
 
 

  



 

  



 

Crosscultureel onderzoek  
Studie van gelijkenissen en verschillen tussen 

mensen uit verschillende culturen.  

Experiment  

Een vorm van onderzoek waarbij de 

onderzoeker controle heeft over de 
gebeurtenissen en deelnemers volkomen 

toevallig aan condities worden toegewezen.  

Fundamenteel onderzoek  

Onderzoek met het oog op een beter begrip 

van menselijk gedrag, voornamelijk door het 
toetsen van hypothesen die uit een theorie zijn 

afgeleid.  

Interactionisme  
Er is een dynamische wisselwerking tussen 
dispositie en situatie, waarbij uitingen van 

disposities afhankelijk zijn van de situatie.  

Multicultureel onderzoek  

Studie van gelijkenissen en verschillen tussen 

mensen uit raciale en etnische groepen binnen 

eenzelfde cultuur.  

Multilevelanalyse  

Analyse die effecten bepaalt van de 

verschillende hiërarchische niveaus op een 

uitkomstvariabele, waarbij het individuele 

niveau het ondergeschikte niveau vormt en de 

groep, organisatie of maatschappij het 

bovengeschikte niveau uitmaakt.  

Persoonlijkheidspsycholog
ie  

De studie van de structuur en de effecten van 

stabiele en crosssituationele eigenschappen 

van individuen.  

Sociale cognitie  

Een domein binnen de sociale psychologie dat 

de cognitieve basis van sociaalpsychologische 
fenomenen onderzoekt en tracht te begrijpen.  



 
 

  

Sociale psychologie  

De wetenschappelijke studie naar de wijze 

waarop gedachten, gevoelens, motivatie en 
gedragingen beïnvloed worden door de 

werkelijke of gefantaseerde aanwezigheid van 

anderen en hoe we zelf invloed uitoefenen op 

hoe andere personen denken, voelen en zich 

gedragen.  

Toegepast onderzoek  

Onderzoek met het oog op het verbeteren van 

onze kennis over natuurlijke gebeurtenissen en 

het oplossen van praktische problemen.  

Vooroordelen  

Negatieve gevoelens tegenover andere 

personen gebaseerd op hun lidmaatschap van 

bepaalde sociale groepen.  



1. Stanford prison experiment 
 
Ze wilden aantonen dat een slechte omgeving mensen aanzet tot het stellen van slecht 
gedrag, ook bij mensen die onder normale omstandigheden het goede zouden doen.  
 
Uitgangspunt: situatie van een gevangenis 
 
Er werd een namaak gevangenis gecontrueert, waar 21 deelnemers verbleven die op 
toevallige basis werden ingedeeld in de rol van bewaker of gevangene.  
 
Dag 1: gevangen werden door politieagenten thuis gearresteerd, ze werden geblinddoekt 
naar de gevangenis gebracht. Ze kregen loszittende kleding met identificatienmmer, 
moesten haar bedekken. D 
De bewakers kregen een uniform.  
 
Er werd niemand verteld hoe ze hun rol moesten invullen. De bewakers kregen enkel de 
instructie om voor de goede orde te zorgen, zonder hierbij geweld te gebruiken.  
 
Volgende dagen: bewakers gedroegen zich steeds wreder, hadden plezier om gevangenen te 
treiteren, sloten hen op in overbevolkte cellen,… 
Na amper 36 moesten ze de eerste gevangenen verwijderen, aangezien ze depressieve 
symptomen vertoonden. Studie is uiteindelijk stop gezet.  
 
Kritiek door ethische redenenen.  
 
De studie vormt perfecte illustratie dat de sociale contect een grote invloed heeft op ons 
gedrag.  
 
Onafhankelijke variabelen: 
Afhankelijke variabelen:  
Subjectvariabelen:  
  



2. Max Ringelmann: vergelijking van groepsprestaties met individuele 
prestaties (touwtrekken)  

 
In groep presteert men minder dan alleen  
 

 Interactionisme: dynamische wisselwerking tussen dispositie en situatie  

 Lewin – drie grondbeginselen: gedrag is bepaald door hoe iemand de wereld rondom 
hem interpreteert en waarneemt. Gedrag is afhankelijk van persoon en situatie. 
Sociaalpsychologisch onderzoek moet maatsch problemen oplossen.  

 Adorno: vooroordelen & ideologie  

 Allport: vooroordelen &  intergroepcontact  

 Asch: conformeren & beeldvorming  

 Festinger: sociale vergelijkingstheorie, cognitieve dissonantietheorie  

 Heider: attributietheorie & balanstheorie  

 Hovland: attitudes & overtuigende communicatie  

 Kelley: attributietheorie & kosten- en batenanalyse  

 Individualistische cultuur vs collectivistische cultuur bepaald door 3 kenmerken  
o Complexiteit: geïndustrialiseerde maatsch  meerdere groepen om mee te 

identificeren, meer belang aan persoonlijke doelstellingen  
o Welvaartspeil: financieel onafhankelijk v elkaar  meer sociale mobiliteit 
o Heterogeniteit: meer subgroepen & diversiteit  meer tolerantie voor afwijkend 

gedrag en individuele expressie  
o In US: meest collectivistisch zijn de Aziatische en Latijns-Amerikaanse 

amerikanen, meest individualistisch zijn Amerikanen met Afrikaanse origine  
o Chinezen zijn collectivistischer dan Japanners en Koreanen  

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
  



 

 Afhankelijke 

variabelen  

De variabelen in een experiment die door de 
onderzoeker worden gemeten om te zien of ze door 

de onafhankelijke variabelen worden beïnvloed.  

Archiefonderzoek  

De studie van bestaand materiaal, zoals verslagen, 

documenten, krantenartikels, dagboeken en misdaad-

statistieken  

Begripsvaliditeit  

De mate waarin de operationele variabelen de 

corresponderende conceptuele variabelen 

manipuleren of meten  

Controlegroep  

Een groep deelnemers die exact dezelfde procedures 

van het experiment opgelegd krijgen, maar niet 
worden blootgesteld aan onafhankelijke variabelen  

Correlationeel 

onderzoek  
Onderzoek dat het verband tussen variabelen nagaat  

Debriefing  

De onthulling van de bedoeling van het onderzoek 

aan de deelnemers na het beëindigen ervan, 

waarmee de onderzoeker de eventueel opgewekte 
negatieve gevoelens neutraliseert en het belang voor 

de wetenschap van de bijdrage van de deelnemers 

beklemtoont  

Deceptie  
Het verstrekken van valse informatie aan deelnemers 

over de doelstellingen van het onderzoek  

Deelnemer  
Een individu dat deelneemt aan een psychologische 

studie  

Experimenteel 
realisme  

De mate waarin de experimentele situatie en 

procedures de deelnemers aangrijpen en hen tot 

spontaan en natuurlijk gedrag aanzetten.  

Externe validiteit  

De mate waarin met redelijke zekerheid de 

bevindingen van een studie kunnen worden 

veralgemeend naar andere operationele definities, 

deelnemers, situaties en tijdstippen  



Geïnformeerde 

toestemming  

De weloverwogen en vrijwillige beslissing van een 

persoon om aan onderzoek deel te nemen, steunend 

op de beschrijving door de onderzoeker van de 

vereisten voor de deelname aan het onderzoek.  

Handlanger  
Een medewerker van de onderzoeker die zich 

voordoet al een gewone onderzoeksdeelnemer  

Hoofdeffect  

Het globale effect van de onafhankelijke variabele op 

de afhankelijke variabele, zonder rekening te houden 
met de andere onafhankelijke variabelen  

Hypothese  
Een expliciete, toetsbare voorspelling over het al dan 

niet optreden van een gebeurtenis  

Interactie  

De mate waarin het effect van een onafhankelijke 

variabele op de afhankelijke variabele bepaald wordt 
door de waarde van een andere onafhankelijke 

variabele  

Interbeoordelaarsbet

rouwbaarheid  

De mate van overeenstemming tussen de 

beoordelingen van twee of meer waarnemers die 

hetzelfde gedrag beoordelen  

Interne consistentie  
De mate waarin items van een vragenlijst met elkaar 

samenhangen of correleren  

Interne validiteit  

De mate waarin met redelijke zekerheid de 

verschillen in de afhankelijke variabelen 

toegeschreven kunnen worden aan het effect van de 

onafhankelijke variabelen  

Inwilligingstendens  

De neiging van deelnemers om akkoord te gaan met 

bestaande veronderstellingen, waardoor ze vaak 

affirmatief antwoorden op vragen uit de vragenlijst  

Longitudinaal 

correlationeel 

onderzoek  

Correlationeel onderzoek waarbij de bestudeerde 

variabelen op 2 of meer tijdsmomenten gemeten 

worden  

Observationeel 

onderzoek  

Systematische observatie van individuen, vaak in 

natuurlijke situaties  

Onafhankelijke 

variabelen  

De variabelen die door de onderzoeker in een 

experiment worden gemanipuleerd om te zien welk 

effect ze hebben op de afhankelijke variabelen  



Operationele 

variabele  

De specifieke manier waarop de conceptuele 

variabele wordt gemanipuleerd en gemeten worden  

Opiniepeiling  

Opiniepeilingen stellen vragen over attitudes, 

opvattingen en gedragingen in een steekproef die 

representatief is voor de bestudeerde populatie  

Primaire bronnen  
Oorspronkelijk gepubliceerd werk over bevindingen 

die vaak in artikelvorm in tijdschriften verschijnen  

Secundaire bronnen  

Samenvattende bespreking van 

onderzoeksbevindingen uit primaire bronnen, vaak in 
de vorm van theoretische hoofdstukken of 

introductieboeken  

Sociale 

wenselijkheidverteke

ning  

De tendens van deelnemers om onnauwkeurige 

zelfbeschrijvingen te rapporteren omdat ze een goed 

figuur willen slaan  

Subjectvariabelen  
Variabelen die individuele, vooraf bestaande 

verschillen tussen onderzoeksdeelnemers typeren  

Theorie  

Een georganiseerde set van abstracte principes die 

het mogelijk maken om geobserveerde fenomenen te 

verklaren  

Verwachting van de 

proefleider  

De verwachtingen van de proefleider over de 

resultaten van een experiment bepalen zijn of haar 

gedrag ten aanzien van de deelnemers, waardoor 

deelnemers op hun beurt hun gedrag aanpassen  

Volkomen toevallige 

toewijzing  

Het random toewijzen van deelnemers aan 
experimentele condities, zodat elke deelnemer 

evenveel kans heeft om aan elk van de condities te 

worden toegewezen  

Werelds realisme  
De mate waarin de onderzoekssituatie met de 

werkelijke wereld overeenkomt.  

 
 

  



 Criteria theorie: eenvoud, volledigheid en generativiteit  

 Begripsvaliditeit: correcte meetinstrumenten en operationele variabelen  

 Interne consistentie: samenhang tussen vragen ve vragenlijst  

 Sociale wenselijkheidsvertekening: met pseudo-informatiebron (zogezegde 
leugendetector) was men eerlijker over drugs, drank en orale seks hihi  

 Inwilligingstendens: neiging tot ja zeggen  

 Likert schaal: mate van akkoord gaan met uitspraken: helemaal niet akkoord tot 
helemaal akkoord  

 Interval-contingente zelfbeschrijvinging = op regelmatige tijdstippen. Signaal-contingent 
= bij piep of whatever. Gebeurtenis-contingent = meteen na gebeurtenis  drie 
manieren om geheugeneffecten uit te schakelen bv. foute herinneringen  

 Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid: zelfde conclusies bij meerdere experts die het 
gedrag v iemand beoordelen  
 

1. Koningin Elisabethwedstrijd 
 
Volgorde-effect  

 
Gemiddeld genomen per avond wordt het laatste optreden beter beoordeeld en is er een 
trend naar hogere scores later in het concours.  
 

2. Composite index antisociaal gedrag  
 

 
 
Hoofdeffecten:  
Interactie effecten: Ja, want de lijnen zijn niet evenwijdig, dan is er altijd interactie.  
 



Onderzocht: verband tussen zelf mishandeld te zijn in de kindertijd en later antisociaal 
gedrag.  
Dit verband bleek afhankelijk te zijn van de aanwezigheid van het zogenaamde MAOA-gent.  
Zelf mishandeld zijn heeft een sterke relatie met antisociaal gedrag voor individuen met een 
lage MAOA-activiteit.  
Mensen met een hoge MAOA-activiteit daar is het verband zwakker.  
 

3. Bobo Doll experiment (Bandura)  
 
We leren niet enkel gedrag aan door eigen ervaringen met betrekking tot baten en straffen, 
maar het zien van modellen heeft eveneens een effect.  
 
Onafhankelijke variabelen: 
Afhankelijke variabelen: 
Subjectvariabelen: 

4. Rosenthal: effect van verwachtingen  
 
Proefleiders kunnen onbewust de deelnemers aan de verschillende condities anders 
behandelen en zo het effect deels zelf creeëren.  
 
Proefleidereffect = de invloed van de verwachtigen van de proefleider op de resultaten.  
 

5. Fraude bij 1/12 medische wetenschappers 
 
8% van de medische onderzoekers in Vlaanderen geeft toe data te verzinnen of te 
‘masseren’ om een hypothese te doen kloppen.  
 
Stapelgate  
 

 Hulpgedrag bij oversteken v blinde persoon: rio de janeiro meest hulpvaardige stad  

 Voorwaarden experiment: onderzoekers moeten controle hebben + random toekenning 
vd deelnemers.  

 Statistische significantie: 5 percentgrens v toevalligheid, replicatieonderzoek verkleint 
toeval  

 Externe validiteit = veralgemeenbaarheid 
o Werelds realisme: overeenkomst met werkelijkheid  
o Experimenteel realisme: experiment w als echt ervaren  

 Deceptie  debriefing  
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



 

Extrinsieke motivatie  

De motivatie om een opdracht uit te voeren die 

voortkomt uit factoren die losstaan van de 

activiteit, maar wel allerlei voordelen, zoals geld, 

erkenning of het vermijden van straf met zich 

meebrengt.  

Gelaatsfeedbackhypothese  

De hypothese dat veranderingen in de 

gelaatsuitdrukking de aanleiding kunnen zijn tot 

corresponderende veranderingen in gevoelens.  

Ideale zelf  
De eigenschappen waarvan men wil dat men ze 

zou hebben.  

Impliciet egotisme  

Een automatische, onderhuidse vorm van 

verheerlijking van alles wat met het zelf te 

maken heeft.  

Intrinsieke motivatie  

De motivatie om een activiteit uit te voeren die 
voortkomt uit de eigen interesse, vanwege de 

uitdaging of gewoonweg omdat men de activiteit 

leuk vindt.  

Introspectie  

Het observeren en onderzoeken van interne 

processen, zoals denkbeelden, emoties en 

motivaties.  

Neerwaartse sociale 

vergelijking  

De defensieve neiging om zichzelf te vergelijken 

met anderen die minder succesvol, gelukkig, of 
welgesteld zijn.  

Overrechtvaardigingseffect  
De vermindering van de intrinsieke motivatie 
voor activiteiten die worden geassocieerd met 

beloning of andere extrinsieke factoren.  

Ought self  
De eigenschappen waarvan men vindt dat men 
ze zou moeten hebben, interfereert met 

plichtsbesef en verantwoordelijkheid.  

Privaat zelfbewustzijn  
De tendens om zich op interne gedachten en 
gevoelens te richten.  

Publiek zelfbewustzijn  

De neiging om vooral aandacht te besteden aan 

het beeld dat anderen (het publiek) van ons 
vormen.  

Subjectief welbevinden  
Geluk of tevredenheid met het leven zoals 
gemeten met een vragenlijst.  



Tweefactorenemotietheorie  

De theorie die stelt dat de ervaring van emoties 

op basis van twee factoren is gebaseerd: 
fysiologische opwinding en een cognitieve 

interpretatie van die opwinding.  

Zelfconcept  

het zelfconcept is een interne representatie van 

wie je denkt te zijn en bevat aspecten die 

refereren aan sekserollen, etnische identiteit, 
persoonlijkheid, bekwaamheden, hobby’s, enz.  

Zelfdiscrepantietheorie  

De theorie die stelt dat de discrepantie tussen 

het actuele zelf enerzijds en het ideale zelf en 

het ought self anderzijds, leidt tot een lagere 
zelfwaardering die gepaard gaat met negatieve 

emoties.  

Zelfhandicappering  

Gedrag bedoeld om de eigen prestaties te 

ondermijnen zodat men een excuus heeft voor 

de te verwachten mislukking, terwijl bij 

onverwacht succes de bekwaamheid extra in de 

verf wordt gezet.  

Zelfperceptietheorie  

De theorie die stelt dat men gedachten en 

gevoelens kan afleiden uit de observatie van het 

eigen gedrag en de situatie waarin het gedrag 

plaatsvindt.  

Zelfpresentatie  
Het proces waarbij men vorm tracht te geven 

aan de impressies die anderen van ons vormen.  

Zelfregulatie  

De intentionele poging om gedachten, gevoelens 

en gedrag te controleren en eventueel te 

veranderen aan de hand van interne 
standaarden.  

Zelfschema’s  
Mentale structuren die men hanteert om 
zelfrelevante kennis te organiseren en de 

informatieverwerking ervan te sturen.  

Zelfstandigheid en 

afhankelijkheid  

De mate waarin men de klemtoon legt op het 

individuele dat boven de groep gezet wordt 

versus onderlinge afhankelijkheid samenwerking 

en sociale harmonie  

Zelfsturing  
De neiging om gedrag af te stemmen op de 
eisen van sociale situaties en andere personen.  



Zelfuitputting  

Nadat men zelfcontrole heeft uitgeoefend, is er 

een tijdelijke verminderde capaciteit om 

zelfregulatieprocessen uit te voeren.  

Zelfverificatie  

Het verlangen door anderen gezien te worden 

zoals men zichzelf ziet, waardoor men het 

zelfbeeld kan bevestigen.  

Zelfwaardering  
De affectieve component van het zelf, bestaand 
uit een algemene evaluatie van het zelf en een 

algemene inschatting van iemands waarde.  

 
  



1. Gallup: spiegelonderzoek  
 
Hij plaatste verschillende diersoorten voor een spiegel. Na enkele dagen gebruikten de 
mensapen, maar niet de andere dieren, de spiegel om hun tanden te reinigen,… 
Het was duidelijk dat ze zichzelf herkenden.  
Andere diersoorten zoals honden, vissen, vogels niet en kijken achter de spiegel of zijn 
angstig.  
 
In andere studies werd er een reukloze rode verf op hun voorhoofd aangebracht, als ze 
hunzelf dan in de spiegel zagen, raakten ze enkel de rode stip aan op hun voorhoofd. 
Dit toont aan dat ze zichzelf herkenden in de spiegel.  
 

  
 

Lewis en Brooks-Gunn: baby’s en peuters 
 
De meeste jonge kinderen herkennen zichzelf in de spiegel tussen 18 en 24 maanden. 
Meestal wordt dit duidelijk omdat ze de rode verf op hun gezicht trachten weg te vegen, in 
plaats van naar de spiegel te reiken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jonge kinderen die voor de test slagen, maken meer gebruik van de termen ‘ik’ en ‘mij’ 
 

  



2. Looking glass self  
 
Men ziet zichzelf door de ogen van anderen als spiegels waarin men zichzelf leert kennen.  

 The generalized other: maatschappelijke normen  
 

 
 

3. Geslachtsverschillen  
 
Meisjes investeren meer in interpersoonlijke relaties, jongens meer in sociale groepen.  
 
Hoofdeffecten? 
Interactie effecten? 

 
 

4. Inglehart 
 
Leden van oudere generaties zijn meer materialistisch ingesteld, terwijl jongere generaties 
meer gericht zijn op postmateriële waarden.  
 

  



5. Behoeftentheorie van Maslow 
 

 
 

6. Twenge et al.  
 
Vergelijking van 3 generaties op 18-jarige leeftijd.  

1. Babyboomers 
2. Generatie X 
3. Generatie Y  

De generaties X en Y hechten meer belang aan geld, het ‘correcte’ imago en populariteit 
 

7. Roberts et al. 
 
Elke generatie jongeren is een generation me en wordt later een generation we 
 

8. Kim en Markus: verkies je gelijkheid of uniekheid? 
 

1. Abstracte figuren: mensen van individualistische culturen hebben voorkeur voor 
figuren die eruit springen, uniek zijn of tot de minderheid behoren. Leden van 
collectivistische culturen hebben liever deeltjes die passen bij de rest.  

2. Balpen kiezen als beloning: na het invullen van een vragenlijst mochten ze kiezen uit 
4 balpennen, waarvan er 3 een gelijke kleur hadden maar de 4de afwijkend was. Uit 
resultaten bleek dat 74% van de Amerikan voor de unieke koos (individualistische 
cultuur) en 76% van de Aziaten voor een niet-uniek exemplaar koos (collectivistische 
cultuur)  

  



9. We denken niet zoveel aan onszelf  
 
Een week lang schreven 100 volwassenen 2x per uur op waaraan ze dachten.  

 8% vd gedachten hebben betrekking op het zelf  

 
 

10. Wilson en Schooler: kan introspectie helpen een beslissing te nemen? 
 
Deelnemers beoordeelden 5 soorten jam. Ofwel dienden ze de voorkeuren te analyseren, 
ofwel beslisten ze intuïtief. De mate waarin ze nadachten, had een groot effect op de 
boordelingen.  
De samenhang tussen oordelen van deelnemers en experts was sterker indien de 
deelnemers intuïtief oordeelden dan wanneer ze bewust nadachten.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

11. Barnum effect: wij zijn allen ‘uniek’ 
 

 Zelfperceptietheorie: gedachten & gevoelens afleiden uit observatie vh eigen gedrag 
 
 

12. Strack onderzoek: potlood tussen de tanden of lippen 
 
Manipuleren van de gelaatsuitrdrukking. 
Deelnemers moeten ofwel een potlood tussen de tanden klemmen (mondstand van 
glimlach) of tussen de lippen waardoor ze zuur keken. Ondertussen moesten ze opvulttaken 
doen. Filmpjes in de glimlachconditie vinden ze grappiger dan in de conditie waar ze zuur 
keken. Dit bevestigd de gelaatsfeedbackhypothese: verandering in gelaatsuitdrukking zorgt 
voor verandering in emotie  
  



13. Kleinke et al.: effecten van nabootsen gelaatsuitdrukking is sterker in de 
spiegelconditie 

 
 

14. Zajonc: gelaatsuitdrukking leidt tot fysiologische reacties 
 
Hij stelt dat men door te glimlachen de gelaatsspieren activeert, waardoor er meer 
luchtgekoeld bloed naar de hersenen haat, wat een aangenaam gevoel ervaart.  Omgekeerd 
verlaagt het fronsen van het voorhoofd de bloedtoevoer, waardoor de temperatuur stijgt en 
er een onaangenaam gevoel ontstaat.  
 
Ze vroegen de deelnemers bepaalde klinkers 20x te zeggen (a en e waardoor ze glimlachen, 
u waardoor het voorhoofd wordt gefronst). 
Terwijl de deelnemers rapporteerden hoe ze zich voelden, werden te 
temperatuurschommelingen van het voorhoofd geregistreerd.  
 
De resultaten wezen uit dat het uitspreken van de klanken a en e de temperatuur in het 
voorhoofd verlaagde, waardoor de deelnemers vrolijker werden. De u leidde tot een hogere 
temperatuur en een slechter humeur. 
 
Gelaatsuitdrukkingen brengen dus fysiologische veranderingen teweeg die de aanleiding zijn 
tot een veranderde emotionele ervaring. 
 
Afhankelijke variabele: 
Onafhankelijke variabele: 
 

 
 

15. Gelukkiger van botox 
 
Recent onderzoek toont dat mensen met botox in het voorhoofd gelukkiger zijn, omdat ze 
minder fronsen. 
Opgelet vor botox rond de bovenhoeken van de mond! 
Botox spuit gevoelens ook plat. 

 Ook invloed van lichaamshouding: expansie doet ons trots voelen (rechtop staan), 
inkrimping doet ons neerslachtig voelen  

 



16. Lepper, Greene en Nisbett: het klassieke experiment. Het 
overrechtvaardigingseffect 

 
De onderzoekers legden in een kleuterklas op een tafeltje een aantal viltstiften waarmee de 
kleuters tijdens een vrij uurtje mochten kleuren. 
 Op basis van observaties van hun gedrag konden de kleuters worden geselecteerd die vaak 
met de stiften speelden en dus intrinsiek gemotiveerd waren. 
Daarna werden de kinderen volkomen toevallig aan 3 experimentele condities toegewezen. 
 
Conditie 1: gevraagd om met de vilstiften enkele tekeningen te maken.  
Conditie 2 (de overrechtvaardigingsconditie): werd een prijs beloofd. 
Conditie 3: er werd geen beloning beloofd maar klegen onaangekondigd wel een beloning 
als ze met de stiften tekenden. Dit is de controle conditie om uit te sluiten dat de beloning 
op zich het effect zou kunnen sturen.  
 
Een week later werden de stiften opnieuw op het tafeltje gelegd en konden de kleuters 
tijdens het vrrije uurtje spontaan kleuren. De tijd die de kleuters aan de activiteit 
besteedden, werd gebruikt als indicator van intrinsieke motivatie. 
 
De kleuters die met stiften hadden getekend om een beloning te krijgen -> minder 
geïnteresseerd dan voordien. 
De kleuters die geen of onverwachte beloning ontvingen, bleken nog steeds intristiek voor 
de activiteit gemotiveerd te zijn.  
 

 
 

 Sociale vergelijkingstheorie: tevreden met 40% als de rest 20% heeft dan met 60% als de 
rest 80% heeft.  

 Tweefactoren emotietheorie: 1st fysiologische opwinding, dan cognitieve interpretatie 
(experiment met epinephrine, soort caffeïne)  handlanger boos is deelnemer ook 
boos, handlanger blij is deelnemer ook blij door interpreteren van de hartkloppingen etc  

 Behoefte aan zelfwaardering: primaire nood aan relatievorming en erkenning, buffer 
tegen bedreiging vd eigen dood & nodig om gelukkig, gezond en productief te zijn 

  



 

17. Zelfwaardering bij jongeren 
 
De meerderheid van de Vlaamse jongeren heeft een positief zelfbeeld, een goede relatie 
met de ouders en neemt uitgebreid deel aan het verenigingsleven.  
 

 
 

 Zelfdiscrepantietheorie: actuele zelf ≠ ideale zelf (wie je wil zijn)  ontgoocheling en 
verdriet  

o Actuele zelf ≠ ought self (wie je zou moeten zijn)  schaamte en schuld  
o Groter negatief effect op zelfwaardering: als er grotere discrepantie is, als je een 

groter belang hecht aan de discrepantie, als je meer aandacht er aan schenkt.  

 Zelfbewustzijnstheorie: zelfreflectie maakt persoonlijke tekortkomingen duidelijk, maakt 
dus ongelukkig  dichters die meer ik gebruikten, pleegden meer zelfmoord  

 Privaat bewustzijn: gericht op gevoelens en gedachten  

 Publiek bewustzijn: gericht op hoe anderen een beeld van ons vormen  

 Zelfbewustzijn ontvluchten door drank, drugs, spirituele extase, SM, zelfmoord  
 

18. Dewitte, Buyneel en Geyskens: Beperkingen zelfregulatie 
 
Tijdens het winkelen moet men veel keuzes maken, wat zelfcontrole vereist. Hierdoor wordt 
het reservoir uitgeput.  
Na zelfcontrole werd eerder een duurder, maar aantrekkelijker product boven een 
goedkoper, maar minder aantrekkelijk product gekozen, howel beide producten even 
functioneel waren.  
  



19. Toekomstverwachtingen van studenten 
 
Mensen hebben doorgaans een hoge pet op van zichzelf.  
Er is overdreven optimisme omtrent de toekomost. 
Meer mensen dan je zou verwachten, scoren boven het gemiddelde.  
 

   
 

20. Naamlettereffect 
 
Men heeft een voorkeur voor de letters uit de eigen naam. Dit effect blijft zelfs bestaand 
wanneer we het fenomeen kennen. = impliciete zelfwaardering = impliciet egotisme  
 

  
 

21. Men bedient zich van ego-beschermende rationalisaties en is als het ware 
de advocaat van de zaak ‘het zelf’ 

 
Stelling dat een vaste relatie op jonge leeftijd leidt tot een stabiel huwelijk. 

1. Zij die geen vaste relatie hadden op jonge leeftijd waren ervan overtuigd dat hun 
gebrek aan ervaring de beste waarborg was voor een stabiel huwelijk.  

2. Zij die wel relaties hadden zagen ervaring als een voordeel. 

  



 

22. Berglas en Jones experiment over zelfhandicappering  
 
Fase 1: ze krijgen een test 
Groep A krijgt een gemakkelijke test  hoge succesverwachtingen  
Groep B krijgt een moeilijke test  lage succesverwachtingen 
 
Fase 2: ze krijgen een tweede test maar kunnen vooraf keizen tussen pilletjes 

1. Actavil  prestatiebevorderende drug 
2. Pandocrin  prestatieverhinderende drug 

 
Resultaat: 
Groep A die eerst hoge succesverwachtingen had zal kiezen voor de prestatiebevorderende 
Groep B die eerst lage succesverwachtingen had zal kiezen voor prestatieverhinderende 
 

 Mannen zelfhandicapperen meer door drugs te gebruiken of niet te oefenen, vrouwen 
meer door stress en fysieke symptomen  

 Mensen met een lage zelfwaardering handicapperen als defensief excuus bij mislukking, 
mensen met een hoge ZW handicapperen zodat ze meer geprezen worden bij succes.  

 

23. Birging (basking in reflected glory)  
 
Verhoogd zelfwaardering door associatie met succesvolle personen.  

1. Meer identificeerbare voetbalsupporters na een overwinning van het team 
2. Verkiezingsaffiches van de winnende partij blijven langer hangen na de verkiezing 

 

24. CORF (Cut off reflected failure) 
 
Wanneer het favoriete team verliest gaat men zelfs aan zijn eigen bekwaamheden twijfelen. 
Dit gaat soms gepaard met daling van testosteronniveau.  

 Deelnemers moesten een probleem oplossen in team. In de succesvolle conditie zonder 
feedback nam 68% en 50% een badge mee naar huis. Van de falende groep nam slechts 
9% een badge mee.  

 

25. Neerwaartse sociale vergelijking  
 

 Zich vergelijken met anderen die minder succesvol, gelukkig of welgesteld zijn is goed 
voor de zelfwaardering. Voor mensen met een lage zelfwaardering hebben neerwaartse 
vergelijkingen een opbeurend effect.  

 Stel dat een goede vriend succesvoller is dan jijzelf: indien het succes geboekt wordt op 
een terrein dat niet centraal is voor het zelfconcept zal men BIRGen, indien het succes 
zich echter op een belangrijk zelfaspect afspeelt, dan ervaart men sociale 
vergelijkingsjaloezie en een daling van de zelfwaardering.  

 



 Mensen met een laag zelfbeeld blijken over het algemeen een accuratere inschatting te 
maken van zichzelf dan degenen die een hoge zelfwaardering hebben.  

 Personen met een hoge zelfwaardering worden vlugger boos na negatieve feedback, 
afwijzing en andere egobedreigingen.  

 Zelfpresentatie: een beeld van zichzelf ophangen.  

 Strategische zelfpresentatie: de inspanningen om de indrukken v anderen in een 
bepaalde richting te sturen met het oog op het verwerven van invloed, macht, sympathie 
en/of goedkeuring  

o Get along: aantrekkelijk lijken, zich bemind of geliefd maken 
o Get ahead: zelfpromotie, jezelf verkopen  respect afdwingen  
o Uitstraling van macht 

 Schijnwerpereffect: de overtuiging dat men meer op ons let dan in realiteit. Genant 
Tshirt dragen naar de les, men dacht gezien te zijn geweest door 50%, was maar 25%.  

 

26. Zanna en Pack: gelijkenissen opdrijven  
 Gelijkenis verhoogd de attractiviteit  
 

 
 

 Voordelen van aantrekkelijk zijn: gemiddeld een 12% hoger salaris, aantrekkelijke baby’s 
krijgen meer aandacht van hun moeder…  

 Deelnemers die dachten goed te scoren op een taak kozen een plaats vooraan in het 
zicht, deelnemers met lage taakverwachtingen kozen een plaats achteraan  
competentie willen uitstralen  

 

27. Sociale netwerksites 
 
Uit nieuw onderzoek blijft dat Facebook kan zorgen voor meer zelfvertrouwen.  
 

28. Swann-onderzoek 
Deelnemers moeten een partner kiezen uit iemand die hen positief had beoordeeld en 
iemand die hen negatief had beoordeeld.  
Deelnemers met een positief zelbeeld kozen eerder iemand die hen positief beoordeelde. 
Deelnemers met een negatief zelfbeeld kiezen eerder voor iemand die hen negatief 
beoordeelde.  
 
Mensen met een negatief zelconcept wensen dat hun zelfbeeld bevestigd word door 
anderen. 
Zelfverificatie! = het verlangen door anderen gezien te worden zoals men zichzelf ziet  
 



29. Leidt rijkdom tot geluk?  
 
Geld heeft een kleiner effect op geluk dan dat je op basis van mensenkennis zou 
verwachten.  

 Vanaf de 10 000 dollar-grens, blijft geluk stabiel (vanaf de basisbehoeftes kunnen 
worden voldaan).  

 Onderzoek: de rijkste Amerikanen zijn 77% vd tijd gelukkig, de middenstanders 62% vd 
tijd 

 

 

 Zelfsturing: de neiging om het gedrag af te stemmen op de eisen van sociale situaties en 
andere personen.  

 Subjectief welbevinden: hoe gelukkig dat je vindt dat je bent. Hoogst in IJsland, Zweden, 
Australië en Denemarken, laagst in Dominicaanse republiek, Kameroen, China en Sovjet-
Unie. In de meeste landen een tendens naar meer geluk, een evolutie gerelateerd aan 
een stijging in vrijheden en democratie.  

 Mensen zijn het gelukkigst op vrijdagen en zaterdagen & minst op maandag en dinsdag.  

 Test bij studenten: gelukkigst tussen 12u en 18u, minst in de vroege en late uurtjes   

 Drie factoren die bijdragen tot subjectief welbevinden: sociale relaties, tewerkstelling 
(werkenden gelukkiger dan niet-werkenden) en fysieke gezondheid.  

 Onze perceptie van weelde is relatief, niet absoluut. Afhankelijk van opwaartse of 
neerwaartse vergelijkingsankers. Gelukkige mensen maken meer neerwaartse vgl’en en 
ongelukkige mensen meer opwaartse.  

 Mensen zijn ook geneigd hun recent verleden als vergelijkingsbasis te nemen. De 
aanpassingspeiltheorie stelt dat het huidige niveau van tevredenheid afhangt van wat 
men voordien gewend was.  hoe meer geld men heeft, hoe meer men verlangt en 
nodig heeft om het geluk te verhogen.  

 Nastreven van bezit ondermijnt het geluk, nastreven van intimiteit en persoonlijke groei, 
maar ook streven naar een betere maatsch en wereld, leiden wel tot verhoogd subjectief 
welbevinden en betere psychische gezondheid.  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



  



 
 

Actor-observatoreffect  

De tendens om persoonlijke attributies te maken 

voor het gedrag van anderen en situationele 

attributies voor zichzelf.  

Additief model  

Dit model veronderstelt dat sociale waarnemers 

een globale impressie van een persoon vormen 

door alle positieve en negatieve kenmerken op te 

tellen.  

Attributietheorie  
Theorie over het proces van het toeschrijven van 

oorzaken aan gedrag.  

Attributionele vertekening  

Omdat men in een korte tijdspanne attributies 

maakt treden er systematisch vertekeningen op in 

het verzamelen van of verwerken van informatie 

over de oorzaken van het gedrag dat men 

probeert te verklaren.  

Basisfrequentievalstrik  

De bevinding dat mensen relatief weinig belang 
hechten aan numerieke basisfrequenties of 

waarschijnlijkheids-berekeningen, maar eerder 

beïnvloed worden door opvallende 

gebeurtenissen.  

Behoefte aan afsluiting  
De behoefte om tot snelle en definitieve 

beslissingen en oordelen te komen.  

Beschikbaarheid-

heuristiek  

De neiging om de waarschijnlijkheid van 

gebeurtenissen te beoordelen op basis van 

gegevens die in het geheugen beschikbaar zijn en 

vlug en gemakkelijk oproepbaar zijn.  

Betekeningveranderings-

hypothese  

Het feit dat zodra een impressie gevormd is 

nieuwe inconsistente informatie op basis van de 

initiële impressie geherinterpreteerd zal worden.  

Centrale trekken  

Trekken die de aanwezigheid van andere trekken 

impliceren en daardoor impact hebben op de 

resulterende indruk.  

Confirmatievertekening  

De tendens om informatie te interpreteren, 

zoeken en te vervormen in overeenstemming met 

de bestaande opvattingen.  



Consensusinformatie  
Informatie over het al dan niet voorkomen van 

het effect bij andere factoren.  

Consistentie-informatie  
Informatie over het al dan niet voorkomen van 

het effect bij andere omstandigheden.  

Covariatieprincipe  

De stelling dat men een gedrag toeschrijft aan de 

oorzaak die aanwezig is wanneer het gedrag 

aanwezig is wanneer het gedrag niet optreedt.  

Distinctiviteitsinformatie  
Informatie over het al dan niet voorkomen van 

het effect bij andere stimuli.  

Fundamentele 

attributiefout  

De neiging om wanneer men het gedrag van 

anderen verklaar de impact van persoonlijke 

factoren te overschatten en de rol van situaties te 

onderschatten.  

Gemiddelde model  

Dit model veronderstelt dat sociale waarnemers 

een globale impressie van een persoon vormen 

door het gemiddelde te nemen van alle positieve 

en negatieve kenmerken.  

Impliciete 

persoonlijkheidstheorie  

Een netwerk van veronderstellingen over 

verbanden tussen persoonlijkheidstrekken en hun 

relaties met gedragingen.  

Informatie-
integratietheorie  

De theorie die stelt dat impressies gebaseerd zijn 

op eigenschappen van de sociale waarnemer en 

op een gewogen gemiddelde van de kenmerken 

van de doelpersoon, spectaculaire 

gebeurtenissen.  

Instabiele attributies  

Het toeschrijven van het gedrag van een 

doelpersoon aan factoren die in dit ene geval 

opgaan maar op andere momenten wellicht niet 

geldig zijn.  

Non-verbaal gedrag  

Lichaamstaal in de vorm van gedrag gebaseerd 

op niet-talige signalen of tekens, zoals 

gelaatsuitdrukkingen en lichaamstaal.  



Overtuiging in een 
rechtvaardige wereld  

De opvatting dat in deze wereld iedereen krijgt 

waar hij recht op heeft en iedereen uiteindelijk 

naar verdienste zal beloond worden.  

Paraverbaal gedrag  

Niet-linguïstische kenmerken van communicatie, 

zoals de toon, het volume, de intonatie, de 

articulatie, het timbre en het ritme waarom het 

gezegd wordt.  

Persoonsattributie  

Het toeschrijven van het gedrag van een 

doelpersoon aan de actor zelf en zijn interne 

eigenschappen.  

Primauteitseffect  

De bevinding dat eerder genoemde informatie 

meer impact heeft op oordelen dan later 

gepresenteerde informatie.  

Situationele attributie  

Het toeschrijven van gedrag van een doelpersoon 

aan factoren buiten de actor, hetzij een andere 

persoon, hetzij de situatie.  

Stabiele attributies  

Het toeschrijven van het gedrag van een 

doelpersoon aan factoren die niet enkel nu 

aanwezig zijn, maar eveneens in de toekomst 

gelden.  

Treknegativiteits-

vertekening  

Men kent een groter gewicht toe aan negatieve 

dan aan positieve eigenschappen.  

Valseconsensuseffect  

De neiging om eigen opinies, kenmerken en 

gedragingen als standaard te gebruiken, 

waardoor men denkt dat ze gedeeld worden met 

en typerend zijn voor anderen.  

Zelfvervullende 

voorspelling  

Het fenomeen dat andere personen gedrag stellen 

conform aan onze verwachtingen  

 
  



 90% vd eerste indruk is gebaseerd op kledij en lichaamstaal  
o 7% op wat iemand zegt, 38% paraverbaal gedrag (toon & ritme), 58% 

lichaamstaal  

 Eerst zien we de primaire kenmerken: leeftijd, geslacht, huidskleur. Andere kenmerken 
die ook een impact hebben, maar geen betrekking op sociale categorie: lichaamslengte 
wijst op dominantie, zwaarlijvigheid op luiheid en gezelligheid, bril maakt intelligent  

 “wat mooi is, is goed”-stereotype: aan aantrekkelijke personen worden vanzelf goede 
kwaliteiten gelinkt  

 Babyface  gezien als vriendelijk, hartelijk, eerlijk, naïef, zwak & onderdanig  

 Typisch volwassen gezicht  sterkte, dominantie & competentie  

 Rechters: minder streng voor babyface bij voorbedachte rade, maar strenger indien er 
nalatigheid ih spel is 
 

1. Gelaat in de politiek  
 
Volwassenen en kinderen zijn in staat om met een redelijke nauwkeurigheid te schatten wie 
van deze 2 kandidaten zal worden verkozen, op basis van hun gelaat.  

 In 68% vd gevallen werd de winnaar er uit gekozen, puur op gezicht geschat  
 

 
 

  



2. Meta-analyse cross-culturele identificatie van emoties 
 
Wereldwijd worden de 6 basisemoties in foto’s van gelaatsuitdrukkingen herkend.  

 De accuraatheid van het benoemen van emoties stijgt met 9% als de persoon op de foto 
tot dezelfde regio, etnische groep hoort.  

 

 
 
 

 Men ziet wat men verwacht te zien: ambigue gelaatsuitdrukking  “achternagezeten 
door hond” gelaat werd geïnterpreteerd als angstig, “net lotto gewonnen” zelfde gelaat 
werd geïnterpreteerd als gelukkig.  

 
 

3. Lichaamstaal en handgebaren  
 
In tegenstelling tot de universele betekenis van emoties, verschillen andere non-verbale 
gedragigen tussen en zelfs binnen culturen = manifestatieregels  
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Als je wilt lachen, pak 

je allebei je mond-

hoeken beet en trek ze 

omhoog! Dat is een 
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cursus voor de 
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in Peking buitenlandse 

gasten ontvangen en 

op die manier het 

gezicht zullen zijn van 

China
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4. Accuraatheid detectie van perceptie 
 

 
 

 Experiment: foto’s van mensenmassa  zoek afwijkende gelaatsuitdrukking  boze 
gezichten sneller opgemerkt dan gelukkige of neutrale  boze gezichten ontlokken 
fysiologische opwinding. Ook afkeer is adaptief, bij filmpjes van mensen die afkeer 
hadden van bepaalde dingen, werden dezelfde hersendelen actief bij de deelnemers als 
dat ze zelf de vuile dingen zouden ruiken/zien.  

 

 Bedrog kan je best afleiden uit de stem (verhoogt bij liegen, aarzelend spreken), dan 
lichaamstaal (zenuwachtig bewegen), dan gelaat 

 Persoonattributies  = eigenschappen vd actor = interne attributies  

 Situationele attributies = ligt aan andere persoon, situatie = externe attributies  

 Stabiele attributies: blijven hetzelfde over tijd (talent bv)  

 Instabiele attributies: enkel in dit ene geval (toeval bv)  
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Accuraatheid Detectie van Deceptie

Ekman, P. & O’Sullivan, M. (1991). Who can catch a liar ? American Psychologist, 46, 913-920

Lie to me

Als de wetenschapper Cal Lightman praat de Britse acteur in Lie to me met potentiële 

misdadigers om te zien of ze de waarheid vertellen. Hij luistert niet naar wat ze zeggen, 

maar analyseert de kleinste veranderingen of bewegingen in hun gezicht. 

Op dat gegeven is Lie to me, een tv-serie over liegen, gestoeld. Lightman is een 

psycholoog die vaak de politie helpt. In één aflevering komen meerdere zaken tegelijk 

aan bod, waarbij de verraderlijke gelaatsexpressies van criminelen telkens centraal staan
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Micro-expressies



5. Jones en Harris experiment: Corresponderende inferentietheorie 
 
Theorie stelt dat men inferenties maakt over een persoon, wanneer zijn of haar gedrag vrij 
gekozen is, onverwacht en een beperkt aantal gunstige effecten heeft.  
 
Studenen kregen in de helft van de condities zogenaamd de opdracht om een negatief of 
positief essay te schrijven over een controversieel thema, de Cubaanse leider Fidel Castro.  
In de andere condities hadden de studenten zogenaamd zelf vrij gekozen om een anti- of 
pro-essat te schrijven.  
De essays werden later door de deelnemers beoordeeld.  
De deelnermers leidden de attitudes van de studenten vooral af uit het essat indien de 
studenten de vrije keuze hadden.  
 

 
 
 
 
Personen schrijven gedrag toe aan die factoren die aanwezig zijn als het gedrag aanwezig is 
en afwezig zijn als het gedrag afwezig is.  
 
Er worden 3 belangrijke soorten covariantie-informatie onderscheiden 

1. Consensusinformatie 
2. Disinctiviteitsinformatie 
3. Consistentie-informatie 

Afhankelijk van deze informatie wordt een persoonattributie, stimulusattributie of 
omstandigheidsattributie gemaakt.  
 
 
 

 
 
  



6. Onderzoek over de fundamentele attributiefout 
 
Fundamentele attributiefout = impact persoonlijke factoren te overschatten en de rol van 
situaties te onderschatten.  
 
In een tvquiz stelden quizmasters 10 moeilijke vragen op. 
Daarna trachtten de deelnemers, die de rol van kandidaat hadden, de vragen op te lossen. 
De kandidaten en het publiek dachten dat de kandidaten minder algemene kennis hadden.  
De ondervragers zelf overschatten hun algemene kennis niet, aangezien ze hun voordelige 
situatie goed konden inschatten 
 

 
 

7. Twee-stappen attributie model 
 
Attributie van gedrag verloopt in 2 stappen 

1. Automatische persoonlijke attributie 
2. Aanpassing van de aanvankelijke beoordeling door toevoeging van situationele 

factoren, indien nodig.  
Onderzoek ondersteunt dit: 

1. We maken snel beoordelingen en vormen gemakkelijk eerste indrukken (stap 1: 
automatische persoonlijke attributie) 

2. Extra cognitieve belasting of distractie bevorderen het maken van de fundamentele 
fout.  

3. Motivering tot zorgvuldigheid/accuraatheids en voldoende tijd reduceren de 
fundamentele fout. 

 

Twee-stappen Attributiemodel
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De fundamentele attributiefout 

als een perceptueel fenomeen
De tendens om het eigen gedrag toe te 

schrijven aan situationele oorzaken en dat van 

anderen aan persoonlijke factoren

Actors
Beseffen dat ze zich soms anders gedragen naargelang de 

situatie waarin ze verkeren

Richten hun aandacht vooral om de omgeving en niet zozeer 

op zichzelf

Observatoren
Beschikken over beperkte informatie en nemen aan dat actors 

zich steeds op dezelfde wijze gedragen

Richten hun aandacht op de actor

https://www.youtube.com/watch?v=vJG698U2Mvo
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ACTORS beoordelen ZICHZELF OBSERVATORS beoordelen ACTORS



8. Actor – observator model : Storms’ experiment  
 
Actor-observator model = de tendens om persoonlijke attributies te maken voor het gedrag 
van anderen en situationele attributies voor zichzelf.  
 
Waarnemers richten zich vooral op de actor, waardoor ze persoonsattributies maken. 
Observators leggen dus een oorzakelijk verband tussen het geobserveerde gedrag en de 
persoon die ze waarnemen.  
 
Bij de actoren werkt het omgekeerd. Actoren zien zichzelf niet, maar ze richten hun gedrag 
op de situationele factoren die hun gedrag sturen. Ze zijn dan ook eerder geneigd om 
situationele attributies te maken.  
Actoren leggen dus een verband tussen hun gedrag en de belangrijke aspecten van de 
situatie. 
 
- 
 
Actoren hebben een kennismakingsgesprek dat door observatoren bekeken wordt.  
Achteraf krijgen de deelnemers videobeelden te zien waarin ze zichzelf bekijken uit het 
perspectief van de observator OF vanuit het perspectief van de actor OF ze krijgen geen 
filmmateriaal (controleconditie). 
 
Actoren die zichzelf achteraf bezig zien vanuit het perspectief van een observator, maakten 
meer persoonsattributies. 
Observatoren die achteraf het perspectief van de actor aangeboden kregen, maakten meer 
situationele attributies.  
 

  

Twee-stappen Attributiemodel
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 Beschikbaarheidsheuristiek: de neiging om de waarschijnlijkheid van gebeurtenissen te 
beoordelen op basis van gegevens die in het geheugen beschikbaar en makkelijk 
oproepbaar zijn.  

 

9. Het valse consensuseffect 
 
= de neiging om eigen opinies, kenmerken en gedragingen als standaard te gebruiken, 
waardoor men denkt dat ze gedeeld worden met en typerend zijn voor anderen. 
 
Ze vroegen aan deelnemers om te schatten hoeveel personen hun opvatting delen. 
Uit de resultaten blijft dat de schattingen van de deelnemers door hun eigen opvattingen 
vertekend werden.  
 

10. Basisfrequentievalstrik  
 
= de bevinding dat mensen relatief weinig belang hechten aan numerieke basisfrequenties 
of waarschijnlijkheidsberekeningen, maar eerder beïnvloed worden door opvallende 
spectaculaire gebeurtenissen.  
 
Dit wordt door de media bespeeld.  
 

 Motivatievertekeningen: zelfdienende attributies: men ziet zichzelf als de oorzaak van 
positieve uitkomsten en zoekt externe oorzaken bij negatieve uitkomsten.  

 Attributies ook bepaald door ideologie: conservatieven schrijven armoede meer toe aan 
het individu zelf, progressieven schrijven dergelijke problemen toe aan de 
maatschappelijke omstandigheden (situationele factoren dus)  

 Overtuiging in een rechtvaardige wereld leidt ook tot meer persoonsattributies. Hard 
werken wordt beloond, luiheid wordt bestraft, alles ligt in je eigen handen. Mensen in 
armere regio’s geloven minder in een rechtvaardige wereld. De neiging om slachtoffers 
te minachten (bv van verkrachting) is een manifestatie van de fundamentele 
attributiefout. De aandacht is te veel op het slachtoffer gericht en te weinig op de 
situatie.  

  



 Integratie van kenmerken in een globale impressie 
o Additief model: sociale waarnemers tellen al het positieve en negatieve op  
o Gemiddelde model: alle kenmerken w opgeteld en gedeeld door het aantal 

kenmerken  
o Informatie-integratietheorie: de impressievorming is een gewogen gemiddelde, 

sommige kenmerken wegen zwaarder door dan andere.  

 De volgorde waarin trekinformatie wordt gepresenteerd, heeft een effect op de 
beoordeling. Primauteitseffect: eerder genoemde informatie heeft meer impact dan 
later gepresenteerde informatie. Behoefte aan afsluiting: het verlangen om ambiguïteit 
te verminderen door een snel antwoord te formuleren, leidt tot hoger primauteitseffect. 
Verzwakt bij meer motivatie om een juist antwoord te formuleren en minder tijdsdruk.  

 Betekenisveranderingshypothese: zodra een impressie gevormd is, wordt nieuwe 
inconsistente informatie geherinterpreteerd zodat het in de impressie past.  

 Asch: de aanwezigheid van een karaktertrek impliceert de aanwezigheid van andere 
trekken = centrale trekken  

 Impliciete persoonlijkheidstheorie: netwerk van veronderstellingen over verbanden 
tussen persoonlijkheidstrekken en hun relaties met gedragingen bv. iemand die traag 
spreekt is niet slim.  

 Onderzoekers stelden dat beschrijvingen van twee personen door 1 waarnemer meer op 
elkaar lijken dan beschrijvingen over 1 persoon door meerdere waarnemers. 
Waarneming is ‘in the eye of the beholder’.  

 Bij beoordelingen van anderen neemt men zichzelf vaak als referentiekader: iemand die 
heel ijverig is zal bv vindend dat 80% van de bevolking lui is.  

 Gelukkige deelnemers hebben meer aandacht voor positieve gedragsinformatie en 
vormen gunstigere impressies. Waarnemers in een goede stemming zijn milder, 
optimistischer en minder kritisch.  

 Treknegativiteitsvertekening: men kent een groter gewicht toe aan negatieve dan aan 
positieve informatie.  

 Zodra men een bepaalde opvatting heeft, is men weinig geneigd om die te herzien, ookal 
is die gebaseerd op onvolledige informatie. Confirmatievertekening: de tendens 
informatie te interpreteren en vervormen op basis van de bestaande opvattingen.  

 Men schat de bekwaamheid van iemand van lage afkomst lager in. Bij lage 
verwachtingen let men meer op de foute antwoorden van een persoon, bij hoge 
verwachtingen meer op de juiste antwoorden die iemand geeft.  

 Als men te veel informatie krijgt die duidelijk maakt dat men een foute opvatting heeft, 
zal men die niet aanpassen, te veel info leidt tot immobilisme en het gevoel te 
verdrinken in een poel van info die niet meer te vatten is. matig afwijkende informatie 
werkt dus beter om de mening te doen herzien.  

 Hogere verwachtingen van kinderen door hun leerkracht zorgen er voor dat ze ook de 
grootste intellectuele groei doormaakten omdat de leerkracht hun dus ook meer 
aandacht en meer uitdagendere leerstof aanbood. Dit is een voorbeeld van 
zelfvervullende voorspelling (self-fulfilling prophecy). Minder bevoorrechte leerlingen 
zouden op die manier door de negatieve verwachtingen gedoemd zijn om te mislukken.   

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



  



 

Assertiviteit  
Zich niet inschikkelijk tonen door te weigeren in te gaan op direct 
gerichte verzoeken.  

Conformiteit  
De neiging om percepties, opinies en gedrag te veranderen, zodat ze 
in overeenstemming zijn met de geldende normen van de groep.  

Crediteurs  Individuen die vaak wederkerigheid hanteren om instemming te krijgen.  

Deur-tegen-de-neus-
techniek  

Iemand doet een eerste veeleisend verzoek (waarop natuurlijk niet 
wordt ingegaan) en daarna een tweede aanvaarbaar verzoek.  

Eigenzinnigheidskrediet  
Inter-persoonlijk ‘krediet’ dat men verdient door de groepsnormen te 
volgen, wat later kan worden ingezet om van de groep af te wijken.  

Gehoorzaamheid  Uitvoeren van een bevel van een autoriteit.  

Het-is-nog-niet-klaar-
techniek  

Er is eerst een groot verzoek, maar uiteindelijk door het doen van een 
aantal concessies kan men uiteindelijk instemmen met een tweede, 
kleiner verzoek.  

Informationele invloed  
Invloed die leidt tot conformiteit omdat men de behoefte heeft om 
correcte oordelen en opinies te vormen.  

Instemmen  Gedragsverandering die het gevolg is van een direct verzoek.  

Kameleoneffect  
Het automatisch nabootsen van allerlei gelaatsuitdrukkingen, mimiek 
en maniërismen van interactiepartners.  

Meerderheidsinvloed  
Sociale beïnvloeding die tot stand komt door blootstelling aan de 
opinie van de meerderheid, of de meerderheid binnen een groep.  

Minderheidsinvloed  
Het proces waardoor dissidenten in een groep veranderingen 
bewerkstelligen.  

Norm  
Overtuigingen die het gedrag richting geven, gebaseerd op wat de 
groep als typische of wenselijke gedragingen beschouwt.  

Normatieve invloed  
Invloed die leidt tot conformiteit omdat men de behoefte heeft om 
aanvaard te worden en sympathiek over te komen, waardoor men 
afwijkend gedrag vermijdt.  

Private conformiteit  
De verandering verwijst niet enkel naar de aanpassing van het gedrag 
onder invloed van anderen, maar ook van de eigen opvattingen.  

Publieke conformiteit  
Een oppervlakkige gedragsverandering veroorzaakt door reële of 
vermeende groepsdruk zonder dat er een overeenkomstige 
meningsverandering optreedt.  

Sociale beïnvloeding  
De uitoefening van sociale macht door een persoon of een groep om 
de attitudes en/of gedrag van anderen te veranderen.  

Trotseren  Weigeren om een bevel van een autoriteit uit te voeren.  



Tweestappen 
instemmingstechnieken  

Een aantal verzoekstechnieken zijn gebaseerd op twee 
opeenvolgende verwante verzoeken, waarvan het eerste verzoek 
slechts de voorbereiding vormt voor het tweede, echte verzoek. 

Voet-tussen-de-deur-
techniek  

De verzoeker breekt het ijs met een klein verzoek dat men moeilijk kan 
weigeren. Instemmen met het eerste verzoek vergroot de kans dat 
men met een volgend groter verzoek instemt.  

Wederkerigheidsnorm  
De norm die voorschrijft dat je voor iemand iets terugdoet wanneer hij 
iets voor jou gedaan heeft, of iemand behandelt zoals hij je behandeld 
heeft.  

Zodra-de-bal-aan-het-
rollen-is-techniek  

De tweestappenstrategie waarbij men eerst een interessante deal 
voorstelt, maar nadat de koper het engagement aanging de kosten 
verhoogt.  

 

 Sociale beïnvloeding: de uitoefening van sociale macht door een persoon fo een groep 
om de attitudes/gedragingen van anderen te veranderen.  

 Automatische sociale invloed: geen expliciet verzoek, men is er nauwelijks van bewust bv 
groepsdruk  
 

1. Imitatie door voorbijgangers 
 Voorbeeld van automatische sociale beïnvloeding.  

 Hoe meer handlangers naar boven kijken op straat, hoe meer toevallige passanten ook 
opkeken. Bij 1 medewerker: 4% kijkt, bij 5 medewerkers 16% en bij 16 medewerkers 40% 

 

 Subliminale beelden van boze of blije gezichten: deelnemers hadden microgelaatsacties 
die respectievelijk correspondeerden met een glimlach of een frons.  

 Deelnemers van wie het gedrag door de handlanger werd geïmiteerd, stonden positiever 
tegenover de handlanger.  

 

2. Cultuuroverdracht bij dieren: bultrugwalvissen  
 

3. Pasgeborenen imiteren gebaren binnen 72u 
 

4. Pasgeboren rhesusaap imiteert menselijke gebaren  
  



5. Chartrand en Bargh: kameleoneffect 
 
= volwassenen imiteren automatisch gedrag uit hun omgeving en passen zich aan zoals een 
kameleon 
 
De grafiek toont het aantal keren per minuut dat deelnemers over hun gezicht strijken, of 
hun voet schudden in condities waarbij een handlanger respectievelijk over het gezicht strijf 
of de voet schudt.  
 

 
 

6. Spiegelgedrag 
 
Deelnemers die geïmiteerd worden door handlanger beoordelen de handlanger positiever 
  



7. Sherif – autokinetisch effect  
 
Sherif constateerde dat in een groep spontaan een norm ontstond. Deze grafiek toont hoe 
de beoordelingen van 3 groepsleden over een schijnbaar bewegende lichtvlek naar elkaar 
toe groeien.  
 
Er werd eerst gevraagd om te schatten over welke afstand het licht zich verplaatste. De 
individuele norm werd vastgelegd. 
Hierna moesten de deelnemers in de daaropvolgende 3 dagen per 3 dezelfde taak uitvoeren.  
Dag 1: de individuele oordelen liggen dichter bij elkaar, maar er is toch nog enige variantie. 
Dag 2: convergeerden meer 
Dag 3: gemeenschappelijk oordeel neigen.  
Elke groep ontwikkelde een eigen, unieke norm waaraan alle groepsleden conformeerden.  
 

 
 
Groepseffect: informationele beïnvloeding: invloed die leidt tot conformiteit omdat men 
gelooft dat de anderen correct oordelen.  
Diepte van conformiteit: privaat: de verandering van opvattingen die optreedt wanneer 
iemand voor zichzelf het standpunt inneemt van anderen.  
 

8. Asch’s conformiteitsonderzoek  
 
De opdracht bestaat erin om aan te duiden welke lijn dezelfde lengte heeft. 
In het experiment gaven de eerste 4 personen het verkeerde antwoord.  
In 1/3 van de gevallen werd de foute meerderheid gevolgd.  
 
Groepseffect: normatieve invloed: invloed die leidt tot conformiteit omdat men vreest voor 
negatieve sociale gevolgen van afwijkend te lijken.  
Diepte van conformiteit: publiek: een oppervlakkige verandering in openlijk gedrag, zonder 
een overeenkomstige meningsverandering, verzoorzaakt door reële of vermeende 
groepsdruk.  
  



9. Twee soorten conformiteit  
 
Deelnemers maakten beoordelingen in ambigue en non-ambigue taakcondities.  
Hierbij waren ze ofwel sterk ofwel weinig gemotiveerd.  
Ze constateerden dat gemotiveerde deelnemers vaak de niet-correcte meerderheid volgen 
voor een moeilijke taak.  
Terwijl ze dit net minder deden voor een gemakkelijke taak.  
 

 
 

10. Opvallendheid van de normen 
 
Er is aangetoond dat het gedrag van anderen de aandacht op de norm kan vestigen. In een 
propere of vervuilde omgeving gooide een handlanger een papiertje al dan niet op de grond.  
De resultaten wezen uit dat men het meest geneigd wwas zelf een papiertje op de grond te 
gooien indien de handlanger het papier op de grond had gegooid én de garage rommelig 
was.  
 

 
 

  



11. Moscovici experiment (kleuren – omgekeerde Asch taak)  
Minderheden ontlenen hun invloed aan hun stijl 
Minderheden overtuigen meerderheden indien:  

1. Hun standpunt wordt opgemerkt 
2. Ze consistent zijn en hun opvatting wordt toegeschreven aan persoonlijke 

overtuigingen 
3. Zelfvertrouwen uitstralen en toegewijd zijn. 

 Hollander: beter om eerst te conformeren en dan pas af te wijken, om zo 
eigenzinnigheidskrediet op te bouwen (even doeltreffend als consistent afwijken)  

 Minderheden meer informatieve invloed en private conformiteit.  

 Minderheden leiden tot divergente denkprocessen (meerderheden tot convergente): 
bv. gelijkheid tussen man en vrouw: ipv enkel “mannen moeten ook afwassen”, 
wordt de mening doorgetrokken naar meerdere aspecten vh thema  

 Er is enkel invloed als de luisteraar gemotiveerd en bekwaam is om de boodschap te 
verwerken, anders eerder aansluiting bij de meerderheid.  

 Latané: sociale impacttheorie: sociale invloed v anderen op een doelpersoon is 
afhankelijk van nabijheid, sterkte en aantal.  

 Volgens Macdonald en Leary is de pijn bij negatie of uitsluiting niet zo verschillend van 
fysieke pijn.  

 Factoren die leiden tot conformiteit  
o Conformiteit neemt toe tot een groep van 3 personen, dan werd het plafond 

bereikt. = wet van de afnemende meerderheidsopbrengsten  
o Twee groepen van elk twee personen hebben meer sociale invloed dan 1 groep 

van vier personen.  
o De aanwezigheid van een medestander zorgt dat de conformiteit met 80% daalt. 

Zelfs als een medestander nog een ander antwoord gaf (bv groep zegt a, jij zegt b, 
medestander zegt c). Zelfs als de persoon die jouw mening deelt laagcompetent 
is, werkt het effect.  

o Opvallendheid van de norm: zie experiment vervuilde omgeving.  
o Vrouwen conformeren meer over stereotiep mannelijke onderwerpen en 

omgekeerd. Bij neutrale vragen geen geslachtsverschil in conformeren.  
o Vrouwen conformeren wel meer bij publiek, door de traditionele geslachtsrollen  
o Meer conformeren in collectivistisch culturen dan in individualistische  

 

12. Experiment van Langer: Redenen geven 
 Een reden geven, ookal is het geen reden maar bevat het gewoon het woord ‘want’, 

zorgt voor 35% meer instemming met een verzoek  

 Bv. ‘ik heb 5 pagina’s, mag ik de fotokopieermachine gebruiken want ik moet enkele 
fotokopieën maken. = geen echte reden. Werkt niet bij grote verzoeken (20 paginas) 

 Onnadenkendheid leidt tot sneller instemmen met een verzoek maar kan ook een 
omgekeerd effect hebben (bv straat oversteken als je een bedelaar ziet). Om uit die 
onnadenkendheid te treden moet men de nieuwsgierigheid prikkelen. Dit kan met een 
atypisch verzoek (60% meer instemming). Bedelaars die 37 cent vroegen, kregen meer 
geld dan bedelaars die een kwartje vroegen.  

 

 Verkopers die begonnen met ‘stel je eens voor’ hadden 30% meer verkoop.  



 

13. Wederkerigheidsnorm  
 Je moet voor iemand iets terug doen als die persoon iets voor jou heeft gedaan.  

 Experiment: handlanger en deelnemer. In de pauze bracht de handlanger onverwacht 
een flesje cola mee voor de deelnemer en voor zichzelf. Nadien vroeg de handlanger aan 
de deelnemer of hij tombolalotjes wilde kopen van hem. De deelnemers die cola hadden 
gekregen, kochten dubbel zoveel lotjes dan de deelnemers die niets hadden gekregen. 
Dit werkt zelfs als de deelnemer de handlanger niet sympathiek vindt. Er was wel 
instemming bij het onmiddellijke verzoek, maar niet meer een week later, de 
conformiteit is dus van korte duur voor kleine gunsten  

 Serveersters krijgen meer fooi als ze een snoepje bij de rekening leggen of er een smiley 
op tekenen  

 Crediteurs: zorgen dat anderen bij hen in het krijt staan om dan op het gepaste moment 
een verzoek te vragen.  

 Alertheid voor reciprociteit: geen diensten van anderen vragen om zo te vermijden dat 
later van hen geprofiteerd wordt.  

 

14. Voet tussen de deur  
 
Fase 1: huisvrouwen telefonisch ondervragen 
Fase 2: Drie dagen later een nieuw verzoek, inventaris maken van huishoudelijke producten  
Resultaat:  

1. 53% van instemmers met eerste verzoek gaan akkoord met 2de verzoek  
2. 22% stemmen rechtstreeks in met de 2de verzoek 

 

15. Als de bal eenmaal aan het rollen is 
 
Vragen aan studenten of ze mee doen aan experiment, ze antwoorden ja. 
Dan zeggen dat het begint om 7u, eens de beslissing genomen is hebben we ons reeds 
geëngageerd en gaan we dit engagement voor onszelf verantwoorden en dus versterken.  
 

16. Deur-tegen-de-neus techniek  

 
Fase 1: studenten vragen om 2uur per week vrijwillig te werken (groot verzoek) 
Fase 2: nadat vrijwel iedereen weigert, volgt een 2de verzoek om 2u te besteden om met 
delinquenten de dierentuin te bezoeken 
Resultaat: 50% stemt in met 2de verzoek na weigering van eerste verzoek.  
Slechts 17% stemt direct in met 2de verzoek  
 

17. Het is nog niet klaar techniek  

 
Gebak verkopen aan 0,75 cent 
Aanbieden voor 1 euro maar onmiddellijk prijs verlagen tot 0,75 cent. 
Schijnbaar voordeel doet verkoop stijgen van 40 tot 73% 
  



 

18. Beïnvloedende factoren Millgram  

 

  
 Telt Milgram vandaag de dag nog? Experiment herdaan, met negatieve opmerkingen 

(want ethische shit), zelfde reacties vd ‘leerling’, zelfde resultaten. Dus ja.  
 

 Experiment: een mannelijke handlanger gaf aan voorbijgangers bevelen. In burgerkleren 
volgde 1/3 de bevelen op, in politieuniform 9/10. De overgrote meerderheid deed dit 
zelfs als hij na het bevel meteen de hoek om verdween. “raap dat papiertje op”  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 



Affiliatiebehoefte  

Een algemene drijfveer om blijvende, positieve en 

significante inter-persoonlijke relaties op te bouwen en in 

stand te houden.  

Billijkheidstheorie  

De theorie die stelt dat de relatietevredenheid het hoogst 

is wanneer de verhouding tussen de voordelen en 

investeringen voor beide partners gelijk is.  

Eenzaamheid  
Het negatieve gevoel dat ontstaat door een tekort aan 
sociale relaties waardoor affiliatiebehoeften onvervuld 

blijven.  

Erotische 

plasticiteit  

De mogelijkheid om diverse seksuele voorkeuren te 

ervaren.  

Evolutionaire 
psychologie  

De benadering die stelt dat menselijk gedrag en 

voorkeuren gebaseerd zijn op de waarde die ze hebben om 

het genetisch materiaal te verspreiden en te beveiligen.  

Gelijkenishypothe

se  

Het fenomeen dat personen zich aangetrokken voelen door 

en relaties aangaan met anderen die op hen gelijken.  

Hechte relatie  
Een relatie die gekenmerkt wordt door een emotionele 
band, de vervulling van psychische behoeften en een 

wederzijdse afhankelijkheidsrelatie tussen de partners.  

Hechtingsstijl  

De typische manier van relatievorming van een persoon 

met betekenisvolle anderen die haar oorsprong kent in de 

interactie van die persoon als kind met zijn verzorger.  

Investeringen  
Het niveau van inspanningen dat men aan een relatie 
besteedt.  

Leedbestendige 

attributies  

Het toeschrijven van gewenst partnergedrag aan 

situationele factoren die niet stabiel zijn en specifiek, 

terwijl ongewenst gedrag wordt toegeschreven aan 

dispositionele, stabiele en algemene eigenschappen.  

Liefdesdriehoekth

eorie  

De theorie die stelt dat liefde bestaat uit drie 

basiscomponenten –intimiteit, passie en engagement- die 

gecombineerd worden in acht subtypes.  

Louter-

blootstellingseffec

t  

Het fenomeen dat wanneer personen frequent blootgesteld 
worden aan een stimulus ze die positiever evalueren.  



Moeilijk te 
krijgen-effect  

De neiging om meer te houden van diegenen die 

kieskeurig zijn in het aanknopen van sociale relaties, dan 

diegenen die gemakkelijk beschikbaar zijn.  

Nabijheidseffect  

Het verschijnsel dat 2 personen eerder een relatie zullen 

aangaan wanneer de fysieke afstand tussen beiden klein 

is.  

Negatieve affect 

wederkerigheid  

Een situatie waarin de expressies van negatieve gevoelens 
van de ene partner de andere ertoe aanzetten om 

eveneens negatief te reageren.  

Opwindingstransf

er  

Het proces waarbij de opwinding opgewekt wordt door 2 of 

meer stimuli, maar waarbij men de totale opwinding aan 

een van die stimuli toeschrijft.  

Partnerschapslief
de  

Een veilige, vertrouwensvolle en stabiele relatie.  

Passionele liefde  
Romantische liefde gekenmerkt door sterke opwinding, 

intense aantrekking en seksuele interesse.  

Relatiebetrokkenh

eid  

De intentie van een individu om de relatie te behouden en 

er psychisch mee verbonden te blijven.  

Relatiebevorderen

de attributies  

Het toeschrijven van ongewenst partnergedrag aan 

situationele, tijdelijke en specifieke factoren en gewenst 

gedrag aan dispositionele stabiele en veralgemenende 

factoren.  

Ruilverhouding  
Een relatie waarbij de partners een strikte wederkerigheid 
van beloningen en investeringen verwachten en verlangen.  

Samenhorigheidsr

elatie  

Een relatie waarbij de partners wederzijds ontvankelijk zijn 

voor elkaars behoeften.  

Seksuele 

oriëntatie  

De seksuele voorkeur voor leden van hetzelfde geslacht, 

het andere geslacht of beide.  

Sociale ruiltheorie  

De theorie die stelt dat personen gemotiveerd zijn om in 

hun relaties met anderen de kosten te minimaliseren en de 

voordelen te maximaliseren.  



Sociale steun  
De responsiviteit van vrienden en andere personen op de 
psychische behoeften van een persoon.  

Strange situation 

test  

Een testsituatie waarbij de hechtingsstijl afgeleid wordt uit 

de reactie van baby’s als de verzorger het kind verlaat en 

terugkomt.  

Vraag/terugtrekki
ng 

interactiepatroon  

Een communicatiepatroon waarbij de ene partner vraagt 
om relatieproblemen te bespreken en de andere partner 

dit weigert, wat meestal tot frustratie en kwaadheid leidt.  

Wat mooi is, is 

goed stereotype  

De overtuiging dat lichamelijk aantrekkelijke personen 

positieve persoonlijkheidskenmerken bezitten.  

Wederkerigheid  
Het evenwicht in de wederzijdse uitwisseling van wat men 
geeft en wat men krijgt.  

Zelfonthulling  Het proces van zichzelf aan anderen blootgeven.  

 
  



1. Behoefte aan affiliatie: Baumeister en Leary 
 
Het is een fundamenteel menselijke behoefte.  
Er zijn individuele verschillen.  
 

2. De sociostaat: O’connor en Rosenblood  
 
Ze gaven aan de studenten semafoons, die ze 4 dagen bijhielden. 
Telkens de semafoon een signaal gaf, rapporteerden de studenten of ze alleen of in 
gezelschap van anderen waren EN of ze alleen of in het gezelschap van anderen wensten te 
zijn. 
De resultaten toonden aan dat de studenten in 2/3 van de gevallen in de gewenste toestand 
verkeerden. 
De situatie waarin ze wensten te zijn, bleek een goede voorspeller te zijn van de situatie 
waarin ze op het volgende meetmoment verkeerden. 
 
Hieruit blijkt dat men erin slaagt om persoonlijke behoefte aan contact efficiënt te 
reguleren.  
 

3. Eenzaamheid  
 
Vooral bij overgangsperioden. 
Sterven of scheiden van partner > nooit gehuwd. 
Meest eenzame periode is vaak de adolescentie en jonge volwassenheid.  
 

4. Strange situation test  
 
De hechting bij baby’s wordt bepaalde door observatie van de wijze waarop ze reageren op 
scheiding van en heriniging met de belangrijkste verzorger. 
 
Veilig gehecht: wenen als moeder hen verlaat en stralen van geluk wanneer ze terugkomt. 
Onzeker gehecht onderscheiden we 2 hechtingstypes: 

1. Angstig gehecht: klampen zich aan de moeder vast en wenen als de moeder weggaat, 
maar zijn boos bij terugkeer. 

2. Vermijdend gehecht: afstandelijker en vermijdend en reageren noch op het vertrek, 
noch op het terugkeren van de moeder.  

 

5. Evans en Lepore 
 
Proefpersonen zitten in lokaal met een handlanger. 
De proefpersonen krijgen negatieve feedback over een schrijfopdracht, ze krijgen steun van 
de handlanger. 
Daarna zelfde scenario maar nu krijgt de handlanger negatieve feedback, en de 
proefpersoon biedt steun.  
 



6. Relaties en welbevinden  
 Gebrek aan contact induceert eenzaamheid, depressie, verlaging vd zelfwaardering 

 Mensen met een stabiele relatie zijn gelukkiger dan vrijgezellen   

 
 

7. Sociale steun en fysieke integriteit 
 
Sociale steun leidt tot betere fysieke gezondheid: 
Lagere bloeddruk, en minder schommelingen bij stressvolle gebeurtenissen, betere 
immuniteit.  
Langere overlevingskansen bij vrouwen met borstkanker. 
Hogere levensverwachtingen.  

 Vrouwen met borstkanker die naar groepsgesprekken gingen leefde gemiddeld 18 
maanden langer dan de vrouwen die niet naar de therapie gingen.  

 Sociaal actieve mannen hebben twee tot drie keer minder kans om binnen 9-12 jaar te 
sterven dan geïsoleerde mannen. Sociaal actieve vrouwen 2 keer minder kans.  

 Gehuwden hebben meer kans dan ongehuwden om langer met kanker te leven.  

 Eenzame mensen slapen moeilijker in en vertonen meer leeftijdsgebonden 
bloeddrukverhoging  

 

8. Paradox van sociaal contact en fysieke integriteit  
 
Jonge volwassenen namen deel aan een studie die 3 
maanden duurde. 
Voor deelnemers die weinig stress ervaren, speel de 
frequentie van sociale contacten nauwelijks een rol.  
Degene die veel stress rapporteren, zijn duidelijk 
meer verkouden indien ze veel sociale contacten 
hebben.  
 
 
 
 

 Echtelijke conflicten zijn een grote bron van stress, depressie, alcoholmisbruik… in het 
bijzonder bij vrouwen. Ook sterk dalen in subjectief welzijn na echtscheiding.  

  



9. Nabijheidseffect: Festinger, schachter en Back  
 
Nabijheidseffect = 2 personen zullen eerder een relatie aangaan wanneer de fysieke afstand 
tussen beiden klein is.  
 
Onderzoekers gingen vriendschapspatronen na onder gehuwde universiteitsstudenten die 
een kamer huurden in een wooncomplex van de universiteit. 
Dit is een unieke setting want niemand kende de medebewoners in het gebouw toen ze hun 
kamer betrokken. 
Toen de bewoners hun 3 beste vrienden moesten aanduiden, bleek dat niet minder dan 65% 
van de vrienden in hetzelfde gebouw verbleef.  
Dit is een merkwaardig resultaat want de gebouwen waren dicht bij elkaar gelegen.  
BOVENDIEN stelden de onderzoekers vast dat men meer geneigd was vrienschap te sluiten 
met de bewoners van naburige appartementen dan met personen die verderaf in het 
gebouw woonden.  
Men beschouwde 41% van de buren als goede vrienden, meer slechts 22% van diegene die 2 
deuren verder woonde.  
 
Recent onderzoek toonde aan dat studenten eerder uitgaan met studenten die vlakbij 
wonen.  
 

10. Louter-blootstellingseffect en Zajonc 
 
= fenomeen dat, wanneer personen frequent blootgesteld worden aan een stimulus, ze die 
positiever ervaren.  
Zajonc illustreerde dat hoe frequenter men een nieuwe stimulus ziet, hoe meer men ervan 
houdt.  
 
Moreland en Beach namen foto’s van 4 studenten die ongeveer even aantrekkelijk waren. 
De eerste ging nooit naar de les, de tweede 5x,… 
Hoe meer de studente naar de les ging, hoe positiever het oordeel.  
 
Mita, Derner en Knight lieten werkelijke en gespiegelde foto’s beoordelen door zelf en 
vrienden. Men toonde een voorkeur voor beelden zoals men ze meest ziet.  
 

Gelijkenissen: Byrne  
 
Proefpersoon vult attitude vragenlijst in en leest de ingevulde vragenlijst van een ander. Hoe 
meer similariteit, hoe positiever de onbekende wordt beoordeeld.  
  



11. Gelijkenissen: tweestappenmodel van Byrne, Clore en Smeaton  
 
Zij stellen dat men eerst ongelijke anderen vermijdt en daara met gelijke anderen contact 
onderhoudt.  
 

 
 

12. Aantrekkelijke mensen 
1. Worden slimmer geacht als kind 
2. Verdienen meer 
3. Krijgen meer gedaan  
4. Krijgen lagere boetes van rechters 

 

13. De impact van ‘wat mooi is, is goed’ op vertekeningen in oordeelsvorming 
 
In deze studie evalueerden deelnemers 2 studenten die voor een functie solliciteerden.  
De doelpersonen waren verschillend in termen van attractiviteit. 
De deelnemers die eerst een film zagen waarin het stereotype ‘wat mooi is, is goed’ werd 
verwerkt, bevooroordeelden de attractieve doelpersoon positiever in vergelijking met 
deelnemers die eerst een niet-stereotype film zagen.  
 

 
  



14. Weinig of geen relatie tussen schoonheid en geluk  
 Mooie mensen scoorden niet hoger op de schaal van subjectief welbevinden.  
 

15. De opwindigstransfer onderzoek 
 
Opwindingstransfer = opwinding door stimulus 1 wordt overgeplaatst naar stimulus 2 
 
Dutton en Aron toetsen deze hypothese in veldonderzoek.  
Hun experiment werd uitgevoerd op 2 bruggen.  
Brug 1: een nachtmerrie om hierop te stappen voor mensen met hoogtevrees. 
Brug 2: goed. 
Telkens als er een mannelijke eelnemer over een van beide bruggen wandelde, werd hij 
aangesproken door aantrekkelijke jonge onderzoeksassitente die vroeg om een korte 
vragenlijst in te vullen. Vervolgens gaf ze haar gsm nummer voor wanneer hij nog meer 
informatie wenste.  
Mannen die over brug 1 liepen, zijn later meer geneigd om de assistente op te bellen dan de 
mannen die over brug 2 liepen.  
 
In een andere studie creëerde men opwinding door mannelijke deelnemers gedurende 2 
minuten of 15 seconden ter plaatse te laten huppelen.  
Daarna zagen ze een video van een uiterlijk aantrekkelijk of minder aantrekkelijke vrouw die 
ze zouden ontmoeten.  
Nadat ze de video hadden bekeken, geven ze een oordeel aan het uiterlijk vd vrouw.  
2 minuten gehupeld: aantrekkelijke vrouw wordt als aantrekkelijkr en de onaantrekkelijke 
vrouw als onaantrekkelijker beoordeeld dan de mannen die 15 seconden hadden gehuppeld.  
 
Toont aan dat opwinding zowel positieve als negatieve emotionele reacties intensifieert.  
 
 

16. Contextfactoren  
 
  



17. Mannen en vrouwen: seksualiteit 
 

 Hechte relaties omvatten drie basiscomponenten: gevoelens van liefde, betrokkenheid 
en affectie & vervulling van behoeften & wederzijdse afhankelijkheid  

 73% van de ondervraagde studenten was bereid alle andere doelstellingen op te geven 
voor dit hogere doel: een goede relatie  

 Men verkiest personen die matig kieskeurig zijn over personen die niet kieskeurig zijn of 
te kieskeurig zijn 

 Moeilijk te krijgen-effect werkt pas als het optreedt buiten de wil van de persoon om 
door externe factoren.  

Mannen hebben een meer geseksualiseerd perspectief en (mis)interpreteren vriendelijke 
signalen vaker als seksueel geladen.  

 Partnerkeuze: vrouwen vinden sociale status belangrijk en mannen gaan voor uiterlijk.  

 Mannen zijn bozer over seksuele ontrouw, vrouwen over emotionele ontrouw.  

 Sociale ruiltheorie: personen zijn gemotiveerd om uit hun sociale relaties maximaal 
voordelen te halen en de nadelen te minimaliseren  

 De billijkheidstheorie: de relatietevredenheid is het hoogst als de verhouding tussen 
beloningen en investeringen voor beide partners dezelfde is.  

 Liefdesdriehoek: complete liefde is een combinatie van intimiteit, engagement en passie.  

 Vrouwen vertonen meer erotische plasticiteit: verandering van seksuele voorkeur.  

 Twee periodes van sterke daling in huwelijkstevredenheid: na het eerste huwelijksjaar en 
na acht jaar huwelijk.  

 Negatieve affect wederkerigheid: de expressie van negatieve gevoelens van de ene 
partner zetten de ander aan om eveneens negatief te reageren.  

 Het vraag/terugtrekking interactie patroon: de ene partner wil relatieproblemen 
bespreken (meestal de vrouw), de ander weigert  

 Relatiebevorderende attributies: ongewenst gedrag toeschrijven aan situationele 
factoren en positief gedrag aan dispositionele eigenschappen. Omgekeerde: 
leedbestendigende attributies.  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  



Altruïsme  
De motivatie om het welzijn van anderen te 

verhogen.  

Altruïstische 

persoonlijkheid  

De persoonlijkheid van personen die meer geneigd 

zijn dan anderen om in uiteenlopende situaties te 

helpen.  

Coöperatieve 
voortplanting  

Het fenomeen waarbij kinderen hun eigen 

voortplanting uitstellen om de ouders bij te staan bij 
de opvoeding van de allerkleinsten om aldus mee te 

helpen eigen genetisch materiaal door te geven.  

Egoïsme  De motivatie om het eigen welzijn te verhogen.  

Empathische 

bezorgdheid  

De belangrijkste emotionele component van 

empathie, die inhoudt dat men op anderen 

georiënteerde gevoelens van sympathie, genegenheid 

en medeleven ervaart.  

Groepsselectie  

De neiging van leden van groepen om elkaar te 

helpen op basis van sociale verbondenheid zonder dat 

er genetisch verwantschap hoeft te bestaan.  

Meervoudige 

onwetendheid  

Wanneer men ten onrechte denkt dat anderen in een 

situatie geen gevaarlijk incident zien, louter en alleen 

omdat niemand reageert. Iedereen wacht dus op een 

signaal van anderen, die ook allemaal wachten, 
waardoor er geen actie wordt ondernomen.  

Moedige weerstand  
Langdurig en bewust grote risico’s nemen om 

anderen te helpen.  

Morele identiteit  
De mate waarin morele aspecten een belangrijk deel 
van het zelf vormen.  



Morele hypocrisie  

Het feit dat men anderen tracht te overtuigen dat 

men gedreven wordt om anderen te helpen vanuit 

morele beschouwingen, terwijl men in werkelijkheid 

er enkel op uit is om zelf van dit gedrag te profiteren.  

Morele onthechting  
Rechtvaardiging van slecht gedrag waardoor men 

zichzelf nog steeds als een goede mens ziet.  

Omstandereffect  
Het feit dat de aanwezigheid van anderen de 
behulpzaamheid belemmert.  

Perspectief nemen  

De belangrijkste cognitieve component van empathie, 

die inhoudt dat men het vermogen heeft om via de 

verbeelding de wereld te bekijken door de ogen van 

anderen.  

Positief 

stemmingseffect  

Het feit dat een positieve stemming de 

hulpvaardigheid verhoogt.  

Prosociale 

gedragingen  

Gedrag met het doel anderen te bevoordelen of hun 

welzijn te verhogen  

Rechtvaardigheids-
norm  

Een sociale norm die beklemtoont dat wie hulp 
verdient, moet worden geholpen.  

Sociale norm  

Een algemene gedragsregel die voorschrijft welk 

gedrag door de maatschappij aanvaard wordt en welk 

gedrag onaanvaardbaar is.  

Sociale 
verantwoordelijkheid-

norm 

Een sociale norm die beklemtoont dat wie hulp nodig 

heeft, moet worden geholpen. 

Verspreiding van 

verantwoordelijkheid  

De opvatting dat anderen hun verantwoordelijkheid 

zullen of moeten opnemen om een persoon in nood te 

helpen.  



Verwantschapsselectie  

De neiging om genetisch verwante personen te 

helpen met het oog op het verhogen van de 

overlevingskansen van gemeenschappelijk genetisch 

materiaal.  

Wederkerig altruïsme  

De neiging om anderen te helpen, waardoor de kans 

vergroot dat diegene die men helpt, een wederdienst 

zal bewijzen, zodat de overlevingskans stijgt.  

 
  



 

1. Verwantschapsselectie 
 
Er werd aan studenten gevraagd hoe ze zouden reageren in verschillende hypothetische 
situaties waarbij iemand hulp nodig heeft.  
De resultaten wezen uit dat hoe groter de genetische verwantschap is, hoe meer men bereid 
is te helpen.  
Dit verwantschapseffect is sterker bij levensgevaarlijke situaties dan bij alledaagse 
gebeurtenissen.  

 
 
 

 Coöperatieve voortplanting: de eigen voortplanting uitstellen om te helpen met het 
opvoeden van de allerkleinsten vd familie 

 Wederkerig altruïsme: de neiging om anderen te helpen, waardoor de kans vergroot dat 
diegene ooit terug zal helpen wanneer nodig  

 

 Groepsselectie: geen genetisch verwantschap maar toch een sterke groep en meer 
neiging elkaar te helpen. Meer overlevingskans bij altruïstisch dan egoïstisch gedrag 

 

2. Altruistic punischment  
 
Afwijken van de wederkerige altruïsme norm wordt vaak bestraft door de groep 
  



3. Empathie – altruïsmehypothese 
 
Volgens de hypothese kan men op 2 manieren op een hulpvraag reageren.  

1. Volgens de altruïstische weg wekt het innemen van het perspectief van de 
noodlijnende gevoelens van empathische bezorgdheid op, die op hun beurt het 
altruïstische motief opwekken om het lijden van het slachtoffer te verminderen.  

2. Wanneer men het perspectief van de persoon niet inneemt, dan ervaart men 
zelfgerichte gevoelens van persoonlijke bezorgdheid, die op hun beurt leiden tot het 
egoïstische motief om het eigen lijden te verminderen. Hier zal men niet helpen 
wanneer men het incident makkelijk kan ontvluchten  

 
 

4. Experiment dat de empathie-altruïsmehypothese ondersteund 
 
De deelnemers met een hoge empathische bezorgdheid hielpen meestal, ongeacht of ze 
gemakkelijk of moeilijk aan de noodsituatie konden ontsnappen.  
Deelnemers met een lage empathische bezorgdheid hielpen minder, vooral wanneer ze 
gemakkelijk aan de situatie konden ontsnappen.  
 
De handlanger krijgt milde elektrische schokken. 
De proefpersoon is de observator  
Ze krijgen de mogelijkheid om na 2 schokken de plaats van de handlanger in te nemen.  
 

 
  



5. Helpen na het horen van egoïstische motieven  
 
Onderzoekers gaven aan de studenten een pamflet dat opriep om aan een 
bloedinzamelactie deel te nemen.  
Groep 1 las argumenten voor die appeleerden aan altruïstische motieven zoals ‘wanneer je 
meedoet, help je mensen die ziek zijn’ 
Groep 2 las een bericht dat argumenten bevatte die aan egoïsme refereerden zoals ‘je zult 
trots zijn op jezelf wanneer je meedoet aan deze actie’. 
Resultaat: studenten die meer geneigd waren om te helpen hadden de egoïstische motieven 
gelezen.  
Effect trad enkel op bij studenten die ooit al bloed hadden gegeven.  
Er werden geen verschillen gevonden voor mensen die nog nooit bloed hadden gegeven.  
 

 Morele hypocrisie: anderen overtuigen dat je helpt uit morele beschouwingen, terwijl je 
eigelijk van je hulpgedrag wil profiteren.  

 Moedige weerstand: langdurig en bewust grote risico’s nemen om anderen te helpen  
o Joden in huis nemen in WO II  

 

6. De 5 stappen in het proces van hulpvaardigheid bij een noodsituatie   
 

 Het omstandereffect: Kitty Genovese – meerdere aanwezigen zorgt voor verspreide 
verantwoordelijkheid en minder effectieve hulpverlening tot zelfs geen.  

 Als niemand reageert omdat niemand weet wat te doen, wordt de hele groep door 
besluiteloosheid verlamd = meervoudige onwetendheid  

 Stimulusoverbelasting : in drukke steden met veel lawaai daalt de opmerkzaamheid 

 Publieksgeremdheid: niet helpen omdat men denkt een verkeerde indruk te maken op 
anderen. Omgekeerd: indien men denkt dat niet helpen misprijzen zal opwekken, 
verhoogt de aanwezigheid v anderen juist de hulpvaardigheid. 

 
 
  



7. Effecten van geslacht aanvaller en slachtoffer op hulpvaardigheid  
 
Onderzoekers lieten door handlangers een geacteerde aanval uitvoeren.  
Het geslacht van de agressor en slachtoffer was hierbij gemanipuleerd.  
De resultaten toonden aan dat deze condities wel degelijk effect hebben op de 
hulpvaardigheid, vooral bij mannelijke passanten.  

 Als een man een vrouw aanvalt, wordt er minst geholpen. Drie maal meer mensen 
hielpen wel als duidelijk was dat de twee geen romantische relatie hadden  

 
 

8. Stress en tijdsdruk  
 
Onderzoekers vroegen aan studenten die zich aan een seminarie op het priesterschap 
voorbereiden, om een lezing voor te bereiden.  
Aan de helft van hen werd gevraagd de lezing te baseren op de parabel van de Barmhartige 
Samaritaan. 
Aan de andere helft werd gevraagd over een ongerelateerd onderwerp te spreken.  
Elke deelnemer begaf zich naar een nabijgelegen gebouw, waar de speech zou worden 
opgenomen.  
Op dat ogenblik werd hen verteld dat ze ofwel op het tijdsschema vooruit waren, dat ze 
precies op tijd waren of dat ze enkele minuten vertraging hadden opgelopen.  
Op weg naar het gebouw komen ze handlanger tegen die hoestend en kreunend in elkaar 
was gezakt.  
Het onderwerp van de speech had weinig invloed op de hulpvaardigheid. 
De tijdsdruk had een groter effect.  
Groep die dacht op tijdsschema vooruit te zijn: 63% hulp 
Groep net op tijd: 45% hulp 
Groep te laat: 10%  
 

9. Locatie en cultuur  
 

 
 
  



10. Stemming: onderzoek geuren en hulpvaardigheid 
 
Er werd onderzocht of men in een winkelgalerij beïnvloed wordt door aangename geuren.  
In een aangenaam geurende omgeving was men meer geneigd om een onbekende te 
helpen.  

 = positieve stemmingseffect  
 

 
 Bij positieve stemming wil men helpen om de positieve stemming te behouden = 

stemmingshandhaving  

 Bij negatieve stemming door aandoen van anderen: minder hulp  

 Negatieve stemming door eigen aandoen: hulp om zichzelf beter te doen voelen  
 

11. Rolmodellen en sociale normen  
 
Invloed pro-sociale tv > invloed televisie geweld (dubbel zo groot)  

 Muziek met prosociale boodschap leidt tot meer hulpvaardigheid 
 
 

12. Waargenomen eigenschappen van personen in nood 
 

 
  



13. Attributie – affect –actie theorie 
 

 
 

 Altruïstisch persoonlijkheid: hoge empathie, neiging tot oorzaken van gebeurtenissen toe 
te schrijven aan persoonlijke controle, eerder collectivistische dan individualistische 
oriëntatie, een meer extraverte persoonlijkheid, een grotere openheid voor nieuwe 
ervaringen en een grotere vriendelijkheid.  

o Vermogen tot empathie en ontwikkelde moraal zijn de twee 
basisnoodzakelijkheden om een persoon hulpvaardig te maken  

 Gelijkenissen verhogen de aantrekkelijkheid en dus de kans op hulp bieden  

 Vrouwen helpen meer op dagelijkse basis via sociale steun, mannen zijn meer geneigd 
om te helpen in “prins op het witte paard” situaties  

 Vrouwen zoeken vaker hulp voor kleine problemen 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  



 
 



Aanvaarding van 
interpersoonlijk 

geweld  

De overtuiging dat gedrag dat fysieke, psychische of 
seksuele schade berokkent aan een partner in een 

hechte relatie aanvaardbaar is.  

Aanvaarding van 

verkrachting-
mythes  

Foute overtuigingen over verkrachting, verkrachters en 

hun slachtoffers waardoor daders van verkrachting 

vrijgepleit worden voor hun daden en slachtoffers als de 

schuldigen worden aangewezen.  

Aggression 

questionnaire  

Het meest gebruikte instrument dat individuele 

verschillen in agressie meet.  

Agressie  
Gedrag bedoeld om iemand te kwetsen die niet wenst 

gekwetst te worden.  

Catharsis  

Een afzwakking van agressiviteit als gevolg van het 

inbeelden, waarnemen of feitelijk stellen van agressief 

gedrag.  

Cognitieve hogere-

ordeverwerking  
Doelbewuste, weloverwogen informatieverwerking.  

Cognitieve 

neoassociatietheorie  

De opvatting dat onaangename ervaringen 
automatische associaties oproepen met agressie 

gerelateerd materiaal en woede en angst. De 

gedragsmatige uitkomsten hangen vervolgens ten dele 

af van cognitieve hogere-ordeverwerking.  

Criminogene 

behoeften  

De behoeften en noden die door criminele daden worden 

bevredig, waarbij sommige direct samenhangen met 

delinquent gedrag, maar andere samengaan met de 
sociale omgeving en de leefsituatie.  

Cultivering  
Het proces waarbij de massamedia voor hun publiek een 

eigen versie van de sociale realiteit construeren.  

Drifttheorie  
De theorie die stelt dat alle gedachten, intenties en 

gedragingen ontstaan vanuit aangeboren driften.  

Emotionele agressie  Iemand schade berokkenen omwille van de schade.  

Familiale 

geweldcyclus  

De transmissie van huiselijk geweld van de ene 

generatie op de andere.  



Frustratie-agressie-

hypothese  

De stelling dat frustratie altijd tot agressie leidt en dat 

agressief gedrag altijd het gevolg van frustratie is.  

Fysieke agressie  Gedrag bedoeld om iemand lichamelijk te kwetsen.  

Habituatie  

Adaptatie aan iets waarmee men vertrouwd is waardoor 

zowel de fysiologische als de psychologische reacties 

afnemen.  

Instrumentele 

agressie  

Iemand schade berokkenen om iets waardevols te 

verkrijgen.  

Matigende 

informatie  

Informatie over de situatie van een persoon waaruit 

men kan opmaken dat hij niet de volle 

verantwoordelijkheid draagt voor de handelingen die 

schade toebrachten.  

Opwinding-

affectmodel  

De stelling dat agressie beïnvloed wordt door zowel de 

intensiteit van de opwinding als de aard van de emotie 

die wordt opgewekt.  

Opwindingstransfer  

Het proces waarbij de opwinding opgewekt wordt door 

twee of meer stimuli maar waarbij men de totale 

opwinding als de aard van de emotie die wordt 

opgewekt.  

Partner-
mishandeling  

Fysiek geweld of de dreiging daartoe, gericht van de 
ene partner naar de andere in een hechte relatie.  

Pestgedrag  

Agressief gedrag gericht op slachtoffers die zichzelf niet 

gemakkelijk kunnen verdedigen. Dit gedrag komt 

meestal voor op school en het werk.  

Pornografie  Expliciet seksueel materiaal.  

Relationele agressie  

 

Diverse vormen van sociale manipulatie met het oog op 

het kwetsen van iemand, zoals voorliegen, roddel en 

achterklap verspreiden, of door de doelpersoon bij 

anderen in het diskrediet te brengen. 
 



Seksuele agressie  

Een andere persoon dwingen tot seks door het hanteren 

van strategieën zoals het uitoefenen van fysieke kracht, 

verbale druk of het misbruik maken van het feit dat 

iemand weerloos is.  

Sociale leertheorie  

De theorie die stelt dat gedrag wordt aangeleerd door 

observatie van anderen die beloningen of straffen 

ontvangen.  

Verbale agressie  
Communicatie bedoeld om iemand mentaal te kwetsen 

zoals schelden, vloeken en beledigen.  

Verplaatsing  

Agressie tegenover een andere doelpersoon dan de bron 

van de frustratie, hetzij uit vrees voor de bron, hetzij 
door afwezigheid van de oorspronkelijk frustratiebron.  

Vijandigheids-

attributie-
vertekening  

De neiging om het gedrag van anderen als vijandig te 

interpreteren.  

Wapeneffect  
Het feit dat loutere aanwezigheid van wapens agressief 

gedrag stimuleert.  

 
  



 Kenmerken agressief gedrag: onderliggende motivatie, aanwezigheid van een intentie, 
het gedrag is door het slachtoffer niet gewenst 

 Instrumentele agressie: schade berokkenen om een doel te bereiken  

 Fysieke en verbale agressie: slaan en schelden, van die dingen  

 Emotionele agressie: schade berokkenen omwille van de schade bv wraak en passionele 
moord  

 Relationele agressie: uitsluiten, roddel verspreiden maw sociale manipulatie  
 

1. Pestgedrag 
 
Tussen 10-20% is slachtoffer van pestgedrag.  
Slachtoffers op school zijn dit vaak ook op het werk.  
 
Kinderen die gepest worden op 8-jarige leeftijd, op 25-jarige leeftijd meer kans maakten op 
zelfmoord. (meisjes 6,3x meer kans en jongens 4x)  
 

2. Geweld in de wereld  
 

 

 
 
Wereldrecord was in Honduras: meeste moorden!  

 Hoe groter een menigte, hoe wreder deze menigtes zich tonen  
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3. Mannen zijn gewelddadiger dan vrouwen  
 
90% van de daders en 76% van de slachtoffers zijn van het mannelijke geslacht. 
Dit is een universeel fenomeen.  
 

  
Mannen meer fysiek en verbaal. Vrouwen relationeel. 
 

4. Etnische achtergrond agressie 
 
INTRA-raciaal geweld > INTERraciaal geweld (onthoud zo: a komt voor de e)  
 
Kans dat een zwarte man door moord om het leven komt = 1/40 
Voor een blanke man = 1/280 

 

5. Hormonen en neurotransmitters 
 
Testosteron is een hormoon dat in hogere concentraties voorkomt bij mannen dan bij 
vrouwen. 
Correlationele studies tonen een verband tussen testosteron en agressie  
 
Serotine is een neurotransmitter waarvan hoge concentratie gepaard gaan met lage mate 
aan agressie.  
 

 Het leerperspectief  
o Positieve bekrachting: de agressie zorgt voor de gewenste resultaten  
o Negatieve bekrachting: de agressie verhindert ongewenste resultaten 
o Bestraffing (minder effectief dan beloning): kan agressie beperken wanneer de 

straf onmiddellijk op het agressief gedrag volgt, de straf groot genoeg is en 
consequent wordt toegepast.  

  



6. Lijfstraffen en antisociaal gedrag 
 

 
 

7. Two pathway model  
 

1. Life- course persistent: beginnen op jonge leeftijd 
2. Adolescent limited: beginnen in de adolescentie en stoppen als ze ongeveer 20j zijn.  

a. Straffen helpt enkel hier 
b. Daarenboven zouden ze hunzelf ook corrigeren zonder straf 

 

8. Bobo-Doll experiment  
 
We leren niet enkel agressie aan door eigen ervaringen MAAR OOK door het zien van 
ervaringen van modellen. = sociaal leren. Maar ook geweldloosheid kan aanstekelijk werken  
 

9. Negatief affect 
 
Een ruime waaier aan situaties kan tot negatief affect leiden. 
Frustratie is een vorm van negatief affect die tot agressie kan leiden. Frustratie ontstaat 
wanneer men belet wordt een doel te bereiken  = frustratie-agressie hypothese  

 De agressiedrift zal zich verplaatsen naar een ander doelpersoon/substituut  
 

10. Positief affect 
 
Het zien van grappige cartoons vermindert de agressie  
 

11. Verband tussen hitte en geweld  
 
Tijdens de zomer worden er meer misdaden gepleegd dan tijdens andere seizoenen.  
 

 Opwindingstransfer: opwinding die door een stimulus wordt gecreëerd, straalt af op de 
emotionele reactie op een andere stimulus  

 Lawaai, snel bewegende beelden en opwindende muziek verhogen ook de agressie  
  



12. Het opwindig-affectmodel 
 
Stelt dat agressie bepaald wordt door de intensiteit van fysiologische opwinding en het type 
emotie.  
 

 
 Wapeneffect: de aanwezigheid van wapens maakt agressiever  

 Alcohol maakt agressiever  

 Vijandigheidsattributievertekening: iemand die de neiging heeft om het gedrag van 
anderen als vijandig te interpreteren  
 

13. Invloed van geweldmedia  
 
Onderzoek toont aan dat mediageweld wel degelijk agressieverhogend werkt. 

  
 

 Jonge afro-amerikaanse mannen toleranter tegenover geweld in het algemeen en 
tegenover geweld tegen vrouwen en dat ze meer geneigd waren om geweld te 
gebruiken wanneer ze kort tevoren aan gewelddadige rapmuziekvideo’s waren 
blootgesteld  

 Videogames spelen met seksistisch gedrag in leidt tot meer seksistische attitudes en een 
hoger niveau van vijandigheid 

 Habituatie: een stimulus die men tal van keren heeft gezien zal minder emotionele 
reactie uitlokken dan de eerste keer dat men de stimulus aangeboden kreeg. Leidt tot 
ongevoeligheid tegenover geweld  



 Cultivering: massamedia presenteert een sociale realiteit die als de werkelijkheid wordt 
aanvaard, ookal is die fictief. Ze tonen de wereld gewelddadiger dan hij in werkelijkheid 
is. dat maakt mensen banger en wantrouwiger en zet eerder aan tot agressief gedrag.  

 

14. Agressie na geweldadige porno  
 

 
 

15. Seksuele agressie  
 
Meerderheid van vrouwelijke studenten en 1/3 van de mannelijke studenten rapporteerde 
ooit tot ongewild seksueel contact te zijn gedwongen. 

 
 In het merendeel van de seksueel agressieve incidenten is er sprake van alcoholgebruik 
 
 

16. Verkrachtingen geen prioriteit in België 
 
Amper 4% van de daders wordt gevat in ons land. 
70% van verkregen DNA-stalen worden nooit onderzocht  
 

17. Fysiek geweld onder partners  
 
Vrouwen zijn geweldadiger tegen mannen dan andersom. 
Consiquenties van agressie zijn zwaarder voor vrouwen dan voor mannen.  

 Fysiek geweld is het laagst bij koppels die pas uitgaan, middelmatig bij gehuwde koppels 
en hoogst bij koppels die samenwonen  
 

 



18. Kindermishandeling  
 
Er is een verdubbeling van meldingen in 7 jaar tijd!  

 Jongens en meisjes ongeveer even vaak slachtoffer 

 Jongens meer slachtoffer van fysiek geweld, meisjes van seksueel misbruik 

 Moeders zijn vaker daders van fysieke kindermishandeling, vaders vaker van seksueel 
misbruik  

 Familiale geweldcyclus: als kind geslagen worden vergroot de kans dat men dit als 
volwassene ook doet met zijn/haar kind  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  



 
  



Rechterlijke dwaling 
De situatie waarin iemand veroordeeld wordt voor een 
misdrijf dat hij of zij niet begaan heeft, of een misdrijf 

dat nooit heeft plaatsgevonden. 

Wrakingsrecht 

Het recht van advocaten om zonder toestemming van 

de rechter een beperkt aantal kandidaat-juryleden uit te 
sluiten, ook al zijn ze onbevooroordeeld. 

Wetenschappelijke 

selectie van de jury 

Een methode waarbij men eerst op basis van onderzoek 

in de gemeenschap de relatie tussen demografische 

gegevens en attitudes die voor het proces relevant zijn, 

bepaalt, waarna men deze resultaten als een leidraad 

bij de sectie van juryleden hanteert. 

Inschikkelijkheid 

De bereidheid om dingen te zeggen en te doen die 
tegen onze kennis of moraal indruisen, maar waartoe 

we ons verplicht voelen vanwege al dien niet ingebeelde 

sociale druk. 

Suggestibiliteit 

Het voor waar aannemen van informatie die anderen 

aandragen, waardoor de herinnering aan feiten 

verandert. 

Polygraaf 

Een instrument dat fysiologische opwinding registreert 

via diverse indicatoren, zoals hartslag, bloedvolume, 

bloeddruk, huidgeleiding, huidtemperatuur en snelheid 
of volume van de ademhaling. Dit apparaat wordt vaak 

gehanteerd als leugendetector. 

Relevante vragen 

Vragen aan de beklaagde gesteld tijdens de 

polygraaftest die handelen over het misdrijf en de 

grootste mate aan fysiologische opwinding veroorzaken. 

Controlevragen 

Vragen aan de beklaagde gesteld tijdens de 

polygraaftest die betrekking hebben op feiten die voor 
het misdrijf niet relevant zijn en minder opwinding 

uitlokken. 

Schuldige kennis 

test 

Volgens deze benadering reageert men met een ander 

intensiteit op bekende stimuli dan op onbekende stimuli. 

Tunnelzicht 
Overdreven aandacht voor de centrale kenmerken van 

een stimulus ten koste van de perifere kenmerken. 



Wapenfocuseffect 

De aanwezigheid van een wapen slorpt de aandacht van 

de getuige op, waardoor die minder op de dader let. Dit 

effect bemoeilijkt de identificatie van de dader. 

Vooringenomenheid 

bij crossraciale 

identificatie 

Leden van de eigen etnische groep worden beter 

geïdentificeerd dan leden van een ander ras. 

Verkeerde 

informatie-effect 

Informatie die na een gebeurtenis wordt verstrekt, 
wordt in de herinnering van de gebeurtenis 

geïntegreerd. 

Familiariteiteffect 

Men is geneigd iemand die men recent gezien heeft, 

bijvoorbeeld op foto’s of als onschuldige omstander bij 

het incident, als de dader te identificeren. 

Show-up 

Procedure waarbij de politie de verdachte alleen, zonder 

andere potentiële daders, aan de getuige presenteert, 

waardoor de getuige geneigd is om absolute 

beoordelingen te maken en de accuraatheid stijgt. 

Schijnjury 

Omdat men de feitelijke beraadslaging bij echte zaken 

niet kan registreren, doet men een beroep op 

onderzoeksdeelnemers die in groepen van zes of twaalf 

personen over een fictieve rechtszaak oordelen, waarbij 
men hun keuzes voor en na de groepssessie nagaat. 

Neiging tot mildheid 
De tendens dat jury’s gemakkelijker tot vrijspraak te 
bewegen zijn dan tot veroordeling. 

Straftheorieën 

Het globale perspectief op straffen dat ingaat op de 

algemene rechtvaardiging van de praktijk van het 

straffen en een antwoord formuleert op de vraag wie 

voor straf in aanmerking komt en op welke wijze hij of 

zij gestraft moet worden. 

Retributivisme 

Een straftheorie doe stelt dat de gerechtigheid eist dat 

straf aan plegers van delicten gegeven wordt, waardoor 

er wraak wordt uitgeoefend voor het onrecht dat plegers 

van misdrijven de maatschappij aandeden. 

Utilitarisme 

Een straftheorie die stelt dat straffen gerechtvaardigd is 

omdat het toekomstig algemeen welzijn verhoogd wordt 

door reductie en preventie van criminaliteit. 



Procesbeheersing 

De mate waarin een procedure het de betrokken 

partijen mogelijk maakt om hun visie op de zaak in de 

rechtbank voor te leggen. 

Accusatoire 

rechtspleging 

Een rechtssysteem waarbij het Openbaar Ministerie en 

de verdediging tegen elkaar geplaatst worden en één 

van beide partijen vertegenwoordigen. 

Inquisitoire 

rechtspleging 

Een rechtssysteem waarbij de neutrale onderzoeker of 

onderzoeksrechter voor beide partijen bewijsmateriaal 

verzamelt en dit tijdens het proces presenteert. 

 
  



1. Rechterlijke dwaling  
1. 534 bewezen rechterlijke dwalingen in de VS die met doodstraf kunnen bestraf 

worden 
2. 3% van de rechtzaken leiden tot dwalingen  

 = iemand onterecht veroordelen  
 

2. Oorzaken van dwalingen  
1. Fouten in getuigenissen  
2. Valse bekentenissen  

 

(belangrijk!!)  
 

3. De suggestibiliteitsschaal  
 
Suggestibiliteit wordt gemeten door eerst een verhaal voor te lezen dat de respondent 
achteraf dient na te vertellen.  
Dan worden er 20 vragen gesteld, waarvan 15 suggestieve vragen die niet in het verhaal 
genoemde informatie peilen.  
Na elke vraag wordt gesuggereerd om het antwoord te veranderen.  
 

 
 

Bekentenis  
 
  



4. Polygraaf 
 
45% vals positieven  
 

5. Vooringenomenheid bij crossraciale identificatie 
 
In een studie identificeerden winkelbedienden klanten met een verschillende etnische 
afkomst. 
De klanten waren de handlangers.  
Het bleek dat de winkelbedienden de klanten met eenzelfde etnische achtergrond beter 
konden identificeren dan klanten met een andere etnische achtergrond.  
 

 
 

6. Onderzoek Loftus en Palmer: geheugen vervormd door suggestieve vraag 
 
Deelnemers keken naar een videofragment waarin een verkeersongeluk werd getoond.  
Daarna beantwoordden de deelnemers 1 van de 3 vragen 
Conditie 1: Hoe snel reden de auto’s toen men botsten? 
Conditie 2: Hoe snel reden de auto’s toen men tegen elkaar beukten? 
Conditie 3: hoe snel reden de auto’s toen ze met elkaar in aanraking kwamen?  
Alle deelnemers getuige zelfde ongeluk maar de inschatting hing af van de conditie.  
Conditie 1: 
Conditie 2: snelst reden  
Conditie 3: laagste snelheid  
 
Week later werden deelnemers opnieuw ondervraagd.  
De vraagstelling bleek dat hen ertoe gebracht had de herinnering aan het ongeluk te 
recontrueren.  
Conditie 2: beweerden dat er glas op de weg lag, wat in realiteit niet zo was.  
  



7. Impact van de line-up en constructies op valse identificaties  
 
Deelnemers moeten dader identiciferen in een line-up.  
De proefleider vertelde dat de dader in de line-up aanwezig was (instructie op 
vooringenomenheid) 
OF dat de dader zich misschien tussen de line-up bevond. (instructie niet berustend op 
vooringenomenheid)  
Deelnemers zagen een line-up waarin de echte dader al dan niet aanwezig was.  
Deelnemers die instructies gebaseerd op vooringenomenheid kregen, waren eerder geneigd 
om een onschuldige verdachte te kiezen dan niemand. 
Dit effect was vooral duidelijk wanneer de echte dader geen deel uitmaakte van de line-up. 
 

 
 

8. Getuigenissen van kinderen  
 
Vooral jonge kinderen worden door suggestieve vraag beïnvloed 
 

 
  



9. Accuraatheid en zekerheid 
 
Er hoeft geen sterk verband te zijn tussen de zekerheid en de accuraatheid van de 
identificatie.  

 
 
 

10. De impact van publiciteit voor het proces 
 
Deelnemers hoorden negatieve of neutrale nieuwsberichten over een beklaagde die geen 
relevantie hadden voor de zaak. 
Daarna keken ze naar een proces dat was opgenomen.  
In het kader van een schijnjury dienden ze vervolgens voor en na de beraadslaging te 
stemmen.  
Publiciteit voor het proces leidde tot een verhoogde neiging om de beklaagde schuldig te 
vinden. 
Na de beraadslaging was het effect van publiciteit op het stemgedrag zelfs nog duidelijker.  
 

 
  



11. Ontoelaatbaar materiaal  
 

 
 

12. Steun van de bevolking en rechters aan het gebruik van strafmiddelen  
 
De bevolking is gemiddeld genomen meer geneigd om harde strafmiddelen te hanteren dan 
rechters  
 

 
 
 


