VERBETERSLEUTEL MINI-EXAMEN
…/20
1. Wat is binnen de theorie van de psychoanalyse belangrijk? Duid het juiste antwoord aan.
(…/1)
a.
b.
c.
d.

Het statistisch meten
Het begrijpen
Gemiddelden en steekproeven
Algemene wetmatigheden

2. Welk idee ontnam Freud ons door met zijn theorie te zeggen dat we beheerst worden door
het onbewuste? (…/1)
Dat we zelfverantwoordelijke en rationele wezens zijn. We worden integendeel beheerst door
onbekende en vooral onbestuurbare krachten in ons onbewuste.

3. Door wat wordt ons leven beheerst volgens de theorie van Freud? (…/1)
a.
b.
c.
d.

Door rationele, bewuste wensen en verlangens
Door rationele, onbewuste wensen en verlangens
Door irrationele, bewuste wensen en verlangens
Door irrationale, onbewuste wensen en verlangens

4. Waarom is de psychoanalyse een andere manier van denken? (…/1)
Er wordt een andere logica gehanteerd dan die welke in de menswetenschappen gebruikelijk
is. De basisbegrippen van de psychoanalyse zijn vaak moeilijk te operationaliseren of meetbaar
te maken en daardoor niet op klassieke manier te onderzoeken.

5. Volgens de theorie van Freud wordt ons gedrag bepaald door een aantal factoren. Wat is
één van die factoren? (…/1)
a.
b.
c.
d.

Het onbewuste
Het irrationele
Het bewuste
Het rationele
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6. Geef twee kritieken op de psychoanalyse en leg ze uit (…/2)
Kritiek 1: De eerste kritiek is dat de psychoanalyse niet wetenschappelijk is. De psychoanalytici
weigeren om hun theorieën empirisch te valideren. Critici verwijten de psychoanalyse dat ze
voortdurend haar eigen gelijk creëert en dat de bergrippen uit de psychoanalyse moeilijk
experimenteel te bewijzen en nauwelijks te operationaliseren zijn.
Kritiek 2: De psychoanalyse wordt ook vaak verweten zeer cultuurgebonden te zijn. De reactie
van de psychoanalyse wordt gezien als een uitslaan van de slinger in het andere uiterste. Onze
cultuur en maatschappij zou daar dan geen boodschap meer aan hebben en zou hebben
afgerekend met alle taboes rond seksualiteit en in die zin zou Freud’s theorie voorbij gestreefd
zijn.
Kritiek 3: Deze benadering zou ook buitensporig veel aandacht besteden aan alles wat met
seks en seksualiteit te maken heeft. Freud zou een pan-seksualist zijn.

7. Hoe noemt Freud de driften? (…/1)
a.
b.
c.
d.

Über-ich
Super-Ego
Es
Ich

8. Geef twee technieken die Freud gebruikte om het onbewuste naar boven te laten komen
en leg uit hoe deze technieken werkten? (…/2)
Techniek 1: Aanvankelijk gebruikte hij hypnose om het onbewuste naar boven te laten komen
bij behandeling van hysterische patiënten.
Techniek 2: Later schakelde hij over op de techniek van de vrije associatie, waarbij hij de
patiënten liggend op een divan alles liet vertellen wat in hen opkwam, ook al leek het nog zo
onbelangrijk. Freud ging er hierbij van uit dat alles en dus ook die associaties een betekenis
hadden die verwees naar wat zich in het onbewuste bevond. Door die betekenis te duiden
hoopte hij de inhouden uit het onbewuste te kunnen herschikken, zodat de patiënt er anders
mee kon omgaan.

9. Volgens Freud wordt het gedrag bepaald door innerlijke conflicten. Op wat gaan die
conflicten terug? (…/1)
a.
b.
c.
d.

Op recente conflicten
Op conflicten met een ander
Op vroegkinderlijke conflicten
Op conflicten met zichzelf

Dienst Studieadvies, Arteveldehogeschool

10. Welke twee verschillende relaties tussen een cliënt en zijn/haar therapeut/hulpverlener
kunnen er bestaan? Leg deze verschillende relaties ook uit. (…/2)
De eerste relatie is de overdracht, hier gat het erom dat de cliënt in de therapeut/hulpverlener
zijn moeder/vader onbewust herkent en in dit vroegere relatiepatroon hervalt in zijn relatie
met de therapeut/hulpverlener.
De tweede relatie is tegenoverdracht, hierbij gaat het om hetzelfde fenomeen maar dan vanuit
de therapeut/hulpverlener t.a.v. de cliënt.
11. Geef drie historische figuren die een belangrijke link hebben met Freud (…/3)
-

-

Anna Freud: theorie over afweermechanismen
John Bowbly: hechtingstheorie → benadrukte het belang van een goede interactie tussen
opvoeder en kind om een veilige hechting tot stand te laten komen. Hij geloofde dat een
sensitieve houding van de moeder door de signalen van het kind belangrijk was voor de
latere ontwikkeling. De allereerste hechting heeft volgens hem een voorspellende waarde
voor de emotionele- en relationele ontwikkeling van een kind op latere leeftijd.
Eric Berne: de transactionele analyse bouwt daarop voort en stelt dat ervaringen in de
vroegere levensjaren onze persoonlijkheidsstructuur bepalen.
Eric Erickson: hij is bekend geworden door zijn beschrijving van de acht stadia in de
psycho-sociale ontwikkeling van de mensen.
Jacques Lacan: filosofisch-taalkundige interpretatie

12. Uit welk conflict komen symptomen en klachten voort? (…/1)
a.
b.
c.
d.

Conflict tussen libidinale verlangens en doodsverlangens
Conflict tussen verdrongen driften en geweten
Conflict tussen mezelf en een ander
Conflict tussen wat er vroeger gebeurd is en wat er recent gebeurd is

13. De psychoanalyse gaat dikwijls te werk aan de hand van casestudies. Wat willen ze hiermee
bereiken? (…/1)
Ze willen hiermee de individuele wetmatigheden voorop stellen. Men gaat op zoek naar wat
iemand typeert en men zoekt naar de rode draad doorheen de individuele levensgeschiedenis
van de betrokkene.

14. Door wat wordt volgens Freud onze persoonlijkheid bepaald? (…/1)
a.
b.
c.
d.

Door de wijze waarop we als kind onze fysieke ontwikkeling doormaakten
Door de wijze waarop we als kind onze psychische ontwikkeling doormaakten
Door de wijze waarop we als puber onze fysieke ontwikkeling doormaakten
Door de wijze waarop we als puber onze psychische ontwikkeling doormaakten
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15. Met wie zag Freud zichzelf in het rijtje van mensen die het zelfbeeld van de mens grondig
hebben dooreengeschud? (…/1)
a.
b.
c.
d.

Lacan en Levi-Strauss
Erickson en Berne
Copernicus en Darwin
Jung en Adler
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