens de bevalling. Een andere manier is de voorbereide bevalling, waarbij 
 instructies, ademoefeningen en sociale steun gebruikt worden om fysieke reacties te controleren 
 en angst en pijn te verminderen. Er kan hierbij ook gebruikt worden gemaakt van een doula. Dit 
 is een mentor die emotionele steun en informatie geeft tijdens de bevalling. 

 4.3 De eerste weken 
 Tijdens de  neonatale periode  , de eerste vier weken  na de geboorte, ontwikkelt het lichaam van 
 de baby zich van een afhankelijk naar een onafhankelijk systeem. Het worden van een 
 onafhankelijk systeem kan complicaties met zich meebrengen. Tijdens de zwangerschap krijgt de 
 baby nog zuurstof via de navelstreng, maar na de geboorte moet de baby zelf ademen om 
 zuurstof binnen te krijgen. Soms gebeurt dit niet. Als een baby niet binnen vijf minuten na de 
 bevalling zelfstandig begint te ademen, bestaat er een kans op hersenschade vanwege anoxie 
 (zuurstofgebrek). Een andere complicatie die kan optreden is neonatale geelzucht. Hierbij krijgt 
 de baby een gele huidskleur door onrijpheid van de lever. Deze aandoening kan hersenschade 
 veroorzaken als het niet op tijd behandeld wordt. 

 Beoordeling van het functioneren 
 Zowel één als vijf minuten na de geboorte worden baby’s beoordeeld aan de hand van de 
 Apgarschaal  . De baby wordt onderzocht op hartslag,  ademhaling, huidskleur, reflexen en de 
 activiteit van de spieren. Als de score laag uitvalt, dient de baby te worden geholpen. Naast deze 
 test wordt de  Brazelton Neonatal Behavioral Assesment  Scale  gebruikt om te bepalen hoe 
 pasgeborenen op hun omgeving reageren, hoe hun neurologisch systeem functioneert en om de 
 ontwikkeling te voorspellen. Bij deze test worden de motoriek, reflexen, 
 stemmingsveranderingen, aandacht en interactie gemeten gedurende een periode van ongeveer 
 dertig minuten. Tegenwoordig wordt steeds vaker op zeldzame aandoeningen getest na de 
 geboorte. Hoewel dit een kostbaar proces is, is het over het algemeen goedkoper dan de 
 behandeling van een kind dat een stoornis ontwikkelt doordat een aandoening niet wordt 
 opgemerkt. 

 Opwinding 
 Baby’s hebben een aangeboren  mate van opgewondenheid  (  state of arousal  ). Dit is een 
 fysiologische en gedragsstatus op een gegeven moment in de periode van wakker zijn, slaap en 
 activiteit. Deze opgewondenheid verschilt van baby tot baby en heeft invloed op dagelijkse 
 processen, zoals eten en slapen, De meeste baby’s slapen ongeveer 75 procent van de tijd. Ze 
 worden om de drie à vier uur wakker om te worden gevoed. Naarmate een baby ouder wordt, 
 neemt het aantal uren opeenvolgende slaap toe. Rond de leeftijd van zes maanden kunnen de 
 meeste baby’s ongeveer zes uur achter elkaar slapen. Slaap schema’s van baby’s verschillen ook 
 per cultuur. 

 4.4 Problemen bij de geboorte 
 Een complicatie na de geboorte kan een te laag geboortegewicht zijn. Er is sprake van een te laag 
 geboortegewicht, als de baby wordt geboren met een gewicht van minder dan 2500 gram. Er 
 wordt hierbij onderscheid gemaakt in: 

 ●  Baby’s die  kleiner dan gemiddeld  zijn: hierbij is het geboortegewicht minder dan van 
 90% van de baby’s met dezelfde leeftijd. Dit is het resultaat van een langzame 
 foetusgroei, dat vaak komt door een slechte prenatale voeding; 

 ●  Vroeggeboorten  : baby’s die geboren worden voor de 37  e  week van zwangerschap. 
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 Een aantal factoren kunnen de komst van een baby met een laag geboortegewicht voorspellen. 
 Allereerst kunnen demografische en sociaaleconomische kenmerken van de moeder dit 
 voorspellen. Voorbeelden hiervan zijn een leeftijd boven de 40 of onder de 17, ongetrouwd zijn 
 en ongeschoold zijn. Daarnaast spelen medische factoren voorafgaand aan de zwangerschap 
 een rol, zoals het eerder hebben gehad van een baby met een laag geboortegewicht en het 
 hebben gehad van een miskraam. Ten derde spelen prenatale gedrags- en omgevingsfactoren 
 een rol, zoals slechte voeding en het gebruik van drugs. Een laatste indicatie vormen medische 
 condities die gepaard gaan met de zwangerschap, zoals vaginaal bloeden en depressieve 
 gevoelens. 

 Emmy E. Werner  heeft de gevolgen van geboortecomplicaties, waaronder geboren worden met 
 ondergewicht, onderzocht. Opmerkelijk is dat de complicaties zich voornamelijk voordeden als 
 de kinderen opgroeiden in een ongeschikte omgeving. Als de kinderen voldoende stimulering uit 
 hun omgeving ontvingen, waren de nadelen van geboortecomplicaties niet of nauwelijks meer 
 zichtbaar. Andere factoren die nadelige complicaties verminderen zijn persoonlijke 
 eigenschappen zoals intelligentie, een hechte band met minstens één familielid en beloningen 
 op school of op de werkvloer. 

 Geboortegewicht en de duur van de zwangerschap zijn de twee belangrijkste voorspellers van de 
 overlevingskansen en de gezondheid van een baby. De kans op sterfte na de bevalling is bij 
 kleine baby’s aanzienlijk groter, aangezien hun immuunsysteem nog niet volledig is ontwikkeld. 
 Het geven van een massage terwijl de kinderen op de intensive care liggen kan groei bevorderen. 
 Een andere methode is  kangaroo care  , waarbij een pasgeboren  baby een uur tussen de borsten 
 van de moeder wordt gelegd. Zelfs als baby’s met een laag geboortegewicht de eerste dagen 
 overleven, blijft de toekomst onzeker. Uit onderzoek is gebleken dat deze baby’s een grotere 
 kans hebben op diabetes en hart- en vaatziekten. Baby’s die binnen 26 weken na de bevruchting 
 worden geboren, zullen later gemiddeld genomen minder groot worden, een lager IQ hebben en 
 vaker gedragsproblemen vertonen. 

 Van een  stille geboorte  is sprake als een foetus 20  weken of later na de bevruchting plotseling 
 overlijdt. De oorzaak hiervan is vaak onduidelijk, maar vaak zijn stil geboren foetussen erg klein, 
 wat een aanwijzing vormt voor ondervoeding. Soms wordt het vroegtijdig overlijden van een 
 foetus al tijdens de zwangerschap opgemerkt, maar het kan ook voorkomen dat pas bij de 
 bevalling blijkt dat de baby al is overleden. De kans op een stille geboorte is groter voor jongens 
 dan voor meisjes. 

 Als baby’s levend geboren worden is er nog een grote kans dat ze in de eerste maand overlijden. 
 Zestig procent van de sterfgevallen vindt namelijk plaats in de eerste maand. De voornaamste 
 reden voor dit overlijden is het ontstaan van infecties. Deze infecties kunnen vaak worden 
 voorkomen door vaccinaties toe te dienen, maar in veel landen zijn deze niet beschikbaar. Het 
 kan ook zijn dat ouders denken dat het vaccin andere ziekten kan veroorzaken of dat de baby te 
 veel vaccins krijgt. Bewijs laat daarentegen zien dat beide beweegredenen niet opgaan. 
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 Wiegendood  is de plotselinge en onverklaarbare dood van een baby van minder dan een jaar 
 oud. Vaak is wiegendood het resultaat van een combinatie van factoren, waaronder biologische 
 afwijkingen en de blootstelling aan rook van de ouders. Onderzoek heeft een sterke relatie 
 tussen op de buik slapen en wiegendood aangetoond. Door een baby op de rug te laten slapen 
 op een stevige ondergrond, kunnen veel gevallen van wiegendood worden voorkomen. 
 Ook door ongelukken komen veel baby’s om het leven. Ongeveer negentig procent van alle 
 sterfgevallen door ongelukken zijn te verdelen in vier categorieën: verstikking, auto-ongelukken, 
 verdrinking en brand(wonden). Veel van deze ongelukken vinden thuis plaats. Het is de vraag of 
 het altijd ongelukken zijn, of dat ouders misschien niet kunnen omgaan met het huilen van de 
 baby. 

 Naast baby’s die te vroeg worden geboren, kunnen baby’s ook te laat worden geboren. Een baby 
 is  postmature  als het 42 weken na de bevruchting nog  niet is geboren. Omdat de placenta 
 minder effectief is na een lange zwangerschap, kan het zijn dat de baby een zuurstoftekort krijgt. 
 Daarnaast wordt de bevalling lastiger, omdat de baby erg groot is. 

 4.5 Fysieke ontwikkeling 
 Groei 
 Evenals voor als na de geboorte volgen de fysieke groei en de ontwikkeling van een baby twee 
 principes: 

 ●  Het  cephalocaudale principe  : geeft aan dat groei begint bij het hoofd en vanaf daar 
 naar beneden werkt; 

 ●  Het  proximodistale principe  : groei begint vanbinnen en werkt naar buiten toe. Hiermee 
 wordt bedoeld dat delen van het lichaam die dicht bij het centrum zich eerder 
 ontwikkelen dan de ledematen. 

 Kinderen groeien het meest gedurende de eerste drie levensjaren. Na vijf maanden is het 
 geboortegewicht verdubbeld en na één jaar is het geboortegewicht zelfs verdrievoudigd. 
 Naarmate een baby groeit, veranderen de proporties van zijn lichaam. 
 Bij een pasgeboren baby omvat het hoofd een kwart van de totale lichaamslengte, bij een 
 volwassene is dit een achtste. 

 Voeding 
 Goede voeding is erg belangrijk. Borstvoeding is aanzienlijk beter voor zowel de moeder als het 
 kind in vergelijking met flesvoeding, tenzij de moeder een ernstige ziekte heeft, zoals aids. 
 Experts adviseren dat gedurende de tweede helft van het eerste levensjaar vaste voeding die 
 met ijzer verrijkt is wordt geïntroduceerd in het dieet van de baby. Rond deze tijd mag ook met 
 vruchtensappen worden begonnen. Onderzoeksresultaten tonen aan dat veel ouders zich niet 
 aan deze voedingsadviezen houden. 

 Ondervoeding is wereldwijd de oorzaak van meer dan de helft van alle gevallen van 
 kindersterfte. Ook als kinderen ondervoeding overleven, kan de ondervoeding permanente 
 gevolgen hebben. Naast ondervoeding kan ook te veel voeding een probleem opleveren. Het 
 aantal kinderen met overgewicht is de laatste jaren steeds toegenomen. Twee factoren lijken een 
 rol te spelen bij de kans dat een kind met overgewicht in zijn latere leven ook overgewicht zal 
 behouden. Aan de ene kant is het van belang of een kind een ouder met overgewicht heeft, aan 
 de andere kant speelt de leeftijd van het kind een rol. Vóór de leeftijd van drie jaar is overgewicht 
 van de ouders een sterkere voorspeller van later overgewicht bij een kind dan het eigen gewicht 
 van het kind. 
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 Hersenen en reflexen 
 Het brein blijft altijd doorgroeien. Bij de geboorte is het brein vier keer zo klein als het brein van 
 een volwassene. Rond de leeftijd van zes jaar heeft het brein de omvang van een volwassen 
 brein, hoewel specifieke gebieden nog moeten ontwikkelen. 

 Vanaf drie weken na de conceptie ontwikkelt het brein. Het cerebellum (de kleine hersenen) 
 ontwikkelt het snelst gedurende het eerste levensjaar. Het cerebrum (de grote hersenen)  bestaat 
 uit twee hemisferen, elk met een specifieke functie. Deze specialisatie wordt  lateralisatie 
 genoemd. De linkerhemisfeer wordt gebruikt voor taal en logisch redeneren, de 
 rechterhemisfeer voor visuele en ruimtelijke functies. Het corpus callosum  verbindt beide 
 hersenhelften. Rond het tiende levensjaar is dit hersengebied volgroeid. 

 Bij de geboorte beschikt een baby over meer dan een honderd biljoen neuronen die zijn 
 ontstaan door een proces van celdeling.  Neuronen  zijn  zenuwcellen die informatie verzenden 
 en ontvangen. Ze worden beschermd door de gliacellen. Zodra de neuronen op hun plek zitten, 
 produceren ze axonen en dendrieten. De axonen verzenden informatie die vervolgens door de 
 dendrieten van een ander neuron wordt ontvangen via de synapsen. Zo vormen neuronen een 
 connectie met elkaar. De axonen worden beschermd door myeline, dat ontstaat door een proces 
 van myelinisatie. Myeline is een vettige substantie, wat zorgt voor een snellere communicatie. In 
 sommige hersengebieden blijft myelinisatie tot minstens het zeventigste levensjaar duren. 

 Connecties tussen neuronen verdwijnen wanneer het brein te weinig prikkels ontvangt. Het 
 meemaken van veel ervaringen kan daarentegen de ontwikkeling van het brein positief 
 beïnvloeden en zelfs voor eerdere gebreken compenseren. Dit verschijnsel heeft te maken met 
 plasticiteit, wat het leren van ervaringen mogelijk maakt. De plasticiteit is waarschijnlijk een 
 evolutionair mechanisme om aan omgevingsveranderingen aan te passen. Twee processen 
 spelen hierbij een rol: 

 ●  Differentiatie  : elk neuron neemt een specifieke structuur en functie aan; 
 ●  Integratie  : neuronen coördineren de activiteiten van spiergroepen. 

 Reflexen  zijn automatische, onvrijwillige en aangeboren  reacties op stimuli. Ze worden gestuurd 
 door de lagere gebieden in het brein. Baby’s beschikken vlak na de geboorte ongeveer over 
 zevenentwintig reflexen. Voorbeelden van primitieve reflexen  zijn de zuigreflex, het op zoek gaan 
 naar de tepel en de mororeflex. Na twee tot vier maanden beginnen baby’s houdingsreflexen  te 
 vertonen. Dit zijn reacties op veranderingen in de balans en positie van de baby. Loop- en 
 zwemreflexen zijn voorbeelden van bewegingsreflexen. De meeste van deze reflexen verdwijnen 
 voordat de baby één jaar oud is, omdat ze geen beschermende functie hebben. 

 Zintuigen 
 Als eerst ontwikkelt de tastzin zich bij een baby. Vanaf het derde trimester van de zwangerschap 
 kunnen pasgeborenen pijn ervaren. Smaak en geur worden al in de baarmoeder ontwikkeld. 
 Pasgeboren baby’s hebben een aangeboren voorkeur voor zoet eten. Het gehoor van een baby is 
 ook al in ontwikkeling op het moment dat het zich nog in de baarmoeder bevindt. Foetussen 
 reageren op geluiden en leren ze zelfs herkennen. Na de geboorte ontwikkelt de baby de 
 mogelijkheid om onderscheid te maken tussen geluiden: binnen een maand tijd kan de baby al 
 onderscheid maken tussen ‘ba’ en ‘pa’. Zicht is het minst ontwikkelde zintuig in de baarmoeder. 
 Vlak na de geboorte ligt het focuspunt van een baby op ongeveer dertig centimeter. Binnen acht 
 maanden is het zicht van baby’s al vrijwel optimaal. 
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 Motoriek 
 De motorische ontwikkeling van een baby gaat gepaard met mijlpalen. Baby’s leren eerst simpele 
 vaardigheden om deze vervolgens te combineren in meer complexe acties. Zo ontstaan er 
 systemen van actie  . Dit zijn complexe combinaties  van motorische vaardigheden, waardoor 
 een nauwkeurigere beweging mogelijk is en er meer controle over de omgeving mogelijk is. De 
 ontwikkelingstest van Denver brengt de ontwikkeling van een baby tussen één en zes maanden 
 in kaart. Naast het meten van de taalontwikkeling wordt binnen deze test onderscheid gemaakt 
 tussen twee soorten motoriek: 

 ●  Fijne motoriek  : fysieke vaardigheden die gebruik maken van de kleine spieren en 
 oog-handcoördinatie; 

 ●  Grove motoriek  : fysieke vaardigheden die gebruik maken van grote spieren. 

 Ongeveer vier maanden na de geboorte zijn baby’s in staat hun hoofd recht te houden. Rond 
 dezelfde tijd kunnen kinderen een middelgroot object vastpakken. Pas tussen zeven en elf 
 maanden is de fijne motoriek voldoende ontwikkeld om kleinere voorwerpen vast te houden. De 
 mogelijkheid om zelfstandig voort te bewegen is cruciaal bij de ontwikkeling van een kind. Na 
 drie maanden kan een kind bewust omrollen, na zes maanden kan het zitten, tussen zes en tien 
 maanden leert het kruipen en daarna wordt de vaardigheid om te lopen ontwikkeld. 

 Eleanor Gibson en James Gibson maakten in hun onderzoek gebruik van de visuele kloof, een 
 apparaat dat ontworpen is om een illusie van diepte te geven. Dit apparaat wordt gebruikt om 
 de perceptie van kinderen te meten. Met dit onderzoek lieten ze zien dat de ontwikkeling van 
 motoriek en perceptuele vaardigheden onderling afhankelijk zijn van een functioneel systeem 
 dat gedrag leidt. Dit staat centraal in hun  ecologische  perceptietheorie  . Het feit dat motorische 
 ontwikkeling verbonden is met perceptie, is bijvoorbeeld te zien aan de ontwikkeling van 
 diepteperceptie  , ofwel: het in 3D benaderen van objecten  en oppervlakken. Deze ontwikkeling 
 hangt namelijk af van de binoculaire coördinatie en de motorische controle van een baby. 

 Een andere theorie is de dynamische systeemtheorie van Esther Thelen  .  In deze theorie wordt 
 de motorische ontwikkeling gezien als een dynamisch proces van interactie tussen de baby en 
 zijn omgeving. Zo heeft naast perceptie ook de cultuur invloed op de motorische ontwikkeling 
 van een kind. In sommige culturen wordt de motorische ontwikkeling van kinderen actief 
 gestimuleerd. Dit zorgt er bijvoorbeeld voor dat kinderen eerder kunnen lopen. In andere 
 culturen wordt deze ontwikkeling juist bewust tegengegaan om kinderen te beschermen. 
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 Begrippenlijst 

 Hoofdstuk 1: Levensduurontwikkeling 

 Cultuur  De manier van leven van een samenleving of 
 een groep. Het betreft geleerd gedrag dat 
 overgedragen is van ouders op kinderen. 

 Etnische gloss  Een overgeneralisatie van een etnische of 
 culturele groep die verschillen binnen een 
 groep verbergt. 

 Etnische groep  Bestaat uit mensen die worden verenigd door 
 een onderscheidende cultuur, voorouders, 
 taal of nationaliteit. Hierdoor ontstaat er een 
 gedeelde identiteit en gelijke overtuigingen. 

 Gevoelige periodes  Dit is een periode in de ontwikkeling wanneer 
 een persoon open staat voor specifieke 
 soorten ervaringen. 

 Historische generatie  Een groep mensen die sterk beïnvloed zijn 
 door historische gebeurtenissen tijdens hun 
 vormgevende periode. 

 Imprinting  Dit houdt in dat dieren instinctief het eerste 
 bewegende object dat ze zien, volgen. 

 Kerngezin 
 (  Nuclear family  ) 

 Een economische en huishoudelijke eenheid 
 die bestaat uit één of twee ouders en hun 
 biologische, geadopteerde of stiefkinderen. 

 Kritieke periode  Een specifiek moment waarop een 
 gebeurtenis een bepaalde invloed heeft op de 
 ontwikkeling. 

 Levensduurontwikkeling 
 (  Life-span development  ) 

 Erkent dat de menselijke ontwikkeling een 
 levenslang proces is. 

 Niet-normatieve invloeden  Ongebruikelijke gebeurtenissen die bij een 
 bepaald persoon plaatsvinden of een typische 
 gebeurtenis dat op een ongewone tijd 
 plaatsvindt. 

 Normatieve invloed  Een invloed die gelijk is voor vrijwel iedereen 
 in een groep. Hierin vallen 
 leeftijdsgerelateerde invloeden en 
 geschiedenisgerelateerde invloeden. 
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 Ontwikkelingspsychologie  De wetenschappelijke studie van processen 
 van verandering en stabiliteit in het menselijk 
 leven. 

 Risicofactoren  Condities die de kans op een negatieve 
 uitkomst vergroten. 

 Sociaaleconomische status  (SES)  Een combinatie van economische en sociale 
 factoren die een individu of een familie 
 beschrijft. Het wordt gebaseerd op het 
 inkomen, het opleidingsniveau en het 
 beroepsniveau. 

 Sociale constructie  Een concept dat normaal lijkt voor de mensen 
 die het accepteren, terwijl het in feite een 
 bedenksel is van een bepaalde cultuur of 
 samenleving. 

 Uitgebreide familie 
 (  Expanded family  ) 

 Dit houdt in dat drie of vier generaties onder 
 één dak samenleven. 
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 Hoofdstuk 2: Onderzoek in de ontwikkelingspsychologie 

 Accommodatie  Een proces van adaptatie dat zorgt voor het 
 aanpassen van cognitieve structuren om 
 daarin nieuwe informatie op te nemen. 

 Adaptatie  Aanpassen aan nieuwe informatie over de 
 omgeving, wat gebeurt door accommodatie 
 en assimilatie. 

 Afhankelijke variabelen  Reageren al dan niet op de veranderingen in 
 de onafhankelijke variabelen. Het zijn de 
 variabelen die in een experiment gemeten 
 worden. 

 Assimilatie  Een proces van adaptatie dat zorgt voor het 
 toevoegen van nieuwe informatie aan een 
 bestaande cognitieve structuur. 

 Behaviorisme  Een mechanische theorie die de nadruk legt 
 op de voorspelbare rol van de omgeving in 
 het veroorzaken van observeerbaar gedrag. 

 Bio-ecologische theorie  Onderscheidde vijf niveaus van 
 omgevingsinvloeden: een micro-, meso-, exo-, 
 macro- en chronosysteem. 

 Casestudies  Bestuderen individuele gevallen. 

 Cognitief perspectief  Beweert dat gedachteprocessen centraal 
 staan in de ontwikkeling. 

 Controlegroep  Groep in een experiment die geen 
 behandeling krijgt. 

 Correlationele studies  Houden zich bezig met samenhang tussen 
 variabelen. 

 Crisis  Een psychosociale uitdaging die specifiek 
 belangrijk is op dat moment. 

 Cross-sectionele onderzoeken  Laten overeenkomsten en verschillen tussen 
 mensen in bepaalde leeftijdsgroepen zien. 

 Deelnemersobservatie  Dit houdt in dat de onderzoeker in een 
 bepaalde cultuur infiltreert. 
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 Equilibratie  Het continu streven naar een balans tussen 
 assimilatie en accommodatie. 

 Etnografisch onderzoek  Beschrijft de gewoontes, overtuigingen, 
 relaties en tradities die gezamenlijk een 
 bepaalde samenleving vormen. 

 Experiment  Een gecontroleerde procedure waarbij de 
 onderzoeker variabelen manipuleert om te 
 onderzoeken hoe deze variabelen elkaar 
 beïnvloeden. 

 Experimentele groep  Groep in een experiment die daadwerkelijk de 
 behandeling krijgt. 

 Hypothese  Een mogelijke verklaring voor een fenomeen. 
 Wordt gebruikt om de uitkomst van een 
 studie te voorspellen. 

 Klassieke conditionering  Leren gebaseerd op het associëren van een 
 stimulus die geen respons oproept met een 
 stimulus die wel een respons oproept. 

 Kwalitatief onderzoek  Richt zich op de hoe en waarom-vragen. 

 Kwantitatief onderzoek  Houdt zich bezig met objectief meetbare, 
 numerieke data. Het gaat in het algemeen 
 over de hoeveel-vragen. 

 Laboratoriumobservatie  Onderzoekers observeren mensen in een 
 gecontroleerde omgeving, zoals een 
 laboratorium. 

 Leerperspectief  Gaat ervan uit dat veranderingen in gedrag 
 komen door ervaringen of adaptaties aan de 
 omgeving, ofwel: door te leren. 

 Longitudinale onderzoeken  Dezelfde mensen worden bestudeerd over 
 een bepaalde tijdspanne. 

 Mechanisch model  Hierin worden mensen gezien als een 
 machine die reageert op de input van de 
 omgeving. De ontwikkeling is een serie van 
 voorspelbare reacties op stimuli. 

 Natuurlijke observatie  Hierbij observeert de onderzoeker mensen in 
 een dagelijkse situatie, zonder in te grijpen. 
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 Onafhankelijke variabelen  De variabelen die de onderzoeker beïnvloedt. 

 Operante conditionering  Leren gebaseerd op associaties tussen gedrag 
 en de consequenties daarvan. 

 Operationele definities  Een definitie in termen van de procedures die 
 nodig zijn om een fenomeen te kunnen 
 meten. 

 Organisatie  Het creëren van categorieën of systemen van 
 kennis, bijvoorbeeld een categorie voor eten 
 of voor voertuigen. 

 Organisch model  Hierbij worden mensen gezien als actieve 
 wezens die hun eigen ontwikkeling reguleren. 
 De ontwikkeling vindt plaats in kwalitatief 
 verschillende fasen. 

 Psychoanalytisch perspectief  Ziet de menselijke ontwikkeling als gevormd 
 door onbewuste krachten die menselijk 
 gedrag motiveren. 

 Random steekproef  Hierbij heeft elke persoon in de populatie een 
 gelijke kans om in de steekproef te komen, 
 zodat generalisatie naar de populatie mogelijk 
 is. 

 Scaffolding  Tijdelijke steun om een kind te helpen een 
 taak onder de knie te krijgen. 

 Sequentiële onderzoeken  Deze vorm combineert de goede kanten van 
 longitudinale en cross-sectionele 
 onderzoeken en laat de slechte kanten 
 wegvallen. 

 Sociale leertheorie  Albert Bandura stelt hiermee dat sociaal 
 gedrag geleerd wordt door anderen te 
 observeren en na te doen. 

 Theorie  Een samenhangende set van logisch 
 gerelateerde concepten die data organiseert, 
 verklaart en voorspelt. 

 Wederkerig determinisme  Stelt dat de persoon invloed heeft op de 
 wereld, maar de wereld ook op de persoon. 
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 Zone of Proximal Development 
 (ZDP) 

 Het gat tussen dat wat een kind zelfstandig 
 kan doen en dat wat hij met hulp van anderen 
 kan doen. 
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 Hoofdstuk 3: Van conceptie tot geboorte 

 Allelen  Genen die een bepaalde invloed kunnen 
 uitoefenen op uiterlijke kenmerken. 

 Autosomen  Chromosomen die niet gerelateerd zijn aan 
 het geslacht. 

 Bevruchting  Als een spermacel in de eileider een eicel 
 tegenkomt en deze samensmelten tot een 
 zygote. 

 Chromosomen  Spiralen van DNA die bestaan uit genen. 

 DNA  Een chemische stof die aangeboren instructies 
 bevat voor de ontwikkeling van cellulaire 
 vormen van het leven. Het heeft een dubbele 
 helix-structuur en bestaat uit verschillende 
 basen. 

 Dominant allel  Overdracht van één ouder zorgt er al voor dat 
 de betreffende eigenschap bij een kind tot 
 uiting komt. 

 Embryonale fase  Vindt plaats tussen twee en acht weken. In 
 deze fase ontwikkelen de organen en 
 lichaamsdelen zich erg snel. 

 Epigenetica  Mechanisme dat genen aan of uit kan zetten 
 en functies van lichaamscellen bepaalt. 

 Erfelijkheid  De statistische schatting van de bijdrage die 
 genen leveren aan individuele verschillen bij 
 bepaalde karaktertrekken in een populatie. 

 Fenotype  Bestaat uit de uitgedrukte genetische 
 kenmerken. Dit zijn de zichtbare 
 eigenschappen van een persoon. 

 Foetale alcoholsyndroom  Een combinatie van mentale, motorische en 
 ontwikkelingsabnormaliteiten die kinderen 
 krijgen door drankgebruik van de moeder 
 tijdens de zwangerschap. 

 Foetale fase  Laatste fase van de zwangerschap waarin het 
 kind groter wordt en de lichaamsdelen zich 
 differentiëren. 
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 Gedragsgenetica  Studie naar invloeden van erfelijkheid en 
 omgevingsfactoren op gedrag. 

 Genen  Functionele eenheden van erfelijkheid. 

 Genetische code  Bestuurt de vorming van eiwitten die de 
 structuur en functie van cellen bepalen. Het 
 bestaat uit de basen op een DNA-molecuul. 

 Genotype  De genetische kenmerken van een persoon en 
 bestaat uit uitgedrukte en niet-uitgedrukte 
 kenmerken. 

 Genotype-omgevingsinteractie  Beschrijft het effect van gelijke 
 omgevingscondities op genetisch 
 verschillende individuen. 

 Germinale fase  De eerste twee weken van de prenatale 
 ontwikkeling. Wordt gekenmerkt door een 
 snelle celdeling, formatie van blastocysten en 
 implantatie in de baarmoederwand. 

 Geslachtsgerelateerde erfelijkheid  Hierbij is sprake van een patroon waarbij 
 bepaalde kenmerken op het X-chromosoom 
 van de moeder een andere invloed hebben 
 wanneer het kind een jongen of een meisje is. 

 Geslachtschromosoom  Het chromosoom dat het geslacht bepaalt. Bij 
 vrouwen bestaat dit chromosomenpaar uit XX 
 en bij mannen uit XY. 

 Heterozygoot  Als de allelen ongelijk zijn. 

 Homozygoot  Als de allelen gelijk zijn. 

 Incomplete dominantie  Wanneer een dominant allel toch volledig niet 
 tot uiting komt, maar de expressie een 
 combinatie is tussen het recessieve en 
 dominante allel. 

 Kanalisatie  Als een karaktertrek een extreem smalle 
 reactiebreedte heeft. 

 Mutatie  Een permanente verandering in genen of 
 chromosomen die schadelijke kenmerken 
 kunnen produceren. 
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 Niche-picking  Neiging van mensen om een omgeving te 
 kiezen die overeenkomt met het genotype. 

 Reactiebreedte  Verwijst naar de mogelijke uitingen van 
 erfelijke kenmerken, afhankelijk van 
 omgevingsfactoren. 

 Recessief allel  Hierbij moeten beide ouders het gen 
 overdragen voordat een kind de eigenschap 
 verwerft. 

 Temperament  Dit is een stijl van het benaderen van en 
 reageren op situaties. 

 Teratogeen  Een schadelijke invloed van buitenaf die 
 invloed heeft op de normale ontwikkeling en 
 ontwikkelingsabnormaliteiten kan 
 veroorzaken. 

 Zwangerschap  De periode tussen conceptie en geboorte. 

 Zygote  Een eencellig organisme dat ontstaat na een 
 bevruchting. 
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 Hoofdstuk 4: De eerste jaren: fysieke ontwikkeling 

 Apgarschaal  De baby wordt onderzocht op hartslag, 
 ademhaling, huidskleur, reflexen en de 
 activiteit van de spieren. 

 Brazelton Neonatal Behavioral Assesment 
 Scale 

 Bepaalt hoe het kind op de omgeving 
 reageert. 

 Cephalocaudale principe  Geeft aan dat groei begint bij het hoofd en 
 vanaf daar naar beneden werkt. 

 Diepteperceptie  Het in 3D benaderen van objecten en 
 oppervlakken. 

 Differentiatie  Elk neuron neemt een specifieke structuur en 
 functie aan. 

 Dynamische systeemtheorie  Motorische ontwikkeling wordt gezien als een 
 dynamisch proces van interactie tussen de 
 baby en zijn omgeving. 

 Ecologische perceptietheorie  Ontwikkeling van motoriek en perceptuele 
 vaardigheden zijn onderling afhankelijk van 
 een functioneel systeem dat gedrag leidt. 

 Elektrische foetuscontrole  Mechanisch controleren van de hartslag van 
 de foetus tijdens de geboorte. 

 Fijne motoriek  Fysieke vaardigheden die gebruik maken van 
 de kleine spieren en oog-handcoördinatie. 

 Grove motoriek  Fysieke vaardigheden die grote spieren 
 gebruiken. 

 Integratie  Neuronen coördineren de activiteiten van 
 spiergroepen. 

 Kangaroo care  Een pasgeboren baby wordt een uur tussen 
 de borsten van de moeder gelegd. 

 Keizersnede  Manier van bevallen waarbij de baarmoeder 
 operatief verwijderd wordt. 

 Kleiner dan gemiddeld  Hierbij is het geboortegewicht van de baby 
 lager dan dat van 90% van de baby’s met 
 dezelfde leeftijd. 
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 Lateralisatie  Elke hemisfeer van het brein heeft specifieke 
 functies. 

 Mate van opgewondenheid  Een fysiologische en gedragsstatus op een 
 gegeven moment in de periode van wakker 
 zijn, slaap en activiteit. 

 Natuurlijke bevalling  Hierbij wordt de angst bij de moeder 
 weggenomen door educatie over de fysiologie 
 en training in het ademen en ontspannen 
 tijdens de bevalling. 

 Neonatale periode  Eerste vier weken na de geboorte waarin het 
 lichaam van de baby zich ontwikkelt van een 
 afhankelijk naar een onafhankelijk systeem. 

 Neuronen  Zenuwcellen die informatie verzenden en 
 ontvangen. 

 Postmature  Als de baby 42 weken na de bevruchting nog 
 niet is geboren. 

 Proximodistaal principe  Groei begint van binnenin en werkt naar 
 buiten toe. 

 Reflexen  Automatische, onvrijwillige, aangeboren 
 reacties op stimulatie. 

 Stille geboorte  Als een foetus 20 weken of later na de 
 bevruchting plotseling overlijdt. 

 Systemen van actie  Complexe combinaties van motorische 
 vaardigheden, waardoor een nauwkeurigere 
 beweging mogelijk is en er meer controle over 
 de omgeving is. 

 Vroeggeboorten  Baby’s die geboren worden voor de 37  e  week 
 van zwangerschap. 

 Wiegendood  De plotselinge en onverklaarbare dood van 
 een baby van minder dan een jaar oud. 
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 Oefenvragen 

 Hoofdstuk 1 
 Vraag 1 
 Welke zin is juist? 
 I. Mara en Joost hebben twee geadopteerde kinderen, een biologisch kind en een stiefdochter 
 van Joost en zijn ex. Hier is sprake van een uitgebreide familie (expanded family). 
 II. Een kerngezin is alleen mogelijk als beide ouders nog bij elkaar zijn. 

 A.  Alleen stelling | is juist 
 B.  Stelling | en || zijn onjuist 
 C.  Alleen stelling || is juist 
 D.  Stelling | en || zijn beide juist 

 Vraag 2 
 Wanneer ontstaat er een etnische gloss? 

 A.  Als er een overgeneralisatie van een bepaalde groep is, waarbij geen rekening wordt 
 gehouden met individuele verschillen. 

 B.  Als er een onderscheiding plaatsvindt tussen een groep op basis van cultuur en etniciteit, 
 gebaseerd op bepaalde gemeenschappelijke eigenschappen. 

 C.  Als er verschillen in ontwikkelingsfases zitten, afhankelijk van de cultuur waarin iemand 
 leeft. 

 Hoofdstuk 2 
 Vraag 1 
 Welke twee modellen kun je onderscheiden bij het verklaren van ontwikkeling? 

 A.  Mechanisch model en organisch model 
 B.  Organisch model en psychoanalytisch model 
 C.  bio-ecologisch model en sociaal-cultureel model 

 Vraag 2 
 Wat is de chronologische volgorde van de verschillende fasen van psychoseksuele ontwikkeling 
 van een kind volgens Freud? 

 A.  Anale fase, orale fase, latente fase, fallische fase en genitale fase. 
 B.  Orale fase, anale fase, genitale fase, fallische fase en latente fase. 
 C.  Orale fase, anale fase, fallische fase, latente fase en genitale fase. 

 Hoofdstuk 3 
 Vraag 1 
 Welke zin is  niet  waar? 

 A.  Mensen hebben 22 paren van chromosomen en de laatste 23 paren zijn de autosomen 
 B.  Een mutatie is permanent en kan niet worden aangepast door genetische manipulatie 
 C.  Niche-picking is het gedrag waarbij een kind een bepaalde omgeving uitlokt of opzoekt in 

 overeenstemming met zijn genetische constitutie 
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 Vraag 2 
 Wat is juist? 
 Anna en haar ouders hebben alle drie een andere haarstijl. Haar vader heeft namelijk krullend 
 haar en haar moeder steil haar. Zelf heeft Anna golvend haar. Anna is: 

 A.  Homozygoot voor een bepaald kenmerk 
 B.  Heterozygoot voor een bepaald kenmerk 
 C.  Er is sprake van incomplete dominantie 

 Hoofdstuk 4 
 Vraag 1 
 Wat zijn kenmerken van het proximodistale principe? 

 A.  De groei begint bij het hoofd en vanaf daar naar beneden 
 B.  De groei begint vanaf binnen en werkt naar buiten toe 
 C.  De groei begint van buiten en daarna bij het hoofd 

 Vraag 2 
 Bij welke schaal wordt de baby onderzocht op hartslag, ademhaling, huidskleur, reflexen en 
 activiteit van de spieren? 

 A.  The Natal Body Scale of Infant 
 B.  Apgarschaal 
 C.  Brazelton Neonatal Behavioral Assesment Scale 
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 Antwoorden 

 Hoofdstuk 1 
 1.  B 
 2.  A 

 Hoofdstuk 2 
 1.  A 
 2.  C 

 Hoofdstuk 3 
 1.  A 
 2.  B 

 Hoofdstuk 4 
 1.  B 
 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! 

 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 

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

 Te�m Sli� Aca���y 
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