
Sociale psychologie (Alain van Hiel & Arne Roets) 
Keuze uit 2 experimenten, inschrijving via Ufora

Extra info: facebookpagina (geen leerstof)

Niet alles te kennen uit boek staat in slides

Vragen bij medewerker De Keersmaecker in Dunantlaan

Te laat: mag nog binnenkomen, vertrekken mag niet (als echt nodig subtiel)

Hogere cesuur: 62,5%, meerkeuzevragen met 4 mogelijkheden, altijd alle bollen invullen

Les wordt niet opgenomen!!

Slides: 80% van de leerstof 

Boek leest heel gemakkelijk, lessen zijn dus makkelijk in te halen via het boek

TIP: Noteer op slides en vergelijk met het boek, vul meer aan uit het boek en gebruik slides als 
samenvatting

Creditpunt e verdienen met experiment kan meegenomen worden naar volgende zit, volgend jaar, 
…

Experiment doet geen pijn en traumatiseert waarschijnlijk niet

Achteraf briefing en overhoring

1. Online vragenlijst (kan je thuis doen)

2. Keuze tussen 2

3. Debriefing

Professor heeft geen ongezonde obsessie met professor Duyck

Sessies worden volgende week opengezet (maandag  28/10)


Deel 1: kernthema’s 
Hoofdstuk 1: Inleiding

1. De mens is een sociaal dier

Social animal= boek 

Alle mensen zijn mateloos geïnteresseerd in anderen, we zijn allemaal sociaal psychologen

Je leest titel van iets die je niet kent: wil toch de reacties weten en kennen 

Mensen zijn heel erg pro of anti Greta Thunberg

Kijken naar temptation: oninteressante idioten, maar velen kijken omdat mensen ons simpelweg 
interesseren, we voelen ons beter door de miserie van anderen (vergelijken met anderen= sociaal)


2. Sociale psychologie: definitie en verwante disciplines

2.1 Definitie van sociale psychologie

Sociale psychologie is de wetenschappelijke studie naar de wijze waarop gedachten, gevoelens, 
motivaties en gedragingen van mensen beïnvloed worden door de aanwezigheid van anderen en 
hoe wij zelf een invloed uitoefenen op hoe andere personen denken, voelen en zich gedragen.

- Wetenschappelijk: systematisch analyseren, …, elk stukje kennis kan door anderen verworven 

worden, experimenten kunnen nagedaan worden door anderen

-> niet enige manier om interessante kennis te verwerven, maar wetenschappelijke kennis is enige 
overdraagbare kennis

Ons onderzoek is niet ideaal, we hebben niet de beste middelen + mensen kunnen niet altijd 
voorspelbaar zijn (eigen wil, bewustzijn)

- Gedachten, gevoelens, …: cognitieve psychologie gebruikte vroeger enkel gedachten, sociale 

psychologie gebruikt al altijd gevoelens en gedragingen ook

- Aanwezigheid van anderen onderscheidt sociale psychologie van de andere psychologieën


2.2 De kracht van sociale situatie

President Ronald Raegan: heel charismatisch en grappig persoon (filmpje bekijken)

“I will not exploit my opponents inexperience”

Volgende 4 jaar (presidentie) had Raegan zware alzheimer

Mondale heeft al verloren (reactie publiek)

Ronald Raegan heeft gewonnen door zijn oneliners

Controlegroep: bekijkt onbewerkt filmpje

2e groep krijgt bewerkte versie zonder oneliners

3e groep krijgt bewerkte versie zonder reacties van het publiek

Iedereen beoordeelt Raegan, en gemiddelde wordt berekend

Oneliners hebben geen impact, publieksreacties wel

-> mening van anderen is bepalend voor onze mening
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Lachbanden bij sitcoms werken volgens zelfde principe

Nu worden mensen verplicht om geen reactie te tonen

“horses and bayonets” -> verouderde materialen, heel veel tweets maar publiek in studio was 
muisstil

Reclames die beroemdheden gebruiken: we volgen de  mening van iemand die we leuk vinden


Stanford Prison “Experiment”

Uitvoerder  (Zimbardo) staat graag in belangstelling, geen goeie combinatie

Film: das Experiment

Deelnemers werden willekeurig verdeeld over 2 groepen, cipier en gevangene

Gevangenen werden opgehaald door politie met sirenes en opgesloten in kelder van Stanford

Onderzoeker instructeerde bewakers om streng te zijn

Begon na enkele dagen al slecht te gaan

Zijn vrouw vertelde hem om ermee te stoppen doordat het uit de hand loopt (niet zo erg als in film)

Het Lucifer effect: goeie mensen in slechte situatie worden slecht

Kelder in Stanford is slechte situatie: gevangenen worden door situatie gestuurd

Poort uit Dachau (concentratiekamp in Duitsland), cipiers daar werden een beul (ook de goeie 
mensen)

Niet veel uit Stanford Prison Experiment is waar maar wel belangrijk: John Wayne denkt dat hij 
gevangen zo hard mogelijk moet behandelen (waarschijnlijk aangespoord door Zimbardo)

In zo’n situatie is er een psychopaat -> niemand spreekt die tegen

Weegman: gelooft in goede van de mens, bekritiseerde hem en ook Milgram (minder terecht)

Experiment werd in ’90 opnieuw gedaan (light versie), en niets gebeurde


-> toont allemaal aan hoe belangrijk situatie is


2.3 Sociale psychologie en verwante disciplines

Sociale psychologie <-> sociologie


-> combineren om een vollediger beeld te krijgen, mogelijk via multilevel analyses

Multilevel analyses: statistische methode om de effecten van variabelen op individueel en 
groepsniveau samen te vatten en verbanden na te gaan.

Gat tussen sociologie en sociale psychologie wordt kleiner

Zus van sociale: persoonlijkheidspsychologie (wordt vaak samen besproken)


Gemeten hoeveelheid lawaai mensen maken mannen vs. Vrouwen (Janneke maakt 3 lawaai, 
Helena 9)

Verschillen zitten tussen groepen -> verklaring in sociologie

Verschillen zitten tussen situaties -> sociale psychologie

Verschillen zitten tussen patronen -> persoonlijkheidspsychologie

Co-existerende perspectieven: hebben in realiteit elk een belangrijke rol


Gelijkenissen Verschillen

Interesse voor soortgelijke onderwerpen die 
meestal een groot maatschappelijk belang 
hebben

Sociologie heeft aandacht voor groepen of 
instituties (cultuur, nationaliteit, ras, …), sociale 
psychologie voor het individu (wat drijft de 
persoon)

Complementair, verklaren elk een belangrijk 
deel van sociaal gedrag

Onderscheid op vlak van onderzoeksmethoden

Sociale psychologie maakt veel meer gebruik 
van experimenten

Gelijkenissen Verschillen

Stellen modellen voor die op basis van 
gedachten, affect en motivaties gedrag 
voorspellen.

Persoonlijkheids P: belangstelling voor cross-
situationele consistentie (vaststaand gedrag 
ongeacht de situatie = de persoonlijkheid)

Sociale P: belangstelling voor hoe situaties een 
impact hebben op personen, ondanks hun 
verschillende persoonlijkheden.
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2.4 Andere psychologische domeinen


Interactionisme: Er is een dynamische wisselwerking tussen dispositie en situatie, waarbij uitingen 
van disposities afhankelijk zijn van de situatie.


2.5 Sociale psychologie en mensenkennis

Kleuters worden door beloning minder gestimuleerd (zoals dit voorbeeld)

Mensenkennis kan juist of fout zijn (hier fout)

Attractiviteit verhoogt (hier is mensenkennis juist)

-> berust niet op empirische toetsing


3. De geschiednis van Sociale psychologie

3.1 De beginjaren

Eerste laboratorium: 1879 (Wilhelm Wundt in Leipzig)

Max Ringelmann (1880): vroege onderzoeken die geen coherent programma vormden

- Vergelijking van individuele met groepprestaties (touwtrekken)

- Individueel levert men betere prestaties

Eerste belangrijk werk: Psychologie des Foules (Gustave Le Bon-1895)

- Koppelt massageweld (in late 19e eeuw) aan psychologie

- Massa geeft het individu een gevoel van anonimiteit

Eerste handboeken:

- McDougall (1908)

- Edward Ross (1908)

- Floyd Allport (1924): nu nog algemeen aanvaard


3.2 De jaren van bevestiging (1936-1960)

Hitler aan de macht -> veel wetenschappers naar Amerika

Veel interesse naar geweld door WOII

Kurt Lewin: formuleerde 3 fundamentele grondbeginselen (academische papa)

- “Gedrag wordt bepaald door hoe we de wereld om ons heen waarnemen/interpreteren.”

- “Gedrag is afhankelijk van de persoon en de omgeving.” (intern en extern)


- Psychodynamicus denkt dat alles door intern en herinneringen aangestuurd worden

- Behaviorist dekt zelfde over omgeving

- Kurt is eerste die stelt dat het beide is


- “Sociaalpsychologische theorieën kunnen worden toegepast voor de oplossing van 
maatschappelijke problemen.” (geen onderzoek zonder actie, geen actie zonder onderzoek)


Fundamenteel onderzoek: Onderzoek met het oog op een beter begrip van menselijk gedrag, 
voor-namelijk door het toetsen van hypothesen die uit een theorie zijn afgeleid.

Toegepast onderzoek: Onderzoek met het oog op het verbeteren van onze kennis over natuurlijke 
gebeurtenissen en het oplossen van praktische problemen.

Richtte in 1944 Massachusetts Institute of Technology op en leidde belangrijke auteurs op

Belangrijkste bijdragen tot sociale psychologie (jaren 50)


Klinische psychologie Het effect van verschillende therapieën voor 
reductie van vooroordelen bij antisociale 
personen

Persoonlijkheidspsychologie Constructie van een vragenlijst om mannen 
met sterke vooroordelen te identificeren

Cognitieve psychologie Manipuleer blootstelling aan een lid van een 
sociale categorie en registreer automatische 
gedachten 

Sociale psychologie Manipuleer diverse soorten contact tussen 
allochtonen en autochtonen en registreer het 
effect op vooroordelen

Theodor Adorno en collega’s The Autoritarian Personality

Gordon Allport The Nature of Prejudice

Solomon Asch Conformiteit en persoonsperceptie
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3.3 Groei en Debat (1960)

Groei door sociaal protest (gelijke rechten vrouwen & minderheden), stedelijk geweld en 
Vietnamoorlog

-> grote productiviteit, sociale psychologie wordt op steeds meer domeinen toegepast en 
bestudeerd (bv. Apathie van omstanders, agressie, stress)

Konden geen oplossingen aanbieden voor maatschappelijke problemen

-> crisis, vertwijfeling en debat: onenigheid over de waarde van laboratoriumexperimenten

- Kelman: ethische kritiek op experimenten

- Orne, Rosenthal: methodologische artefacten (verwachtingen van experimentatoren die 

deelnemers beïnvloeden)

- Gergen: cultureel en filosofisch relationisme (theorieën zoals getest in labos, zijn cultureel/

historisch beperkt.

- Tesser&Bau: presentatie van een door mannen gedomineerd wereldbeeld.


3.4 Methodologisch en inhoudelijk pluralisme (1975-nu)

Andere onderzoeksmethoden (naast toen nog altijd belangrijke laboratoriumexperimenten) werden 
gehanteerd, ook belangrijke variaties op inhoudelijk vlak 

Inhoud: hete (emotie, motivatie) versus koele (cognitie) perspectieven

Sociale cognitie (koel): de studie van het waarnemen, onthouden en interpreteren van informatie 
over onszelf en anderen. Cognities oefenen invloed uit op hoe we ons voelen, wat we verlangen 
en hoe we ons gedragen.

Er is altijd plaats voor hete perspectieven, maar in ’70-’80 ligt nadruk op koele perspectieven

Toenemende internationalisering (niet meer enkel Amerikaans)

- European Association of Experimental Social Psychology (1966) leidt tot European Journal of 

Social psychology (1971)

- Asian Association of Social Psychology (1995)

- Erkenning van het feit dat veel sociaalpsychologische fenomenen cultureel bepaald zijn

-> pluralistische benadering door deze 2 oorzaken


4. Sociale psychologie in de 21ste eeuw

4.1 Hersenonderzoek

Psychologie maakt gebruik van technieken die oorspronkelijk gemaakt waren voor medische 
toepassingen: nieuwe beeldvormingstechnieken zoals Functional Magnetic Resonance Imaging 
(functionele MRI, plaats van hersenactiviteit bepalen)

Sociale neurowetenschap: de studie van de relatie tussen neurologische en sociale processen, 
ontstond als gevolg van de technologische vooruitgang

4.2 Het internet

= evolutie in de manier waarop informatie wordt verworven en hoe we communiceren. 

Maakt ook nieuwe onderzoeksmethoden mogelijk. 

Onze digitale voetafdruk wordt steeds groter en groter, er zijn online steeds meer gegevens 
beschikbaar. Dit stelt sociaalpsychologen in staat talrijke variabelen en hun onderlinge verbanden 
te onderzoeken.


Leon Festinger Sociale vergelijkingstheorie en cognitieve dissonantietheorie

Fritz Heider Balanstheorie en attributietheorie

Carl Hovland en collega’s Attitudes en persuasieve communicatie

Harold Kelley Attributietheorie

Van Overwalle – 2009 Hersengebieden die geactiveerd worden door sociaalcognitieve 
processen.

Bernston & Cacioppo - 
2004

Relatie tussen hersenactiviteit in de amygdala en de reactie op de 
zwarte versus blanke gezichten.

Doane & Adams - 2010 Relatie tussen eenzaamheid en productie van specifieke hormonen.

Casp & McClay – 2002 Relatie tussen genetisch materiaal en sociaal gedrag.
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4.3 Sociaal culturele perspectieven

De wereld wordt steeds meer een dorp, behoefte om elkaar steeds meer te begrijpen

Crosscultureel onderzoek: studie van gelijkenissen en verschillen tussen mensen uit verschillende 
culturen 

- Belangrijke verschillen tussen individualistische culturen en collectivistische culturen


- Individualistisch (Europa & Noord-Amerika): klemtoon op zelfstandigheid, autonomie en 
onafhankelijkheid


- Collectivistisch (Afrika, Azië en Latijns-Amerika): klemtoon onderlinge afhankelijkheid, 
samenwerking en sociale harmonie


-> wat maakt een maatschappij individualistisch/collectivistisch?

1. Complexiteit van de maatschappij: In een complex geïndustrialiseerde maatschappij kunnen 

burgers zich met meerdere groepen identificeren, wat leidt tot minder trouw zijn aan 1 
bepaalde groep en meer belang hechten aan persoonlijke doelstellingen.


2. Welvaartspeil van de maatschappij: Win een welvarende maatschappij zijn mensen financieel 
onafhankelijk wat de aandacht richt op persoonlijke doelstellingen.


3. Heterogeniteit: in een homogene maatschappij zijn mensen geneigd om onbuigzaam/
onverdraagzaam van die norm af te wijken, in een losse maatschappij zijn mensen toleranter 
tegen afwijkend gedrag en individuele expressie. 


-> uiteraard passen niet alle culturen in dit eenvoudig schema


Multicultureel onderzoek: studie van gelijkenissen en verschillen tussen mensen uit raciale en 
etnische groepen binnen eenzelfde cultuur.


4.4 Open wetenschap

Stapelgate: gigantisch veel fraude door Diederik Stapel -> mensen pleiten voor open wetenschap 
met openheid, transparantie en repliceerbaarheid

Concrete maatregelen:

- Preregistratie: onderzoekers maken hun verwachte uitkomsten kenbaar alvorens ze gegevens 

verzamelen

- Onderzoeksgegevens op een overzichtelijke manier bewaren en eventueel beschikbaar stellen 

voor andere onderzoekers en zelfs het brede publiek

- Opnieuw uitvoren van experimenten die veel impact hadden, maar veel uitkomsten kwamen 

niet overeen

- Methodes kwamen niet exact overeen, exacte replicatie is vaak niet mogelijk, statistische 

uitgangspunten waren discutabel

- Kritiek door wetenschappers: er was druk van universiteiten om nieuw onderzoek te voeren


Hoofdstuk 2: Onderzoeksmethoden

1. De ontwikkeling van hypothesen

1.1 Een goed idee

Gebaseerd op theorieën, observatie, of intuïtie en persoonlijke ervaringen, stelt de onderzoeker 
een hypothese op

Een hypothese: een expliciete, toetsbare voorspelling over het al dan niet optreden van een 
gebeurtenis


1.2 Opzoeken van psychologische literatuur

Google scholar voor wetenschappelijke literatuur, zo ook web of science

Theorie: een georganiseerde set van abstracte principes die het mogelijk maken om 
geobserveerde fenomenen te verklaren, breed cumulatief kader, eenvoudig, verklaren zoveel 
mogelijk

Wordt beoordeeld volgens 3 criteria:

1. Eenvoud

2. Volledigheid

3. Generativiteit (een goede theorie leidt tot andere vragen bv. E=mc^2 -> Einstein heeft Newton 

op achtergond geschoven)

Bv. Geld drijft de mensen, verklaart heel veel zaken in realiteit (niet alles!)

Volledigheid is nooit compleet

Homo economicus wordt geconfronteerd met de mens, in realiteit wil mens (vaak maar) niet altijd 
geld


Sociale Psychologie 5



Het lot van elke theorie is om overtroffen te worden door nieuwe theorieën


2. Het operationaliseren van sociaal psychologische variabelen

Conceptuele variabelen: variabele waard de hypothese betrekking op heeft, altijd abstract, bv. 
conformiteit, agressie, attitude, geweld, discriminatie, groepsdruk -> om te kunnen testen moeten 
we die omzetten naar een operationele variabele

Operationele variabele: de specifieke manier waarop de conceptuele variabele wordt 
gemanipuleerd en gemeten -> vaak veel mogelijkheden, geen enkele dekt conceptuele variabele 
volledig

Conformisme: alle jongens hebben een jeansbroek aan

Experimenten proberen agressie meten: gooien van bommen tijdens videogame (is niet echt 
agressief)

(onderzoeks)deelnemer: een individu dat deelneemt aan een psychologische studie

Handlangers: medewerkers van de onderzoeker die zich voordoen als gewone 
onderzoeksdeelnemers

Begripsvaliditeit: de mate waarin de operationele variabelen de corresponderende conceptuele 
variabelen manipuleren of meten

Electroshocks geven, tabasco of witte ruis geven, is agressief, er is een soort consensus

Er is geen cijfer over wat agressief is of wat niet, er moet gewoon genoeg overlap zijn met de 
consensus


2.1 Zelfbeschrijving

Er zijn beperkingen en dus geen perfecte psychologen of wetenschappers

Rapporteren over eigen gedachten, gevoelens, …

Zelfbeschrijving: een methode waarbij de onderzoeksdeelnemer zelf gedachten, gevoelens en 
gedrag beschrijft.

Zelftests in bv. De Flair

-> wanneer goed geconstrueerd een geldige manier om informatie te verkrijgen

Sociologie: voel je je goed in je vel? Ja/nee/1-10

Psychologie: uitgebreidere tests

Schaal voor subjectief welbevinden (Diener):

- mijn leven benadert op meeste wijzen mijn ideaal

- Mijn levensomstandigheden zijn uitstekend

- Ik ben tevreden over mijn leven

- Tot nu toe verkreeg ik de belangrijke dingen die ik in mijn leven wouw

- Als ik mijn leven zou moeten overdoen, zou ik bijna niets veranderen

Schaal van subjectief welbevinden heel vaak gebruikt

Cognitieve inschatting van geluk

Interne consistentie: de mate waarin items van een vragenlijst met elkaar samenhangen of 
correleren

Goede vragenlijst: vragen hangen samen maar dragen elk iets bij

Socialewenselijkheidsvertekening: de tendens van deelnemers om onnauwkeurige 
zelfbeschrijvingen te rapporteren omdat ze een goed figuur willen slaan bij anderen

Test: vragenlijst voor 2 groepen, 1 groep zogezegd aan leugendetector

Aan leugendetector zal je eerlijker zijn, op vragenlijst wil je jezelf ook beter voorstellen (sociale 
wenselijkheid)

Inwilligingstendens: de neiging van deelnemers om akkoord te gaan met bestaande 
veronderstellingen, waardoor ze vaak affirmatief antwoorden op de items uit een vragenlijst.

-> mensen die altijd akkoord aanduiden (platte conformist)

-> evenveel vragen insteken die het omgekeerde stellen

Antwoordschaal kan ook voor v vertekening zorgen

bv. Hoe veel kijkt u TV?

Mensen zullen bijna nooit de laatste (meeste) optie aanduiden want dat is echt al veel (vragenlijst 
is judgy)

Likert schaal: schaal die aan een respondent verschillende beweringen of uitspraken voorlegt, 
voor elke uitspraak moet de respondent op een meerpuntenschaal aangeven in welke mate hij/zij 
het met de uitspraak eens is. De eindscore van de respondent bestaat uit de som of het 
gemiddelde van zijn/haar scores op alle items.
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2.2 Gedragsobservatie

Beter om naar mensen hun gedrag te kijken dan naar wat ze zelf zeggen (iets objectiever)

-> werkt via codeerschema’s om het gedrag te beoordelen

Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid: De mate van overeenstemming tussen de beoordelingen van 
twee of meer waarnemers die hetzelfde gedrag beoordelen.

Hoge interbeoordelaarsbetrouwbaarheid: inschattingen van waarnemers komen goed overeen en 
is dus ook dicht bij de werkelijkheid (bv. Leerkracht verplaatst veel)

Vertekening door zelfpresentatie, volgorde-effect

Soms moeilijker om correct te beoordelen (bv. is deze leerkracht leuk?)


Mannen vs vrouwen gedragingen bestudeert

Mensen die met de hand turften werden opgeleid om schema te gebruiken

Gedragsobservaties worden beïnvloedt (door beoordelaars en mensen die zichzelf anders 
voorstellen)

12 finalisten in koning elizabethwedstrijd, worden random toegewezen aan een positie

Volgorde van optredens heeft effect op plaatsing in de wedstrijd

Elke avond doet de eerste het slechter dan de 2e, behalve de laatste dag, lijn gaat algemeen naar 
boven

Wordt nochtans beoordeelt door experts, maar objectief beoordelen is heel moeilijk

Mondeling examen: mensen voorlaten

Alle kennis die via deze testen bekomen wordt is open voor fout, ruis -> om zo dicht mogelijk bij 
de waarheid te komen, een combinatie van tests gebruiken (zelfbeschrijving en observatie)


3. Hypothesen testen: onderzoeksplannen

3.1 Beschrijvend onderzoek

Observationeel/beschrijvend onderzoek: systematische observatie van individuen, vaak in 
natuurlijke situaties, is niet hypothesetoetsend

Bv. Slechtziende staat aan stoeprand, hoe lang duurt het tegen dat een burger initiatief neemt om 
te helpen, hoe langer het duurt, hoe minder hulpvaardig de locatie wordt bevonden

-> meest hulpvaardige staat was Rio de Janeiro, minst was hoofdstad van Maleisië

Archiefonderzoek: de studie van bestaand materiaal, zoals verslagen, documenten, kranten-
artikelen, dagboeken en misdaadstatistieken

Studie oude stukken: complexiteit van muziekstukken, simpel tijdens oorlog en complex tijdens 
tijden van vreugde

Opiniepeiling: opiniepeilingen stellen vragen over attitudes, opvattingen en gedragingen in een 
steekproef die representatief is voor de bestudeerde populatie, bv. hoe denkt de gemiddelde 
Vlaming over …?

-> formulatie van de vraag is heel belangrijk


3.2 Correlationeel onderzoek: de relatie tussen variabelen

Correlationeel onderzoek: gaat het verband tussen variabelen na

Samenhang, bv. Relatie tussen zelfwaarde en populariteit

Correlatiecoëfficiënt (r): een statistische indicator die de sterkte en de richting (positief of negatief) 
van het verband tussen twee variabelen nagaat

Hypothese: iemand die populair is heeft hoge zelfwaarde

-> veel verschillende aspecten en 
complexe uitkomsten

Derde variabele: zorgt voor 
kunstmatige resultaten, 
schijncorrelatie

Bv. latijn zorgt er niet voor dat je 
unief aan kan, maar slimme 

Gedragscategorieën Observatiecategorieën

Sociaal-emotioneel gedrag (positive reacties) Solidariteit, grappen, akkoord gaan

Intsrumenteel gedrag (antwoorden) Geeft suggesties, opinies en informatie aan

Instrumenteel gedrag (vragen) Vraagt informatie, meningen en zoekt

sociaal-emotioneel gedrag (negatieve reacties) Niet akkoord gaan, gestrest, verdedigend
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mensen kiezen voor latijn en kunnen dan ook unief aan

-> derde variabele is nooit uit te sluiten

Bepaald gen zorgt ervoor dat je grotere kans hebt op psychotische waanbeelden te krijgen bij het 
roken van Cannabis

Bij de ene is dit wel, de andere niet: interactie-effect (het hangt van 2 dingen af)

Interactie-effect/moderatie-effect: de mate waarin het effect van een onafhankelijke variabele op 
de afhankelijke variabele bepaald wordt door de waarde van een andere onafhankelijke variabele. 

Hoofd-effect: het globale effect van de onafhankelijke variabele op de afhankelijke variabele, 
zonder rekening te houden met de andere onafhankelijke variabelen. 

Mensen met een lage MAOA activiteit worden door anti-sociaal gedrag veel meer gestimuleerd

MAOA: bepaald gen dat neuroserotonine produceert

Mensen die dit veel hebben worden minder beïnvloedt door mishandeling en tonen later minder 
anti-sociaal gedrag

Conditioneel: afhankelijk van die twee variabelen

-> beide methodes hanteren, ze zijn complementair


Voor en nadelen van correlationeel onderzoek:

Voordelen:

- bestuderen van zaken die ethisch onverantwoord zijn om mee te experimenteren

- Talrijke variabelen tegelijk bestuderen

- Veel vrijheid: we kunnen kiezen of we ze naar het labo laten komen of wij hun in het “echte 

leven” bestuderen

Nadelen:

- kan geen oorzaak-gevolgrelatie aantonen 


- A veroorzaakt B

- B veroorzaakt A

- C veroorzaakt A en B


Longitudinaal onderzoek: correlationeel onderzoek waarbij de bestudeerde variabelen op twee of 
meerdere tijdsommen gemeten worden (kan wel causaliteit aantonen, maar sluit wel nog steeds 
geen derde variabele uit)


Zelftesten kun je zo veel maken als je wil


3.3 Experimenten: manipuleren van de situatie

Experiment: een vorm van onderzoek waarbij de onderzoeker controle heeft over de 
gebeurtenissen en deelnemers volkomen toevallig aan condities worden toegewezen. 

= een vorm van onderzoek die toelaat causale relaties aan te tonen omdat de experimentator 
controle heeft over de gebeurtenissen en de deelnemers volledig toevallig toegewezen worden 
aan condities.

Onafhankelijke variabele: variabele die gemanipuleerd wordt

Afhankelijke variabele: variabele die gemeten wordt 

Verband hitte (onafhankelijke variabele) en agressie (afhankelijke variabele)

Hogere temperatuur -> meer agressie

Allebei meten: correlationeel onderzoek

Manipuleren: zelf temperatuur instellen (waarde van minstens 1 variabele is gekend)

Kern van experimenten

Er worden geen andere dingen gewijzigd dan de variabele die we willen onderzoeken

1 groep is meisjes en andere jongens, we steken die in andere temperaturen en meten agressie, 
we weten niet of agressie veroorzaakt wordt door temperatuur of geslacht

Groepen moeten random toegewezen worden

Volkomen toevallige toewijzing: het random toewijzen van deelnemers aan de experimentele 
condities, zodat elke deelnemer evenveel kans heeft om aan elk van de condities te worden 
toegewezen

-> verschillen van de afhankelijke variabele kan zo worden toegeschreven aan het effect van 
manipulatie en niet aan bestaande verschillen tussen de deelnemers

Filmpje experiment naspelen over kopiëren van agressie

Als je een volwassene die agressief doet ziet een beloning krijgen, doet het kind het na

Krijgt de volwassene een straf, doet het kind het niet na

Onafhankelijk: de variabele die je manipuleert
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Afhankelijk: wordt gemeten

-> beiden zijn nodig in een experiment


Hoofdeffect: het globale effect van de onafhankelijke variabele op de afhankelijke variabele, 
zonder rekening te houden met de andere onafhankelijke variabelen.

Interactie-effect: de mate waarin het effect van een onafhankelijke variabele bepaald wordt door 
de waarde van een andere onafhankelijke variabele (bij onderzoeken met meerdere onafhankelijke 
variabelen)

Statistische significantie: nagaan of verschillen tussen resultaten betekenisvol zijn en niet 
toevallig, statistisch significant als analyse aangeeft dat de kans om het bewuste of een extremer 
resultaat te bekomen, terwijl er in realiteit geen enkel effect is, kleiner is dan 5 procent. Zelfs dan 
blijft replicatieonderzoek belangrijk

Replicatieonderzoek: herhaalt het opzet van het oorspronkelijk experiment om te controleren of 
we opnieuw dezelfde resultaten verkrijgen

-> dient dezelfde conceptuele variabelen te bestuderen in andere contexten of met behulp van 
andere operationaliseringen


Interne validiteit: de mate waarin variatie in de afhankelijke variabele met redelijke zekerheid kan 
toegeschreven worden aan het effect van de onafhankelijke variabele.

Controlegroep: een groep deelnemers die exact dezelfde procedures van het experiment 
opgelegde krijgen , maar niet blootgesteld worden aan de onafhankelijke variabelen

-> krijgt bevoordeeld een placebo, maar niet altijd ethisch (bv. Medische context de juiste 
behandeling niet krijgen)

Proefleidereffect: de verwachtingen van de proefleider over het experiment bepalen zijn/haar 
gedrag tav de deelnemers, waardoor deelnemers op hun beurt hun gedrag aanpassen.

-> proefleider kent condities beter niet of communicatie tussen proefleider en deelnemer 
minimaliseren

Externe validiteit: de mate waarin met redelijke zekerheid de resultaten van een gegeven 
onderzoek ook kunnen bekomen worden met andere personen en in andere situaties.

-> nood aan werelds en experimenteel realisme

- Werelds realisme: de mate waarin de onderzoekssituatie met de echte wereld overeenkomt

- Experimenteel realisme: de mate waarin de experimentele situatie en procedures de 

deelnemers aangrijpen en hen tot spontaan en natuurlijk gedrag aanzetten

- Deceptie: het verstrekken van valse informatie aan deelnemers over de doelstellingen van het 

onderzoek, versterkt experimenteel realisme en bevordert natuurlijke reacties

-> externe validiteit kan groot zijn maar nooit echt zeker


Voorbeelden: 

Slide 29: 

Grondvoorwaarden niet voldaan -> probleem met interne validiteit

Afhankelijke variabele kan niet meer met zekerheid toegewezen worden aan manipulatie

Proefleidereffect: doctoraatstudent neemt experimenten af, hij heeft nog maar 1 studie nodig, hij 
doet temperatuurstudie

Groep van 10°C dient een electrische shock toe: assistent verontwaardigd, speelt in op 
proefpersonen

-> kunnen we het effect toeschrijven aan temperatuur of aan gedrag proefleider?

Totale is heel belangrijk: proefleiders kent condities beter niet, indien niet mogelijk 
gestandaardiseerde instructies volgen


Correlationeel onderzoek Experimenteel onderzoek

Het meten van variabelen en de mate waarin ze met 
elkaar verwant zijn

Volkomen toevallige toewijzing aan condities en 
controle over de gebeurtenissen. Bepalen van de 
effecten van manipulaties van de onafhnakelijke 
variabele(n) op verandering in de afhankelijke 
variabele(n)

Maakt het mogelijk natuurlijke variabelen te 
bestuderen, zoals variabelen die moeilijk of niet te 
manipuleren zijn

Maakt het mogelijk oorzaak-gevolgrelaties na te 
gaan. Indien de onafhankelijke variabele in het 
experiment een afhankelijke variabele beïnvloedt, 
kunnen we van een causale relatie spreken
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Sociale beïnvloeding is heel impliciet, onbewust

Externe validiteit

Experiment met temperatuur kan overal en met verschillende mensen getest worden -> 
recycleerbaarheid

Andere taken: niet enkel electroshocks maar andere manieren om agressie te meten

Ontmoeten van witte eenden, je zit in Citadelpark en ziet heel veel witte eenden “er zitten hier 
alleen maar witte eenden” -> er kan wel nog een bruine eend zitten, je kunt niet zeker zijn van 
affirmatieve resultaten

Milgram is realistisch als ervaring, was moreel heel zwaar

Deceptie: meestal weet je niet exact wat de bedoeling van het experiment is, achteraf wordt het 
pas uitgelegd

Slide 22:

X = temperatuur in de kamer

Hoofdeffect (vanaf 1 conditie afwijkt heb je hoofdeffect): X leidt tot meer agressie

1 logische uitleg: temperatuur zorgt ervoor dat agressie stijgt

Kan ook dat X enkel effecten heeft als een bepaalde Y voldaan is (conditionele effecten, interactie)

Er is een effect van x want agressie stijgt

Er is ook effect van Z want verschil tussen 13.5 en 14.5

Er is interactieeffect: temperatuur onder lage luchtvochtigheid heeft minder effect dan 
temperatuur onder hoge luchtvochtigheid

Er is een groter verschil van effect X door Z -> interactieeffect

Lijngrafiek: enkel geen interactie wanneer lijnen evenwijdig zijn


Zelftest door Arne op Ufora om hoofd- en interactieaffecten te begrijpen

2 variabelen: alcohol en soort tegenstander, is er interactie?

De helft van de groep krijgt alcohol, de andere niet

(andere groepen) helft krijgt agressieve tegenstander, helft sympathieke tegenstander

Hoofdeffect en interactieeffecten los van elkaar zien, starten met hoofdeffect

Meten hoe sterke electroshocks ze uitdelen

2 hoofdeffecten: is er algemeen een effect van alcohol/soort tegenstander?

Gemiddelde nuchter is lager dan gemiddelde dronken -> hoofdeffect van alcohol

Gemiddelde sympathieke tegenstander is lager dan agressief -> hoofdeffect van de tegenstander

2 hoofdeffecten

Interactie: is de ene variabele afhankelijk van de andere?

Bij nuchter is er klein effect van tegenstander, bij dronken is effect van tegenstander veel sterker

-> effect tegenstander is afhankelijk van alcohol (interactie)

Als je verticaal een verschil vindt, is er horizontaal ook een verschil, hangen altijd samen

grafiek: verschil dronken tussen 2 lijnen is veel groter dan nuchter

3 niveaus: nuchter, een beetje zat, strontzat

Hoofdeffect van situatie: gemiddelden zijn hetzelfde dus geen hoofdeffect

Hoofdeffect van geslacht: gemiddelde van vrouwen veel hoger dus JA er is hoofdeffect

Lijnen zijn niet evenwijdig: er is dus interactie

In situatie 1 is er een groot effect van geslacht, in situatie 2 is het kleiner

Effect van geslacht is afhankelijk van situatie

Punten van zelftest telt voor niks mee

Niet zinvol om ze snel achter elkaar te doen (je weet feedback nog vanbuiten)

Eerste 5 oefeningen zijn het belangrijkste

Laatste 5 oefeningen zijn moeilijker en diepgaander

Laatste is allermoeilijkst want heeft geen grafiek of tabel, enkel in woorden beschreven

Alle vragen zijn fictief

Les 6 is niet verplicht, oefensessie voor hoofd- en neveneffecten


4. Ethiek en waarden in de sociale psychologie

Institutionele beoordelingscommissie: niet goedgekeurd -> geen financiering


4.1 Geïnformeerde toestemming

Geïnformeerde toestemming: de weloverwogen en vrijwillige beslissing van een persoon om aan 
een onderzoek deel te nemen, steunend op de beschrijving door de onderzoeker van de vereisten 
voor de deelname aan het onderzoek.
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-> achterhouden van minder essentiële informatie is wel toegestaan om interne validiteit te 
beschermen

4. 2 Debriefing

Mensen staan meestal positief tegenover hun deelname aan een onderzoek, ookal was er 
deceptie

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.


4.3 Waarden en wetenschap

Typisch gezien zijn sociaal-psychologen links-georiënteerde mensen die staan voor 
progressiviteit. 

Conservatieve mensen hebben moeite met veranderingen en dat is nu net dat wat de wetenschap 
in de sociale psychologie voortdurend aantoont. 

Vaak worden hypothesen van conservatieve sociaal psychologen minder aanvaard, wat voor 
sommigen een gebrek aan objectiviteit toont. Echter komt als weerwoord dat het hanteren van de 
wetenschappelijke methode de garantie is voor objectiviteit. Wetenschappers zijn niet 
noodzakelijk objectiever dan anderen, maar ze gebruiken wel methoden om zelfbedrog te 
minimaliseren.

Nochtans wordt de onderzoeker ook beïnvloed door eigen overtuigingen.

Theorieën over sociaalpsychologische relevante variabelen zoals autoritarisme, racisme en andere 
beladen concepten worden als spreekbuizen van de links ideologen beschouwd.

Twee elementen om de output van wetenschappers te beoordelen:

1. Het aantal artikelen van een auteur in peer-reviewed tijdschriften, waarin manuscripten door 

anonieme collega’s beoordeeld worden. De tijdschriften krijgen ook een gewicht afhankelijk 
van hun gewicht in een bepaald wetenschappelijk domein


2. Aantal citaties van het werk van de auteur

Andere methode: de mate waarin ze slagen onderzoeksfinanciering binnen te halen

-> universiteiten worden uit de voegen barstende publicatiefabrieken

-> risicovolle en innovatieve onderzoeken zijn moeilijker te publicerende zijn dus economisch 
minder interessant

-> competitiviteit kan aanleiding geven tot fraude of onethisch gedrag

Acht procent van medische onderzoekers in Vlaanderen geeft toe data te verzinnen of te 
‘masseren’ om een hypothese te doen kloppen. En bijna de helft ziet zulke frauduleuze praktijken 
om zich heen gebeuren. Dat blijkt uit ene publicatie van Eos-magazine. Als een van de oorzaken 
wijzen de onderzoekers naar de grote publicatiedruk.


Hoofdstuk 3: Het sociale zelf

1. Het sociale zelf

2 grote elementen

Zelfconcept: het zelfconcept is een interne representatie van wie je denkt te zijn en bevat 
aspecten die refereren aan seksrollen, etnische identiteit, persoonlijkheid, bekwaamheden, 
hobby’s enz.

Zelfregulatie: de intentionele poging om gedachten, gevoelens en gedrag te controleren en 
eventueel te veranderen aan de hand van interne standaarden

-> ik is bepalend voor hoe we het mij bekijken 


1.1 De oorsprong van het zelf

Ook aanwezig in dieren die een complexe samenleving hebben

Herkent een dier zichzelf in de spiegel?

Chimpansee herkent zich zelf in spiegel

Gallup (spiegeltest): aap is 100% zeker dat hij zichzelf ziet en geen andere aap

Aap word verdoofd, een vlek rode geurloze verf wordt op zijn hoofd aangebracht

Wordt wakker, wat zal hij doen?

Pretest: aantal reacties van de chimpansee voordat de stip wordt aangebracht

Aap wrijft bij kijken in de spiegel over zijn voorhoofd om de stip te verwijderen

-> gesofisticeerd, ondubbelzinnig, aap heeft een zelf

Eksters, olifanten, dolfijnen slagen ook voor deze test

P.51

katten honden herkennen zichzelf in de spiegel? Antwoord komt later in boek
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Aap zal falen als hij nog nooit andere apen heeft gezien

wolvenmensen: vond men vroeger wel eens terug in de brousse

-> lijken geen basisvaardigheden te hebben, kunnen geen eten uit een kom pakken, enkel 
rechtsreeks uit de kom eten

Bekend geval: is deze persoon zo geworden door sociale isolatie of had deze al een mentale 
beperking?:

Lewis & Brooks-Gunn (2002)

Vanaf 3 maand beginnen kinderen zichzelf in de spiegel te zien en gebruiken ze ook woorden als 
ik, jij, mij (De Waal)

Achterstand in spiegel kijken -> achterstand ik, jij woorden

Looking glass self (Cooley): Anderen fungeren als een spiegel voor wie we zijn: wat anderen over 
je denken, dient als informatie over wat we over onszelf denken.

Wat gezegd wordt over iemand wordt in diens zelfbeeld opgenomen


1.2 Zelfschema’s

Alle kennis over onszelf zit in het zelfconcept ‘mij’, er is ook een sturende zelf (actor) die daar niet 
los van staat, omdat het ‘ik’ bepaalt hoe we onszelf zien

Zelfconcept: blad papier pakken en eigen eigenschappen opschrijven

We hebben geen bestanden in ons geheugen maar schema’s

Grootste structuur is zelfschema

Zelfschema’s: mentale structuren die we hanteren om zelfrelevante kennis te organiseren en de 
informatieverwerking ervan te sturen

Bv schematisch zijn voor eerlijkheid: alles gaan observeren in functie van eerlijkheid.

A-schematisch zijn is dus de eigenschap niet relevant vinden. 

Zelfschema’s sturen de interpretatie van individuele levenservaringen en de latere herinnering 
eraan. 

Hoe groter het schema hoe sneller het opstarten en hoe meer we het gebruiken

Alles wat te maken heeft met het schema verloopt vlotter, je past je eigen zelfschema’s in situaties 
toe waarin mensen zonder dit schema er geen toepassing voor vinden. Als je sociaal bent, kun je 
snel beslissen of je meet gaat drinken met je vrienden of liever thuis zit.


Zelfreferentie-effect: informatie gerelateerd aan het zelf wordt beter verwerkt en beter onthouden.

Onderzoek (Rogers): woorden rangschikken op basis van

Structureel: groot/klein lettergrootte

betekenis: zijn deze woorden synoniemen?

Zelf: beschrijf jezelf

Achteraf onverwachte geheugentest, welke woorden onthouden ze? Heel weinig structuur, veel 
zelf gerelateerde woorden

Zelfschema: uitdienende olievlek

Steeds minder plasticiteit



1.3 Zelfregulatie

3 soorten zelf

Zelfconcept, actuele zelf

Ideale zelf: de eigenschappen waarvan we zouden willen dat we 
ze moeten hebben

Zou moeten (ought self): de eigenschappen waarvan we vinden 
dat we ze zouden moeten hebben, wat refereert aan plichtsbesef 
en verantwoordelijkheid, bv. ik zou vanavond toch hard moeten 
studeren om klinisch psycholoog te worden

Zelfdiscrepantietheorie (Higgins): de theorie die stelt dat de 
discrepantie tussen het actuele zelf enerzijds en het ideale zelf en ‘ought self’ anderzijds, leidt tot 
een lage zelfwaardering die gepaard gaat met negatieve emoties.

Afstand is aversief, niet leuk om te kort te komen aan ideaal of zou moeten zelf

-> negatieve emoties (niet welke vanbuiten leren)


zelfbewustzijntheorie: de theorie dat aandacht gericht op het zelf leidt tot een verhoogde 
opvallendheid van interne standaarden, waardoor we gemotiveerd zijn om het gedrag aan deze 
standaarden aan te passen.
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Zelfaandacht kan zorgen voor aangepast gedrag, of maakt depressief, mensen die daar veel 
aandacht aan besteden zijn vaker depressief

Experiment: deelnemers werden gevraag om een ongevaarlijke slang uit een mand te halen. In de 
ene conditie kregen deelnemers voor ze dit moesten doen een spiegel voor zich, en toen waren ze 
minder geneigd om de slang uit de mand te halen. De verklaring voor dit effect is dat de 
deelnemers in de spiegelconditie een betere toegang hadden tot hun intensere ervaring en zich 
dus beter bewust waren van hun angsten. 

Aandacht voor uzelf nodig, maar bij veel 
aandacht grote discrepantie, stel dat we het niet 
mogelijk achten om discrepantie weg te werken 
-> Ontvluchten zelfbewustzijn: Baumeister over 
alcohol verslaving


Mensen denken niet vaak aan het zelf

Het zelf is een aversieve stimulus

Studie Csikszentmihalyi en Figurski:

Deelnemers werden gedurende een week gevolgd en kregen om de twee uur een signaal waarbij 
ze moesten opschrijven waaraan ze op dat ogenblik dachten. Slechts 8% van de 4800 
opgetekende gedachten ging over het zelf. Bovendien bleek dat wanneer deelnemers aan zichzelf 
aan het denken waren, ze zich relatief ongelukkig voelden en wensten dat ze iets anders aan het 
doen waren

Suicidale poeeten vergelijken met niet-suicidaal (natuurlijk gestorven of nog in leven)

Afhankelijke variabele: gebruik van ik, mij mijn 

-> suïcidaal gebruikt deze veel vaker

Inleiding is een beetje somber maar moeten we dan nooit aan het zelf denken?

Er moet wel een optimum zijn maar te veel aandacht voor het zelf is zeker niet goed

Narcisten zouden ook veel ik, mij, mijn gebruiken, hebben sowieso veel aandacht voor het zelf

Narcisme is geen vorm van ontvluchten van zelfbewustzijn: in essentie het overlullen van het 
kwetsbare zelf

Zelfregulatie is niet vrij, vergt cognitieve energie, in competitie met andere cognitieve processen, 
wordt cognitief moe


Beperkingen van zelfregulatie:

- Alle inspanningen tot zelfcontrole putten uit het zelfde reservoir (zelfcontrole put uit dezelfde 

hulpbronnen als alle andere processen die aandacht vereisen)

- Inspanning tot zelfcontrole leidt tot vermoeidheid: zelfregulatie vraagt inspanning, moeite en 

mentale energie (het is zoals een spier: wanneer je ze gebruikt hebt, raakt deze vermoeid en 
verliest hij kracht)


Ego-uitputting/depletion: nadat we zelfcontrole hebben uitgeoefend, is er een tijdelijke 
verminderde capaciteit om zelfregulatieprocessen uit te voeren



Studie Muraven en Baumeister (zelfde Baumeister):

Deelnemers kregen een film te zien van dode of stervende dieren. Tijdens het 
fragment werden de deelnemers gevraagd om hun emoties te controleren door 
deze te onderdrukken of te overdrijven, ofwel kregen ze geen specifieke 
emotie-instructies. 

De zelfcontrole werd gemeten aan de hand van de tijd dat de deelnemers in 
staat waren een handgreep samen te knijpen. 

Deelnemers waren minder succesvol in deze taak als ze eerst hun emoties 
hadden moeten controleren.

Marshmallow test: de kinderen die erin slaagden om niet direct de 
marshmallow op te eten, bleken later succesvoller.


Mensen in slechte situaties vergelijken zichzelf met anderen die er erger aan 
toe zijn om zichzelf beter te voelen. Maar wat als onze vrienden succesvoller zijn dan ons? 
Afhankelijk of onze vrienden succesvol zijn op een vlak van ons zelfschema of op een ander vlak. 
Stel dat ze succesvol zijn op een vlak dat voor ons niet belangrijk is zullen we ons trots voelen dat 
we met deze vrienden omgaan. Is dat aspect wel een deel van ons zelfschema, zullen we jaloers 
zijn
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Mensen met positieve illusies over het zelfbeeld zijn meestal gelukkiger. Depressieve mensen of 
mensen met een laag zelfbeeld hebben vaak een realistischer zelfbeeld als je vergelijkt met de 
antwoorden van objectieve observatoren. Maar langetermijn effecten van positieve illusies zijn 
onduidelijk (ontvluchten zelfbewustzijn?). Ze kunnen ook gezien worden als opschepperig en 
slecht met kritiek (Bushman en Baumeister).


2. Het zelfconcept

2.1 Introspectie

We denken niet vaak over onszelf na, dus we doen niet veel aan introspectie

introspectie: het observeren en onderzoeken van interne processen, zoals denkbeelden, emoties 
en motivaties

- duidelijk zicht op inhoudelijke aspecten

- Niet bewust van directe oorzaken en dus verkeerde conclusies

Niet accuraat over oorzaken en samenhang met gedrag, mensen weten zelf niet altijd de bronnen 
van hun gedrag (Nisbett en Wilson)

Met eerlijkheid geprimed -> behulpzaam

Primen om oordeel te kleuren

Waarom behulpzaam? Verzinnen van verhalen, mensen lullen zonder dat ze het weten

Nooit nadenken over confituur want dan is ze minder lekker

Intuïtief oordeel is beter dan nagedacht oordeel bij confituur, ook bij lijsten met heel veel data

Bij affectief gekleurd is intuïtie belangrijker

Zijn we uniek? Iedereen herkent zich in algemeenheden van horoscopen

We kennen onszelf maar ook weer niet perfect

Kennen we onszelf? The barnum effect: participanten kregen zogezegd op basis van 
geboortedatum en sterrenbeeld een hele persoonlijkheidsbeschrijving van zichzelf uitgeschreven, 
maar uiteindelijk bleek dat alle 10 de participanten (die zichzelf zo uniek vonden) dezelfde 
beschrijving gekregen hadden.


2.2 Zelfperceptie

Zelfperceptietheorie: de theorie stelt dat we gedachten en gevoelens kunnen afleiden uit de 
observatie van het eigen gedrag en de situatie waarin het gedrag plaatsvindt.

Observatie van ons eigen gedrag is vooral efficiënt wanneer onze zelfkennis zwak of ambigu is. 

Gelaatsfeedbackhypothese: de hypothese dat veranderingen in gelaatsuitdrukkingen kunnen 
leiden tot corresponderende veranderingen in emoties

Een lachend gezicht maken heeft invloed op onze emoties, versterkt wanneer we onszelf in 
spiegel zien (studie potlood tussen tanden vs. Tussen de lippen, Strack)

Hersentemperatuur lager bij a en e (glimlach nabootsen, Zajonck)

Ik ween niet omdat ik droevig ben, ik ben droevig omdat ik ween

Gelukkiger van botox?

Bepaalde emoties voel je minder omdat je ze minder kunt vertolken

Lachrimpels weg -> minder positieve emoties ervaren

Kleuters zijn gemotiveerd om elke week tijdens keuze-uur te kleuren

Als we ze daarvoor belonen -> zorgt voor verwarring, waarom doen we 
het?

Onverwachte beloning: geen twijfel over waarom je de activiteit 
uitvoerde, geen zelfperceptie conflict

Intrinsieke motivatie: de motivatie om een activiteit uit te voeren uit 
eigen interesse, vanwege de uitdaging, of gewoonweg omdat we de 
activiteit leuk vinden

Extrinsieke motivatie: de motivatie om een activiteit uit te voeren die 
voortkomt uit factoren die losstaan van de activiteit zelf, maar wel 
allerlei voordelen zoals geld, erkenning of het vermijden van straf met 
zich meebrengt

Als beloning gegeven wordt -> zelfperceptieconflict, minder motivatie

Overerechtvaardigingseffect: de vermindering van de intrinsieke motivatie voor activiteiten die 
worden geassocieerd met beloning of andere extrinsieke factoren

Spontane kunstwerken worden vaak ook hoger beoordeeld omdat ze uit intrinsieke motivatie 
gemaakt zijn.
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2.3 De invloed van anderen

Festinger (bekende tabel op p.16)

Sociale vergelijkingstheorie:  de theorie die stelt dat mensen die zich onzeker voelen over hun 
capaciteiten of opinies, zichzelf evalueren door zich met anderen te vergelijken.

Festinger stelt dat we alleen sociaal gaan vergelijken als er geen objectief materiaal voor handen 
is. Op dit punt heeft Festinger de rol van sociaal vergelijken onderschat. Mensen vergelijken 
zichzelf ook met anderen wanneer er objectief materiaal voor handen is. Sociale vergelijking 
maakt het mogelijk om snel attitudes aan te nemen en zich opinies en meningen te vormen, 
waardoor we minder informatie moeten verwerken. 

Experiment door Klein

Relatieve positie van veel meer belang dan objectieve score

Bv examen algemene psychologie 11 met een gemiddelde van 13 of 9 met een gemiddelde van 7

-> meeste mensen hebben liever een 9 bij een gemiddelde van 7

Tweefactorenemotie-theorie (Schachter): de theorie die stelt dat de ervaring van emoties op twee 
factoren is gebaseerd: fysiologische opwinding en een cognitieve interpretatie van die opwinding. 

Emotietheorieen uit het grijze verleden hebben allemaal arousal aspect

Epinephrine: stimulerend middel, stijgende hartslag, ademhaling, …

Placebo als controle

Groep 1: je kreeg epinephrine en dat zorgt voor … -> je zoekt niet naar andere oplossingen

Groep 2: je krijgt epinephrine maar geen verklaring -> mensen kijken naar anderen voor 
verklaringen

- euforische handlanger: testpersoon voelt zich positief

- Boze handlanger: testpersoon voelt zich negatief

Groep 3: krijgen placebo, geen effecten -> je zoekt niet naar andere oplossingen

Enkel groep 2, die het effect voelde en een verklaring moest zoeken, werd beïnvloed door de 
handlanger.

Cooley: anderen houden ons een spiegel voor waarin we onszelf leren kennen

-> maar ons zelfbeeld komt vaak niet overeen met wat anderen denken

Significante anderen hebben een grote invloed op de ontwikkeling van eigen waarden en normen 
en het zelfbeeld.

Causaliteit: beschrijven anderen ons zelfbeeld of vormen de meningen van anderen onze 
persoonlijkheid? Werkt waarschijnlijk hand in hand 


2.4 Impact van geslacht, generatie en cultuur

Meisjes investeren meer in relationele gebeurtenissen, jongens in collectieve

Generatieverschillen: elke jonge generatie is een generatie die narcistisch is/denkt: later evolueren 
van een generation me naar een generation we.

Cohorte-effect: verschillen tussen mensen die verklaard kunnen worden door de cultureel-
historische context

Individualistische cultuur: kiest 1 vierkantje tussen allemaal bollen

Collectivist kiest een bol

Binnen onze cultuur zijn er ook variaties van collectivistischer en individualistischer

Singelis: ontwikkelt schaal die zelfstandigheid en afhankelijkheid meet. Laat ons toe aan de hand 
van antwoorden die mensen geven, te zien of een cultuur collectivistisch/individualistisch is.

Kim & Markus: culturele oriëntatie op onafhankelijkheid en conformiteit vertaalt zich ook in 
algemene voorkeuren voor uniciteit of gelijkheid. Deze voorkeur treedt zelfs op bij oordelen over 
abstracte stimuli, zoals figuren die bestaan uit vele deeltjes met dezelfde vormen positie en 
slechts enkele deeltjes met een afwijkende positie en vorm. Leden van een indivualistische cultuur 
vertonen een voorkeur voor de deeltjes die uniek/in de minderheid zijn. 


3. Zelfwaardering

3.1 Behoefte aan zelfwaardering

Zelfwaardering: de affectieve component van het zelf, bestaande uit een algemene evaluatie van 
het zelf en een algemene inschatting van iemands waarde

We geven onszelf een hoog zelfbeeld

Niet expliciete verklaring

indicator van het beeld dat anderen van ons hebben, de mate waarin je geaccepteerd wordt

Oorzaken van behoefte aan zelfwaardering:

- Leary & Baumeister: zelfwaardering is een indicator van het beeld dat anderen van ons hebben.
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- Greenberg - Terror Management Theorie: iedereen is zich bewust van/en bang voor de 
onontkoombare dood. Zelfwaardering is een buffer voor doodsangst.


- Maslow: zelfwaardering is een voorwaarde voor 
psychisch welbevinden, een van de bekendste 
theorieën van psychologie: basisbehoeften


Y as is percentage van de mensen

In toekomst hebben we enkel rechten en psychologie 
nodig

Voor maatschappelijke evoluties denken we dat het 
slechter zal gaan, persoonlijke verwachtingen zijn 
rooskleurig -> narratief voor de neergang (van de 
maatschappij), niet voor zichzelf)


3.2 Mechanismen van de zelfverheerlijking

Naamlettereffect: het fenomeen dat we een grotere voorkeur hebben voor de letters uit de eigen 
naam dan voor de andere letters uit het alfabet, uitgevonden in KULeuven, impliciete vorm van 
zelfwaardering

Naïeve deelnemers kennen naamlettereffect niet, kennisdeelnemers wel

Bij kennisdeelnemers is het effect nog sterker

Manifestatie van eigen liefde, bv. Ook sterrenbeelden, zelfde geboortedatums, …

Er is een samenhang tussen de naam en wat mensen doen -> sterk bekritiseerd maar blijft toch 
nog een beetje overeind

Impliciet egotisme: een automatische, onderhuidse vorm van verheerlijking van alles wat met het 
zelf te maken heeft

We voelen ons goed in dingen die onszelf reflecteren

Zelfdenkende informatieverwerking: prestaties onthouden we beter dan mislukkingen

Mensen die geen ervaring hebben in relaties zien dat al positief, wachten op juiste etc

Mensen die wel ervaring hebben zien dat als voordel

-> we vinden dus wat we zelf doen het beste

Zelfhandiccapering: gedrag bedoeld om de eigen prestaties te ondermijnen zodat we een excuus 
hebben voor de te verwachten mislukking, je weet dat het niet zal lukken dus je zoekt een ander 
excuus, je weet dat je examen niet zal lukken dus ga je uit tot 6u ’s ochtends zodat je het daarop 
kan steken (ipv jezelf te confronteren), gelijkaardig aan self-fulfilling prophecy

Berglas en Jones experiment:

Studenten kregen twee testen met analogieën: de ene was makkelijk, de andere was moeilijk.

Na de eerste test kregen ze de keuze om een geneesmiddel te nemen die ofwel de prestatie 
bevorderde, ofwel de prestatie verslechterde. Mensen met hoge verwachtingen voor de tweede 
test kozen voor het bevorderende middel, mannen (niet vrouwen) die bang waren voor de 
resultaten van de tweede test kozen voor het verzwakkend middel opdat ze een excuus zouden 
hebben indien ze slecht presteerden op de test

Birging (basking in reflected glory): we koesteren ons in het succes van groepen die het goed 
doen, heel duidelijk bij voetbalsupporters, als het goed gaat steunen we die allemaal, 6 jaar 
geleden toen ze niet naar het EK mochten kon het mensen niet schelen

Ook al kunnen we zelf niet voetballen, door ons te affiliëren verhogen we onze zelfwaarde

Hoe beter de partij het doet, hoe langer na de verkiezing ze de verkiezingsborden laten hangen

Corf (cut off reflective failure): zo snel mogelijk na de verkiezingen alle affiches wegnemen omdat 
je verloren hebt

Neerwaartse sociale vergelijkingen: de defensieve neiging om zichzelf te vergelijken met anderen 
die minder succesvol, gelukkig of welgesteld zijn, we zoeken naar mensen die we ons mee 
kunnen vergelijken, die informatief zijn, die slechter af zijn, bv. Kankerpatiënten kijken naar andere 
patiënten met een slechtere prognose etc.

Confrontatie mensen rond ons die het beter doen -> ontwijken doordat je de dimensie niet 
belangrijk vindt (birging), als het wel zelfrelevant is dan is het slecht voor je zelfbeeld


3.3 Zijn positieve illusies adaptief?

Er is een grens aan rooskleurigheid

Positieve illusies laten toe om psychisch productief te zijn

Depressieve mensen: grotere correspondentie tussen zelfbeoordeling en door anderen

Negatieve effecten van positieve illusies:

- Het effect van positieve illusies is van korte duur, op lange termijn kunnen ze schadelijk zijn.
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- Mensen met een overdreven zelfwaardering worden negatiever beoordeeld. Te hoge 
zelfwaardering -> wat een bitch


- Personen met een hoge zelfwaardering worden vlugger boos na negatieve feedback, afwijzing 
en andere egobedreigingen, mensen met hoge zelfwaardering gaan niet goed om met kritiek


4. Zelfpresentatie

4.1 Strategische zelfpresentatie

Zelfpresentatie: het proces waarbij we vorm trachten te geven aan de impressies die anderen van 
ons vormen

Strategische zelfprestatie: strategieën die men gebruikt om de indrukken van anderen in een 
bepaalde richting te sturen om mach, invloed, sympathie of goedkeuring te verwerven. 

Ze willen hierdoor vaak heel specifiek twee dingen oproepen:

1. Aantrekkelijk lijken en zich bemind/geliefd laten lijken.

2. Zelfpromotie, jezelf verkopen.

3 vormen van zelfpresentatie:

1. Get along (sympathiek overkomen)


- Vleien/complimenteren

- Gelijkenissen opdrijven

- Uiterlijke aantrekkelijkheid


2. Get ahead (vooruitkomen)

3. Status 

Mensen spelen elke dag toneel, we presenteren een beeld dat niet volledig aan de waarheid 
voldoet

Schijnwerpereffect: publiek is kleiner dan men denkt (we zijn niet zo interessant)

Hoe veel mensen in de les hebben gezien dat je een sullig T-shirt aanhebt, overschatting van zelfs 
dubbel zo veel

Slijmen van iemand moet je op niveau houden zodat ze niet merken dat je slijmt

Gelijkenissen = suiker van sociale interactie

Koppels lijken op elkaar, uiterlijk, lengte, financiële rijkdom

Voor aantrekkelijke mannen veranderen we wel eens van mening

(seksistisch) Experiment - Zanna & Pack:

Vrouwen kregen te horen dat ze ofwel een attractieve man, ofwel een niet-attractieve man zouden 
ontmoeten. Beide groepen kregen te horen dat de man traditionele sekserollen verkoos. Wanneer 
beide groepen een vragenlijst moesten invullen die aan de man zou getoond worden, pasten de 
vrouwen die de attractieve man zouden ontmoeten hun vragenlijst zo aan alsof zij ook voor de 
traditionele sekserollen stonden. 

Echokamer: je zoekt altijd mensen op die gelijkenissen hebben

Facebook heeft omgedraaide werking van spiegel, kijken naar Facebookpagina zorgt ervoor dat je 
liever jezelf ziet


4.2 Zelfverificatie

zelfverificatie: het verlangen om door anderen gezien te worden zoals we onszelf zien, waardoor 
ze het zelfbeeld kunnen bevestigen

De wereld is theater voor een deel van de mensen, andere mensen streven naar zelfverificatie

Mensen die hun niet goed voelen zoeken mensen die hun zelfbeeld verifiëren en niet per se 
iemand die hun opheerlijkt

We willen een goede indruk maken, maar tegelijk willen we ook dat anderen een accurate indruk 
hebben die het zelfconcept bevestigt, omdat we nu eenmaal een stabiel en coherent zelf 
nastreven.

Studie door Swann:

Verzamelde heel wat bewijsmateriaal waaruit bleek dat mensen vaak selectieve feedback 
uitlokken om het zelfconcept te bekrachtigen. 

Experiment: deelnemers aan een experiment werden door een handlager als onderdanig of 
dominant bestempeld. Wanneer de uitspraak juist was, werd deze aanvaard. Zoniet, deed de 
persoon er alles aan om het tegendeel te bewijzen.

Ook wanneer iemand een negatief zelfbeeld heeft, wil die zijn zelfbeeld bevestigd zien en gaat die 
in een experiment kiezen voor de persoon die hem negatief geëvalueerd had. Mensen met een 
positief zelfbeeld daarentegen, gaan kiezen voor iemand die hen positief geëvalueerd heeft.

Deze neiging is ook aanwezig bij hechte relaties.
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Hoe kan je bij een partner zijn die je constant slecht beoordeelt: zelfverificatie, wordt door 
persoon zelf niet per se als slechte relatie ervaren


4.3 Individuele verschillen in zelfsturing

Zelfsturing (self-monitoring): de neiging om het gedrag af te stemmen op de eisen van sociale 
situaties en andere personen.

Snyder ontwikkelde de zelfsturingschaal. Hierop gaven mensen met een hoge zelfsturing 
informatie verzamelen over de personen met wie ze omgaan, en dat zij zich makkelijk aanpassen 
aan de situatie en de personen rondom hen heen. Mensen met lage zelfsturing maken zich weinig 
zorgen over wat anderen over hen denken. Het gedrag van mensen met lage zelfsturing blijft dus 
relatief stabiel.

Lage zelfsturing: mensen kunnen maar 1 rol spelen, hunzelf

Je zit best ergens middenin om beide oriëntaties te kunnen beoefenen


5. Slotwoord: het dynamische zelf

Hoe moet je jezelf veranderen? Psychologie lezen, filosofie, denken over onszelf, … of gewoon 
doen alsof je ander persoon bent

De sociaalpsychologische bevindigen die we in dit hoofdstuk zagen, geven de aanleiding tot een 
meer dynamische en actieve invulling van hoe men tot zelfkennis en zelfwaardering komt.

- Zelfanalyse/introspectie is nodig, maar kan misleidend zijn. Tegelijk is de weg naar verandering 

minder direct.

- Zelfperceptietheorie: het opnemen van uitdagende rollen helpt je jezelf te veranderen.

- Een scala aan zelven ondersteunt de zelfwaardering. 


Hoofdstuk 4: Sociale perceptie

1. Het ruwe materiaal van de eerste indruk

1.1 De waarnemer

Sociale perceptie: een algemene term voo

r de processen die de basis vormen van hoe we tot oordelen over anderen komen, werkt niet als 
een camera, iedereen heeft een eigen realiteit

Schema’s zorgen ervoor dat we allemaal op een andere manier naar anderen kijken, we hebben 
allemaal een ander geheugen en andere dingen blijven hangen, eerdere ervaringen hebben een 
grote impact op hoe men informatie selecteert en verwerkt

Je hebt een grote invloed op hetgeen dat je ziet, subjectieve informatieverwerkers

Waarnemer speelt dus een rol op eerste indrukken


1.2 Het uiterlijk

Waarom baseren we innerlijke kenmerken op uiterlijke kenmerken?

Pythagoras: selectie van leerlingen gebeurde op basis van in de ogen kijken, maakte zo uit of je 
de les zou aankunnen of niet

Middeleeuwse riem: gezichten met heel dierlijke kenmerken (mix van varken en mens, etc.) we 
leiden ook karaktertrekken af van op welk dier ze lijken (theorie oude grieken)

1ste meest automatische perceptie is geslacht

Mensen met bril zijn intelligent, blonde mensen zijn meer …

Lange mensen lijken meer autoriteit te hebben en winnen meestal presidentsverkiezingen

Lengte = macht

Mooie mensen kunnen geen foute dingen doen

Kunstenaars beseffen heel goed welke kenmerken ze best gebruiken

Jesus en goede moordenaar mooier voorgesteld dan slechte moordenaar (geen berouw), 
bekeringsgierige monnik, bankier

We kiezen ook bij politiek voor uiterlijk

We gokken op basis van gezicht wie verkiezing gewonnen heeft -> je zou denken kans van 50% 
om het juist te hebben, maar is 60%, kinderen zijn nog accurater

Babyface: meest bestudeerde gelaatskenmerk, wordt als meer betrouwbaar gezien, heeft een 
effect in rechtszaken, …


1.3 Situaties

Script: schema over gebeurtenissen, impliciete ordening, magneet van betekenis, ambigu wordt in 
schema gezogen (geïnterpreteerd) zodat het past

Hebben op 2 manieren invloed op onze persoonperceptie:
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1. We zien wat we verwachten te zien.

Experiment: men kreeg een foto te zien van een man en aan de ene groep werd verteld dat hij 
aangevallen werd door een hond, aan de andere groep werd verteld dat hij veel geld had 
gewonnen. De groep die verteld werd dat hij door een hond aangevallen was, zei dat de man er 
angstig uitzag, terwijl de groep die verteld werd dat hij veel geld gewonnen had, zei dat de man er 
gelukkig uitzag. De foto was hetzelfde.

-> Open mond kan afhankelijk van situatie als angst of geluk ervaren worden

2. Kennis van de situatie stuurt persoonsbeoordeling

Wanneer iemand zijn gedrag conform is, denken we dat het gedrag aan de situatie ligt. Wanneer 
het gedrag niet conform is, linken we dat aan de persoon zelf. Gedrag conform met script wordt 
niet opgemerkt, afwijkend wel


1.4 Gedrag

Non-verbaal gedrag: lichaamstaal in de vorm van gedrag gebaseerd op niet-talige signalen of 
tekens, zoals gelaatsuitdrukkingen en lichaamstaal 

Para-verbaal (hoort bij non-verbaal): niet-linguistische kenmerken van communicatie, zoals de 
toon, het volume, de intonatie, de articulatie, het timbre en ritme waarop iets gezegd wordt bv. 
stotteren

Gelaat is heel belangrijk, 42 soorten spieren -> belangrijk voor evolutie, kenmerkend voor de 
soort, emoties worden wereldwijd op een zelfde manier geïnterpreteerd

6 basisemoties (Ekman) worden makkelijk hekend (basisratio is 17%, wij herkennen ze 60%)

Boze man met knuppel -> we weten direct dat we moeten weglopen

Ekman: FACS (facial action coding system) – systeem waarmee elke menselijke gelaatsexpressie 
in kaart wordt gebracht. Door de studie van gelaatsspieren kunnen we accuraat definiëren hoe 
emoties gevormd worden. 

Over de hele wereld zijn mensen in staat om de 6 primaire emoties (geluk, angst, woede, afkeer, 
verdriet, verbazing) te herkennen . Het herkennen is geen cultureel product, maar een facet van 
menselijke ervaring in het algemeen. Zelfs met stammen die nagenoeg geen contact met de 
buitenwereld gehad hebben, worden deze emoties herkend. 

Verschillen in het uitten van emoties tussen culturen, maar glimlach in China of Japan betekent 
hetzelfde als hier, ook al wordt die minder geuit (display rules)

Andere vormen van lichaamstaal zijn niet universeel

Mondhoeken omhoog maar geen activiteit rond ogen: valse lach

Herkennen van leugenaars kan getraind worden

1. Stem gaat naar boven, niet vloeiend vertellen

2. lichaamstaal, signalen van nervositeit, gezicht verbergen

3. Gelaatsuitdrukking, via micro-expressies, maar is het makkelijkst te maskeren voor leugenaars 

en je moet eigenlijk getraind zijn om juiste conclusies te kunnen trekken

Cursus van 30 min om microexpressies te zien, maar niet sociaal handig


2. Attributie: van elementen tot disposities

2.1 Attributietheorieen !!! (tabel p.16)

attributietheorie: theorie over het proces van het toeschrijven van oorzaken aan gedrag

1. Causaliteitsoorsprong


- Persoonsattributie: het toeschrijven van gedrag van een actor aan intieme eigenschappen 
zoals aanleg, persoonlijkheid, humeur en inspanning (=intern)


- Situationele attributie: toeschrijven van gedrag van een actor aan externe factoren, zoals de 
taakmoeilijkheid, andere personen en toeval (=extern)


2. Stabiliteit

- Stabiele attributie: het toeschrijven van gedrag van een doelpersoon aan factoren die niet 

enkel nu aanwezig zijn, maar ook eveneens in de toekomst gelden (aanleg, karakter)

- Instabiele attributie: het toeschrijven van het gedrag van een doelpersoon aan factoren die in 

dit ene geval opgaan, maar op andere momenten wellicht niet geldig zijn (humeur, toeval)


Interne of externe oorzaak? Sommige mensen attribueren extern voor negatieve gebeurtenissen, 
anderen intern

Standbeeld gemaakt van bekende kopstoot in voetbal

Frankrijk had hierdoor verloren, Zidane voelt zich niet schuldig -> de ander zijn schuld

Redenen voor falen examen: te moeilijk, leerkracht legt niet goed uit, … -> externe redenen ipv “ik 
heb te weinig gestudeerd”
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2.2 Theorie van corresponderende gevolgtrekkingen

Nadenktheorieen: rekening houden met heel veel factoren om tot besluit te komen, maar mensen 
denken niet graag na

Theorie vaan corresponderende gevolgtrekkingen: de theorie die de voorwaarden omschrijft 
waaronder een waarnemer uit gedrag persoonsattributies zal afleiden. Deze voorwaarden zijn 
keuzevrijheid, sociale wenselijkheid en de specialiteit van de gunstige effecten

Sommige gedrag lokt geen inferenties uit, maken we geen attributies bij, ander (abnormaal) 
gedrag wel

- vrij gekozen

- Onverwacht

- Beperkte hoeveelheid positieve gevolgen

Voorbeeld om belang van vrije keuze te illustreren (Jones & 
Harris, goed te kennen):

Studenten kregen in de helft van de condities de opdracht om 
een essay te schrijven dat positief was of negatief was over Fidel 
Castro. In een andere conditie hadden ze zelf de vrije keuze om 
een essay pro of contra te schrijven. Conform de theorie van 
corresponderende gevolgtrekkingen, leidden de deelnemers de 
attitudes van de studenten vooral af uit het essay indien de 
studenten de vrije keuze hadden. Maar ook al hadden ze geen eigen keuze, had welke speech ze 
deden toch invloed op wat hun klasgenoten van hun dachten (mensen denken niet graag na)

Zelf kiezen-> groot verschil tussen anti en pro attitude, attitude van schrijver is duidelijker

Er hing geen briefje van 500 EUR voor de camera die hij kreeg, de positive effecten zijn dus 
beperkt (stel dat het wel zo was wordt raar gedrag makkelijk verklaard)


2.3 Kelley’s covariatiemodel

Klassieke attributiemodel

Covariatieprincipe: de stelling dat een gedrag wordt toegeschreven aan de oorzaak die aanwezig 
is wanneer het gedrag aanwezig is, en die afwezig is wanneer het gedrag niet optreedt.

Naive psychologie/experimentator: oorzaak en gevolg zijn samen aanwezig of samen afwezig

consensusinformatie: komt het bij 1 iemand (lage consensus) of iedereen (hoge consensus) voor?

Distinctiviteitsinformatie: 1 (hoge distinctiviteit), meerdere of alle stimuli?

consistentie: bepaalde punten blijven terugkomen bij iedereen onder wisselende situaties (minst 
belangrijke)


Bv. Persoon kijkt uit raam

Enkel Helena is aan het wenen, bij alle films, steeds opnieuw (lage consensus, lage distincniviteit, 
hoge consistentie) -> persoonsattributie

Iedereen weent enkel bij Titanic, steeds opnieuw (hoge consensus, hoge distinctiviteit, hoge 
consistentie) -> het ligt aan de film

Lage consistentie (anderen maken geen verschil) -> het ligt aan de omstandigheid

-> aanvoelen is veel simpeler dan schema van buiten leren

Actoren roepen de situatie in, observatoren kijken naar de situatie

Attributie-vertekeningen: omdat we in een korte tijdspanne attributies maken, treden er 
systematische vertekeningen op in het verzamelen of verwerken van informatie over de oorzaken 
van het gedrag dat we proberen verklaren

Fundamentele attributie fout: De neiging om, wanneer we het gedrag van andere mensen 
verklaren, de impact van persoonlijke factoren te overschatten en de rol van situaties te 
overschatten, mensen aansprakelijk maken bij verplichtingen 

- verplichte pro-castro speech, persoon wordt nog altijd als pro-castro ingeschat!! 

Twee stappen:

1. Automatische persoonlijke attributie


Attributie Consensus Distinctiviteit Consistentie 

Persoonlijke Laag (enkel Helena) Laag (bij alle films) Hoog (altijd Helena)

Stimulus Hoog (iedereen) Hoog (enkel deze film) Hoog (altijd bij deze film)

Omstandigheid Laag/hoog Hoog/laag Laag (unieke situatie)

Sociale Psychologie 20



2. Moeizame stap van corrigeren  door toevoeging van de situatie -> geen bewuste cognitie, 
motivatie, wordt vaak niet gedaan


Iemand die over zichzelf een attributie moet vellen kijkt naar de situatie, observator kijkt naar de 
persoon -> waar we naar kijken is waaraan we de attributie toeschrijven


Experiment (Storms): 2 actoren voeren kennismakingsgesprek, 2 observatoren die elk naar een 
actor gericht staan, 2 camera’s die elk naar een actor gericht staan

Vragen: had je controle over situatie? Lag het verloop van het gesprek aan jezelf of de ander/
situatie?

-> actor kijkt naar situatie, en geeft die als oorzaak

-> observator kijkt naar actor, en geeft die als oorzaak

Actor confronteren met beelden van zichzelf -> veranderen van mening

Perspectief zorgt dus voor attributiefouten (vaak examenvraag over dit experiment!!!)

Bepaalde filmische posities tijdens het ondervragen zijn incriminerend, niet toegelaten

In USA zijn de mensen veel meer geneigd om dingen aan de persoon te attribueren

Motivatievertekeningen: Sociale waarnemingen worden dikwijls door persoonlijke behoeften, 
wensen en voorkeuren gekleurd. Soms ziet men wat men wil zien.

Actor-observatoreffect: de tendens om persoonlijke attributies te maken voor het gedrag van 
anderen en situationele attributies voor zichzelf

Extern attribueren beschermt hetzelf, positieve attribueren we wel aan ons zelf, bij anderen die 
fouten maken attribueren we het ook aan hunzelf

Cognitieve heuristieken:  vuistregels voor informatieverwerking die weinig cognitieve hulpbronnen 
vergen en tot snelle conclusies leiden, die echter ook vertekend en inaccuraat kunnen zijn. 

Valse consensuseffect: de neiging om eigen opninies, kenmerken en gedragingen als standaard te 
gebruiken, waardoor we denken dat ze gedeeld worden met en typerend zijn voor anderen

Experiment – Greene en House

Studenten werden gevraagd om rond te lopen met een groot reclamebord. Daarna moesten 
deelnemers inschatten hoeveel procent van de studenten toegezegd had. Diegenen die zelf 
ingestemd hadden, dachten dat 62% van de studenten had toegezegd. Zij die niet zelf 
instemden, dachten dat 33% van de studenten zou ingestemd hebben.

Beschikbaarheidsheuristiek: de neiging om de waarschijnlijkheid van gebeurtenissen te 
beoordelen op basis van gebeurtenissen die in het geheugen beschikbaar zijn en vlug en 
makkelijk oproepbaar zijn

Representativiteitsheuristiek: de neiging om een specifieke stimulus te beoordelen op basis van 
hoe sterk de stimulus lijkt op de algemene categorie. Je baseert je oordeel op de mate waarin de 
persoon overeenkomsten vertoont met de typische kenmerken van een bepaalde categorie. 


3. Integratie: van disposities tot impressies

3.1 Enkele basisbevindingen

Asch: beschreef een doelpersoon aan de hand van lijstjes met trekken, manipuleerde deze om het 
effect ervan te testen

Primautiteitseffect: Informatie die eerst komt heeft meer effect

1. Aandacht verzwakt, behoefte aan afsluiting: de behoefte om tot snelle en definitieve 

beslissingen en oordelen te komen

2. Betekenisveranderingshypothese: het feit dat, zodra een impressie gevormd is, nieuwe, 

inconsistente in formatie op basis van de initiële impressie geherinterpreteerd zal worden

Sommige trekken hebben veel effect/gewicht, andere minder

Iets centraal positief (vriendelijk) vervangen met iets centraal negatief (gemeen) heeft meer effect 
dan vervangen met iets perifeer/onbelangrijk (onhanding)

-> centrale kenmeren vormen globale impressie

Impliciete persoonlijkheidstheorie: een netwerk van veronderstellingen over verbanden tussen 
persoonlijkheidstrekken en hun relaties met gedragingen
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3.2 Integratie van kenmerken in een globale impressie

Summatief vs. Gemiddeld model

Additief model: dit model veronderstelt dat sociale waarnemers een globale impressie van een 
persoon vormen door alle positieve en negatieve kenmerken op te tellen.

Additief model: dit model veronderstelt dat sociale waarnemers een globale impressie van een 
persoon vormen door het gemiddelde te nemen van alle positieve en alle negatieve kenmerken

Gemiddeld is beste samenvatting

Informatie-integratietheorie (N.H. Anderson): de theorie die stelt dat impressies gebaseerd zijn op 
een gewogen gemiddelde van de kenmerken van de doelpersoon 


3.3 Afwijkingen van het gemiddeld model

1. Eye of the beholder: observator heeft heel veel invloed

-> extreme visie: doelpersoon doet er niet toe

2. Effecten van wat in het geheugen van de waarnemer zit

-> primeren, Dijksterhuis & Aarts: woorden flitsen korter dan bewustzijn op scherm, achteraf 
aanduiden of het getoonde woord een synoniem is -> vaker juist wanneer geflitste woord negatief 
was, ook in hersenen meer reactie op negatief dan op positief

3. Eigenschappen van de doelpersoon

Treknegativiteitsvertekening: er wordt een groter gewicht toegekend aan negatieve dan aan 
positieve eigenschappen

Experiment (Ito): we reageren veel meer op negatieve afbeeldingen (gemeten via hersenactiviteit)


4. Confirmatievertekening: van impressies naar realiteit

Confirmatievertekening: de tendens om informatie te interpreteren in overeenstemming met de 
bestaande opvattingen



4.1 Persistentie van opvattingen

Bevestigen van eigen opinies

Deelnemers evalueerden de lees- en rekencapaciteiten 
van Hannah, een negenjarig meisje van wie gezegd 
werd dat ze uit een laag of hoog sociaaleconomisch 
milieu kwam. Deelnemers die ook een video van de 
testafname van Hannah bekeken, waren geneigd de 
verwachtingen te vergroten.

Hanna haar ouders zijn leerkracht in hoger onderwijs -> 
hoge verwachtingen over prestaties in onderwijs

Inktvlek bijgeven: mensen zien Hanna op intelligentie proef, sommige dingen heeft ze juist, 
sommige dingen zijn fout

-> verschil tussen hoge en lage verwachtingen wordt groter (Hanna met haar slimme ouders kan 
die oefening, wauw wat doet ze het goed, bevestiging van verwachtingen)

Meer informatie geeft meer vertekening

Duidelijk patroon: Hanna heeft alle oefeningen juist -> we zijn het er over eens dat Hanna slim is, 
maar toch enkele condities:

- mag niet te ver afwijken: verlegen persoon staat te dansen op tafel in ovp, boemerangeffect, 

door zo radicaal anders te doen denkt men aan vroegere verlegenheid -> ze is waarschijnlijk 
aan het overcompenseren en dat is niet haar echte persoonlijkheid


- Consistentie


4.2 Confirmatorische hypothesetoetsing

We hebben opvatting dat persoon extravert is: we vragen dingen zoals “jij gaat wel graag uit 
zeker?” -> zoeken naar informatie die onze opvattingen bevestigen

Experiment – Swann & Snyder 
Telefoongesprek, waarbij de deelenemer extra informatie kreeg over de persoon waarmee ze 
zouden bellen (handlanger). De ene groep werd verteld dat de persoon extravert was, de andere 
groep werd verteld dat de persoon introvert was. Bij het telefoongesprek stelden beide groepen 
vragen die de vooraf meegedeelde eigenschap zou bevestigen. 

Een derde persoon hoort het telefoongesprek en denkt ook effectief dat bij de extraverte groep, 
de persoon extravert is en ook bij de introverte groep.

Je krijgt zogezegd een extravert/introvert persoon omdat je vragen stelt in die richting. 
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4.3 Zelfvervullende voorspelling

Experiment (Rosenthal): studenten nemen intelligentietest

Er worden studenten random toegewezen aan rol van bloomer of niet zo slim

Na 2e intelligentietest zien we effect van verwachtingen

Overtuigingen van leerkracht hebben een effect op prestaties van de klas


5. Slotwoord

In alle fasen van sociale perceptie is er een conflict tussen de snelheid waarmee een oordeel 
wordt gevormd en de accuraatheid ervan. Het is duidelijk dat waarnemers vaak afwijken van de 
logica en de kansrekening en dat sociale percepties vaak vertekend zijn. Echter, meestak zijn we 
tevreden over onze sociale oordelen, en bovendien kunnen we niet altijd alle info verwerken. De 
vraag is of men gelukkiger zou worden indien er voor alles een juist antwoord zou bestaan, 
wellicht niet.


Hoofdstuk 5: Sociale beïnvloeding

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


1. Automatische en sociale beïnvloeding

Imitatie door voorbijganger (experiment Milgram, Bickman en Berkowitz): als je met een groepje 
naar boven kijkt zal een voorbijganger dat ook doen

Bultrugwalvissen: 1 start met speciale jaagtechniek, anderen nemen dat over

Kameleoneffect: het automatische nabootsen van allerlei gelaatsuitdrukkingen, de mimiek en 
gedragingen van interactiepartners, volwassenen doen ook automatisch aan imitatie

Experiment (Chartrand):

Er was een interactie tussen een deelnemer en een 
handlanger. Tijdens het gesprek moest de handlanger over zijn 
gezicht wrijven, met zijn voet schudden,…

Resultaat: deelnemer imiteert gedrag van handlanger. 

Waarom kopiëren we gedrag? Het idee is dat het zorgt voor 
synchronisatie, zorgt voor meer goodwill, zorgt voor betere 
beoordeling. Bij een tweede experiment moest de handlanger 
zoveel mogelijk gedrag van de deelnemer imiteren. 

Resultaat: imitatiegedrag zorgt voor positievere beoordeling

Mensen die veel imiteren -> sympathieker

Pasgeboren resusaapjes imiteren snel menselijke gebaren


2. Conformiteit

Neiging om percepties, opinies en gedrag te veranderen, zodat ze in overeenstemming zijn met 
de geldende normen van de groep

Normen: overtuigingen die het gedrag richting geven, gebaseerd op wat de groep als typische of 
wenselijke gedragingen beschouwt.

-> niks mis mee, maar in onze individualistische cultuur heeft het een negatieve bijklank

Voracek is een (vieze) vrouw, geen vieze man: studie over normen van vrouwelijke verhoudingen 
via magazines playboy


2.1 Klassiekers: autokinetisch effect

Visuele illusie: in volledig donkere kamer een lichtpuntje projecteren, lijkt alsof lichtpuntje beweegt 
(omdat ons oog beweegt, maar we hebben geen referentie)

Experiment MuzaferSherif: hoe veel beweegt het puntje? Mensen schatten russen de 2 en 25 cm

Als we mensen samen zetten voor de volgende sessie convergeren de antwoorden

Buitenstaander zal zich heel snel aanpassen, bij de 4e sessie hadden ze een gemeenschappelijk 
oordeel

Asch’s conformiteitsonderzoek: is standaardlijn even lang als A B of C? 6/7 Deelnemers geven 
verkeerd antwoord, participanten gaan mee in conformerend (fout) antwoord

Informationele invloed: invloed die leidt tot conformiteit omdat men de behoefte heeft om correcte 
oordelen en opinies te vormen. Men conformeert met het antwoord omdat men oprecht gelooft 
dat de groep juist is
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Normatieve invloed: Invloed doe leidt tot conformiteit omdat men de behoefte heeft om aanvaard 
te worden en sympathiek over te komen, waardoor men afwijkend gedrag vermijdt, men wil niet 
scheef bekeken worden (makkelijke taken, het is duidelijk dat de groep verkeerd is)

Week later experiment opnieuw (alleen): mensen geven nog steeds antwoorden van groep 

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

Als je moet opschrijven en niet luidop zeggen conformeer je niet

Motivatie manipuleren: “we zijn enkel een paar dingen aan het testen, het is een experiment” vs 
“als je het juist hebt krijg je een beloning”

Moeilijke taak: we zijn niet zeker, bij hoge motivatie confirmeren we meer (informatief)

Makkelijke taak: we zijn wel zeker en we hebben hoge motivatie dus confirmeren we minder


2.3 Meerderheidsinvloed

Speelt groepsgrootte een rol? Ja maar slecht tot een bepaald aantal (3-4 handlangers), daarna 
stijgt de groepsdruk niet meer

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

Blijft groepsdruk als er geen unanimiteit is? 1 verschillend antwoord vermindert groepsdruk heel 
erg, elke vorm van desidentie (van iemand die zegt dat hij het niet eens is met de groep) doet de 
conformiteit dalen met 80%.

- Valideert het standpunt van de deelnemer (informationele invloed).

- Reduceert normatieve druk door meerderheid te negeren.

Er is al iemand die heeft afgewezen, dus is het voor mij minder erg om ook af te wijzen

Experiment – Allen & Levine

Bij een soortgelijk experiment als Ash waarbij er 4 handlangers waren en 1 deelnemers, zeiden nu 
3 van de 4 handlangers een verkeerd antwoord, de 4e gaf ofwel ook hetzelfde verkeerd antwoord, 
koos het juiste antwoord of koos een derde optie, die ook verkeerd was. Zelfs wanneer hij voor de 
derde, andere optie ging, daalde de conformiteit.

In proper pretpark durven mensen geen vuilnis op de grond te smijten

saillantie: duidelijkheid van de normen, belangrijk om te weten wat de norm is om te kunnen 
conformeren

Handlanger gooit papiertje op de grond: in vuile garage bevestigt het de norm, in propere garage 
denkt men “ze doen dat hier normaal niet”, aandacht wordt ook gevestigd op de norm

-> bij hoge saillantie conformeren meer mensen

Geslachtseffect is afhankelijk van kennis en sociale druk

Bij “mannelijke” onderwerpen (voetbal, auto’s) gaan mannen minder snel conformeren, zelfde bij 
vrouwen (huisinrichting, familieplanning) -> het is normaal dat je daar een mening over hebt

(test en onderwerpen waren 50 jaar geleden)

Mannen worden minder snel negatief bekeken dan vrouwen wanneer ze niet conformeren -> in 
publieke settings conformeren vrouwen meer

In individualistische culturen wordt minder geconformeerd dan bij collectivistische culturen


2.4 Minderheidsinvloed

Minderheidsinvloed: het proces waardoor dissidenten in een groep veranderingen bewerkstelligen

Experiment – Moscovici

Een soortgelijk experiment als Asch: deelnemers moesten beoordelen of de dia’s blauw/groen 
gekleurd waren. In de conditie waarbij handlangers (er waren er slechts 2) zeiden dat de dia groen 
was (verkeerdelijk, want het was eigenlijk blauw), waren de resultaten dat 32% van de deelnemers 
van minstens 1 dia verkeerdelijk zeiden dat die groen was. 8,5% van alle antwoorden was foutief. 

In de controleconditie, zei niemand het verkeerde antwoord. 

Je kan als minderheid ook een invloed hebben als je consistent (krachtig) bent, niet koppig 
(flexibel) lijkt en een zelfvertrouwen uitstraalt, hun standpunt moet worden toegeschreven aan 
persoonlijke overtuiging

Hollander – Eigenzinnigheidskrediet:

Het is beter om eerst te conformeren aan de meerderheid en pas daarna een afwijkend standpunt 
in te nemen. Meer bepaald dient de latere dissident zich aanvankelijk te conformeren om de 
status van competente insider te vestigen. Op deze wijze accumuleert hij/zij 
eigenzinnigsheidskrediet. 
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Eigenzinnigheidskrediet: interpersoonlijk ‘krediet’ dat men verdient door de groepsnormen te 
volgen, wat later kan worden ingezet om van de groep af te wijken


2.5 Differentiële of unimodale procesmodellen

Ligt eenzelfde proces aan de basis van minderheids- en meerderheidsinvloed of gaat het om 2 
verschillende processen?

Zelfde proces (sociale impact theorie - Latané):

- Sterkte: invloed is hoger als het ons lief is dan als het vreemdelingen zijn

- Nabijheid: in tijd en ruimte

- Aantal: meerdere hebben meer invloed (tot een bepaald punt)

Verschillend proces  (differentiële procestheorie)


3. Instemmen

3.1 Redenen geven: de taal van het verzoek

Instemmen: gedragsverandering die het gevolg is van een direct verzoek

Mag ik je plaats op de bus? Veel mensen zullen effectief plaats afstaan

Op voorhand aankondiging -> minder mensen zullen plaats afstaan

Onaangekondigd werkt beter door verrassing, vorm van verzoek is soms belangrijker dan inhoud

1e conditie: ik heb maar 5 pagina’s, mag ik voor? 60% stemt in

2e conditie: ik moet snel door en heb maar 5 pagina’s, mag ik voor? 94% stemt in

3e conditie: ik moet 5 pagina’s kopiëren, mag ik voor, want ik moet kopiëren? 93% stemt in

-> 3e geeft geen echte reden, maar mensen denken niet genoeg na en stemmen vaak in, enkel 
door het woord ‘want’

Als we niet nadenken zeggen we nee tegen bedelaars, stel hij vraagt “mag ik 34 cent?” -> 
doorbreekt onnadenkendheid en mensen stemmen in


3.2 Stel je eens voor

Als mensen zich iets hebben voorgesteld denken ze dat de kans dat het gebeurd groot is

-> goede verkooptechniek

Stel je voor dat je dit hebt -> paar dagen later zijn mensen meer geneigd om dit te kopen

Experiment – Gregory, Cialdine, Carpenter

Mensen kregen een kabeltelevisie verkoper over de vloer. In de helft van de gevallen werd aan de 
mensen verteld dat ze een groter assortiment,… zouden krijgen, 19% nam het. Aan de andere 
helft van de mensen werd gevraagd om zich voor te stellen dat ze een groter assortiment hadden, 
47% nam het.


3.3 Wederkerigheidsnorm

Als iemand iets voor ons doet, vinden we dat normaal dat we iets terug doen

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

Experiment Regan:

Mensen krijgen ofwel een cola van een handlanger, een cola van de proefpersoon of geen cola

Mensen die een cola gekregen hebben van de handlanger hebben meer de neiging om een lotje 
te kopen bij hun, goede investering want cola is goedkoper dan lotje

Crediteurs: individuen die vaak wederkerigheid hanteren om instemming te hanteren, geven altijd 
ongevraagde gunsten om te zorgen dat mensen bij hun in het krijt staan


3.4 Tweestappen instemmingstechnieken

Tweestappeninstemmingstechniek: een aantal verzoektechnieken gebaseerd op twee 
opeenvolgende verwante verzoeken, waarvan het eerste verzoek slechts voorbereiding vormt 
voor het tweede, echte verzoek


Meerderheidsinvloed Minderheidsinvloed

Publieke conformiteit Private conformiteit

Vooral op “feitelijke” gegevens Vooral op opinies

Convergent denken Divergent denken (creatief, out of the box)
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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. 

-> de gene die iets wil verkrijgen stelt eerst een andere veel beperktere vraag

Welke elektronische toestellen heeft u? We willen met 3 mensen komen kijken naar je huis welke 
toestellen je hebt

-> als 1e vraag gesteld is geweest zijn mensen veel meer geneigd om ja te zeggen

We zien onszelf als vriendelijk en meegaand door op 1e vraag te antwoorden, dan moeten we de 
lijn doortrekken

Mag ik u iets vragen? Kans op verder instemmen is groter

Zodra-de-bal-aan-het-rollen-is-techniek: de tweestappenstrategie waarbij men eerst een 
interessante deal voorstelt, maar nadat het slachtoffer het engagement is nagegaan, de kosten 
verhoogt -> klein naar grote vraag

Wie wil vrijwillig experiment? Ja, oké morgen om 7u

Veel meer mensen staan daar om 7u dan waneer je direct zegt “wie wil een experiment doen om 
7u?”

Zelfde principe bij het kopen van een auto: je hebt in de auto gezeten, je bent overtuigd en dan 
zegt de verkoper dat de prijs zonder btw is en dus waarschijnlijk boven je prijsklasse: toch ben je 
meer geneigd om de auto toch te nemen omdat je je geëngageerd hebt tov de auto.

Deur-tegen-de-neus-techniek: iemand doet eerst een veeleisend verzoek (waarop natuurlijk niet 
wordt ingestemd) en daarna een tweede aanvaardbaar verzoek) men begint met een heel groot 
voorstel en dan stelt men een echte vraag, klein verzoek is ideale manier om schuldgevoel van 
“nee” te zeggen weg te krijgen -> groot naar klein verzoek 

Aan studenten wordt gevraagd om 2h/week vrijwillig te werken.

Vrijwel iedereen weigert, dan volgt het tweede verzoek om vrijwillig met delinquenten 2h lang de 
dierentuin te gaan bezoeken.

Resultaat: 50% stemt in met tweede verzoek na het afwijzen van het 1e verzoek, slechts 17% 
stemt direct in met 2e verzoek.

Verklaring:

- Perceptueel contrast: relatief gezien lijkt het tweede verzoek kleiner.

- Wederkerige concessies: persoon vraagt mij iets wat ik overdreven vindt, daarna doet die 

persoon een toegeving en verlaagt zijn verzoek, dus voel je je moreel verplicht van ook ja te 
zeggen en ook een toegeving te doen.


- Schuldgevoelens wegwerken door in te stemmen met het tweede verzoek.

Mag ik met mensen die ik op café heb leren kennen een weekendje naar Amsterdam? Nee, maar 
nu mag ik wel naar lokaal feestje van de scouts

Het-is-nog-niet-klaar-techniek: er is eerst een groot verzoek, maar door het doen van een aantal 
consessies kan men uiteindelijk instemmen met een tweede, kleiner verzoek -> groot naar klein

Iets aanbieden voor 1 euro maar direct daarna prijs verlagen -> verkoopt meer dan wanneer 75 
cent originele prijs was en er geen verlaging is (experiment Burger)

Prijs eerst optrekken om dan te verlagen (illegaal)


3.5 Assertiviteit

Assertiviteit: zich niet inschikkelijk tonen door weigeren in te gaan op direct gerichte verzoeken

Aandacht om technieken te herkennen -> gevoel van manipulatie zorgt ervoor dat techniek 
mislukt

Werkt niet bij autoriteit -> gehoorzaamheid


4. Gehoorzaamheid

= gedragsverandering als gevolg van een bevel van autoriteit

Delaware is closed today langs kant van de weg -> mensen geloven dat

Collectieve zelfmoord in sektes (extreme vorm, niet zo grappig)

Heel veel mensen die mee werkten aan holocaust -> allemaal psychopaten?


4.1 Milgrams onderzoek

Milgram geïnspireerd door meewerking holocaust

Leraar ziet machine voor elektroschokken, denkt dat hij willekeurig toegewezen is, leerling heeft 
zogezegd een hartprobleem

Schokken worden steeds sterker -> mild, danger, op het eind gewoon 3 X’s

Psychiaters schatten dat niet meer dan 1/1000 tot het einde zal gaan
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Reacties worden steeds sterker, heel sterk script (schokken worden niet effectief toegediend)

Niet antwoorden is ook een fout en dan moet er ook een schok gegeven worden

65% gaat door tot 450V (het allereinde, al lang geen reactie meer)

De proefpersoon: gehoorzaam subject

Ze gaan door, maar leraren hebben toch heel veel moeite met het toedienen, bieden weerstand

Alle mensen die het doen hebben achteraf zware psychologische problemen (sommigen 
begonnen hysterisch te lachen etc.)

Controlegroep: geen man met witte jas die zegt dat ze moeten verder doen, die stoppen heel snel

Geen geslachtseffect, geen leeftijdseffect, geen cultuureffect

Enkel effect van autoritaire persoonlijkheid

De autoriteit: 

Proefleider heeft geen macht over een persoon, maar veel autoriteit enkel en alleen doordat het 
een dokter is in een universiteit

Men deed het ook eens in een kantoorgebouw -> autoriteit daalt, gehoorzaamheid naar 45%

Proefleider vervangen door normaal persoon (geen witte labjas) of in een andere kamer plaatsen, 
mensen gehoorzamen ook minder

Dokters zeggen tegen verpleegster dat ze een dosis moeten geven aan patiënt die duidelijk 
dodelijk is, 95% van verpleegsters doet dat (ze werden op tijd tegen gehouden)

Het slachtoffer:

Hoe dichter je bij het slachtoffer staat, hoe kleiner de kans dat je verder gaat

De procedure:

Proefpersonen willen niet verantwoordelijk zijn, als de proefleider zegt dat zij verantwoordelijkheid 
nemen, doen ze ook verder

Voorbeeldschok van 75V, experiment begint vanaf 15V, wordt geleidelijk aan vermeerdert (voet 
tussen de deur techniek), na 75V wordt het moeilijk in te schatten -> opeens zit je aan 250V en 
wouw je dat je veel vroeger gestopt was

150V “point of no return”


4.2 Milgram in de 21ste eeuw

Nieuwe versie: exact hetzelfde maar slechts tot 150V (eerste moment dat leerling zegt ik wil dit 
niet meer, mijn hart doet pijn, etc.), mensen vandaag blijven even vaak tot het einde gaan

Andere versie met steeds zwaardere beledigingen, als proefleider aanwezig is: 92% 
gehoorzaamheid

Sheridan & King hebben puppy’s echte schokken gegeven 


4.3 Trotseren: wanneer verzet men zich?

Trotseren: weigeren om een bevel van een autoriteit uit te voeren

1 iemand die niet verder wil doen, genoeg om rest mee te krijgen

Heeft Milgram ook getest, andere handlanger die leraar is en niet verder wou doen, slechts 10% 
gehoorzaamheid


Experiment – Gamson

Onderzochten de kracht van groepen door zich voor te deon als vertegenwoordigers van een 
marketing bedrijf. Groepen van 9 deelnemers vernamen dat er een discussie over 
maatschappelijke normen zou plaatsvinden en dat deze gesprekken zouden worden opgenomen. 
De deelnemers lazen eerst informatie over een rechtzaak die een oliemaatschappij tegen een 
uitbater van een lokaal bezinestation wou beginnen, omdat hij de verhoging van de benzineprijs 
niet wou doorrekenen aan zijn klanten. De meeste mensen kozen spontaan partij voor de uitbater. 
De proefleider, die de discussie modereerde, zei echter dat de oliemaatschappij hem gevraagd 
had om opinies te verzamelen die haar konden helpen de zaak te winnen. Hij vroeg de 
deelnemers om 1 voor 1 voor de camera het standpunt van de oliemaatschappij te vertolken. 
Daarna vroeg hij hen een attest te ondertekenen dat het bedrijf toestemming verleende om de 
video in de rechtszaal te vertonen. Slechts 1 van de 33 groepen gehoorzaamde de proefleider.


McDonalds experiment: wanneer aan de drive-in de persoon gebeld wordt met als mededeling 
dat er gestolen is in het complex, aarzelt de persoon niet om de persoon die aangewezen wordt in 
het kantoor te roepen en te ontslaan, en wanneer de persoon aan de telefoon zegt dat de 
aangewezen persoon zijn kleren moet uitdoen,… worden al zijn orders zonder nadenken 
opgevolgd.
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Hoofdstuk 8: Interpersoonlijke relaties

1. Het belang van interpersoonlijke relaties

Cyberball paradigma van Williams: 2 spelers smijten heeltijd naar elkaar en sluiten 3e persoon uit

Bij uitsluiting voelen mensen iets gelijkaardig aan fysieke pijn (zelfde deel in hersenen activeert)

Als ze dan in nieuwe groep gestoken worden conformeren ze meer, om niet weer uitgesloten te 
worden


1.1 Behoefte aan affiliatie

Affiliatiebehoefte: een algemene drijfveer om blijvende, positieve en significante interpersoonlijke 
relaties op te bouwen en in stand te houden

Sommige mensen hebben daar meer nood aan dan andere -> schaal van Baumeister en Leary

Iedereen heeft wel de behoefte om ergens bij te horen “need to belong”

Pyramide van Maslow (oud maar relevant)

- lichamelijke behoeften

- Veiligheid

- Sociaal contact -> belangrijker dan zelfontplooiing, heel erg basis en belangrijke behoefte!!

Voor baby’s is affectie even belangrijk als voedsel en veiligheid

In jaren 50-60 zeiden mensen dat je kinderen best niet te veel aandacht geeft want dan worden ze 
mama’s kindjes

Test van Harlow (rotzak) met aapjesof ze zachte moeder of moeder met melk verkiezen

-> heel onethische testen, “to study the heart you have to break it” smijt aapjes in “pit of dispair”

Studie van O’Conner & Rosenblood: Om het uur moesten studenten aangeven of ze alleen/in 
groep waren en moesten ze aangeven of ze liever alleen/in groep waren

Huidige en gewenste staat komen vaak overeen, of kwam een uur later overeen -> mensen gaan 
dus actief op zoek naar de gewenste staat = sociostaat (homeostase van sociaal contact)

Eenzaamheid: het negatieve gevoel dat ontstaat door een tekort aan sociale relaties, waardoor 
affiliatiebehoeften onvervuld blijven

Eenzaamheid is niet zuiver weinig sociaal contact, maar minder dan men zou willen

Eenzaamheid is het meest aanwezig bij overgangen (adolescenten en jongvolwassenen, overgang 
naar unief etc.), dus eigenlijk niet oude mensen


1.2 Hechtingsstijlen

Zoals in ontwikkelingspsychologie, 4 hechtingsstijlen die getest worden via strange situation

- Veilig

- Vermijdend

- Angstig

- Ambivalent

-> wordt tegenwoordig meer in dimensies gezien dan in categorieën, je hechtingsstijl met je 
ouders is ook niet bepalend voor de rest van je leven


1.3 Het sociale netwerk

Niet sociale media maar echt contact

Hoe meer hoe beter? 

Slechte relaties hebben natuurlijk slechte invloed, constant contact is ook niet goed, je moet zelf 
regelen hoe veel je nodig hebt

Experiment Evan & Lepore:

Groep 1 in drukke dorms: constant bevolkt

Groep 2 in onderbevolkte dorms: je kan kiezen om alleen te zijn

Ze worden samen geplaatst met een handlanger en moeten een taak uitvoeren

Bij het slecht presteren, hoe hard gaan ze op zoek naar sociale steun en hoe sterk bieden ze 
steun als een ander slecht presteert?

Groep 1 zocht en bood minder sociale steun, waarschijnlijk dat ze zichzelf meer afsluiten

Groep 2 was veel responsiever


1.4 Relaties en welbevinden

Levenstevredenheid voor getrouwden of ongetrouwden (nooit getrouwd):

Geen gigantisch maar wel duidelijk verschil, voor alle leeftijdsgroepen zijn getrouwde mensen iets 
gelukkiger

Mensen die gelukkig zijn gaan sneller een huwelijk of stabiele relatievorm aan


Sociale Psychologie 28



Studie van Harker en Keltner: mensen beoordelen foto’s uit jaarboeken op basis of ze er oprecht 
gelukkig uit zagen, later zoeken ze die mensen op en onderzoeken ze of ze gelukkig zijn

-> jaarboeken hadden voorspelende kracht, die mensen waren gelukkiger, getrouwd, …

Fake lach is vooral met mond, echte lach is ook met de ogen

We staan op foto’s bijna altijd met fake lach (geen rimpels)


1.5 Sociale steun en fysieke integriteit

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

Mensen met veel sociale relaties hebben lagere bloeddruk, betere immuniteit, betere 
overlevingskansen bij borstkanker (over algemeen hogere levensverwachting)

Sociale steun is een buffer voor stress en zorgt er ook voor dat mensen beter voor zichzelf zorgen


2. Aantrekkingskracht

2.1 Nabijheidseffect

Nabijheidseffect: het verschijnsel dat twee personen eerder een relatie zullen aangaan wanneer de 
fysieke afstand tussen beide klein is

Nabijheid heeft met sociale media een iets andere betekenis gekregen, maar fysieke nabijheid 
blijft heel belangrijk voor de aantrekkingskracht

Experiment Festinger, Schachter en Back

Mensen in doms worden heel snel beste vrienden (dicht bij elkaar)

Fysieke afstand van eigen kamer is heel belangrijk, hoe dichter bij eigen kamer hoe groter de kans 
dat het een nabije vriend is


2.2 Familiariteit

Louter-blootstellingseffect: het fenomeen dat, wanneer personen frequent blootgesteld worden 
aan een stimulus, ze die positiever evalueren

We worden vaak aan iets blootgesteld, onze attitude erover wordt positiever

Studie Moreland & Beach: beoordelen van studenten die nooit naar de les, af en toe of altijd naar 
de les kwamen, hoe vaak ze naar de les kwamen had invloed op hoe aantrekkelijk medestudenten 
hun vonden

Experiment Mita, Derner & Knight: Aan mensen werden 2 foto’s getoond, het echte en gespiegeld, 
we vinden van onszelf het spiegelbeeld het mooiste, maar vrienden van ons verkiezen de echte 
versie

-> nu is dat misschien niet meer zo omdat we veel foto’s van onszelf hebben

Meer exposure werkt enkel als we er bij de eerste keer al positief tegenover staan, als het negatief 
is worden die gevoelens vaak versterkt, bij positief kan het ook verpest worden door te veel 
exposure (liedje op radio die je beu bent)


2.3 Gelijkenissen

Gelijkenissen maken mensen aantrekkelijk

Opposites attract: meestal vallen mensen op het andere geslacht maar voor al de rest geldt dat 
niet

gelijkenishypothese: het fenomeen dat personen zich aangetrokken voelen door en relaties 
aangaan met anderen die op hen gelijken

Mensen willen anderen met gelijkaardige leeftijd, godsdienst, intresses, intelligentie, …

Experiment Byrne: laat mensen een vragenlijst over attitude invullen en laat ze dan naar de 
vragenlijsten van anderen kijken, ze beoordelen de vragenlijsten en dus ook de mensen die 
gelijkaardig aan zichzelf zijn positiever

- Validatie van eigen waarden

- Voorspelbaar

- Grotere kans dat eigen noden herkend worden

Tweestappenmodel van Byrne:

Bij ontmoeting maak je direct opdeling van mensen die op ons lijken/niet op ons lijken

Grote gelijkenissen -> zoeken we op

Geen gelijkenissen -> we vermijden die

Discussie over of er een tussenstap is voor mensen die neutraal zijn


2.4 Uiterlijke schoonheid

Mooie kinderen worden als slimmer gezien door leerkrachten
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Mooie mensen krijgen bv. Meer handtekeningen op petities

Vrouwen en mooie mensen krijgen lagere boetes, worden sneller geholpen

Bestaat objectieve schoonheid? 

Bepaalde dingen zijn universeel (in alle culturen), andere zijn subjectief (verschillend per cultuur, 
leeftijd of persoonlijk)

Baby’s hebben andere voorkeuren dan volwassenen, die hebben nog geen culturele bagage

Symmetrie & niet veel afwijkend van het gemiddelde zijn ideaal

Heel verschillende (niet zo mooie) mensen samen maken wel een mooie man (computer maakt 
het symmetrisch) -> link faceresearch 

In populaties wel verschillen in lichaamsvormen en gewicht

In culturen waar hongersnood was worden rondere vormen aantrekkelijker gevonden

Groot verschil tussen zwarte en blanke amerikanen

Heel veel culturele en tijdsaspecten

Als je verliefd bent vind je die persoon heel mooi, lokaal vinden je vrienden dat niet

“a thing of beauty …” sturen naar je lief, heel mooi

Beschouw je mij als een mooi ding (boos)? -> dumpen die handel

Experiment Smith:

Mooi is belonend, wat mooi is is goed (films uit Hollywood, …)

Schoonheid hing heel hard samen met vriendelijkheid, goedheid, intelligentie, hebben minder 
seks (puurheid)

Neutrale film waarbij deze dingen niet samenangen: na blootstelling hiervan zijn 1 mooie en 1 
lelijke persoon die solliciteren met exact dezelfde CV, mensen hebben nog altijd maar iets minder 
de neiging om de mooie persoon aan te nemen (hebben die associatie met intelligentie minder)

Nadelen schoonheid:

Mooie mensen doen heel veel om schoonheid te behouden

Chirurgische ingrepen -> is schoonheid nog functioneel?

Relatie tussen schoonheid (door anderen beoordeeld) en geluk is bijna niet bestaand

Wel grote correlatie tussen door jezelf beoordeelde schoonheid en geluk!


2.5 Contextfactoren

Opwindingstransfer (Zillmann): het proces waarbij de (residuele) opwinding opgewekt door een 
stimulus toegeschreven of toegevoegd wordt aan de opwinding veroorzaakt door een andere 
stimulus

We worden opgewonden door een bepaalde stimulus, beseffen niet waardoor en schrijven het toe 
aan iets anders zoals een persoon

Experiment Dutton en Aaron: op wankel brugje (hartslag verhoogt), zijn mensen meer geneigd om 
een vragenlijst in te vullen en tekstje te schrijven, mevrouw met vragenlijst geeft haar nummer aan 
die mannen, op wankel brugje schrijven mensen veel meer romantische verhalen en zijn ze veel 
meer geneigd de vrouw op te bellen

White is gelijkaardig experiment: 15 sec of 2 min springen, daarna vrouwelijke medewerkster 
beoordelen, mensen die 2 min moesten springen geven extremere beoordelingen

Context is ook heel belangrijk

Sluitingstijd effect “the girls look prettier at closing time”: onderzoek in Engeland door 
Pennebacker (cafés sluiten om 12u), naarmate 12u nadert, vinden mensen het andere geslacht 
steeds meer aantrekkelijk

-> ook aanwezig bij mensen die niet drinken!!!

Treedt wel enkel op bij mensen die single zijn (zijn op zoek naar iemand, moet gebeuren voor 12u)

Namen zijn extra hulpmiddels om te weten over welk experiment het gaat, je moet deze niet zelf 
kunnen geven bij een experiment


3. Hechte relaties

3.1 Elkaar leren kennen

Hechte relatie: een relatie die gekenmerkt wordt door een emotionele band, de vervulling van 
psychische behoeften en een wederzijdse afhankelijkheidsrelatie tussen de partners.

Wederkerigheid is belangrijk, als andere persoon geen interesse toont blijft verliefdheid niet duren

verdiend: als die van iedereen houdt dan is die liefde niet verdiend en blijven gevoelens ook niet 
lang -> hard to get?

We willen geen relaties met iemand die is met wie gelijk wie, maar als de ander te kieskeurig is 
dan wordt die gezien als arrogant
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Moeilijk-te-krijgeneffect: de neiging om meer te houden van diegenen die kieskeurig zijn in het 
aanknopen van sociale relaties, dan van diegenen die gemakkelijk beschikbaar zijn

Als iemand hard to get is door omstandigheden verhoogt de aantrekkelijkheid “star-crossed 
lovers”, mensen die kieskeurig zijn kunnen arrogant overkomen

Ipv kieskeurig te zijn moet je zeggen dat je heel strenge ouders hebt en met niemand samen mag 
zijn 

Stabiele geslachtsverschillen

Mannen (mis)interpreteren normale conversaties als seksueel geladen -> geen verrassing he

Vrouwelijk en mannelijke personen moeten discussiëren 

Beoordelen elkaar en worden beoordeelt door observanten

Mannelijke mensen beoordeelden de vrouw hoger op flirtgedrag

Er is een geslacht en observator/discutant effect

Baas legt aan kassierster uit hoe kassa werkt (neutraal onderwerp)

Mensen zien er nog steeds flirtgedrag in


3.2 Partnerkeuze

Evolutionaire uitleg

Voor mannen is het niet zien van seksuele mogelijkheden nadelig, voor vrouwen is het nadeliger 
om dat wel te zien zonder dat er commitment is

Studie door Buss:

Strategische keuze mannen: vruchtbaarheid en trouw om veel nakomelingen te kunnen krijgen en 
zekerheid te hebben dat het jou nakomelingen zijn

Vrouwen zijn eerder op zoek naar financiële zekerheid

-> aanwezig over alle landen heen

Studie Kenrick: Vroeger waren er contactadvertenties in krant (voorloper tinder)

Mannen hebben voorkeur voor jongere vrouw, zeker naarmate ze ouder worden

Vrouwen willen oudere jongens

Enkel 18 jarige mannen zoeken een iets oudere vrouw

Mannen en vrouwen vullen elkaar goed aan, mannen bieden aan wat vrouwen willen en 
omgekeerd

Experiment Li: Mensen mochten persoon samenstellen met relationship coins

Als ze weinig coins hebben en moeten prioriteren wat ze willen, wordt het verschil tussen wat 
vrouwen en mannen willen groter

Vrouwen hebben steeds meer zelf financiële zelfstandigheid -> beginnen steeds meer partners te 
kiezen zoals mannen, op basis van uiterlijk

Experiment Finkel & Eastwick:

Wat zou je zoeken in hypothetische toekomstige partner? Evolutionaire zaken komen terug

Maar met wie gaan ze effectief naar huis? Hing niet zo sterk samen met die patronen

Bij hypothesend denken vinden we evolutionele dingen veel belangrijker dan in de realiteit

Alfred Kinsey: bekendste seksuoloog, vooral bekend voor rapporten over mannelijke en 
vrouwelijke seksualiteit toen dat nog taboe was, deed ook onderzoek over homo’s en 
homoseksuele ervaringen -> ontwerpt de Kinsey schaal

Heeft met zijn team ook alles uitgeprobeerd “om te weten waarover ze spreken” nu zou hij door 
me too in de bak zitten 

Mensen vinden geen manier om oriëntatie te voorspellen, enkel evidentie voor biologische 
dispositie

-> tweelingenstudies, monozygote tweelingen hebben vaker dezelfde oriëntatie dan eizygote 
tweelingen

Maar is niet volledig genetisch bepaald! (monozygote tweelingen hebben geen 100% 
overeenkomst) studies zijn heel moeilijk

Recent studie over link genetica en oriëntatie, maar link was niet zo sterk, we kunnen daarmee 
nog altijd niet voorspellen op individueel niveau

Kranten blazen dit op: we kunnen zeggen of je homo bent! Absoluut geen waar

Experiment Chivers: hetero en homo mannen en laten kijken naar porno met ofwel vrouwen of 
mannen in

Mannen die op vrouwen vallen worden opgewonden door de video’s met vrouwen in, 
respectievelijk hetzelfde voor homo’s, bij vrouwen is er geen samenhang

Vrouwen hebben hogere erotische plasticiteit (seksuele ervaringen zijn minder rigide)

Bij mannen en vrouwen is zelf-beschreven oriëntatie anders gelinkt aan biologische opwinding

Bij vrouwen is er geen enkel verband tussen geslacht van mensen in seks videos en opwinding
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Erotische plasticiteit: de mogelijkheid om diverse seksuele voorkeuren te ervaren


3.3 Relatietevredenheid en toewijding

Sociale ruiltheorie: de theorie die stelt dat personen gemotiveerd zijn om in hun relaties met 
anderen de kosten te verminderen en de voordelen te maximaliseren

investeringe: het niveau van inspanning (tijd, emotionele betrokkenheid, zelfonthulling enz.) dat 
iemand aan de relatie besteedt

Romantische relaties: verlies van andere opties

Evenwicht tussen kosten en baten wordt naarmate relatie langer wordt steeds belangrijker

Billijkheidstheorie: baten moeten niet groter zijn, maar evenwicht moet voor de 2 partners gelijk 
zijn

Ruilverhouding: een relatie waarbij de partners een strikte wederkerigheid van beloningen en 
verwachtingen verlangen

-> kritiek, bijna economische modellen, enkel voor oppervlakkige relaties

Samenhorigheidsrelaties: een relatie waarbij de partners wederzijds ontvankelijk zijn voor elkaars 
behoeften -> langdurig, voor wat hoort wat is niet zo duidelijk

Balans tussen verwachtingen en investeringen

The suffocation of marriage: climbing mount Maslow without enough oxygen

Pyramide van Maslow beklimmen zonder genoeg zuurstof

Wat verwacht men in huwelijk?

Men verwacht dat partner tegemoet komt aan behoeftes, maar hoe meer behoeftes bevredigd 
moeten worden, hoe meer je zelf ook moet investeren (niet genoeg zuurstof)

Institutioneel huwelijk bevredigde enkel fysiologische behoeften en zekerheid, was ook het enige 
wat ervan verwacht werd

Nu verwacht men ook liefde en samenhorigheid, daarvoor moet je zelf ook investeren

Nu staat partner vaak in dienst van eigen zelf-actualisatie

Steeds meer behoeftes -> deze kunnen bevredigd worden en dan kan je veel meer uit je huwelijk 
halen maar dan moet er ook meer geïnvesteerd worden, nu investeren we minder dan 50 jaar 
geleden



3.4 Soorten hechte relaties

Passie: euforie, aantrekkingskracht etc

Intimiteit: steun

Engagement: oppoffering

Artificiële indeling, maar sommige indelingen zijn wel 
interessant

Passionele liefde = over wankele brug lopen en op 
niets gefundeerd

Vrouwen hebben hogere mate van zelfonthulling (ook 
in vriendschappen)

Vrouwen vertellen alles aan elkaar, mannen willen liever 
samen leuke dingen doen


4. Algemene relatiepatronen

4.1 Ontwikkelingspatronen in huwelijk

In dit geval is samenwonen = getrouwd

In begin van huwelijk is tevredenheid het grootst, na 7 jaar is er een duidelijk knikje (jonge 
kinderen en veel stress), maar is niet zo dramatisch (kijk naar schaal)


4.2 Communicatie en conflict

We krijgen later nog gezin en relatie psychologie en zullen hier veel meer over zien

Negatieve affect wederkerigheid: de ene partner geeft kritiek of andere negatieve emotie en 
andere partner reageert ook met kritiek of negatieve emotie -> niet gewoon ahjaja, sorry

Conflict escaleert

vraag/terugtrekkingsinteractie: partner (vaak vrouw) wil over problemen spreken, andere (vaak 
man) trekt zich terug -> vrouw is zaag en man is onverschillige klootzak

1 manier van omgaan met conflict is niet beter dan de andere, maar verschil zorgt voor escalatie 
van conflict

Conflicten zijn vaak niet simpel op te lossen -> verzuip het in positieve dingen, relatief belang van 
conflict wordt kleiner
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Het minst belangrijke in conflict is wie gelijk heeft, belangrijker is begrip opbrengen

Relatiebevorderende attributies:

Positief gedrag wordt toegeschreven aan persoon, negatief aan omstandigheden

Disfunctionele relaties: positief wordt aan omstandigheden toegeschreven = leedsbestendigende 
attributies


4.3 Uit elkaar gaan

Sterke daling in levenstevredenheid bij beide geslachten, dieptepunt is moment vlak voor 
scheiding

Tevredenheid bereikt niet meer het niveau van ervoor, sommige mensen natuurlijk wel maar er zijn 
ook mensen die er totaal niet meer bovenop raken en die trekken gemiddelde naar beneden

Wie hoog klimt kan laag vallen: deel van de ander in zichzelf ingecorporeerd

Vrouwen rapporteren meer problemen, mannen minder maar als ze problemen hebben zijn die 
ernstiger


4.4 Samen oud worden

Gaat huwelijkstevredenheid uiteindelijk weer omhoog of blijft dat enkel dalen?

Veel tegenstrijdige evidentie

Meeste evidentie toont dat er inderdaad wel stijging is (lastige kinderen zijn uit huis)


Hoofdstuk 9: Anderen helpen

1. Waarom helpen we anderen?

1.1 Evolutionaire factoren

Prosociale gedragingen: gedrag met het doel anderen te bevoordelen of hun welzijn te verhogen

Verwantschapselectie: de neiging om genetisch verwante personen te helpen met het oog op het 
verhogen van de overlevingskansen van gemeenschappelijk genetisch materiaal

Hamilton’s rule: rB – C > 0 (r= verwantschap, B= baten voor ontvanger, c= kost voor helper)

Experiment Burnstein: mensen vragen hoe ze zouden reageren in situaties waar iemand 
hulpbehoevend is

verwantsschapselectie: de. Neiging om genetisch verwante personen te helpen met het oog op 
het verhogen van de overlevingskansen van gemeenschappelijk genetisch materiaal

We helpen eerst mensen met genetische verwantschap, vooral in levensbedreigende situaties

Wederkerig altruïsme: de neiging om anderen te helpen, waardoor de kans vergroot dat diegene 
die we helpen, een wederdienst zal bewijzen, zodat de overlevingskans stijgt

We helpen anderen voor wederkerigheid (wederkerig altruïsme, eerder wederkerig egoïsme)

-> we denken als we mensen helpen dat ze dit ook terug zullen doen

Fehr & Gaecher altruistisch experiment (altruistic punishment):

Iedereen krijgt $20, als je die in de groepspot steekt is daar interest van 0,4 op, dit wordt dan 
verdeeld over de groep

Als iedereen zijn geld in de groepspot steekt krijgt dus iedereen evenveel winst, niemand steekt 
iets in de groepspot, dan krijgt niemand winst of verlies

1e conditie: je kon je medespelers niet beïnvloeden, mensen beginnen door te hebben dat het 
voordelig is om je geld te houden (en wel een deel van de groepspot te krijgen) en worden steeds 
asocialer

2e conditie: je kan voor $1 je groepslid straffen, die persoon moet $3 afgeven omdat hij egoïstisch 
was, hierbij gaan mensen wel steeds socialer worden en al hun geld in de groepspot steken

Groepsselectie: de neiging van leden van groepen om elkaar te helpen op basis van sociale 
verbondenheid, zonder dat er genetische verwantschap moet bestaan


1.2 Kosten en baten

Op korte termijn positief gevoel door iemand te helpen zonder dat ze dit vroegen (belangrijkste 
reden volgens Smitherman), fysiologisch belonend

Mensen die anderen helpen hebben een grotere overlevingskans, goede gezondheid

Helpen kan grote kosten met zich mee brengen, lange periodes of groot risico (tussenkomen bij 
conflict, tijdens WOII Joden helpen verstoppen, …)

Moedige weerstand: langdurig en bewust grote risico’s nemen om anderen te helpen

Bij hartmassage breek je een rib -> je wil niet aangeklaagd worden voor slagen en verwondingen, 
in VS vinden mensen het heel belangrijk om te weten dat ze vrijgesteld worden van gevolgen

Barmhartige samaritaan-wetten: verplichten mensen ertoe om bij een noodgeval hulp te bieden of 
hulp in te roepen
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Schuldig verzuim: als je iemand in nood niet helpt, kan je daarvoor vervolgd worden


1.3 Altruïsme of egoïsme

Empathie-altruïsme-hypothese: de stelling dat empathische bezorgdheid om een persoon in nood 
een altruïstisch motief creëert om te helpen

Bij hulpgedrag speelt eigenbelang bijna altijd een cruciale rol

Empathische mensen worden persoonlijke egoïstische gevoelens versterkt, ze voelen hun nog 
blijer als ze iemand helpen dus doen het vaker, maar ook voor eigen gevoelens

Experiment Batson: Elaine is leerlinge en krijgt bij fouten kleine schokjes

Schokjes doen geen pijn, maar Elaine vertelt dat ze daar heel veel last van heeft omdat ze bang is 
van schokjes, aan proefpersoon die observeert wordt gevraagd of die haar plaats wil innemen

Je hebt meer empathie als de proefpersoon op je lijkt, beïnvloedt resultaten

Hoe makkelijk je de situatie kan ontvluchten is ook belangrijk

Het meeste hulpgedrag komt door een combinatie van altruïsme en egoïsme. Snyder zei zelfs dat 
de combinatie het beste was. De soort motivatie 
bepaalt niet noodzakelijk het hulpgedrag zelf. 

Wegner: empathie weerspiegelt de fundamentele 
vervaging van het onderscheid tussen zichzelf en 
anderen.


1.4 Motieven om te helpen

Lange termijn is moeilijk vol te houden, tenzij je er 
zelf veel voldoening uit haalt

Beide altruïstische en egoïstische delen, langdurig 
helpen is gevolg van eigenbelang en voldoening


2. Onder welke omstandigheden helpen we (niet)

2.1 Het omstandereffect

Experiment geïnspireerd door moord op Kitty Genovese met 38 getuigen (kon enkele keren 
ontsnappen)

Groepjes waarin 1 persoon met 
hartritmestoornissen een aanval krijgt 
(=handlanger). 

Conclusie: met hoe meer mensen de 
personen in een groep zaten, hoe kleiner de 
kans dat iemand hulp gaat krijgen.


2.1.1 Opmerken

In grotere groep zijn we minder geneigd om 
te helpen

In grote steden is er een 
stimulusoverbelasting, sommige scènes 
komen simpelweg ook vaker voor


2.1.2 Interpretatie

Mensen durven vaak niet tussenkomen 
tussen getrouwd koppel -> relatie dader en 
slachtoffer is heel belangrijk, maar vaak niet 
duidelijk

Jamie Bulger werd ontvoerd in een vol 
winkelcentrum -> superveel getuigen, maar misinterpretatie van situatie, velen dachten dat 
ontvoerders oudere broers waren en dat kindje niet naar huis wouw

Experiment – Latané en Darley

Een deelnemer wordt in een ruimte gestoken met handlangers, plots komt er rook vanonder de 
deur. Deelnemer wacht af tot de handlangers ook een teken geven van opmerken van de rook.

Wanneer de deelnemers alleen in de ruimte zitten, heeft 50% gereageerd binnen de 4min. 

Wanneer ze in de ruimte zitten met de handlangers, reageert slechts 4% binnen de 4 min.
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2.1.3 Verantwoordelijkheid nemen

Meervoudige onwetendheid: het fenomeen dat optreedt wanneer we ten onrechte denken 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.

Verantwoordelijkheid nemen: 

Wanneer mensen zich in groep bevinden, is er een verspreiding van verantwoordelijkheid. 

Verspreiding van verantwoordelijkheid: de opvatting dat anderen hun verantwoordelijkheid zullen 
of moeten opnemen om een persoon in nood te helpen.

Zelfs bij kinderen: experiment – Plotner

3 condities:


1. Kind alleen

2. Kind met twee andere kinderen die niet makkelijk plaats konden verlaten

3. Kind met twee andere kinderen.


Leerkacht stoot glas water om: tissues staan bij de kinderen.

Kind gat het snelst helpen wanneer het alleen is, minst snel wanneer het met de twee andere 
kinderen is die ook konden gaan helpen.


2.1.4 Beslissen hoe men zal helpen

Bom bij marathon:

Mensen met medische achtergrond helpen met gewonden, lopers liepen direct naar ziekenhuis 
om bloed te geven, gewone mensen boden slaapplaatsen aan, …

Je kunt meer doen dan enkel fysiek tussenkomen


2.1.5 Hulp bieden

Omstandereffect vermindert in gevaarlijke situaties

Als je hulp nodig hebt, moet je dat heel duidelijk maken (ambiguïteit vermijden), 
verantwoordelijkheid aan iemand aanwijzen

Publieksgeremdheid: een toestand waarbij we niet helpen uit vrees om een slechte indruk te 
maken op omstanders

Omstander effect is op individueel niveau (hoe meer mensen er zijn, hoe minder kans je zal 
helpen), als je een volledige groep test kan het zijn dat ze wel helpen, opgetelde som van kans dat 
mensen helpen is groter dan kans dat 1 individu helpt


2.2 Stress en tijdsdruk

Parabel van barmhartige samaritaan: persoon in laagste klasse is de enige die helpt

Experiment Darley & Batson:

Hun proefpersonen waren toekomstige priesters. Ze moesten als taak een lezing voorbereiden en 
geven.

Condities: ze moesten een lezing geven over de parabel van de barmhartige samaritaan. 

Alleen de tijdsdruk verschilde: ofwel liepen ze achter op schema, ofwel net op schema ofwel voor 
op schema. Voor de deur lag een dakloze man die hulpnodige had

Resultaat: groot effect van tijdsdruk, geen effect van parabel.


2.3 Locatie en cultuur

Grote steden geven minder kans op hulp

- Stress/stimulusoverbelasting

- Diversiteit = minder gelijkenissen en empathie

- Anonimiteit = minder verantwoordelijkheid

2 significante invloeden van cultuur:

- Economische welvaart: hoe rijker, hoe minder er geholpen wordt.

- Simpathia (= de zorg voor het sociaal welzijn van anderen): kenmerkend voor Spaanse en 

Latijne-Amerikaanse culturen)


2.4 Stemming

Positieve stemming zorgt ervoor dat we sneller geneigd zijn om te helpen t.o.v. neutraal

Positieve-stemmingseffect: het feit dat een positieve stemming de hulpvaardigheid verhoogt

Experiment – Isen & Levin

Het succesvol volbrengen van een taak zorgt ervoor dat mensen sneller geneigd zijn om geld te 
geven. 
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Experiment – Baron:

We bevinden ons in een grote winkelgalerij: handlangers vroegen aan passanten om een 
dollarbiljet in munten te wisselen. Deze vraag werd gesteld op een locatie met sterke, aangename 
geuren, of op een plaats zonder noemenswaardige geuren. 

Resultaat: personen op een locatie met aangename geuren zijn veel behulpzamer.

De reden waarom we mensen gaan helpen als we in een goede stemming zijn:

- We willen ons goed humeur behouden

- We willen meer positieve gedachten

- We willen de negatieve stimuli snel wegkrijgen. 

Dit effect is meestal van korte duur en treedt zelfs al op bij kinderen

Negatief kan helpen of tegenwerken afhankelijk hoe die daar gekomen is

Schuldgevoel -> meer geneigd om te helpen

Oorzaak ligt bij anderen -> minder geneigd om te helpen

Helpen verbetert negatieve stemming

Test Cunningham: vragen aan personen om foto te pakken, het werkt niet -> je hebt het toestel 
kapotgemaakt -> meer geneigd om te helpen om schuldgevoel te verlichten


3. Wie helpt anderen?

3.1 Zijn sommige personen behulpzamer?

Ja

- Consistent over situaties

- Weinig tijds-afhankelijk

- Genetische invloed (tweelingen onderzoek)

Altruïstische persoonlijkheid: de persoonlijkheid van personen die meer geneigd zijn dan anderen 
om in uiteenlopende situaties te helpen


3.2 Kenmerken altruïstische persoonlijkheden

Totaal verschillende persoonlijkheden met 2 essentiële kenmerken

Combinatie van empathie (hot) en moraliteit (cold)

empathie: het kunnen inleven in de ander

Morele identiteit: de mate waarin moraliteit is ontwikkeld en ook een belangrijke deel van het zelf 
vormt = verzameling van morele waarden, doelen, eigenschappen en gedragsscripts

Morele ontwikkeling volgens Kohlberg

1. Preconventioneel


- Niveau 1: gehoorzaamheid en straf

- Niveau 2: ruilverhoudingen


2. Conventioneel

- Niveau 3: interpersoonlijke overeenstemming

- Niveau 4: sociale overeenstemming


3. Postconventioneel

- Niveau 5: sociaal contact

- Niveau 6: universele ethische principes


Morele onthechting: rechtvaardiging van slecht gedrag, waardoor iemand zichzelf nog steeds als 
een ‘goed mens’ ziet


3.3 De invloed van ouders en familie

Hoe ouders uitleggen waarom ze moeten helpen

- focus op volwassene (dan zal papa trots zijn)

- Focus op de andere (dan zal je broertje blij zijn) -> meer ontwikkeling van empathie


3.4 Rolmodellen en sociale normen

Sociale norm: een algemene gedragsregel die voorschrijft welk gedrag door de maatschappij 
aanvaard wordt en welk gedrag onaanvaardbaar is 

Sociale verantwoordelijkheidsnorm: plicht om iedereen te helpen die het nodig heeft

rechtvaardigheidsnorm: plicht om iedereen te helpen die het verdient -> maar hoe bepaal je dat?

Billijkheidsnorm: herverdelen volgens verdienste (degene die meer krijgt deelt uit)

Wederkerigheidsnorm: om ook hulp terug te krijgen

De invloed van pro-sociale tv is groter dan de invloed van televisiegeweld.

Waarom zetten hulpvaardige rolmodellen aan tot helpen?
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- Men kan gedrag makkelijk imiteren.

- Wanneer het gedrag beloond wordt, zijn mensen zich bewust van de voordelen.

- Het herinnert ons aan de sociale normen (= een algemene gedragsregel die voorschrijft welk 

gedrag door de maatschappij aanvaard wordt en welk gedrag onaanvaardbaar is


4. Interpersoonlijke factoren: wie helpt men?

4.1 Waargenomen eigenschappen van personen in nood

Aantrekkelijke mensen worden vaker geholpen

Experiment – Benson, Karanick & Lemer

Op de luchthaven werd door een handlanger een inschrijvingsformulier achtergelaten met een 
postzegel op, klaar om gepost te worden. Mensen waren meer geneigd om het formulier te 
posten als er een foto op stond van een aantrekkelijke student dan van een niet-aantrekkelijke 
student.

Triple A model: attributie, affect en actie (verantwoordelijkheid


Moeilijk model voor iets simpel


4.2 De gepaste combinatie van helper en ontvanger

Similariteit en bekendheid zijn heel belangrijk

Gelijkenissen: effect op aantrekking & empathie

Bekendheid: we helpen eerder vrienden dan vreemden, eerder bij samenhorigheidsrelaties dan bij 
ruilrelaties


4.3 Geslacht en hulpvaardigheid

Mannen helpen meer bij vrouwen als er meer gevaar is en meer publiek -> ridder op het witte 
paard

Vrouwen helpen meer langdurig en op de achtergrond


4.4 Anderen om hulp vragen

Mannen vinden het heel leuk als ze kunnen helpen mayonaise pot open doen

Vrouwen vragen vaker om hulp met kleine problemen, bij mannen is dit destructiever voor het 
zelfbeeld (minder sociaal aanvaard) -> zelf destructieve paradox

Mensen met hoge zelfwaardering vragen minder hulp

Intimiderend om aan je gelijke hulp te vragen -> beter aan prof

Of je hulp vraagt is ook afhankelijk van het type van probleem (ego-relevant)


Hoofdstuk 10: Agressie

1. Wat is agressie?

1.1 Definitie en vormen van agressie

Je rijdt per ongeluk iemand omver, die is heel erg gewond -> geen agressie omdat er geen intentie 
was om die persoon te kwetsen

Expres Bart Soenens omver rijden -> agressief

Collega Duyck benaderen met een honkbalstick en mis slaan -> nog altijd agressief want de 
intentie was om Duyck te kwetsen

Het moet ook niet gewenst zijn door de ander

Agressie: gedrag bedoeld om iemand te kwetsen die niet wenst gekwetst te worden -> bedoeld, 
kwetsing hoeft niet effectief te gebeuren

1. Onderliggende motivatie is kwetsen (onafhankelijk de gevolgen)

2. Aanwezigheid van intentie (niet per ongeluk)

3. Het gedrag is niet gewenst door het slachtoffer


1.2 Pestgedrag

Pestgedrag: agressief gedrag gericht op slachtoffers die zichzelf niet gemakkelijk kunnen 
verdedigen. Dit gedrag komt meestal voor op school en werk. Tussen 10-20% wordt gepest.


Attributie Affect Actie

Niet zelf verantwoordelijk Sympathie/medelijden Hulp bieden 

Wel zelf verantwoordelijk Boosheid/geïrriteerdheid Geen hulp bieden

Sociale Psychologie 37



Grote impact op persoonlijkheid van kind, grote kans om op volwassen leeftijd ook gepest te 
worden, plegen veel vaker zelfmoord

Studie – Klomek

Kinderen die gepest werden op 8-jarige leeftijd, maakten later, op 25-jarige leeftijd, meer kans op 
zelfmoord. Meisjes 6,3 keer meer kans, jongens 4 keer meer kans.

Studie – Sharp

1/3 van de leerlingen uit een middelbare school in Engeland rapporteerden incidenten waarbij ze 
werden gepest en die bovendien een weerslag hadden op hun schoolloopbaan. Ze rapporteerden 
reacties zoals paniek of nervositeit op school, steeds terugkerende herinneringen aan de 
incidenten en verstoorde concentratie. Chronisch (psychisch) misbruik door medestudenten lijkt 
een risicofactor te zijn voor zelfmoord, depressie en een zwakke mentale weerbaarheid. 

Meisje uit canada achtervolg door Nederlander op sociale Media met belastende foto tot ze 
zelfmoord pleegde

Preventie is belangrijk -> nultolerantie


1.3 De meting van agressie

Moeilijke variabele

1. Observatie: in labocontext, aversieve maar onschadelijke stimuli laten toedienen


- Shockjes geven, witte ruis, tabasco toedienen, …

- Meeste experiment elektroshock achtig, wel in verschillende sterktes


2. Rapportering: Agression Questionnaire van Buss & Perry: het meest gebruikte instrument dat 
individuele verschillen in agressie meet


- Fysieke agressie

- Verbale agressie

- Boosheid

- Vijandigheid 


3. Andere databronnen bv. Misdaadstatistieken, krantenartikels


2. Crossnationale en interculturele verschillen

2.1 crossnationale verschillen

Er zijn grote verschillen tussen de landen, wat opvalt is dat:

1. Honduras/Colombia de hoogste moordcijfers haalden.

2. Oost-Europa ook vaak hoge moordcijfers heeft.

3. VS een opvallend hoog moordcijfer heeft in vergelijking met andere Westerse landen. 

-> rol van coöperatie versus competitie

Uiteraard zijn er ook culturele variaties in agressie die niets te maken hebben met een hoog 
moordcijfer hebben of niet. In Japan bijvoorbeeld is het niet ongewoon dat mannen jonge 
vrouwen betasten op het openbaar vervoer. 64% van de vrouwen gaf aan wel al eens betast 
geweest te zijn. 

Een ander voorbeeld is de rituele genitale verminking die vaak zonder hygiëne en zonder 
verdoving gebeurd. Naar schatting leven 130 miljoen vrouwen met de gevolgen van deze ingreep.

Studie – Lepowsky

Hij verbleef gedurende 10 jaar op een eiland, afgesloten van de maatschappij. In die 5 jaar waren 
er 5 voorvallen van agressie (bv iemand een duw op de schouder geven) en 4/5 keer was de 
vrouw de aanstichtster. Bij alle voorvallen van agressie was de agressor helemaal van slag omdat 
hij/zij dacht dat de heksen en bovennatuurlijke krachten hem/haar zouden afstraffen en werd het 
gedrag ook ferm afgekeurd door de medebewonders van het eiland. 

Op basis van een studie van geweldlozen gemeenschappen, besloot Bonta dat zij gericht zijn op 
vredevol samenwerken en dat dit een belangrijk deel van de identiteit vormt, dit in tegenstelling 
tot samenlevingen waar geweld als alledaags en onvermijdbaar wordt gezien.

Voorbeelden van geweldloze samenlevingen:

1. Ladkhis – Tibet

2. G/wi – Zuid-Afrika

3. Inuït – Alaska


2.2 Intraculturele verschillen

Mannen zijn gewelddadiger dan vrouwen: 90% van de daders en 76% van de slachtoffers zijn 
mannen.

Dit is een universeel fenomeen (over cultuur en over tijd). = opmerkelijk constant

Vrouwen tonen meer relationele agressie, geniepig, geruchten verspreiden, sociaal schaden, …
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Meisjes doen dat iets meer, maar is een heel klein verschil

Relationele agressie: diverse vormen van sociale manipulatie met het oog op het kwetsen van 
iemand, zoals voorliegen, roddel en achterklap verspreiden, of de doelpersoon bij andere in 
diskrediet brengen

Leeftijd: tieners en jongvolwassenen tussen de 18-24jaar zijn het vaakst betrokken bij 
geweldpleging. Slachtoffers van moord pieken in deze leeftijdscategorie met bijna dubbel zoveel 
moordslachtoffers als in andere categoriën. De veroudering van de populatie draagt dus wel bij tot 
een daling in geweld. 

Ethnische achtergrond: er zijn belangrijke verschillen in agressie binnen eenzelfde samenleving, 
afhankelijk van leeftijd, ras, sociale klasse, woonplaats. 

Grote intra-raciale (of intra-ethische) component: 90% van de zwarte mensen wordt door zwarte 
mensen vermoord, en 85% van de blanke mensen wordt ook door blanke mensen vermoord. 

Er is dus veel meer intra-raciaal geweld dan interraciaal geweld.

Een verklaring voor het interraciaal geweld is wellicht kansarmoede, verpaupering, het feit dat in 
de VS tal van zwarte getto’s functioneren met het daarbijhorende druggebruik, culturele 
verschillen, …

Een verklaring voor het intra-raciaal geweld is makkelijker: we hebben de meeste positieve 
ervaringen met de mensen in onze onmiddellijke nabijheid, maar helaas ook de meest negatieve.


3. De oorsprong van agressie

3.1 Het erfelijkheidsperspectief

Drifttheorie: de theorie die stelt dat alle gedachten, intenties en gedragingen ontstaan vanuit 
aangeboren driften

Agressie is zoals honger, eten om op te lossen, anders wordt het steeds meer opgebouwd

Lorenz – Grote aap theorie

Agressie biedt voordelen in de overlevingsstrijd, zoals voedsel, uitgebreid territorium en 
aantrekkelijke partners. Natuurlijke selectie bevordert het agressief instinct omdat enkel diegenen 
die de strijd overleven in staat zijn zich voort te planten. 

Hoewel deze theorie heel aanvaardbaar klinkt, is ze niet compatibel met de evolutionaire 
benadering. 

Jongens herkennen theorie van aapjes, maar is verkeerd

Cruciale denkfout! 

Evolutieleer stelt niet de overleving van het individu voorop, maar wel het doorgeven van de 
genen. 

Hierin schuilt het cruciale verschil met Lorenz’ grote aap theorie. Hierin neemt 1 dominant 
mannetje het territorium over met daarin de vruchtbare vrouwtjes. Wanneer een andere aap 
bronstig wordt, zal deze verjaagd  worden. Evolutionair klopt dit langs geen kanten. 

Het dominante mannetje zou zijn kroost net moeten beschermen ipv uit te stoten. 

Kindermoord komt niet vaak voor, maar soms wel van 0-5 jaar

Komt 70-100 keer meer voor dat kinderen vermoord worden door stiefouder, kans op 
kindermishandeling is 7 keer zo groot (studie Daly & Watson)

Volgens evolutie bescherm je je eigen DNA, daarom dat je je eigen kinderen niet vermoordt

Vrouwen kunnen beperkt aantal kinderen krijgen, willen dus een partner die helpt om dat kind 
groot te brengen -> iemand die financieel kan helpen (steeds minder in westerse landen)

Er zijn ook geslachtsverschillen in agressie: zuiver evolutionair gezien geven vrouwen de voorkeur 
aan mannen met een hoge status, omdat dit meer kansen biedt aan hun kroost. Agressie is voor 
mannen een middel om die status te verwerven en te behouden. 

Geweld onder mannen is ook vaak het gevolg van een dreigend verlies van status en macht. 
Geweld van mannen tegenover vrouwen wordt voornamelijk door seksuele jaloersheid 
gestimuleerd. 

Echter worden evolutionaire verklaringen wel in vraag gesteld. Waarom zijn er historische en 
culturele verschillen als het aangeboren is? Deze tegenstelling is echter meer schijn dan realiteit: 
evolutionaire en sociale factoren moeten worden gezien als compatibel en complementair. 
Psychische adaptatiemechanismen ontwikkelden zich als reactie op specifieke situaties. Maw, 
genen manifesteren zich als de situatie zich daartoe ontleent. 

Dit is hetzelfde bij bv intelligentie: iemand met hoge intelligentie kan dat alleen ontwikkelen indien 
hij/zij daar de middelen toe krijgt.

Albert heeft IQ van 200

Remi van 100

Als we Albert geen stimuli geven voor een paar jaar, zal Remi het beter doen op testen
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Genetische bagage is erfelijk

Gedragsgenetica: de studie van de erfelijkheidsleer van disposities zoals agressie, gebaseerd op 
tweelingenonderzoek en adoptiestudies.

Algemene conclusie is: hoe concreter het gedrag dat voorspeld moet worden, hoe moeilijker het 
is om het effect van erfelijkheidsleer te voorspellen. Hoe algemener en breder de agressieneiging 
gemeten wordt, hoe meer de genetische component tot uiting komt.

50% erfelijkheid 40% nurture - situaties die je al hebt meegemaakt 10% opvoeding

Opvoeding is voor de diepliggende persoon die je bent weinig invloedrijk

Testosteron is gelinkt aan agressie, vrouwen zijn niet testosteronvrij -> hoe meer testosteron, hoe 
agressiever

Vaak blootstelling aan prenataal testosteron zorgt voor lange ringvinger

Bestudeerden transgenders die een hormoonbehandeling ondergingen tijdens hun 
geslachtsverandering. Agressietest werden afgenomen net voor de behandeling en drie maanden 
later bij 35 mannelijke transgenders en 15 vrouwelijke. Door het toedienen van mannelijke 
hormonen verhoogde de vatbaarheid voor agressie bij de mannelijke transgenders.

De laatste jaren is ook het hormoon cortisol erg belangrijk bevonden: het effect van testosteron op 
agressie bleek zelfs afhankelijk te zijn van het niveau cortisol. 

Medicatie die de serotonineactiviteit stimuleert, kan de agressiviteit temperen.


3.2 Het leerperspectief

=agressie wordt sterk bepaald door een leerproces waarbij allerlei baten het gedrag versterken, 
terwijl kosten (straffen) het gedrag verzwakt -> behaviorisme

Belonen werkt beter dan straf

Straffen moeten aan 3 voorwaarden voldoen:

1. Direct

2. Zwaar

3. Consequent

Gedrag afleren is moeilijker dan aanleren

Afleren van gedrag is conditioneel aan 3 voorwaarden, belonen niet

Mensen die zich meer inhouden laten zich achteraf meer gaan

Gevaren van straffen:

- Onbillijke straffen roepen wraakgevoelens op

- Strafregime past de normen niet aan, wanneer het strafregime wegvalt vallen we terug in oude 

gewoontes

- Positieve correlatie tussen lijfstraffen en later antisociaal gedrag

Pedagogische tik moet duidelijk voor opvoeding en niet uit woede zijn -> niet zeggen tegen 
Soenens

Bestraffing als wapen tegen delinquentie: de realiteit is dat het crimineel gedrag lonend is voor 
diegene die het pleegt (=positieve bekrachtiging), terwijl het bestraffingsschema dikwijls variabel 
en zwak is: er is geen regelmaat waarmee men tegen de lamp loopt en de straf is vaak niet zwaar.

Het gevolg is dus dat het beloningsschema sterker is dan het bestraffingsschema, waardoor 
bestraffen nauwelijke nut heeft.

Studie (Van der Werf): indicatie van het kleereffect van straffen via recidivisme


Twee conclusies:

1. De recidivecijfers liggen tamelijk hoog, wat een indicatie is voor het beperkte effect van 

straffen

2. De veroordeelden recidiveerden meer dan beklaagden van wie de zaak geseponeerd werd

Two Pathway model (Moffit)

- Life course persistent criminelen: 5-10% van delinquenten, verantwoordelijk voor 50% van 

criminaliteit


1966 41% van de veroordeelden recidiveert.

31% van de gesponeerden recidiveert.

1977 57% van de veroordeelden recidiveert

38% van de geseponeerden recidiveert.

1991 60% van de veroordeelden recidiveert.

Daders die 6 keer of meer aangehouden zijn, hebben 90% kans om te recidiveren.
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- Adolescent-limited criminelen: 90-95% van de criminelen, stoppen spontaan met delinquent 
gedrag


	 -> valse positieven bij het effect van straffen!

Sociale leertheorie: de theorie die stelt dat gedrag wordt aangeleerd door observatie van anderen 
die beloningen of straffen ontvangen

Monkey see monkey do: agressie wordt vaak aangeleerd

Straffen kan je niet afschaffen, maar matig leermiddel

Observatie van anderen die gestraft worden kan ook helpen

Bobo-Doll experiment (Bandura): volwassen schoppen/slaan/smijten/… een pop en een kind 
observeert

- Agressieve persoon wordt gestraft -> kinderen doen het niet na

- Agressieve persoon wordt beloond -> ze doen het wel na

-> uitleg waarom mannen agressiever zijn dan vrouwen?


4. Sociaalpsychologische theorieën van agressie

4.1 Frustratie

Frustratie-agressiehypothese: de stelling dat frustratie altijd tot agressie leidt en dat agressief 
gedrag altijd het gevolg is van frustratie

Verplaatsing: agressie tegenover een ander doelpersoon dan de bron van frustratie, hetzij uit 
vrees voor de bron, hetzij door afwezigheid van de oorspronkelijke frustratiebron.

Catharsis: een afzwakking van agressiviteit als gevolg van het inbeelden, waarnemen of feitelijk 
stellen van agressief gedrag

-> empirie toont dat frustratie opbouwt, niet afneemt

Freud vond agressie uitwerken op een ander gezond om drift te laten dalen

Chronisch agressieve mensen halen er geen voordeel uit om eens stoom af te laten


4.2 Negatief affect

Een ruime waaier aan situaties kan tot negatief affect leiden -> frustratie is een vorm van negatief 
affect die tot agressie kan leiden

Hitte een van de bekendste negatief affect factoren, ook valsspelen bij sport enzo

- Interpersoonlijke agressie

- Collectieve agressie

Opwarming aarde -> we moeten gevangenissen bijbouwen

Positief affect: het zien van grappige cartoons vermindert agressie (studie Baron en Ball)


4.3 Fysiologische opwinding

Opwindingstransfer: het proces waarbij de 
opwinding opgewekt wordt door twee of meer 
stimuli, maar waarbij de totale opwinding aan 
een van de stimuli wordt toegeschreven

Opwinding-affectmodel: de stelling dat agressie 
beïnvloed wordt door zowel de intensiteit van de 
opwinding als de aard van emotie die wordt 
opgewekt.

Bv. fysieke oefening verhoogt opwinding, maar is 
op zich een neutrale emotie: toch kan dit de 
agressie verhogen door opwindingstransfer.


4.4 Cognitieve processen

Cognitieve neoassociatietheorie: de opvatting dat onaangename ervaringen automatische 
associaties oproepen met agressiegerelateerd materiaal en woede en angst. De gedragsmatige 
uitkomsten hangen vervolgens ten dele af van cognitieve hogere-ordeverwerking

Mensen hebben omvangrijke schema’s over dingen

Hoe groter de schema’s, hoe sneller ze laden

Evolutionair logisch -> snel beren die naar je lopen herkennen (mensen met grotere schema’s 
overleven)

Fight or flight zijn automatische reacties die direct lade

Wapeneffect: het feit dat loutere aanwezigheid van wapens agressief gedrag stimuleert

Aanwezigheid van wapens verhoogt agressie, en zelfs enkel foto’s leiden tot meer agressie

Hogere orde cognitie zorgt ervoor dat we niet altijd agressief reageren
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Cognitieve hogere-orde verwerking: doelbewuste, weloverwogen informatieverwerking

Matigende informatie: informatie over de situatie van een persoon waaruit we kunnen opmaken 
dat hij/zij niet de volle verantwoordelijkheid draagt voor handelingen dei schade toebrachten

Effect van matige informatie hangt af van:

- Individuele verschillen in de mate waarin men een daad als agressief beschouwt

- Situationele factoren die leiden tot fysiologische opwinding

Persoon valt op ons, want die is zelf gestruikeld -> we zien dat hij gestruikeld is en reageren niet 
agressief

Alcohol zorgt ervoor dat je informatie minder goed kan verwerken, je reageert agressiever

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


4.5 Een integratie model van agressie


5. De invloed van geweldmedia

5.1 Geweld komt frequent voor in allerlei media

Continue stijging in aanbod gewelddadig materiaal

Vaak kijken naar geweld verhoogt de kans  om agressief te zijn (labo- en veldexperimenten, cross-
sectionele surveys en longitudinale studies)

Anekdotische evidentie is waanzin om te volgen, er zijn mensen die roken en geen longkanker 
krijgen

Geweld in media tonen kan dus veel kwaad (groter effect dan bv. Gebroken gezin, laag IQ, …)

Onmiddellijke effecten mediageweld:

- Agressie & seksisme vooral door videogames en songteksten

- Copycats 


- Twee halfbroers wurgden hun moeder, waarna ze haar hoofd en handen afhakten. Ze 
dumpten haar lichaam in een ravijn. Later vertelden ze dat ze dit gezien hadden bij The 
Sopranos


Sociale Psychologie 42

Aversieve ervaringen 
(frustratie, hitte, provocatie)


Situationele wenken 

(televisiegeweld, geweren)


Individuele verschillen

(vijandigheid, empathie, attitudes)

Input variabelen

Hogere-orde denkprocessen

(Interpretatie van de situatie, de 
motieven van anderen)

Affect Cognities Opwinding

Agressie



- Twee tieners vuurden met een wapen op voorbijrijdende auto’s op een snelweg, waardoor 
een dode en een zwaargewonde viel. Ze beweerden dat ze hun favoriete spelletje Grand 
Theft Auto probeerden te evenaren.


Lange termijn effecten van niet-seksueel geweld:

Rip von Winkle project – Eron & Huesmann

Toont het longitudinale verband aan tussen consumptie van televisiegeweld op jonge leeftijd (8j) 
en latere (48j) agressie, gemeten door zelfrapportage en ernst van criminele delicten.

Resultaten: vooral mannen vertonen stabiele niveaus van agressie, bij vrouwen is de stabiliteti van 
agressie geringer.

Cross-culturele vergelijking (door Eron & Huesmann): verband bevestigd in landen zoals Finland, 
Polen en de VS, maar niet in Australië en kibboetskinderen in Israël. 

Waarom hebben media deze effecten?

Vervorming van de realiteit door de lens van de media

- Habituatie: adaptatie aan iets waarmee we vertrouwd zijn, waardoor zowel de fysiologische als 

de psychologische reacties afnemen

- Cultivering: het proces waarbij de massamedia voor hun publiek een eigen versie van de 

sociale realiteit construeren

Tegenmaatregelen: prosociale rolmodellen in de media verlagen agressie


5.2 Pornografie

Schoon naaktfilms <-> gewelddadige pornografie

Opwinding affect model: aantrekkelijk naakt zorgt voor positieve emoties, waardoor de opwinding 
niet tot agressie leidt. 

Schoon naaktfilms: weinig gedragseffecten maar attitudinaal effect -> als normale remmingen 
tegenover stellen van geweld wel wegvallen is er wel meer man-vrouw agressie (men is 
herhaaldelijk in staat agressief gedrag te stellen) = chronisch seksueel agressieve mannen

Bij gewelddadige pornografie wel meer agressie (geweld wekt negatieve emoties op)

- Grotere effecten dan ander gewelddadig beeldmateriaal

- Geen provocatie nodig

- Attitudeverschuivingen

Studies zijn ethisch moeilijk uit te voeren

Experiment – Zillmann & Bryant

Toonden gedurende een periode van 6 weken 18 of 36 geweldloze pornofilms aan mannelijke en 
vrouwelijke universiteitsstudenten. Controlegroepen zagen neutrale films. Na deze periode 
kwamen alle deelnemers naar het laboratorium, met volgende resultaten: er was een habituatie 
effect.

Herhaalde blootstelling aan pornografie verminderde de fysiologische opwinding bij nieuw 
pornografisch materiaal. 

Het experiment had ook een effect op attitudes: na het lezen over een artikel van een rechtzaak 
waarin een slachtoffer verkracht was, raden de mensen die de pronografische films gezien 
hadden, een lichtere straf aan. Daarnaast rapporteerden de mannen die veel pornografische films 
gezien hadden, meer negatieve attitudes tov vrouwen

Experiment – Malamuth & Check

De helft van de studenten zagen commerciële films waarin vrouwen ten tonele werden gevoerd 
die seksueel opgewonden raakten toen ze werden aangerand, de andere helft bekeek films 
zonder seksueel agressieve inhoud. 

Enkele dagen later vulden de deelnemers een vragenlijst in die peilde naar hun attitudes over 
geweld tov vrouwen en hun opvattingen over verkrachting. De mannelijke studenten die de 
seksueel agressieve films hadden gezien, vertoonden een grotere tolerantie tov interpersoonlijk 
geweld op vrouwen en een iets grotere aanvaarding voor verkrachtingsmythes. 

Ook in een Vlaamse steekproef:

2,08/5 mannen vond dat wanneer de vrouw de hand van de partner begint te strelen en te kussen, 
het haar eigen schuld is wanneer de zaken dan uit de hand lopen.

Meisjes met korte rokjes hebben precies een bord boven hun “pak mij”

Leidt porno tot meer seksueel geweld?

Bekendere seks delinquenten hebben naar veel porno gekeken

Pornoverslaafden kunnen geen normale relaties hebben, gevallen waar ze kinderen krijgen om die 
te misbruiken, …

Meeste verkrachtingen gebeuren in landen waar porno niet te verkrijgen is!
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6. Verborgen geweld

6.1 Seksuele agressie

Seksuele agressie: een andere persoon dwingen tot seks door het hanteren van strategieën zoals 
het uitoefenen van fysieke kracht en verbale druk of door misbruik te maken van het feit dat 
iemand weerloos is

Meerderheid van vrouwelijke studenten en 1/3 van mannelijke studenten rapporteerden ooit 
slachtoffer geweest te zijn

Date rape: verkrachting van een uitgaanspartner

Rape drugs: maken het slachtoffer bewusteloos om dan verkracht te worden, bv. Rohypnol en 
GHB

In België worden amper 4% van verkrachters gevat

Veel slachtoffers ontwikkelen posttraumatisch stress stoornis, of sluiten zich emotioneel af

Sexting: het verspreiden of delen van seksueel expliciete foto’s, video’s of berichten via mobiele 
telefoons of sociale media (11% van jongeren heeft ooit al een foto van zichzelf verstuurd)

- Relatie ondersteunen

- Seksuele appetijt prikkelen / Lol

- Druk, partnergeweld of seksueel geweld


6.2 Fysiek geweld onder partners

Partnermishandeling: fysiek geweld, of de dreiging daartoe, gericht van de ene partner naar de 
andere in een hechte relatie

Vrouwen zijn gewelddadiger (ook zware vormen van agressie) maar mannen ervaren zwaardere 
consequenties

Samenwonende koppels zijn gewelddadiger dan gehuwde koppels

Verschillende factoren correleren met geweld, dikwijls stressfactoren, bv. Attitudes tegenover 
geweld, persoonlijkheid, alcoholmisbruik, isolatie, lage SES, … -> nooit 1 factor


6.3 Kindermishandeling

Familiale geweldcyclus: de transmissie van huiselijk geweld van de ene generatie op de andere 

-> monkey see monkey do

Jongens en meisjes zijn even vaak het slachtoffer. In 7 jaar tijd is het aantal meldingen 
verdubbeld. Kinderen worden zowel door familieleden als door anderen mishandeld, maar zware 
mishandeling gebeurd het vaakst door ouders.

Meisjes zijn vaker het slachtoffer van seksueel misbruik dan jongens en vaders zijn vaker de 
daders dan moeders. 

Vele oorzaken, maar vooral omdat ouder ook mishandeld geweest is


7. Slotwoord: reductie van geweld

7.1 Concrete maatregelen

Er is geen algemene oplossing voor agressie maar men kan wel een aantal maatregelen nemen: 

- Reductie van wapens

- Toezicht op gewelddadige media en prosociale modellen

Op vlak van interpersoonlijk en intiem geweld:

- Aanleren van niet-gewelddadige relaties

- Seksuele opvoeding en veranderen van attitudes

- Bevorderen van effectieve communicatie.


7.2 Omvattende programma’s

Pesten: niet enkel richten op dader, maar ook op slachtoffer. 

Bv door klasgesprekken, gesprekken met de dader, opstellen reglement tegen pesten,…

Delinquentie: oriëntatie op criminogene behoeften

Criminoge behoeften: de behoeften en noden die door criminele daden worden bevredigd, waarbij 
sommige direct samenhangen met het delinquente gedrag, maar andere samengaan met de 
sociale omgeving en de leefsituatie


Hoofdstuk 16: De rechterlijke wereld 

Boek aanbeveling: routes van het recht

Rechterlijke dwaling: de situatie waarin iemand veroordeeld wordt voor een misdrijf dat hij of zij 
niet begaan heeft, of voor een misdrijf dat nooit heeft plaatsgevonden.

-> probleem, vooral bij doodstraf, Bedau & Radelet traceerden 534 bewezen gevallen in de VS 
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Sociale psychologie wordt gebruikt om fouten in de rechtspleging te begrijpen, meestal is de 
oorzaak foute getuigenissen (geheugen is niet perfect), vaak ook valse bekentenissen door 
sociaalpsychologische factoren. Publieke druk kan ook voor rechters een rol spelen = vox populi

Via empirie wordt het aantal rechterlijke dwalingen op 3% (1-5%) geschat


1. De selectie van de jury

1.1 De ondervraging van kandidaat juryleden

3 stadia: 

1. Algemene lijst van kandidaten samenstellen op basis van o.a. registratielijsten

2. Willekeurige selectie

3. Ondervraging


- Vooringenomenheid

Wrakingsrecht: het recht van advocaten om zonder toestemming van de rechter een beperkt 
aantal kandidaat-juryleden uit te sluiten, ook al zijn ze onbevoordeeld.

Advocaten als intuïtieve psychologen:

- Steunen op implicatie persoonlijkheidstheorieën

- Demografische variabelen (geslacht, etniciteit, beroep, …)

-> werkt enkel als er zwak bewijs is, studie bij schijnjury’s door Kerr et al.

Individuele verschillen zijn niet te voorspellen


1.2 Wetenschappelijke jury selectie

Wetenschappelijke selectie van de jury: een methode waarbij eerst op basis van onderzoek in de 
gemeenschap de relaties tussen demografische gegevens en attitudes die voor het proces 
relevant zijn, worden bepaald, waarna deze resultaten als een leidraad bij de sectie van de 
juryleden worden gehanteerd.

Advocaten mogen aan de jury vaak geen opdringerige vragen stellen, nog steeds op basis van 
demografische gegevens, in de wetenschap worden correlaties tussen demografische gegevens 
en attitudes gezocht

Advocaten die deze methode gebruiken hebben veel succes, maar het is onmogelijk te weten of 
het hieraan te wijten is

Ethisch dilemma: gaat in tegen de intentie van een onvooringenomen jury, enkel rijke cliënten 
kunnen dure advocaten die deze methodes toepassen betalen -> klassenjustitie?


2. Het proces

2.1 Bekentenissen

3 factoren:

- Externe druk

- Interne druk

- Perceptie van bewijslast

Psychologisch inwerken op de verdachte:

- Kleine, lege, geluiddichte kamer

- Zalvende, minimaliserende technieken combineren met schrikwekkende, maximaliserende 

technieken (=white hat, black hat strategy)

- Zachte technieken: vriendschappelijke behandeling, advies geven, mogelijke excuses 

aanbieden

- Harde technieken: afschrikken, feiten overdrijven, bewijsmateriaal overdrijven


Er wordt wel toegewezen op het recht tot zwijgen en recht tot bijstand

Negen stappen van het verhoor:

1. Confrontatie met verklaringen waaruit zijn/haar schuld blijkt

2. In contact komen met de verdachte: rechtvaardigende thema’s aanreiken

3. Elke ontkenning of verklaring van onschuld onderbreken

4. Weerleggen van argumenten van de verdachte (ten aanzien van de ten laste gelegde feiten)

5. Vasthouden van de aandacht: zorgen dat de steeds passiever wordende verdachte zich niet 

afsluit

6. Inspelen op de gemoedstoestand: sympathie en begrip tonen

7. Bekentenis bespreekbaar maken: gezichtsreddende verklaring aanreiken

8. Mondelinge bekentenis: alle details bespreken

9. Schriftelijke bekentenis

Bronnen valse bekendtenissen:

- Druk (inschikkelijkheid)
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- Inschikkelijkheid: de bereidheid opm dingen te zeggen en te doen die tegen onze kennis of 
moraal indruisen, maar waartoe we ons verplicht voelen vanwege al dan niet ingebeelde 
sociale druk


- Falend geheugen -> suggestie

Kwetsbare groepen: mensen met mentale handicap of zwak cognitief functioneren

Bekendste voorbeeld: Paul Ingram werd gedurende 6 maanden hard aangepakt door de politie, 
gehypnotiseerd, hoorde levendige details, ze vertelden hem dat verkrachters vaak de bewuste 
herinnering onderdrukken. Uiteindelijk ‘herinnerde’ hij zich de verkrachting en het satanische 
ritueel die hij niet gepleegd had.

Suggestibiliteit: het voor waar aannemen van informatie die anderen aandragen, waardoor de 
herinnering aan de feiten verandert.

Ook alcohol, drugs en sterke emoties kunnen voor amnesie en uiteindelijk inschikkelijkheid zorgen

Mensen met grote inleving en realistische dromen kunnen sims moeilijk realiteit en droom 
onderscheiden (10% geeft toe iemand aangesproken te hebben naar aanleiding van een droom)

Source monitoring: vermogen om de bron van kennis te meten: verhaal met 40 feiten, 20 vragen 
waarvan 15 suggestieve

Gudjonsson ontwikkelde een instrument om suggestibiliteit te meten.

Het blijkt dat sommige mensen allerlei extra feiten bij het verhaal verzinnen, of dat ze gemakkelijk 
van mening veranderen.

Twee factoren om valse bekentenissen uit te lokken (Kassin & Kiechel):

1. De presentatie van vals bewijsmateriaal

2. De herinnerbaarheid van het ten laste gelegde feit

Bekentenis wordt ingetrokken: afgedwongen? -> attributioneel dilemma

- verdachte is schuldig = persoonlijke attributie

- Verdachte is afgedwongen onder dwingende omstandigheden = situationele attributie

Fundamentele attributiefout: we onderschatten de situatie -> mensen worden mogelijks ten 
onrechte schuldig bevonden

Kassin en Sukel onderzochten dit via een gesimuleerde jury: als de verdachte geen bekentenis 
aflegde dacht slechts 19% dat hij schuldig was (zwak bewijsmateriaal), als de verdachte wel een 
bekentenis aflegde en die later terugtrok omdat hij verward was toen hij de bekends aflegde, dan 
dacht 62% dat hij schuldig was.

-> bekentenis heeft groot effect, ook als ze afgedwongen is


2.2 De polygraaf

Polygraaf: een instrument dat fysiologische opwinding registreert via diverse indicatoren, zoals 
hartslag, bloedvolume, bloeddruk, huidgeleiding, huid-temperatuur en snelheid of volume van 
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 fysiologische opwinding uitlokken

Als men schuldig is, is de opwinding bij de relevante vragen groter dan bij de controlevragen

Studie Patrick & Iacono: schuldige werd 98% van de gevallen schuldig bevonden, maar er zijn 
45% aan vals positieven bij onschuldigen

Makkelijk te vervalsen door bv. Spieren op te spannen, op de tong te bijten, … terwijl ze op 
controlevragen antwoorden. 

Alternatieve (modernere) methoden: spontane elektrische hersenactiviteit, pupilverwijding en 
onvrijwillige spierbeweging in het gelaat meten

Het weigeren van leugendetectortesten doet je schuldig lijken, maar aangezien er zo’n hoge kans 
op valse positieven is, is dit een logische keuze

Schuldigekennis-tes/concealed informationt: volgens deze benadering reageren mensen met een 
andere intensiteit op bekende stimuli dan op onbekende stimuli.

Mensen krijgen meerkeuzevragen met info over de misdaad, schuldigen zullen intenser reageren 
op misdaadrelevantie stimuli dan onelegante stimuli. Dit leidt tot minder vals positieven.

Ook niet perfect: 

- Psychopathie

- Tegenmaatregelen werken hier ook
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2.3 Getuigenissen

“aside from a smoking pistol, nothing carries as much weight with a jury as the testimony of an 
actual witness”

Toch werkt het menselijk geheugen niet als een videocamera, in elk van de volgende 3 stadia 
komt vervorming voor


Acquisitie

Als het hier fout loopt door bv. Grote afstand, weinig tijd om waar te nemen, afleiding, slechte 
belichting, … is het geheugen onherroepelijk inaccuraat. Er zijn ook minder voor de hand liggende 
oorzaken:

- Tunnelzicht: overdreven aandacht voor de centrale kenmerken van een stimulus ten koste van 

perifere kenmerken

- Wapenfocuseffect: de aanwezigheid van een wapen slorpt de aandacht van een 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

- Studie Plats & Hosch: identificatie van klanten die de winkel bezochten. Per etniciteit konden 

de bedienden telkens klanten van hun eigen etniciteit beter identificeren


Opslag

Het louter verstrijken van de tijd, het horen van de versie van andere omstaanders, bijkomende 
“feiten” uit nieuwsverslaggeving, dingen die men achteraf zelf zegt … veroorzaken vervormingen 
in het geheugen.

Verkeerde informatie-effect: informatie die na een gebeurtenis wordt verstrekt, wordt in de 
herinnering van de gebeurtenis geïntegreerd.

Test Loftus & Palmer: proefpersonen kregen video te zien met een ongeval, kregen daarna 3 
mogelijke vragen:

- Hoe snel reden de auto’s toen ze met elkaar in aanraking kwamen?

- Hoe snel reden de auto’s toen ze tegen elkaar botsten?

- Hoe snel reden de auto’s toen ze tegen elkaar beukten

-> welke van deze vragen gesteld werd had effect op hoe snel men dacht dat de auto’s gingen, 
die uit de derde conditie dachten een week later zich te herinneren dat er glas op de weg lag.


De herinnering

Ondervragingen, identificaties, robotfoto’s opmaken, … vervormen de herinnering van de getuige.

Line-up is samengesteld uit personen die aan de beschrijvingen van de getuigen voldoen

Als men op voorhand foto’s zag van enkelen uit de line-up, verhoogt dat de familiariteit en de 
kans dat ze uit de line-up gekozen worden

Familiariteiteffect: we zijn geneigd iemand die we recent hebben gezien, bijvoorbeeld op foto’s of 
als onschuldige omstander bij het incident, als dader te identificeren

Line-up test (Malpass en Devine): deelnemers die getuige waren van een geënsceneerd misdrijf, 
werden gevraagd de dader te identificeren in een line-up. De proefleider vertelde dat de dader in 
de line-up aanwezig was (instructie berustend op vooringenomenheid), of dat de dader zich 
misschien tussen de personen in de line-up bevond (instructie niet berustend op 
vooringenomenheid). De deelnemers zagen vervolgens 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 het 
duidelijkst wanneer de echte dader geen deel uitmaakte van de line-up.

De grootte van de line-up is van belang: als er slechts één iemand getoond wordt, is men 
voorzichtig, wordt een reeks aan mensen getoond, vat men het op als een multiple choice.

Show-up: procedure waarbij de politie de verdachte allen, zonder ander potentiële daders, aan de 
getuige presenteert, waardoor de getuige geneigd is om absolute beoordelingen te maken en de 
accuraatheid stijgt.


Getuigenissen van kinderen

Kinderen zijn extra gevoelig voor suggestieve vragen (nefaste werking op het geheugen van 
kinderen, studie van Ceci e.a.)

Zelfs het herhalen van een vraag impliceert voor het kind dat het fout geweest moet zijn

Ook bij correcte ondervraging is er nog steeds kan op fouten, veroorzaakt door ouders, 
klasgenootjes, mediaberichtgeving, …
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Studie Leichman & Ceci: Sam Stone is een onhandige man die altijd brokken maakt. Een tijdje 
later verbleef er een man in de klas voor enkele dagen. De dag daarna werd een bevuilde broek 
en een bevlekte beer gevonden. Leichtman en Ceci vonden dat door het stellen van suggestieve 
vragen in een 10-weken periode ertoe leidde dat 72% van de kleuters beweerden dat Sam Stone 
het had gedaan, en zelfs 45% beweerde dit met de eigen ogen gezien te hebben.

Het pedoproces van ANgers: de kinderen aan het woord (artikel in De Standaard)

Zesenzestig personen staan terecht voor het misbruik van 45 minderjarigen, maar aan de 
kinderen werden vaak suggestieve vragen gesteld, waardoor ze de ene keer wel zeiden dat de 
persoon het gedaan had, de ander keer niet.

De officier van justitie Fabrice Burgaud, arresteerde 18 mensen voor kindermisbruik. De 
arrestaties waren vooral gebaseerd op getuigenissen van de kinderen en werden later bijna 
allemaal vrijgesproken.


Getuigenissen in de rechtszaal

Overtuigend, maar niet makkelijk op waarheidsgehalte te beoordelen

Ook basis van gefilmde ondervraging (test Ferguson) waren deelnemers niet in staat de 
accuraatheid van getuigen in te schatten en konden ze geen onderscheid maken tussen correcte 
en valse identificaties

-> 10-12 secondenregel: 90% accuraatheid bij snelle antwoorden en 50% bij trage

Accuraatheid en zekerheid hebben geen sterke correlatie (worden veroorzaakt door andere 
processen)

Sociale beïnvloeding heeft een impact op de zekerheid van de getuige (Lüüs & Wells):

Deelnemers waren getuige van een geënsceneerde diefstal. Daarna dienen ze de schuldige te 
identificeren en kregen ze informatie over de identificatie door een medegetuige. Deelnemers 
kregen meer vertrouwen in hun eigen keuze wanneer ze hoorden dat een andere deelnemer 
dezelfde keuze had gemaakt, of wanneer die had gekozen voor een ongeloofwaardig alternatief. 
Ze werden minder zeker als een medegetuige had gekozen voor een gelijkende verdachte. 

-> zekerheid is dus afhankelijk van sociale factoren


De getuigenisdeskundige

Sociaalpsychologen kunnen jury’s instrueren over zaken zoals 

- Wapenfocus

- Crossraciale vertekening

- Alcohol

- De verwoording van vragen

- Informatie na de gebeurtenis

- Line-upinstructies

- Vertekening geïnduceerd door familiariteit

- Suggestibiliteit van het kind

- Accuraatheid-zekerheid

Rechters en advocaten zijn van deze processen nauwelijks bewust -> aandacht voor 
bewijsmateriaal


2.4 Niet-toegelaten bewijsmateriaal

Publiciteit voorafgaande het proces leidt altijd tot grotere kans op schuldig verklaard worden 
(studie, Kramer, Caroll en Alfini)

Vooral materiaal dat ongunstig is voor de verdediging, wordt in de pers gebracht (maar ook 
neutrale publiciteit zorgt voor stijging in schuldig verdicten)

Ook als men controle deed, slaagde men er niet in om bevooroordeelde juryleden correct uit te 
sluiten. 

Schijnjury: omdat de feitelijke beraadslaging bij echte zaken niet kan worden geregistreerd, wordt 
een beroep gedaan op onderzoeksdeelnemers die in groepen van 6 of 12 personen over een 
fictieve rechtszaak oordelen, waarbij hun keuzes voor en na de groepssessie worden nagegaan.

De rechterlijke instructie aan de jury om ontoelaatbare bewijzen en getuigenissen naast zich neer 
te leggen is dikwijls ineffectief

- “denk niet aan een witte beer” -> je denkt aan een witte beer

- Wordt als censuur ervaren

- Juryleden willen de juiste beslissing nemen
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Slechts 15% begrijpt betekenissen van wettelijke begrippen correct (omtrent mogelijkheden van 
uitspraak en de te volgen procedure bij beraadslaging) -> betere communicatie, presenteren voor 
het bewijsmateriaal, anders heeft het geen effect


3. Beraadslaging door de jury

3.1 De groepsdynamica van beraadslaging

Jury’s beslissen volgens de meerderheidsregel en vertonen neiging tot mildheid

Neiging tot mildheid: de tendens dat jury’s gemakkelijker tot vrijspraak te bewegen zijn dan tot 
veroordeling

In 78% van cases is de rechter akkoord met jury, als dit niet zo was, was dit meestal wanneer de 
jury de beklaagde vrijsprak (studie door Kalvin & Kiesel)

Uitspraken van schijnjury’s op basis van het individuele stemgedrag voor de juryberaadslaging 
(studie door Kerr): Eerste stemming verdeeld -> vrijspraak, als meerderheid onschuldig stemt, 
krijgen ze vaker de rest van de groep mee dan als de meerderheid schuldig stemt.


3.2 Grootte van de jury

In een zeskoppige jury is de kans op een éénpersoonsminderheid veel groter dan bij 12 leden. 
Éénpersoonsminderheden weerstaan minder aan meerderheidsdruk -> zeskoppige jury’s kommen 
vlugger tot consensus en eindigen minder frequent verdeeld (meta-analyse door Saks & Marti)


3.3 De meerderheid beslist

Moet consensusregel worden afgeschaft? In jury’s die verdeeld zijn, wint meestal toch de 
meerderheid, jury’s zonder consensus zijn zeldzaam

Studie Hastie et al.: de unanimiteitsregel leidt tot langere discussies en minder aandacht voor het 
stemmen zelf. De leden voelen zich beter geïnformeerd en zelfzeker en vinden dat de anderen 
minder bevoordeeld zijn. 


4. Het straftoemetingsproces

4.1 Straftheorieën

Zeer veel anekdotische evidentie dat er grote verscheidenheid is in hoe rechters beoordelen

Studie Patrick & Elridge: identieke dossiers van 20 rechtszaken naar 50 rechters gestuurd en 
beoordeeld -> heel grote verschillen in voorgestelde strafmaten -> bedreiging gelijkheidsbeginsel

Straf wordt bepaald door: 

- Straftheorie van de rechter

- De rechterlijke persoonlijkheid

Straftheorieën: het globale perspectief op de praktijk van het straffen dat ingaat op 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/zij gestraft moet worden.


Vooraf gezette straffen zijn weinig doordacht

Retributivisme: een straftheorie die stelt dat de gerechtigheid eist dat straf aan plegers van 
delicten wordt opgelegd, waardoor er wraak wordt uitgeoefend voor het onrecht dat plegers van 
misdrijven van de maatschappij aandeden. (straf moet de baten compenseren) 

Gewicht van straffen en baten is moeilijk te bepalen

Utilitarisme: een straftheorie die stelt dat straffen gerechtvaardigd is omdat het toekomstig 
algemeen welzijn verhoogd wordt door reductie en preventie van criminaliteit.

- Individuele en algemene afschrikking

- Rehabilitatie

- Onschadelijkmaking

Retributivist is voor gevangenisstraf, utilitarist kiest eerder voor rehabilitatie om te voorkomen dat 
het opnieuw gebeurt

Er is geen juiste oplossing

Onderzoek van rechtelijk deliberaties waarin meerdere rechters aan straftoewijzing deden: men 
repte nauwelijks een woord over straftheorieën en strafdoelen, maar men had het vooral over 
concrete dader en daadfactoren

Kunnen ze toch onbewust meespelen? Onderzoek De Keyser met behulp van vignetten

Er werd aan rechters zaken gepresenteerd met duidelijke wenken naar herstel, rehabilitatie of een 
harde aanpak. Bij de controleconditie werden alle wenken opgenomen. Rechters kozen 
strafmiddelen -> slechts de helft volgde de wenk naar rehabilitatie of herstel, de andere helft koos 
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nog steeds voor harde straffen. Bij harde aanpak en de gebalanceerde conditie was men geneid 
voor vergelding (=wraak) te kiezen.


4.2 De rechterlijke persoonlijkheid

Meeste is Amerikaans onderzoek

Verschillende belangrijke variabelen hebben weinig impact:

- Politieke oriëntatie

- Opleiding en werkervaring

- Opvattingen over de ernst van criminaliteit als een maatschappelijk probleem

- Opvattingen over de oorzaken van criminaliteit

Angelsaksische landen: weinig bewijs

‘continentale landen’ waar de rechter een grotere inbreng in de procesvoering heeft, ziet men een 
beperkte impact van van de persoonlijkheid van de rechter.


4.3 Gerechtigheid

Niet enkel de uitkomst telt, maar ook de manier waarop men tot een beslissing komt

- Beslissingsbeheersing: heeft elke partij de mogelijkheid om de beslissing te verwerpen?

- Procesbeheersing: de mate waarin een procedure het de betrokken partijen mogelijk maakt om 

hun visie op de zaak in de rechtbank voor te leggen.

Stemmen de mogelijkheid geven om te spreken is erg belangrijk

Accusatoire rechtspleging: een rechtssysteem waarbij het Openbaar Ministerie (de openbare 
aanklager) en de verdediging tegenover elkaar geplaatst worden en ze allebei een van beide 
partijen vertegenwoordigen. -> meestal geprefereerd

Inquisitoire rechtspleging: een rechtssysteem waarbij een neutrale onderzoeker of 
onderzoeksrechter voor beide partijen bewijsmateriaal verzamelt en dit tijdens het proces 
presenteert. 


Algemene info examen

We moeten geen namen of jaartallen kennen

Veel resultaatvragen (experimenten zijn samenvatting)

65% gehoorzaamheid van Milgram

37% Ash paradigm kennen

-> enige getallen die vanbuiten te kennen zijn

Definities kunnen gevraagd worden door betekenis, niet letterlijk

Als je in het verkeerde auditorium zit, blijf gewoon zitten

Als je naar het toilet moet kan dat met een begeleider

2u tijd
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