
Gedragseconomie: inleiding 

1. Geschiedenis  

1.1 Gedragseconomie 

• A merger of economic and psychological insights to increase insight in (economic) 

decision-making 

• A subfield of economics that seeks to increase the explanatory power of traditional 

models by incorporating more psychological foundations 

• Has produced a movement of ‘real-world’ applications, libertarian paternalism or 

“nudging” people to make better economic decisions / policy  

1.2 Geschiedenis 

• Economics and psychology started as the same discipline, both springing from the 

moral philosophy. 

• Adam Smith (The Theory of Moral Sentiments): which details topics such as emotion, 

fairness, loss aversion 

o ‘we suffer more... when we fall from a  better to a worse situation, than we ever 

enjoy when we rise from a worse to a better’ 

o Adam smith: economische ideeën (invisible hand) = markt helemaal vrij laten en 

vraag en aanbod zal evenwicht zoeken (faire prijs) 

• Jeremy Bentham (the founder of utility theory): also wrote extensively on some of the 

psychological underpinnings of happiness 

o Het utilitarisme is een ethische stroming die de morele waarde van een handeling 

afmeet aan de bijdrage die deze handeling levert aan het algemeen nut, waarbij 

onder algemeen nut het welzijn en geluk van alle mensen wordt verstaan. 

• Vilfredo Pareto: de verdeling van inkomsten (‘80% van de rijkdom wordt gedragen 

door 20% van de populatie’)   

o = The foundation of political economy and, in general, of every social sciences, is 

evidently psychology. A day may come when we shall be able to deduce the laws of 

social science from the principles of psychology 

• However, the two disciplines split at the beginning of the 20th century: economics was 

striving for more precise mathematical precision than Psychology was capable of 

• “Economics imitated Physics; Psychology imitated Biology.” 

• A few economists incorporated psychology into their models (Herbert Simon), but by 

and large, economics strove to be psychology-free 

• Unease with models not able to account for anomalies. Cognitive psychologists 

documented a laundry list of behavioral anomalies, heuristics, and biases throughout 

the 60s and 70s (Kahneman & Tversky). Some economists then began incorporating 

these anomalies into economic models, and developing a unified framework of 

individual behavior (Thaler) 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ethiek


• Among economists, there was very tepid acceptance throughout the 80’s (Thaler’s 

Anomalies series) and mild acceptance during the 90s 

• Current state: 

o 25% of economists love Behavioral Economics 

o 25% of economists hate Behavioral Economics 

o 50% are waiting to be persuaded by one side or the other 

 Behavioral economists: We have won! 

 Psychologists: Guys, we’ve known this stuff for ages 

1.3 Criteria good theory (Stigler, 1965) 
1. Congruence with reality: able to account for real-world phenomena 

2. Generality: applicable across a variety of phenomena 

3. Tractability: relatively easy to find (mathematical) solution 

4. Parsimony: simplest possible explanation / elegant 

 Behavioral economics improves (1) at the expense of (3) 

 Economic model <--------> Psychology’s mini-theories 

1.4 Discounted utility model 

• Vreemde keuzes, niet te verklaren volgens standaard gedragseconomie 

o Vb. grafiek: geld naar mate het vordert minder in waarde schatten (discounted)                     

= 50 euro krijgen vandaag, hoeveel zou ik willen krijgen over 6 maanden om even 

gelukkig te zijn als met de 50 euro van vandaag? = 50% in waarde minder inschatten 

(dus gemiddeld 100 euro over 6 maanden) 

• Ainsley: Ontdekte dat mensen niet consistent zijn over tijd  

o Mensen gaan minder snel discounten, rating niet meer 50% (maar hyperbolisch) = in 

het begin gaan ze veel meer willen, maar voor toekomstig aanbod doen ze dit minder 

(minder stijl) 

 
 

 

 

 

 



1.5 Rationality in the Standard Economic Model 

• Standard economics: relies heavily on the assumption that people are rational 

• Assumes that people: 

o Are fully aware of all the options they have 

o Can -- always and consistently -- rank their options in accordance with their 

preferences, and 

o Always choose the option they like best 

1.5.1 Assumptions of the Standard Economic Model of Consumer Behavior  

1. People act with full information Full External Knowledge 

No matter how complex the situation, a 
human being can always figure out 
which choices are available and which 
are unavailable 

2. People have known preferences Full Internal Knowledge 

No matter what set of choices are put 
before a human being, he or she will 
know how to rank the choices, from 
best to worst 
 

3. People choose the best option 
available 

Rational Choices 

A human being will always pick the 
highest ranked choice that is available 

 

1.5.2 People have known preferences  

1. The Ranking Principle 

= A consumer can rank, in order of preference, all potentially available alternatives 

2. An Indifference Curve 

= An indifference curve is a set of consumption bundles that the consumer prefers 

equally 

 
 

 

 

1. 2. 



• Assumptions about preference orderings: 

o The number assigned to a bundle is called its utility 

o Completeness: the consumer is able to rank all possible bundles of goods and 

services. 

▪ For any two bundles A and B, the consumer knows whether A is better, or B is 

better, or they are equally good 

o Transitivity: for any three bundles A, B, and C, if A is at least as good as B and B is 

at least as good as C, then A is at least as good as C. 

o Consistency 

1.5.3 Compromise effect 

• Keuze (score/voorkeur) verandert naargelang er andere keuzes bijkomen (= anomalie) 

zie  

• Compromise effect: het middelste kiezen  

 

1.5.4 Advantages of the Standard Model 

1. From these assumptions,  

o A logically consistent theory of consumer behavior can be built,  

o That theory can be used to make predictions about consumer behavior, and 

o Those predictions can be compared with reality 

2. These models often correspond to actual behavior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. In de praktijk (zie vragen in bijlage) 

2.1 Context 

• Value is context dependent 

• Everything is relative, without context choices (in absolute terms) mean nothing 

• We compare jobs with jobs, candidates with candidates, wines with wines, lovers with 

lovers 

• Unlike standard economics 

2.1.2 Estimated statistics (Ariely) 

• Meer mensen kiezen print en internet (print alleen is een valse optie of decoy, wordt 

eraan toegevoegd om ervoor te zorgen dat mensen veranderen van voorkeur) 

  

2.1.3 Attraction Effect 

• = valse optie toevoegen (keuze beïnvloeden, proefpersonen drijven naar een keuze) 

o wordt ook gebruikt in winkels, bepaalde artikels in de winkel houden ook al 

verkopen ze niet zo goed zodat andere producten vaker gekozen zullen worden 

 

2.2 Anchoring and Adjustment (Ariely, Loewenstein, and Prelec) 

2.2.1 Wine experiment  

• Hoogste bieder (veiling): naarmate cijfer SZN stijgt, stijgt ook bod = je laten leiden door 

het eerste getal/bod voor het andere bod (= referentieniveau) 

o Referentieniveau: zegt iets over de prijs (koopje of niet, goede deal gedaan of niet, …) 

2.3 Mental Accounting (Thaler) 

2.3.1 Questions 

• Museum ticket 

o 20 € verloren op de tram ga je nog steeds een ticket kopen? 88% 

o Toegangsticket ter waarde van 20 € verloren, koop je nogmaals een ticket? 46% 

▪ Geld is een andere mentale rekening! 

▪ We houden mentaal rekeningen bij van onze uitgaven en dit heeft een ander 

label dan bv. je toegangsticket  je had het nog niet gekocht dus je hebt niet 

echt het gevoel dat je het kwijt bent 

Hier zal gekozen 

worden voor 

toaster A, want 

4 slots is 

excessief en 

duurder  



• Gokkers  

o Gewonnen geld niet gebruiken om schulden terug te betalen want gok geld heeft 

het label gokken en dus moeilijk om voor iets anders te gebruiken 

• Shoppen 

o Labels zijn wel flexibel wanneer we mentale rekeningen/labels willen verschuiven 

bv. op voorhand budget bepaalt, tijdens shoppen kost jurk alleen al je hele budget 

= rationaliseren (bv. schoenen ook kopen, want duurzame aankoop nog vaak 

aandoen dus zit niet in budget kleedje) 

o Ander voorbeeld: je hebt 100 euro over van je budget, wat doe je? Kans is groot 

dat we nog zaken zullen kopen ipv te sparen want dit geld zat in het budget om te 

shoppen  

2.4 The Cost of Zero 

2.4.1 Question 

• Chocolade 

o Optie 1 (gratis chocolade) of optie 2 (14 cent betalen): optie 1 (31%) en optie 2 (69%) 

• Chocolade 

o Optie 1 (15 cent betalen) of optie 2 (1 cent betalen): optie 1 (73%) en optie 2 (27%) 

▪ Ondanks dat het prijsverschil nog steeds 14 cent is zien we een omkering van de 

resultaten! Bewijs dat het woord gratis een trigger is 

2.4.2 Free is an emotional hot button 

• Getting something for free feels good 

o Bv. free hotel shampoo, free pencils, free teddy-bear at toyshop, … 

• But: FREE can lead to making a bad decision 

o Bv. Free shipping over a certain amount  

• Free also applies to time: 

o Free-entrance day at the museum 

• You can use FREE to drive social policy 

o Make vaccinations, cholesterol checks, mammograms, … not less costly but free 

• Free can have a lot of power and can make people behave weird (= the cost of zero) 

2.5 Loss Aversion 

2.5.1 Question 

• Proposal to fire 600 people: 

o But if If program A is adopted, 200 jobs will be SAVED. If program B is adopted, 

there is a one-third probability that 600 jobs will be SAVED, and a two-third 

probability that no jobs will be SAVED 

▪ In the Saving frame, with A, the reference point is 600 redundancies and you 

are sure to save 200 jobs, and this is good.  So you pick A, the risk-averse 

option. 



o But if program A is adopted, 400 people will be FIRED. If program B is adopted, 

there is a one-third probability that nobody will be FIRED, and a two-third 

probability that 600 will be FIRED. 

▪ In the Firing frame, with A, the reference point is no redundancies and you are 

sure to fire 400 people, and this is bad.  So you avoid A, and you pick B, the 

risk-seeking option. 

 
 

 Value = reference dependent 

▪ Stel de vraag was (firing frame): A zeker 400 ontslagen, of B 1/3 kans dat 

niemand wordt ontslagen en 2/3 kans dat 600 mensen ontslagen worden = 

eigenlijk hetzelfde als oorspronkelijke vraag maar toch andere antwoorden 

▪ = je ziet een omkering voorkeuren als je spreekt over reden of ontslagen, maar 

eigenlijk zijn de twee opties hetzelfde  

2.5.2 Prospect Theory (Kahneman & Tversky)   

 

• Perception of value and framed problems 

o Beaf (75% lean of 25% fat) 

▪ framing: bv vetarm (winst) of vet (verlies) = voorkeur lean maar eigenlijk 

dezelfde informatie 

 

 

 

• Reference dependence: neutraal 

referentiepunt (winst/verlies) 

• Diminishing sensitivity: gevoelig 

voor groot verlies, maar naarmate je 

als verlies hebt en verlies wordt 

groter zal je minder gevoelig zijn 

• Afkeer voor verlies: stijler bij verlies 

= meer bereid om risico te nemen, 

vaker kiezen voor de optie waar nog 

een sprankje hoop is en meer risico 

is (= loss aversion) 

 



3. Anomalies 
• A series of observations shows that the rationality assumptions of standard economics 

are wrong! 

• Evidence from psychology has shown that 

o that we often are irrational, and also 

o that we are predictably irrational 

3.1 Predictably Irrational 

• If irrational people were irrational in random ways, they would cancel each other out, 

leaving the overall outcome determined by the behavior of rational people 

• In that case, economic theories that ignored irrational behavior would work just fine 

• But psychology has shown that we are irrational in similar and predictable ways 

• Therefore, irrationality does not cancel out and therefore cannot be ignored 

3.2 Adjusting Standard Economic Theory 

• Bounded rationality: We will see evidence that people often are unable to make use 

of what they know about (a) their available options and (b) their preferences, to figure 

out the best available option 

• Bounded willpower: And even when we know what’s best for us, evidence shows that 

we often succumb to temptations and end up making bad choices anyway 

• Bounded self-interest: Most applications of economic theory assume that people act 

according to self-interest, fortunately for the human race—there’s plenty of reliable 

evidence of predictably unselfish behavior  

3.3 Goal of this course 

• The fact that we are predictably irrational means that our predictably irrational 

behavior can be relatively easily inserted into economic theories to make economic 

predictions more accurate 

• A psychologist’s perspective 

• Thinking fast (system 1) and thinking slow (system 2) 

o A coherent framework to understand and integrate all types of cognitive biases and 

implications 

• Behavioral Economics is an experimental science – experience it! 

3.4 Real world applications 

• Pretty quickly, behavioral economics moved out of the lab 

• If people make so much ‘irrational’ decisions, how can we design the choice 

architecture to help make people better choices 

• Applications in health, finance, planet 

• Companies use nudges for managing people (and seducing customers) 

 



4. Nudging 

4.1 Nudging 

• Nudge: any small feature in the environment that attract our attention and influences 

the behaviour that we make 

• Choice architect: nudging is done by anyone who influences choices that you make 

o Ex. painted lines on the road which gives the illusion you are speeding up so you 

slow down 

o Ex. de piano- of regenboogtrap  

• System 2 

o Persuasive Communication 

o Message Learning Approach 

o Propaganda in ‘50 - ‘60 

o Education with Arguments 

o “Awareness Campaigns” 

o Triggers Counter arguments 

4.2 How to get people to save more (Shlomo Benartzi) 

• Precommitment: people won’t save more now, but they’ll commit so save more in the 

future  

• Fighthing loss aversion: when? When they receive a raise 

• Harnessing the power of defaults: automatic enrolment 

4.3 Nudge units 

• Prompt choices without getting people to consider their options consciously: 

1. Provision of information 

2. Changes to physical environment 

3. Changes to the default policy 

4. The use of social norms 

4.4 Food marketing: mindless eating (Pierre Chandon) 

• Branding food as healthy (health halo’s) 

o When you promote food as healthy in one aspect such as gluten free, low fat, … 

people think that the food is healthy on every aspect and they think that it is non 

fattening   

• The package-size effect (volume changes) 

o Consumers underestimate volume increase (esp. in 3D expansion) 

o Solution: if you can downsize portions and packages in a smart way by elongating 

them, people will not notice the change in size 

• Price 

o When there is a temporary promotion people stock pile because they want to take 

advantage of the deal what they don’t realize is when you have more you consume 

it faster 

o If you decrease the price for healthy food people would consume more of it 



• Product placing 

o Retail display:  

▪ When a healthy and an unhealthy item are organized laterally, there is relatively 

greater preference for the healthy option when it is displayed to the left (vs. 

right) of the unhealthy option. 

o When eating standing people experience more physical stress and less sensory 

taste. Eating while being seated makes for a more enjoyable meal.  

• Labels: keep it simple 

o Simple color coding: Improved sales of healthy items and educed sales of unhealthy 

items 

o Category benchmarks for each ingredient and nutrient helps consumers process 

nutrition information 

▪ NUTRI-SCORE: Algoritme koppelt positieve eigenschappen (gehalte aan eiwit, 

vezels  en fruit, groenten, noten) aan negatieve eigenschappen (gehalte energie, 

suikers, verzadigd vet, zout)  blijkt effectief gedrag te beïnvloeden in de 

gewenste richting 

• Is food marketing making us fat? 

o Change eating environment to decrease obesity  

▪ Increased access anywhere anytime  

▪ Increased salience (visuele aanwezigheid: kleuren, merken, promoties, …) 

▪ Increased convenience (snacking = main contributor to BMI increase) 

 

4.5 Criticism of nudging 

• Is nudging paternalistic? 

• Is it ideologically left, right, or center?  

• When is a nudge a shove?  

• What constitutes “voluntary”?  

• What about transparancy? 



5. Bijlage: questions  
• Question 1: Lien, a student, is shopping for a skirt. She finds a model she likes at what 

her research has suggested is a good price, 45 euro. As she is about the buy it, the 

clerck at the store mentions that the same skirt is on sale for 35 euro at a new branch 

of the store, ten minutes away, that is holding a grand opening sale. Does she drive to 

the other store to make the purchase? 

o Question 1A: On a separate shopping trip, Lien is shopping for a television set and 

finds one at the good price of 495 euro. Again, the clerck informs her that the same 

model is on sale at another store ten minutes away for 485 euro. Does she drive to 

the store to make the purchase? 

▪ Utility is relative: time and money  

• Question 2: Filip’s wife gives him an expensive cashmere sweater for Christmas. He 

had seen the sweather in the store and decided it was too big of an indulgence to feel 

good about buying it. He is nevertheless delighted with the gift. Filip and his wife pool 

all their financial assets; neither has any separate source of money. 

o Violation: Filip feels better about spending family resources on an expensive 

sweater if his wife made the decision, though the sweater was not cheaper 

• Question 3: You are lying on the beach on a hot day. All you have to drink is ice water. 

For the last hour you have been thinking about how much you would enjoy a nice cold 

bottle of your favorite brand of beer. A friend gets up to go make a phone call and 

offers to bring back a beer from the only nearby place where beer is sold, a small 

shabby grocery store. He says that the beer might be expensive so asks how much you 

are willing to pay for the beer. He says he will buy the beer if it costs as much or less 

than what you state. But if it costs more than the price you state, he will not buy it. 

You trust your friend, and there is no possibility of bargaining with the store owner. 

What price will you tell him? 

o Question 3A: You are lying on the beach on a hot day. All you have to drink is ice 

water. For the last hour you have been thinking about how much you would enjoy a 

nice cold bottle of your favorite brand of beer. A friend gets up to go make a phone 

call and offers to bring back a beer from the only nearby place where beer is sold, a 

fancy resort hotel. He says that the beer might be expensive so asks how much you 

are willing to pay for the beer. He says he will buy the beer if it costs as much or less 

than what you state. But if it costs more than the price you state, he will not buy it. 

You trust your friend, and there is no possibility of bargaining with the bartender. 

What price will you tell him? 

▪ Violation: People are willing to pay different prices for the same beer, 

consumed at the same spot on the beach, depending on where it was bought. 

▪ Econs do no experience transaction utility – they do not get pleasure or pain 

(utility) from the terms of the deal 

 

 

 



Gedragseconomie: twee systemen 

1. Hoofdpersonages  

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Twee systemen  

1.1.1 Systeem 1: intuïtie  

• Werkt automatisch en snel, met weinig of geen inspanning en geen gevoel van 

controle (thinking fast, shortcut)  

• Eenvoudige problemen (dagelijks leven) 

• Evolutionair zeer nuttig: objecten herkennen, geluiden lokaliseren, bang zijn voor 

spinnen, … 

• Heuristisch  

1.1.2 Systeem 2: nadenken 

• Omvat bewuste aandacht voor de mentale inspanningen die worden verricht, 

waaronder ingewikkelde berekeningen (bv. aankoop huis, beurs, …) 

• Redeneren, berekenen  

• Systematisch 

• Vergt moeite 

• Traag, thinking slow 

• Regel gebaseerd, algoritmes  

• Serieel en beperkt  

o Door je intensief op een taak te concentreren heb je geen oog meer voor andere 

zaken. Het beste voorbeeld hiervan is de invisible gorilla door Chabris en Simons: 

Ze maakten een korte film over twee basketbalteams, 1 team gekleed in het wit en 

1 in het zwart. Degenen die de film bekeken werd gevraagd om te tellen hoe vaak 

de spelers van het witte team de bal naar elkaar overgooiden, waarbij het zwarte 

• Eerste indruk vrouwengezicht is de perfecte combinatie van zien en intuïtief 

denken: het donkere haar van de vrouw en dat ze boos kijkt viel meteen op. 

Wat je zag, vertelde verder ook iets over de nabije toekomst. Je kreeg het 

gevoel dar de vrouw op het punt stond iets onaardigs te zeggen. Dit 

voorgevoel ontstond vanzelf, zonder dat je je hoefde te concentreren. Je was 

niet van plan om haar stemming in te schatten of haar handelen te 

voorspellen en je reactie op de foto had geen relatie tot je eigen handelen. 

Het gevoel overviel je gewoon – een voorbeeld van snel denken.  

• Je ziet direct dat dit een vermenigvuldiging is. Je weet ook dat de rekensom 

snel is op te lossen, met een papiertje of uit je hoofd. Je hebt waarschijnlijk 

ook een vaag idee van wat de uitkomst ongeveer is, maar zonder iets 

langer over de som na te denken kan je de uitkomst niet met zekerheid 

zeggen. Je ervaart nu langzaam denken en doorloopt een reeks van 

stappen. Het proces is een mentale taak: weloverwogen, inspannend en 

ordelijk 



team moest worden genegeerd. Halverwege verscheen er iemand in een gorillapak 

dat maar liefst 9 seconden in beeld bleef, ongeveer de helft van de participanten 

zag dit niet. Dit onderstreepte twee belangrijke aspecten van onze hersenen: we 

kunnen een blinde vlek hebben voor opvallende zaken, maar zijn ons ook niet altijd 

bewust van onze eigen blinde vlekken… 

 

1.2 Systeemconflict 

• Het volgende experiment is gericht op het creëren van een conflict tussen twee 

systemen: Je eerste taak is om beide kolommen van boven naar beneden door te lopen 

en hardop aan te geven of de woorden in kleine of hoofdletters zijn afgedrukt. Zodra je 

dit hebt gedaan doorloop je nogmaals beide kolommen en geef je aan of de woorden 

links of rechts van het midden zijn afgedrukt door hardop links of rechts te roepen (pg 

33) 

• Bij het benoemen van de positie van de woorden had je juist meer moeite met de 

linker kolom. Deze taken doen een beroep op systeem 2, omdat het aangeven van 

groot/klein of links/rechts niet iets is wat je normaal gesproken bij het lezen van 

woorden doet. Je ervaart een conflict tussen een taak die je van plan was te 

volbrengen en een automatische, conflicterende reactie  

o Ander vb. strooptaak 

 

 

 

 

 

 

 

• Een van de taken van systeem 2 is om de impulsen van systeem 1 te onderdrukken. 

Met andere woorden, systeem 2 is verantwoordelijk voor zelfbeheersing.  

 

 

 



1.3 Multitasking 

• Experiment:  

1) Eerst de zin ‘dingen tegelijk doen’ opschrijven en eronder de letters nummeren 

2) Hetzelfde doen, maar nu letters en cijfers afwisselen (letter – cijfer – letter - …) 

• Resultaat: bij deel 2 is de participant maar liefst 50% trager 

o Dit is een voorbeeld van wat er heel de dag gebeurt, namelijk wanneer we een tekst 

aan het schrijven zijn en onze gsm maakt een geluid. Dan gaan we ook heel de tijd 

alterneren van onze tekst naar onze gsm (serieel denken = cognitieve kost) wat 

ervoor zal zorgen dat wat we doen ons meer tijd kost (minder productief). Dit is een 

voorbeeld van multitasking stress, waar we dus ook niet veel aan hebben.  

 

2. Systeem 2 is lui 
• The Jam Study 

o Meer keuze (24 jams): mensen kochten minder want moesten meer vergelijken, 

nadenken, … = teveel moeite (ons brein is lui) 

 

• Ook zo bij belangrijke zaken? 

o Vb. Orgaandonatie 

In de blauwe landen is orgaandonatie is wat automatisch goedgekeurd is, mocht je 

dit niet willen moet je hiervoor naar het gemeentehuis gaan en een formulier 

invullen. Bij de groene landen moet je specifiek aanvragen om een orgaandonor te 

zijn. Hierbij zie je een duidelijk verschil! Het is hoogst onwaarschijnlijk dat zo’n hoog 

percentage mensen uit de blauwe landen allemaal een orgaandonor willen zijn, het is 

veel aannemelijker dat ze te lui zijn om dit te laten veranderen.  

 
 

 

 



o Vb. Heupprothese of medicijnen 

▪ Groep 1 (heupprothese of medicijn): 52% heupprothese  

▪ Groep 2 (heupprothese of keuze tussen 2 medicijnen): 72% heupprothese  

Hier zie je een duidelijk verschil in percentages. Wanneer de dokter in groep 2 moet 

kiezen tussen twee medicijnen of opereren zie je dat ze minder geneigd zijn om voor 

de medicijnen te kiezen omdat ze hier de medicijnen gaan moeten vergelijken, 

nadenken over mogelijke complicaties, …. Hierdoor gaan ze rapper opteren voor 

opereren (default optie), want heupchirurgen staan namelijk bekend voor het 

uitvoeren van operaties waardoor ze dus sneller hiervoor kiezen.  

2.1 Systeem 2 

• Vergt energie 

o Pupillen verwijden als je vraagstukken oplost of  verliefd bent (link visuele waarneming) 

o Trager wandelen als je som oplost 

o Ego depletie: als je jezelf moet dwingen om iets te doen ben je minder snel bereid 

of minder goed in staat om je zelfbeheersing te behouden wanneer de volgende 

taak zich aandient  

▪ Dessert businessdiner/dieet: 

Terwijl je cognitief bezet bent (bv. professioneel gesprek) zullen eerder 

zelfzuchtige keuzes maken (bv. chocoladetaart eten). Systeem 1 heeft meer 

invloed op gedrag wanneer systeem 2 drukbezet is, hierdoor zal je minder 

nadenken over waarom het slimmer is om voor de gezondere optie te kiezen of 

dat je eigenlijk aan het diëten bent. Men zal dus eerder bezwijken voor een 

ongezond dessert op bv. een businessdiner dan tijdens een date.   

▪ Standaard vonnissen rechters voor de lunch (metabool  effect) (65% vs. 35%): het 

aantal goedgekeurde aanvragen piekte na elke snack (65% goedgekeurd). Hierna 

daalde het percentage goedgekeurde aanvragen geleidelijk tot 0, tot de volgende 

snack van de rechters. = vermoeide en hongerige rechters vallen eerder terug op 

hun standaardreactie (default), namelijk het afwijzen van een verzoek.  

▪ Agressief reageren op aanhoudende provocatie: 

Door de aanhoudende provocatie is het aannemelijk dat je al vaker wakker lag 

van het probleem, hierdoor zal systeem 2 uitgeput raken waardoor agressie het 

enige resultaat is. 

 

 

 

 

 



3. Afleiding 

3.1  Systeem 1 

• Vb. groene voetjes die mensen direct naar de vuilbak leiden (men moet zelf niet meer 

nadenken, slechts volgen) = 70% minder vervuiling 

• Emotionele staart kwispelt met de rationele hond 

3.1.1 WYSIATI: what you see is all there is 

1. Base rate neglect 

 
• De kans dat Steve een boer is, is groter want er zijn meer boeren dan 

bibliothecarissen. Men zoekt altijd naar een verhaal dat logisch klinkt, zo zal men 

verwachten dat een bibliothecaris eerder teruggetrokken zal zijn etc. i.p.v. te 

kijken naar statistieken.  

 

 
2 Beschikbaarheidsheuristiek = het inschatten van het aantal items in een categorie aan 

de hand van ‘het gemak waarmee voorbeelden uit het geheugen worden opgediept’ 

• Hoeveel doet u in het huishouden? 

Man zal bv. terugdenken aan de momenten dat hij de vaatwasser uitlaadde en 

denken dat hij het meeste in het huishouden doet (bv. 80%), maar zijn vrouw zal 

aan andere voorbeelden denken en zal ook aan het hoog % komen (bv. 80). Als je 

zowel man als vrouw optelt kom je dan aan een totaal van 160% wat natuurlijk 

niet mogelijk is 

 

Zeker vraag op het examen! 

Kunnen berekenen (pg 175) 

= Als er weinig blauwe taxi’s rijden is 

het onwaarschijnlijk dat het echt een 

blauwe taxi was 

 



 

• Hoeveel % kans dat AA Gent kampioen wordt? 

Fans zullen de kans veel groter inschatten, ze willen geen extra informatie om het 

goede verhaal niet te verpesten. Wat ze zien is alles wat er was (bv. vorige wedstrijd 

gewonnen), ze beseffen niet hoe weinig informatie ze eigenlijk hebben. 

• Hoeveel moorden per jaar in Hoofdstedelijk Gewest? 

Mensen die zich herinneren dat Brussel (bv. Molenbeek) in het Hoofdstedelijk 

Gewest ligt geven een hogere schatting van de moordcijfers dan mensen die zich 

dit feit niet voor de geest halen. Inwoners van Molenbeek zullen direct aan veel 

meer zaken denken dan mensen die elders wonen (bv. sport, restaurants) 

• Beschikbaarheidscascades: teller stijgt (negeren noemer: probability neglect = 

veronachtzaming van waarschijnlijkheid pg. 151) 

o Bv. terrorisme: terrorisme wordt gevoed door bepaalde artikels, nieuws, … 

Hierdoor denkt men dat er niks anders meer is dan dat. De teller wordt 

weergegeven (doden/aanslagen) maar de noemer (volledige bevolking) staat er 

nooit bij en hierdoor lijkt alles dus veel erger dan het is, en lijkt de statistiek dat 

zoiets kan gebeuren veel groter dan in de werkelijkheid  

o Zo zijn hartziekten eigenlijk de grootste bedreiging, maar men voelt dit niet zo 

aan omdat dit niet in de krant verschijnt, terreur wel en daardoor overschatten 

we de cijfers waarin dit gebeurd  

o Experiment Tom of Jerry: de participanten kregen twee opties (Tom of Jerry) 

waarbij ze 1 iemand mochten kiezen om mee op date te gaan. De resultaten 

waren steeds 50/50. Daarna werd er een derde optie toegevoegd, nu konden 

de participanten kiezen tussen Tom, ‘lelijke’ Tom of Jerry. Nu koos 80% om iets 

te gaan drinken met Tom. Dit kwam doordat Tom nu nog knapper leek doordat 

‘lelijke’ Tom ertussen stond.  

3 Anchoring 

• Experiment: Mensen moesten eerst aan een wiel draaien met getallen van 1 tot 100, 

maar ze hadden ervoor gezorgd dat het wiel enkel op 10 of 65 stopte. Daarna moesten 

ze antwoord geven op de vraag: ‘Hoeveel % van de landen in de Verenigde Naties zijn 

Afrikaans?’. Mensen die op het getal 10 kwamen schatte 25% en mensen die op het 

getal 65 kwamen schatte 45%. Ze gebruikten het eerste getal dus als een 

referentie/anker voor het tweede 

• Experiment donaties: op de website in het balkje was op voorhand 25 of 5 euro 

ingevuld (anker/referentie). Hieruit kwam dat het aantal mensen die doneerden niet 

meer was (25€ is veel geld), maar de totale opbrengst was 3x hoger dan bij de 5€. 

• Principe solden: originele prijs was bv. 600€, nieuwe prijs is 300€. In vergelijking met de 

eerste prijs (anker) lijkt dit nu wel mee te vallen 

• Experiment SZN: SZN getal blijft je bij (anker), je vertrekt vanaf dit getal om het 2e getal 

te bepalen  

 

 



4 Optimism bias 

• Vraag i.v.m. ondernemen: 

o 35% van de KMO’s gaan failliet na 5 jaar 

o Hoeveel kans dat een onderneming zoals de uwe slaagt? 60% 

o Hoeveel kans dat je eigen onderneming slaagt? 81% 

o 60% van de nieuwe restaurants slagen in minder dan 3 jaar 

▪ Probleem: WYSIATI, eigen kans op succes overschatten, succes hangt niet 

alleen af van inspanning maar ook externe factoren (maar deze nemen ze 

niet mee in de priori beoordeling ‘gaan we succes hebben?’) 

▪ Premortem scenario als oplossing: ‘nadenken over 5 jaar ben je failliet hoe 

komt dit?’ verhaal schrijven hoe komt het dat je failliet ging, plots zal men 

meer rekening houden met externe factoren, zullen dit een groter gewicht 

geven als je ze verplicht er op voorhand over na te denken  

• 90% is beter dan het gemiddelde  meeste mensen antwoorden ja op beide 

vragen: ‘Ik ben al beter, dus niet mogelijk dat de andere ook beter zijn’ (klopt dus 

niet, spreekt elkaar tegen) 
 

 

  

5 Planning fallacy 

• Moeilijk inschatten risico’s, en overmatig optimisme (denkfouten) 

• Bv. Hoeveel € om een gerechtsgebouw te bouwen? Beste schatting = je zoekt 10 

steden van dezelfde grootte binnen- en buitenland en neemt het gemiddelde 

6 Framing: geen referenties  

• Framing servies: Verzamelingen (waaronder serviezen) worden vertegenwoordigd 

door normen en prototypen. Je merkt direct dat de gemiddelde waarde van de 

delen van servies A lager liggen dan die van servies B omdat niemand wil betalen 

voor kapotte delen. Als er naar het gemiddelde wordt gekeken is het niet 

verrassend dat servies B hoger wordt gewaardeerd. Door 16 delen weg te halen uit 

servies A (waarvan 7 intacte delen) neemt de waarde toe = minder is meer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samen:  32 €    30 € 

Apart:  23 €   33 € 



• Framing kiezers: hoe denken de Belgische politieke partijen 

over Trump? Door de manier waarop de informatie wordt 

getoond lijkt links een grotere voorstander (wat slechter is) 

dan rechts. 

o CD&V: 79% is tegen, wat wil zeggen dat 21% voor is 

o N-VA: 21% is voor, wat wil zeggen dat 79% tegen is  

3.1.2 Associatieve machine 

• Ongewild reageren mensen op beelden of woorden. Banaan associeert men met 

geel, braaksel met smerig. Dat gaat automatisch en is een gevolg van de samenhang 

die in het geheugen is opgeslagen. Elk element is gerelateerd aan andere elementen 

en deze ondersteunen en versterken elkaar. Dit uit zich naast emotionele ook in 

lichamelijke reacties. 

• Priming 
o Ideomotoreffect = het beïnvloeden van gedrag door een idee 
▪ Uit testen is gebleken dat proefpersonen die werden geconfronteerd met 

begrippen die met ouderdom te maken hadden na die test langzamer liepen dan 

de andere proefpersonen die dat niet hadden meegemaakt. Dit wordt ook het 

Florida-effect genoemd en kent twee fasen: de woorden bereiden ons voor op 

de gedachte aan ouderdom, dan bereiden de gedachten ons voor op bepaald 

gedrag: langzamer lopen.. 

• Voorbeelden 

o Beïnvloeden stemgedrag: als in een school moet worden gestemd over 

schoolsubsidies dan is de score anders. Er werd meer geld opgehaald (positiever) 

als de stemming op school doorging dan op neutraal terrein. Daarnaast maakt de 

gedachte aan geld de mens zelfzuchtiger en minder behulpzaam en sociaal 
o Vrijwillige bijdrage: mensen moesten een vrijwillige bijdrage betalen voor genoten 

consumpties. De ene week hingen er foto’s van de ogen van mensen achter het 

potje, de andere week hingen er foto’s van bloemen. Tijdens de weken met foto’s 

van ogen waren de ”vrijwillige” bijdragen significant hoger. (vreemde ogen 

dwingen, gevoel dat je bekeken wordt) 

3.1.3 Associatieve samenhang  

• Post-hoc ergo propter hoc  

o = Als iets gebeurt nadat iets anders gebeurde, zal men denken dat het ene 

samenhangt met het andere (neiging om verbanden te zien, oorzaak - gevolg) 

▪ Zeer lage kanker prevalentie platteland: minder auto’s, minder vervuiling dus 

minder kans op kanker 

▪ Zeer hoge kanker prevalentie platteland: boeren gaan minder snel naar de 

dokter dus meer kans op kanker  

▪ Piloten en beloning: regressie naar het gemiddelde (uitschieters maar evolueren 

uiteindelijk ook naar het gemiddelde)  

 

 



• Het halo-effect  

o = Aanwijzingen worden geleidelijk verzameld en wordt onze interpretatie gevorm 

door de aan de eerste indruk gekoppelde emotie  

▪ Experiment Solomon Asch: beschrijving van 2 personen en vroeg hij aan de 

respondenten om iets over deze personen te zeggen 

- Alan werd gunstiger beoordeeld dan Ben. De eerste karaktereigenschappen in 

de lijst veranderen de betekenis van de later genoemde eigenschappen. De 

koppigheid van een intelligent iemand wordt gerechtvaardigd (Alan) terwijl 

intelligentie bij een jaloers en koppig iemand die persoon gevaarlijk maakt 

(Ben) 

  

  

3.1.4 Conjunctie fallacy 

• Conjunctiefout/conjunction fallacy = een misvatting die mensen maken als ze in een 

directe vergelijking de combinatie van twee items (bankbediende en feministe) 

waarschijnlijker achten dan één van deze items (bankbediende) 

• Voorbeeld Linda vraagstuk: om de rol van heuristiek in oordeelsvorming en het 

conflict tussen heuristiek en logica aan te tonen 

o Iedereen is het erover eens dat Linda beter past bij het idee van een feministische 

bankbediende dan bij het algemene beeld van een bankbediende. 

o De kans dat ze actief is als bankbediende en actief is in een vrouwenbeweging is 

kleiner dan dat slechts 1 van deze 2 dingen waar zou zijn, maar ons brein zoekt 

naar een coherent verhaal. 

 

 

 

  

 

 

• Voorbeeld aardbeving vraagstuk: hierbij is vraagstuk 2 concreter, deze kans wordt 

dubbel zo hoog ingeschat dan het bovenstaande. Vraagstuk 2 kan je je voorstellen 

waardoor dit een realistischer scenario lijkt dan het meer abstracte scenario. Mensen 

moeten er een logisch/coherent verhaal van kunnen maken  

 

 

 

 



• Voorbeeld AA Gent en Sam Gooris: Kans B is kleiner dan A (want moet beide 

gebeuren), nochtans zullen gokkers scenario B waarschijnlijker vinden dan scenario A. 

Het brein zoekt naar associaties, coherente gegevens.  

 
• Associatie – substitution vervangingsvragen:  

o Vraagstuk 1: de mate waarin studenten zich gelukkig voelen, hangt niet samen 

met het aantal dates 

o Vraagstuk 2: het aantal dates wordt plots wel gecorreleerd tussen vraag 1 en 2. 

Hierbij was de impact veel groter. De studenten met veel afspraakjes werden 

herinnerd aan een geslaagd aspect van hun leven, terwijl de anderen aan 

eenzaamheid en afwijzing moesten denken. De door de afspraakjesvraag 

opgeroepen emoties waren nog aanwezig toen met de geluksvraag moest 

beantwoorden.  

 

 

 

  

4. Emotie  
• Systeem 1 staat maar zelden onverschillig tegenover emotionele woorden: sterftekans is 

slecht en overlevingskans is goed. Een overlevingskans van 90% klinkt bemoedigend 

terwijl een sterftekans van 10% angst inboezemt (framing) 

o De overlevingskans na 1 maand is 90% 

o De sterftekans in de 1ste maand is 10%  

4.1 Systeem 1 

4.1.1 Substitutie: vervangingsvragen  

= Als het lastig is om een adequaat antwoord op een moeilijke vraag te vinden gaat 

systeem 1 op zoek naar een eenvoudigere vraag en zal het hierop een antwoord 

proberen te vinden. Het proces van het beantwoorden van die vervangende vraag heet 

substitutie 

1. Affectheuristiek 

• = de dominantie van conclusies over argumenten komt in het geval van emoties 

het duidelijkst naar voren. We spreken van affectheuristiek waarbij mensen hun 

voorkeuren en aversies hun opvattingen over de wereld laten bepalen  

2. Affect – identifiable victim effect  

• Voorbeeld 1:  

o Emotionele affect heeft impact op de mate van funding 



o Ziekte met meeste doden heeft de minste investering, maar een eenmalige 

gebeurtenis zoals 9/11 met in vergelijking weinig doden haalt veel meer geld 

op. Dit komt doordat mensen hier meer emotioneel mee betrokken zijn  

 
• Voorbeeld 2 

o Wanneer een specifiek kind voor de donatie is geselecteerd zijn mensen meer 

geneigd om te helpen. Er wordt meer gedoneerd, omdat mensen gevoelsmatig 

meer betrokken zijn bij het lijden van dit ene kind. Als het eerder abstract is 

wordt er minder geld ingezameld.  

3. Affective forecasting  

• = voorspelling van iemands affect (emotionele toestand) in de toekomst. Mensen 

zijn hier verrassend slecht in: 

o Lotterij winnaars (of slachtoffers verlamming pg. 436): mensen overschatten 

toekomstige positieve (negatieve) gevoelens en negeren de vele andere 

factoren die kunnen bijdragen aan hun emotionele toestand buiten het enkel 

lotterij evenement  

o Verhuizen naar de zon: zien enkel positieve punten, onderschatten de impact 

van verhuizen etc. 

▪ Kokerillusie (pg. 433): systeem 1 verandert gemakkelijk het geheel door een 

klein stukje. Bij een omvattende beoordeling neemt elk aspect van het leven 

waarop de aandacht gericht wordt het hele toneel in beslag 

4.1.2 Conflict reducerend, coherente gehelen  

• Cognitieve dissonantie = de spanning die ontstaat wanneer onze overtuigingen en 

gedrag niet overeenkomen 

o Zappo customer service: toekomstige werknemers moeten een training van een 

week volgen, nadien zeggen ze: ‘Niet iedereen is geschikt voor deze job en als jij 

het gevoel hebt dat deze job niks voor jou is betalen we jou (vroeger) 500 en (nu) 

2000 euro om deze job niet te aanvaarden’.  

▪ Op deze manier behoud je alleen de gemotiveerde en gelukkige werknemers, 

waardoor de kwaliteit van de customer service zal stijgen 

▪ Cognitief dissonantie: wat we deden kunnen we niet meer veranderen (geld 

geweigerd), dus moeten we ons gevoel veranderen (geld geweigerd omdat ik 

deze job echt leuk vind)  

o Voor een lange tijd een saaie taak uitvoeren (voor veel geld of 1 euro): de mensen 

die goed betaald werden zeiden dat het een saaie taak was, maar de mensen die 

maar 1 euro werden betaald zeiden achteraf dat ze het een leuke taak vonden  

▪ Mensen die maar 1 euro kregen ervaarden een dissonantie. Ze hadden lang 

gewerkt aan een taak en hadden hiervoor maar 1 euro gekregen. Ze kunnen dit 



voor zichzelf niet rechtvaardigen waarom ze dit deden, dus veranderden ze hun 

gevoelens over de taak 

o Playing hard to get: wanneer we harder voor iets moeten werken waarderen we 

dit meer (veel moeite gedaan, dus moet ik deze persoon wel echt leuk vinden) 

• Hindsight bias 

o = Wijsheid achteraf, waarbij iemand stelt dat een bepaalde gebeurtenis uit het 

verleden volstrekt verklaarbaar en logisch was, terwijl dit vooraf - op basis van de 

nuchtere feiten - in mindere mate of zelfs geheel niet voorspeld had kunnen 

worden 

o Narrative fallacy: mensen houden van verhalen, we prefereren compacte verhalen 

boven de harde waarheid 

▪ Vb. business succes Google: men denkt alles te moeten doen zoals de 

succesvollge CEO’s om ook te kunnen slagen, maar vaak worden hun 

levensverhalen mooier gemaakt dan ze in werkelijkheid zijn. Zo had de 

oprichter van Google bijna zijn idee verkocht, maar op het laatste moment ging 

de afspraak niet door.  

• Voorkeuren voor veranderen na gedachten 

o 3 redenen voor liefde geven vs. 10: ratings liggen 10% lager, want men kan geen 

10 dingen opnoemen die ze leuk vinden aan hun lief. De scores zijn beter als ze 

slechts 3 zaken moeten opnoemen 

• Slecht in somvariabelen 

o Experiencing self ≠ remembering self: 

▪ Bv. 14e dag vakantie diefstal slechte herinnering 

▪ Duration neglect: duur minder belangrijk dan hoe leuk/niet leuk (korte 

vakanties) 

▪ Peak end rule: je beoordeeld je vakantie ahv het piekmoment en het einde van 

de vakantie  

▪ Somvariabelen experiment: som patiënt B was hoger (veel meer pijn), maar 

eindigde met een milde pijn. Patiënt A eindigde met een erge pijn. Welke 

behandeling verkiezen ze? Mensen kiezen voor behandeling B 

 
 

 



4.1.3 Toepassing op economy  

• Bernouilli, utility, kansberekening (pg 286-293) 

o Economische mens: kansen en kosten afwegen om keuzes te maken 

 

 
 

o Paradox van Allais (1952) (pg. 333) 

 

o Judgement under uncertainty: heuristics and biases (pg 292-293 + pg 297-298) 

4.1.4 Prospecttheorie (nobelprijs 2002) 

• Bernoulli: psychologische  waarde van geld (utiliteit) ≠ waarde 

o De grafiek toont de psychologische waarde van winsten en verliezen die in de 

prospecttheorie de dragers van waarde zijn; in tegenstelling tot de theorie van 

Bernoulli waarin toestanden van rijkdom de dragers van waarde zijn (pg. 300) 

• De waarde van geld neemt af (Bernoulli: psychologische waarde) (pg. 299) 

• De waarde van geld hangt af van de subjectieve perceptie van hoeveel men al heeft 

o Persoon B zal gelukkiger zijn, want persoon A heeft last van loss aversion. Het 

verlies van geld zal zwaarder doorwegen. (pg. 291) 

 

 

 

 

Optie A: groen meer geld dus 

econoom zal hiervoor kiezen 

Optie B: groen meer zekerheid 

om geld te verdienen dus zal 

hiervoor kiezen 



• In de kern van de prospecttheorie liggen drie cognitieve kenmerken: 

1. Neutraal referentiepunt/adaptatieniveau: het gebruikelijk referentiepunt is de 

status-quo. Uitkomsten die beter zijn dan het referentiepunt zijn winsten. Onder 

het referentiepunt zijn het verliezen.  

▪ Curve hangt af van hoeveel je al hebt, van de basis niveau waarmee ze starten  

2. Verminderde gevoeligheid: het subjectieve verschil tussen 900 en 1000 euro is 

veel kleiner dan het verschil tussen 100 en 200 euro = Je hebt al veel en je krijgt 

nog meer dan zal het effect kleiner zijn, maar als je niet veel hebt en je krijgt meer 

dan zal het effect groter zijn (blijer). Naarmate je meer hebt, zal wat er bij komt 

een kleiner effect hebben 

▪ Vb. in een donkere kamer heeft het aandoen van een zwak licht een sterk effect, 

dan in een helder verlichte ruimte eenzelfde toename van de verlichting 

3. Afkeer van verlies: verliezen wegen zwaarder dan winsten. Als ze geld verdienen 

zijn ze minder blij met de bijkomende 100 euro dan dat ze verdrietig zijn als ze 100 

euro verliezen (loss aversion) 

 

➢ De grafiek heeft 2 delen: rechts en links van een neutraal referentiepunt 

➢ De grafiek heeft een S-vorm: brengt de afnemende gevoeligheid voor 

winsten en verliezen in beeld 

➢ De 2 bochten van de S zijn niet symmetrisch: de reactie op verliezen is 

sterker dan de reactie op overeenkomstige winsten (afkeer verlies) 

  

 
 

 

 



• Verlies ≠ winst 

o Verliesaversie  

➢ Probleem: u krijgt een gok aangeboden die door het opgooien van een munt 

wordt beslist: 

- Als het kop is verliest u 100 euro 

- Als het munt is wint u 150 euro 

Vindt u deze gok aantrekkelijk? Zou u hierop ingaan?  

▪ Om deze keuze te maken moet je het psychologisch voordeel van een winst van 

150 euro afwegen tegen de psychologische kosten van een verlies van 100 

euro. Voor de meeste mensen is de angst om 100 euro te verliezen sterker dan 

de hoop op het winnen van 150 euro. Wat is de kleinste winst die je zelf nodig 

hebt als tegengewicht tegen een gelijke kans om 100 euro te verliezen? Voor de 

meeste mensen is het antwoord 200 euro, twee keer zoveel als het verlies 

(afkeer-van-verlies-ratio)  

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Bezitseffect (pg 307): vb. Thaler wijn 35 € vs. 100 € 

Als een bepaalde fles voor hem 50 euro waard was zou hij bereid moeten zijn 

om deze fles voor elk bedrag boven 50 euro te verkopen. Als hij de fles niet 

bezat zou hij bereid moeten zijn om er elk bedrag beneden 50 euro voor te 

betalen. De net-acceptabele verkoopprijs en de net-acceptabele koopprijs 

zouden identiek zijn geweest, maar in werkelijkheid was de minimale 

verkoopprijs van 100 euro veel hoger dan de maximale koopprijs van 35 euro. 

= Het bezit van de fles leek de waarde ervan te verhogen. 

▪ Verkoopprijs huis ≈ aankoopprijs 

▪ Golfers: golfers gaan meer hun best doen als ze gaan verliezen, dan wanneer ze 

zeker zijn dat ze gaan winnen 

▪ Sociale onderhandelingen: behoud 

 

 

 

 



o Endowment effect 

▪ = we passen ons aan ons eigendomsniveau aan en het wordt de basis waarop 

we toekomstige winsten en verliezen beoordelen 

▪ Experiment koffiebekers of chocolade (pg. 316): 50% kreeg een koffiebeker en 

50% kreeg chocolade. Daarna moesten ze de volgende vragen beantwoorden: 

‘Voor hoeveel zou je je koffiebeker/chocolade verkopen?’ en ‘Hoeveel zou je 

betalen voor een koffiebeker/chocolade?’ 

- De proefpersonen wouden hun koffiebeker/chocolade niet inruilen = zodra 

het eigendom (koffiebeker of chocolade) is vastgesteld, geven mensen de 

voorkeur aan het object dat ze bezitten, hoewel het eigendom willekeurig 

werd geselecteerd 

▪ Experiment verkopen van een gewild ticket: Hier ging het om een groep die 

allemaal zeer geïnteresseerd waren in de tickets (gekampeerd voor de deur), 

nadien werd er ahv een loterij beslist wie tickets kreeg en wie niet. Nadien 

werden de ticketeigenaars opgebeld met de vraag: ‘Voor hoeveel zou je je ticket 

verkopen?’ en aan de niet ticket eigenaars werd gevraag: ‘Voor hoeveel zou je 

een ticket aankopen?’ 

- De ticket eigenaars wilden heel veel geld voor hun ticket (2000 euro) en de 

niet ticket eigenaars waren bereid één te kopen voor 100 euro = op het 

moment dat ze ticket eigenaars werden waardeerden ze hun ticket in 

hogere mate en werd het opgever ervan belangrijker. De mensen die geen 

ticket eigenaars waren waardeerden het ticket minder.  

• Mental accounting 

o Voorbeeld: stel je voor dat je 5000 euro kreeg om een workshop in Japan te 

organiseren. Je kan het geld op twee manieren ontvangen: 6 maanden op 

voorhand op je rekening of ze geven je het geld cash wanneer je aankomt in Japan 

(duur land). In welke van deze 2 mogelijkheden zou je het eenvoudigst vinden om 

het geld te gebruiken? 

▪ Wanneer het geld gestort wordt op je rekening maakt het deel uit van je 

rekening en is het een deel van jouw rijkdom en nu zou je je slecht voelen door 

het uit te geven. In het tweede geval is het geld verbonden aan je reis en is het 

eenvoudiger om te spenderen omdat het hiervan deel uitmaakt (mentale 

categorie).   

o Geld uitgeven heeft in onze gedacht een budget en afhankelijk van deze 

budgetten in de verschillende categorieën zal het uitgeven ervan bepaalt worden 

(sparen – uitgeven) 

 

 

 

 



4.1.5 The fourfold pattern (het viervoudige patroon) (pg. 337-339!) 

• Voorbeeld (pg. 338): 

o Linksboven (bv. minnelijke schikking ): ongunstige regeling aanvaarden, als het 

gaat om winst gaan ze voor de zekerheid  

o Linksonder (bv. loterij): meeste mensen gaan voor de kans op het veel grotere 

bedrag, men overschat de kleine kans op het enorme bedrag, men heeft hoop en 

gaat voor het risico bv. loterij 

o Rechtsboven (bv. oorlogen): toch al 1700 euro kwijt, voor die 300 euro meer (gaan 

hier voor het risico) bv. oorlogen, faillissement  

o Rechtsonder (bv. verzekeringen): lage waarschijnlijkheid verlies, gaan voor de 

zekerheid en betalen vast bedrag bv. brandverzekering  

 

 Zie ook boek, examenvraag over dit tabel (specifieke vraag) 

• Toepassen: het viervoudig patroon in de rechtszaal 

o Klager (A) wint 95% zeker van beklaagde (B) 

▪ Klager (A) linksboven: schikking aanvaarden voor zekerheid 

▪ Beklaagde (B) rechtsboven: risico’s nemen, doordoen 

o Belachelijke rechtszaken (5%) 

▪ Klager (A) linksonder: hoop 

▪ Beklaagde (B) rechts: risicoavers, risico afkopen (zal bv. minder kosten dan 

rechtszaak aangaan) 

4.1.6 Beslissingsgewichten (Kahneman & Tversky) (pg. 335) 

• Voorbeeld: 

o Het beslissingsgewicht dat correspondeert met een kans van 1% is bijvoorbeeld 

5.5, deze zeldzame gebeurtenis wordt dus overgewaardeerd. 

o Het zekerheidseffect aan het andere uiteinde van de waarschijnlijkheidsschaal is 

nog opvallender: een risico van 2% dat je de prijs niet wint vermindert de utiliteit 

van de gok met 13% (van 100 naar 87,1)  

o Als een onwaarschijnlijke gebeurtenis (waar we ons normaal geen zorgen over 

maken bv. kernramp) in het middelpunt van de aandacht komt te staan geven we 

die veel meer gewicht dan de waarschijnlijkheid verdient  



 

 

4.1.7 Oplossingen 

• Emotionele staart kwispelt met de rationele hond = Systeem 1 uitschakelen 

• Algoritmes (om iets te bepalen bv. hoe goed score ze op vooral bepaalde criteria?) 

o Illusie van validiteit (pg. 218): sollicitaties leger 

o Meehl studiesucces (algoritmes > assessment) 

 

 

 

 

o Ashenfelter Bordeaux wijn voorspelling (.90) 

o Agpar score: buikgevoel vervangen door criteria waaraan ze moeten voldoen (bv. 

spierspanning voet kindje, … = criteria optellen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mensen zijn bereid om te 

betalen voor de zekerheid, 

zie berekening 

zekerheidseffect: het voelt 

aan als 1580 maar het echte 

bedrag is meer dus betalen 

 



Ons Feilbare Denken (H1 - H9) 

1. De hoofdpersonages (pg 27) 

 

2. Aandacht en inspanning (pg 39) 

• Mentale inspanning 

o Onderzoek Kahneman 1966: mentale inspanning zorgt voor het vergroten van de pupil 

▪ De pupil wordt groter als mensen uit twee cijfers bestaande getallen moeten 

vermenigvuldigen 

▪ De verwijding bij een lastige som is groter dan bij een gemakkelijke  

▪ De pupil blijft groot ook als de mentale inspanning langer aanhoudt  

▪ Als je meer cijfers geeft dan de persoon kan onthouden werden de pupillen niet 

groter, soms werden ze zelfs kleiner (je kan zien wanneer de persoon opgeeft) 

• Cognitive load = de verwerking van de hersenen en het gebruik van het werkgeheugen 

3. De luie controleur (pg 47) 

• Egodepletie 

o = mentale inspanning of zelfbeheersing is vermoeiend: als je jezelf moet dwingen om 

iets te doen ben je minder snel bereid of minder goed in staat om je zelfbeheersing te 

behouden wanneer de volgende taak zich aandient  

▪ Bv. Proefpersonen die de opdracht kregen om hun emotionele reactie op een 

emotioneel beladen film te onderdrukken presteerden minder goed bij een latere 

fysieke taak. De emotionele inspanning gedurende het eerste deel van het 

experiment verminderde hun vermogen om de pijn van een langdurige 

spiersamentrekking te weerstaan (andere vb’en pg 50) 

o Activiteiten die systeem 2 activeren vereisen zelfbeheersing en het tonen van 

zelfbeheersing is uitputtend en onplezierig, dan zal het 1ste systeem de bovenhand 

krijgen (bv. hongerig boodschappen doen = meer kopen).  

• Onder vuur door beperkte repliceerbaarheid ondanks meta-analyses geen zekerheid of 

egodepletie echt bestaat of niet  

o Publication bias: alleen experimenten waarin de effecten werden gevonden, werden 

gepubliceerd  

o P-hacking: duwen en trekken aan de data 



4. De associatieve machine (pg 58) 

• De complexe samenloop van reacties vond snel, automatisch en moeiteloos plaats. Je 

was het niet van plan en kon er niet aan doen (allemaal dankzij systeem 1). Datgene wat 

in je hoofd afspeelde vond plaats dankzij een proces van associatieve activering = 

opgeroepen beelden activeren andere beelden, resulterend in een kettingreactie van 

associaties (samenhang = elk element is gerelateerd aan andere elementen en 

elementen ondersteunen en versterken elkaar) 

 
• Priming: het idee dat ‘eten’ het idee van ‘soep’ sneller oproepbaar maakt en dat ‘licht’ 

dit met ‘stop’ doet 

• Florida Effect (Bargh) 

o Studenten die zinnen hadden moeten maken van de aan ouderdom gerelateerde 

woorden (kaal, grijs, rimpels) liepen aanzienlijk langzamer dan de overige studenten  

▪ Priming 1: de woorden bereiden ons voor op het gedachte ‘ouderdom’ 

▪ Priming 2: de woorden bereiden ons voor op een bepaald gedrag ‘langzaam lopen’ 

o Ook wel ideomotoreffect genoemd = het beïnvloeden van gedrag door een idee 

▪ Ander vb. stemming in scholen (context primen): als deze stemming voor meer 

onderwijsgeld plaatsvond in scholen i.p.v. publieke gebouwen werd er meer 

gekozen om het onderwijsgeld te laten toenemen  

o = ligt onder vuur door moeilijkheid repliceren studie 

▪ Studie Dijksterhuis en van Knipperberg (1988): proefpersonen geprimed met een 

categorie geassocieerd met intelligentie (‘professor’) scoorden 13% beter op een 

trivia quiz dan proefpersonen geprimed met een categorie geassocieerd met een 

verminderde intelligentie (‘voetbal hooligans’). Na replicatie van de studie 

observeerden ze geen algemeen verschil tussen de prestaties van personen 

geprimed met ‘professor’ categorie en de ‘hooligan’ categorie.  

▪ Studie Strack, Martin en Stepper (1988): humor van cartoons waarderen terwijl ze 

een potlood in hun mond moesten houden. Degene met de lachende uitdrukking 

vonden de cartoons grappiger dan degene die door het potlood een frons kregen. 

Na meta-analyse werden andere (mindere) resultaten gevonden.   

5. Cognitief gemak (pg 67) 

• The mere-exposure effect 

o Herhaling leidt tot cognitief gemak en een aangenaam gevoel van bekendheid 

o Verband tussen de herhaling van willekeurige stimulus en het gevoel van affectie dat 

mensen vervolgens voor deze stimulus ontwikkelen (= positiever evalueren) 

▪ Studie Zajonc: advertentie op de voorpagina met daarin enkel Turkse (klinkende) 

woorden. De frequentie waarmee deze woorden werden afgedrukt wisselde. Na 

afloop werden de woorden die vaker werden afgedrukt gunstiger beoordeeld dan 

de woorden die slechts één of twee keer te zien waren geweest.  

▪ False-Fame effect of Becoming Famous Overnight: er werd een lijst van namen 

gegeven. Van de vaak herhaalde namen kreeg men de indruk dat deze persoon 

bekend waren (pg 68) 



▪ Welk schilderij vind je het mooist (Mona Lisa/spiegelbeeld Mona Lisa)? Het 

schilderij dat je kent, hier dus de Mona Lisa vind je mooier dan het spiegelbeeld 

ervan, het oorspronkelijke schilderij is vertrouwt en bekend 

▪ Wat vind je het mooist van jezelf (foto/jezelf in een spiegel)? Je zal het 

spiegelbeeld mooier vinden, want dit zie je vaker  

6. Normen, verrassingen en oorzaken (pg 79) 

• Mozes misleiding: ‘Hoeveel dieren van elke soort nam Mozes mee in de ark?’ 

o Mozes nam geen dieren mee in de ark, Noah deed dit. Het idee van dieren die in een 

ark worden geladen, creëert een Bijbelse context en het noemen van Mozes in die 

context zal niet verrassend zijn. Je verwachte hem niet direct maar zijn naam lijkt te 

passen. Het helpt ook dat Mozes en Noah dezelfde o-klank en aantal lettergrepen 

hebben 

o We vormen snel een oordeel of iets in de context past of niet (abnormaliteit 

detecteren). We gaan ook de gaten opvullen, en dus eigen verhaal maken (oorzaak - 

gevolg concluderen en ook causaliteit voorspellen) 

• Causaliteit 

o Aantal ooievaars gecorreleerd met geboorte baby’s = natuurlijk hebben deze twee 

dingen niks met elkaar te maken, dit zal afhangen van vb. het seizoen, landelijk 

gebied, … (we willen verbanden zien, ook als die er niet perse zijn!) 

7. Snel conclusies trekken (pg 87) 

• Het halo-effect  

o = Aanwijzingen worden geleidelijk verzameld en wordt onze interpretatie gevormd 

door de aan de eerste indruk gekoppelde emotie  

- Experiment Solomon Asch: Alan werd gunstiger beoordeeld dan Ben. De eerste 

karaktereigenschappen in de lijst veranderen de betekenis van de later genoemde 

eigenschappen. De koppigheid van een intelligent iemand wordt gerechtvaardigd 

(Alan) terwijl intelligentie bij een jaloers en koppig iemand die persoon gevaarlijk 

maakt (Ben) 

 
 

• What You See Is All There Is (WYSIATI): we trekken snel conclusies op basis van 

beperkte informatie. Dit is belangrijk voor ons begrip van intuïtief denken 

o Spinoza: als je een statement wil begrijpen moet je het eerst geloven. Die twee horen 

samen, daarna ga je het accepteren en evalueren 

o Decartes: je begrijpt een statement los van het feit of je het gelooft of niet, dan                  

ga je het evalueren en uiteindelijk accepteren of verwerpen  

• Confirmation bias: we gaan op zoek naar informatie die onze eerste indruk  

Bevestigen, we gaan op zoek naar informatie die in lijn ligt met onze verwachtingen 



8. Hoe oordelen zich vormen (pg 97) 

• Systeem 1 is door de evolutie gevormd om de voornaamste bedreigingen voor ons 

overleven continu te beoordelen. Alle situaties worden voortdurend als goed of slecht 

ingeschat, als situaties die vermeden moeten worden of juist veilig zijn 

• Onderzoek Todorov naar de biologische wortels van dit vermogen:  

o Hij heeft aangetoond dat we in staat zijn om met een enkele blik al twee mogelijke 

cruciale feiten over die andere persoon op te pikken: 

1) Hoe dominant/hoe bedreigend is hij? 

De vorm van het gezicht geeft ons aanwijzingen voor dominantie (= een sterke, 

vierkante kin) 

2) Hoe betrouwbaar, zijn de intenties vijandig of vreedzaam? 

De gelaatsuitdrukking (lach of frons) vertelt ons iets over iemand intenties                           

 de combinatie van een vierkante kin en naar beneden gerichte mondhoeken kan 

dus gevaar betekenen.  

o Dit is natuurlijk verre van juist, maar toch biedt zelf een minder dan volmaakt 

vermogen om de intenties van vreemden in te schatten een overlevingsvoordeel 

o Experiment Torodov stemgedrag op politici: mensen beoordelen competentie door 

de twee dimensies van kracht en betrouwbaarheid te combineren. De gezichten die 

als competent werden beoordeeld werden gekenmerkt door een sterke kin en een 

lichte zelfvertrouwen uitstralende glimlach (pg 98 – 99) 

• De controle die we over weloverwogen mentale activiteiten hebben is verre van 

volledig, vaak schatten we veel meer in dan wat we willen. Dit overmatig inschatten 

noemen we mentale hagelschot. 

9. Een eenvoudige vraag graag (pg 105) 

• Moeilijke vragen zoals in de linkerkolom serieus proberen te beantwoorden is 

onpraktisch. Er bestaat een heuristisch alternatief voor zorgvuldige beredenering, dat 

soms goed werkt en soms tot grove fouten leidt. Het mentale hagelschot 

vergemakkelijkt het vinden van snelle antwoorden op lastige vragen zonder het luie 

systeem 2 overmatig te belasten. De vragen in de rechterkolom komen snel in onze 

gedachten op en zijn snel beantwoord. De heuristische vragen vormen een pasklaar 

antwoord op de lastigere doelvragen. 

 
 

• Elke emotioneel beladen vraag die iemand stemming kan veranderen zal effect hebben. 

Dit is het WYSIATI principe, de huidige gemoedstoestand heeft veel invloed op de 

evaluatie van ons geluk (vb. vraag datingleven pg. 109) 

• Optische illusie vraag zie pg 108 



Ons Feilbare Denken (H10 – H13) 

10. De wet van de kleine getallen (pg. 115) 
• Post-hoc ergo propter hoc / WYSIATI / associaties  

o Post hoc ergo propter hoc = als iets gebeurt (Y) nadat iets anders gebeurde (X), zal 

men denken dat het ene samenhangt met het andere (Y gevolg van X) 

▪ Kleine gemeentes: minst kanker  gezonde lucht, geen stress, … 

▪ Kleine gemeentes: meest kanker  grotere afstand ziekenhuis, arm, … 

• Experiment knikkers (pg. 118): kleine steekproeven grotere kans op extreme uitkomsten  

• Wetenschap: sample sizes  

o Grotere steekproeven zijn betrouwbaarder dan kleine (wet van de grote getallen) 

• Onderzoek Gilovich ‘The hot hand in basketball’ (pg. 124): onderzoek naar 

misvattingen over willekeurigheid in basketbal. Uiteraard zijn sommige spelers beter 

dan andere, maar de reeksen van benutte en gemiste kansen voldoen aan alle 

wetten van willekeurigheid. Ontketende spelers bestaan slechts in de ogen van de 

toeschouwer die te snel patronen en causaliteit in willekeurigheid wil zien (cognitieve 

illusie).   

• Gamblers policy: hierbij ga je geloven dat na een reeks van pech (bv. 5 keer 

verloren), de volgende poging een grotere kans heeft om wel succes te hebben (bv. al 

5 keer verloren, nu moet mijn geluk wel eens keren) 

o Bv. een koppel dat al 10 zonen heeft, nu moet de 11ste wel een meisje zijn 

11. Referentieniveaus (pg. 127) 
• Experiment referentieniveau: Mensen moesten eerst aan een wiel draaien met getallen 

van 1 tot 100, maar ze hadden ervoor gezorgd dat het wiel enkel op 10 of 65 stopte. 

Daarna moesten ze antwoord geven op de vraag: ‘Hoeveel % van de landen in de 

Verenigde Naties zijn Afrikaans?’. Mensen die op het getal 10 kwamen schatte 25% en 

mensen die op het getal 65 kwamen schatte 45%. Ze gebruikten het eerste getal dus als 

een referentie/anker voor het tweede 

• Anchoring en Adjustment (systeem 2) 

o Referentie-index (pg. 131): bezoekers kregen de volgende 2 vragen voorgelegd: 

 
▪ Het ‘hoge referentieniveau’ bedroeg 1200 feet. Andere bezoekers kregen dezelfde 

vraag maar dan met het ‘lage niveau’ van 180 feet. Het verschil (1200 – 180) 

bedroeg 1020 feet en zoals verwacht produceerden beide groepen verschillende 

gemiddelde schattingen:  

- Wanneer het nummer 1200 feet was, was de gemiddelde schatting 844 

- Wanneer het nummer 180 feet was, was de gemiddelde schatting 282 

- Er was dus een verschil (844 – 282) van 562 feet  562/1020 = 55% (anchoring 

index) 



o Donatiegedrag (pg. 132): 

▪ Zonder referentieniveau bereidt om gemiddeld 64 euro te doneren 

▪ Met referentieniveau van 5 euro bleek de gemiddelde donatie 20 euro te zijn  

▪ Met referentieniveau van 400 euro steeg het tot gemiddeld 143 euro  

• Anchoring as priming (systeem 1) 

o Experiment Atilla de Hun: 

Voor je de vraag over Attila de Hun beantwoord: 

1. Neem de laatste 3 cijfers van je telefoonnummer 

2. Voeg hier 400 toe  

3. Beantwoord nu de vraag: wanneer was Attila de Hun verslagen? 

▪ De klassen (bv. tussen 600 – 800) waarin de antwoorden vallen zijn sterk 

gecorreleerd met de 3 cijfers + 400 

• Referentieniveaus gebruiken en misbruiken 

o Experiment kortingsactie Campbell soep: op sommige dagen werd er een bord 

neergezet met de tekst ‘Maximaal 12 blikker per klant’, op andere dagen een bord met 

‘Geen maximum aantal blikken!’. Klanten kochten gemiddeld 7 blikken op dagen met 

een limiet, 2 keer zoveel als op dagen zonder limiet. Referentie is hier wel niet de enige 

verklaring voor. Rantsoenering impliceert dat de blikken de winkel uit vliegen, zodat de 

klanten zich bijna gedwongen voelen een voorraad aan te leggen.   

• Anchoring effect  

o bv. principe solden: originele prijs was bv. 600€, nieuwe prijs is 300€. In vergelijking 

met de eerste prijs (anker) lijkt dit nu wel mee te vallen 

o bv. Iphone: voor de lancering dacht iedereen dat het minstens 1000 euro (anker) ging 

kosten, maar bleek dat je er ook al één kon kopen vanaf 500 euro. 

12. Beschikbaarheid (pg. 137) 
• Beschikbaarheidsheuristiek (wysiati): het inschatten van het aantal items in een 

categorie aan de hand van ‘het gemak waarmee voorbeelden uit het geheugen 

worden opgediept’  

o Vb. hoeveel doet u in het huishouden? Ik kan hier veel/eenvoudig vb’en van 

ophalen, dus ik zal wel veel in het huishouden doen 

• Omdraaien beschikbaarheid / cognitief gemak  cognitief stroef 

 
o Twaalf vb’en noemen zorgt voor frictie tussen 2 bepalende factoren (pg. 140): 

1) aantal voorbeelden dat men zich voor de geest haalt 

2) het gemak waarmee je dit kan doen: bij 12 vb’n ging het gemak achteruit  

mensen die 12 vb’n moesten geven vonden zichzelf minder assertief dan 

mensen die er slechts 6 moesten opnoemen 

o Andere: Waarom verkies je BMW als merk? Waarom zie je je vriendin graag? (3-10 vb’n) 



13. Beschikbaarheid, emotie en risico (pg. 145) 
• Experiment: respondenten moesten nadenken over paren doodoorzaken: suikerziekte 

en astma of hersenbloeding en verkeersongelukken. Bij elk paar gaven de 

respondenten aan welke doodsoorzaak vaker voorkwam en schatten ze de 

verhouding tussen de twee doodoorzaken  

o Inschattingen van doodoorzaken worden beïnvloed door de media (krant/films/…). 

Deze media aandacht is op zich al gericht op nieuwswaarde en sensatie.  

o Ongewone gebeurtenissen trekken onevenredig veel aandacht en worden dan 

ook als minder ongebruikelijk gezien dan dat ze daadwerkelijk zijn. 

o Onze verwachtingen van de frequentie van bepaalde gebeurtenissen worden 

gekleurd door de invloed en emotionele intensiteit van boodschappen waaraan 

we worden blootgesteld.  

• Beschikbaarheidscascades = een zichzelf in stand houdende reeks van 

gebeurtenissen die met een mediabericht over een relatief onbetekende gebeurtenis 

kan beginnen en in grootschalige paniek en ingrijpende maatregelen van de overheid 

kan uitmonden 

o We kijken naar de teller maar negeren de noemer 

▪ We denken aan de teller (het tragische verhaal dat we onlangs in de krant 

lazen) en niet aan de noemer  sterk overdrijven van kleine bedreigingen 

▪ Probability neglect = veronachtzaming van waarschijnlijkheid pg. 151-152 

o Verschil tussen experten en publiek? (Slovic vs. Sunstein pg. 152) 

▪ Sunstein gaat op zoek naar mechanismen die de beleidsmaker afschermen 

tegen de ruk van de masse en zou de toekenning van middelen overlaten aan 

onafhankelijke experts die alle risico’s en middelen kunnen overzien 

▪ Slovic heeft minder vertrouwen in experts en vertrouwt de grote massa iets 

meer dan Sunstein en meent dat het afschermen van experts zal leiden tot 

beleid dat door het grote publiek zal worden verworpen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ons Feilbare Denken (H14 – H18) 

14. Representativiteit (pg. 154) 
• Het geval Tom W. (pg. 154 – 157) 

 
 
o A-priorikansen gebruiken is de meest voor de hand liggende benadering als er 

verder geen andere informatie wordt gegeven. De a-priorikans van 

geesteswetenschappen in dit raadsel is dus de verhouding tussen het aantal 

studenten dat die studie volgt en het totale aantal studenten aan de universiteit. 

Als we verder niets over Tom weten moet je afgaan op de a-priorikansen en 

gokken dat de kans groter is dat hij geesteswetenschappen studeert dan 

informatica of boekwetenschap aangezien er in totaal meer studenten zijn die 

geesteswetenschappen studeren dan studenten van de andere twee studies.  
 

  
 
o Zonder details over Tom zou het voor iedereen duidelijk moeten zijn dat de kans dat 

Tom een bepaalde studie volgt afhankelijk is van het totale aantal studenten van die 

studie. Maar deze focus op a-priorikansen verdwijnt kennelijk zodra er een 

beschrijving van Toms karakter wordt gegeven (niet altijd). De kans is groot dat je 

informatica of technisch natuurkunde bovenin hebt geplaatst (nerdsuggestie) en niet 

sociale wetenschappen (weinig empathisch). Het rangschikken van de negen 

studierichtingen vereist het organisatievermogen van systeem 2. De aanwijzingen in 

de beschrijving zijn echter bedoeld om de associatie met een bepaalde stereotype te 

activeren, een automatische activiteit van systeem 1 (zie pg. 160!).  



• De zondes van representativiteit  

o Onwetendheid en luiheid 

▪ Kansen inschatten op basis van representativiteit biedt diverse voordelen: de 

intuïtieve indrukken die er het resultaat van zijn, zijn vaak accurater dan 

willekeurige kansinschattingen (bv. jonge mannen zullen eerder te hard rijden 

dan oude vrouwtjes). In andere gevallen kunnen de stereotypen inaccuraat zijn 

en zal de representativiteitsheuristiek ons misleiden, vooral als we hierdoor a-

priori informatie negeren (bv. Belgische acteur Tunesische roots hebben ervoor 

gezorgd dat hij hardhandig met de politie in aanraking kwam)  Negeren de a-

priori informatie omdat ze bepaalde specifieke gegevens relevanter vinden. 

Anderen maken dezelfde fout omdat ze niet op de taak gefocust zijn. 

o WYSIATS (pg. 161) 

▪ In het Tom W. voorbeeld is de beschrijving van Tom datgene wat je associatieve 

brein activeert accuraat of niet. De bewering dat Tom ‘weinig empatisch’ is, was 

waarschijnlijk al voldoende om te concluderen dat hij niet voor sociale 

wetenschappen heeft gekozen. Maar er werd expliciet verteld dat de 

beschrijving niet te vertrouwen was. Uiteraard weet je dan dat onbetrouwbare 

informatie evenveel waard is als geen informatie, maar het WYSIATI-principe 

maakt het lastig om hiermee rekening te houden.  

• Bayesian Statestics: aanvankelijke overtuigingen moeten worden gecombineerd met de 

diagnostiek van nieuwe aanwijzingen, de mate waarin een hypothese de voorkeur krijgt 

boven een bepaald alternatief (pg. 162) 

o Base-rate / a-priori kans 

o Updaten met nieuwe informatie /kennis 

▪ Bv. Stel dat de kans op kanker gelinkt is aan leeftijd, dan kan de leeftijd gebruikt 

worden om de kans op kanker preciezer te berekenen dan zonder de kennis van de 

leeftijd. 

15. Minder is meer (pg. 164) 
• Het geval Linda: 

o Iedereen is het erover eens dat Linda beter past bij het idee van een feministische 

bankbediende dan bij het algemene beeld van een bankbediende. 

o Conjunct Fallacy: een misvatting die mensen maken als ze in een directe 

vergelijking de combinatie van twee items (bankbediende en feministe) 

waarschijnlijker achten dan één van deze items (bankbediende) 

 



• De meest samenhangende verhalen zijn niet noodzakelijk de meest kansrijke, maar 

ze zijn wel aannemelijk, en als we niet oppassen kunnen we de concepten van 

samenhang, aannemelijkheid en waarschijnlijkheid snel door elkaar halen. Het 

kritiekloze vervangen van waarschijnlijkheid door aannemelijkheid kan ons oordeel 

nadelig beïnvloeden als we scenario’s gebruiken als middel om voorspellingen te 

doen:  

 
o Het tweede gedetailleerde scenario is overduidelijk samenhangender en 

aannemelijker dan het eerste, hoewel de kans op dit scenario kleiner is. Extra 

details toevoegen aan scenario’s maakt ze overtuigender, maar minder 

waarschijnlijk.  

16. Oorzaken gaan voor statistiek (pg. 175) 

 

• Wat is de kans dat de bij het ongeluk betrokken taxi blauw was? 

 

• Andere versie vraagstuk: waarin alleen de presentatie van de a-priorikans is 

veranderd  

 
 

• Verklaring andere versie (pg. 176): 

o Het taxivoorbeeld is een illustratie van twee typen a-priorikansen: 

▪ Statistische a-priorikansen: zijn feiten over een populatie waar een bepaald 

geval toe behoort, maar zijn niet relevant voor het individuele geval  



- Statistische a-priorikansen worden over het algemeen afgezwakt en soms 

helemaal genegeerd wanneer er specifieke informatie over het geval in 

kwestie beschikbaar is 

▪ Causale a-priorikansen: veranderen onze zienswijze ten aanzien van hoe het 

individuele geval tot stand is gekomen 

- Causale a-priorikansen worden verwerkt als informatie over het individuele 

geval en kunnen gemakkelijk met andere geval specifieke informatie worden 

gecombineerd  

- De causale versie van het taxivraagstuk had de vorm van een stereotype: 

groene taxi’s zijn gevaarlijk (evenveel taxi’s als blauw, maar 85% van groen is 

betrokken bij ongelukken) 

o We gebruiken stereotypen alsof ze voor elk individu van de groep gelden en dus 

geval specifieke informatie opleveren 

o We leren niets bij van statistieken – nut van psychologie opleiding? (pg. 181) 

o Anekdotes en ervaringen halen het altijd op statistiek 

• Stereotypes 

o Niet aanvaard in onze cultuur 

o Systeem 1 vertegenwoordigt categorieën met normen en prototypes 

o Weerstand is verdienstelijk maar kan tot suboptimale oordelen leiden 

• Seizure experiment Nisbett en Borgida (pg. 179) 

o Een deelnemer kreeg zogezegd een epileptische aanval en vroeg om hulp. Voor zover 

de andere deelnemers wisten had één van hen een aanval gehad en om hulp 

gevraagd. Er waren echter ook anderen die hulp konden bieden, dus misschien 

konden ze veilig in hun hokje blijven zitten (= diffusion of responsibility) 

o Resultaat: slechts 4 van de 15 deelnemers reageerden direct om de roep om hulp 

o Ander experiment: Video met 2 individuele interviews leidt tot andere voorspellingen 

(pg. 181-182) 

o Learning from psychology: verrassende statistieken versus verrassende interviews  

▪ Nisbett en Borgida ontdekten dat als ze hun studenten met een verrassend 

statistisch feit confronteerden ze eigenlijk niet leerden, maar als ze door individuele 

gevallen werden verrast werd er meteen gegeneraliseerd en trok men de conclusie 

dat helpen moeilijker is dan gedacht (pg. 182 -183) 

▪ Vb. Anne Frank versus 6 miljoen Joden  

 

 

 

 

 

 

 

 



17. Regressie naar het gemiddelde (pg. 184) 

 

• Sport Illustrated Vloek: de stelling dat een sporter die op de omslag van een bekende 

sporttijdschrift wordt gezet het volgende seizoen slechter zal spelen. Overmatig 

zelfvertrouwen en de druk om aan de hoge verwachtingen te voldoen worden hierbij 

vaak als verklaring gegeven. De bezwering laat zich echter eenvoudiger verklaren: de 

sporter die op de omslag wordt gezet heeft bovengemiddeld gepresteerd in het 

voorgaande seizoen, waarschijnlijk geholpen door een bepaalde dosis geluk en geluk 

kan ons elk moment weer verlaten 

• F. Galton (pg 188 -191) 

 



 

18. Intuïtieve voorspellingen corrigeren (pg. 198)  
• Stap 1: baselinevoorspelling op basis van a-priorikans (zonder persoonlijke informatie) 

• Stap 2: intuïtieve voorspelling (met inschatting van de aanwijzingen) 

o Voorspelling zal ergens tussen die twee in liggen 

o Indien geen bruikbare informatie voor handen, blijf bij baseline 

o Indien statistische, ondersteunende informatie niet relevant, blijven we bij 

intuïtieve voorspelling (maar onwaarschijnlijk) 

o Gebruik algoritmes waar mogelijk 

• Meestal niet mogelijk om extreme cases te voorspellen 

• Dus niet: de start-up, de verrassing van het jaar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ons Feilbare Denken (H19-24)  

19. De Illusie van Begrip (pg. 207) 
• Een goed verhaal brengt een illusie van onvermijdelijkheid teweeg 

• Succesverhalen (e.g. Google pg. 208) 

o WYSIATI: Je kunt het niet helpen dat je met de beperkte informatie waarover je 

beschikt omgaat alsof dat alles is wat je zou kunnen weten. (alles is goed gedaan, 

je vergeet non-events)  

o Underestimate luck: Ze waren bereid hun bedrijf voor minder dan 1 miljoen te 

verkopen, maar de koper zag ervan af. Door ons dit incident te herinneren maken 

we het onszelf gemakkelijker om het effect van onbeheersbare factoren (toeval) 

op de uitkomst te onderschatten  

o Halo Effect: Omdat elke kritieke beslissing goed uitpakte wekt deze geschiedenis 

de indruk van een bijna feilloze vooruitziende blik, hoewel elk van de succesvolle 

stappen door domme pech had kunnen mislukken. Het halo-effect verleent aan de 

helden van het verhaal een aura van onoverwinnelijkheid.  

o It is easier to construct a STORY with little info: Tegen alle verwachtingen in is het 

gemakkelijker een samenhangend verhaal op te bouwen als je weinig weet, als er 

minder stukjes zijn die in de legpuzzel passen  

• I-Knew-it-all-along (e.g. financial crisis pg. 209) 

o = Sommige mensen dachten al lang van tevoren dat er een crisis zou komen, maar 

ze wisten dat niet. We zeggen dat ze het wisten omdat we weten dat de crisis 

gekomen is. We kunnen alleen iets weten als het zowel waar als kenbaar is, maar 

de mensen die dachten dat er een crisis zou komen, konden dit toentertijd niet 

overtuigend aantonen 

o Substitution of beliefs 

• Hindsight Bias (achterafkennis) door Fischhoff & Beyth (e.g. pg 211)  

o Studie Nixon visit to China and Russia in 1972 

▪ Nadat Nixon was teruggekeerd van zijn reizen vroegen Fischhoff en Beyth 

dezelfde mensen om zich de waarschijnlijkheid te herinneren die zij eerder aan 

elk van de vijftien mogelijke uitkomsten hadden toegekend. Als een mogelijke 

uitkomst zich inderdaad had voorgedaan overdreven de deelnemers de 

waarschijnlijkheid die zij daaraan in de eerdere vragenlijst hadden toegekend. 

Wanneer de mogelijke gebeurtenis zich niet had voorgedaan, herinnerden de 

deelnemers zich onjuist dat ze deze mogelijkheid altijd al onwaarschijnlijk 

hadden gevonden.  

• Outcome Bias (pg. 212; bv. 9/11, Corona) 

o = de bias van achterafkennis heeft verderfelijke effecten op de oordeelsvorming 

van beslissers. Waarnemers zijn erdoor geneigd de kwaliteit van een beslissing 

niet te beoordelen aan de hand van de zorgvuldigheid van het proces maar aan de 

hand van de uitkomst van dit proces.  



o Denk aan een ongevaarlijke chirurgische ingreep waarbij zich een onvoorspelbaar 

ongeluk voordoet als gevolg dat de patiënt overlijdt. Achteraf zal de jury geneigd 

zijn om aan te nemen dat de operatie in werkelijkheid riskant was en dat de arts 

die tot deze ingreep had besloten, beter had moeten weten. Deze uitkomstbias 

maakt het bijna onmogelijk een beslissing correct te beoordelen, in termen van de 

overtuigingen die redelijk waren op het moment dat de beslissing genomen werd. 

• Success in business  

o Built to Last: de kernboodschap van built to last en van andere boeken is dat 

goede managementpraktijken kunnen worden vastgesteld en dat goede praktijken 

met goede resultaten beloond zullen worden. De vergelijking van bedrijven die 

meer of minder succesvol zijn geweest, is in aanzienlijke mate een vergelijking 

tussen bedrijven die meer of minder geluk hebben gehad. Omdat toeval een 

belangrijke rol speelt kan de kwaliteit van leiderschap en managementpraktijen 

niet betrouwbaard uit waarnemingen van succes worden afgeleid (pg. 216) 

o Narrative fallacy: mensen houden van verhalen, we prefereren compacte verhalen 

boven de harde waarheid 

o CEO guru’s (pg. 214) 

▪ Overstate leadership 

▪ Understate luck 

 

20. De Illusie van Validiteit (pg. 218) 

• Kahnemans selectie voor officier training (e.g. pg 219-220) 

o WYSIATI: we beschikten over dwingende indrukken van het gedrag dat we 

waarnamen ne niet over een goede manier om rekening te houden met ons 

gebrek aan kennis van de factoren die uiteindelijk zouden uitmaken hoe goed of 

slechts een kandidaat als officier zou functioneren.  

o Zelfvertrouwen bleef intact = gevoel: subjectief vertrouwen in een oordeel is geen 

beredeneerde inschatting van de mogelijkheid dat dit oordeel correct is. Vertrouwen 

is een gevoel, dat berust op de samenhang van de beschikbare informatie en het 

cognitief gemak waarmee deze informatie verwerkt kan worden.  

• De illusie van slim beleggen 

o Voor elke verkoper is een koper  

o Terry Odean (pg. 223): 

▪ 10.000 beleggers > 160.000 transacties 

▪ Verkochte aandelen deden het beter dan gekochte aandelen 

o Kahneman: zero correlatie tussen rankings over 8 jaar van top adviseurs 

• De illusie van Expert (pg. 228) 



o Tetlock: over het algemeen voorspellen experts de toekomst nauwelijks beter dan 

wanneer je een muntje zou opgooien. Zelfs op het gebied van hun specialisatie 

waren de experts niet significant beter dan niet-specialisten. Mensen die meer 

weten, voorspellen iets beter maar de mensen met de meeste kennis zijn vaak 

minder betrouwbaar. De reden is dat iemand die meer kennis vergaart dan 

anderen ook een sterkere illusie van vaardigheden ontwikkelt en door overmatig 

vertrouwen zin zicht op de werkelijkheid verliest.  

o Do not confuse luck with skill 

o The confidence is not shaken 

21. Intuïtie versus Formules (pg. 233) 

• Meehl: 

o Clinische predictie in 20 studies 

o Algoritme 60% beter 

• Ashenfelter: wijn 

o Temperatuur en neerslag 

o r = .90 tussen voorspellingen en prijs (zeer nauwkeurig) 

• Apgar test bij babies 

o 5 variabelen, 3 scores 

o Hartslag, ademhaling, reflex, spiertonus, kleur 

• Do it Yourself bv. job selectie (pg. 244) 

• Man versus machine: moreel dilemma (bv. zelfrijdende auto’s) 

22. Wanneer kunnen we ons verlaten op intuïties van experts (pg. 246)  

• Gary Klein opponent 

o Natural Decision Making 

o Hoe werken experten? 

o Recognition-Primed Decision model (RPD): vb. brandweerlieden (pg. 248) 

▪ In de eerste plaats komt er een mogelijk plan van aanpak in gedachten door 

een automatische functie van het associatieve geheugen: systeem 1 

▪ De volgende fase is een bewust proces waarbij dit plan wordt onderworpen aan 

een mentale simulatie om na te gaan of het zal werken: systeem 2 

o Expertise is op lange termijn (schaken, lezen, …) 

• Moet aan 2 voorwaarden voldaan zijn: 

o Regelmaat van de Omgeving 

▪ Voldoende regelmaat om voorspelbaar te zijn 

o Feedback en oefening (geschiedenis van de expert) 

▪ Gelegenheid krijgen om deze regelmaat te kunnen leren 

• Validiteit expertise evalueren 



23. Het Externe Gezichtspunt (pg. 259) 

23.1 De Planning Fallacy 

• Kahneman: hoelang nog werken aan zijn leerboek? (pg. 259) 

o Medewerkers voorspelde 1.5 – 2.5 jaar: WYSIATI want de eerste hoofdstukken 

waren gemakkelijk  

o Geschiedenis andere teams: hadden 7 – 10 jaar nodig + 40% kans op mislukking 

▪ Als je Kahnemans teams capaciteiten en hulpmiddelen vergelijkt met de andere 

teams scoren ze onder het gemiddelde. Hier had hij dus moeten zeggen: ‘We 

stoppen ermee’, maar toch gingen ze door 

• Hier trok hij 3 Lessen uit (bv. kostprijs gerechtsgebouw zwaar ontspoord) 

o Interne en externe gezichtspunt (competitie met elkaar) 

▪ Intern: eigen specifieke omstandigheden 

▪ Extern: algemene cijfers 

o Planning fallacy (planningsfout): de schattingen lagen dichter bij het ideale 

scenario dan bij een realistische beoordeling 

o Irrationeel doorzetten: dwaas doorzetten, liever rationaliteit opgeven dan het 

project  

23.2 Oplossing: extern perspectief introduceren  

 

24. De Machinerie van het Kapitalisme (pg. 270) 

• Optimism Bias 

o Negeert outside view en base-rate (kans falen/slagen)  

o Nemen meer risico’s 

o Overconfident 

o Bewondering voedt doorzettingsvermogen 

o Wordt gevoed door cultuur  

• Waanideeën van ondernemers (pg. 271) 

o 35% van de bedrijven zal na 5 jaar nog bestaan. Maar de mensen die zo’n 

onderneming opzetten geloven niet dat dit cijfer op hen van toepassing is:  

▪ Schatting eigen sector 60% 

▪ Schatting eigen bedrijf 70% 

▪ Hubris/hybris-hypothese: Optimistische topmannen werden geïdentificeerd aan 

de hand van de hoeveelheid aandelen van hun bedrijf die ze persoonlijk in bezit 



hadden. Er werd vastgesteld dat zeer optimistische leiders buitensporige 

risico’s namen (de leiders zijn domweg minder competent dan ze zelf denken) 

o 6de overname van een failliet motel: waarom verwachtten zij e slagen terwijl 6 

anderen gefaald hebben?  

• Verwaarlozen van de competitie/concurrentie 

o De observatie dat 90% van de automobilisten gelooft dat ze beter zijn dan de 

gemiddelde chauffeur. Ze vergelijking zich met het gemiddelde zonder een 

moment over het gemiddelde na te denken. Mensen zijn geneigd tot overmatig 

optimisme over hun positie bij elke activiteit waar ze redelijk goed in zijn.  

 

o Illustratie verwaarloosde concurrentie ahv citaat door toenmalige voorzitter 

Disney Studio’s (pg. 276):  

 

o Oplossing Premortem: ‘Stel je voor dat we een jaar verder zijn. We hebben het 

plan in de praktijk gebracht zoals het nu voorligt. De uitkomst was rampzalig. 

Neem 5 tot 10 minuten de tijd om een korte geschiedenis van de ramp op te 

schrijven.’ 

▪ Het overstijgt het groepsdenken dat zich meester maakt van veel teams 

wanneer er een besluit genomen lijkt te zijn 

▪ Het stimuleert de verbeelding van goed geïnformeerde individuen in een 

broodnodige richting  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ons Feilbare Denken (H25-28) 

25. De fouten van Bernoulli (pg. 285) 
• Neumann & Morgenstern: theory of rational choice: hoe maak je beslissingen in 

risicovolle situaties 

• Probabiliteit is een getal tussen 0 and 1 die de waarschijnlijkheid weergeeft dat een 

uitkomst zal gebeuren 

o 0 betekent gebeurtenis is onmogelijk, 1 betekent dat het zeker is 

• Pr (Kop) = .50 

• Pr (Regen morgen) = .30 

• De waarschijnlijkheid van alle mogelijke gebeurtenissen is 1: 

o Pr (Kop) + Pr (Munt) = .50 + .50 = 1 

o Pr (Regen) + Pr (Bewolkt) + Pr (Zonnig) = .30 + .10 + .60 = 1 

25.1 Verwachte waarde  
Wat verkies je? Je doet mee aan een gokspel en mag kiezen tussen twee opties 

A. Je hebt een kans van 80% op een winst van 100 euro en een kans van 20% op een 

winst van 10 euro 

B. Je krijgt met zekerheid 80 euro 

• Verwachte waarde traditioneel 

0.8 x 100 + 0.2 x 10 = 82 euro  kiezen voor risico 

• Bernoulli  

o Mensen hebben afkeer risico en zullen op veilig spelen 

o Psychologische waarde is het gemiddelde van de utiliteiten van de uitkomsten, 

elke met hun waarschijnlijkheid gewogen 

o Utiliteit hangt af van rijkdom 

25.2 Utiliteit (Bernoulli)  

 

 

 



• Tabel 3 bevat een versie van de utiliteitsfunctie die Bernoulli berekende. Hij toont de 

utiliteit van verschillende niveaus van rijkdom, van 1 miljoen tot 10 miljoen. Je kan zien 

dat het toevoegen van 1 miljoen aan een rijkdom van 1 miljoen een toename oplevert 

van 20 utiliteitspunten (30 – 10), maar het toevoegen van 1 miljoen aan een rijkdom 

van 9 miljoen (100 – 96) slechts een toename van 4 punten.  

 
• Bernoulli stelde dat de teruglopende marginale waarde van rijkdom de verklaring 

biedt voor een afkeer van risico’s, de algemene voorkeur die mensen aan de dag 

leggen voor de zekerheid boven een aantrekkelijke gok met gelijke of licht hogere 

verwachte waarde: 

o De verwachte waarde van de gok en zekerheid zijn in dukaten gelijk (4 miljoen), 

maar de psychologische utiliteiten van de twee opties verschillen vanwege de 

teruglopende utiliteit van rijkdom: de toename van utiliteit van 1 tot 4 miljoen is 

50 eenheden (60 – 10), maar een gelijke toename van 4 tot 7 miljoen (84 – 60), 

verhoogt de utiliteit van rijkdom slechts met 24 eenheden. 

o De utiliteit van de gok is (10+84)/2 = 47 (de utiliteit van zijn twee uitkomsten, elk 

gewogen door zijn waarschijnlijkheid van een half). De utiliteit van 4 miljoen is 60. 

Omdat 60 meer is dan 47 zal iemand aan de hand van deze utiliteitsfunctie de 

zekerheid verliezen. 

 
• Wat Bernouli inzag was dat iemand met een teruglopende marginale utiliteit voor 

rijkdom een afkeer van risico zal hebben.  

25.3 Verandering tot referentiepunt 

• De theorie van Bernoulli gaat ervan uit dat mensen gelukkiger of ongelukkiger 

worden door de utiliteit van hun rijkdom. Jack en Jill hebben dezelfde rijkdom en 

daarom beweert de theorie dat ze even gelukkig zouden moeten zijn. Maar zo zal 

Jack veel gelukkiger zijn dan Jill. Daarom kan de theorie van Bernoulli niet deugen. 
o Bv. ’Voor de wedstrijd kon ik mij verzoenen met een punt, maar als je een 0-2 afdwingt en 

ruim in blessuretijd nog voor staat dan mag je dit niet meer uit handen geven.’ 
o Bv. Een verlies van 72 miljoen op de beurs zal pijn doen, ook al ben je 567 miljoen waard  

 

 

 



25.4 Verandering tot referentiepunt, geschiedenis speelt mee 

• In de voorstelling van Bernoulli staan Anthony en Betty voor dezelfde keuze: hun 

verwachte rijkdom zal 2,5 miljoen bedragen als ze ingaan op de gok en 2 miljoen als 

ze kiezen voor de zekerheid. Bernoulli zou daarom verwachten dat Anthony en Betty 

dezelfde keuze zullen maken, maar deze voorspelling is onjuist.  

 
• Ook in dit geval faalt de theorie omdat hij geen rekening houdt met de verschillende 

referentiepunten van waaruit Anthony en Betty hun keuzemogelijkheden onder ogen 

zien. Als je je verplaatst in de posities van Anthony en Betty zie je al snel dat 

bestaande rijkdom een belangrijke rol speelt. Je kan je voorstellen dat Anthony en 

Betty waarschijnlijk verschillende keuzes zullen maken omdat het met zekerheid 

aangeboden alternatief 2 miljoen bezitten Anthony gelukkiger maakt en Betty 

ongelukkig. 

 

26. De prospecttheorie (pg. 295) 

26.1 Hoe zit het met verlies? 

• Probleem 1: niet geneigd om risico te nemen 

• Probleem 2: Kiezen voor de gok (het zekere verlies roept veel afkeer op) 

 

 
 

 



• Probleem 3: voorkeur zekerheid 

• Probleem 4: voorkeur gok  

 

 

26.2 Kenmerken prospecttheorie (pg. 299) 
1. Beoordeling is afhankelijk van referentieniveau 

Vergelijk gevoel koud water met gevoel warm water 

2. Verminderde gevoeligheid 

Verschil tussen 900 vs. 1000 dollar verschillend van 100 vs. 200 dollar (vb. licht) 

3. Afkeer van verlies (loss aversion) 

Verliezen wegen zwaarder dan winsten 

 

 

 



26.3 Problemen prospecttheorie  

• Er wordt niet gesproken over gevoelens zoals teleurstelling en spijt 

o Teleurstelling  

▪ Op grond van je verwachtingen zal niets winnen als een groot verlies worden 

ervaren (optie C). De prospecttheorie weet met dit gegeven geen raad omzat zij 

niet toelaat dat de waarde van een uitkomst (in dit geval niks winnen) 

verandert wanneer deze zeer onwaarschijnlijk is, of wanneer het alternatief 

zeer waardevol is.  

 

o Spijt 

▪ Vergelijk tussen beide gevallen de verwachte pijn van een keuze voor de gok 

zonder dat deze met winst wordt beloond. Niet winnen is in beide gevallen 

teleurstellend, maar het vooruitzicht  op mogelijke pijn wordt in probleem 7 

verergerd door de kennis dat je, als je kiest voor de gok en verliest, spijt zal 

krijgen van de ‘inhalige’ beslissing die je hebt genomen door een zekere gift van 

150 000 dollar af te wijzen. In dit geval van spijt hangt de ervaring van een 

uitkomst af van een optie die je had kunnen kiezen maar niet gekozen hebt.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27. Het bezitseffect (pg. 307) 

27.1 Probleem met onverschilligheidscurves  

• Elke onverschilligheidscurve verbindt de combinatie van de twee goederen die even 

wenselijk zijn: die dezelfde utiliteit bezitten 

• Alle plaatsen op een onverschilligheidscurve zijn even aantrekkelijk 

o Als A en B dus voor jou op dezelfde onverschilligheidscurve liggen, hoef je dus niet 

tussen A en B te kiezen en heb je geen extra prikkel nodig om je van het ene punt 

naar het andere te verplaatsen 

• Wat er in de figuur ontbreekt: Status-quo en de rol van geschiedenis 

o Als je in loondienst werkt vermeldt je arbeidsovereenkomst een salaris en een 

aantal vrije dagen, die samen een bepaald punt op de kaart bepalen. Dit is je 

referentiepunt, je status-quo, maar de figuur laat dat niet zien. 

Onverschilligheidscurves gaan er stilzwijgend van uit dat je utiliteit op elk moment 

volledig wordt bepaald door je bestaande situatie, dat het verleden irrelevant is en 

dat je beoordeling van een mogelijk nieuwe baan niet afhankelijk is van de 

arbeidsvoorwaarden van je huidige betrekking. In dit geval zijn deze 

vooronderstellingen volstrekt onrealistisch.  

 

27.2 Bezitseffect: voorbeelden 

• Professor R 

Professor R. kocht wijn op veilingen, maar zou voor een fles van die kwaliteit nooit 

meer betalen dan 35 dollar. Voor prijzen tussen 25 en 100 dollar kocht of verkocht hij 

niet. De grote afstand tussen deze twee prijzen stemt niet overeen met de 

economische theorie waarbij van de professor wordt verwacht dat hij één enkele 

waarde voor de fles hanteert. Als een bepaalde fles voor hem 50 dollar waard was 

zou hij bereid moeten zijn om deze fles voor elk bedrag boven 50 dollar te verkopen. 

Als hij de fles niet bezat zou hij bereid moeten zijn om er elk bedrag beneden 50 

dollar voor te betalen. De net acceptabele verkoop- en aankoopprijs zouden identiek 

zijn geweest, maar in werkelijkheid was de minimale verkoopprijs (100 dollar) veel 

hoger dan de maximale koopprijs van 35 dollar. Het bezit van de fles leek de waarde 

ervan te verhogen. 



• Concert tickets onderzoek 

Stel dat je een kaartje hebt voor een uitverkocht concert dat je voor de reguliere prijs 

van 200 dollar hebt gekocht. Je zou bereidt zijn geweest om maximum 500 dollar te 

betalen. Nu heb he een kaartje en zie je op het internet dat andere er 3000 dollar 

voor over hebben. Zou je verkopen? Als je lijkt op de meerderheid van het publiek bij 

uitverkocht voortellingen verkoop je niet. Je laagste verkoopprijs ligt boven de 3000 

dollar en je maximum koopprijs is 500 dollar. Het bezit van het kaartje vergroot dus 

de waarde van het ticket.  

• Koffiebeker onderzoek 

De bekers waren 6 dollar waard en werden willekeurig aan de helft van de 

deelnemers toegedeeld. Alle deelnemers gaven de prijs aan waarvoor ze zouden 

willen handelen. Nu bleek dat de gemiddelde verkoopprijs ongeveer het dubbele van 

de gemiddelde koopprijs was. De verhouding ligt heel dicht bij de coëfficiënt voor 

afkeer van verlies bij een riskante keuze. 

• Marketing: kleren online bestellen en thuis passen. Dat je het thuis past kan inspelen 

op het gevoel dat het al van jou is, waardoor je het niet wil terugsturen.  

27.3 Denk als een handelaar  

• Er wordt geen bezitseffect verwacht wanneer eigenaren hun goederen beschouwen 

als waardedragers voor een ruil in de toekomst  

• Verwachting van uitwisseling versus gebruik 

o ‘Hoe graag wil ik die koffiebeker hebben in vergelijking met andere dingen die ik 

ook zou kunnen krijgen?’ 

28. Slechts nieuws (pg. 319) 

28.1 Goals 

• Het doel niet bereiken is een verlies, het doel overtreffen is winst 

o Bv. taxichauffeurs: richten zich op hun dagelijkste verdienste i.p.v. jaar- of 

maandelijks. Natuurlijk is het dagelijkse doel veel gemakkelijker te bereiken (en te 

overtreffen)  op sommige dagen dan op andere. Op regenachtige dagen bereikt de 

chauffeur binnen korte tijd zijn doel, in tegenstelling tot mooie dagen. De 

economische logica zegt dat de chauffeurs op regenachtige dagen overuren 

moeten maken en zich op mooie dagen wat vrije tijd kunnen veroorloven. De 

logica van afkeer van verlies leidt echter tot het omgekeerde: chauffeurs die zich 

op een vast dag inkomen richten werken veel langere uren wanneer hun 

passagiers dun gezaaid zijn (mooi weer) en gaan vroeg naar huis wanneer klanten 

smeken om vervoer (slecht weer). 

o Bekendheid van aanvallers versus verdedigers in het voetbal: verdedigers moeten 

altijd goed presteren, want als ze een fout maken zal de tegenspeler kunnen 

scoren. Bij aanvallers kan je zeggen dat één of twee pogingen tot scoren al als 

goed kan worden bestempeld.  

 



28.2 Het Status-Quo wint 

• Dieren: vechten harder om verlies te voorkomen (verdedigen van territorium), dan 

om winst binnen te halen 

• Verworven rechten: vakbonden, leerkrachten, salaris, … 

o Bij het streven naar algehele verbeteringen levert dit veel winnaars en enkele 

verliezers op. Potentiele verliezers zullen actiever en vasthoudender zijn 

(verdedigen), dan potentiele winnaars.  

28.3 Afkeer van verlies in verband met rechten en plichten 

• Prijssetting en fairness 

o Vb. de prijs van sneeuwschuivers opvoeren, wegens sneeuwstorm: 82% 

beoordeelde deze handeling als (zeer) oneerlijk. Kennelijk beschouwden de 

respondenten de prijs van voor de sneeuwstorm als een referentiepunt en de 

verhoogde prijs als een verlies dat de verkoper aan zijn klanten oplegde, niet 

omdat hij daartoe genoodzaakt was maar domweg omdat hij dit kon doen.  

o  Respondenten toonden zich alleen verontwaardigd als een bedrijf zijn macht 

gebruikte om informele contracten met werknemers of klanten te verbreken en 

een verlies aan anderen op te leggen teneinde zijn winst te vergroten.  

Vb. vragen examen 
Team X vroeg personen een inschatting van hun eigen rijvaardigheid te maken. Sommige 

proefpersonen moesten vooraf een aantal vragen beantwoorden over boetes, ongevallen, 

te snel rijden etc. Andere proefpersonen niet. Team 15 verwachtte dat deze manipulatie 

een effect zou hebben op de inschatting van de rijvaardigheid. Mocht dit effect zich 

voorgedaan hebben, dan zou dit een illustratie geweest zijn van: 

A. De beschikbaarheidsheuristiek 

B. Anchoring 

C. Optimism bias 

D. Planning fallacy 

Onder meer na de presentatie van team X hadden we het in de discussies over de voor- en 

nadelen van homogene steekproeven versus heterogene steekproeven. Welke bewering is 

correct?  

A. In vergelijking met homogene steekproeven hebben heterogene steekproeven een lagere 

interne validiteit en een hogere externe validiteit 

B. In vergelijking met homogene steekproeven hebben heterogene steekproeven een hogere 

interne validiteit en een lage externe validiteit 

C. In vergelijking met heterogene steekproeven hebben homogene steekproeven zowel een 

lagere interne validiteit als een lagere externe validiteit 

D. Geen van de bovenstaande opties is correct. 

 

 



In Frankrijk won de tot voor kort relatief onbekende politicus Emmanuel Macron de 

presidents – en de parlementsverkiezingen. Hij startte pas een nieuwe beweging ‘En 

Marche’ die tot enkele weken geleden zelfs te weinig leden telde om te kunnen deelnemen 

aan de parlementsverkiezingen. Hij nam een standpunt in dat reeds lang afgeschreven leek: 

Hij distantieerde zich van bestaande partijen en pleitte voor een verenigd Europa en voor 

een open, liberale samenleving. Sommige noemen deze gebeurtenis het politiek sprookje 

van het voorbije decennium. Al snel verschenen in de pers en op social media talloze 

berichten als “Wat kan uw bedrijf leren van het succesverhaal Macron”? Belgische politici 

profileerden zich als de ‘Macron’ van België door zich te distantiëren van de oude politieke 

cultuur. HR-managers en consultants pikken snel in op deze hype met trainingen en lezingen 

over dit nieuw type leiderschap. Op basis van je inzichten in Behavioral Economics, hoe zou 

je deze hype in de bedrijfswereld verklaren? 

A. Mensen houden van een goed verhaal, ook al heeft het verhaal gaten. 

B. Men onderschat de rol van geluk in succes. 

C. De neiging van Systeem 1 om op basis van zwakke aanwijzingen zeldzame gebeurtenissen 

te voorspellen. 

D. Elk van de opties is correct 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ons Feilbare Denken (H29-32) 

29. Het viervoudig patroon (pg. 330)  

29.1 Verandering van kansen 

• Een reden voor de populariteit van de gokmetafoor in het onderzoek naar 

besluitvorming is dat hij een natuurlijke regel levert voor de toekenning van 

gewichten aan de uitkomsten van een vooruitzicht: hoe waarschijnlijker de uitkomst, 

hoe meer gewicht zij zal krijgen  

• Het verwachtingsprincipe biedt geen correcte beschrijving van hoe mensen denken 

over de waarschijnlijkheid van riskante vooruitzichten.  

• Hier voorspelt het verwachtingsprincipe dat je utiliteit in elk van de 4 gevallen 

toeneemt met precies 5 procent: 

o Mogelijkheidseffect: de verhoging van 5 tot 10% verdubbelt de waarschijnlijkheid 

van het winnen, maar de psychologische waarde van het vooruitzicht verdubbelt 

niet. De sterke indruk van de verandering van 0 naar 5% illustreert het 

mogelijkheidseffect dat met zich meebrengt dat zeer onwaarschijnlijke uitkomsten 

teveel gewicht krijgen.  
▪ vb. mensen die enorme aantallen loten kopen, tonen zich bereid om veel meer dan de 

verwachte waarde te betalen voor zeer kleine kansen op een grote prijs 

o Zekerheidseffect: de verhoging van 95 tot 100% is een andere kwalitatieve 

verandering die een sterk effect oplevert, het zekerheidseffect. Uitkomsten die 

bijna zeker zijn, krijgen minder gewicht dan hun waarschijnlijkheid rechtvaardigt 
▪ vb. pg 331-332 

 

29.2 Paradox van Allais (1952) 

• Als u net zo bent als de meeste andere mensen hebt u bij probleem A voor de 

linkeroptie gekozen en bij probleem B voor de rechteroptie.  

o Bij probleem A geeft bijna iedereen de voorkeur aan de linkeroptie, omdat het 

verschil tussen de prijzen meer indruk maakt dan het verschil tussen de kansen op 

winst 

o Bij probleem B kiest de grote meerderheid de voor de garantie (zekerheidseffect) 

 



29.3 Beslissingsgewichten (Kahneman & Tversky) (pg 335-336) 

• In de tabel is te zien dat: 

o De beslissingsgewichten aan de uitersten gelijk zijn aan de overeenkomstige 

waarschijnlijkheden: beide gelijk aan 0 wanneer de uitkomst onmogelijk is en 

beide gelijk aan 100 wanneer de uitkomst gegarandeerd is.  

o Aan de onderkant links: vinden we het mogelijkheidseffect, waar 

onwaarschijnlijke gebeurtenissen aanzienlijk worden overgewaardeerd. Het 

zekerheidseffect aan het andere uiteinde is nog opvallender: een risico van 2% dat 

je de prijs niet wint, vermindert de utiliteit van de gok met 13% van 100 tot 87,1.  

 

29.4 Het viervoudig patroon (pg. 337-339!) 

• Hoge waarschijnlijkheid - winst (bv. minnelijke schikking ): ongunstige regeling 

aanvaarden, als het gaat om winst gaan ze voor de zekerheid  

• Lage waarschijnlijkheid - winst (bv. loterij): meeste mensen gaan voor de kans op 

het veel grotere bedrag, men overschat de kleine kans op het enorme bedrag, men 

heeft hoop en gaat voor het risico  

• Hoge waarschijnlijkheid - verlies (bv. oorlogen): toch al 1700 euro kwijt, voor die 300 

euro meer (gaan hier voor het risico, hopen op meer/betere resultaten)  

• Lage waarschijnlijkheid - verlies (bv. verzekeringen): gaan voor de zekerheid en 

betalen vast bedrag bv. brandverzekering  

 



29.5 Minnelijke schikkingen  

 
• Als je veel van dergelijke beslissingen op lange termijn (breed kader) bekijkt, kun je zien 

dat het betalen van een prijs om een klein risico (5%) op een groot verlies                           

(1 miljoen) te vermijden kostbaar is (minnelijke schikking: totaal 20 miljoen).  

30. Zeldzame gebeurtenissen (pg. 343) 

• De opwekking van emoties is associatief, automatisch en ongecontroleerd en roept 

een impuls op jezelf actief te beschermen. Systeem 2 mag dan ‘weten’ dat de 

dreiging niet waarschijnlijk is, maar deze kennis doet niets af aan het ongemak dat je 

bij jezelf hebt opgeroepen en aan het verlangen om dit ongemak te vermijden. 

Systeem 1 kan niet worden uitgeschakeld. De emotie staat niet alleen buiten 

verhouding met de waarschijnlijkheid, maar is ook ongevoelig voor de precieze mate 

van waarschijnlijkheid.  

o Bv. terrorisme: een zeer levendig beeld van dood en verderf, bekrachtigd door 

aandacht in de media en gesprekken, ookal is dit risico te verwaarlozen met een 

uiterst kleine waarschijnlijkheid om zelf slachtoffer te worden. 

30.1 Levendige uitkomsten  

• Psychologie van terrorisme 

o Komt overeen met psychologie van een loterij: de opwindende mogelijkheid van 

het winnen van een grote prijs deelt zich mee aan de hele omgeving en wordt 

bekrachtigd door gesprekken op het werk en thuis (aangename fantasieën). De 

feitelijke waarschijnlijkheid is niet van belang, het enige dat telt is de 

mogelijkheid (mogelijkheidseffect) 

o Irrationeler voor levendige uitkomsten: WYSIATI 

o De waarschijnlijkheid van een zeldzame gebeurtenis wordt gemakkelijker 

overgewaardeerd wanneer het alternatief niet duidelijk is: vb. basket pg. 346  

o Ondernemers die hun vooruitzichten beoordelen, zijn geneigd hun kansen te 

overschatten en aan hun schattingen te veel gewicht toe te kennen 

• Rijke en levendige verbeelding 

o Een rijke en levendige verbeelding van de uitkomst, ongeacht of deze al dan niet 

emotioneel is, kan de rol van waarschijnlijkheid in de beoordeling van een onzeker 

vooruitzicht terugdringen. Deze hypothese suggereert dus: de toevoeging van 



irrelevante maar levendige bijzonderheden aan een geldelijke uitkomst verstoort 

de berekening  

▪ In het tweede geval is er minder gevoeligheid voor waarschijnlijkheid, omdat de 

blauwe envelop een rijker en directer beeld oproept dan het abstracte idee van 

een som geld. Je hebt de gebeurtenis mentaal in beeld gebracht en daarmee 

een scherp beeld van de uitkomst opgeroepen 

▪ Cognitief gemak draagt ook bij aan het zekerheidseffect: wanneer je jezelf een 

levendig beeld van een gebeurtenis hebt gevormd wordt de mogelijkheid dat 

deze gebeurtenis niet zal plaatsvinden ook levendig verbeeld en wordt daar een 

groot gewicht aan toegekend. De combinatie van een versterkt 

mogelijkheidseffect en een versterkt zekerheidseffect laat weinig ruimte voor 

veranderde beslissingsgewichten in het gebied tussen kansen van 21 en 84% 

 

 

30.2 Levendige waarschijnlijkheden (pg. 350-352) 

• Verwaarlozing van de noemers bij levendige waarschijnlijkheden 

o We gaan ervanuit gaan dat de kans groter is omdat we de noemer gaan 

verwaarlozen 

o Een kleine probabiliteit zal meer gaan doorwegen als je dat uitdrukt in een 

relatieve frequentie (bv. 2/100 = levendiger) dan dat je dit doet met een 

percentage (2%)  

 

• Ook bij professionals: dokters, rechters 

30.3 Unit of measurement  

• De eenheid waarmee je iets uitdrukt vergeet je, je kijkt alleen naar het absolute getal 

(de teller) bv. calorieën of kilojoules  

31. Riskante beleidsbeslissingen (pg. 357) 

• Wij zijn van nature smalle denkers 

• WYSIATI: omdat we hiervoor gevoelig zijn en opzien tegen geestelijke inspanning zijn 

we geneigd over elk probleem dat zich voordoet een beslissing te nemen, zelf als we 

speciaal geïnstrueerd zijn om problemen in samenhang onder ogen te zien 

• Weinig cognitieve inspanning 

• Combinatie van een small kader en afkeer van verlies is zeer kostelijk  



31.1 Probleem van Samuelson 

• De respondent geeft zijn afkeer van verlies nooit op. Maar de opeenstapeling van 

gunstige gokken brengt de kans op verlies snel terug, en daarmee vermindert ook de 

invloed van afkeer van verlies op zijn voorkeuren.  

 

31.2 Breed of smal kader: denk als een handelaar  

• Binnen de conditie van een smal kader werd hun gevraagd: ‘elke beslissing te nemen 

alsof die de enige was’ en hun emoties te accepteren. De instructies voor een breed 

kader bij het nemen van een beslissing bevatte formuleringen zoals: ‘stel je voor dat 

je een handelaar bent’, ‘je doet dit heel de tijd’ 

o  Zoals verwacht verzwakte een breed kader de emotionele reacties op verlies en 

versterkte het de bereidheid om risico’s te nemen (Hoe vermijden? Zie pg. 363) 

 

31.3 Risicobeleid = breed kader 

• Beslissers met een geneigdheid tot smalle kaders stellen elke keer dat ze tegenover 

riskante keuzen komen te staan opnieuw hun voorkeur vast. Ze zouden beter af zijn 

met een risicobeleid dat ze stelselmatig toepassen als een dergelijk probleem zich 

voordoet. Een risicobeleid is een breed kader dat een bepaald riskante keuze 

onderbrengt in een verzameling van soortgelijke keuzes.  

32. De stand bijhouden (pg. 366) 

32. 1 Mentale rekeningen: een vorm van smalle kaders  

• Er zijn verschillende soorten mentale rekeningen: we bewaren ons geld op 

verschillende rekeningen die soms fysiek bestaan en soms alleen in ons denken. Zo 

maken we onderscheid tussen huishoudgeld, algemene besparingen, medische 

noodgevallen,….  

• Voorbeeld museum 

o Geld verliezen is een andere mentale rekening 

 

 



• Mentale rekening (Thaler): 

 

• Bv. Gokken: als ze geld winnen, gaan ze niet geneigd zijn om dit gewonnen geld te 

gebruiken om hun schulden af te betalen, maar ze blijven ermee gokken omdat het 

op de rekening van ‘gokken’ staat (rigide) 

• Bv. Shoppen: je hebt een budget van kleren opgebruikt, waarna je nog leuke 

accessoires of schoenen ziet. Dit zal je niet categoriseren binnen het budget van 

kleren kopen, maar hier zal je een nieuwe rekening openen (flexibel) 

32.2 Het verkopen van winnaars i.p.v. verliezers  

• Dispositie effect 

o Een plausibele manier om de keuze te formuleren is als volgt: ‘Ik kan de rekening 

van BT afsluiten met een succes voor mijn reputatie als belegger. Daartegenover 

kan ik de rekening van TM afsluiten met een smet op mijn reputatie. Wat zou ik 

liever doen?’. Als het probleem geformuleerd wordt als een keuze tussen jezelf 

een genoegen doen en jezelf pijn bezorgen, zal je zeker BT verkopen en je 

verheugen op je beleggingsprestaties. Zoals te verwachten valt heeft onderzoek 

naar financieel gedrag een sterke voorkeur vastgesteld voor het verkopen van 

winnaars in plaats van verliezers 

o = voorbeeld van een smal kader. De belegger heeft afzonderlijke mentale 

rekeningen geopend voor elk aandeel dat hij gekocht heeft en wil elke rekening 

met een positief saldo afsluiten. Een rationele actor zou het geheel van de 

portefeuille overzien en het aandeel verkopen dat in de toekomst waarschijnlijk 

minder goed zal presteren, zonder na te gaan of het een winnaar of verliezer is. 

 

32.3 Sunk-Cost Fallacy 

• = het idee dat een bedrijf of organisatie eerder doorgaat met een project als ze er al 

veel geld, tijd of moeite in hebben geïnvesteerd, zelfs als doorgaan niet het beste is 

om te doen (‘throwing good money after bad’) 

o Slechte job 

o Ongelukkig huwelijk 



o Weinig belovende onderzoeksprojecten 

o Agency probleem: ceo vervangen die door eerdere beslissingen in het nauw is 

gedreven en niet bereid is om verliezen te accepteren. Nieuwe ceo is niet perse 

competenter, maar is niet belast met dezelfde mentale rekeningen en zal daarom 

beter in staat zijn om de gemaakte kosten van eerdere investeringen te negeren 

bij het beoordelen van nieuwe kansen 

32.3 Spijt en verantwoordelijkheid  

• Spijt is wat je ervaart wanneer je je heel gemakkelijk kunt voorstellen dat je iets 

anders doet dan wat je feitelijk gedaan hebt (opgeroepen door alternatieven) 

• Abnormale gebeurtenissen kunnen in de verbeelding gemakkelijker ongedaan 

worden gemaakt door normale  

o Link met normaliteit / afwijken van de norm (default) 

• Mensen verwachten een sterkere emotionele reactie (bv. spijt) te krijgen op een 

uitkomst die het gevolg is van hun handelen dan op diezelfde uitkomst als deze niet 

door hun eigen handelen tot stand in gekomen, dus bij een actieve beslissing 

• De afwijking van de standaardreactie roept gevoel van spijt op 

• Meestal overschatten we spijt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ons Feilbare Denken (H33-38) 

33. Het kan verkeren (pg. 378) 

 

• Experiment: elke deelnemer kreeg slechts één scenario voor ogen en kende daaraan 

een waarde in dollars toe 

o Het slachtoffer kreeg een veel hoger bedrag als hij beschoten was in een winkel die 

hij maar zelden bezocht dan als dit gebeurd was in zijn gebruikelijke winkel. 

Medeleven met een schrijnende gebeurtenis is een contrafeitelijk gevoel dat wordt 

opgeroepen door de gedachte: ‘als hij nu maar in zijn normale winkel 

boodschappen had gedaan…’. De bekende mechanismen van substitutie en 

gematchte intensiteit brengen de sterkte van de emotionele reactie op het verhaal 

over naar een geldelijke schaal, waardoor er een groot verschil ontstaat in de 

beloning in euro’s.  

o Bijna iedereen die de twee scenario’s tegelijkertijd onder ogen krijgt, onderschrijft 

het principe van medeleven met een schrijnende gebeurtenis geen geldige 

overweging is. Dit principe komt alleen naar voren wanneer de twee scenario’s 

samen beschouwd worden 

33.1 Context is belangrijk (Ariely, Predictably Irrational) 

• Meer mensen kiezen bij de 3 opties voor print en internet (84% i.p.v. 32%)                                     

 print-only is een valse optie (decoy) om ervoor te zorgen dat mensen veranderen 

van voorkeur 

 
 

 

Je hebt een oordeel gevormd door twee scenario’s 

gelijktijdig onder ogen te zien en een vergelijking te 

maken. Als je denkt dat het tweede scenario een grotere 

schadevergoeding verdient, zal je daaraan ook een 

hogere waarde in euro toekennen.    

Er is bijna algemene overeenstemming over het 

antwoord: de schadevergoeding zou in beide situaties 

gelijk moeten zijn. De vergoeding wordt toegekend 

vanwege de ernst van de verwondingen, dus waarom 

zou de locatie waar deze verwondingen werd 

toegebracht iets uitmaken?  

 



33.2 Categorieën 

• Beoordelingen en voorkeuren hangen binnen categorieën samen, maar kunnen die 

samenhang verliezen wanneer de beoordeelde objecten tot verschillende 

categorieën behoren:  

 

De eerste en tweede vraag hebben betrekking op zaken die tot dezelfde categorie 

behoren (fruit) en dan weet je ook direct wat je lekkerder vindt. Er zal geen omslag in 

de voorkeur optreden omdat verschillende vruchten met dezelfde norm vergeleken 

worden en zowel bij een afzonderlijke als bij een gecombineerde beoordeling 

impliciet met elkaar vergeleken worden. In tegenstelling tot de vragen over zaken 

binnen eenzelfde categorie is er voor de vergelijking appels – biefstuk geen stabiel 

antwoord, want appels en biefstukken kunnen elkaar normaal niet vervangen en 

voorzien niet in dezelfde behoefte. 

• Experiment: wanneer de woordenboeken afzonderlijk beoordeeld worden wordt 

woordenboek A het hoogste gewaardeerd, maar natuurlijk verandert de voorkeur bij 

een gecombineerde beoordeling.  

o Beoordeelbaarheidshypothse: bij een afzonderlijke beoordeling wordt aan het 

aantal lemma’s geen gewicht toegekend omdat dit aantal niet op zichzelf 

beoordeeld kan worden. Bij een gecombineerde beoordeling is het daarentegen 

direct duidelijk dat woordenboek B op dut punt superieur is en wordt ook duidelijk 

dat het aantal lemma’s veel belangrijker is dan de toestand van de kaft.  

 
 

• Verzoek dolfijnen (afzonderlijk bekijken): Ook in het geval dat je je daar niet bewust 

van was, zijn er bij jou ideeën en herinneringen over overeenkomstige goede doelen 

opgekomen met name over projecten voor de bescherming van bedreigde 

diersoorten. Beoordeling op de dimensie goed-slecht is een automatische operatie 

van systeem 1 en je hebt je een globale indruk gevormd van de plaats van de dolfijn 

binnen de rangorde van diersoorten die bij je zijn opgekomen. Stel je voor dat je 

gesteld bent op dolfijnen, daarom zal je waarschijnlijk het gevoel hebben dat het een 

goede zaak is om ze te redden. De volgende stap, die ook automatisch tot stand 

komt, levert een geldbedrag op door de intensiteit van je voorliefde voor dolfijnen 

over te brengen op een schaal van bijdragen (zie pg. 384 voor vb’n van de schalen)  



 

• Verzoek landarbeiders (afzonderlijk bekijken): als je het probleem automatisch 

onderbracht in de categorie volkgezondheids, heb je waarschijnlijk vastgesteld dat 

het risico van huidkanker bij landarbeiders in deze categorie niet hoog geklasseerd 

staat, bijna zeker lager dan de klassering van dolfijnen onder bedreigde diersoorten.  

 

• Verzoek dolfijnen – landarbeiders (gecombineerd bekijken): bij het afzonderlijk 

bekijken kwam het feit dat dolfijnen niet menselijk zijn niet naar voren omdat alle 

gegadigden voor je bijdrage die bij je in gedachten kwamen datzelfde kenmerk 

hadden. Het zwakke kader van de afzonderlijke beoordeling maakte het mogelijk dat 

de dolfijnen een hogere intensiteitsscore kregen en vervolgens een hogere bijdragen 

op grond van het matchen van intensiteit. Bij een gecombineerde beoordeling tonen 

mensen een duidelijke voorkeur voor de landarbeiders en een bereidheid om 

aanzienlijk meer aan hun welzijn bij te dragen dan aan de bescherming van een niet-

menselijke diersoort.   

33.3 Onrechtvaardige omslagen 

• Pg. 385-388 

 

 



34. Kaders en de werkelijkheid (pg. 389) 

• Italië heeft gewonnen – Frankrijk heeft verloren 

o In een logische redenering zijn de twee beschrijvingen van de uitkomst van de 

wedstrijd uitwisselbaar omdat ze dezelfde toestand van de wereld beschrijven 

o Andere betekenis: ‘Italië heeft gewonnen’ roept gedachten op over het Italiaanse 

elftal en wat het heeft gedaan om te winnen. ‘Frankrijk heeft verloren’ roept 

gedachten op over het Franse elftal en wat het heeft gedaan waardoor het verloor 

 in termen van de associaties die ze teweegbrengen (de manier waarop systeem 1 

erop reageert) betekenen de twee zinnen inderdaad verschillende dingen 

34.1 Emotionele kaders 

• Twee problemen identiek? In beide moet je beslissen of je een onzeker vooruitzicht 

wil accepteren dat je ofwel 95 dollar rijker maakt, ofwel 5 dollar armer.  

• In werkelijkheid levert één van beide formuleringen veel meer positieve 

antwoorden op: de tweede  

o Een slechte uitkomst is veel acceptabeler als die wordt ingekaderd als de kosten 

van een lot dat niet wint dan wanneer deze wordt beschreven als het verliezen 

van een weddenschap 

o Verliezen roepen sterkere negatieve gevoelens op dan kosten. Keuzen zijn niet in de 

werkelijkheid verankerd omdat systeem 1 niet in de werkelijkheid verankerd is.  

 

• Operatief ingrijpen was veel populairder in het eerste kader (84% koos hiervoor), dan 

in het tweede kader (waarin 50% koos voor bestraling).  

o De twee beschrijvingen zijn vanuit een logisch gezichtspunt gelijkwaardig  

o Maar systeem 1 staat maar zelden onverschillig tegenover emotionele woorden: 

sterftekans is slecht, overlevingskans is goed, en een overlevingskans van 90% 

klinkt bemoedigend terwijl een sterftekans van 10% angst inboezemt.  

o Een belangrijke uitkomst van het onderzoek is dat artsen net zo gevoelig waren 

voor het kadereffect als mensen zonder medische scholing 

 

 

 

 
 



34.2 Lege intuïties  

• Programma’s A en A’ zijn identiek, hetzelfde geldt voor programma B en B’ 

• In het tweede kader geeft een grotere meerderheid echter de voorkeur aan de gok 

• De verschillende keuzen in de tweede kader passen in de prospecttheorie, waarin 

keuzes tussen gokken en zekerheden op verschillende manieren tot stand komen, 

afhankelijk van de vraag of de uitkomsten goed of slecht zijn 

o Als de uitkomst goed is hebben beslissers de neiging om de zekerheid boven de 

gok te stellen (afkerig te zijn van risico)  

o Wanneer beide uitkomsten negatief zijn, zijn ze geneigd de zekerheid te 

verwerpen en de gok te accepteren (het risico op te zoeken)  

 

34.3 Goede kaders 
1. Kaders (omgeving) beïnvloeden oordeel 

• Opportuniteiten voor nudging want framing is vrij 

• Default mogelijkheden (standaard): de landen met een hoog percentage 

orgaandonaties maken gebruik van een ‘opt out formulering’ waarbij personen die 

niet willen doneren dat speciaal moeten aangeven. Wanneer ze deze eenvoudige 

handeling niet uitvoeren, worden ze als bereidwillige donoren aangemerkt. De 

landen met een laag percentage maken gebruik van een ‘opt in formulering’. Hierbij 

moet je speciaal aangeven als je donor wil worden. De beste voorspeller van de 

bereidheid om organen te doneren is de verwoording van de standaardoptie die van 

kracht wordt wanneer je niet expliciet het alternatief aangeeft  

 



2. Kaders als verlies vs. winst 

• Mensen extreem gemotiveerd om verlies te vermijden 

• Brede kaders versus smalle kaders: bredere kaders en omvattende rekeningen 

leiden over het algemeen tot rationelere beslissingen  

• Mental accounting/sunk cost fallacy: verschillende kaders roepen verschillende 

mentale rekeningen op en de betekenis van het verlies hangt af van de rekeningen 

waarop het geboekt is 

3. Invloed van kaders en vergelijking contexten  

• Meer mogelijkheden tot vergelijking geeft accuratere inschatting  

34.4 MPG - GPM 

• MPG-illusion: pg. 398 – 400 

 

35. Twee zelven (pg. 405) 

35.1 Ervaren utiliteit 

 



35.2 Ervaring en geheugen 

• De regel van piek en afloop: de omvattende retrospectieve beoordeling werd goed 

voorspeld door het gemiddelde van het pijnniveau op het pijnlijkste moment van de 

ervaring en aan het einde 

• Verwaarlozing van duur: de duur van de behandeling had geen enkel effect op de 

beoordeling van de totale pijn 

 

35.3 Dilemma 
1. Ervaren zelf (experiencing self) 

• Doet het nu pijn? 

2. Terugblikkende zelf (remembering self) 

• Hoe was het alles bij elkaar? 

3. Implicatie 

• Wil je herinnering aan pijn verminderen, verminder de piekintensiteit van de pijn, 

niet de duur van de pijn 

• Wil je de ‘echte’ hoeveelheid verkregen pijn terugdringen, dan is een snelle 

uitvoering beter. Maar de patiënt zal achteraf dit niet de beste oplossing vinden 

• Toepassing: Lange/korte bevalling? 

o Als het erom gaat de herinnering aan de pijn bij patiënten terug te dringen kan 

een vermindering van de piekintensiteit van de pijn van meer belang zijn dan 

het bekorten van de behandeling. Volgens dezelfde redenering kan een 

geleidelijk verminderen van de pijn de voorkeur verdienen boven een 

plotselinge vermindering als patiënten een betere herinnering aan de 

behandeling bewaren wanneer de pijn aan het einde van de behandeling 

dragelijk is  

• Toepassing: Pijnervaring verlengen met minder intense pijn? 

o Als het erom gaat de hoeveelheid feitelijk ervaren pijn terug te dringen, kan 

een snelle uitvoering van de behandeling passend zijn zelfs als deze de 

piekintensiteit van de pijn verhoogt en de patiënten belast met een 

afschuwelijke herinnering  

• Succes = Simple Unexpected Concrete Credible Emotional Stories 



36. Het leven als een verhaal (pg. 415) 

36.1 Verhalende principe 

• Plan en denk terug: mensen het gelukkigst als ze vooraf uitkijken naar hun vakantie 

en genieten het meest als ze er achteraf aan terugdenken, maar ze zijn tijdens de 

vakantie zelf niet zo gelukkig als ze vooraf dachten of zich later herinneren 

• Kwaliteit is belangrijker dan kwantiteit: lange vakanties geven niet meer genot dan 

korte vakanties. Wanneer we terugkijken op een vakantie is get de intensiteit van 

korte ervaringen, vooral aan het eind van de vakantie, die onze herinneringen en 

emoties bepalen. Investeer dus in meeslepende, grootse gebeurtenissen en eindig 

spectaculair  

37. Ervaren welzijn (pg. 421) 

37.1 Ervaring samplen  

• Dag Reconstructie Methode (DRM): pg. 422-423 

37.2 Gallup World Poll 

• Gallup gegevens maken het mogelijk twee aspecten van welzijn te vergelijken (pg. 426): 

o Experiencing self: het welzijn dat mensen ervaren terwijl ze bezig zijn hun leven te 

leven 

o Remembering self: het oordeel dat ze zich vormen wanneer ze hun leven 

evalueren 

37.3 The French Paradox: what is the secret? 

• Amerikaanse vrouwen ongeveer 19% van hun tijd in een onplezierige toestand 

doorbrachten, iets hoger dan de Franse vrouwen (16%) of Deense vrouwen (14%) 

• Franse vrouwen brengen minder tijd met hun kinderen door maar genieten er meer 

van, misschien omdat ze hun kinderen meer zelf verzorgen en ’s middags minder tijd 

besteden aan het rondrijden van hun kinderen naar verschillende activiteiten 

• Franse en Amerikaanse vrouwen brengen ongeveer dezelfde tijd met eten door, 

maar het eten was voor de Franse vrouwen tweemaal zo’n sterk aandachtspunt als 

voor Amerikaanse vrouwen. Amerikaanse vrouwen waren meer geneigd om het een 

met andere activiteit te combineren en hun plezier in eten liep daardoor navenant 

terug.  

37.4 Ben je gelukkiger als je rijk bent?  

• Armoede geeft mensen een ellendig gevoel en rijkdom kan je tevredenheid over je 

leven vergroten maar het ervaren welzijn (gemiddeld genomen) versterkt niet 

• Tevredenheid over het leven is geen vertekening van ervaren welzijn  

 



• Verschil in geluk inschatting tussen: 

o Het welzijn dat mensen ervaren terwijl ze bezig zijn hun leven te leven 

o Het oordeel dat ze zich vormen wanneer ze hun leven evalueren 

38. Denken over het leven (pg. 429) 

• Huwelijk: De grafiek toont het niveau van tevredenheid dat gerapporteerd werd rond 

de tijd dat de respondenten in het huwelijk traden (pg. 430 – 432) 

 
• Ben je gelukkiger als je in California woont?: pg. 434 - 436 

 

38.1 Miswanting: WYSIATI 

• Kern van de kokerillusie WYSIATI: bv. ‘Hoeveel genoegen beleeft u aan uw auto?’ pg. 435 

o Vanwege de substitutie hield je geen rekening met het feit dat je maar zelfden 

over je auto nadenkt, een vorm van verwaarlozing van duur. Het resultaat is een 

kokerillusie. Als je op je auto gesteld bent, zal je gemakkelijk het genoegen dat je 

daaraan beleeft overdrijven, iets wat je op een dwaalspoor zal brengen wanneer 

je denkt aan de kwaliteit van je huidige auto en wanneer je de aankoop van een 

nieuwe overweegt  

• Miswanting = beschrijving van slechte keuzes die voortkomen uit fouten van affectief 

voorspellen. De kokerillusie is een rijke bron van miswanting. Met name maakt hij 

ons geneigd om het effect van belangrijke aankopen of veranderde omstandigheden 

op ons toekomstig welzijn te overdrijven.  

o Op grond van WYSIATI ben je geneigd om de lange termijn voordelen van de auto 

te overdrijven, maar niet om dezelfde fout te maken in verband met een sociale 

omgeving of met activiteiten die op zichzelf om aandacht vragen zoals tennissen. 

ervaringen die hun aandachtswaarde op lange termijn behouden min 

 


