




Overzicht studiestof Inleiding psychologie en gezondheid 2015-2016 

 Facebook.com/SlimStuderen 

 
 
 

1 

Voorwoord 
 
Dit is een voorbeeldverslag van Inleiding van Psychologie en Gezondheid en Inleiding van 
de Statistiek: MTO-A. In dit voorbeeldverslag staan de hoofdstukken A tot en met E van 

Inleiding van de Psychologie en Gezindheid en de hoofdstukken A tot en met D van MTO-
A. 
 
Met dit voorbeeldverslag willen we je graag kennis laten maken met de opzet en kwaliteit 
van onze verslagen. De verslagen zijn geschreven door auteurs die zelf psychologie 
studeren aan Tilburg University, waardoor het een goede afspiegeling is van het boek dat 

gebruikt wordt voor het onderwijs. Het is echter wel belangrijk om te vermelden dat de 
verslagen als aanvullingen/hulpmiddelen dienen en deze niet ter vervanging van de 
verplichte leerstof te gebruiken zijn.  
 
De auteurs 
De auteurs worden aangestuurd door de studiemanager van de opleiding psychologie aan 
Tilburg University. Auteurs zorgen ervoor dat de samenvatting van goede kwaliteit is en 

dat alle stof duidelijk uitgelegd is. Zij leveren iedere week de afgesproken hoofdstukken 
in. De studiemanager controleert de ingeleverde stukken op kwaliteit en eventuele fouten 
en verbetert deze.  
Als auteur ben je dus eigenlijk studerend aan het werk.  
 
Kwaliteit 
Om de kwaliteit van de verslagen op een hoog niveau te houden, zijn we onder andere 

afhankelijk van jullie feedback. Heb je opmerkingen, tips of verbeterpunten? Mail ze dan 
naar info@slimstuderen.nl, dan kunnen we met deze feedback onze verslagen 
verbeteren. 
 
Interesse? 
SlimStuderen zijn altijd op zoek naar auteurs! Stuur je motivatie en cv naar 
info@slimstuderen.nl als je interesse hebt. 
 
Bestellen 
Omdat er nog vaak vragen zijn over de levertijd en bestelprocedure, zullen we deze hier 
uiteenzetten: 
 

 Bestel je middels een éénmalige machtiging, en doe je dit voor 19:00 uur, dan 

worden de verslagen dezelfde dag verzonden. In principe ontvang je de verslagen 
dan de volgende dag, afhankelijk van de bezorging via PostNL. Het bedrag wordt 
achteraf éénmalig van je rekening afgeschreven. 

 
 Bestel je middels een overschrijving, dan worden de verslagen eenmaal per 

week verzonden. Je dient dus zelf het geld over te maken op ons IBAN  
(NL81 ABNA 0590 3250 00). Wanneer je gebruik maakt van deze methode, heb je 
de verslagen binnen 6 tot 8 werkdagen in huis nadat het geld op onze rekening 
staat. 
 

 Omdat we je graag kennis willen laten maken met onze samenvattingen, ontvang 
je met kortingscode WELKOM013TiU tot en met 31 december 2015 20% korting 
op de samenvattingen van dit blok!  

 
Uiteraard is nadruk verboden. Als je wilt dat wij in staat blijven de verslagen 
aan jullie aan te bieden, geef dit verslag dan niet aan derden. Laat hen zelf een 
exemplaar aanschaffen! 
 
 
 

mailto:info@slimstuderen.nl
mailto:info@slimstuderen.nl
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INLEIDING VAN PSYCHOLOGIE EN GEZONDHEID 

A. Introductie 
 

Context gezondheidspsychologie 
Je hebt verschillende soorten psychologie: 

 Klinische psychologie focust zich op cliënten met geestelijke problemen 
(fobieën, angststoornissen, depressie); 

 Psychiatrie focust zich ook op cliënten met geestelijke problemen, maar het 
verschil is dat deze cliënten behandelt worden met medicijnen in plaats van 

therapie; 
 Medische psychologie focust zich op fysieke stoornis en de behandeling ervan 

door middel van medicijnen; 
 Gezondheidspsychologie focust zich op psychologische theorieën en methodes 

om ervoor te zorgen dat mensen gezond blijven of een beter herstel hebben van 
een ziekte. 

 
De vier onderdelen van gezondheidspsychologie 
De definitie van gezondheidspsychologie kan volgens Matarazzo onderverdeeld worden in 
vier onderdelen, namelijk: 

 De bevordering en het behoud van gezondheid; 
 De preventie en behandeling van ziekten; 
 De identificatie van etiologie, correlaties van gezondheid en andere dysfuncties; 
 De analyse en verbetering van de gezondheidszorg en de vorming van 

gezondheidsbeleid. 
 
De bevordering en het behoud van gezondheid 
Primaire preventie wil de kans op gezondheidsproblemen voorkomen. Dit is meestal 
gebaseerd op een gedragsmodel in plaats van een ziektemodel. Je kunt hierbij denken 
aan sporten, een dieet volgen of alcoholgebruik beperken. Er zijn dus nog geen 

gezondheidsproblemen en die wil je ook voorkomen. 
 
De preventie en behandeling van ziekten 
Secundaire preventie is op basis van een biomedisch model en dat diagnose en 
behandeling vereist. Hierbij komt meestal een medische diagnose, een operatie of 
medicatie bij kijken. Het doel is om vroege symptomen van een ziekte te ontdekken door 
bijvoorbeeld screeningprogramma’s en om deze ziekte te genezen of het verloop 
langzamer te laten gaan. 
Tertiaire preventie houdt zich bezig met het verminderen van de negatieve symptomen 
van een ziekte die zich al verder heeft ontwikkeld. Dus in tegenstelling tot secundaire 
preventie waarbij de ziekte pas in een vroeg stadium is. 
 
De identificatie van etiologie, correlaties van gezondheid en andere dysfuncties 
De rol van psychologische factoren in het etiologische proces. Etiologie is de wetenschap 

van de causatie. Bijvoorbeeld persoonlijkheid als onafhankelijke voorspeller bij patiënten 
met hartziekten. 
 
De analyse en verbetering van de gezondheidszorg en de vorming van gezondheidsbeleid 
Het onderzoeken van de verzekeringsstatus: weet je ook zeker dat je geholpen word 
door de verzekering? 
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Soorten onderzoek op het gebied van gezondheidspsychologie 

 Beschrijvend: erg basaal onderzoek over de aard en omvang van de 
belangrijkste gedragingen en andere psychologische processen. Dus bijvoorbeeld 

beweging, voeding en omgang met stressoren; 
 Voorspellend: ontwikkeling of toepassing van psychologische theorieën; 
 Op interventie gebaseerd: denk hierbij aan (quasi-) experimenten gebaseerd 

op relevante theorieën. 
 
Verder kan er ook nog onderscheid worden gemaakt tussen kwantitatief en kwalitatief 
onderzoek: 

 Kwantitatief onderzoek houdt zich bezig met het meten en manipuleren van 
variabelen, en het onderzoeken van relaties hier tussen; 

 Kwalitatief onderzoek houdt zich meer bezig met hoe de individuen ervaringen 
of situaties interpreteren. 
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B. De rol die gedrag speelt bij gezondheid 
 
Introductie 
Hart- en vaatziekten en kanker zijn verreweg de hoofdoorzaken van sterfte. De meest 

voorkomende diagnose is coronaire hartziekte bij zowel mannen als vrouwen, gevolgd 
door een beroerte, longkanker en borstkanker. Ook een significante proportie overlijdt 
aan ademhalingsziekten zoals COPD. De andere oorzaken zijn ongelukken en onbedoelde 
verwondingen, denk hierbij aan auto ongelukken, verwondingen die je thuis oploopt en 
onbedoelde vergiftiging. 
 

Je zou denken dat vooral oudere mensen overlijden aan deze aandoeningen, maar een 
groot aantal van de mensen die overlijden op middelbare leeftijd waren gediagnosticeerd 
met een van deze ziekten. Zo is bijvoorbeeld kanker de meest voorkomende 
doodsoorzaak bij vrouwen tussen de 45 en 64 jaar. 
 
Sociaaleconomische status (SES) is ook een voorspeller van sterfte. Mensen die in 
een armoedig gebied wonen en dus een lagere SES hebben sterven jonger en worden 

vaker gediagnosticeerd met chronische ziekten en psychiatrische problemen. Het meten 
van SES is moeilijk, maar belangrijke markers zijn woonplaats, inkomen en opleiding. 
 
Gezondheidsgedrag 
Er zijn twee typen gezondheidsgedrag: gedrag dat risico verhogend is en gedrag dat de 
gezondheid bevordert. Gedrag dat risico verhogend is kan worden beschreven als ‘elke 
activiteit die iemand onderneemt met een intensiteit die het risico op een ziekte of 

verwonding vergroot’ (French, Vedhara, Kaptein & Weinman, 2010). Denk hierbij aan 
roken, drugsgebruik, alcoholconsumptie, veel vet eten enzovoorts. Hierbij is de 
hoeveelheid of de dosis ervan belangrijk. 
Gedrag dat de gezondheid bevordert, oftewel positief gezondheidsgedrag kan worden 
beschreven als ‘elke activiteit die iemand onderneemt die er wellicht voor zorgen om 
ziekte te voorkomen of deze in een vroeg stadium te ontdekken’ (French et al., 2010). 
 
Deze definitie van gezondheidsgedrag kent vier algemene onderdelen: 

 Gezondheidsgedrag is flexibel, dat wil zeggen dat de gedragingen kunnen 
veranderen naarmate er meer medische kennis is; 

 Gezondheidsgedragingen zijn niet overal even belangrijk, dit kan verschillen per 
tijd en per populatie; 

 De kracht van het bewijs dat bepaalde gedragingen leiden tot een betere 

gezondheid is erg variabel; 
 Gezondheidsgedragingen kunnen uitgevoerd worden om bewust de gezondheid te 

verbeteren of gewoonweg omdat deze persoon dit leuk vindt. 
 
Belangrijke gezondheidsgedragingen 
 
Voedsel 
Voedsel is altijd al van fundamenteel belang geweest om gezond te blijven. Maar de 
moderne voedselvoorziening heeft voor een overconsumptie van energie, vet, suiker en 
zout gezorgd. En er is ook sprake van onderconsumptie van groente en fruit. 
Verslechtering van dieet en vermindering van beweging hebben bij zowel volwassen als 
kinderen geleid tot een toename in obesitas.  

 Vet: het consumeren van verzadigde vetten heeft een hoog cholesterolgehalte als 
gevolg en dit kan op zijn beurt weer leiden tot artherosclerose en hartziekten. Ook 
is de consumptie van vet gelinkt aan gewichtstoename. Het gebruik van 
producten met een laag vetgehalte wordt steeds populairder, voornamelijk onder 
vrouwen; 

 Groente en fruit:  het consumeren van groente en fruit vermindert het risico op 
kanker en hartziekten. De Wereld Gezondheid Organisatie geeft als aanbeveling 
400 gram groente en fruit per dag, oftewel twee stuks fruit en drie stuks 
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groenten. Vrouwen eten meer groente en fruit dan mannen en in huishoudens 
met kleine kinderen wordt minder groente en fruit gegeten. Mensen met een lage 
SES eten ook minder groente en fruit, dit kan daarom ook een reden zijn dat zij 
een grote kans hebben op een ziekte; 

 Lichaamsbeweging: regelmatige lichaamsbeweging heeft een positieve invloed 
op de gezondheid. Ook kan het een positieve invloed hebben op je algehele 
humeur. De aanbevolen hoeveelheid lichaamsbeweging is 30 minuten per dag. 
Mannen vertonen meer lichaamsbeweging dan vrouwen, en ook hier scoort de 
groep met een lage SES lager dan mensen met een hoge SES; 

 Roken: roken kan leiden tot veel ziekten, onder andere hartziekten en 
longkanker. Ook heeft roken een slechte invloed op het psychologisch welzijn. 
Meer mannen dan vrouwen roken en mensen met een lagere SES roken ook 
meer; 

 Seks: de diagnoses van HIV en AIDS zijn de afgelopen jaren afgenomen, maar 
het blijven er nog steeds veel te veel. Seksueel overdraagbare aandoeningen 
komen meer voor bij tieners en jongvolwassenen dan ouderen. Verscheidende 
seksuele gedragingen kunnen een groter risico vormen op SOA’s, denk hierbij aan 

seks op vroege leeftijd, veel seksuele partners, geen condoom gebruiken en anale 
seks. Mensen met een lagere SES hebben vaker onveilige seks; 

 Alcohol: alcoholconsumptie kan leiden tot verschillende ziekten maar draagt ook 
bij aan auto ongelukken, geweld en seksueel misbruik. Bij alcoholconsumptie 
hangt het risico niet alleen af van hoeveel er gedronken wordt in het algemeen, 
maar ook van het patroon waarin gedronken wordt. Denk hierbij aan binge 
drinking. Er bestaat een U-vormige relatie tussen alcoholconsumptie en sterfte, 

dat wil zeggen dat het juist gezond is om op zijn tijd een kleine hoeveelheid 
alcohol te consumeren. Mannen drinken meer alcohol dan vrouwen en ook hier 
drinken mensen met een lage SES meer alcohol; 

 Kankerscreening: het doel van screening is om abnormaliteiten in cellen te 
ontdekken voordat er echt kanker gediagnosticeerd kan worden. Mannen hebben 
hier minder behoefte aan dan vrouwen, en ook mensen met een lage SES hebben 
hier minder behoefte aan; 

 Gevaarlijk rijgedrag: verkeersongelukken zijn de op een na grootste 
doodsoorzaak onder kinderen en jongvolwassenen. Drie gedragingen verhogen 
het risico hierop: rijden onder invloed, geen gordel dragen en te hard rijden. 
Mannen zijn eerder geneigd dan vrouwen om gevaarlijk rijgedrag te vertonen, en 
zo ook mensen met een lagere SES.  
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C. Roken 
 
Welke mensen roken? 
Mannen roken in het algemeen meer dan vrouwen, maar de laatste jaren is dit verschil 

kleiner geworden in de ontwikkelde landen. In sommige gebieden roken zelfs vrouwen 
even veel als mannen. In de ontwikkelingslanden roken vrouwen een stuk minder dan 
mannen, dit komt vooral door het stigma over vrouwen die roken.  
Roken heeft en belvormige gedaante, namelijk weinig hele jonge en hele oude mensen 
roken, en veel mensen van middelbare leeftijd roken. Wel beginnen mensen meestal 
voor hun achttiende al met roken, dit komt vooral door peer pressure. 

In gebieden waar er weinig tabakscontrole is en waar de gezondheidsrisico’s niet 
algemeen bekend zijn, hangt tabaksconsumptie af van inkomen wat leidt tot een 
positieve correlatie tussen roken en SES. Maar in gebieden waar een strenge 
tabakscontrole is en de gezondheidsrisico’s wel bekend zijn, is er juist een negatieve 
correlatie tussen roken en SES. Ook kan roken invloed hebben op de geestelijke 
gezondheid.  
 

Waarom roken mensen? 
Er bestaan cognitieve (binnen de controle van de gebruiker) theorieën en niet-cognitieve 
(buiten de controle van de gebruiker) theorieën. De rationele verslavingstheorie stelt 
dat rokers betrokken zijn bij een kosten-batenanalyse en vrijwillig kiezen om te roken 
omdat ze de negatieve gevolgen accepteren in ruil voor de waargenomen voordelen 
ervan. De affect-heuristiek theorie stelt dat mensen niet rationeel ervoor kiezen om te 
roken maar dat ze geleid worden door emoties geassocieerd met de keuze.  

Andere theorieën suggereren dat verslaving het gevolg is van verstoring van de impuls 
en zelfbeheersing. Het ziektemodel van verslaving stelt dus dat roken een medische 
aandoening is. Zo stelt Cloninger’s tri-dimensional personality theory (Cloninger, 
1987) dat bestaande psychologische patronen  vatbaar zijn voor verslavingsgedrag. Maar 
de meest geaccepteerde is de social learning perspective theorie, die stelt dat roken een 
aangeleerd gedrag is, geleerd door klassieke en operante conditionering. Hierbij zorgt de 
nicotine in sigaretten voor de conditionering ervan. Observational learning, modelling, 
nieuwsgierigheid en aannames over gewichtsverlies door roken kunnen allemaal redenen 
zijn om ermee te starten. Met herhaald gebruik kan klassieke en operante conditionering 
leiden tot een verslaving aan nicotine. Nicotine zorgt voor meer dopamine, een 
neurotransmitter die je goed laat voelen. Tolerantie treedt niet op, dus als iemand al heel 
lang rookt, heeft diegene niet een hogere dosis nicotine nodig om zich beter te voelen. 
Als iemand stopt met roken zullen er ontwenningsverschijnselen optreden die zich uiten 

in concentratieproblemen, geïrriteerdheid, rusteloosheid en depressie. Door het 
verslavingsgehalte van nicotine behoren sigaretten tot de klasse A van drugs, net zoals 
heroïne en cocaïne. Het is dus niet verwonderlijk dat een rookverslaving de meest 
voorkomende verwoestende verslaving is in deze moderne tijd. 
 
De effecten van roken en de voordelen van het stoppen 
Roken heeft voor meer sterfgevallen gezorgd dan HIV, drugsgebruik en alcoholgebruik 
samen. De giftige stoffen in tabak dragen onder andere bij aan longkanker, COPD en 
hart- en vaatziekten. Roken heeft naast een negatieve invloed op de fysieke gezondheid, 
ook een negatieve invloed op de mentale gezondheid. Zo is er uit onderzoek gebleken 
dat volwassenen die roken een grote kans hebben op angststoornissen en depressie. Het 
risico van tabaksgebruik zit voornamelijk in de kankerverwekkende stoffen die zich in de 
rook ervan bevinden. Dus tabaksgebruik waar geen verbranding bij komt kijken 
(snuiftabak, kauwtabak) is minder risicovol. Hieruit blijkt dus dat passieve rokers ook een 
groter risico hebben op rook gerelateerde ziekten. 
Hoe eerder iemand stopt met roken, hoe meer voordelen diegene hierbij heeft. Verder 
maakt het niet uit op welke leeftijd je stopt, want de kans op ziekten neemt altijd af. Het 
is dus erg belangrijk dat ervoor gezorgd wordt dat zoveel mogelijk mensen stoppen met 
roken. 
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Hoe vind je rokers en help je hen met stoppen? 
De Fragerström Test of Nicotine Dependence (FTND; Heatherthon et al., 1991) is de 
meest voorkomende test die gebruikt wordt om nicotineverslaving te diagnosticeren. Het 
scoort mensen op een schaal van 0 tot 10 op basis van zes vragen. Als een alternatief op 

vragenlijsten kun je biochemische markers gebruiken. Bijvoorbeeld het meten van 
uitgeademde koolmonoxide door middel van een blaastest.  
Hulp bij het stoppen met roken richt zich op twee aspecten, namelijk het 
conceptualiseren van de bestaande benaderingen op het gebied van de bestrijding van 
tabaksgebruik en de implementatie daarvan, en focussen op de interne en externe 
omgeving van de roker met als doel het stopproces te vergemakkelijken en dit ook vol te 
houden. 
De maatregelen die genomen moeten worden om de gehele populatie te bereiken 
focussen zich op de externe omgeving van de roker, verandering in legalisatie en beleid, 
verandering in bewustzijn en dekking van gezondheidsmedewerkers. Maar uit ervaring 
blijkt dat deze maatregelen niet goed genoeg werken. Daarom is er behandeling op 
individueel niveau nodig die zich richt op de interne omgeving van de roker. 
Farmacotherapie is erg effectief, denk hierbij aan nicotinevervangers zoals pleisters en 

ook antidepressiva. Ook psychologische interventies schijnen goed te werken, zoals 
begeleiding via de telefoon. Een combinatie van beide vormen heeft de hoogste 
succescijfers. 
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D. Fysieke activiteit 
 
Introductie 
Te weinig lichaamsbeweging kan leiden tot hypokinetische ziekten, zoals slechte mentale 

gezondheid, coronaire hartziekten, obesitas, rugpijn, osteoporose, hypertensie, diabetes 
en sommige vormen van kanker.  
 
Wat is fysieke activiteit? 
Caspersen et al. (1985) definiëren fysieke activiteit als ‘elke beweging van het lichaam 
geproduceerd door skeletspieren, die resulteren in energieverbruik’. Het is belangrijk om 

te weten dat er verschillende vormen van fysieke activiteit zijn, namelijk gestructureerde 
oefeningen en sport, actieve vormen van transport (bijvoorbeeld naar het werk lopen), 
recreatieve beweging (buiten spelen), gym en andere fysieke activiteiten zoals traplopen.  
Exercise is een sub component van fysieke activiteit en die geplande, gestructureerde en 
herhaaldelijke beweging vereist, vaak met de intentie om fysieke gezondheid te 
behouden of te verbeteren. Sport is weer een sub component van exercise waarbij de 
activiteit aan regels gebonden, gestructureerd en competitief is. Ook wordt dit 

gekenmerkt door grove motoriek, dapperheid en geluk. 
Het is belangrijk om het aantal zituren (sedentair gedrag) te verminderen en zo dus 
fysieke activiteit te stimuleren. Een voorbeeld hierbij is dat mensen die veel televisie 
kijken een grotere kans hebben op overgewicht en obesitas. 
 
Interventies om fysieke activiteit te promoten 
Gezondheidspsychologen zijn geïnteresseerd in het begrijpen en veranderen van gedrag. 

Degenen die zich focussen op fysieke activiteit hebben kennis nodig van de factoren die 
betrekking hebben op fysieke activiteit, waar ook variabelen bij horen die fysieke 
activiteit onderdrukken. Zulke factoren worden vaak correlaten of determinanten 
genoemd. Deze factoren hebben invloed op participatie in fysieke activiteit. Bij de 
interventies zijn er drie belangrijke vragen waar een gezondheidspsycholoog rekening 
mee moet houden: 

 Welke correlaten kunnen er veranderd worden om fysieke activiteit te 
beïnvloeden?; 

 Welke correlaten hebben invloed op het slagen van de interventie?; 
 Welke psychologische, niet-psychologische of multidisciplinaire theorieën zijn 

geschikt om de interventie te onderbouwen? 
 
Interventies: individuen en kleine groepen 

Hillsdon en Thorogood (1996) stelden dat individuele interventies waarbij het niet vereist 
is om naar een faciliteit te komen, zoals wandelen, het meest succesvol zijn. Kahn et al. 
(2002) stelden dat supportsystemen zoals wandelgroepen sportabonnementen de fysieke 
activiteit verhogen. Zelfmonitoring is een vaak aanbevolen manier om 
gedragsverandering teweeg te brengen, denk hierbij aan een stappenteller.  
Breckon en collega’s (2008) onderzochten face-to-face behandeling en kwamen tot de 
conclusie dat het trans-theoretical model (TTM) de dominante theorie was. Ook 
Motivational Interviewing (MI) is een bekende techniek om gedrag van personen te 
veranderen (Miller & Rollnick, 2002). 
 
Interventies in de maatschappij 
Interventies gericht op de maatschappij en de gehele populatie zijn ook nodig voor 
gedragsverandering, denk hierbij aan reclamecampagnes. Ook op scholen wordt 
bijvoorbeeld door gymnastiek de fysieke activiteit gestimuleerd. Bovendien is uit 
onderzoek gebleken dat gymnastiek een positieve invloed heeft op fysieke activiteit 
buiten schooltijden.  
Ook op het werk kan fysieke activiteit gepromoot worden door werknemers te stimuleren 
om per fiets of te voet naar het werk te komen. 
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Interventies voor de gehele populatie: massamedia 
Uit onderzoek is gebleken dat massamedia niet direct mensen meer laat bewegen, maar 
mensen worden zich er wel bewust van. 
 

Interventies die gebruik maken van nieuwe technologieën 
Fysieke activiteit kan tegenwoordig ook gepromoot worden via mobiele telefoons en het 
internet. Hierbij wordt er een grote groep mensen bereikt. 
 
Preventie 
Naast het promoten van fysieke activiteit is het ook belangrijk om ervoor te zorgen dat 
mensen niet minder gaan bewegen naarmate ze ouder worden. Preventieve maatregelen 
moeten zich dus richten op jonge mensen (zodat de fysieke activiteit gelijk blijft 
naarmate ze ouder worden) en de omgeving. Er bestaat maar een kleine relatie tussen 
fysieke activiteit in de kindertijd en in de volwassen jaren. Het wil dus niet zeggen dat als 
iemand als kind erg actief was, diegene dit ook zal zijn in latere jaren. 
Omgevingsfactoren spelen hierbij een grote rol, zoals daglicht en het weer, makkelijk 
toegang tot sportfaciliteiten en een geschikte omgeving om te kunnen wandelen of 

fietsen. 
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E. Eetgedrag 
 
Ontwikkelingsmodellen van eetgedrag 
De ontwikkelingsbenadering van eetgedrag richt zich op de ontwikkeling van 

voedselpreferenties in de kinderjaren en benadrukt het belang van leren en ervaring.  
 
Blootstelling 
Mensen hebben een grote variatie aan voedsel nodig om tot een gebalanceerd dieet te 
komen, en vertonen soms angst en vermijding met betrekking tot nieuwe 
levensmiddelen. Deze angst en vermijding wordt neophobia genoemd. Jonge kinderen 

vertonen dit gedrag vaak, maar onderzoek heeft uitgewezen dat frequente blootstelling 
aan nieuw voedsel de preferenties kan veranderen. Neophobia komt vaker voor bij 
mannen dan vrouwen. 
 
Sociaal leren 
Sociaal leren verwijst naar de impact van het observeren van gedrag van anderen, ook 
wel modelling of observational learning genoemd (Bandura, 1977). Dit kan voorkomen op 

verschillende manieren: 
 Leeftijdsgenoten: de voedselpreferenties kunnen veranderen door anderen te 

observeren. Dit heeft het meeste effect als deze persoon een gelijke is en als je 
deze persoon kent; 

 Ouders: kinderen zijn vaak geneigd om dezelfde eetgewoontes te hebben als hun 
ouders. Dus als de ouders niet ontbijten is de kans groot dat kinderen dit ook niet 
doen. Maar kinderen liggen niet altijd op één lijn met hun ouders, soms eten de 

ouders gezonder dan de kinderen of juist andersom; 
 De media: er wordt veel meer reclame gemaakt voor ongezond eten dan voor 

gezond eten, en dit kan leiden tot een ongezonde levensstijl.  
 
Associërend leren 
Associërend leren verwijst naar de impact van toevallige factoren zoals bekrachtiging in 
combinatie met operante conditionering. Ook dit kan op verschillende manieren: 

 Beloning voedselkeuze: kinderen zullen meer groente eten als hun ouders hen 
belonen als ze dit doen; 

 Voedsel als beloning: voedsel wordt lekkerder gevonden als het als een 
beloning wordt gebruikt. Sommige ouders zeggen tegen hun kinderen: ‘alleen als 
je je groenten opeet, mag je een toetje’. Ze hopen hiermee te bereiken dat hun 
kinderen groenten lekker gaan vinden, maar dit heeft juist een tegengestelde 

werking. Juist omdat ze beloond worden om groenten te eten, gaan kinderen 
denken dat groente eten vervelend is; 

 Voedsel en controle: ouders denken vaak dat het verbieden van het eten van  
bepaald voedsel een positief effect heeft op de voedselpreventies van het kind. 
Maar dit heeft een tegenovergestelde werking, kinderen gaan juist een grotere 
preferentie ontwikkelen voor het voedsel dat hen verboden wordt. Er kan 
onderscheid gemaakt worden tussen overt control (wordt opgemerkt door het 
kind) of covert control (wordt niet opgemerkt door het kind. Bij overt control 
eten kinderen meer ongezonde snacks dan bij covert control. 

 
Cognitieve modellen van eetgedrag 
De cognitieve benadering van voedselkeuze focust op de cognities van een individu en 
hoe deze condities eetgedrag verklaren en voorspellen. Voedselpreferentie wordt meer 
bepaald door de houding van een persoon tegenover eten dan door subjectieve normen. 
Als personen ambivalent zijn over een bepaald soort voedsel zullen ze minder snel 
geneigd zijn dit te eten. 
Een goede interventie op dit gebied is dus om de cognities van mensen over voedsel te 
veranderen.  
 
 



Overzicht studiestof Inleiding psychologie en gezondheid 2015-2016 

 Facebook.com/SlimStuderen 

 
 
 

12 

Een model betreffende het gewicht 
Een model betreffende het gewicht combineert de twee voorgaande modellen, maar 
voegt ook nog de factor wat de betekenis en de rol van het voedsel is toe. Denk hierbij 
aan dat voedsel voor rijkdom en status staat, dat het een traditie is, dat er weekendeten 

en doordeweeks eten is, gezond eten en ongezond eten en ga zo maar door. Deze 
betekenissen beïnvloeden de manier waarop mensen eten en kan leiden tot 
ontevredenheid met het lichaam en diëten. De restraint theory stelt benadrukt het 
belang van diëten en suggereert dat ingetogen eten een betere voorspeller is van 
voedselinname dan gewicht (Herman & Mack, 1975; Hibscher & Herman, 1977). 
Ingetogen eten wordt steeds meer een synoniem van diëten, en ingetogen eten wordt 
steeds vaker gebruikt om diëten te verklaren. 
 
Ingetogen eten en te veel eten 
Ingetogen eten resulteert zowel in te veel als te weinig eten. Er worden verschillende 
termen gebruikt om het te veel eten bij ingetogen eters te verklaren. Counterregulatie 
stelt dat als mensen een voorgerecht met weinig calorieën ze meer geneigd zijn om een 
hoofdgerecht te eten met veel calorieën. Disinhibitie wordt gedefinieerd als ‘meer eten 

als gevolg van het verminderen van ingetogen eten door emotionele stress’ (Polivy & 
Herman, 1989). The what the hell effect wordt gebruikt om een periode van te veel 
eten na een periode van ingetogen eten te kenmerken  (Herman & Polivy, 1984). 
 
De causale analyse van te veel eten 
Het proberen van niet of heel weinig eten vergroot juist de kans op te veel eten, en dit is 
het gedrag dat mensen die diëten willen voorkomen.  

 
Stemmingsmodificatie 
Mensen die diëten gaan juist meer eten als ze een slecht humeur hebben. De masking 
hypothesis stelt dat mensen hun negatieve humeur proberen te maskeren door te eten.  
 
De rol van ontkenning 
De theory of ironic processes of mental control stelt dat dat als je ergens niet aan 

probeert te denken, in dit geval dus eten, ga je er juist aan denken. Mensen verbieden 
zichzelf dus om bijvoorbeeld koekjes te eten maar hierdoor willen ze juist alleen maar 
liever koekjes.  
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MTO-A 

A. HET TESTEN VAN ONZE IDEEËN 

 
Onze ideeën veranderen, omdat iemand onze ideeën laat veranderen. Dit kan men doen 
door middel van observaties, bepaalde dingen onderzoeken en experimenten doen. 
Vroeger vonden ze bijvoorbeeld dat vrouwen niet in de collegezalen hoorden te zitten, 
omdat ze niet intelligent waren en hun zenuwstelsel te fragile was waardoor ze de stress 
niet zouden aankunnen. Door middel van het ‘look and see’ (kijk en zie) principe weten 
we nu dat dit onzin is en zijn onze ideeën verandert.  

 Look: wees bereid om je tegenovergestelde ideeën te toetsen.  
 See: neem deze tegen theorie dan ook voor waar aan.  

Dit boek gaat over het proces van ‘look and see’. Het gaat over hoe wetenschappers 
observeren, dingen uitproberen en experimenten doen.  
 
Wat denken we en waarom denken we het? 

 
Het is belangrijk om te beseffen dat wanneer wij informatie of advies vragen, we ons 
altijd moeten afvragen waar deze informatie op gebaseerd is, om te kijken of het wel 
goede informatie is.  
 
Er zijn verschillende bronnen van kennis: 

 Autoriteit: wij geloven dat wanneer iemand met veel autoriteit iets zegt, dat het 

ook waar is. De autoriteiten zijn ook belangrijk bij het doen van onderzoek; een 
eeuw geleden zouden de autoriteiten onderzoek naar of vrouwen echt dommer 
zijn dan mannen niet toestaan, nu is dat geen probleem. Wetenschappers mogen 
geen gebruik maken van hun autoriteit om mensen dingen te laten geloven. Ze 
moeten zeggen: ‘hier zijn de feiten, kijk zelf maar’; 
 

 Algemene kennis ‘common sense’: algemene kennis die ‘iedereen weet’, hoeft 
niet per se de goede kennis te zijn. Massa’s mensen kunnen volstrekt verkeerde 
ideeën over de wereld hebben;  

 
 Persoonlijke ervaring: kennis die je hebt opgedaan door jouw persoonlijke 

ervaring. Maar persoonlijke ervaring is geen bewijs voor een hypothese, er zijn 
een aantal biases: 
- Sampling bias: jouw waarneming is niet representatief voor de hele 

populatie; 
- Observer bias: je neemt alleen de dingen mee die jouw gedachten niet 

tegenspreken. Jouw waarnemingen worden dus beïnvloed door jouw 
verwachting;  

- Confounding: andere factor(en), waar je je niet bewust van bent, spelen een 
rol.  

Deze drie biases zijn validiteitsbedreigingen: ze geven alternatieve 
verklaringen voor een fenomeen die dus niet valide zijn; 
 

 Intuïtie: kan leiden tot een wetenschappelijke ontdekking, maar intuïtie en 
wetenschappelijk denken zijn niet verenigbaar. 

 

Wetenschappelijke methode: ‘als we onze ideeën testen, weten we wanneer we verkeerd 
zitten. Als we weten dat we verkeerd zitten, kunnen we onze fouten corrigeren. Als we 
dat niet doen, dan kunnen we dat ook niet.’ (Mook, 2001, pag. 13) 
 
Goed, slecht en vals onderzoek 
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Lang niet alle onderzoeken die er gedaan zijn, zijn goede, betrouwbare onderzoeken. We 
moeten bijvoorbeeld rekening houden met: 

 Fraude: denk aan het vervalsen of bedenken van de data voor het onderzoek. 
Diederik Stapel heeft bijvoorbeeld zijn publicaties gebaseerd op valse gegevens. 

Het wordt ook wel een ‘meester vervalser’ genoemd; 
Waarom plegen onderzoekers fraude? 
- Ze willen beroemd en rijk worden en dat kan wanneer al hun onderzoeken een 

positieve uitkomst hebben en ze veel goede artikelen publiceren; 
- Ze willen gelijk krijgen over hun theorie/hypothese.  
Hoe is fraude te voorkomen? 
- Onderlinge controle: onderzoekers controleren elkaar; 
- Transparantie met betrekking tot data (de data openbaar maken); 
- Replicatie (de test herhalen); 
- Meldingsregeling; 
- Meer discussie over wat wel en niet kan. 

 
 Incompetent onderzoek: een conclusie is gebaseerd op te weinig bewijs. Er is 

te weinig data verzameld om er echt een conclusie uit te kunnen trekken.  
 
Waarom bestuderen we onderzoeksmethodes? 
 
We bestuderen onderzoeksmethodes, omdat zelfs wanneer wij geen onderzoeker 
worden, wij wel gebruik maken van de onderzoeken die geproduceerd zijn door anderen. 
Het is belangrijk dat wij daar kritisch naar kunnen kijken.  

Voor het evalueren van een onderzoek, moet je hetzelfde denken als een onderzoeker 
die het onderzoek uitvoert.  
 
Basis- en toegepaste onderzoeker 
 
Er zijn twee soorten redenen voor wetenschappers waarom ze opzoek gaan naar kennis: 
 

 Toegepaste onderzoeker: hij doet zijn werk met een praktisch probleem in zijn 
hoofd, dat hij wil oplossen. Hij/zij is bijvoorbeeld op zoek naar een nieuwe en 
betere manier voor het behandelen van depressie, autisme of eetstoornissen; 

 
 Basis onderzoeker: hij is niet opzoek naar een oplossing voor een specifiek 

praktisch probleem. Zijn/haar vraag is meer: ‘hoe werkt iets’? Door middel van dit 

soort onderzoek, kunnen we dingen verbeteren, repareren of een nieuw systeem 
ontwikkelen. 

 
Er zijn ook onderzoekers die beide soorten van onderzoek combineren. Een basis 
onderzoeker en een toegepaste onderzoeker kunnen ook veel van elkaar leren en kunnen 
tegelijk aan de slag met een onderzoek voor theoretische en praktische kennis op 
hetzelfde moment.  
 
Het onderzoeksavontuur 
 
Mensen gaan onderzoek doen omdat ze steeds geïnteresseerder in een onderwerp 
worden en zich daarom helemaal in het onderwerp willen verdiepen. Daarnaast is het 
doen van onderzoek een echt avontuur.  
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B. Theorie en data in de psychologie 
 
In dit hoofdstuk gaan we kijken naar wat een wetenschapper precies bedoelt met de 
termen ‘theorie’ en ‘hypothese’. Daarnaast gaan we kijken naar wanneer we weten dat 

we het verkeerd hebben met onze theorie en wat er gebeurt als we onze theorie niet 
aanpassen.  
 
Theorie 
 
Theorie als principe 

Een theorie is een statement van algemene principes in een poging de natuur beter te 
begrijpen. Een theorie bestaat uit principes die over het algemeen waar zijn of die wij 
voor waar aannemen. Omdat wij bijvoorbeeld weten dat metaal elektriciteit geleidt 
(principe) en elektriciteit door een dun draadje warmte en licht opwekt (principe), 
kunnen we stellen dat als we de schakelaar aandrukken, een gloeilamp gaat branden 
(theorie). Als dit niet het geval is, dan is er iets fout met onze theorie en moeten we 
uitzoeken welke van de (aangenomen) principes in de theorie niet klopt. 

Op deze manier organiseren we onze kennis en kunnen we onze kennis gebruiken. We 
gebruiken de algemene principes om voorspellingen te doen. Die voorspellingen zijn 
theorieën. 
 
De ladder van principes 
De ladder van principes toont aan dat alle principes weer gebaseerd zijn op nog 
algemenere principes. Dat de gloeilamp aan gaat betekent in theorie dat alle gloeilampen 

die op dezelfde manier zijn aangesloten ook aangaan. Dit is weer te baseren op de 
principes van elektriciteit, die op hun beurt weer op de principes van elektromagnetisme 
zijn gebaseerd. Er is dus hiërarchie van principes. 
 
Principes in de psychologie 
In de psychologie is het iets moeilijker om principes weer te geven, omdat ons denken 
veel abstracter is dan natuurkundige principes. Maar toch berusten de werkingen van 
onze hersenen ook op een hoop principes. Zo weten we dat een naam onthouden beter 
werkt door het vaak te herhalen, maar dit geldt ook voor het onthouden van je 
boodschappenlijstje. Ook hier zien we dus een generalisatie en hiërarchie van principes. 
 
Weten wanneer we het verkeerd hebben: het testen van onze ideeën 
 

Het testen van de theorie 
Bij het testen van onze theorieën kunnen we erachter komen of ze ook echt kloppen. Om 
een theorie te testen maken we een voorspelling, ook wel hypothese. We stellen “Als de 
theorie klopt, moet X gebeuren.”. Daarna kijken we naar de data en kunnen we kijken of 
de hypothese is bevestigd of weerlegd. 
 
Als de hypothese weerlegd wordt kan dat een aantal dingen betekenen: 

 Er is iets fout gegaan in het experiment of de studie; 
 De theorie hoeft niet per se deze voorspelling uit te laten komen. Met wat geluk 

geeft de data aan wat er ontbreekt om het experiment te corrigeren; 
 De hele theorie klopt niet. 

 
Als de voorspelling wel uitkomt, betekent dit nog niet dat de theorie gelijk bevestigd kan 
worden. Het maakt de theorie iets geloofwaardiger, maar het zal eerst nog meerdere 
malen met verschillende hypothesen moeten worden getest. 
Het is belangrijk te snappen dat als een hypothese uitkomt, dat dit een weerlegging is 
van alle theorieën die voorspelden dat X niet zou gebeuren. Dit is vooral belangrijk voor 
theorieën die contra-intuïtief zijn. Tegen onze intuïties in. 
Als een hypothese dus weerlegd wordt, weten we dat er iets fout is. Als een hypothese 
bevestigd wordt, maakt dit de theorie geloofwaardiger. 
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De theorie-data cyclus 
Het (bij)stellen van een theorie, doen van een voorspelling, testen van deze voorspelling 
en het bevestigen of weerleggen van de voorspelling op basis van de data noemen we de 

theorie-data cyclus. Na het weerleggen kunnen we de theorie bijstellen en kijken of die 
klopt. Na het bevestigen van een hypothese kunnen we de theorie behouden en kijken of 
de theorie ook stand houdt in een andere situatie. 
 
Het falsificeerbaarheidscriterium 
Om te kunnen leren moeten we ook weten en accepteren wanneer onze ideeën fout zijn. 
Een theorie moet dus te testen zijn. Dit noemen we falsificeerbaarheid. Er moet een 
test kunnen worden afgenomen waar data uit komt die inzicht geeft in de theorie. Dit 
noemen we ook wel het falsifieerbaarheidscriterium. Als de hypothese van een 
theorie ongeacht de theorie bevestigd (“als X, dan Y. Als niet-X, dan ook Y), dan is een 
theorie niet-falsificeerbaar en wetenschappelijk gezien waardeloos. 
 
Het testen van de theorie en het ‘gewicht van het bewijs’ 

Vaak is het zo dat verschillende experiment voor een theorie verschillend uitkomsten 
hebben. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat er 8 experimenten zijn waarbij de hypothese 
bevestigd was, en 2 waar die weerlegd was. We kijken in dit geval naar het gewicht van 
het bewijs. Daarom spreken we ook eerder van een goed onderbouwede theorie dan 
een bewezen theorie. Het is dus heel erg moeilijk om een theorie ook echt te bewijzen. 
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C. Data 
 
In dit hoofdstuk bespreken we verschillende soorten data, zoals systematische, 
objectieve en subjectieve data. Daarnaast gaan we het hebben over variabelen, de 

relaties tussen variabelen en het operationaliseren van variabelen. In dit hoofdstuk 
worden ook de onderwerpen ‘betrouwbaarheid’ en ‘validiteit’ behandeld.   
 
Systematische data 
 
Data is voor wetenschappers heel erg belangrijk om een theorie te bewijzen en te 

accepteren. Vroeger werd er nog niet zo nauwkeurig en systematisch met data gewerkt 
als tegenwoordig. In dit hoofdstuk (Mook, 2001, pag. 59) wordt het voorbeeld genoemd 
uit 1700 toen er een onderzoek gedaan werd naar de behandeling van gele koorts. Het 
probleem was dat er alleen gekeken werd naar de patiënten die door de behandeling 
genezen waren van gele koorts en de patiënten die overleden waren werden niet 
meegenomen in de data. Hierdoor werd de data (overleden en genezen) niet met elkaar 
vergeleken en was het experiment eigenlijk waardeloos.  

 
De present-present bias 
 

 Behandeld Niet behandeld 

Genezen 20 10 

Niet genezen 80 40 

(Mook, 2001, pag. 60-62) 

 
Als je kijkt naar de bovenstaande tabel met data, zouden mensen tot verschillende 
conclusies kunnen komen. Je zou kunnen zeggen dat de behandeling niet gewerkt heeft, 
omdat van de mensen die behandeld zijn er meer niet genezen zijn dan genezen. Je zou 
ook kunnen zeggen dat de behandeling gewerkt heeft, omdat er meer mensen genezen 
zijn die behandeld zijn dan die niet behandeld zijn. Het goede antwoord zou moeten zijn 

dat er geen relatie is tussen behandelen en genezing, want bij zowel de behandelde als 
de niet-behandelde patiënten is 20% genezen. Wanneer we ons focussen op maar een 
aantal cellen/data in de tabel, noemen we dit de present-present bias.  
 
Mook’s principe (Mook, 2001, pag. 62): ‘We cannot relate anything to anything unless 
they both vary’.  
 
Wat bedoelen we met systematische observatie?  

1. Observatie waarbij de gegevens voor en tegen de theorie worden geteld; 
2. Met variabelen die variëren.  

 
De anatomie van data: variabelen en waarden 
 
Een variabele is een eigenschap die in de populatie varieert. Dat houdt in dat alle 

variabelen een verschillende waarde hebben. We maken onderscheid tussen 
verschillende soorten variabelen: 

 Categorische variabelen (kwalitatieve variabelen): verschillende eigenschappen 
vormen categorieën, bijvoorbeeld mannen tegenover vrouwen of een soort studie;  

 Continue variabelen (kwantitatieve variabelen): je deelt de eigenschappen niet 
in als een categorie/groep, maar je kunt ze op één lijn plaatsen. Denk 

bijvoorbeeld aan IQ (lijn van ongeveer 70 tot 160) en leeftijd (lijn van 0 tot 100). 
 

Hoe mensen verdeeld zijn over de waarden, wordt bepaald door de verdeling van de 
variabele. Bij categorische variabelen wordt de verdeling weergegeven in procenten, 
bijvoorbeeld 40% vrouw, 60% man. Bij continue variabelen wordt de verdeling 
weergegeven door middel van een normaalverdeling.  
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Het gemiddelde bepaalt daarbij de locatie van de normaalverdeling en de variatie 
bepaalt de spreiding van de normaalverdeling.  
 
Voor een theorie kiezen we de variabelen niet ‘zomaar’. We moeten namelijk ervoor 

zorgen dat de variabele een theoretisch construct (bijvoorbeeld intelligentie) 
representeert. Als je zo’n theoretisch construct meetbaar en concreet wil maken, ben je 
aan het operationaliseren.  
 
Objectieve data 
 
Gebeurtenissen tellen 
Objectieve data bestaat uit simpele tellingen van verschillende soorten gebeurtenissen. 
Dus bijvoorbeeld dat je gaat observeren hoeveel mensen in de bus op zijn/haar telefoon 
zitten en hoeveel niet.  
 
Fysieke metingen 
Naast dat we dingen tellen, hebben we ook meetbare variabelen nodig. We vragen 

bijvoorbeeld niet ‘zitten mensen in de bus op zijn/haar telefoon?’ maar ‘hoeveel mensen 
in de bus zitten op zijn/haar telefoon?’.  
 
Een case studie: Pavlov’s experimenten 
Pavlov hield zich vooral bezig met hoe het zenuwstelsel werkt. Hij deed een experiment 
bij een hond waarbij hij de hoeveelheid speeksel mat, als een reactie op het zien van 
eten. De hoeveelheid speeksel was in dit experiment dus zijn kwantitatieve variabele. Na 

een tijdje ging de hond al kwijlen wanneer hij zijn/haar verzorger zag. Pavlov vond dit 
interessant en zocht naar een signaal, die de hond (nog) niet associeerde met voedsel. 
Door steeds een belletje te laten horen voordat de hond eten kreeg, ging de hond het 
belletje met voedsel associëren en ging de hond al kwijlen wanneer hij een belletje 
hoorde. Zo kwam Pavlov tot het conditionering fenomeen met een geconditioneerde 
stimulus die leidde tot een geconditioneerde respons. Pavlov laat met zijn 
experimenten goed zien hoe je een variabele kan veranderen. In Pavlov’s experiment is 

de variabele een objectieve variabele: verschillende observeerders kunnen het zien en 
meten en kunnen het experiment controleren. 
 
Het probleem van subjectieve data 
 
Niet alle data is objectief. In sommige gevallen moeten we proefpersonen vragen om te 

vertellen over zijn/haar privé, subjectieve ervaringen. Dit zijn ervaringen die niet 
iedereen kan zien, maar die alleen de proefpersoon zelf kan zien/voelen. Dit noemen we 
subjectieve data. 
 
Het probleem van zelf-report 
Data gebaseerd op zelf-observaties noemen we ‘self-report data’. Een voorbeeld van 
een experiment met subjectieve data is dat de proefpersoon gevraagd werd wanneer 
hij/zij het licht kon zien. Het licht begon heel licht (niet waarneembaar) en werd steeds 
feller. Het moment waarop de proefpersoon het licht wel kon zien, noemen we de 
drempel. De drempel is een tegengestelde waarde voor gevoeligheid: hoe lager de 
drempel, hoe meer gevoelig het visueel systeem is.  
 
Ondanks dat subjectieve data afhangt van de eerlijkheid van de proefpersoon, gebruiken 
we deze data wel. Dit kan, omdat deze data wordt vergeleken met objectieve data en 

fysiologische-, anatomische-, chemische- en gedragsonderzoeken.  
 
Een voorbeeld met subjectieve data uit de psychobiologie: dromen en REM-slaap. Een 
proefpersoon werd in een ‘slaaplaboratorium’ in een bed gelegd en door middel van EEG 
werd zijn/haar hersenactiviteiten en oogbewegingen gemeten terwijl hij/zij sliep.  
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Wanneer de proefpersoon al een tijdje sliep, gingen zijn ogen snel rond bewegen en 
waren zijn hersenen erg actief. Dit werd de ‘rapid-eye-movement’ genoemd ofwel 
REM-slaap. Toen de persoon wakker werd gemaakt, vertelde hij dat hij aan het dromen 
was. Geven de metingen van de oogbewegingen ons nou een objectieve aanwijzing dat 

de persoon aan het dromen was? Nee, de oogbewegingen zijn wel objectieve data, maar 
de proefpersoon moet ons vertellen dat hij droomde, dat is subjectieve data (self-report).  
 
Een ander voorbeeld met subjectieve data: ‘flitslicht herinneringen’. Flitslicht 
herinneringen houden in dat we de gebeurtenis heel helder en levendig zien in onze 
geest. Neisser en Harsch (1992) wilde de nauwkeurigheid van deze ‘flitslicht 
herinneringen’ onderzoeken. Ze gebruikte hiervoor het exploderen van het ruimteschip 
‘Challenger’ op 28 januari 1986. Ze namen vragenlijsten af onder studenten met vragen 
zoals waar ze waren, met wie ze waren en wanneer ze het gehoord hadden. Drie jaar 
later werd dezelfde vragenlijst afgenomen en daaruit bleek dat de herinneringen totaal 
niet accuraat waren. Dit experiment laat ook zien hoe we aan subjectieve data kunnen 
twijfelen. 
 

De betrouwbaarheid en de validiteit van metingen 
 
Betrouwbaarheid 
Wanneer we een variabele hebben gemeten, moeten we kijken naar de 
betrouwbaarheid van de test. Kan ik vertrouwen op de metingen die ik net gedaan 
heb? Betrouwbaarheid kan worden gecontroleerd door: 

 Test-hertest betrouwbaarheid: de correlatie tussen de score op de eerste 

meting en de score op de tweede meting is een maat voor de betrouwbaarheid. 
De test-hertest correlatie moet positief en hoog zijn (hoe hoger, hoe beter);  

 Interne consistentie: verdeel de test in twee delen (bijvoorbeeld alle even 
vragen en alle oneven vragen) en kijk naar de correlatie tussen die twee delen. 
Als de correlatie hoog is, is de test betrouwbaarder dan wanneer de correlatie laag 
is. 

Door meer vragen in een test of een vragenlijst op te nemen, wordt de betrouwbaarheid 

van de test/vragenlijst groter.  
 
Het scatterplot 
Door middel van een scatterplot en een correlatie coëfficiënt kan de test-hertest 
betrouwbaarheid en de interne consistentie in beeld worden gebracht. De correlatie meet 
in hoeverre twee variabelen lineair samenhangen. De correlatie coëfficiënt ligt tussen de 

-1 en 1. -1 tot 0 is een negatieve correlatie en 0 tot 1 is een positieve correlatie. Dus hoe 
dichter bij 1, hoe perfecter de positieve correlatie is. Hoe dichter bij -1, hoe perfecter de 
negatieve correlatie is. Bij 0 is er geen correlatie. Hieronder staat een voorbeeld van een 
scatterplot. (Bron: http://onlinestatbook.com/chapter4/intro.html) 
 

In deze scatterplot zie je een duidelijke 
positieve correlatie, aangezien de puntjes in 
een duidelijke lijn van links onder naar 
rechtsboven staan. Zouden de puntjes verdeeld 
zijn over de hele grafiek, dan is er geen 
correlatie. Wanneer de puntjes in een lijn staan 
van linksboven naar rechtsonder, dan is er een 
negatieve correlatie.  
 

 
 
 
 
 
 

http://onlinestatbook.com/chapter4/intro.html
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Validiteit 
Een onderzoek is valide, wanneer de metingen meten waar ze voor bedoeld zijn om te 
meten. Het kan dus zijn dat een test wel betrouwbaar is, maar niet valide. Er zijn 
verschillende soorten validiteit: 

 
 Predictieve validiteit: het meetresultaat moet een goede voorspelling geven 

van het criterium. Kan de test een extern criterium voorspellen?; 
 

 Gezichtsvaliditeit: meet de test op het eerste gezicht wat hij zou moeten 
meten?; 

 
 Construct validiteit: meet de test het bedoelde construct? De mate waarin 

relaties tussen observaties in overeenstemming zijn met het nomologisch 
netwerk (=netwerk waarin constructen samenhangen). Bijvoorbeeld: 
Intelligentie heeft een positief verband met reactiesnelheid en met algemene 
kennis. Ben je intelligenter, dan heb je waarschijnlijk meer algemene kennis en 
een snellere reactiesnelheid. 
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D. Observatie en beschrijving 
 
Dit hoofdstuk gaat over hoe observatie onderzoek verschilt van experimenteel 
onderzoek. Er worden verschillende methoden van observatie onderzoek behandeld. 

Daarnaast wordt er beschreven wat je precies met observatie studies kan doen. 
 
We kunnen op twee manieren onderzoek doen. Dit kan door middel van: 

 Experimenteel onderzoek: de onderzoeker manipuleert een variabele en kijkt 
daarna wat het effect is van die manipulatie;  

 Niet-experimenteel onderzoek: aan dit soort onderzoek komt geen experiment 

te pas. Hij observeert iets en beschrijft precies wat hij ziet.  
- Observeer methode: een onderdeel van het niet-experimenteel 

onderzoek is observeren. Het is belangrijk dat het feit dat de onderzoeker 
observeert, geen effect heeft op het onderzoek.  

 
Case studies 
 

Case studies houden in dat we gedetailleerd onderzoek doen naar 1 of een paar 
gevallen. We gebruiken case studies bijvoorbeeld bij bedrijfskunde, geschiedenis, 
vliegtuigongelukkig, zeldzame aandoeningen en criminologie.  
 
Een voorbeeld uit de neuropsychologie: Broca’s gebied 
De natuurkundige Paul Broca werkte met een patiënt die hij ‘Tan’ noemde, omdat de 
patiënt alleen maar ‘tan’ kon zeggen. Hij had een expressieve afasie. Dit hield in dat zijn 

begrip van taal intact was (hij was wel intelligent), maar hij kon geen taal produceren. 
Toen Tan overleed, bestudeerde Paul Broca de hersenen van Tan. Broca concludeerde 
dat een bepaald gebied van de hersenen van Tan was beschadigd. Dit werd later ‘het 
gebied van Broca’ genoemd. Dit is een duidelijk voorbeeld van een case studie.  
 
Voordelen en beperkingen van case studies 
Voordelen van case studies zijn: 

 Case studies gaan over zeldzame gevallen: het vertelt ons wat kan gebeuren. De 
afasie van Broca is hier een voorbeeld van. Het gaat vaak om zeldzame 
aandoeningen; 

 Case studies genereren veel nieuwe ideeën; 
 Er zit veel diepgang in het onderzoek; 
 Er is wordt veel informatie gegeven. 

 
Nadelen/beperkingen van case studies zijn: 

 Case studies zijn gemakkelijk beïnvloedbaar door bepaalde biases; 
- Observer bias (observator neemt de situatie verkeerd waar, omdat hij/zij 

bepaalde verwachtingen heeft); 
- Observer effects (proefpersoon heeft het gevoel dat hij/zij geobserveerd 

wordt, waardoor hij/zij zich anders gaat gedragen). 
 Gebrekkige generalisatie: het is lastig om het voorbeeld van de case studie te 

generaliseren voor een grotere groep mensen; 
 Het is moeilijk om causale verbanden (oorzaak-gevolg verbanden) vast te stellen. 

 
Enquête: interviews en vragenlijsten 
 
Waar case studies zich focussen op één of een paar gevallen, zijn interviews en 
vragenlijsten meer gefocust op een grote groep mensen of verschillende soorten groepen 
mensen. We verzamelen data door middel van een steekproefgroep die de populatie 
vertegenwoordigt. Enquête onderzoek wordt bijvoorbeeld gebruikt om een politieke 
mening onder de bevolking te onderzoeken. Dit gebeurt om bijvoorbeeld een schatting te 
maken voor de uitkomst van de volgende verkiezingen. 
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Een demografische enquête: samenwonen en scheiden 
Een voorbeeld van een enquête is het onderzoek naar of het een goed idee is voor 
koppels om samen te wonen, voordat ze getrouwd zijn. Misschien zou dit de kans op een 
scheiding op latere leeftijd vergroten, of misschien zou dit de kans op een scheiding op 

later leeftijd juist verkleinen. De data van de vragenlijsten die zijn afgenomen in de VS, 
Canada en Zweden lieten allemaal zien dat de koppels die samenwoonden voordat ze 
getrouwd waren, waarschijnlijk sneller zouden scheiden dan de koppels die niet 
samenwoonden voor hun huwelijk. Maar dit wil nog niet per se zeggen dat het vroeg 
samenwonen een oorzaak is van een scheiding. Een positieve correlatie wil nog niet 
zeggen dat er ook een causaal verband (oorzaak-gevolg relatie) is. Dit is een goed 
voorbeeld van het toepassen van vragenlijst in een onderzoek.  
 
Een voorbeeld uit de sociale psychologie: de Bennington studies 
Het Bennington College in Vermont is een school waarbij maatschappelijk bewustzijn en 
politiek liberalisme centraal staan. Onderzoekers vroegen zich af wat er zou gebeuren als 
mensen met een bepaalde houding (bijvoorbeeld socialistisch) in langdurig contact 
zouden worden gebracht met een ‘samenleving’ waar de houdingen anders zijn 

(bijvoorbeeld liberalistisch). Onderzoekers deden interviews met studenten die net 
begonnen aan hun schooltijd op het Bennington College en herhaalden deze interviews 
aan het eind van de schoolcarrière van deze studenten. Uit de resultaten bleek dat de 
studenten een meer liberalistische houding hadden gekregen. Dit is een goed voorbeeld 
van het toepassen van interview in een onderzoek.  
 
Participerende observatie 

 
Niet door middel van het invullen van vragenlijsten of het doen van interviews, maar 
door zelf te integreren in het onderzoek komt de onderzoeker aan data. De onderzoeker 
bestudeert zo het gedrag van een groep of van een individu. Deze methode van 
observatie noemt men participerende observatie.  
 
Een voorbeeld uit de sociale psychologie: de ‘zoekers’ 

Marian Keech was een vrouw die geloofde dat ze berichten ontving van een ruimteschip. 
Ze kreeg het bericht dat in december de wereld zou vergaan door een grote vloedgolf en 
zei (+ de mensen die er ook in geloofden) zouden de avond ervoor worden opgehaald in 
een ruimteschip. Marian Keech had een kleine groep volgers die met haar in het verhaal 
geloofde. Festinger deed in die tijd onderzoek naar cognitieve dissonantie (onze acties 
zijn in strijd met onze geloven en waarden). Hij was geïnteresseerd in hoe de groep zou 

reageren als bleek dat er helemaal geen ruimteschip was die hen op kwam halen en de 
wereld ook niet verging in december. Hij besloot zich aan te melden bij de groep en deed 
zich voor als iemand die in de berichten van Marian Keech geloofde. Toen het ruimteschip 
een dag voordat de wereld zou vergaan niet kwam, praatte de groep het goed met dat 
het schip niet gekomen zou zijn omdat er zo veel media stond. Toen de wereld een dag 
later ook niet verging, praatten ze het goed met dat door de gebeden van de sekte de 
wereld is gered. De mensen die het meest hadden opgeofferd om in deze sekte te leven 
(werk, huis, vrienden) bleven vasthouden aan hun geloof. De mensen die het minst 
hadden opgeofferd, geloofden er niet meer in. Dit is een duidelijk voorbeeld van 
participerende observatie.  
 
De voordelen van participerende observatie: 

 Het is een onderzoek in de echte wereld en niet in het laboratorium; 
 Het resultaat is vaak een indrukwekkend, gedetailleerd verhaal; 

 Het resultaat bevat diepgaande informatie. 
 
De nadelen van participerende observatie: 

 De hypothese is vaak onduidelijk; 
 Het is moeilijk te generaliseren naar een grote populatie; 
 Je hebt last van observer-effects. 
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Directe observatie of gedrag 
 
Bij directe observatie worden proefpersonen in een bepaalde situatie gebracht, die de 
onderzoeker zorgvuldig en systematisch kan observeren. De onderzoeker zelf bevindt 

zich buiten de situatie. De observatie vindt plaats via een protocol, daarom wordt het ook 
wel gestructureerde observatie genoemd.  
 
Gelaatsuitdrukkingen 
In dit onderzoek stond de vraag centraal of leden van een culturele groep de 
gelaatsuitdrukkingen van leden van andere culturele groepen kunnen herkenden. Door 
middel van directe observatie en case studies is het onderzoek uitgevoerd. De resultaten 
lieten zien dat veel gelaatsuitdrukkingen herkend worden door een andere culturele 
groep. 
 
Het testen van de hypothese met observaties 
 
Wanneer we een onderzoek doen, kunnen we een open vraag stellen (zoals wat gebeurd 

er als mensen van verschillende culturen elkaar groeten) of een gesloten vraag (deze 
theorie beweert dat wanneer mensen van verschillende culturen elkaar groeten, ze drie 
zoenen geven, klopt dat?). In het onderstaande voorbeeld wordt een onderzoek met een 
gesloten vraag behandeld.  
 
Een voorbeeld uit de sociale ontwikkeling: de reactie van een moeder op het huilen van 
een baby 

 
Wanneer een baby huilt, omdat hij bij zijn moeder wil zijn, hoe reageert zijn moeder dan 
op het gehuil van de baby? Verschillende onderzoekers hebben onderzoek gedaan naar of 
de moeder het kind het beste kan laten huilen of juist niet. Er zijn twee verschillende 
theorieën over dit onderwerp: 
 

 Bekrachtigingstheorie: laat het kind huilen. Als het kind steeds aandacht 

krijgt, wanneer hij/zij gaat huilen, blijft hij steeds huilen voor aandacht; 
 Hechtingstheorie: geef het kind aandacht. Het kind wordt onzeker en blijft 

huilen als het geen aandacht van de ouders krijgt.  
 

Wat moet een ouder nou doen? De theorieën beweren namelijk het tegenovergestelde. 
Welke theorie heeft nou gelijk? Dit is een voorbeeld van een gesloten vraag voor een 

onderzoek. Aan de hand van de bekrachtigingstheorie zouden we het volgende kunnen 
beweren: ouders die hun kind aandacht geven wanneer hij/zij huilt zouden baby’s 
moeten hebben die veel huilen. Ouders die hun kind geen aandacht geven wanneer 
hij/zij huilt, zouden baby’s moeten hebben die weinig huilen. Aan de hand van de 
hechtingstheorie kunnen we het tegenovergestelde beweren. De correlatie is onderzocht 
en daar kwam bij de bekrachtigingstheorie een positieve correlatie uit, en bij de 
hechtingstheorie een negatieve correlatie. Zo kunnen we concluderen dat de 
bekrachtigingstheorie de juiste theorie is.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 





 


