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Pijnlijke

Contacten

Wat gebeurt er als wij

anderen niet begrijpen?



Lengte

gemiddeld lang    kort



Marathontijd

gemiddeld lang    kort



Wiskundig inzicht

gemiddeld hoog    laag



IQ

100 hoog    laag



Sociaal-Cognitief Inzicht

gemiddeld hoog    laag





Sociaal-Cognitief Inzicht

gemiddeld hoog    laag

Normale

aanpak



Sociaal-Cognitief Inzicht

gemiddeld hoog    laag
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?





Vervetten (Groene Meerkat)



Alarmroepen

L !!

1. Luipaard-alarm

Vervetten

2. Arend-alarm

3. Slang-alarm



L !!L L

Wat denken vervetten?

Dorothy Robert

?



weten dat

doorhebben dat

hopen dat

denken dat

willen dat

verlangen dat

zien dat

inzien dat

beseffen dat

enzovoort….    

INTENTIONELE TERMEN
(GEESTIGE TERMEN)



0. Niets
(De alarmkreet is een kwestie van Stimulus-Respons)

1. Dorothy denkt dat er een luipaard is
(Denken over de waarneembare omgeving, het gedrag daarvan) 

2. Dorothy wil dat Robert doorheeft dat er een luipaard is
(Denken over gedachten - Eenvoudige sociale cognitie)

3. Dorothy wil dat Robert weet dat Dorothy ziet dat er een luipaard is

(Denken over gedachten van anderen over gedachten van anderen)

4. Dorothy wil dat Robert doorheeft dat Dorothy wil dat Robert 

begrijpt dat er een luipaard is.
(Complexe sociale gedachten)

5. ?

Enzovoort….. (7 waarschijnlijk het maximum)

Orde van Intentionaliteit

Wat denkt Dorothy?



0. Niets. (De alarm-kreet is een kwestie van Stimulus-Respons.)

Stimulus: Luipaard in het blikveld

Respons: Luipaard-alarm

Geval 1: Geen alarmroep als ze alleen zijn.

Stimulus: Luipaard in het blikveld + Ten minste één andere vervet 

aanwezig

Geval 2: Groepsgevecht, aan de verliezende hand

Stimulus: (Luipaard in het blikveld + Ten minste één andere vervet 

aanwezig) of (Groepsgevecht + Aan de verliezende hand)

1e Orde beschrijving is afdoend voor vervetten!

Wat denkt Dorothy?



3. Ik wil dat jullie begrijpen wat ik bedoel (communicatie)

0. Niets. (De alarm-kreet is een kwestie van Stimulus-Respons.)

1. Dorothy wil dat Robert de boom invlucht

2. Luit wil dat Nickie denkt dat hij gewond is

5. Bond weet dat Goldfinger weet dat Bond doorheeft dat Goldfinger 

op de hoogte is van het feit dat Bond begrijpt dat er een bom moet 

zijn.

6. Bond weet dat Goldfinger weet dat Bond doorheeft dat Goldfinger op 

de hoogte is van het feit dat Bond begrepen heeft dat Goldfinger wil 

dat de wereld van hem wordt..

4. Dorothy heeft door dat Robert wil dat Dorothy inziet dat Robert 

hoopt dat ze binnenkort trouwen. (Soaps)

Vervetten

Mensen

Chimps?

Wat denkt Dorothy?







Autisme
Asperger

Down-syndroom

PDD-NOS

ODD

Diagnoses?



(automatisch)

weten wat de ander niet weet





liegen en bedriegen



pesten en plagen



De leukste werknemer/stagiaire?

< 3 >= 3



open vragen ?



schoolboeken en proefwerken



humor?





4e (of misschien wel 5e) orde



4e (of misschien wel 5e) orde



passwords



autoriteitsproblemen?



sociaal-cognitief vermogen



sociaal-cognitief vermogen



Pijnlijke Contacten



Sociaal-Cognitief Inzicht

gemiddeld hoog    laag
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4

5



Als gedrag onbegrijpelijk, 

vreemd of irrationeel is,

dan heeft u waarschijnlijk 

niet begrepen wat er 

werkelijk aan de hand is.



Pijnlijke Contacten !



Welke orde van

intentionaliteit

kunt u aan?
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