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Hoofdstuk   1:   introduc�e 

1.   De   mens   is   een   sociaal   dier 

● Van   nature   interesse   in   sociale   interac�e 
● ook   in   media   komt   dit   terug    vb.:    Brangelina 

2.   Sociale   psychologie:   defini�e   en   verwante   disciplines 

2.1   Defini�e   sociale   psychologie 
● Wetenschappelijke   studie:   experimenten,... 
● Gedachten,   gevoelens,   mo�va�es   en   gedragingen   die   beïnvloed   worden   door   werkelijke   of 

gefantaseerde   aanwezigheid   van   anderen   en   hoe   we   zelf   invloed   uitoefenen   op   hoe   andere 
personen   denken,   voelen   en   zich   gedragen 
opm .:   ook   niet-sociale   factoren   die   invloed   hebben   op   onze   gedachten,   gedrag,...   (vb.:   hi�e) 

2.2   Kracht   van   sociale   situa�e 
● We   worden   constant   beïnvloed   door   onze   sociale   omgeving 

vb.:    Reagan   -   mondale   debat:   video   getoond   met: 

° oneliner   +   reac�e 
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°Geen   oneliner   +   reac�e 
°oneliner   +   geen   reac�e 

=>   Geen   verschil   wel   of   geen   oneliner,   wel   verschil   wel   of   geen   reac�e 
=>Reac�e   van   publiek   beïnvloed   ons 
opm.:    daarom   als   publiek   bij   debat   (vb:   zevende   dag)   mag   men   niet   meer   applaudisseren 

 
vb.:    Zimbardo:   Stanford   prison   experiment 
=>   Lucifer-effect:   in   een   slechte   situa�e   neemt   de   situa�e   de   mens   over  
opm.:    nadien   hee�   men   geen   gelijkaardig   resultaat   meer   gevonden 

 
vb.:    Eichman 
Men   dacht   na   oorlog   alle   Duitsers   psychopaten   maar   Eichman   gewone   boekhouder,   situa�e 
hee�   hem   slecht   gemaakt. 

2.3   Sociale   psychologie   en   verwante   disciplines 
Sociologie   =>   groepen 
Psychologie   =>   individu 

● Sociologie:  
○ studie   groepsfactoren:   na�onali�et,   ethnische   achtergrond,   geslacht,...  
○ Mul�level   designs:   effecten   op   groepsniveau   en   individueel   niveau   worden   in   zelfde 

analyse   nagegaan 
● Sociale   psychologie 

○ Hoe   hebben   situa�es   impact   op   personen   ondanks   individuele   verschillen 
=situa�onisten 

● Persoonlijkheidspsychologie: 
○ cross-situa�onele   consisten�e:   in   verschillende   situa�es   bijvoorbeeld   al�jd   boos 

=disposi�onisten 
● Effect   van   de   groep   =>   sociologie 
● Effect   van   de   condi�e   =>   sociale   psychologie 
● Effect   van   persoonlijkheid   =>   persoonlijkheidspsychologie 

2.4   Andere   psychologische   domeinen 
● Klinische   psychologie 
● Cogni�eve   psychologie 
● Sociale   psychologie 
● Persoonlijkheidspsychologie 

2.5   Sociale   psychologie   en   mensenkennis 
Wij   hebben   allerlei   ideeën   over   sociaal   gedrag: 
als   vele   mensen   die   delen   =>   mensenkennis 
Maar:    niet   al�jd   wetenschappelijk   correct   hoewel   aannemenlijk   lijkt 
Opm.:    Vaak   als   iets   bewezen   w   in   sociale   psychologie,   zegt   men   dat   men   dit   al   lang   wist 
=>   dat-wist-ik-al-de-hele-�jd   fenomeen 
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3.   Geschiedenis   van   sociale   psychologie 

3.1   Beginjaren   sociale   psychologie 
Theore�ci   die   sociologisch   perspec�ef   uitbreidden   naar   individu 

● Psychologie   des   foules   -   gustave   le   bon 
Massageweld   (sociologisch)   gerelateerd   aan   psychologoschische   principes   (individu) 

● Eerste   onderzoeken   gaven   geen   eenduidig   beeld 
○ In   groep   presteert   men   beter   dan   alleen   (fiets   sneller   =>   sneller   touwtje   trekken) 
○ In   groep   presteert   men   slechter   dan   alleen:   Ringelman 

● Eerste   drie   handboeken   sociale   psychologie 
○ Mc   Dougall 
○ Edward   Ross 
○ !Floyd   Allport! 

3.2   De   jaren   van   beves�ging   en   groei 
WO   II   =>   verhoogde   interesse   in   sociale   pscychologie:   hoe   is   dit   allemaal   kunnen   gebeuren?  

● Kurt   Lewin:   grondlegger   sociale   psychologie   (joodse   vluchteling 
Drie   grondbeginselen: 
° Gedrag   wordt   bepaald   door   hoe   men   de   wereld   om   zich   heenwaarneemt   en   interpreteert 

=>   Verschillende   personen   zien   zelfde   situa�e   op   andere   manier 
°Gedrag   is   a�   van   de   persoon   en   de   omgeving 
=>    Gedrag   w   bepaald   door   persoon   (interne)   en   omgeving   (externe)  

opm. :   eerste   keer   dat   men   intern   en   extern   combineert 
° Sociaalpsych   theorieen   kunnen   worden   toegepast   voor   de   opl   van   maatsch   problemen 

=>   geen   onderzoek   zonder   ac�e   en   geen   ac�e   zonder   onderzoek 
=>   fundamenteel   onderzoek 

3.3   Lopen   en   vallen   (jaren   60) 
● Periode   van   uitbreiding   =>   social   psych   w   op   veel   meer   domeinen   toegepast   en   bestudeerd 
● Crisis 

○ Ethische   kri�ek   exp 
○ Methodologische   kri�ek   (verwach�ng   proefleider   beïnvloedt   deelnemers) 
○ Wat   in   labo   vindt,   is   historisch   en   cultureel   beperkt 

3.4   Methodologisch   en   inhoudelijk   pluralisme 
● Methodologisch:   andere   onderzoeksmethoden   (niet   alleen   exp) 
● Inhoudelijk:   Hete   vs   koele   perspec�even 

○ Heet:   emo�e   en   mo�va�e 
○ Koel:   cogni�e 
○ Pogingen   om   deze   twee   te   combineren 

● Interna�onale   en   culturele   perspec�even  
○ Opkomst   sociale   psychologie   in   Europa   en   Aziê 
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○ interna�onaal   en   mul�cultureel   onderzoek 

4.   Sociale   psychologie   in   de   21e   eeuw 

Vooral   technologische   ontwikkelingen 
● Hersenonderzoek 

○ Brein   in   werking   bestuderen 
○ Ontstaan   sociale   neurowetenschappen:   bestuderen   rela�e   neurologische   en   sociale 

processen 
● Internet 

○ Maakt   het   mogelijk   andere   soorten   onderzoek   af   te   nemen 
○ Nieuw   onderwerp   om   te   bestuderen:   gedragen   wij   ons   anders   op   het   internet? 
○ Meer   gegevens   beschikbaar 

● Sociaal-culturele   perspec�even 
○ Cross-cultureel   onderzoek:   verschillen   tussen   culturen 
○ Mul�-cultureel   onderzoek:   verschillen   binnen   culturen 

Hoofdstuk   2:   onderzoeksmethoden 

1.   De   ontwikkeling   van   hypothesen 

1.1   Een   goed   idee 
● Gebaseerd   op   theorie,   observa�e,   intuï�e,   persoonlijk   ervaring   =>   hypothese   opstellen 
● Literatuur   nakijken   of   al   eens   onderzocht 

○ Nu�g   dit   te   onderzoeken?  
○ Hypothese   nauwkeuriger   maken 
○ Mogelijke   valkuilen   weten  

● Als   hypothese   volledig   nieuw   =>   start   empirische   cyclus 
○ Hypthose   w   getoetst 
○ Als   observa�es   hypothese   beves�gen   =>   theorie   opstellen   of   preciseren 
○ Theorie   zorgt   voor   nieuwe   hypothesen 

 

1.2   Opzoeken   van   psychologische   literatuur 
● Hypothese:   expliciete,   toetsbare   voorspelling   over   het   al   dan   niet   optreden   van   een 

gebeurtenis 
● Theorie:   georganiseerde   set   van   abstracte   principes   die   het   mogelijk   maren   geobserveerde 

fenomenen   te   verklaren.   Een   goede   theorie   is: 
○ Eenvoud 
○ Volledigheid 
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○ Genera�viteit:   is   het   gemakkelijk   vanuit   deze   theorie   veel   andere   hypotheses   op   te 
stellen?  

Opm.:    elke   theorie   zal   ooit   overtroffen   w   door   een   nieuwe   theorie   (alles   w   steeds   specifieker   en 
nauwkeuriger) 

2.   Het   opera�onaliseren   van   variabelen 

Conceptuele   variabelen   =   variabelen   waar   de   hypothese   betrekking   op   hee�,   wat   we   willen   meten. 
Maar:    abstract   (geweld,   discrimina�e,   groepsdruk,...) 
=>   Opera�onele   defini�e:   procedure   om   conceptuele   variabele   te   meten   of   manipuleren 

● Meerdere   opera�onaliseringen   mogelijk 
● Geen   enkele   opera�onele   variabele   dekt   volledig   de   conceptuele   variabele 
● BEGRIPSVALIDITEIT:   mate   waarin   mee�nstrumenten   meten   wat   ze   bedoelen   te   meten   en 

mate   waarin   experimentele   manipula�es   echt   die   conceptuele   variabelen   manipuleren   die 
ze   bedoelen   te   manipuleren 

2.1   Zel�eschrijving 
Deelnemer   beschrij�   zelf   gedachten,   gevoelens,   verlangens,   gedrag 
vb.:   schaal   subjec�ef   welbevinden 

● Meervoudige   vragen   beter   dan   enkelvoudige   vragen 
● Interne   consisten�e   tussen   vragen   (moeten   allemaal   zelfde   meten) 
● Problemen: 

○ Sociale   wenselijkheid:   neiging   zichzelf   zo   posi�ef   mogelijk   voor   te   stellen 
opm .:   oplossing   dmv   pseudo-informa�ebron   vb.:   zogezegd   ook   leugendetector 

○ inwilligingstendens:   neiging   affirma�ef   te   antwoorden   (ja   zeggen) 
● Gebruik   van   schalen   (1=   volledig   niet   akkoord,   5=   volledig   akkoord)   en   schaalankers   (4-6   uur 

gamen   of   7-9   uur   gamen   of   10-12   uur   gamen) 

2.2   gedragsobserva�e 
● Interbeoordeelaarsbetrouwbaarheid:   mate   waarin   verschillende   waarnemers 

overeenstemmen   in   waarnemeningen   die   ze   rapporteren   (zoals   interne   consisten�e)0 
=>   coderen   +   op   voorhand   inoefenen 
=>   codeerschema’s   kunnen   vaak   ingewikkeld   zijn 

● Sociale   wenselijkheid 
● Volgorde-effect:   Koningin-Elisabeth   wedstrijd 

Volgorde   had   effect   op   uiteindelijke   score   hoewel   de   beoordelaars   zeer   professioneel   zijn 

3.   Hypothesen   testen:   onderzoeksplannen 

3.1   Beschrijvend   onderzoek 
KAN   NIET   GEBRUIKT   W   OM   HYPOTHESEN   TE   TOETSEN 

● Observa�oneel   onderzoek 
○ Systema�sche   observa�e   van   mensen 
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● Archiefonderzoek 
○ Studie   bestaande   documenten   (meestal   oude) 

● Opiniepeiling 
○ Vragen   over   a�tudes,...   in   popula�e,   meestal   beperkt   tot   1   vraag 

!moet   representa�eve   steekproef   zijn 

3.2   Correla�oneel   onderzoek:   rela�e   tussen   variabelen 
KAN   GEBRUIKT   W   HYPOTHESEN   OVER   RELATIES   TUSSEN   VARIABELEN   TE   TOETSEN 

● Correla�ecoëfficient:   -1   tot   1   (posi�ef,   nega�ef   of   0) 
● Interac�e-effect 

○ Als   bepaald   gen   =>   meer   kans   agressief   gedrag 
○ Als   ouders   je   mishandeld   hebben   =>   meer   kans   op   agressief   gedrag 
○ MAAR:   vooral   verhoogde   kans   agressief   gedrag   als   mishandeld   en   dat   bepaald   gen 

● Voordelen: 
○ Kan   gebruikt   worden   om   dingen   te   meten   die   we   ethisch   gezien   niet   mogen 

manipuleren   (zoals   bijvoorbeeld   het   aantal   kinderen   dat   iemand   krijgt,...) 
○ veel   variabelen   tegelijk   bestudeerd   kunnen   worden 

● Nadelen: 
○ Geen   oorzaak-gevolg   aantonen   want   correla�e   kan   wijzen   op: 

■ A   =>   B 
■ B   =>   A 
■ C   =>   A   en   C   =>   B 

○ In   media   vaak   ten   onrechte   causaliteit   gesuggereerd 
opm .:   soms   kunnen   we   wel   bijna   causaliteit   veronderstellen.   Als   sterke   correla�e   tussen   woede   en 
hi�e,   is   het   redelijk   logisch   dat   woede   geen   hi�e   gaat   veroorzaken,   dus   wss   veroorzaakt   hi�e   woede.  

3.3   Experimenten:   manipuleren   van   situa�e 
LAAT   TOE   CAUSALE   RELATIES   AAN   TE   TONEN   want: 

● controle   over   gebeurtenissen 
○ Ona�   variabele:   w   gemanipuleerd 
○ a�   variabele:   w   gemeten 
○ subjectvariabelen:   kwalita�eve   kenmerken   van   deelnemers   (geslacht,   status,...) 

● volkomen   toevallige   toewijzing   deelnemers   aan   condi�es 
○ elke   deelnemer   evenveel   kans   toegewezen   te   w   aan   elk   van   de   condi�es 

vb. :   Bobo-doll   experiment 
● Hoofdeffect:   effect   ona�   variabele   op   a�   variabele 
● Interac�e-effect:   effect   van   1   ona�   variabele   op   de   a�   variabele   is   a�ankelijk   van   de 

waarde   van   een   andere   ona�   variabele 
● significan�e:   is   het   verschil   betekenisvol   en   niet   toe   te   schrijven   aan   toeval?  

○ Vaak   significan�edrempel   van   0.05   =>   slechts   in   5   gevallen   van   de   100   is   het   verschil 
te   wijten   aan   toeval 

● Interne   validiteit: 
○ als   rela�ef   zeker   verschillen   a�   variabele   te   wijten   zijn   aan   ona�   variabele 
○ garanderen   door:   controle   proefleider   en   toevallige   toewijzing 
○ vaak   controlegroep 
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○ Bedreigende   factoren:   proefleidereffect   ( vb .:   Rosenthal)      =>   door   verwach�ngen   van 
proefleider,   zal   resultaat   anders   zijn   =>   proefleider   beter   blind   voor   condi�es 

● Externe   validiteit: 
○ mate   waarin   dezelfde   resultaten   bekomen   kunnen   worden   met   andere   personen   in 

andere   situa�es 
○ Bedreigende   factoren: 

■ representa�viteit   van   taken: 
● Werelds   realisme :   mate   waarin   onderzoekssitua�e   met   werkelijke 

wereld overeenkomt 
● Experimenteel   realisme:    mate   waarin   experimentele   situa�e   als 

echt   ervaren   wordt 
■ Decep�e:   Mensen   niet   zeggen   wat   er   precies   gaat   gebeuren   en   wat   er 

gemeten   wordt   =>   zo   natuurlijk   mogelijke   reac�e  

4.   Ethiek   en   waarden   in   de   sociale   psychologie 

● Ins�tu�onele   beoordelingscommissie   (IBC)   zorgen   ervoor   dat   alles   binnen   bepaalde   normen 
blij�   en   ethisch   aanvaardbaar   is 

4.1   Geïnformeerde   toestemming 
● Moet   informed   consent   getekend   w   door   deelnemers   (moeten   dus   ook   geïnformeerd   zijn 

over   het   exp) 
○ Mogen   wel   minder   essen�ële   informa�e   achterwege   laten 
○ Niet   toegestaan   belangrijke   dingen   verzwijgen   die   gevolgen   kunnen   hebben   voor 

deelnemer 

4.2   Debriefing 
● Wordt   uitgelegd   hoe   het   exp   in   elkaar   zit,   waarom   ze   wat   moesten   doen,... 

4.3   Waarden   en   wetenschap 
● Apprecia�e   wetenschap   is   ideologisch   gekleurd 

○ Vroeger:   wetenschap   vaak   posi�ef   in   media   =>   grote   apprecia�e 
○ Nu:   klimaatopwarming,...   omwille   van   wetenschap   =>   geen   grote   apprecia�e 

● Steeds   minder   vertrouwen   in   wetenschap   aan   rechterkant 
● Stapelgate: 

○ hoogleraar   gebruikte   zelfverzonnen   data   in   publica�es 
○ Nu   moet   sociale   psychologie   vertrouwen   mensheid   terugvinden 
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Hoofdstuk   3:   het   sociale   zelf 

1.   het   sociale   zelf   -   inleiding 
● Zelfconcept:    geheel   van   opva�ngen   van   een   individu   over   zijn   of   haar   persoonlijke 

eigenschappen   =   wat   je   zou   bekomen   moest   je   vragen:   ‘Beschrijf   jezelf’ 
○ Bevat   een   aantal   zelfschema’s   =>   geven   rich�ng   aan   van   hoe   we   denken,   wat   we 

doen 
■ Vb.:   eerlijk,   gevoelig,... 
■ Schema�sch   (relevant   voor   jou)   of   aschema�sch   zijn   (irrelevant   voor   jou) 

voor   bepaalde   eigenschappen   of   kenmerken.   vb.:   gewicht:   als   schema�sch 
dan   zal   je   le�en   op   eten,...   als   aschema�sch   neem   je   gewoon   wat   je   lekker 
vindt 

 

1.1   De   oorsprong   van   het   zelf 
● Spiegelonderzoek:   S�p   op   voorhoofd   en   zien   of   proberen   af   te   vegen   van   eigen   gezicht 

○ Baby’s   en   peuters:   18   tot   24   maanden 
○ Dieren:   vb.:   olifanten   kunnen   dit   ook,   honden   niet 

● Klassieke   no��es 
○ Looking-glass   self:   we   zien   ons   door   de   ogen   van   anderen,   die   fungeren   als   spiegels 
○ Wat   anderen   over   ons   denken   w   een   deel   van   ons   zelfconcept 

● Het   zelf   is   rela�oneel: 
Zelf   w   mee   bepaald   door   rela�es   met   betekenisvolle   personen 

1.2   Func�es   van   het   zelf 
● Zelfconcept   (mij):   interne   representa�e   van   wie   je   denkt   te   zijn,   bevat   zelfschema’s   die   we 

hanteren   om   zelfrelevante   kennis   te   organiseren  
● Zelfregulatie   (ik):    Poging   om   gedrag,   gevoelens   en   gedachten   te   controleren   aan   de   hand 

van   interne   standaarden 
○ Zoals   een   thermostaat   met   feedbacklus 
○ Door   aanpassingen   van   gedrag   w   geprobeerd   de   standaard   te   bereiken 

1.3   Geslachtsverschillen 
● Vrouwen:   investeren   meer   in   interpersoonlijke   rela�es   =>   rela�oneel   a� 
● Mannen:   investeren   meer   in   sociale   groepen   =>   collec�eve   a� 

1.4   Lee�ijds-   en   cohorteverschillen 
● Inglehart:  

○ oudere   genera�e:   meer   materialis�sch 
○ jongere   genera�e:   meer   postmateriële   waarden 
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● Maslow   behoe�etheorie:   zodra   basisbehoe�en   voldaan   zijn,   gaat   men   streven   naar 
behoe�en   op   hoger   niveau   (zoals   postmateriële   waarden) 

● Twenge:   vergelijking   bayboom,   genera�on   X   en   Y 
○ Genera�e   X   en   Y   hechten   meer   belang   aan   geld,   populariteit,   imago,...   (genera�on 

me) 
● Roberts:   elke   genera�e   jongeren   is   genera�on   me   en   w   als   ouder   genera�on   we 

1.5   Culturele   perspec�even 
Culturele   oriënta�es   doordringen   zelfconcept 

● Individualis�sche   culturen   (Europa,   Amerika,...) 
○ Ona�ankelijkheid,   autonomie,... 
○ Individu   belangrijker   dan   groep  

● Collec�vis�sche   culturen   (China,   Indonesië,   Korea,...) 
○ Samenwerking,   groep   en   familie   banden,... 
○ Groep   staat   boven   individu 

● Experimenten  
○ A�   en   zelfstandig   zelf:   vragenlijst   met   stellingen   eerder   over   zelf   en   eerder   over 

groep 
■ Individualis�sch   =>   eerder   over   zelf 
■ collec�vis�sch   =>   eerder   over   groep 

○ Abstracte   figuren:   allemaal   gelijk,   maar   een   aantal   anders 
■ Individualis�sch   =>   voorkeur   de   andere   vorm 
■ Collec�vis�sch   =>   voorkeur   gelijke   vormen  

2.    Het   zelfconcept 
Wie   we   zijn   ontstaat   niet   op   1   dag   =>   gebaseerd   op   vele   bronnen  

2.1   Introspec�e 
=   het   injezelf   kijken,   over   jezelf   nadenken 

● Aantal   problemen: 
○ We   denken   niet   veel   aan   onszelf   (exp.:   biepje   moesten   zeggen   waar   ze   aan   dachten, 

vaak   aan   werk,...   maar   niet   aan   zichzelf) 
○ Introspec�e   kan   inaccuraat   zijn  

■ Men   weet   vaak   wat   men   voelt   maar   niet   waarom   =>   komen   tot   besluiten   die 
niet   echte   reden   er   van   aantonen  

○ te   veel   introspec�e   kan   sommige   oordelen   onguns�g   beïnvloeden 
■ Cogni�ef   gedrag   =>   veel   nadenken   leiden   tot   betere   kennis 
■ Affec�ef   gedrag   =>   veel   nadenken   niet   al�jd   betere   kennis   (vb.:   5   soorten 

jam   beoordelen   gaat   beter   op   gevoel   dan   wanneer   we   deze   analyseren)  
● Kennen   we   onszelf?   BARNUM   effect 

Als   we   iedereen   zelfde   uitleg   geven   over   hoe   ze   zijn   en   waarom,   gaan   ze   zich   daar   allemaal   in 
herkennen.  
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2.2   Zelfpercep�e 
● Zelfpercep�etheorie:   men   kan   gedachten,   gevoelens   afleiden   uit   de   observa�e   van   het   eigen 

gedrag   en   de   situa�e   waarin   het   gedrag   plaatsvindt 
● Zelfpercep�e   van   emo�es:  

○ Gelaatsfeedback   hypothese:   veranderingen   in   gelaatsuitdrukkingen   leiden   tot 
veranderingen   in   emo�e  

■ Potlood   tussen   tanden   of   lippen   en   daarna   cartoons   beoordelen 
■ effecten   van   nabootsen:   als   glimlacht   naar   spiegel   dan   sterkere   emo�e 
■ Zajonc:   gelaatsuidrukking   leidt   tot   fysiologische   reac�e   en   dat   leidt   tot 

emo�e 
○ Opm .:   botox:   gelukkiger   als   voorhoofd   (fronsen)   ongelukkiger   als   mondhoeken 

(glimlachen)  
● Zelfpercep�e   van   mo�va�e 

○ Intrinsieke   mo�va�e:   vanuit   eigen   interesse 
○ Extrinsieke   mo�va�e:   vanwege   factoren   die   losstaan   van   ac�viteit 
○ Overrechtvaardigingseffect:   Als   beloond   w   voor   ac�viteit   waar   intrinsiek   voor 

gemo�veerd   was   dan   zal   de   intrinsieke   mo�va�e   afnemen 
Experiment:    kleuters   die   graag   met   potloden   kleurden   en   nadien   plots   beloond 
werden   om   te   kleuren.  

2.3   De   invloed   van   anderen 
● Sociale   vergelijkingstheorie   Fes�nger!:   mensen   evalueren   hun   eigen   capaciteiten   door   ze 

met   die   van   anderen   te   vergelijken 
● Wanneer   vergelijken   we   ons   met   anderen?  

○ Onzekerheid   en   afwezigheid   van   objec�eve   info 
○ Zelfs   als   objec�eve   info   =>   vergelijken   met   anderen  

● Met   wie   vergelijken   we   ons?  
○ Personenen   die   op   ons   lijken  

● Twee-factoren   emo�e   theorie:   ervaren   van   emo�es   is   gebaseerd   op   2   factoren:  
○ Twee   voorwaarden: 

■ Fysiologische   arousel 
■ Interpreta�e   van   die   arousel 

○ Exp.:  
■ Pepmiddel   +   uitleg   =>   wanneer   werkt   wisten   ze   waaraan   dit   lag,   dus   geen 

invloed   gedrag   handlanger 
■ Pepmiddel   zonder   uitleg   =>   krijgen   fysiologische   reac�e   maar   weten   niet 

waaraan   dit   ligt,   dus   gaan   proberen   interpreteren   en   gebruiken   daarvoor 
gedrag   handlanger 

3.   Zelfwaardering 
=   affec�eve   component   van   het   zelf   (hoe   je   je   voelt   over   jezelf),   algemene   evalua�e   van   het   zelf, 
inscha�ng   van   iemands   waarde 
Meerderheid   vlaamse   jongeren   hee�   posi�ef   zel�eeld 
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Behoe�e   aan   zelfwaardering: 
● Zelfwaardering   is   indicator   van   het   beeld   dat   anderen   van   ons   hebben  
● Terror   managment   theorie:   zelfwaardering   is   buffer   voor   doodsangst 
● Zelfwaardering   is   een   voorwaarde   voor   psychisch   welbevinden  

opm.:    we   kunnen   zelfwaardering   impliciet   (naamle�ereffect)   of   expliciet   (vragenlijst)      bevragen  

3.1   De   zelfdiscrepan�etheorie 
legt   het   verband   tussen   discrepan�es   (verschillen)      tussen   zelfconcept   en   zelfgidsen   (zelfwaardering)  
Actuele   zelf: 

● ≠   zou   willen   zelf   =>   bedroefdheid,   frustratie,   depressie,   ontgoocheling 
● ≠   zou   moeten   zelf   =>   bezorgdheid,   angst,   schuld 

Vaak   hoe   groter   discrepantie   =>   hoe   ongelukkiger  

3.2   De   zel�ewustzijnstheorie 
● Zel�ewustzijn   vaak   aversief   want   confronteert   ons   met   onze   beperkingen  
● Aandacht   voor   het   zelf   w   geïnduceerd   door   situa�onele   en   individuele   factoren 

○ Privaat   bewustzijn:   tendens   zich   op   interne   gedachten   en   bewustzijn   richten   (vb.:   in 
spiegel   kijken) 

○ Publiek   bewustzijn:   neiging   aandacht   besteden   aan   het   beeld   dat   anderen   van   ons 
vormen 

○ =>   leiden   beide   tot   zel�ewustzijn   =>   aandacht   zelfdiscrepan�e   =>   kunnen   we   die 
discrepan�e   oplossen?  

■ Als   hoge   verwach�ng   om   de   discrepan�e   te   kunnen   oplossen   =>   aanpassen 
gedrag   aan   normen  

■ Als   lage   verwach�ng   om   discrepan�e   op   te   lossen   =>   ontvluchten   van 
zel�ewustzijn   (vb.:   alcoholgebruik,...)  

○ Experiment.:    Dichtwerken   bekeken   dichters   die   zelfmoord   hadden   gepleegd   en 
dichters   geen   zelfmoord  

■ zelfmoord   =>   vaak   ‘ik’   ‘mij’   terug   in   gedichten   dus   zel�ewustzijn 
■ Geen   zelfmoord   =>   vaak   ‘wij’   ‘ons’   terug   in   gedichten  

3.3   Beperkingen   van   zelfregula�e 
● Zelfcontrole   is   beperkt  

○ Alle   inspanningen   tot   zelfcontrole   pu�en   uit   zelfde   reservoir   =>   inspanning   tot 
zelfcontrole   leidt   tot   vermoeidheid 

● Experiment:    Winkelen   vereist   zelfcontrole   =>   helemaal   op   uiteinde   winkel   na   vele 
inspanningen   tot   zelfcontrole   product   gezet.  

○ Duurder,   aantrekkelijker 
○ Goedkoper,   minder   aantrekkelijk 
○ wel   beide   even   func�oneel   =>   toch   kochten   mensen   het   duurder   omdat   ze   al 

uitgeput   waren  

3.4   Mechanismen   van   zelfverheerlijking 
● Mensen   zijn   doorgaans   redelijk   vol   van   zichzelf  
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○ vb.:   verwachten   beter   toekomst   zullen   hebben  
○ vb.:   vinden   beter   auto   kunnen   rijden  

● Impliciet   egoisme 
○ onbewuste   vorm   van   zelfverheerlijking 
○ Naamle�ereffect:   geven   onbewust   voorkeur   aan   le�ers   van   eigen   naam   (vb.:   wat 

betre�   woonplaats,   job,...) 
● Zelfdienende   cognities 

○ Hoe   kunnen   we   dit   overdreven   op�misme   verklaren?  
○ Theoriën   w   geconstrueerd   om   die   rooskleurige   toekomst   te   ondersteunen  
○ Soort   advocaat   van   de   zaak   ‘het   zelf’ 
○ Experiment :   Stelling:   vaste   rela�e   op   jonge   lee�ijd   leidt   tot   stabiel   huwelijk 

■ zij   die   geen   vaste   rela�e   jonge   lee�ijd   =>   zeiden   dat   hun   gebrek   aan   ervaring 
juist   voor   stabiel   huwelijk   zou   zorgen  

■ zij   die   wel   vaste   rela�e   jonge   lee�ijd   =>   zagen   hun   ervaring   wel   als   voordeel 
● Zelfhandicappering 

○ Gedrag   bedoeld   om   eigen   presta�es   te   ondermijnen   en   zo   dus   voor   zichzelf   een 
excuus   te   hebben   voor   een   mislukking  

○ Experiment :   gemakkelijke   en   moelijke   oefeningen   +   middel   dat   presta�e   verbetert 
en   middel   dat   presta�e   verslechtert 

■ eerst   gemakkelijke   test   =>   hoge   verwach�ngen   =>   kiezen 
presta�everbeterend   middel  

■ eerst   moeilijke   test   =>   lage   verwach�ngen   =>   kiezen   presta�everminderend 
middel   om   fout   op   medicijn   te   kunnen   steken  

● Zich   koesteren   in   andermans   succes   (birging)  

○ Verhoogde   zelfwaarde   door   associa�e   met   succesvolle   personen  
■ verkiezingsaffiches   winnende   par�j   blijven   langer   hangen   na   de   verkiezingen  
■ meer   mensen   inden�ficeren   zich   als   voetbalsupporter   als   team   wint 

○ CORF   (cut   off   reflected   failure)  
■ Als   favoriete   team   verliest   =>   twijfelen   aan   eigen   bekwaamheden 
■ soms   gepaard   met   testosterondaling 

● Neerwaartse   sociale   vergelijkingen  

○ Neiging   onszelf   vergelijken   met   anderen   die   het   minder   goed   hebben  
■ slachtoffers   kanker   vergelijken   zich   met   mensen   die   zieker   zijn  

○ OPM:   hoe   reageren   we   dan   op   succes   goede   vriend   of   vriendin?  
■ Hang   af   relevan�e   voor   het   zelf   van   het   succes  
■ als   relevant   =>   jaloezie  
■ als   onrelevant   =>   birging 

 

3.5   Zijn   positieve   illusies   adaptief? 
● Posi�eve   illusies  

○ personen   lagere   zelfwaardering   meestal   accurater   zel�eeld 
○ DUS   posi�eve   illusies   zijn   adap�ef   want   beinvloeden   produc�viteit   en   psychische 

gezondheid   maar   niet   om   hun   accuraatheid 
● Nega�eve   effecten   van   posi�eve   illusies 
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○ Effect   posi�eve   illusies   is   van   korte   duur,   lange   termijn   kan   schadelijk   zijn  
○ Mensen   met   overdreven   zelfwaardering   w   nega�ever   beoordeeld 
○ Personen   hoge   zelfwaardering   w   sneller   boos 

4.   Zelfpresenta�e 
 

4.1   Strategische   zelfpresenta�e 
=   strategieën   die   men   gebruikt   om   indrukken   van   anderen   over   jou   in   een   bepaalde   rich�ng   te   sturen 
om   macht,   invloed,   sympathie   of   goedkeuring   te   verwerven  
=>   hebben   bepaald   publiek   voor   ogen   en   spelen   soort   theater  
OPM:    schijnwerpereffect:   vaak   overschat   men   dit   sociaal   bewustzijn.   Men   denkt   dat   ‘het   publiek’   iets 
opvalt   en   dat   men   in   de   schijnwerpers   staat   maar   eigenlijk   is   dat   niet   zo  
 
3   vormen   strategische   zelfpresenta�e: 

● Get   along   (sympathiek   overkomen) 
● Get   ahead   (vooruitkomen) 
● Status 

 
Get   along: 

● Vleien,   complimenten   (maar   sub�el,   anders   slijmbal) 
● gelijkenissen   opdrijven  
● uiterlijke   aantrekkelijkheid   (als   aantrekkelijker   =>   sympathieker   vinden) 

Get   ahead 
● Presta�es   laten   opvallen   (maar   sub�el,   anders   opschepper) 
● Falen   niet   laten   opvallen  

Status 
● Omringen   door   signalen   die   op   status   wijzen   (grote,   ruime   bureau) 
● Lichaamshouding  

Opm .:   slecht   in   je   vel   =>   niet   in   spiegel   kijken   maar   op   je   Facebook   kijken   want   dat   weerspiegelt   ons 
ideale   zelf 
 

4.2   Zelfverifica�e 
=   verlangen   om   door   anderen   gezien   te   w   zoals   men   zichzelf   ziet 

● Strategische   zelfpresenta�e   is   soms   in   conflict   met   zelfverifica�e 
● Zouden   mensen   met   nega�ef   zelfconcept   ook   wensen   dat   zel�eeld   door   anderen   beves�gd 

wordt?   JA  
○ Partner   kiezen   die   posi�ef   of   nega�ef   had   beoordeeld   =>   kozen   nega�eve 

beoordelaar 
○ Deelnemers   met   posi�ef   zelfconcept   kozen   iemand   die   hen   posi�ef   beoordeelde 
○ Ook   in   hechte   rela�es   vinden   we   dit   terug 
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4.3   Individuele   verschillen   in   zelfsturing 
Personen   verschillen   in   de   mate   waarin   ze   hun   gedrag   afstemmen   op   de   sociale   situa�e  
Zelfsturingsschaal: 

● Hoog   scoort:   (past   gemakkelijk   aan) 
○ Goed   inleven  
○ Goede   acteurs 
○ Wispelturig 

● Laag   scoort:   (passen   zich   bijna   niet   aan,   blijven   bij   hun   idee) 
○ moeilijk   om   gedrag   anderen   na   te   bootsen  
○ Verdedigen   ideeën   waar   ze   achter   staan  
○ Kunnen   als   koppig   gezien   worden  

● =>   geen   van   beide   is   goed   in   extreme   vorm 

5.   Subjec�ef   welbevinden:   de   weg   naar   geluk 
We   kunnen   subjec�ef   welbevinden   meten   aan   de   hand   van   schaal   voor   subjec�ef   welbevinden.  
Een   aantal   opmerkelijkheden: 

● Culturele   verschillen  
● In   het   algemeen   is   er   een   s�jgende   lijn   wat   betre�   geluk  

 
Welke   factoren   dragen   bij   tot   geluk? 

● Sociale   rela�es:   ac�ef   sociaal   leven,   hechte   vrienden,   goed   huwelijk   =>   gelukkiger 
● Tewerkstelling:   ongeacht   loon 
● Fysieke   gezondheid 

opm .:   geld   staat   hier   niet   tussen   want   geld   maak   niet   al�jd   gelukkig 
● geld   maakt   gelukkig   tot   op   een   bepaalde   grens   (om   aan   basisbehoe�en   te   kunnen   voldoen) 
● vanaf   het   gemiddeld   inkomen   die   grens   overschrijdt,   w   curve   plat  
● Percep�e   van   rijkdom   is   rela�ef 

○ als   opwaarts   vergelijken   =>   ongelukkig 
○ als   neerwaarts   vergelijken   =>   gelukkig 

● Recent   verleden   gebruikt   om   te   vergelijken  
● Materialisme  

○ Nastreven   van   bezit   leidt   tot   afname   geluk   zeker   als   dit   ten   koste   gaat   van   nastreven 
persoonlijke   groei 

Dynamische   zelf 
● Alle   sociaalpsychologische   bevindingen   geven   aanleiding   tot   dynamische   invulling   van   hoe 

men   tot   zel�ennis   en   zelfwaardering   komt  
○ Zelfanalyse   en   introspec�e   is   nodig   maar   kan   misleidend   zijn  
○ Zelfpercep�etheorie:   opnemen   van   uitdagende   rollen   helpt   je   je   zelf   veranderen  
○ een   scala   aan   zelven   ondersteunt   de   zelfwaardering 
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Hoofdstuk   4:   sociale   perceptie 
=   Algemene   term   voor   processen   die   basis   vormen   van   hoe   tot   oordelen   over   anderen   komen  

● Eerste   indruk  
○ Verbaal   gedrag   7% 
○ Non-verbaal   gedrag   55% 
○ Paraverbaal   gedrag   (toon   en   ritme) 

● Waarnemers   baseren   zich   meestal   op   3   belangrijke   informa�ebronnen: 
○ Uiterlijk 
○ situa�es 
○ gedrag 

 

1.   Het   ruwe   materiaal   van   de   eerste   indruk 

1.1   De   waarnemer 
● Sociale   percep�e   niet   zoals   fototoestel   =>   iedereen   ziet   eigen   realiteit 
● Eerdere   ervaringen   hebben   grote   impact   =>   vorming   van   schema’s  

vb.:   Het   valt   ons   op   dat   iemand   tatoe’s   hee�,   dan   zullen   er   snel   allerlei   eig   geac�veerd   die   in 
het   schema   van   tatoe’s   zi�en  
 

 

1.2   Het   uiterlijk 
Vroeger: 

● Pythagoras:   ogen  
● Middeleeuwen:   vergelijking   met   dieren   vb.:   rond   hoofd,   dikke   kaken   =>   varken   =>   gulzig 

Nu:  
● Eerst   percep�e   primaire   kenmerken   (na�onaliteit,   lee�ijd,   geslacht,   huidskleur) 
● Andere   uiterlijke   kenmerken   (lengte,   gewicht,   haarkleur)   =>   ac�veren   soms   bepaalde 

stereotypische   eigenschappen   vb.:   wat   mooi   is,   is   goed  
● Vooral   het   gelaat   is   belangrijk 

Experimenten: 
● Verkiezingen:   men   kiest   vooral   op   basis   van   gelaat 

○ Mensen   foto’s   gegeven   kandidaten   verkiezing   =>   kozen   zelfde   personen   als 
uiteindelijke   winnaar   verkiezingen  

Gelaatskenmerken: 
● Babyface:  

○ Grote,   ronde   ogen,   bolle   wangen,   gladde   huid,...   =>   vriendelijk,   naïef,   eerlijk 
○ Hee�   impact   op   sociale   oordelen: 

■ minder   streng   bestra�   in   rechtzaak   als   gaat   om   misdaad   voorbedachte 
raden,   strenger   bestra�   als   gaat   over   nala�gheid 

■ Sneller   aangeworven   voor   verzorgende   beroepen  
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1.3   Situaties 
● Script=   vooropgeze�e   opva�ng   over   hoe   een   reeks   gebeurtenissen   zich   zal   voordoen   in   een 

specifieke   situa�e   vb.:   op   restaurant   gaan,   naar   een   examen   gaan,... 
● Scripts   beïnvloeden   persoonspercep�e   op   2   manieren  

○ We   zien   wat   we   verwachten   te   zien   (exp.:   laat   zelfde   foto   zien,   zegt   ene   keer   man 
lo�o   gewonnen,   andere   keer   man   gebeten   door   hond.   Zullen   zeggen   ene   keer 
gelukkig   is   en   andere   keer   bang) 

○ w   gebruikt   om   verklaringen   te   geven   aan   menselijk   gedrag  
■ Conform   gedragen   met   script   =   weinig   informa�ef 
■ niet   conform   gedragen   met   script   =   zeer   informa�ef   +   diagnos�seren 

waarom   dit   zo   is.  
 

1.4   Gedrag 
● Non-verbaal   gedrag:   lichaamstaal   +   wijze   waarop   iemand   iemand   spreekt   (paraverbaal 

gedrag) 
Gelaatsuitdrukkingen: 

● Darwin:   gelaatsuitdrukkingen   zijn   universeel   want   evolu�onair   nu�g 
● Ekman:   6   basisemo�es   die   aangeboren   zijn   (blij,   boos,   bang,   verdrie�g,   a�eer,   verbazing) 
● Cross-culturele   herkenning   van   emo�onele   gelaatsuitdrukkingen   maar   toch   betere 

herkenning   als   mensen   van   zelfde   ethnische   groep  
● manifestregels:   in   welke   omstandigheden   tonen   we   emo�es   (cultureel   bepaald)  
● Opm :   ook   digitale   gelaatsuitdrukkingen   =   emo�cons 

Ander   non-verbaal   gedrag: 
● Gebaren:   verschillen   cultureel,   soms   zelfs   binnen   culturen  
● Algemene   houding   (vb.:   rechtop   lopen   of   niet,   jeugdig   lopen   of   niet) 
● Lichamelijke   aanraking 

Waarheid   van   leugen   onderscheiden: 
● Wij   le�en   het   meest   op   iemands   gelaat   maar   is   net   het   gemakkelijkst   onder   controle   te 

houden   en   dus   te   manipuleren,   alleen   experts   zien   hier   veranderingen   (micro-expressies)  
● 3   relevante   informa�ekanalen   over   bedrag  

○ Eerst:   stem   =>   verhogen   +   aarzelen  
○ Tweedes:   Lichaam   =>   zenuwach�ge   lichaamshouding,   wisselen   van   benen,... 
○ Derdes:   Gelaatsuitdrukkingen   (vooral   nu�g   voor   experts) 

opm .:   geheime   agenten   kunnen   best   leugens   detecteren,   dan   psychiaters,   dan   specialisten,... 
 

2.   Attributie:   van   elementen   tot   disposities 
Wat   als   we   grondiger   �jd   hebben   om   na   te   denken   over   gedrag   van   anderen.  
A�ribu�etheorieën   handelen   over   hoe   men   gebeurtenissen   en   gedragingen   verklaart.  
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2.1   Attributietheorieën  
We   willen   oorzaken   van   gebeurtenissen   verklaren   om   omgeving   te   begrijpen.  
=   a�ribu�es 
 
Soorten   a�ribu�es:  

● Causaliteitsoorsprong: 
○ Persoonsa�ribu�es   (intern):   toeschrijven   van   gedrag   aan   interne   eigenschappen 

zoals   aanleg,   karakter,...  
○ Situa�onele   a�ribu�es   (extern):   toeschrijven   van   gedrag   aan   externe   factoren,   zoals 

taakmoeilijkheid,   andere   personen   en   toeval 
● Stabiliteit: 

○ Stabiele:   aanleg,   karakter 
○ Instabiele:   humeur,   toeval 

 

2.2   De   theorie   van   corresponderende   gevolgtrekkingen  
men   maakt   inferen�es   over   een   persoon   wanneer   zijn   of   haar   gedrag   vrij   gekozen   is,   onverwacht   en 
een   beperkt   aantal   guns�ge   effecten   hee�   =>   tracht   te   bepalen   of   gedrag   met   karaktertrek   van 
iemand   correspondeert 

● Onverwacht   in   gegeven   situa�e 
○ Gedrag   zegt   meer   over   een   persoon   wanneer   het   flink   afwijkt   van   de   norm  
○ Hoe   groter   sociale   wenselijkheid   gedrag,   hoe   kleiner   kans   dat   het   corresponderende 

inferen�e   te   maken   hee� 
● Keuzevrijheid 

○ vrij   gekozen   gedrag   is   informa�ever   dan   gedwongen   gedrag  
○ exp.:   Taak   schrijven   over   fidel-castro 

■ Ofwel   gegeven   hoe   ze   dat   moesten   schrijven   (posi�ef   of   nega�ef) 
■ Ofwel   vrije   keuze 
■ Men   gaat   de   studenten   vooral   veroordelen   op   hun   mening   als   dit   hun   vrije 

keuze   is 
● Resulterend   in   een   beperkt   aantal   guns�ge   effecten 

○ Gedrag   dat   verschillende   aantrekkelijke   uitkomsten   oplevert   is   minder   informa�ef 
dan   gedrag   dat   slechts   één   uitkomst   of   doel   hee� 

○ vb.:   iemand   kiest   vegetarische   schotel   omdat   deze   het   goedkoopst   is   of   iemand   kiest 
voor   vegetarisch   schotel   (die   duur   is)   omdat   tegen   dierenleed   is 

 

2.3   Kelley’s!   covariatietheorie  

● Covaria�eprincipe:   mensen   schrijven   gedrag   toe   aan   die   factoren   die   aanwezig   zijn   als   het 
gedrag   aanwezig   is   en   afwezig   zijn   als   gedrag   afwezig   is 

● 3   dimensies: 
○ Personen  
○ S�muli 
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○ Omstandigheden 
● 3   soorten   informa�e: 

○ consensusinforma�e   (gedrag   van   andere   personen):   covaria�e   tussen   effect   en 
personen  

○ dis�nci�viteitsinforma�e   (enkel   deze   s�mulus   of   ook   andere):   covaria�e   tussen 
effect   en   s�muli 

○ consisten�einforma�e   :   covaria�e   tussen   effect   en   omstandigheden   of   �jd 
○ vb.:   als   consensus   laag,   dis�nciviteit   laag,   consisten�e   hoog   =>   persoonsa�ribu�e 
○ vb.:   als   consensus   hoog,   dis�nc�viteit   hoog,   consisten�e   hoog   =>   s�mulusa�ribu�e 
○ vb.:   als   consensus   laag/hoog,   dis�ncitviteit   laag/hoog,   consisten�e   laag   => 

omstandigheidsa�ribu�e 
 

2.4   Attributionele   vertekeningen  
Kelley’s!   coviaria�emodel   veronderstelt   dat   men   steeds   grondig   alle   informa�e   verwerkt   => 
onwaarschijnlijk  
We   kiezen   vaak   een   korte   weg   die   dikwijls   tot   juiste   conclusies   leidt   maar   soms   ook   tot   foute 
(a�ribu�onele   vertekingen) 

● Fundamentele   a�ribu�efout 
○ de   neiging   om   impact   van   situa�es   op   het   gedrag   van   anderen   te   onderscha�en   en 

aandacht   te   richten   op   persoonsgebonden   oorzaken  
○ We   richten   onze   aandacht   vooral   op   de   persoon  
○ Zelfs   als   mensen   opdracht   krijgen   om   zich   bepaalde   manier   te   gedragen   is   men 

geneigd   de   oorzaak   in   bepaalde   mate   toe   te   schrijven   aan   persoon   (bv.:   quiz,   fidel 
castro) 

■ 1   quizmaster   en   een   kandidaat 
■ Quizmaster   moet   moeilijke   vragen   opschrijven   en   andere   moet   deze 

oplossen   (quizmaster   is   dus   bevoordeeld)  
■ toch   scha�en   toeschouwers   algemene   kennis   quizmaster   hoger   in   dan 

algemene   kennis   kandidaat 
● Twee-stappen   model  

○ A�ribu�e   van   gedrag   verloopt   in   2   stappen  
■ Automa�sche   persoonlijke   a�ribu�e 
■ Aanpassing   van   aanvankelijke   beoordeling   door   toevoeging   situa�onele 

factoren   indien   nodig   =>   vergt   cogni�eve   hulpbronnen  
■ Exp:   als   we   extra   cogni�eve   belas�ng   geven   zal   fundamenele   fout   sneller 

gemaakt   worden  
■ Opm.:   als   gemo�veerd   om   accuraat   te   beoordelen   dan   zal   minder   snel 

fundamentele   fout   maken  
● Fundamentele   a�ribu�efout   als   perceptueel   fenomeen  

○ eigen   gedrag   toeschrijven   aan   situa�onele   factoren   en   gedrag   anderen   toeschrijven 
aan   persoonlijke   factoren  

■ actors:   beseffen   dat   ze   zich   soms   anders   gedragen   naargelang   situa�e   en 
richten   aandacht   vooral   op   omgeving   en   niet   op   henzelf 
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■ Observatoren:   nemen   aan   dat   actors   zich   steeds   op   dezelfde   wijze   gedragen, 
richten   aandacht   op   actor   en   zullen   de   oorzaak   daar   dus   ook   sneller   bij 
leggen  

■ =>   actor   observatoreffect:   tendens   om   persoonlijke   a�ribu�es   te   maken   voor 
het   gedrag   van   anderen   ten   koste   van   situa�onele   a�ribu�es 

● obseratoren   leggen   oorzakelijk   verband   tussen   geobserveerde 
gedrag   en   persoon   die   ze   waarnemen  

● actoren   zien   zichzelf   niet   maar   richten   aandacht   op   situa�onele 
factoren 

■ experiment :   visuele   perspec�ef   werd   omgedraaid 
● Actoren   kregen   beelden   van   zichzelf   te   zien   (dus 

oberservatorperspec�ef)  
● observatoren   kregen   actorperspec�ef   te   zien  
● =>   observatoren   oordeelden   minder   meer   situa�onele,   minder 

persoonsgebonden   a�ribu�es   en   omgekeer 
● A�ribu�es   als   culturele   construc�es 

○ oost-azie:   mensbeeld   dat   iedereen   heel   kneedbaar   is   en   dus   snel   beïnvloed   wordt 
door   sociale   context   =>   maken   minder   snel   fundamentele   a�ribu�efout 

● Cogni�eve   heuris�eken  
○ Beschikbaarheidsheuris�ek:   neiging   om   de   waarschijnlijkhied   van   gebeurtenis   te 

beoordelen   op   basis   van   gegevens   die   in   het   geheugen   beschikbaar   en   gemakkelijk 
oproepbaar   zijn.  

■ Valse   consensuseffect:   Tendens   tot   overscha�ng   van   consensus   voor   eigen 
opninies,   a�ribu�es   en   gedrag   vb.:   men   vraagt   of   je   met   reclamebord   wil 
rondlopen,   nadien   vraagt   men   hoeveel   mensen   ja   zeggen   op   deze   vraag  

● als   zelf   hebt   ingestemd   =>   zeggen   veel   procent 
● als   zelf   nee   gezegd   =>   zeggen   weinig   procent 

■ Basisfrequen�evalstrik:   vaststelling   dat   men   rela�ef   ongevoelig   is   voor 
consensusinforma�e   onder   de   vorm   van   numierieke   basisfrequen�es.   Een 
levendig   voorval   vertekent   het   oordeel   en   leidt   tot   overscha�ng   van   die 
frequen�e   vb.:   beeld   neerstortend   vliegtuig   is   gemakkelijk   oproepbaar,   maar 
eigenlijk   gebeuren   veel   meer   ongelukken   met   auto’s 

● Mo�va�evertekeningen:   sociale   waarnemingen   worden   dikwijls   gekleurd   door   persoonlijk 
behoe�en,   wensen   en   voorkeuren.   Soms   ziet   men,   wat   men   wil   zien  

○ Men   zoekt   oorzaken   nega�eve   gebeurtenissen   bij   anderen   of   de   situa�e 
(zel�escherming) 

○ Men   zoekt   oorzaken   posi�eve   gebeurtenissen   bij   zichzelf   (zelfverheerlijking)  
○ a�ribu�es   w   ook   bepaald   door   globale   overtuigingen   zoals   de   overtuiging   van   een 

rechtvaardige   wereld:   iedereen   krijgt   waar   hij/zij   recht   op   hee�   (vb.:   als   iemand 
verkracht   is   =>   eigen   schuld   wegens   foute   kleding)  
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3.   Integratie:   van   disposities   tot   impressies 

3.1   integratie   van   kenmerken   in   een   globale   impressie 
2   mogelijke   modellen   van   informa�e-integra�e:  

● Addi�ef/summa�ef   model:   Al   het   posi�eve   en   nega�eve   optellen   (vb.:   iemand   die   vriendelijk 
(1)   en   eerlijk   (1)   is   (1+1=2)   zijn   we   meer   van   onder   de   indruk   dan   van   iemand   die   alleen 
vriendelijk   is   (1) 

● Gemiddelde   model:   alle   kenmerken   optellen   en   delen   door   het   aantal   kenmerken  
Informa�e-integra�emodel:   impressievorming   steunt   op: 

● eigenschappen   sociale   waarnemer 
● gewogen   gemiddelde   =>   sommige   kenmerken   wegen   zwaarder   door   dan   anderen  

3.2   enkele   basisbevindingen 
● Asch:   doelpersoon   w   beschreven   aan   de   hand   van   de   trekken   intelligent,   vlij�g,   impulsief, 

kri�sch,   koppig,   afguns�g   =>   draaide   volgorde   eig   af   en   toe   om   om   het   effect   hiervan   te   zien  
● Belangrijke   bevinding:   primauriteitseffect:  

○ Informa�e   die   als   eerst   in   een   reeks   voorkomt,   hee�   meer   impact   op   impressies   dan 
later   gepresenteerde   info 

○ Twee   verklaringen:  
■ Aandacht   verzwakt   naarmate   meer   info   krijgt   =>   behoe�e   aan   afslui�ng 

(verlangen   knoop   door   te   hakken   en   snel   antwoord   te   formuleren)   vergroot 
dit   effect 

■ Betekenisveranderingshypothese:   Nieuwe   info   w   geherinterpreteerd   in 
overeenstemming   met   de   impressie   die   we   al   hadden  

● Centrale   vs   perifere   trekken:  
○ Centrale   trekken   impliceren   aanwezigheid   andere   trekken   =>   sterke   impact   op   indruk 
○ Perifere   trekken:   minder   effect   op   de   impressie 
○ =>   Asch 

 

3.3   afwijkingen   van   het   gemiddelde   model 
Disposi�es   van   de   waarnemer: 

● verschillende   waarnemers   zelfde   doelpersoon   beoordelen   =>   niet   volledig   zelfde   oordeel  
● Sommige   waarnemers   houden   geen   rekening   met   bepaalde   trekken,   anderen   wel 
● In   the   eye   of   the   beholder:   zegt   meer   waarnemer   dan   over   persoon   die   w   waargenomen  

Effecten   van   primeren:  
● tendens   om   recent   gebruikte   woorden   of   ideeen   opnieuw   voor   de   geest   te   komen   en 

interpreta�e   nieuwe   info   te   beïnvloeden 
● Experiment:   doelpersoon   moest   beschreven   w,   zelfde   videofragment 

○ Groep   1:   op   voorhand   geprimet   door   wdn   zoals   dapper,   ona�,   avontuurlijk 
○ Groep   2:   geprimet   door   wdn   zoals   roekeloos 
○ =>   groep   1   veel   posi�ever   beeld   over   persoon   dan   groep   2 

Eigenschappen   van   doelpersoon:  
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● treknega�viteitsvertekening:  
○ nega�eve   info   groter   gewicht   dan   posi�eve 
○ indrukken   gevormd   op   basis   nega�eve   termen   veel   extremer   dan   op   basis   posi�eve 

termen 
 

4   Confirmatievertekening:   van   impressies   naar   realiteit 
Confirma�evertekening:   tendens   info   te   interpreteren   en   vervormen   in   overeenstemming   met 
bestaande   opva�ngen  

4.1   Persistentie   van   opvattingen  
● Ambigue   gebuertenissen   die   allerlei   interpreta�es   mogelijk   maken   zijn   zoals   inktvlekken:   wij 

zien   er   in   wat   wij   willen   zien   of   verwachten   te   zien  
● Ambigue   info   verhoogt   de   vertekening:   dus   meer   info   leidt   niet   al�jd   tot   meer   accuraatheid 
● Niet   ambigue   info   leidt   tot   minder   vertekening 
● Info   die   verwach�ngen   weerlegt 

○ mag   niet   te   ver   afwijken  
○ moet   consistent   aanwezig   zijn  

● experiment :   Schoolbekwaamheid   Hanna: 
○ Groep   1:   werd   verteld   ouders   hoogopgeleid 
○ groep   2:   werd   verteld   ouders   lage   socioeconomische   status 
○ =>   videofragment   getoond   waarin   hanna   een   aantal   moeilijke   oefeningen   oplost   en 

aantal   gemakkelijke   oefeningen   niet   kan  
○ =>   groep   1   zei   dat   hanna   slim   was   want   ze   kon   moeilijke   vragen   oplossen  
○ =>   groep   2   had   meer   aandacht   voor   gemakkelijke   vragen   die   hanna   niet   kon 

oplossen  
!We   kunnen   overstelpt   w   met   info   die   duidelijk   maakt   dat   onze   mening   verkeerd   is   toch   passen   wij 
daardoor   onze   mening   meestal   niet   aan  
=>   ook   in   rechtzaken   speelt   dit   belangrijke   rol:   eens   iemand   schuldig   bevonden   w,   ook   blijkt   nadien 
bewijzen   niet   sterk,   zullen   we   die   persoon   als   schuldig   blijven   zien  

4.2   Confirmatorische   hypothesetoetsing 
=   het   zoeken   naar   info   die   in   overeenstemming   is   met   bestaande   opva�ng 

● experiment :   telefoongesprek   voeren   met   iemand 
○ Groep   1:   w   verteld   dat   persoon   extravert   =>   stellen   alleen   vragen   die   dit   kunnen 

beves�gen  
○ Groep   2:   w   verteld   dat   persoon   introvert   =>   stellen   alleen   vragen   die   dit   kunnen 

beves�gen  
 

4.3   Zelfvervullende   voorspelling   (self-fulfilling   prophecy) 
Proces   waarbij   verwach�ngen   over   een   persoon   hem/haar   er   toe   brengen   om   zich   conform   met   die 
verwach�ngen   te   gaan   gedragen  
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● Stap   1:   verwach�ngen   van   de   waarnemer  
● Stap   2:   gedrag   waarnemer   tov   persoon 
● Stap   3:gedrag   persoon   tov   waarnemer   =>   opnieuw   beves�ging   stap   1 

Experiment :   Rosenthal  
=>   leerlingen   waarvan   gezegd   w   dat   ze   hogere   punten   zullen   halen   (vb.:   door   een   of   andere   nieuwe 
methode)   zullen   ook   hogere   punten   halen   want   leerkrachten   gaan   meer   interageren   met   hen,   vaker 
vragen   stellen,...   =>   w   ook   effec�ef   slimmer 

Hoofdstuk   5:   Sociale   beïnvloeding 
 

1.   Automatische   sociale   beïnvloeding 
Mensen   hebben   neiging   elkaar   automa�sch   te   imiteren   =>   soort   van   reflex 

● Imita�e   door   voorbijgangers   vb.:   1   iemand   kijkt   naar   boven,   anderen   doen   dit   ook 
● cultuuroverdracht   bij   dieren   vb.:   bultrugwalvissen 
● Pasgeboren   baby’s   imiteren   al   gebaren   binnen   72   uur 
● Kameleoneffect:   mensen   imiteren   automa�sch   gedrag   uit   hun   omgeving   en   passen   zich   aan 

zoals   een   kameleon  
○ vb.:   1   iemand   strijkt   over   gezicht,   andere   doet   dit   ook,...  
○ Verklaring:   synchronisa�e   doet   interac�e   vlo�er   verlopen  
○ als   deelnemers   geïmi�eerd   w   door   handlanger,   gaan   ze   deze   posi�ever   beoordelen 

2.   Conformiteit 
=   tendens   tot   aanpassing   van   percep�es,   gedrag   en   opinie   in   overeenstemming   met   geldende 
groepsnormen  

● individualis�sche   cultuur   =>   conformiteit   vaak   gezien   als   ui�ng   zwakheid 
● toch   conformiteit   ook   belangrijk   onderdeel   maatschappelijk   systeem 

○ Veilig   verkeer   (ondenkbaar   zonder   conformiteit) 
○ Normen   scheppen   verwach�ngen   en   zorgen   voor   een   gevoel   van   veiligheid 

(e�que�e) 
○ Gemeenschappelijke   normen   vs   unieke   groepsnormen   (voetbal,   sektes,...)  

● exp.:   borst-taille   ra�o   =>   zowel   in   vogue   als   in   boerinnen�jdschri�   zien   we   zelfde   trend 
● Ook   mode,   trends   zijn   gebaseerd   op   conformisme 

 

2.1   Klassieke   studies 
Autokinetisch   effect 

● Sherif 
● S�lstaand   lichtpunt   in   volledig   donkere   ruimte   lijkt   te   bewegen 
● Individuele   verschillen   in   percep�e 
● Condi�es: 

○ alleen   inscha�en  
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○ nadien   met   aantal   mensen   samengezet 
○ =>   passen   hun   percep�e   steeds   meer   aan   elkaar   aan   tot   ze   tot   een   besluit   komen   dat 

ze   allemaal   gaan   accepteren   als   nieuwe   percep�e 
Asch’s   conformiteitsonderzoek 

● Standaardlijn   gegeven   en   drie   andere   lijnen,   moesten   zeggen   welke   lijn   overeenkwam   met 
standaardlijn 

● uiteindelijk   geven   6   van   7   deelnemers   fou�ef   antwoord 
● =>   meerderheid   proefpersonen   stemt   mee   in   op   fou�ef   antwoord   hoewel   ze   zeker   weten   dat 

dit   fou�ef   is 
 

2.2   Waarom   conformeert   men?  
REDEN 

● informationele   invloed:    wanneer   velen   zelfde   oordeel   vellen,   kan   dit   niet   anders   dan   correct 
zijn   (want   ambigue   s�mulus)   vb.:   Sherif   exp 

● Normatieve   invloed:    men   hee�   behoe�e   om   aanvaard   te   worden   en   sympathiek   gevonden 
te   worden   en   daarom   conformeert   men,   willen   geen   nega�eve   gevolgen   vb.:   Asch 

UITKOMST 
● Private   conformiteit:    aanpassen   gedrag   onder   invloed   van   eigen   opva�ngen   (dus   echt 

overtuigd   dat   iets   juist   is) 
● Publieke   conformiteit:    Oppervlakkige   verandering   in   gedrag   maar   in   feite   geloo�   men   niet 

wat   anderen   beweren  
● =>   hoe   kunnen   we   verschil   vinden   tussen   deze   twee?   Mensen   hun   antwoord   ook   op   een   blad 

laten   schrijven  
Opm.:    gemo�veerde   deelnemers   volgden   vaker   niet   correcte   meerderheid   als   moeilijke   taak   en 
volgend   minder   vaak   niet   correcte   meerderheid   als   gemakkelijke   taak 
 
DUS: 

● Sherif   autokine�sch   exp   =>   informa�onele   beïnvloeding   =>   private   aanvaarding 
● Asch   lijnbeoordeling   =>   norma�eve   beïnvloeding   =>   publieke   aanvaarding 

2.3   Meerderheidsinvloed 
Groepsgroo�e: 

● Asch:   3   of   4   mensen   volstaan  
● Wilder:   meerdere   kleine   groepen   meer   effect   dan   1   grote   groep 

Medestander   in   onenigheid: 
● reduceert   conformiteit   tot   80   procent  

○ Valideert   standpunt   deelnemer  
○ Reduceert   de   norma�eve   druk   door   meerderheid   negeren  

Opvallendheid   in   normen: 
● Enkel   conformiteit   als   sociale   normen   bekend   zijn   (kan   ook   zijn   aan   fout   ingebeelde   normen 

=   pluralis�sche   onwetendheid 
● Exp .:   bezoekers   gooien   papier   meer   op   grond   als   omgeving   reeds   bevuild 
● Exp .:   parkeergarage:   Meest   geneigd   papiertje   op   grond   te   gooien   als   garage   rommelig   was   en 

iemand   voor   hen   ook   papier   op   grond   gooide   =>   verduidelijkte   de   norm 
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Effecten   van   geslacht   en   cultuur 
● Gendereffect   is   a�   van  

○ Kennis   van   de   taak 
■ Mannen:   meer   kennis   over   voetbal,   auto’s,... 
■ Vrouwen:   meer   kennis   over   huisinrich�ng,... 
■ =>   als   mannenonderwerp,   zullen   vrouwen   sneller   conformeren   en 

omgekeerd 
○ Sociale   druk 

■ Vrouwen   w   geleerd   eerder   onderdanig   te   zjin   =>   vrouwen   sneller 
conformeren 

■ Mannen   w   geaccepteerd   als   ze   opkomen   voor   hun   mening,   ona�   willen   zijn 
=>   minder   snel   conformeren 

● Culturele   invloeden: 
○ culturele   oriënta�es: 

■ Individualis�sch:   ona�   w   gezien   als   iets   posi�ef 
■ collec�vis�sch:   groepswaarden   belangrijker   dan   eigen   waarden  

○ Factoren   die   culturele   oriënta�es   bepalen:  
■ Complexiteit:   complexe   culturen   eerder   individualis�sch 
■ Welvaart:   s�muleert   ona�   en   persoonlijke   doelstellingen  
■ Heterogeniteit:   verschillende   talen,   etnische   groepen,...   s�muleren 

ona�drang 

2.4   Minderheidsinvloed 
Proces   waarbij   minderheden   veranderingen   bewerkstelligen   in   een   groep 

● exp .:   dia’s   in   verschillende   �nten   blauw   beoordelen.   Handlangers   verklaarden   dat   dia’s   groen 
waren   (2   van   de   6   mensen)   =>   toch   zelfs   bij   individuele   taak,   verklaarden   proefpersonen 
vaker   een   groene   �nt   te   zien  

● Minderheden   overtuigen   als:  
○ Krach�g,   volhardend   zijn   wat   betre�   hun   standpunt 
○ Maar   ook   flexibel   om   breeddenkend   overkomen 
○ Consistent   zijn   in   hun   standpunt  

■ Herhaling   trekt   de   aandacht  
■ signaleert   dat   deze   personen   niet   van   plan   zijn   hun   standpunt   te   veranderen 

○ Goede   argumenten   beschikken 
● Maar   niet   iedereen   van   mening   dat   consiten�e   leidt   tot   verhoogde   impact.   => 

eugenzinnigheidskrediet 
○ Zodra   men   in   een   groep   voldoende   krediet   verworven   hee�,   zal   men   zekere   mate 

afwijkend   gedrag   tollereren  

2.5   Differentiële   en   unimodale   procesmodellen 
Zowel   minderheden   als   meerderheden   oefenen   invloed   uit   =>   loopt   dit   volgens   zelfde   processen?  

● Zelfde   proces:  
○ Sociale   impact   theorie 

■ sterkte 
■ nabijheid 
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■ aantal 
● Verschillend   proces: 

○ Meerderheden: 
■ publieke   conformiteit 
■ convergent   denken  
■ vooral   op   feitelijke   gegevens 

○ Minderheden   veroorzaken   duurzame,   private   conformiteit   of   conversie 
■ private   conformiteit 
■ vooral   op   opinies 
■ divergent   denken   (out   of   the   box) 

○ Differen�eel   model   van   gordijn   de   dreu   en   de   vries  
■ Meerderheidsinvloed   =>   leidt   tot   focale   verandering 

● via   heuris�sche   accepta�e   bij   lage   mo�va�e 
● via   convergente   systema�sche   verwerking   bij   hoge   mo�va�e 

■ Minderheidsinvloed   =>   leidt   tot   gerelateerde   verandering   (vooral)   of   tot 
heuris�sche   verwerping   (lage   mo�va�e)  

● via   divergente   systema�sche   verwerking   bij   hoge   mo�va�e 

3.   Inwilliging 
=   gedragsverandering   die   het   gevolg   is   van   een   direct   verzoek  

3.1   Redenen   geven 
● Vorm   van   verzoek   soms   belangrijker   dan   inhoud 

○ wij   reageren   vaak   onnadenkend   op   verzoek   vb.:   als   iemand   reden   gee�   =>   vaak 
inwilligen 

○ Kan   ook   onnadenkendheid   doorbreken   om   inwilliging   te   bevorderen  
■ Ongewone   verzoeken   vb.:   heb   je   34   cent   voor   mij  

 
 

3.2   ‘Stel   je   eens   voor’ 
● Effect:   zich   iets   voorstellen   verhoogt   inscha�ng   dat   het   je   ook   effec�ef   gaat   overkomen  
● Exp .:   kabeltv:  

○ stel   je   eens   voor   wat   je   allemaal   zou   kunnen   doen   met   die   extra   tvkanalen,... 
○ Veel   mensen   kochten   kabeltv 

3.3   Wederkerigheidsnorm 
Wij   willen   niet   bij   iemand   anders   in   het   krijt   staan   =>   anderen   behandelen   zoals   we   zelf   behandeld 
willen   w 

● Exp .:   Onaangekondigd   en   ongevraagd   cola   aan   iemand   geven   =>   nadien   vraagt   die   persoon 
of   je   lotjes   wil   kopen   =>   kopen   veel   lotjes   (vaak   zelfs   meer   dan   dat   de   cola   gekost   hee�)  

● Individuele   verschillen 
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○ Crediteurs:   personen   die   vaak   wederkerigheid   hanteren   om   instemming   te   verkrijgen 
(sommigen   aanvaarden   geen   dingen   van   anderen   omdat   ze   niet   bij   iemand   in   het 
krijt   willen   staan   zodat   ze   niets   terug   moeten   doen)  

 

3.4   Tweestappen   instemmingstechnieken 
● Voet   tussen   de   deur 

○ Eerst   klein   verzoek   vragen   dat   moeilijk   te   weigeren   is   =>   kans   groter   ook   instemmen 
met   volgend   verzoek 

○ Verklaring:   zelfpercep�e:   je   gee�   jezelf   een   nieuw   zel�eeld   (vriendelijk, 
behulpzaam)   door   in   te   stemmen   eerste   verzoek   =>   wil   dit   zel�eeld   blijven 
behouden 

● als   de   bal   eenmaal   aan   het   rollen   is 

○ klein   verzoek   als   introduc�e   =>   eens   ingestemd   =>   kosten   verhoogd  
○ exp.:   Studenten   rekruteren   voor   exp 

■ wie   wil   meedoen?   =>   aantal   mensen   stemmen   in  
■ Nadien   zegt   men:   is   wel   om   7:00   =>   meerderheid   neemt   toch   deel 

● deur   tegen   de   neus 

○ echte   verzoek   vooraf   laten   gaan   door   heel   groot   verzoek   dat   afgewezen   w   =>   tweede 
verzoek   lijkt   veel   aanvaardbaarder 

○ Verklaring:  
■ contrast:   we   vergelijken   de   twee   situa�es 
■ wederkerige   concessie:   persoon   hee�   wat   toegegeven   door   minder   moeilijk 

voorstel   te   doen   =>   moet   jij   ook   wel   toegeven 
■ Schuldgevoelens   wegwerken   door   toch   in   te   stemmen   met   tweede   verzoek 

● het   is   nog   niet   klaar 

○ Beginnen   met   overdreven   verzoek   maar   vermindert   direct   omvang   door   kor�ng   of 
bonus   aan   te   bieden  

○ Exp.:   Burger:   gebak   verkopen  
■ Gebak   aanbieden   aan   1   euro  
■ onmiddellijk   prijs   verlagen   naar   75   cent  
■ =>   veel   mensen   kopen   dit 

○ Verklaring:   schijnbare   concessie   ac�veert   wederkerigheidsnorm 

3.5   Assertiviteit 
=   zich   niet   inschikken,   nee   zeggen 

● Waakzaam   zijn  
● als   poging   doorziet 

○ Psychologische   reactan�e 

4.   Gehoorzaamheid 
=   gedragsverandering   als   gevolg   van   bevel   van   autoriteit 

● Gehoorzaamheid   aan   autoriteitsfiguren 
○ Uniformen   =>   machtsvertoon  
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○ Oorlogen,   nazikampen,... 
● Slechte   situa�es   maken   slechte   mensen  

4.1   Milgrams   onderzoek:   krachtlijnen   van   vernietigende   gehoorzaamheid 
● Onderzoek   in   grote   lijnen 

○ Onderzoek   in   universiteit   Yale 
○ Geheugen   leerling   testen   dmv   woorden   die   onthouden   moesten   worden  
○ als   fouten   maakt   =>   elektrische   schok  
○ Proefpersonen   kregen   zelf   klein   schokje   te   voelen  
○ Leerling   zegt   dat   hartproblemen   hee� 
○ Vanaf   bepaald   aantal   volt  

■ Schreeuwen  
■ Zeggen   willen   stoppen  
■ Geen   geluid   meer 

○ Proefleider   spoort   aan   verder   te   gaan  
○ 65   procent   ging   helemaal   door   tot   op   het   einde 

● Verklaring? 
○ Gehoorzame   subject: 

■ Gestoorde   mensen?   Nee   want   waren   gestresseerd,   vroegen   meerdere   keren 
om   te   stoppen,   waren   van   hun   melk   na   exp 

■ Genderverschillen?   Nee 
■ Lee�ijdsverschillen?   Nee 
■ Culturele   verschillen?   Nee 
■ Autoritaire   persoonlijkheid 

● Als   meer   autoritair   =>   geven   meer   schocks 
○ Autoriteit 

■ Proefleider   is   geen   oppermach�g   persoon   (zoals   leger,...)  
■ Autoriteit   proefleider   verlagen   door: 

● Exp   niet   in   universiteit   maar   kantoorgebouw 
● proefleider   vervangen   door   gewone   burger 
● bevelen   via   telefoon   (dus   afstand)   te   geven 

○ Slachtoffer 

■ Fysieke   afstand   tussen   proefpersoon   en   slachtoffer: 
● Verschillend   lokaal  
● Zelfde   lokaal 
● Proefpersoon   aanraken 

■ Opm.:   toepassen   op   dagelijks   leven   vb.:   bommen   vanaf   computer   besturen, 
niet   kijken   naar   wie   je   schiet   maar   gewoon   schieten,... 

○ Procedure 

■ Proefpersoon   niet   gevoel   volledig   verantwoordelijk   te   zijn  
■ Als   werken   met   overbrenger   stemt   die   vaker   toe 
■ Geleidelijke   escala�e   van   schocks 

 

27 



4.2   Milgram   in   de   21ste   eeuw  
Replica�e   niet   voor   de   hand   liggend   want   mensen   getrauma�seerd   na   deze   ervaring 
=>   liet   mensen   stoppen   na   150   volt   omdat   mensen   die   hierover   gingen   meestal   ook   tot   op   het   einde 
doordeden 

4.3   Verzet 
● Soms   verzet   met   zich   tegen   autoriteit 
● Als   bij   Milgram   twee   andere   mensen   ze�e   die   protesteerde   =>   sneller   geweigerd   verder   te 

doen  
● moeilijker   om   groepen   te   laten   gehoorzamen   dan   individuen 

Opm.:   vandaag   de   dag   minder   conformiteit   maar   niet   minder   gehoorzaamheid 

Hoofdstuk   8:   Interpersoonlijke   relaties 

1.   Belang   van   interpersoonlijke   relaties 

1.1   Behoefte   aan   affiliatie 
● Baby’s   aangeboren   reflexen   zich   naar   mensen   te   richten  
● Mensen   hebben   ingebouwde   sociostaat   =   thermostaat   die   rela�es   en   sociaal   contact   regelt 

○ Als   te   weinig   sociaal   contact   =>   zoekt   mensen   op  
○ Als   te   veel   sociaal   contact   =>   afzonderen  
○ exp .:   Bieper   als   afging   moesten   zeggen   of   ze   tevreden   waren   of   niet   en   in   gezelschap 

of   niet   =>   vaak   als   ontevreden   voorspeller   voor   waar   ze   volgende   keer   gingen   zijn  
● Eenzaamheid:  

○ Weinig   sociaal   contact?  
○ Minder   sociaal   contact   dan   men   zou   willen?  
○ Vooral   in   overgangsperiodes  

■ sterven 
■ scheiden 

○ Vooral   in   adolescen�e   en   jonge   volwassenheid 
 

1.2   Hechtingsstijlen 
3   soorten: 

● Veilige   hech�ng 
○ Gelukkige   en   duurzame   rela�es 
○ wederzijds   vertrouwen 

● Vermijdende   hech�ng 
○ vrezen   in�miteit  
○ overtuigd   dat   liefde   gedoemd   is   te   vervagen 

● Angs�ge   hech�ng 
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○ Obsessieve   betrokkenheid 
Opm.:   tegenwoording   bekijkt   men   deze   drie   soort   niet   meer   echt   als   afgelijnde   categoriëen   maar   als 
con�nue   dimensies 

1.3   Het   sociale   netwerk 
Hoe   sociaal   netwerk   van   een   persoon   meten?  

● Aantal   individuen   in   netwerk? 
○ aantal   beperkingen:  

■ als   groot   aantal   slechte   rela�es   =>   ellendiger   voelen 
■ Te   veel   contacten   kunnen   steun   verminderen 

● Of   kwaliteit   rela�es? 
○ Hechte   rela�e   met   een   belangrijke   andere 
○ Waargenomen   beschikbaarheid   van   anderen 

1.4   Relaties   en   welbevinden 
● Rela�es   =>   welbevinden 
● Welbevinden   =>   rela�es 

1.5   Sociale   steun   en   fysieke   integriteit 
Sociale   steun   hee�   impact   op   mentale   en   fysieke   gezondheid 

● Lagere   bloeddruk,   minder   schommelingen   bij   stressvolle   gebeurtenissen,   betere   immuniteit 
● Langere   overleving   bij   vrouwen   met   borstkanker 
● Hogere   levensverwach�ng 

Mogelijke   redenen: 
● Sociale   steun   =>   mensen   beter   voor   zichzelf   zorgen 
● Sociale   steun   =   buffer   voor   stress 

2.   Aantrekkingskracht 

2.1   Nabijheidseffect 
● Meest   aangetrokken   tot   personen   die   we   hebben   gezien   of   waar   we   vertrouwd   mee 

geworden   zijn  
○ exp.:   foto’s   zien   =>   persoon   die   meest   naar   de   les   kwam   werd   als   aantrekkelijkst 

gezien 
○ Vinden   foto’s   van   onszelf   niet   mooi,   anderen   wel   want   wij   zijn   meer   vertrouwd   met 

ons   spiegelbeeld 
○ exp.:   universiteitsstudenten   in   dorms   waren   vooral   bevriend   met   mensen   uit   zelfde 

gebouw,   zelfde   gang,   zelfs   vooral   kamers   dichtst   bij   hun   kamer 
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2.2   Familiariteit 
Hoe   frequenter   men   een   nieuwe   s�mulus   ziet,   hoe   meer   men   er   van   houdt   =   loutere 
blootstellingseffect 
Opm:  

● Alleen   voor   neutrale   of   al   aangename   s�mulus   =>   bij   nega�eve   s�mulus   werkt   dit   net 
averrechts 

● Overdaad   schaadt 

2.3   Gelijkenissen 
Zegt   vaak   tegengestelden   trekken   elkaar   aan   =>   vult   elkaar   aan   maar   FOUT 

● Meeste   individuen   kiezen   eerder   iemand   die   ongeveer   zelfde   inkomen,   zelfde   intelligen�e,... 
hee� 

● Verklaring:   Valida�e   van   eigen   waarden,   voorspelbaarheid,   grotere   kans   dat   eigen   noden 
herkend   en   erkend   zullen   w 

● Tweestappenmodel   Bryrne:  
○ Eerst   onmoeten   we   iemand 
○ Als   persoon   ongelijk   is   w   deze   meteen   geëlimineerd 
○ Als   gelijk  

■ Grote   gelijkenis   =>   aantrekking 
■ Weinig   gelijkenis   =>   onverschillig 

2.4   Uiterlijke   aantrekkelijkheid 
Aantrekkelijke   mensen: 

● w   beschouwd   als   intelligenter 
● verdienen   meer 
● krijgen   meer   gedaan 
● lagere   boetes   (want   wat   mooi   is   is   goed) 

Schoonheid   objec�ef   of   subjec�ef? 
● Objec�eve   schoonheid:  

○ Universele   schoonheid:  
■ aantal   gelijke   voorkeuren   in   verschillende   culturen  
■ gelijke   voorkeuren   verschillende   lee�ijden  

○ objec�eve   kenmerken 
■ Ideaal   mannelijk   of   vrouwelijk   hoofd 
■ symmetrie   (gemiddelde) 

● Subjec�eve   schoonheid 
○ Cultuur:   este�sche   ingrepen,   lichaamsgewicht 
○ �jdsgeest:   gezicht,   maten 
○ situa�onele   factoren:   als   verliefd   =>   zien   wij   persoon   als   aantrekkelijker,   vergelijking 

Ook   aantal   nadelen   van   schoonheid: 
● Moeilijk   achterhalen   of   posi�eve   feedback   dankzij   talent   of   vanwege   uiterlijk 
● Bekommernis   om   schoonheid   te   behouden 
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2.5   Contextfactoren 
● Opwindingstransfer:   opwinding   s�mulus   1   wordt   overgeplaatst   naar   s�mulus   2 

○ exp.:   2   bruggen:   gevaarlijke   en   niet   gevaarlijk 
■ gevaarlijke   =>   opwinding   =>   sneller   vrouw   helpen   want   meer   aangetrokken  

○ exp.:   2   minuten   lopen   of   15   minuten   lopen   en   dan   iemand   beoordelen 
■ 15   minuten   lopen   =>   meer   extreem   oordelen 

○ Opm.:   dit   effect   is   er   ook   wanneer   men   weet   waardoor   de   opwinding   komt 
● Slui�ngs�jd   effect: 

○ mensen   gaan   elkaar   aantrekkerlijker   vinden  
● Geheim: 

○ Wanneer   iets   of   iemand   geheim   is   =>   aantrekkelijker 

3.   Hechte   relaties 
Hechte   rela�es   beva�en   3   componenten: 

● gevoelens   van   liefde 
● vervulling   behoe�en 
● wederzijdse   a�ankelijkheid 

3.1   Elkaar   leren   kennen  
● Wederkerigheid:  

○ We   houden   van   hen   die   ook   van   ons   houden   Maar   moet   wel   verdiend   zijn   en   is   niet 
vanzeflsprekend 

● Hard   to   get 
○ a�ankelijk   van   oorzaak   of   dit   werkt   of   niet 

■ Meestal   voelt   men   zich   afgewezen   als   partner   weinig   interesse   hee�   =>   kiest 
men   personen   die   ma�g   kieskeurig   zijn 

■ Maar   als   hard   to   get   vanwege   externe   factoren   =>   extra   aantrekkelijk   (vb.: 
romeo   en   julia,   verboden   vrucht) 

 

3.2   Partnerkeuze 
Evolu�onair   perspec�ef:   kiezen   partner   vanwege   maximalisa�e   doorgeven   gene�sch   materiaal   en 
overleven   nagestlacht 

● Vrouwen:   kiezen   mannen   die   financiële   zekerheid   bieden   en   succes   =>   investeren   in 
nakomelingen   (kunnen   immers   maar   beperkt   aantal   nakomelingen   op   wereld   ze�en)  

● Mannen:   Kiezen   voor   vrouwen   die   vruchtbaar   en   trouw   zijn   (en   dus   aantrekkelijk)   =>   zo   veel 
mogelijk   eigen   nakomelingen 

● =>   mannen   kiezen   voor   vrouwen   die   jonger   zijn  
● =>   vrouwen   kiezen   voor   mannen   die   ouder   zijn  
● exp.:   punten   om   eig   partner   te   kopen 

○ als   veel   punten   =>   weinig   verschil   in   keuzes   man   en   vrouw 
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○ als   weinig   punten   =>   mannen   eerder   aantrekkelijkheid   gekozen,   vrouwen   eerder 
status   gekozen 

Sociaal-culturele   perspec�even  
● masculinisering   van   vrouwen   (hebben   tegenwoordig   meer   geld,   stabieler   wat   betre� 

financiën   en   kiezen   dus   ook   voor   aantrekkelijke   mannen)  
● Verschillen   tussen   seksen   erg   klein,   overeenkomsten   zijn   veel   groter 

3.3   De   analyse   van   beloningen   en   investeringen  
● Sociale   ruiltheorie 

○ Personen   gemo�veerd   om   met   anderen   voordelen   te   maximaliseren   en   kosten   te 
minimaliseren 

○ In   begin   zijn   investeringen   in   rela�e   niet   zo   belangrijk,   daarna   wel   (want   dan   ziet 
men   niet   alles   meer   rooskleurig)  

● Bilijkheidstheorie: 
○ Rela�etevredenheid   is   het   hoogst   wanneer   verhouding   tussen   beloning   en 

investering   gelijk   is   voor   beide   partners   =>   evenwicht 
○ Als   onevenwicht 

■ Bevoordeelde   voelt   zich   schuldig 
■ benadeelde   voelt   zich   wrokkig 

● Samenhorigheidsrela�es:  
○ Rela�es   zijn   niet   alleen   een   wiskundig   model,   ook   kwalita�eve   verschillen   in   rela�es 
○ Kunnen   investeren   in   rela�e   zonder   iets   terug   te   verlangen 

3.4   soorten   hechte   relaties  
● Passionele   liefde 

○ Verhoogde   fysiologische   opwinding   +   overtuiging   dat   dit   toe   te   schrijven   is   aan 
persoon  

○ Belang   van   passionele   liefde   als   voorwaarde   voor   een   huwelijk   is   a�   van 
■ geslacht 
■ cultuur 

● India:   meer   bereid   te   trouwen   zonder   dat   er   liefde   aan   te   pas   komt 
dan   hier 

■ �jdsgewricht 
● passionele   liefde   neemt   met   de   �jd   iets   af 
● vroeger   zou   men   meer   trouwen   als   niet   verliefd   dan   nu   want   waren 

veel   a�ankelijker   van   anderen   wat   betre�   geld 
● Partnerschapsliefde: 

○ zorg,   vertrouwen,   vriendschap 
○ geen   daling   doorheen   de   �jd 
○ zelfonthulling   als   brandstof   (zoals   opwinding   bij   passionele   liefde)  

■ Meer   zelfonthulling   bij   groeiende   rela�e 
■ in   begin   gebruikt   men   vooral   principe   wederkerigheid,   naarmate   langere 

rela�e   is   dit   steeds   minder   het   geval 
■ vrouwen   meer   open   dan   mannen 
■ individuele   verschillen  
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3.5   mannen   en   vrouwen 
Seksualiteit: 

● Mannen   interpreteren   vriendelijke   signalen   vaker   als   seksueel   geladen 
Seksuele   oriënta�e:  

● Aristotels:   aangeboren   en   versterkt   door   omgeving 
● Eviden�e   biologische   disposi�e: 

○ tweelingstudies   MAAR   niet   100   %   dus   geen   homoseksueel   gen 
○ Groo�e   specifieke   nucleus   in   hypothalamus 

● Vrouwen   vertonen   hogere   ero�sche   plas�citeit 

4.   Ontwikkelingspatronen 

4.1   Ontwikkelingspatronen   in   het   huwelijk 
● Alle   huwelijken   zijn   verschillend   en   specifiek 
● Toch   een   aantal   vaste   patronen   die   optreden 

○ Algemene   neerwaartse   trend   in   rela�etevredenheid  
■ eerste   daling:   eerste   huwelijksjaar   =>   na   wi�ebroodsweken 
■ tweede   daling:   na   ongeveer   8   jaar   huwelijk 
■ Aantal   factoren   om   die   huwelijkstevredenheid   te   behouden 

● nieuwe   opwindende   ac�viteiten  

4.2   communicatie   en   conflict  
Meningsverschillen   vaak   bron   van   conflicten   in   roman�sche   rela�e.   Twee   communica�epatronen   bij 
gestoorde   rela�es: 

● Nega�eve   affect   wederkerigheid 
○ expressie   van   nega�eve   gevoelens   van   ene   partner   zet   andere   partner   er   toe   aan   ook 

nega�ef   te   reageren 
● Vraag/terugtrekking   interac�e 

○ Ene   persoon   (vrouw)   wil   problemen   bespreken,   andere   partner   (man)   trekt   zich 
terug 

○ Opm.:   geen   van   beide   is   foute   manier   om   met   conflict   om   te   gaan   maar   discrepan�e 
is   een   probleem 

Nega�eve   effecten   van   conflict   reduceren: 
● Belonend   gedrag   in   rela�e   verhogen 
● Begrip   opbrengen   voor   standpunt   partner 

Disfunc�onele   a�ribu�es 
● Rela�ebevorderende   a�ribu�es: 

○ Posi�ef   gedrag   disposi�oneel   =>   toeschrijven   aan   partner 
○ Nega�ef   gedrag   situa�oneel   =>   toeschrijven   situa�e 

● Leedbestendige   a�ribu�es 
○ Posi�ef   gedrag   situa�oneel   =>   toeschrijven   aan   situa�e 
○ Nega�ef   gedrag   disposi�oneel   =>   toeschrijven   aan   persoon  
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4.3   uit   elkaar   gaan 
● Kan   trauma�serend   zijn  
● Wie   hoog   klimt   kan   laag   vallen 

○ Deel   van   ander   in   zelf   incorperen,   hoge   onderlinge   a�ankelijkheid 
■ Minder   kans   op   scheiden 
■ Als   scheiden   =>   meer   leed 

● Periode   voor   scheiding   laagtepunt 
 

Hoofdstuk   9:   Anderen   helpen 

1.   Waarom   helpt   men   anderen 

1.1   Evolutionaire   factoren 
Geholpen   w   =>   vergroot   overlevings   en   voorplan�ngskansen 
helpen   =>   kan   deze   kansen   verkleinen 

● Verwantschap 
○ Overdracht   erfelijk   materiaal   belangrijker   dan   overleven   individu 
○ verwantschapsselec�e=   tendens   om   gene�sche   verwanten   te   helpen   om 

gemeenschappelijke   genen   te   beschermen  
○ exp.:   wie   helpen  

■ vooral   familieleden 
■ eerder   jongen   dan   oude 
■ eerder   gezond   dan   ziek 
■ sterker   effect   als   levensbedreigende   situa�e 

● Wederkerige   altruisme 
○ Hulp   geven   in   nood   =   hulp   krijgen   in   nood  
○ komt   ook   voor   bij   dieren 
○ afwijken   van   wederkerig   altruïsme   w   bestra�   door   de   groep   (vaak)   =   altruis�c 

punishment 
■ Exp.:   Publieke   goederen.  
■ 60   groepen   met   telkens   4   leden.   Ieder   krijgt   20   dollar   =>   investeer   tussen   0 

en   20   in   groepsproject   =>   voor   elke   dollar   krijgt   elk   groepslid   0.4 
■ Ook   een   punishment   condi�e   0-10   strafpunten  

● 1   punt   =   -3   dollar   gestra�e,   -1   punt   straffer 
■ =>   men   stra�e   mensen   die   te   weinig   investeerde   in   de   groepspot   en   bij   de 

volgende   ronde   investeerden   deze   mensen   meer   in   de   groep 
● Coöpera�eve   groep 

○ Groepsselec�e   =   neiging   van   leden   van   groepen   om   elkaar   te   helpen   op   basis   van 
sociale   verbondenheid   zonde   dat   er   gene�sch   verwantschap   hoe�   te   bestaan 

○ Samen   sterk 
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1.2   Kosten   en   baten 
Poten�ële   helpers   voeren   kosten-baten   analyse   uit 

● zichzelf   goed   voelen 
○ Helpen   leidt   tot   goed   gevoel 
○ korte   termijn   (vb.:   zelfwaarde,   schuldgevoel) 
○ Lange   termijn   (gezondheid)  

● Morele   plicht   en   morele   hypocrisie 
○ mo�va�e   om   zich   volgens   morele   principes   te   gedragen   =>   helpen 
○ Morele   onthech�ng:   mensen   gaan   hun   slechte   gedrag   rechtvaardigen 

■ morele   hypocrisie:   ander   helpen   voor   schone   schijn,   anderen   probeert   te 
overtuigen   van   feit   dat   gedreven   w   om   te   helpen   vanuit   morele   principes 
terwijl   in   werkelijkheid   alleen   zelf   van   gedrag   willen   profiteren 

● Munt   opwerpen   om   leuke   of   saaie   taak   te   krijgen   (velen   hadden   de 
tos   vervalst) 

● Kosten   van   helpen   of   niet   helpen 
○ vaak   agressie   tov   van   hulpverleners 
○ Moedige   weerstand:   langdurige   en   bewuste   hulp   ondanks   grote   risico’s 
○ Barmhar�ge   samaritaan   we�en 

■ verplichten   om   bij   noodgevallen   hulp   te   bieden  

1.3   Altruïsme   of   egoïsme:   het   grote   debat  
Batson:   empathie-altruïsme   hypthese 

● Empathie   bestaat   uit   cogni�eve   en   emo�onele   component 
○ Cogini�eve   component:   perspec�ef   nemen=   vermogen   wereld   door   ogen   van 

anderen   te   bekijken  
○ Emo�onele   component:   empathische   bezorgdheid   =   de   op   anderen   georiënteerde 

gevoelens   van   sympathie 
● Exp.:   Sarah   krijgt   elektrische   schocks   maar   zegt   trauma   hebben   aan   elektrische   draad 

○ Zou   jij   haar   plaats   willen   innemen  
○ condi�e   1:   gemakkelijk   weg   te   lopen   =>   minder   snel   haar   plaats   innemen 
○ condi�e   2:   onmogelijk   weg   te   lopen   =>   plaats   innemen 

35 



Egoïsme   als   alterna�ef 
● empathie   zet   aan   tot   hulpvaardigheid 

○ NIET   omdat   bezorgd   slachtoffer 
○ WEL   kosten-baten   analyse   voor   zelf 

■ voelt   goed   als   helpt  
■ zou   slecht   voelen   als   niet   helpt   (schuldgevoel) 
■ helpen   kan   nega�eve   gemoedstoestand   ombuigen  

Altruïsme   vs   egoïsme 
● Wat   als   men   zich   aan   situa�e   kan   on�rekken? 
● verschil   tussen   hoge   en   lage   empathische   bezorgdheid   komt   tot   ui�ng   als   makkelijk   aan 

situa�e   kan   vluchten  
● meeste   hulpgedrag   door   combina�e   van   beide   (eogoïs�sche   en   altruïs�sische   mo�even) 
● Soort   mo�va�e   biedt   geen   garan�e   voor   het   optreden   van   specifiek   gedrag 
● zelf   en   een   ander   kunnen   een   eenheid   vormen   =>   empathie   is   de   fundamentele   vervaging 

tussen   het   onderscheid   tussen   zichzelf   en   anderen  
 

1.4   Motieven   om   te   helpen 
Belangrijk   om   met   onderliggende   mo�even   rekening   te   houden   omdat   voorspellen   of   men   al   dan 
niet   zal   helpen.  
Mo�va�onele   factoren   spelen   ook   belangrijke   rol   bij   langetermijnhulpgedrag 

● Eigenbelang   en   voldoening   vaak   motor   om   blijvend   te   helpen 
● andere   mo�even: 

○ waarden 
○ sociale   rela�es 
○ persoonlijke   ontwikkeling 
○ verhoging   zelf-waarde 
○ ego-bescherming 
○ carrière  
○ altruïsme 

2.   Onder   welke   omstandigheden   helpt   men   anderen 

2.1   Het   omstandereffect 
Ki�y   Genovese   werd   verkracht   en   verschillende   keren   gestoken   met   mes 
=>   riep   om   hulp 
=>   60   mensen   hadden   haar   gezien   of   gehoord   maar   niemand   hee�   haar   geholpen 
HOE   KOMT   DIT   ? 

● Verval   maatschappij,   anonimiteit   in   steden?  
● Exp.:   groepsdiscussie   via   intercom 

○ ofwel   alleen  
○ ofwel   groep 
○ proefpersoon   met   hartritmestoornissen   krijgt   aanval 
○ wie   haalt   er   hulp?  
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■ als   alleen   =>   halen   hulp  
■ als   in   groep   =>   iemand   anders   zal   dat   wel   doen 

Besluitvormingsproces   bij   interven�e   in   noodsitua�es   bestaat   uit   5   stappen 
● Opmerken  

○ veel   personen   =   afleiding 
○ drukke   omgeving   (vb   stad)   =   s�mulusoverbelas�ng 
○ hoe   ongewoon   is   deze   s�mulus   in   deze   context? 

● Interpreta�e 
○ ambiguïteit 

■ vb.:   ligt   die   persoon   op   de   grond   omdat   hij   hulp   nodig   hee�   of   is   hij   gewoon 
zat? 

○ rela�e   agressor   slachtoffer 
■ Als   man   vrouw   aanvalt   =>   minst   geholpen 
■ Als   getrouwd   =>   weinig   interven�e 
■ Als   vreemden   =>   iets   meer   interven�e 

○ pluralis�sche   onwetendheid 
■ Als   men   ten   onrechte   denkt   dat   anderen   in   een   situa�e   geen   gevaarlijk 

incident   zien   omdat   niemand   reageert.   Iedereen   wacht   op   een   signaal   van 
anderen,   die   ook   wachten   op   signaal   van   anderen   =>   niemand   reageert 

● Verantwoordelijkheid   nemen 
○ Verspreiding   verantwoordelijkheid=   het   zijn   anderen   die   tussenbeide   moeten   komen 
○ Verspreiding   verantwoordelijkheid   kan   tegengegaan   w   door  

■ als   psychische   afstand   tussen   omstander   en   slachtoffer   kleiner   w   =>   meinder 
spreiding   verantwoordelijkheid   (zelfs   als   ze   elkaar   slechts   net   daarvoor   zijn 
tegengekomen) 

■ Sociale   rol   die   persoon   beoefent: 
● Verplegend   personeel   =>   sneller   ingrijpen 

● beslissen   hoe   men   zal   helpen 
○ Direct:   EHBO 
○ Indirect:   andere   personen   om   hulp   vragen,   ambulance   bellen,... 

● hulp   bieden 
○ publieksgeremdheid:   vrees   om   verkeerde   indruk   op   anderen   te   maken  

■ niet   helpen   uit   vrees   foute   indruk   te   geven  
■ net   wel   helpen   omdat   je   vreest   dat   niet   helpen   misprijzen   zal   opwekken  

○ =>   aanwezigheid   publiek   niet   al�jd   slecht 
Erfenis   van   het   onderzoek   naar   het   omstaandereffect: 

● Persoon   pleegt   zelfmoord   voor   webcam 
Hulp   krijgen   uit   de   menigte: 

● Ambiguïteit   doorbreken:   duidelijk   laten   merken   dat   hulp   nodig   hebt 
● Verspreiding   verantwoordelijkheid   tegengaan:   specifieke   mensen   specifieke   taken   geven  

2.2   Stress   en   tijdsdruk 
Als   gehaast   is   soms   niet   opmerken   dat   iemand   hulp   nodig   hee� 

● Exp.:   priesters   in   opleiding   moesten   lezing   voorbereiden 
○ condi�es: 
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■ Lezen   parabel   barmhar�ge   samaritaan   of   andere 
■ �jdsdruk 

● voor   op   schema  
● op   schema 
● achter   op   schema 

○ onderweg   komen   ze   ineengezakte   persoon   tegen  
○ =>   geen   effect   van   parabel 
○ =>   wel   effect   van   �jdsdruk 

 

2.3   Locatie   en   cultuur 
Loca�e 

● Bevolkingsdichtheid   =>   stress 
● S�mulusoverbelas�ng 
● Diversiteit   =>   minder   gelijkenis   =>   gereduceerde   empathsiche   bezorgdheid 
● Anonimiteit   =>   minder   verantwoordelijkkheid 

Cultuur 
● Economische   welvaart   =>   hoe   hoger   hoe   minder   behulpzaam 
● Simpa�a   (zorg   voor   sociaal   welzijn   anderen)   =>   vooral   in   spaans   en   la�jns-amerika   =>   meer 

helpen 
● opm.:   beste:   Rio   de   Janeiro,   slechtste   Kuala   Lumpur   maleisie 

2.4   Stemming 
Posi�eve   stemming: 

● Exp.:   Dollarbiljet   wisselen 
○ Aangename   geuren   =>   posi�eve   stemming   =>   behulpzamer 

● Posi�eve   stemmingseffect:   posi�eve   stemming   verhoogt   behulpzaamheid 
○ Goed   humeur   behouden  
○ treedt   al   op   bij   jonge   kinderen  
○ van   korte   duur 

Nega�eve   stemming: 
● Schuldgevoel   =>   hulpgedrag 

○ generaliseren   dit   ook   naar   andere   personen  
■ vb.:   als   camera   persoon   voor   ons   kapot   gemaakt   hebben   en   nadien   laat 

iemand   papieren   vallen   =>   sneller   helpen  
● Helpen   verbetert   nega�eve   stemming: 

○ Beperkingen: 
■ gepercipieerde   verantwoordelijkheid:  

● als   eigen   verantwoordelijkheid   slechte   stemming   =>   helpen 
● als   anderen   verantw   slechte   stemming   =>   niet   helpen 

■ aandacht  
● minder   hulpvaardig   als   aandacht   op   zelf   richt  
● wel   hulpvaardig   als   aandacht   naar   buiten   richt 
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2.5   Rolmodellen   en   sociale   normen 
● Belangrijke   andere   stelt   pro-sociaal   gedrag   =>   voorbeeld   volgen 

○ zowel   fic�eve   (tv)   als   real   life   personen  
● Waarom   ze�e   hulpvaardige   rolmodellen   aan   tot   helpen  

○ kan   gedrag   gemakkelijk   immiteren  
○ indien   beloond   =>   besef   voordelen   hulpvaardigheid 
○ herinnert   ons   aan   sociale   normen  

● Sociale   normen:   algemene   gedragsregels   die   door   maatschappij   w   ondergeschreven   en   de 
norm   voor   sociale   aanvaarding   en   a�euring   reflecteren 

○ Wederkerigheidsnorm:   personen   die   iets   geven   moeten   hiervoor   vergoed   w 
○ Billijkheidsnorm:   evenveel   terugkrijgen   als   wat   je   investeert 
○ Sociale   verantwoordelijkheid:   plicht   om   te   helpen 
○ Rechtvaardigheidsnorm:   helpen   wie   het   verdient 

3.   Wie   helpt   anderen 

3.1   Zijn   sommige   personen   behulpzamer   dan   anderen?  
Individuele   verschillen   in   behulpzaamheid 

● Ongeveer   consistent   over   situa�es 
○ behulpzaam   in   ene   situa�e   =>   behulpzaam   in   andere  

● Weinig   �jds-a�ankelijk 
○ Behulpzaam   op   lee�ijd   X   =>   behulpzaam   op   lee�ijd   Y  

● Gene�sche   invloed 
○ overeenkomst   eeneiige   tweelingen   groter   dan   twee-eiige   tweelingen  

3.2   Kenmerken   van   altruïstische   persoonlijkheid 
● Er   zijn   totaal   verschillende   personen   =>   zelfde   uitzonderlijke   behulpzaamheid   (vb.:   Bill   Gates 

en   moeder   Theresa) 
● Specifieke   personlijkheidskenmerken   voorspellen   behulpzaamheid   in   specifieke   situa�es 
● Twee   essen�ële   eig 

○ empathie:   het   kunnen   innemen   van   het   perspec�ef   van   de   andere 
○ morele   persoonlijkheid:   mate   waarin   moraliteit   ontwikkeld   is   en   een   belangrijk   deel 

van   het   zelf   vormt 
● Morele   iden�teit:   mate   waarin   mensen   vinden   dat   morele   aspecten   een   belangrijk   deel 

uitmaken   van   hun   zelfconcept 
○ Verzameling   van   morele   waarden,   doelen,   eig,   gedragsscripts 
○ hoge   morele   iden�teit   =>   centraal   in   dagelijks   leven   =>   gemakkelijk   geac�veerd   => 

meer   moreel   denken   en   handelen 
Empathie   (hot)   +   moraliteit   (cold)   =>   behulpzaamheid 
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3.3   De   invloed   van   ouders   en   familie 
● Focus   op   volwassenen:  

○ doe…   want   dan   w   papa   blij 
● Focus   op   andere  

○ doe...   want   dal   zal   die   persoon   blij   zijn  
○ leren   perspec�ef   in   te   nemen   en   empathie 

 

4.   Interpersoonlijke   factoren:   wie   ontvangt   hulp?  

4.1   Waargenomen   eigenschappen   van   persoon   in   nood 
● Aantrekkelijkheid 
● Verantwoordelijkheid:  

○ a�ribu�e-affect   theorie 
○ Attributie Affect Actie 

NIET   zelf   verantw sympathie hulp   bieden 
WEL   zelf   verantw boosheid geen   hulp   bieden 

4.2   De   gepaste   combinatie   van   helper   en   ontvanger 
● Gelijkenis 

○ verhoogt   de   aantrekkelijkheid 
○ meer   empathie 

● bekendheid 
○ vreemde   vs   vriend   (eerder   vriend   helpen) 
○ samenhorigheidsrela�es   (meer   geneigd   elkaar   te   helpen   ook   al   krijgt   men   daar   niet 

direc�   iets   voor   terug   vb.:   vrienschap,   liefdesrela�e) 
○ ruilrela�es   (helpt   en   verwahct   vergelijkbare   voordelen   te   ontvangen   vb.:   collega’s) 

4.3   Geslacht   en   hulpvaardigheid 
● Vrouwen:   dagelijkse   hulp 
● Mannen:   knight   in   shining   armour 

4.4   Anderen   om   hulp   vragen 
● Geslacht: 

○ Vrouwen   vaker   hulp   bij   kleine   problemen   vragen  
○ Mannen   minder   sociaal   aanvaard   =>   bedreigend   voor   zel�eeld   =>   zelfdestruc�eve 

paradox   want   als   probleem   niet   opgelost   geraakt   ook   bedreiging   voor   zelfwaarde 
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Hoofdstuk   10:   Agressie 

1.   Wat   is   agressie? 

1.1   Definities   en   vormen   van   agressie 
Gedrag   bedoeld   om   een   andere   persoon   ongewenste   schade   te   berokkenen. 
Agressief   gedrag   w   gekenmerkt   door: 

● Onderliggende   mo�va�e: 
○ Schaden   van   iemand   maar   niet   de   gevolgen   daarvan 
○ vb.:   schieten   met   geweer   maar   missen   =>   agressie 

● Inten�e 
○ vb.:   als   te   snel   gereden   en   daardoor   iemand   overreden   maar   niet   bedoeling   =>   geen 

agressie 
● Gedrag   w   niet   gewenst   door   slachtoffer 

Verschillende   soorten   agressie: 
● instrumentele:   zonder   enig   gevoel   van   boosheid,   om   een   bepaald   doel   te   bereiken  

○ vb.:   terrorisme   =>   om   poli�ek   standpunt   duidelijk   te   maken  
● Emo�onele:   schade   berokkend   omwille   van   de   schade 

○ vb.:   hooligans 
○ maar   ook   wraak 

 

1.2   Pestgedrag 
● Groot   probleem   zowel   op   werk   als   op   school  

○ ⅕   is   slachtoffer   pestgedrag 
● Kinderen   die   gepest   zijn   op   8-jarige   lee�ijd   =>   meer   kans   zelfmoord   25-jarige   lee�ijd 

○ meisjes   6.3   keer   meer   kans 
○ jongens   4   keer   meer   kans 

● Nultoleran�e   is   het   enige   zinvolle   beleid!!   vooral   op   school   zou   men   di   tkunnen   controleren 
en   direct   moeten   ingrijpen   als   ze   dit   zien  

1.3   De   meting   van   agressie 
● Moeilijk   te   meten   want   meeste   experimenten   zouden   onethisch   zijn 
● Slechts   beperkte   methodologische   middelen   om   agressie   te   bestuderen 

○ Observa�e:  
■ labocontext 
■ hete   saus   of   lichte   shocken   opleggen   als   aversieve   s�mulus 

○ Rapportering:  
■ Individuele   verschillen   in   agressie   bestaan   uit   fysieke   agressie,   verbale 

agressie,   boosheid,   vijandigheid   =>   mensen   zelf   laten   invullen  
■ MAAR   sociale   wenselijkheid 
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■ Dus   ook   andere   goede   kenissen   (familie,...)   laten   invullen   over   die   persoon  
○ Andere   databronnen:  

■ publieke   bronnen   vb.:   misdaadsta�s�eken 
■ Krantenar�kels 

2.   Crossnationale   en   intraculturele   verschilllen  
Grote   verschillen  
Geweldloze   maatschappijen 

● s�muleren   coöpera�e   en   zijn   tegen   competen�e 

2.1   Crossnationale   verschillen 
● Hoge   agressie:  

○ Honduras   =>   hoogst 
○ vooral   la�jns-   en   midden   amerika  

2.2   Intraculturele   verschillen  
● Mannen   gewelddadiger   dan   vrouwen  
● Onderscheid   tussen   fysieke,   verbale   agressie   en   rela�onele   agressie 

○ Vrouwen   vaker   rela�onele   agressie 

3.   De   oorsprong   van   agressie 

3.1   Het   erfelijkheidsperspectief 
DRIFTTHEORIEEN 

Agressie   is   zoals   een   dri�   (net   zoals   honger)  
=>   dient   gelenigd   te   w  
=>   als   bevrediging   uitblij�   =>   verder   opbouwen   dri� 

● Freud 
○ Liefdesins�nct   (eros) 
○ Doodsins�nct   (thanatos)  
○ Door   agressie   w   kracht   van   doodsins�nct   naar   anderen   gericht   ipv   naar   onszelf 

● Lorenz: 
○ Agressie   biedt   voordelen   in   overlevingsstrijd 
○ Natuurlijke   selec�e   bevordert   agressief   ins�nct   omdat   enkel   zij   die   strijd   overleven   in 

staat   zijn   zich   voort   te   planten   (agressie   w   mee   doorgegeven   in   genen) 
EVOLUTIONAIRE   THEORIEEN 

● Niet   overleving   individu   maar   overleving   genen   staat   centraal   (<->   Lorenz) 
● agressie   tov   gene�sche   niet-verwanten  
● Vrouwen   verkiezen   partners   met   hoge   status   (want   gee�   hen   zekerheid)   =>   agressie   middel 

mannen   om   status   te   verwerven   en   behouden 
● Genen   interageren   met   omgeving   =>   ze   manifesteren   alleen   situa�e   zich   er   toe   leent 

GEDRAGSGENETICA 

● Studie   gebaseerd   op   tweelingen-onderzoek 
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● Gene�sche   component   van   agressie 
ROL   VAN   HORMENEN   EN   NEUROTRANSMITTERS 

● Testosteron:  
○ hogere   concentra�e   bij   mannen   dan   bij   vrouwen 
○ Correla�oneel   verband   tussen   testosteron   en   agressie 
○ 2D:4D   verhouding   en   agressie:   rela�eve   lengte   wijsvinger   en   middelvinger   indica�e 

voor   blootstelling   prenataal   testosteron   =>   hoe   groter   verschil   =>   hoe   groter   agressie 
● Neurotransmi�er:   serotonine: 

○ Hoge   concentra�e   =>   lage   agressie 

3.2   Het   leerperspectief 
Agressie   w   enerzijds   sterk   bepaald   door   leerproces   (straffen   en   bekrach�gen)   anderzijds   door 
ervaringen   van   anderen   (sociaal   leren)  

● Leren   uit   ervaring:  
○ Als   een   bepaalde   s�mulus-respons   beloond   w   =>   w   versterkt 
○ Als   een   bepaalde   s�mulus-respons   bestra�   w   =>   verzwakt 
○ Belonen   werkt   beter   dan   straffen  
○ Straffen   alleen   effec�ef   als: 

■ direct 
■ zwaar   en   consequent 

● Gevaren   van   straffen: 
○ Onbillijke   straffen   =>   wraakgevoelens 
○ Straffen   werken   in   op   gedrag   niet   op   onderliggende   normen   =>   als   strafregime 

wegvalt   =>   gedrag   terug   optreden  
○ Posi�eve   correla�e   tussen   lijfstraffen   en   later   an�sociaal   gedrag 

● Bestraffing   als   wapen   tegen   delinquen�e 
○ crimineel   gedrag   in   prak�jk   is   vaak   lonened   (bv.:   winst   van   geld) 
○ Bestraffingschema   is   vaak   variabel   en   zwak   +   geen   regelmaat   waarmee   men   tegen   de 

lamp   loopt  
○ Straf   is   niet   zwaar  
○ =>   beloningsschema   is   sterker   dan   bestraffingsschema   =>   bestraffen   hee�   nauwelijks 

nut  
● Recidivisme   =   opnieuw   hernemen   van   het   gedrag  

○ Goede   indicator   voor   het   leereffect   van   straffen  
○ Meer   veroordeelden   dan   gesepondeerden   recidiveren  
○ !!   60%   veroordeelden   recidiveert  
○ opm.:   onderscheid   maken   tussen   twee   soorten   criminelen 

■ life-course   persistent:   beginnen   op   jonge   lee�ijd 
● leerstoornissen  

■ Adolescent   limited:   beginnen   adolescen�e   en   stoppen   als   20 
● Alleen   bij   deze   groep   werkt   straffen   en   die   zouden   ook   zonder   straf 

zichzelf   gecorrigeerd   zijn  
● Sociaal   leren: 

○ We   leren   ook   agressie   door   het   zien   van   ervaringen   van   modellen  
○ Bobo-doll   experiment   (Bandura)  
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○ Modellen   die   door   agressie   verkrijgen   wat   ze   willen   en   niet   gestra�   w   versterken 
agressieve   tendensen   bij   observatoren  

○ Sociale   leertheorie   kan   toegepast   w   op   man   vrouw   verschillen   in   agressie  
■ jongens   die   agressief   zijn   =>   beloond   met   status 
■ meisjes   die   agressief   zijn   =>   w   gemeden  

3.3   Het   erfelijkheid/omgevingdebat 
linkse   poli�ci   beklemtonen   omgeving  
rechtse   poli�ci   =>   nature  
Eigenlijk   geen   van   beide   correct   want   interac�e   tussen   de   twee 

4.   Sociaalpsychologische   theorieën   van   agressie 

4.1   Frustratie 
Frustra�e-agressie   hypothese 

● Agressie   is   een   dri� 
● alle   vormen   van   agressie   ontstaan   uit   frustra�e 
● Frustra�e   leidt   al�jd   tot   agressie 

Twee   belangrijke   principes 
● verplaatsing:   agressie   tegenover   een   andere   doelpersoon   dan   de   bron   van   frustra�e   hetzij 

uit   vrees   voor   de   bron,   hetzij   uit   afwezigheid   van   de   bron 
○ vb.:   studie   rela�e   tussen   economische   frustra�e   en   agressief   gedrag   tov   blanken. 

Aantal   moorden   nam   beduidend   toe   naarmate   welvaart   afnam  
● Catharsis:   afname   van   agressie   door   zicht   te   ven�leren 

○ afname   fysiologisch   opwindingsniveau 
○ waardoor   minder   geneigd   is   tot   agressie 

● Nauwelijks   enige   empirische   beves�ging   =>   catharsis   leidt   eerder   tot   verhoging   van   agressie 
dan   verlaging  

4.2   Negatief   effect 
● Nega�ef   effect:   lawaai,   stank,   pijn,...   =>   leidt   tot   verhoogde   agressie  

○ dus   frustra�e   is   een   vorm   van   nega�ef   affect 
● Posi�ef   affect:   zien   van   grappige   cartoons   =>   vermindert   agressie 
● Hi�e   =>   verhoogde   agressie 

○ Interpersoonlijke   agressie   (tussen   personen) 
○ collec�eve   agressie   (groepen)   vb.:   veel   herdenkingen   van   volksopstanden   in   de 

zomer   hier   en   in   winter   in   australie,...   =>   wanneer   het   warmer   was   meer   opstanden  
○ Opwarming   aarde?   We   zullen   allemaal   iets   agressiever   worden  

 

4.3   Fysiologische   opwinding 
Opwindingstransfer:   opwinding   door   ene   s�mulus   gecreërd   w   straalt   af   op   een   andere   s�mulus 
Opwinding-affect   model:   type   emo�e   en   fysiologische   opwinding   =>   voorspellen   neiging   tot   agressie  
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4.4   Cognitieve   processen 
● Geheugen   is   associa�ef   netwerk   van   concepten   =>   onaangename   gedachten   of   ervaringen 

laden   het   netwerk   dat   hierbij   hoort   automa�sch   op 
○ leiden   tot   een   automa�sche   reac�e:   vechten   of   vluchten  

● Hoe   individu   reageert   op   deze   automa�sche   gedachten   en   emo�es   is   a�   van   hogere-orde 
cogni�e   verwerkingsprocessen 

○ wat   is   de   oorsprong   voor   deze   gevoelens 
● Wapeneffect:   loutere   aanwezigheid   van   wapens   verhoogt   de   agressie   want   ac�veren   alle   aan 

agressie   gerelateerde   concepten 
● Hogere   orde   cogni�e   controle:  

○ weloverwogen   denkprocessen   kunnen   agressie   weerhouden  
● Ma�gende   informa�e:   informa�e   waaruit   men   kan   opmaken   dat   de   agressor   niet   de   volle 

verantwoordelijkheid   draagt   voor   zijn/haar   handelen 
● Effect   van   ma�gende   informa�e   is   a�   van:  

○ individuele   verschillen:   mate   waarin   men   een   daad   als   agressief   beschouwt 
(vijandigheidsa�ribu�evertekening:   iemand   die   neiging   hee�   om   gedrag   anderen 
vijandig   te   interpreteren)  

○ situa�onele   factoren   die   leiden   tot   sterke   opwinding   en   alcohol   remmen   de   hogere 
orde   verwerken  

4.5   Integratief   model   van   agressie 
Input   variabelen 

Aversieve   ervaringen   (frustra�e,   hi�e) 
Situa�onele   wenken   (tvgeweld,   geweren) 
Individuele   verschillen   (vijandigheid,   empathie) 

 
Affect Cogni�es Opwinding 

 
Hogere   orde   denkprocessen 

(interpreta�e   van   de   situa�e,   mo�even   van   anderen) 
 

Agressie 

 
 
 

5.   De   invloed   van   geweldmedia 

5.1   Geweld   in   de   media 
● Con�nue   s�jging   in   aanbieding   gewelddadig   materiaal  
● Mediageweld   is   wel   degelijk   agressieverhogend   ( van   grootst   aangetoonde   effect   naar   kleinst ) 

○ laboratoriumexp 
○ veldexp  
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○ cross-sec�oneel 
○ longitudinaal 

● Hoe   sterk   is   rela�e   tussen   mediageweld   en   agressie   ( van   grootst   aangetoonde   effect   naar   kleinst 
○ roken   en   longkanker 
○ lid   bende   en   agressie 
○ mediageweld   en   agressie 

● Onmiddellijke   effecten   mediageweld 
○ videogames,   songteksten   die   verwijzen   naar   geweld   of   agressie  
○ copycats   =>   mensen   die   agressief   gedrag   van   films,...   nabootsen   en   zo   iemand 

vermoorden 
○ Effecten   van   mediageweld   zijn   a�   van:  

■ sociaal   netwerk  
■ individuele   verschillen  

● Lange   termijn   effecten:  
○ Longitudinale   studie   van   tvgeweld   bij   8   jarigen   en   nadien   agressie   op   48   jarige 

lee�ijd   gemeten 
■ veel   tvgeweld   =>   agressiever 
■ mannen   stabieler   dan   vrouwen  

○ Cross-culturele   vergelijking  
■ Overal   vindt   men   hetzelfde   behalve   in   australie   en   kibboetskinderen   in   israel 

● Waarom   hebben   de   media   deze   effecten?  
○ Vervorming   realiteit   door   lens   media 

■ habitua�e:   w   gewelddadige   s�muli   gewoon,   minder   psychische   en 
fysiologische   reac�e 

■ Cul�vering:   massamedia   presenteren   gewelddadige   wereld   als   realiteit   => 
wereld   w   gewelddadiger   voorgesteld   dan   eigenlijk   is 

● Tegenmaatregelen:  
○ pro-sociale   rolmodellen   =>   posi�eve   figuren   in   de   media   brengen  

5.2   Pornografie 
Onderscheid   tussen   gewelddadige   en   niet   gewelddadige   porno 
Effecten   porno   te   verklaren   vanuit   opwinding   affect   model 

● aantrekkelijk   naakt   =>   opwinding   en   meestal   posi�eve   emo�es   (   dus   geen   hogere   agressie)  
● grove   vertoningen   =>   opwinding   en   negaiteve   emo�es   =>   hogere   agressie  

Geweldloze   porno 
● geen   effect   man-vrouw   agressie   normaal   gezien   maar   wel   als: 

○ norma�eve   remmingen   die   man-vrouw   agressie   inhiberen   wegvallen   (vb.:   door 
nega�ef   affect) 

○ chronisch   seksueel   agressieve   mannen   (na   een   �jdje   habitua�e) 
● Wel   effect   op   a�tudes 

Gewelddadige   porno 
● Grotere   effecten   dan   ander   gewelddadig   beeldmateriaal  
● als   lijden   vrouw   benadrukt   w   dan   alleen   agressieverhoging   als   geprovoceerd  
● als   vrouw   plezier   dan   was   er   geen   provoca�e   nodig   om   tot   hogere   agressie   te   leiden  
● Leidt   tot   a�tudeverschuivingen  
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● Meten   hoe   mensen   denken   over   interpersoonlijk   geweld   en   verkrach�ngsmythes 
○ aanvaarding   interpersoonlijk   geweld 
○ aanvaarding   verkrach�ngsmythes 

● profiel   van   een   verkrachter 
○ als   seksueel   opgewonden   geraken   bij   gewelddadige   pronografie 
○ vrouwonvriendelijke   a�tudes 
○ geweld   tov   vrouwen   goedkeuren  

mogelijk   gevaar   inscha�en: 
● correla�onele   studies   gevangen   tegenstrijdig 
● crossculturele   vergelijkingen  

○ india   (net   omgekeerd   als   japan)      vs   japan   (waar   hardporno   gemakkelijk   te   verkrijgen 
is   maar   weinig   verkrach�ng   optreedt) 

6.   Verborgen   geweld 

6.1   Seksuele   agressie 
meerderheid   vrouwelijke   studenten   en   ⅓   mannelijke   studenten   zegt   ooit   ongewild   seksueel   contact 
hebben   gehad 

● Alcohol   bijkomende   factor 
● verkrach�ngszaken   belgie:   slechts   4   procent   van   daders   w   gevat,   70   procent   dna   w   zelfs   niet 

onderzocht 

6.2   Partnergeweld 
● Vrouwen   gewelddadiger   tegen   mannen   dan   andersom   MAAR   gevolgen   voor   vrouwen   van 

agressie   vaak   erger   dan   voor   mannen  
● Cijfers   w   geinterpreteerd   adv  

○ moordsta�s�eken   =>   vrouwen   vaak   erger   aan   toe 
○ zelfrapportering   =>   vrouwen   agressiever   tegen   mannen 

● Verschillende   factoren   correleren   met   geweld,   vaak   stressfactoren   (a�dtudes   tegenover 
geweld,   persoonlijkheid,   alcohol,   isola�e)  

6.3   Kindermishandeling 
Vaak   familiale   geweldcyclus:   transmissie   huiselijk   geweld   van   ene   genera�e   op   andere  

● jongens   vaker   slachtoffer   dan   meisjes   van   fysiek   geweld 
● vrouwen   vaker   daders   dan   mannen   (tenzij   wat   betre�   seksueel   misbruik)  

7.   Slotwoord:   reductie   van   geweld 
● Meerder   oorzaken   voor   geweld   =>   meerdere   oplossingen,   geen   algemene   oplossing 
● Aantal   belangrijke   maatregelen  

○ reduc�e   wapens 
○ toezicht   gewelddadige   media 

● Interpersoonlijk   en   in�em   geweld 
○ aanleren   niet-gewelddadige   reacteis 
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○ seksuele   opvoeding  
○ bevorderen   effec�eve   communica�e 

● delinquen�e:  
○ Behandeling   moet   gericht   zijn   op   reduceren   van   criminogen   behoe�en   =>   aanleren 

pro-sociaal   gedrag,   ontmoedigen   omgang   foute   vrienden,... 

Hoofdstuk   16:   de   rechterlijke   wereld 

● Rechterlijke   dwaling:   wanneer   iemand   veroordeeld   w   voor   misdrijf   dat   hij   niet   begaan   hee� 
of   dat   nooit   plaatsgevonden   hee� 

● In   VS   vele   rechterlijke   dwalingen   voor   dingen   die   met   doodstraf   bestra�   kunnen   w 
● Door   DNA   onderzoek   gebleken   veel   foute   mensen   w   verdacht  
● 3%   rechtzaken   leiden   tot   rechterlijke   dwalingen  
● Oorzaken   van   dwalingen:  

○ Fouten   poli�e  
■ valse   afgedwongen   bekentenissen  

○ Fouten   getuigen 
■ onjuiste   iden�fica�e 
■ meineed   door   getuigen  
■ fou�eve   verklaringen  

○ andere   fouten  
■ publieke   druk 

1.   Selectie   van   de   jury 

1.1   Ondervraging   kandidaat   juryleden  
● Algemene   lijst   met   kandidaat   jury-leden  
● ondervraging   door   tegenpar�j   om   tekenen   vooringenomenheid   op   te   sporen  
● Wrakingsrecht:   jury-leden   uitsluiten  

○ Op   welke   gronden   beslist   advocaat   om   onbevooroordeelde   kandidaten   al   dan   niet   in 
jury   te   plaatsen?  

■ steunen   op   impliciete   persoonlijkheidstheorieën   (want   moeten   snel   en   op 
basis   weinig   info   beslissen)  

● vb.:   ingenieurs   zijn   weinig   emo�oneel  
● vb.:   slagers   minder   snel   geschokt,... 

■ op   basis   van   demografische   variabelen   want   gelijkenis   zorgt   ervoor   dat   we 
elkaar   willen   helpen  

● alleen   bij   zwak   bewijsmateriaal   werkt   dit  
● =>   bieden   weinig   garan�e  

■ =>   advocaten   slagen   er   niet   in   stemgedrag   jury   te   voorspellen  
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1.2   wetenschappelijke   selectie   van   jury 
Proberen   a�tudes   juryleden   af   te   leiden   uit   wat   ze   weten   over   hun   achtergrond   =>   die   a�tudes 
verkijgen   ze   uit   onderzoek   (zien   effect   demografische   variabelen   en   a�tudes)  

● Men   doet   dit   op   basis   van   demografische   variabelen   omdat   persoonlijke   vragen   meestal   niet 
zijn   toegestaan  

● proberen   correla�es   vinden   tussen   demografische   variabelen   en   a�tudes   relevant   voor 
proces 

● Via   wrakingsrecht   sluiten   ze   de   mensen   die   volgens   hun   onderzoek   niet   voldoen   aan   de   eisen 
uit 

● Ethisch   probleem:   leidt   dit   tot   klassenjus��e?   =>   balans   gerech�gheid   overhellen   naar   rijke 
cliënten   die   deze   methode   kunnen   veroorloven  

2.   Het   proces 

2.1   Bekentenissen  
Waarom   bekennen   verdachten?  

● Externe   druk  
○ angst   opgesloten   te   worden 
○ druk   poli�e 
○ angst   voor   geweld   vanwege   poli�e 

● Interne   druk 
○ schuldgevoelens 

● Percep�e   van   de   bewijslast 
○ belangrijkste   factor 
○ bekennen   vlugger   als   denken   dat   voldoende   bewijsmateriaal   tegen   hen   beschikbaar  

● opm.:   het   gewicht   van   interne   vs   externe   druk   is   a�   van   het   soort   misdaad  
○ seksuele   delinquenten   =>   hoge   interne   druk   terwijl   eigenlijk   weinig   bewijslast   tegen 

hen  
Bekentenissen   van   poli�everhoor 

● tracht   psychologisch   in   te   werken   op   verdachte  
○ verhoor   in   kleine,   grijze   geluiddichte   kamer   =>   afsluiten   van   normale   leven  
○ zachte   en   harde   technieken  

■ zachte   technieken:   betuigt   steun,   minimaliseert   misdaad   =>   vals   gevoel   van 
veiligheid   =>   bekennen   MAAR   leidt   tot   vele   valse   bekentenissen  

■ harde   technieken:   verdachte   zo   hard   afschrikken   dat   toegee�   vb.:   het   hee� 
geen   zin   meer   te   ontkennen  

● Negen   stappen   van   het   verhoor  
○ gemiddeld   w   5   of   6   van   deze   technieken   gebruikt   �jdens   een   echt   verhoor  
○ 1   confronteer   de   verdachte   met   verklaringen   waaruit   zijn   schuld   blijkt 
○ 2   breng   thema’s   aan   die   het   misdrijf   lijken   te   rechtvaardigen   of   goed   te   spreken  
○ 3   onderbreek   elke   verklaring   van   onschuld   en   elke   ontkenning 
○ 4   ga   in   tegen   alle   bezwaren   van   de   verdachte   ten   aanzien   van   de   ten   laste   gelegde 

feiten  

49 



○ 5   zorg   ervoor   dat   de   steeds   passiever   wordende   verdachte      zich   niet   afsluit 
○ 6   betoon   sympathie   en   begrip   en   spoor   de   verdachte   aan   om   alles   te   vertellen  
○ 7   geef   de   verdachte   een   verklaring   waarmee   het   gezeicht   kan   worden   gered   voor   het 

plegen   van   het   misdrijf 
○ 8   breng   de   verdacht   er   toe   om   alle   details   van   het   misdrijf   te   bespreken  
○ 9   leg   de   verklaring   vast   in   een   volledig   schri�elijke   bekentenis 

● Valse   bekentenissen   =   bekentenis   van   een   misdaad   vanwege   iemand   die   niet   schuldig   is 
○ kwetsbare   groepen   voor   valse   bekentenissen  
○ alcoholgebruik   of   druggebruik   of   extreem   geemo�oneerd   kan   leiden   tot   amnesie   => 

als   achteraf   iemand   suggereert   dat   jij   iets   gedaan   hebt   zal   je   misschien   ook 
bekennen  

○ individuele   verschillen   in   sugges�biliteit   en   inschikkelijkheid 
■ sugges�biliteit:   het   voor   waar   aannemen   van   info   die   anderen   aandragnen 

waardoor   de   herinnering   van   de   feiten   verandert 
■ inschikkelijkheid:   vb.:   asch   taak   =>   als   situa�e   er   om   vraagt   zijn   vele   mensen 

bereid   dingen   te   zeggen   en   doen   tegen   onze   kennis   in   maar   omdat   we   ons 
zertoe   verplicht   voelen  

○ mentale   ziekte:   dikwijls   probleem   om   feiten   en   fic�e   te   onderscheiden  
■ begrijpen   vragen   vaak   niet   goed 
■ erg   volgzaam  
■ denken   vrijgelaten   worden   na   bekentenis 

○ meten   van   inschikkelijkheid:   aan   de   hand   van   een   vragenlijst 
○ sugges�biliteit:  

■ iemand   die   zo   lang   verhoord   w   dat   hij   alles   wat   verhoorder   hem   in   de   mond 
legt   geloo�  

■ vermogen   om   bron   kennis   te   traceren   =   source   monitoring 
● mensen   met   groot   inlevingsvermogen   en   moeilijk   grens   leggen 

tussen   realiteit   en   fic�e   =>   vatbaar   voor   sugges�e 
● ook   extreme   situa�es   zoals   dronkenschap   of   intoxica�e   of   extreme 

emo�es   zorgen   voor   grotere   sugges�biliteit 
○ meten   van   sugges�biliteit:  

■ gestandaardiseerde   info   w   aangedragen  
■ nadien   w   ondervraagd   over   bepaalde   feiten   of   die   al   dan   niet   in   die   info 

vervat   zaten  
○ exp.:    moesten   trage   of   snelle   taak   doen   (om   herinnering   laag   of   hoog   te   maken) 

Computer   crashte   plots   =>   deelnemers   werden   beschuldigd   crash   veroorzaakt 
hebben   door   op   verboden   knop   te   duwen   +   handlangster   beweerde   dat   ze 
deelnemer   wel   of   niet   op   knop   had   zien   drukken  

■ condi�e   lage   herinnerbaarheid   +   vals   bewijs   tekende   bijna   iedereen   dat   ze 
schuldig   waren  

Bekentenissen   en   de   jury 
● jury   in   rechtzaal   geconfronteerd   met   bekentenis   die   ingetrokken   w=>   a�ribu�oneel   dilemma 

○ verklaring   kan   duiden   dat   verdachte   schuldig   is   (persoonlijke   a�ribu�e) 
○ verklaring   kan   onder   dwingende   omstandigheden   afgenomen   zijn   (disposi�onele 

a�ribu�e)  
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○ MAAR   fundamentele   a�ribu�efout,   men   is   geneigd   persoonlijke   a�ribute   te 
overscha�en   en   situa�onele   a�ribu�e   te   onderscha�en  

○ exp.:    gesimuleerde   jury   oordeel   vormen   over   moord  
■ condi�e   1:   geen   bekentenis   +   zwakke   bewijzen   =>   meerderheid   zegt 

onschuldig 
■ condi�e   2:   bekentenis   die   ingetrokken   w   +   zwakke   bewijslast   =>   meer   dan 

hel�   bevond   hen   schuldig 
■ condi�e   3:   bekentenis   afgelegd   maar   duidelijk   dat   gedwongen   =>   nog   steeds 

veel   mensen   die   schuldig   oordelen 
○ ook   a�ribu�etheorie:  

■ als   mensen   verdachte   zien   =>   persoonsa�ribu�e   =>   dachten   weinig   dwang 
was  

■ focus   op   ondervrager   =>   situa�onele   a�ribu�e   =>   meer   aandacht   voor 
dwang 

 
 

2.2   De   polygraaf  
instrument   dat   tegelijker�jd   verschillende   signalen   registreert   die   wijzen   op   fysiologische   opwinding 

● relevante   en   controlevragen  
○ men   stelt   ja/nee   vragen  
○ aantal   relevante   vragen   voor   onderzoek  
○ vragen   die   dienen   als   controle   om   te   zien   of   persoon   he�iger   reageert   op   relevante 

vragen   dan   op   controlevragen   =>   wss   dat   hij   liegt  
● zeer   effec�eve   methode   om   schuldigen   op   te   sporen   maar   ook   veel   valse   schuldigen   (45%) 

○ Bovendien   kunnen   fysiologische   en   psychische   tegenmaatregelen   de   polygraaf   om 
de   tuin   leiden   (vb.:   teen   omhoog   doen   of   terugtellen   van   200   tot   0   per   7   seconden 
�jdens   controlevragen   zodat   fysiologische   opwinding   hier   hoger   is)  

○ moderne   technieken   hanteren   om   vb   pupilverwijding   te   detecteren   of   kijken   naar 
hersenac�viteit 

● Schuldige   kennis   test 
○ reageert   met   andere   intensiteit   op   bekende   dan   op   onbekende   s�muli 
○ ook   deze   methode   is   niet   perfect  

■ psychopathie  
■ tegenmaatregelen   werken   ook   hier 

2.3   Getuigenissen  
3   belangrijke   hoofdbevindingen   op   basis   van   honderden   studies 

● Getuigen   zijn   niet   perfect 
● bepaalde   persoonlijke   en   situa�onele   factoren   beïnvloeden   systema�sch   de 

getuigenverklaringen  
● rechters   en   jury’s   zijn   weinig   op   de   hoogte   van   deze   factoren  

Men   is   geneigd   te   denken   dat   menselijk   geheugen   is   zoals   videocamera   MAAR   verklaringen   die 
afgelegd   w   berusten   op   wat   men   zich   kan   herinneren   =>   kunnen   in   de   loop   van   de   �jd   veranderingen 
ondergaan.   Vervormingen   herinneringen   gebeuren   in   elk   van   de   volgende   stadia:  

51 



1.   Acquisi�e 
2.   opslag 
3.   herinnering 

Acquisitie 

● sommige   personen   en   gebeurtenissen   zijn   moeilijker   te   percipiëren   dan   anderen  
○ aantal   voor   de   hand   liggende   omstandigheden: 

■ slechte   belich�ng  
■ grote   afstand  
■ afleiding  

○ minder   voor   de   hand   liggende   omstandigheden: 
■ stress/tunnelzicht:   opwinding   s�jgt   door   getuige   te   zijn   van   misdaad   dus 

aandacht   w   gericht   op   centrale   en   niet   op   perifere   kenmerken   van   situa�e 
■ wapenfocuseffect:   aandacht   w   naar   wapen   getrokken   en   dus   minder 

aandacht   voor   dader 
■ vooringenomenheid   bij   crossraciale   iden�fica�e:   vb.:   iden�fica�e   klanten   die 

winkel   bezochten   =>   leden   eigen   etnische   groep   w   beter   geïden�ficeerd 
Opslag 

● Het   verstrijken   vvan   �jd,   horen   van   versie   van   omstaanders,   bijkomende   feiten   uit 
nieuwsverslagomgeving,   dingen   die   men   achteraf   zelf   zegt   =>   vervormingen   in   geheugen  

● Verkeerde   informa�e-effect:   informa�e   die   verkregen   werd   na   de   feiten   vervormt   de 
getuigenverklaring  

● Exp .:   Lotus   en   Palmer   laten   deelnemers   video   auto-ongeval   zien  
○ hoe   snel   reden   auto’s   toen   elkaar   aanraakten/botsten/beukten 
○ Week   later   herinneren   meer   personen   uit   beukten   condi�e   dat   glas   op   grond   lag 

terwijl   er   geen   glas   te   zien   was   =>   waren   beïnvloed 
Herinnering 

● Ondervragingen,   iden�fica�es,   robo�oto’s,...   vervormen   herinnering   ooggetuige 
● Line-up 

○ samenstelling:   personen   die   lijken   op   beschrijving   die   getuige   gaf   (anderrs   als 
allemaal   dikke   en   één   magere   en   persoon   dacht   dat   hij   niet   echt   dik   was   =>   magere 
aangeduid)  

○ familiariteit:   indien   eerst   foto’s   beoordeeld   en   nadien   line-up   w   personen   die   tussen 
foto’s   zaten   eerder   aangeduid 

○ Instruc�es:   zegt   men   dat   verdachte   zich   in   line-up   bevindt   of   zegt   men   dat   het   zou 
kunnen  

○ groo�e   van   line-up:   als   alleen   verdachte   getoond   w   is   men   voorzich�ger   in 
uitspraken,   als   grote   line-up   ziet   men   dit   als   mul�ple   choice   =>   kiezen   best   gelijkende 
persoon 

getuigenissen   van   kinderen  
● men   stelt   vaak   sugges�eve   vragen   =>   nefaste   werking   op   geheugen   kind   =>   meer   geneigd   om 

hun   verhaal   aan   te   passen 
● herhaling   van   vragen   suggereert   dat   het   kind   fout   geantwoord   hee�   en   dus   opnieuw   moet 

antwoorden   maar   dan   juist 
● ook   bij   correcte   ondervraging   vaak   fouten   door   het   kind   zelf   =>   veroorzaakt   door   ouders, 

klasgenoten,   media,... 
● exp .:   Sam   Stone   is   man   die   vaak   brokken   maakt   +   �jdje   verbleef   er   een   man   in   de   klas  
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○ volgende   dag   vindt   men   een   gescheurde   broek   en   besmeurde   teddy  
○ vele   kinderen   zeggen   dat   sam   stone   dit   hee�   gedaan  
○ enkelen   beweren   zelfs   dat   ze   het   met   eigen   ogen   hebben   gezien  

Getuigenissen   in   de   rechtzaal: 
● zijn   vaak   overtuigend   maar   moeilijk   te   beoordelen   op   waarheid 
● vaak   w   neiging   accuraatheid   getuigen   overschat   en   slaagt   men   er   niet   in   om   correcte   valse 

iden�fica�es   te   onderscheiden 
● toch   kunnen   we   accuraatheid   getuigenis   wel   ongeveer   inscha�en  

○ snelheid   waarmee   men   de   idden�fica�e   verricht 
○ getuigen   die   correcte   iden�fica�e   maakten,   beweerden   dat   beoordeling   zonder   veel 

moeite   kwam,   snel   en   automa�sch  
○ als   gezicht   dader   herkent,   gebeurt   dit   meestal   meteen  
○ 10-12   secondenregel 
○ opm.:   er   moet   geen   verband   zijn   tussen   de   zekerheid   en   accuraatheid   van 

iden�fica�e 
■ andere   processen   spelen   ook   een   rol 
■ sociale   beïnvloeding:   vertrouwen   in   het   aanduiden   van   juiste   persoon   is   a� 

van   beoordeling   van   anderen  
■ personen   die   herhaaldelijk   over   hun   observa�es   w   ondervraagd   w   steeds 

zelfzekerder   maar   daardoor   niet   nauwkeuriger 
getuigendeskundige 

● sociale   psychologen   kunnen   jury’s   informeren   over   zaken   zoals   afdwingen   van   bekentenissen, 
leugendetectors,   beïnvloedbaarheid   geheugen   kind 

● rechters   en   advocaten   zijn   zich   nauwelijks   bewust   van   bepaalde   processen   (zij   verkiezen 
voorkeur   voor   het   tegelijk   aanbieden   van   foto’s   van   verdachten   zodat   de   mensen   ze   kunnen 
vergelijken)  

● leidt   tot   aandacht   voor   bewijsmateriaal  
 

2.4   Niet-toegelaten   bewijsmateriaal 
Juryleden   mogen   hun   verdict   alleen   baseren   op   getoetst   feitenmateriaal   dat   in   de   rechtzaal 
verschijnt 

● publiciteit   voor   het   proces 
○ juryleden   kunnen   al   beïnvloed   zijn   door   het   materiaal   dat   in   de   media   verschenen   is 

● instruc�e   van   de   jury: 
○ rechter   gee�   al�jd   instruc�e   al   het   andere   “bewijs”   naast   zich   te   laten   liggen   en 

alleen   te   baseren   op   materiaal   dat   in   de   rechtzaal   aangebracht   w  
○ toch   is   deze   instruc�e   dikwijls   inefficiënt   want: 

■ “denk   niet   aan   de   wi�e   beer”   =>   nadruk   op   gelegd   dus   denken   daar   net 
weer   wel   aan  

■ willen   juiste   beslissing   nemen   =>   houden   hier   ook   rekening   mee   want   als 
belangrijk   bewijs   niet   getoond   mag   w   vanwege   een   aantal   formele   fouten 
maar   wel   belangrijk   is   dan   moet   daar   ook   rekening   mee   gehouden   w   volgens 
de   jury  

■ w   als   censuur   ervaren  
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○ instruc�es   hebben   wel   effect   als   belangrijke   inbreuken   zijn   op   rechten   verdediging 
○ Timing:   jury   hee�   al   lang   oordeel   gevormd   =>   effec�ever   als   ze   dit   gezegd   zouden 

hebben   voor   dit   bewijsmateriaal   was   opgedoken  
■ normaal   w   instruc�es   vlak   voor   beraadslagen   jury   gegeven   MAAR   zou   beter 

zijn   als   instruc�es   voor   tonen   bewijs 
○ Vaak   moeilijk   geformuleerd   =>   mensen   jury   vinden   instruc�es   onduidelijk  

■ vooral   laaggeschoolden   in   jury  
■ iedereen   kan   opgeroepen   w   maar   hooggeschoolden   w   toevallig   vaker 

gewraakt   (eig   kunnen   ze   gewoon   niet   gemist   w   op   hun   werk,...)  
■  

3.   Beraadslaging   van   de   jury 

3.1   Groepsdynamica   en   beraadslaging 
● Jury’s   beslissen   volgens   meerderheidsregel  

○ einduitkomst   meestal   te   voorspellen   adv   individuele   preferen�es   van   juryleden   voor 
beraadslaging   (vb.:   als   5-1   schuldig-onschuldig   =>   grote   kans   dat   eindoordeel 
schuldig   is)  

● Neiging   tot   mildheid 
○ tendens   dat   jury’s   gemakkelijker   tot   vrijspraak   te   bewegen   zijn   dan   tot   veroordeling  
○ =>   gemakkelijker   bij   anderen   twijfel   te   zaaien   dan   twijfel   uit   te   wissen  

3.2   Grootte   van   de   jury 
● zeskoppige   jury: 

○ kans   éénpersoonsminderheid   groter   dan   wanneer   meer   mensen   in   jury   =>   zal 
minder   snel   anderen   overtuigen   van   zijn   mening 

○ komen   makkelijker   tot   unanimiteit 

3.3   Meerderheid   beslist 
Unanimiteit   of   meerderheidsregel? 

● unanimiteitsregel 
○ langere   discussies  
○ minder   aandacht   voor   stemmen   zelf 
○ leden   voelen   zich   beter   geïnformeerd   en   zelfzeker  

● Meerderheidsregel  
○ meer   dwingende   s�jl  
○ minderheid   dreigt   impact   te   verliezen  

4.   Straftoemetingsproces 

Uitspraak   jury   w   gevolgd   door   strafmaat   van   rechter   =>   daarin   bestaat   veel   ongelijkheid   (straffen 
verschillen   van   rechter   tot   rechter)  

● Rechter   volgt   vaak   adviezen   van   andere   actoren   =>   bedreiging   gelijkheidsbeginsel 
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● Hoe   komt   het   dat   gelijke   cases   dor   verschillende   rechters   op   verschillende   wijze   beoordeeld 
w?  

○ Ligt   dit   aan   de   stra�heorie   die   de   rechter   hanteert?  
○ Ligt   dit   aan   de   rechterlijke   persoonlijkheid? 

4.1   Straftheorieën 
=   globale   perspec�ef   op   straffen   dat   ingaat   op   de   algemene   rechtvaardiging   van   de   prak�jk   van   het 
straffen   en   een   antwoord   formuleert   op   de   vraag   wie   voor   straf   in   aanmerking   komt   en   op   welke 
wijze   hij/zij   gestra�   moet   w  
DUS   Stra�heorieën: 

● Waarom   straffen   goed   en   gerechtvaardigd   is 
● Wie   komt   in   aanmerking   voor   straf   en   op   welke   wijze   moet   men   gestra�   w 

Twee   bekendste   stra�heorieën   zijn  
● Retributivisime 

○ gerech�gheid   eist   dat   daders   van   delicten   gestra�   w.   De   straf   rechtvaardigt   zich   dus 
in   het   verleden   en   is   in   zichzelf   moreel   +   moet   propor�oneel   zijn   aan   delict 

○ sommigen   refereren   zich   aan   kosten-baten   theorie   =>   straf   dient   de   baten   die 
gepaard   gaan   met   delicten   te   compenseren  

○ MAAR: 
■ hoe   kan   ernst   delict   bepaald   w  
■ Hoe   bepalen   balans   tussen   baten   van   misdrijven   en   kosten   van   straffen  

● Utilitarisme 

○ Straf   is   gerechtvaardigd   omdat   het   toekoms�g   algemeen   welzijn   verhoogd   w   door 
reduc�e   van   criminaliteit 

○ instrumenten  
■ individuele   en   algemene   afschrikking:   men   doet   een   delict   niet   omdat   men 

schrik   hee�   voor   straf  
■ rehabilita�e:   beïnvloeding   van   persoonlijkheid   crimineel  
■ onschadelijkmaking:   beperken   of   volledig   afnemen   van   bewegingsvrijheid 

crimininelen  
○ MAAR:  

■ wat   als   geen   posi�eve   effecten   voortkomen   uit   straf  
■ conflict   tussen   individuele   en   algemene   afschrikking   =>   beste   straf   kan   bv 

rehabilita�e   zijn   maar   dat   schrikt   anderen   niet   af   dit   delict   te   begaan  
● opm.:   mensen   vinden   vaak   dat   daders   niet   hard   genoeg   gestra�   w  

Hanteren   van   stra�heorieën   door   rechters  
● rechters   reppen   nauwelijks   een   woord   over   stra�heorieën   wanneer   ze   een   straf   zoeken   voor 

dader,   ze   rich�ng   zich   op   concrete   dader   en   daadfactoren  
● Misschien   wel   mogelijk   dat   deze   theorieën   op   een   impliciet   niveau   meespelen  

4.2   Rechterlijke   persoonlijkheid 
Rechterlijke   persoonlijkheid   hee�   rela�ef   weinig   impact   =>   hoewel   men   vaak   dacht   dat   dit   anders 
was   (vb.:   poli�eke   opva�ngen,   opleiding,   werkervaring,...) 

● Angelsaksische   landen:   weinig   bewijs   voor   impact   persoonlijkheid   rechter   (amerika,...) 
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● Con�nentale   landen:   rechter   grotere   inbreng   in   procesvoering   =>   ziet   meer   impact   van 
persoonlijkheid   rechter   (belgie,   nederland) 

4.3   Gerechtigheid 
● Niet   alleen   uitkomst   is   van   belang   om   gerech�gheid   te   ervaren   ook   manier   waarop   men   tot 

beslissing   komt  
○ beslissingsbeheersing:   hee�   elke   par�j   mogelijkheid   om   de   beslissing   te   verwerpen?  
○ Procesbeheersing:   hee�   elke   par�j   de   mogelijkheid   om   verhaarl   te   doen  

● Procesbeheersing   of   het   kunnen   laten   horen   van   een   stem   is   belangrijk   voor   gevoel 
gerech�gheid 

● Accusatoire   rechtspleging:   openbare   aanklager   en   verdediging   presenteren   hun   versie   van   de 
feiten   (vb.   USA)  

● Inquisitoire   rechtspleging:   neutrale   onderzoeksrechter   verzamelt   pro   en   contra   bewijzen   en 
rechter   beslist   wat   er   verder   in   rechtzaal   gezegd   w  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

56 



 
 
 
Adorno :   vatbaarheid   voor   autoritaire   tendensen  

● zie   hoofdstuk   5   bij   het   gehoorzame   subject,   autoritaire   persoonlijkheid 
Allport :   vooroordelen   +   definitie   sociale   psychologie 
Asch:    conformiteit   en   sociale   druk,   onderzoek   met   de   streepjes 
Festinger:    theorie   van   sociale   vergelijking   +   cognitieve   dissononantie   (gevoel   van 
inconsistentie   tussen   handelingen,..   =>   innerlijke   onrust   =>   interpretatie   geven   zodat   wel   in 
evenwicht   is   met   de   rest) 
Heider:    Interpersoonlijke   relaties 
Hovland   :  
Kelley 
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