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Stelt u zich eens de volgende situatie voor: U bent uitgenodigd op een 

verjaarsvisite bij een kennis. Na de begroeting, het overhandigen van 

het cadeau en de gebruikelijke uitwisseling van hartelijkheden, gaat u 

de woonkamer binnen. Een kakofonie van stemmen en muziek komt 

op u af. U neemt de situatie eens goed in u op. 

 De kamer is vol mensen. De meeste aanwezigen staan of zitten bij 

elkaar. Een enkeling zit alleen. Velen zijn geanimeerd met elkaar in 

gesprek. U vangt de onderwerpen op: een recente voetbalwedstrijd, de 

geplande vakantiebestemming, moeilijkheden bij de schoolkeuze van 

de kinderen. U hoort gelach. Hier en daar wordt op gedempte toon 

geconverseerd en kijkt men ernstig. En elders lijken de gemoederen 

zelfs wat te verhitten. U hoort de naam van een politieke partij. Op de 

achtergrond klinkt muziek. Naast het stereomeubel ziet u een stapel 

Cd's en op de tafel ernaast staan drank en allerlei hapjes klaar. Wat 

gaat u nu in deze situatie doen? Op welke van de vele mogelijkheden 

die deze situatie biedt, gaat u in?  

 Voor iedereen hier aanwezig zal het antwoord waarschijnlijk 

anders zijn. Binnen de mogelijkheden die de situatie biedt, zal 

iedereen iets opzoeken wat bij hem past: een zitplaats alleen of juist 

temidden van anderen; contact met een bekende of juist een 

onbekende; een man of juist een vrouw; de enerverende discussie over 

politiek of het luchtige gesprek over sport of de vakantie? Of toch 

eerst de hapjes en drankjes of een kijkje bij de stapel Cd's? 

Afhankelijk van wat de situatie aan mogelijkheden biedt, zal de één 

het naar zijn zin hebben en de ander juist niet. Voor een derde wordt 

het een wat weinig zeggende ervaring. 

                                                 
1 Symposium ‘ Succes en mislukking: een kwestie van stimuli. 

Najaarsconferentie ‘Succes en mislukking in de gedragstherapie’ van de Vereniging 

voor Gedragstherapie 

5 november 1993, Dalfsen 
2 Regionale Instelling voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg Midden-Holland, Gouda 
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 Hoe komt het dat de één juist het ene doet en de ander juist het 

andere en hoe komt het dat iemand het soms naar zijn zin heeft en 

soms niet? Hoe komt iemand er überhaupt toe om iets te doen of te 

laten? De motivatie van gedrag neemt in de gedragstherapie een 

centrale plaats in. Over één ding is de gedragstherapie het wel eens: 

wat mensen motiveert, wat hen beweegt is het resultaat van eerdere 

ervaringen. Hierbij zijn er binnen de gedragstherapie grofweg twee 

opvattingen aan te geven, die overigens in de therapiepraktijk vaak 

door elkaar worden gebruikt.  

 In de ene opvatting wordt de sturing van het gedrag ín het 

individu gelokaliseerd. Wat iemand beweegt wordt gezien als het 

gevolg van innerlijke activiteit, aangeduid met begrippen als cognitie, 

emotie, verwachtingspatroon, en betekenisverlening. Binnen deze 

opvatting is bijvoorbeeld 'trek' de motivatie voor het drinken van een 

glas bier. "Hij heeft blijkbaar trek in bier ", zeggen we dan. De situatie 

waarin het gedrag wordt gesteld, wordt in deze opvatting louter gezien 

als 'context', waarbinnen dit gedrag plaatsvindt. Het is dus de persoon 

die centraal wordt gesteld. 

 In de andere opvatting wordt de sturing van gedrag in de 

omgeving gelokaliseerd. Wat iemand beweegt is dan het gevolg van 

wat zich vanuit de omgeving in concreto voordoet. (Bakker-de Pree, 

l993, blz. 168). Het zijn dus concrete materiële of sociale elementen in 

de omgeving, zoals een groepje converserende verjaardagsgasten, een 

gespreksonderwerp, een stapel Cd's of een glas bier, die geacht 

worden het doen en laten in die situatie te sturen. In deze opvatting 

over motivatie is het dus niet "hij heeft trek in bier", maar "het bier 

trekt hem". Niet de persoon, maar de omgeving komt in deze 

opvatting over motivatie centraal te staan. 

 In de hierna volgende lezing zal worden ingegaan op deze laatste, 

conditioneringstheoretische benadering: de omgeving als motivator. 

De grote variëteit aan gedrag dat in één en dezelfde omgeving 

mogelijk is, zoals geïllustreerd in het voorbeeld van de verjaarsvisite, 

geeft al aan dat het hierbij niet om een simpele, uniforme en 

mechanistische oorzaak/ gevolg-relatie kan gaan. Een bepaald 

omgevingsaspect leidt bij de één wel en bij de ander niet tot een 

reactie, terwijl dit per persoon nog eens van moment tot moment kan 

verschillen. Kortom: de reacties op de omgeving zijn persoons- en 

situatiegebonden.  
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Maar hoe kunnen die verschillende reacties dan toch door dezelfde 

omgevingskenmerken worden veroorzaakt? Het begrip stimulus is de 

sleutel voor dit raadsel.  

 Laten we daarom het begrip stimulus eens nader bekijken en 

daarbij een aantal kenmerken van het stimulusbegrip verhelderen. 

Van Dale's grootwoordenboek van het hedendaags nederlands (1984, 

blz. 977) definieert het Nederlandse equivalent van stimulus 'prikkel' 

als “een verandering in de omgeving van een organisme, die een 

bepaalde reactie tot gevolg heeft”. De twee belangrijkste kenmerken 

van het begrip stimulus zijn hier meteen al in aangegeven: een 

stimulus is iets in de buitenwereld en dat iets heeft invloed op het 

individu. Allereerst het eerste deel van de definitie. Een stimulus is 

iets buiten het individu. Skinner spreekt dan ook wel over stimuli als 

'external forces' en als 'events' (1938, blz. 8 & 9; 1953 blz. 47, 131) 

Externe krachten dus, oftewel: gebeurtenissen. Het verschijnen of 

verdwijnen van stimuli betekent voor het individu geconfronteerd 

worden met veranderingen in zijn omgeving. In tegenstelling tot een 

laboratoriumsituatie, waarin stimuli altijd kunstmatig en opvallend 

zijn, zijn stimuli in het gewone leven meestal vanzelfsprekende, vaak 

onopvallende omgevingsveranderingen, bijvoorbeeld een toevallige 

wending in de conversatie doordat onze gesprekspartner over iets 

anders begint. Skinner gebruikt hiervoor de term 'natural fraction', dus 

een natuurlijke breuk in wat zich aan het individu voordoet.  

 Een omgevingsverandering is veelal het gevolg van een materiële 

of sociale verandering van die situatie zelf. Denkt u bijvoorbeeld aan 

een gast die tijdens de verjaarsvisite de kamer binnen komt. De 

situatie zelf is veranderd. Er is iets bijgekomen. Een verandering van 

de omgeving kan echter ook plaatsvinden, doordat een onderdeel van 

de omgeving, dat er voorheen ook al was, opeens in het oog valt. 

Denkt u bijvoorbeeld aan de stapel Cd's die op een gegeven moment 

de aandacht kan trekken. Er is dan niet spraken van een verandering 

van de fysieke omgeving zelf - de Cd's lagen er immers al -, maar van 

een verandering van de omgeving, zoals deze zich in ons 

waarnemingsveld voordoet. Soms is de omgevingsverandering het 

resultaat van een actie van een ander, bijvoorbeeld als u een drankje 

wordt aangereikt. De verandering kan ook het gevolg van eigen actie 

zijn, bijvoorbeeld als u zichzelf een drankje heeft ingeschonken.  
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En natuurlijk kan een omgevingsverandering ook buiten de invloed 

van personen om plaatsvinden, bijvoorbeeld als het buiten gaat 

regenen. In alle gevallen is het echter zo, dat de omgeving alleen 

stimuli kan verschaffen, voorzover deze stimuli door iemand worden 

waargenomen. Want alleen dan kan de confrontatie ermee invloed 

hebben.  

 We komen daarmee bij het volgende kenmerk van stimuli: ze 

hebben invloed. Een omgevingsaspect is pas een stimulus, als het een 

reactie tot gevolg heeft, oftewel, als het resulteert in een respons. Niet 

alles, waarmee iemand in zijn omgeving wordt geconfronteerd, kan 

daarom als een stimulus worden aangemerkt. Je kunt bijvoorbeeld dan 

ook niet in zijn algemeenheid zeggen dat een stapel Cd's een stimulus 

is. Alleen als we zien dat die stapel Cd's bij iemand een reactie tot 

gevolg heeft, weten we dat het om een stimulus gaat. Invloed op de 

responsiviteit is dus een voorwaarde. Omdat iemand altijd met iets 

bezig is, ook bij slapen en ademhalen gebeurt er wat, impliceert de 

confrontatie met een stimulus altijd een verstoring of soms zelfs een 

verandering van die bezigheid. Stel dat iemand druk aan het 

converseren is en plotseling valt de stapel Cd's in het oog. Die 

verstoring zou dan bijvoorbeeld kunnen zijn dat iemand even de draad 

van het gesprek kwijt raakt of zich zelfs uit dat gesprek losmaakt om 

naar de stereo-installatie toe te lopen.  

 Waarom lokt het ene omgevingsaspect bij iemand wel en het 

andere omgevingsaspect juist niet een reactie uit? Bepaalde aspecten 

van de omgeving, overigens maar een zeer klein aantal, hebben hun 

invloed op de responsiviteit van nature. Denkt u bijvoorbeeld aan een 

heet oppervlak, op het moment dat dit wordt aangeraakt. Deze 

omgevingsaspecten, waarvan de invloed fylogenetisch is bepaald, 

worden van oudsher onconditionele stimuli genoemd. Iedereen die 

ermee wordt geconfronteerd, reageert erop. De invloed op de 

responsiviteit is universeel, dus specifiek voor de menselijke soort en 

niet, specifiek voor een bepaald individu. Je zou kunnen zeggen dat de 

invloed van deze stimuli biologisch is 'ingebouwd'. Eerdere ervaring is 

niet nodig.  

 In tegenstelling tot de ónconditionele stimuli krijgt het overgrote 

deel van de materiële of sociale aspecten van de omgeving pas invloed 

door de ervaringen die iemand er in zijn bestaan mee opdoet. Deze 

ervaringen duiden we vaktechnisch aan met de term conditionering. 
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Omgevingsaspecten, die via conditionering invloed krijgen op de 

responsiviteit, worden van oudsher conditionele stimuli genoemd. 

Conditioneel, omdat hun invloed niet universeel is, maar afhangt van 

iemands eigen ervaringen. Conditionele stimuli zijn dus persoonlijk. 

Geen ervaringsgeschiedenis is immers hetzelfde.  

 Invloed op het welbevinden is een volgend kenmerk van stimuli. 

Bij alle stimuli gaat het om omgevingsveranderingen die ofwel een 

verbetering ofwel een verslechtering van de omstandigheden geven. 

Subjectief gezien betekent dit een af- of toename van het 

welbevinden. Denkt u bijvoorbeeld aan de muziek op een feestje. U 

herinnert zich vast wel een situatie dat een verandering van muziek bij 

u de stemming erin bracht of juist bedierf. Muziek kan dan ook 

aantrekken of afstoten. 

 We komen daarmee bij een volgend kenmerk van stimuli. De aard 

van de invloed is óf afstoting óf aantrekking. Omgevingsaspecten die 

ons welbevinden verminderen - we spreken gewoonlijk over negatieve 

stimuli - stoten af. Ze zetten het individu aan om de confrontatie 

ermee te beëindigen: een beweging van het betreffende 

omgevingsaspect af; een of andere vorm van afwending dus. Denkt u 

bijvoorbeeld aan hoe een vervelende verjaardagsgast op u afstapt om 

een praatje te beginnen. ‘Hoe raak ik die nu weer kwijt?’, wordt dan 

plots een klemmend vraagstuk. Omgevingsaspecten die ons 

welbevinden bevorderen, de zogenaamde positieve stimuli, trekken 

juist aan. Het individu wordt aangezet de confrontatie ermee te 

intensiveren. Een beweging naar het betreffende omgevingsaspect toe; 

een of andere vorm van toenadering dus. U zult ongetwijfeld uit uw 

eigen ervaring met feestjes ook een situatie kunnen herinneren dat 

iemand u zo aantrok, dat al uw doen en laten in het teken kwam te 

staan om hem of haar te benaderen. De invloed van een stimulus is 

dus afstoting of aantrekking en het zet iemand letterlijk of figuurlijk in 

beweging om een zo goed mogelijke toestand van welbevinden te 

bereiken. Dit heeft een existentieel belang: zich handhaven in het 

bestaan. Dat is begrijpelijk, want gewoonlijk gaat welbevinden met 

bestaansbehoud gepaard. 

 De beweging is dus óf afwending van een negatieve stimulus óf 

toenadering naar een positieve stimulus. Die afwending of toenadering 

moet dan overigens wel mogelijk zijn. En hiermee komen we bij een 

volgend kenmerk van stimuli: je kunt er iets of je kunt er niets mee 
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doen, oftewel ze bieden wel of geen aanknopingspunt voor actie. 

Als een onwelriekend persoon met u in de lift staat, is dat iets waar u 

niets aan kan doen. U moet maar verdragen, dat u zich daarbij 

onprettig voelt, want afwending is onmogelijk. Als u in uw 

avondkrant een goede recensie van het nieuwe boek van uw favoriete 

schrijver leest, kunt u dat boek niet direct bemachtigen. Ook hier bent 

u machteloos om zo uw welbevinden te beïnvloeden, omdat elke 

poging tot toenadering bij voorbaat onmogelijk is. Confrontatie met 

een positieve stimulus is dan een kwestie van 'boffen', confrontatie 

met een negatieve stimulus een kwestie van 'pech hebben'.  

Maar vaak heeft men wél een kans om door afwending of toenadering 

zijn welbevinden te beïnvloeden. Aan onwelriekend gezelschap kan 

worden ontsnapt, zodra de liftdeuren weer opengaan. En het in een 

recensie zo geprezen boek kunt u zelf bemachtigen als de boekhandel 

weer open is. Voor afwending of toenadering moet zich dus eerst een 

kans voordoen. Technisch uitgedrukt: er moet een discriminatieve 

stimulus in die situatie verschijnen. Discriminatieve stimuli geven 

houvast, greep op de situatie, omdat iemand iets kan doen. Het zijn als 

het ware instrumenten om de situatie zelf te sturen; dus kansen om het 

eigen welbevinden zelf te bevorderen. Discriminatieve stimuli zijn 

stimuli met een 'handvat' en ze zijn daarom handhavingbevorderend. 

Ze hebben altijd aantrekkingskracht en het is dus niet verwonderlijk, 

dat iedereen voortdurend op dit type stimuli is gespitst.  

 Stimuli variëren overigens wel in de mate waarin ze afstoten dan 

wel aantrekken en dus ook in de mate waarin ze invloed hebben. Deze 

aversiviteits- en attractiviteitsgraad wordt gewoonlijk aangeduid met 

het begrip 'kracht van de stimulus'. De kracht van een stimulus op 

moment x is afhankelijk van een tweetal factoren: één uit het verleden, 

de geschiedenis van ervaringen, en één uit het heden, de momentane 

toestand waarin het individu verkeert. Als uw ervaringen met 

bijvoorbeeld verjaarsvisites over het algemeen positief zijn geweest, 

hebben verjaarsvisites op u aantrekkingskracht. Maar daarnaast speelt 

ook uw toestand een rol. De verjaarsvisite kan aanzienlijk minder 

trekken of zelfs afstoten als u er de afgelopen weken al drie hebt 

gehad. En ook zal het op zich hoogst interessante verhaal van uw 

gesprekspartner u opeens in het geheel niet boeien, als u dringend naar 

het toilet moet. Heden (de toestand) en verleden (de ervarings-

geschiedenis) bepalen zo de aard en de mate van de invloed die een 
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stimulus op een bepaald moment op de responsiviteit van het individu 

heeft. In tegenstelling tot de meeste conditionering-experimenten, 

waarin de conditioneringsprocessen aan de hand van min of meer 

geïsoleerde stimuli worden onderzocht, wordt iemand in het gewone 

leven met een groot aantal stimuli tegelijkertijd geconfronteerd. 

Welke stimulus het meeste invloed op het doen en laten krijgt, hangt 

af van de krachtsverhouding tussen alle stimuli die op dat ene moment 

worden waargenomen. De krachtigste stimulus wint. Tot zover de 

kenmerken van stimuli. 

 In het begin van deze lezing hebben we geconstateerd dat in de 

verjaardagsituatie verschillende personen verschillend zullen reageren. 

Verschillen tussen personen in een en dezelfde situatie kunnen zo 

groot zijn, dat waar de één door aangetrokken wordt, de ander zelfs 

door afgestoten wordt. 'Hoe kunnen die verschillende reacties toch 

door dezelfde situatie worden veroorzaakt?' vroegen we ons af. Met 

behulp van het begrip stimulus is die vraag nu goed te beantwoorden. 

Vanuit een conditioneringtheoretische optiek is het verschil in 

responsiviteit een kwestie van verschillende stimuli. Die stimuli zijn 

persoonlijk, want ze zijn het gevolg van een ervaringsgeschiedenis, 

die voor iedere persoon uniek is. Door het persoonsgebonden karakter 

van stimuli kunnen de persoonsgebonden reacties worden verklaard. 

In een en dezelfde situatie kunnen voor verschillende personen 

verschillende stimuli werkzaam zijn. Ook kan een het hetzelfde 

omgevingsaspect voor verschillende personen drager van verschil-

lende stimuli zijn. Denkt u bijvoorbeeld aan klassieke muziek. De een 

vindt het prachtig, de ander gruwt ervan. En aangezien iemand met de 

meeste omgevingsaspecten in zijn leven wisselende ervaringen heeft 

opgedaan, kunnen die ook voor één persoon drager van verschillende 

stimuli zijn. Vaak trekt klassieke muziek u, maar soms niet. 

 Op welke van de vele mogelijkheden die een verjaarsvisite 

iemand biedt, wordt ingegaan, is dus het resultaat van de 

krachtsverhouding tussen al die stimuli voor de persoon in kwestie. 

Dat de één het vervolgens naar zijn zin zal hebben en de ander niet is 

eveneens een stimuluseffect, evenals het gegeven dat de één daar wel 

en de ander daar geen greep op heeft. De mogelijkheid of onmogelijk-

heid om zelf iets te doen om je prettiger te gaan voelen, is immers een 

kwestie van de aan- of afwezigheid van discriminatieve stimuli. Die 

zijn er toevallig wel of niet. Zo niet, dan valt er niet veel anders te 
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doen dan af te wachten tot er weer een kans verschijnt. Ook is middels 

het stimulus begrip goed te begrijpen dat iemand toch op iets van de 

omgeving ingaat, wat hem achteraf gezien niets oplevert. De sturing 

door de omgeving is immers niet gebaseerd op nog komende, maar op 

oude ervaringen. Overigens zal iemand van die nieuwe ervaring wel 

weer iets leren: er is spraken van een nieuw conditioneringsproces. De 

omgeving leert het individu zich voortdurend aan zijn veranderende 

omstandigheden aan te passen.  

 De persoons- en situatiegebonden invloed van de omgeving kan 

met het stimulusbegrip dus helder worden geplaatst. Er hoeft niet 

apart beroep te worden gedaan op interne verwerkingsprocessen om 

de persoonsgebonden verschillen in responsiviteit te kunnen 

begrijpen. Vanuit een conditioneringtheoretische optiek is die 

persoonlijke invloed van de omgeving inherent aan het stimulus-

begrip. Het zit in het begrip stimulus als het ware reeds opgeslagen. 

Stimuli zijn "forces affecting the organism", om weer woorden van 

Skinner (l938, blz. 9) te gebruiken. Maar dan wel krachten uit de 

buitenwereld die gekoppeld zijn aan een tastbaar of zichtbaar 

omgevingsaspect.  

 Resteert de vraag wat het nu toch aantrekkelijk maakt om de 

sturing van het organisme in de omgeving te lokaliseren en niet in het 

organisme zelf? Dus in de buitenwereld en niet in de binnenwereld. 

Het antwoord kan kort zijn: omdat het voor de therapiepraktijk erg 

handig is. Door het stimulusbegrip komt in de therapie de omgeving 

centraal te staan. Dat helpt de therapeut het dagelijkse doen en laten 

van de cliënt te volgen. Omdat stimuli concrete dingen in de 

omgeving van de cliënt betreffen, kunnen deze stimuli door de 

therapeut als het ware direct worden gezien. Cliënt en therapeut 

bevinden zich immers in een gemeenschappelijke buitenwereld, een 

buitenwereld die voor de therapeut in beginsel rechtstreeks 

toegankelijk is. Exploratie van de in principe onzichtbare binnen-

wereld van de cliënt is niet nodig. De therapeut hoeft zich alleen van 

de zichtbare buitenwereld een beeld te vormen om de bewegingen van 

de cliënt in de zijn dagelijkse bestaan te kunnen volgen. En de 

therapeut wordt daarbij niet afgeleid door de inhoud van het gedrag. 

Het gaat inhoudelijke immers altijd om een of andere vorm van 

toenaderen of afwenden. De therapeut hoeft daarom in het verhaal van 

de cliënt alleen maar te luisteren naar tastbare elementen in de 
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omgeving die de cliënt afstoten of aantrekken: naar stimuli dus. Ook 

bij de therapievoering geeft het stimulusbegrip de therapeut houvast. 

Doordat de therapeut onderdeel is van de omgeving van zijn cliënt, 

kan hij zelf een stimulus zijn. Zo kan hij het doen en laten van de 

cliënt in de therapiezitting direct beïnvloeden. Hoe dat in zijn werk 

gaat zal u in de volgende lezing uit de doeken worden gedaan. 
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