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WOORD VOORAF
Psychologie is een onderwerp dat velen interesseert. Elke
goede opleiding bevat dan ook een inleiding tot de psychologie. Dit bewijst hoe belangrijk deze kennis in onze
maatschappij geworden is.
De vraag naar goed psychologieonderwijs vormt een grote uitdaging voor docenten. Lesgeven is een van de meest
onderschatte activiteiten. Ik herinner me hoe ik aan mijn
eerste lessenreeks begon. Ik was er toen van overtuigd dat
dit perfect te combineren viel met het schrijven van een
eigen cursus. Gelukkig heeft een ervaren collega mij op
andere gedachten gebracht. Hij adviseerde mij om een
bestaand handboek te gebruiken.
Lange tijd was een goed handboek synoniem aan een
Amerikaans handboek. Daarbij was het ‘meegenomen’
dat de studenten gestimuleerd werden om Engels te lezen. Maar we vergaten dat een Engelstalig handboek een
handicap is voor studenten die aan een volledig nieuw
vak beginnen, dat we de studenten bijna alleen maar vertellen over Amerikaans onderzoek en dat velen daardoor
nooit echt affiniteit voelen met de kennis die ze in de colleges krijgen. Een cursus psychologie was een vak dat geleerd moest worden en niet iets dat van belang was voor
het eigen leven.
Al vlug kwam ik tot de overtuiging dat de studenten en de
psychologie beter af zouden zijn met een goede Nederlandse inleiding. Daarom heb ik mijn schouders gezet onder het initiatief van Academia Press om met een dergelijk
handboek op de markt te komen. Onze eerste stap was
een vertaling en bewerking van een Amerikaans handboek (Roediger et al., 1998). De volgende stap was een
volledig nieuw handboek, specifiek geschreven voor Nederland en Vlaanderen (Brysbaert, 2006). Ondertussen
zijn we acht jaar verder en is het tijd voor een update. Tot
mijn genoegen heb ik vastgesteld dat er in de vorige versie
geen fouten stonden die gecorrigeerd moesten worden,
wat aantoont dat psychologie een volwaardige wetenschap geworden is. Wel was het nodig om hier en daar de
onderzoeksresultaten te actualiseren en nieuwe bevindingen te rapporteren. Tegelijk heb ik besloten om het
hoofdstuk over ontwikkelingspsychologie weg te laten en
de belangrijkste bevindingen ervan in de andere hoofdstukken te integreren.

Specifieke kenmerken van het boek
De volgende overwegingen hebben bij het maken van dit
boek meegespeeld. Ten eerste wilden we dat alle klassieke
theorieën en onderzoeken aan bod kwamen. Iemand die
het boek leest, moet een duidelijk overzicht krijgen van
wat de psychologie als wetenschap in de afgelopen 150
jaar ontdekt heeft. Deze kennis vormt de kern van elk
goed handboek en mag dus niet ontbreken.
Ten tweede wilden we dat het boek een beeld gaf over de
meest recente ontwikkelingen, zoals de bijdrage van de
cognitieve neurowetenschap, het (her)ontdekken van onbewuste verwerkingsprocessen, het toenemende belang
van de gezondheidspsychologie, de nieuwste inzichten in
de functieleer en de meest recente gegevens over de doeltreffendheid van therapieën bij psychische stoornissen.
Ten derde hebben we ernaar gestreefd om informatie over
de psychologie in het Nederlandstalige gebied te vinden.
Grote inspanningen werden geleverd om cijfers voor Nederland en Vlaanderen te vinden (het internet was daarbij
een enorme hulp, maar soms niet voldoende). We zijn op
zoek gegaan naar Nederlandstalige boeken die we konden aanraden, naast Engelstalige. En als over een bepaald
onderwerp een goed artikel van Vlaamse of Nederlandse
auteurs bestond, dan hebben we dit gekozen. Daarmee
volgen we een praktijk die courant is in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. Onderzoek in Nederland en België maakt 10% uit van alle onderzoek in de psychologie
dat in internationale tijdschriften gepubliceerd wordt. Dit
komt in buitenlandse handboeken niet tot uiting.
Ten vierde hebben we ons telkens afgevraagd of een referentie informatief genoeg was om opgenomen te worden.
Bronmateriaal is ongelooflijk interessant om meer te weten te komen over een onderwerp, maar handboeken psychologie hebben de neiging om hierin te overdrijven. In
sommige psychologieboeken valt geen paragraaf te vinden zonder op zijn minst één referentie. In de vorige editie hebben we besloten om de literatuurlijst zo kort mogelijk te houden. Dit had als gevolg dat er vaak vragen
kwamen van lezers en docenten die meer informatie nodig hadden over een bewering in het boek. Daarom is de
literatuurlijst deze keer iets uitgebreider. Wel is het aantal
namen in een referentie opnieuw tot een minimum beperkt. Referenties met een of twee auteurs bevatten altijd
de naam of beide namen, maar bij drie of meer auteurs
wordt alleen maar de eerste auteur vermeld en zijn de an-
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deren samengevat onder de uitdrukking ‘et al.’ Deze uitdrukking is een afkorting in het Latijn (et alii – en anderen) en ligt gemakkelijker in de mond dan ‘e.a.’

naast bevatten de meeste hoofdstukken een of meer kadertjes met een casus of een andere illustratie (in het laatste
geval worden ze aangegeven met het kopje In de kijker).

We hebben er ook voor gekozen om de studies die in het
boek opgenomen zijn, voldoende gedetailleerd te bespreken, zodat de lezer een idee heeft hoe het onderzoek en
de resultaten er concreet uitzagen.

Elk hoofdstuk eindigt met vier rubrieken:
1. Terugblik vanuit de drie invalshoeken. In dit deel wordt
het antwoord gegeven op de vragen in het begin. Hiermee hopen we duidelijk te maken dat menselijk gedrag
altijd het resultaat is van drie soorten invloeden: de biologie, de eigen gedachten en overtuigingen, en invloeden van de mensen om ons heen. Alle drie deze invalshoeken zijn nodig om een persoon te begrijpen.
2. Kernbegrippen. In elk hoofdstuk worden de belangrijkste begrippen in het blauw gedrukt. De volledige lijst
van deze begrippen wordt op het einde van een hoofdstuk herhaald, samen met de bladzijde waarop de begrippen besproken worden. Door deze lijst door te nemen, kun je nagaan hoe goed je de behandelde
onderwerpen onthouden hebt. Weet je van elk begrip
nog wat het betekent?
3. Aanbevolen literatuur. In dit deel geven we een aantal
boeken waarin meer informatie te vinden is over de onderwerpen die behandeld werden. Zoals gezegd, hebben we een extra inspanning geleverd om daarbij ook
interessante Nederlandstalige boeken te plaatsen.
4. Internetactiviteiten. Het internet brengt een revolutie
teweeg in de manier waarop mensen studeren. Als we
een vraag hebben, dan wordt onze eerste reactie hoe
langer hoe meer: ‘even op het web zoeken’. Dit was trouwens evenzeer het geval bij het schrijven van het boek.
Probeer het zelf maar eens. Als je over een bepaald onderwerp meer wilt weten, typ dan de titel van een referentie tussen aanhalingstekens in je zoekrobot. Voor de
meeste referenties zul je tientallen hits krijgen van websites die naar deze studie verwijzen. Je hebt heel veel
kans dat daar iets interessants tussen zit. Om je te helpen, hebben we bovendien een selectie gemaakt van
websites die je hoogstwaarschijnlijk zullen interesseren. Uit ervaring weten we dat het geen goed idee is om
deze websites in een boek op te nemen, want na een
jaar werkt de helft niet meer.
Daarom hebben we een overzichtsstek gecreëerd,
http://www.psychologiebrysbaert.be, die we zelf zullen onderhouden en waar je altijd de nieuwste sites
kunt vinden. Misschien kun je die nu al bij je favorieten
zetten? Dan hoef je er later niet meer naar te zoeken.

Tot slot hebben we ons ingespannen om de opbouw en de
vormgeving van dit boek verder te optimaliseren. Er is
veel aandacht besteed aan de structuur van de hoofdstukken, de illustraties en de lay-out, om het leren zo gemakkelijk en aangenaam mogelijk te maken. Zo zijn er nu ‘Wat
denk je?’-vragen bijgekomen en worden de samenvattingen niet langer aan het einde van een hoofdstuk geplaatst,
maar aan het einde van elke sectie. Op die manier is het
gemakkelijker om de belangrijkste gegevens van de pas
gelezen sectie nog eens door te nemen voordat men aan
het volgende stuk begint.
Wat bevat het boek?
Het boek bestaat uit zeventien hoofdstukken, die achtereenvolgens handelen over:
- de biologie van het gedrag en de menselijke functies zoals waarnemen, aandacht, leren, geheugen, taal, denken, motivatie en emotie;
- de intelligentie en de persoonlijkheid;
- de psychopathologie en psychotherapie, de gezondheidspsychologie, de sociale psychologie en de toegepaste psychologie.
Hoewel alle hoofdstukken interessant zijn, maakt de veelheid het voor elke docent en student mogelijk om een keuze te maken afhankelijk van de opleiding waarin het vak
gegeven wordt en de interesses van de lezer. Elk hoofdstuk
begint met drie reeksen van vragen die in het hoofdstuk
aan bod komen. De eerste reeks handelt over vragen in verband met de biologische basis van het gedrag. In hoeverre
is het gedrag een gevolg van fysiologische processen in het
lichaam? In hoeverre is het aangeboren? De tweede reeks
vragen betreft de verwerkingsprocessen of cognities die
betrokken zijn bij het gedrag. Welke gedachten en overtuigingen spelen een rol? De derde reeks gaat over de sociaalculturele invloeden op het gedrag. In welke mate worden
onze overtuigingen, gevoelens en gedragingen beïnvloed
door wat we bij de mensen om ons heen zien?
Na deze vragen volgt een concreet voorbeeld ter opening
van het hoofdstuk. In het boek vermelden we trouwens
een groot aantal illustraties en gevalstudies, die de lezer
een levendig beeld geven van de psychologie.
De hoofdstukken zelf bestaan uit vijf tot acht secties, die op
hun beurt weer onderverdeeld zijn in paragrafen. Daar-
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Aan het eind van het boek vind je drie handige registers:
1. Bibliografie. In deze rubriek vind je alle referenties uit
het boek. Dit is een schier onuitputtelijke bron om meer
over een onderwerp te weten te komen. Zoals hierboven gezegd, kun je dit door de titel van een referentie in
een zoekrobot te typen. Als je aan een universiteit of een
hogeschool studeert, dan loont het verder de moeite
om uit te zoeken of die aangesloten is op het Web of
Knowledge. In deze database vind je niet alleen de
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bronartikelen, maar ook de artikelen die ernaar verwijzen. Dit maakt het mogelijk om voor elk artikel na te
gaan wat over dat specifieke onderwerp recent gepubliceerd werd (een techniek die bij het schrijven van dit
boek veelvuldig gebruikt werd).
2. Personenregister. Als je elders een interessante studie
leest, dan kun je meteen zien of deze studie in dit boek
aan bod gekomen is door het personenregister te raadplegen. Let hierbij wel op, want alleen de eerste auteurs
komen erin voor. Wanneer een groep auteurs samengevat werd onder ‘et al.’ , dan vind je die niet in het personenregister terug.
3. Trefwoordenregister. Een laatste register om te zien wat
over een onderwerp geschreven staat, is het trefwoordenregister. Hier vind je voor honderden begrippen de
bladzijden waarop ze aan bod komen. Deze rubriek is
ook interessant voor het leggen van verbanden tussen
de hoofdstukken. Misschien ben je geïnteresseerd in
geslachtsverschillen of leeftijdsverschillen? Onder deze
termen vind je alle bladzijden waar deze onderwerpen
aan bod komen.
Ondersteuningsmateriaal
Om zowel de student als de docent te helpen het maximum uit de cursus psychologie te halen, hebben we een
aantal extra middelen ontworpen:
1. Een oefenboek. Er bestaat een verschil tussen een boek
lezen en een boek leren, en er bestaat ook een verschil
tussen een boek leren en een boek van buiten kennen.
Om je te helpen het juiste niveau te vinden, hebben we
een oefenboek gemaakt. Daarmee kun je zelf je kennis
en je vooruitgang testen als voorbereiding op een tentamen of een examen. Het oefenboek bevat voor elk
hoofdstuk vragen over de hoofdlijnen, invuloefeningen,
vragen over de kernbegrippen, twee toetsen met janeevragen en twee meerkeuzetoetsen. Ook de antwoorden op deze vragen staan in het oefenboek (samen met
de pagina in het boek, waar dit onderwerp behandeld
wordt). Op die manier wordt studeren heel wat concreter en efficiënter dan ‘nog maar eens het boek lezen’.
2. Examenvragen. Om het voor een docent gemakkelijker
te maken goede examenvragen te vinden, hebben we er
zelf een grote reeks samengesteld. Per hoofdstuk zijn er
meer dan 200 meerkeuzevragen (met vier antwoordalternatieven en ja-neevragen). Voor een deel daarvan
hebben we informatie over hoe studenten hier in het
verleden op geantwoord hebben.
3. Powerpointpresentaties. Alle figuren zijn beschikbaar
als powerpointpagina’s. Dit maakt het gemakkelijk om
ze in lessen te integreren. Als hier voldoende interesse
voor bestaat, overwegen we om van de hoofdstukken
volledige powerpointlessen te maken.
4. Digitale filmbestanden. Voor zover mogelijk hebben we
digitaal illustratiemateriaal verzameld dat op een ge-

makkelijke manier in een les te integreren is. Een voorbeeld is een kort filmpje dat een bepaald onderwerp illustreert. Een ander voorbeeld is een documentaire die
op tv uitgezonden werd.
Dankbetuigingen
De belangrijkste reden waarom dit boek er voor deze prijs
is kunnen komen, is dat veel studenten een inleidend college psychologie krijgen. Ik hoop dat jullie van dit boek
zullen genieten en er een positieve kijk op de psychologie
aan zullen overhouden. Het is een van de meest fascinerende onderzoeksgebieden en een gebied waarin nog
ontzettend veel moet worden ontdekt. De vele lovende
boekbesprekingen op het internet zijn alvast een aanmoediging geweest om ook voor deze editie naar perfectie te streven.
De prachtige vorm van het boek hebben we te danken aan
Academia Press en in het bijzonder Peter Laroy, die er
zich 200% voor ingezet heeft. Zoals de vorige keren was hij
een rots in de branding, altijd weer op zoek naar een passende illustratie, de juiste tekening, het juiste woord, de
laatste zetfout. Ook heeft hij ervoor gezorgd dat een van
de beste vormgevers bij het project betrokken werd en
heeft hij contacten gelegd met een tekenaar die goud
waard bleek te zijn. Op die manier blijft het boek het niveau van de vorige edities behouden.
Een boek schrijven is aangenamer en van een hoger niveau
als je een sparringpartner hebt die je kan zeggen wat goed
en wat slecht is. Als dit iemand uit Nederland is, dan wordt
het extra interessant, want dan komen ook verschillen in
taalgebruik tot uiting. Daarom was ik erg blij dat François
Dumoulin, oud-docent psychologie aan de Saxion Hogescholen en de Technische Universiteit in Enschede, er weer
bij kon zijn. Hij heeft de tekst opnieuw op een niveau getrokken die ik nooit in mijn eentje had kunnen bereiken.
Tot slot dank ik mijn vrouw en kinderen, die mij tijdens
deze schrijftocht met veel liefde en geduld omringd hebben. Ik begrijp de studenten die zuchten bij het zien van
een 800 bladzijden dik handboek, maar hetzelfde geldt
voor het schrijven ervan. Ook deze keer werden hier gedurende een periode van twee jaar veel avonden en weekends aan opgeofferd. Niet elk gezin zou zoiets aanvaarden. Mijn dank daarvoor.

Marc Brysbaert
Gent, 4 juni 2014
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‘Zes afleveringen lang heb ik gesproken met psychologen en psychiaters en met de
mensen die hulp zochten bij deze specialisten. Voor mijn laatste gesprek keer ik terug
naar … een van de psychiaters die een duidelijk verband ziet tussen de psychische
problemen van vandaag en de wereld waarin wij leven. … Het lijkt mij alsof wij nu in een
wereld leven waarin zeer veel psychologie en psychiatrie nodig is…’

 (Canvas televisie 7 december 2011; begin laatste aflevering
van de serie ‘Te Gek’, waarin een journaliste psychische
problemen belicht die kenmerkend zijn voor de samenleving
van vandaag en die vroeger nauwelijks of niet voorkwamen.)

Het citaat aan het begin van dit hoofdstuk illustreert perfect
de fascinatie die veel mensen voelen voor psychologie. We
interesseren ons allemaal voor het psychische functioneren van de mens en we hebben vaak de indruk dat we in
een wereld leven waarin veel psychologie nodig is. In dit
boek zullen we zien wat de psychologie inhoudt. Ondanks
het wijdverspreide gebruik van psychologische termen en
verklaringen, hebben velen slechts vage en onnauwkeurige
ideeën over wat de psychologie nu precies doet en gevonden heeft. In dit eerste hoofdstuk bespreken we wat psychologie is en op welke manier ze kennis verzamelt. In de
verdere hoofdstukken diepen we deze kennis uit voor de
belangrijkste deelgebieden van de psychologie.

1.1. Een definitie van psychologie
Psychologen proberen menselijk gedrag te begrijpen. Daartoe zullen ze gedrag op een systematische manier observeren en kijken hoe het beïnvloed wordt door gebeurtenissen
in de omgeving (die ze soms zelf aanbrengen). Bovendien
zullen ze proberen dit gedrag te begrijpen. Waarom treedt
het op en welke processen zijn nodig om het te bewerkstelligen? In hoeverre is het gedrag van mensen verschillend
van of gelijk aan dat van dieren? Om inzicht in het gedrag te
krijgen, moet men het niet alleen observeren en meten,
maar ook theorieën opstellen over de interne, onzichtbare
processen en motieven die eraan ten grondslag liggen. We
kunnen psychologie dan ook als volgt definiëren:
Psychologie is een wetenschap waarbij het gedrag bestudeerd wordt en waarbij die gedragsevidentie gebruikt
wordt om de interne processen te begrijpen die aan dat gedrag ten grondslag liggen.
Merk op dat deze definitie van de psychologie een grote
overeenkomst vertoont met de definitie van andere wetenschappen. In de sterrenkunde, bijvoorbeeld, gebruikt
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men uiterst nauwkeurige metingen van de bewegingen
van sterren en planeten om theorieën te formuleren over
hoe het heelal ontstaan is en verder zal evolueren. Ook in
de fysica en de biologie is men al lang het stadium voorbij
waarin men empirisch kan vaststellen wat er precies gebeurt (omdat de processen zich bijvoorbeeld op een zodanig kleine schaal afspelen, dat ze niet meer observeerbaar zijn). Net als andere wetenschappers proberen
psychologen dus door systematische observatie van
meetbare kenmerken (het gedrag) inzicht te krijgen in de
processen die niet rechtstreeks kunnen worden geobserveerd (de interne processen).
Verder is het goed om voor ogen te houden dat ‘observeerbaar’ binnen de wetenschappen een relatief begrip is.
Wat op een bepaald moment niet waar te nemen is, kan
het later wel worden. Een van de redenen waarom psychologisch onderzoek voortdurend vooruitgang boekt, is
juist dat men op een steeds nauwkeuriger manier kan registreren wat er gebeurt. Dit komt gedeeltelijk door betere
technieken en methoden, maar ook doordat men beter
weet waarnaar men moet kijken. Een goed inzicht in de
onzichtbare processen maakt het immers mogelijk om te
voorspellen wat men onder bepaalde omstandigheden
zou moeten vaststellen. Daar kan men dan op een heel
gerichte manier naar gaan zoeken.
De psychologie heeft een lange weg afgelegd voordat ze
haar huidige stadium bereikte. Hermann Ebbinghaus, een
van de pioniers van de psychologie, begon zijn grootste
werk, Über das Gedächtnis (1885), met de woorden: ‘Van
het oudste onderwerp zullen wij de nieuwste wetenschap
maken’. Psychologie is inderdaad een oud onderwerp.
Mensen hebben zich altijd al afgevraagd hoe hun geest
werkt en wat het gedrag bepaalt. Alleen deden ze dat op
een andere manier dan de psychologie aanbeveelt. Om dit
te begrijpen, is het nodig een idee te hebben van de intellectuele ontwikkelingen in de westerse samenleving.
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