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Begrippenlijst sociale psychologie 

Crosscultureel onderzoek Studie van gelijkenissen en verschillen tussen 
mensen en tussen mensen uit verschillende culturen. 

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

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

Interactionisme Een stroming die de nadruk legt op het feit dat er een 
dynamische wisselwerking is tussen individuele 
verschillen en de situatie, waarbij uitingen van 
individuele verschillen afhankelijk zijn van de 
situatie. 

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

Multilevel analyse Analyse die effecten bepaalt van de verschillende 
hiërarchische niveaus op een uitkomstvariabele, 
waarbij het individuele niveau het ondergeschikte 
niveau vormt en de groep, organisatie of 
maatschappij het bovengeschikte niveau uitmaakt.  

Persoonlijkheidspsychologie De studie van de structuur en de effecten van stabiele 
en cross-situationele eigenschappen van individuen. 

Sociale cognitie De studie van het waarnemen, onthouden en 
interpreteren van informatie over onszelf en anderen. 

Sociale neurowetenschap De studie van de relatie tussen neurologische en 
sociale processen.  

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

Toegepast onderzoek Onderzoek met het oog op het verbeteren van onze 
kennis over natuurlijke gebeurtenissen en het 
oplossen van praktische problemen.  
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Vooroordelen Negatieve gevoelens tegenover andere personen 
gebaseerd op hun lidmaatschap van bepaalde sociale 
groepen.  

Afhankelijke variabelen De variabelen in een experiment die door de 
onderzoekers worden gemeten om te zien of ze door 
de onafhankelijke variabelen worden beïnvloed.  

Archiefonderzoek De studie van bestaand materiaal, zoals verslagen, 
documenten, krantenartikelen, dagboeken en 
misdaadstatistieken.  

Begripsvaliditeit De mate waarin de operationele variabelen de 
corresponderende conceptuele variabelen 
manipuleren of meten.  

Controlegroep Een groep deelnemers die exact dezelfde procedures 
van het experiment opgelegd krijgen, maar niet 
blootgesteld worden aan de onafhankelijke variabele.  

Correlatiecoëfficiënt Een statistische indicator die de sterkte en de richting 
van het verband tussen twee variabelen weergeeft.  

Correlationeel onderzoek Onderzoek dat het verband tussen variabelen nagaat. 

Debriefing De onthulling van de bedoeling van het onderzoek 
aan de deelnemers na het beëindigen ervan, waarmee 
de onderzoeker de eventueel opgewekte negatieve 
gevoelens neutraliseert en het belang voor de 
wetenschap van de bijdrage van de deelnemers 
beklemtoont.  

Deceptie Het verstrekken van valse informatie aan deelnemers 
over de doelstellingen van het onderzoek.  

Deelnemer Een individu dat deelneemt aan een psychologische 
studie.  

Experimenteel realisme De mate waarin de experimentele situatie en 
procedures de deelnemers aangrijpen en hen tot 
spontaan en natuurlijk gedrag aanzetten.  

Externe validiteit De mate waarin met redelijke zekerheid de 
bevindingen van een studie kunnen worden 
veralgemeend naar andere operationele definities, 
deelnemers, situaties en tijdstippen.  

Geïnformeerde toestemming De weloverwogen en vrijwillige beslissing van een 
persoon om aan een onderzoek deel te nemen, 
steunend op de beschrijving door de onderzoeker van 
de vereisten voor de deelname aan het onderzoek.  
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Handlangers Medewerkers van de onderzoeker die zich voordoen 
als gewone onderzoekdeelnemers.  

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

Hypothese Een expliciete, toetsbare voorspelling over het al dan 
niet optreden van een gebeurtenis.  

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

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

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

Interne consistentie De mate waarin items van een vragenlijst met elkaar 
samenhangen of correleren.  

Interne validiteit De mate waarin met redelijke zekerheid de 
verschillen in de afhankelijke variabelen 
toegeschreven kunnen worden aan het effect van de 
onafhankelijke variabelen.  

Longitudinaal correlationeel onderzoek Correlationeel onderzoek waarbij de bestudeerde 
variabelen op twee of meerdere tijdsmomenten 
worden gemeten.  

Onafhankelijke variabelen De variabelen die door de onderzoeker in een 
experiment worden gemanipuleerd om te zien welk 
effect ze hebben op de afhankelijke variabelen.  

Operationele variabele De specifieke manier waarop de conceptuele 
variabele wordt gemanipuleerd en gemeten.  

Primaire bronnen Oorspronkelijk gepubliceerd werk over bevindingen, 
dat vaak in artikelvorm in tijdschriften verschijnt.  

Secundaire bronnen Samenvattende bespreking van 
onderzoeksbevindingen uit primaire bronnen, vaak in 
de vorm van theoretische hoofdstukken of 
introductieboeken.  

Socialewenselijkheidsvertekening De tendens van deelnemers om onnauwkeurige 
zelfbeschrijvingen te rapporteren omdat ze een goed 
figuur willen slaan bij anderen.  
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Theorie Een georganiseerde set van abstracte principes die 
het mogelijk maken op geobserveerde fenomenen te 
verklaren.  

Proefleider-effect De verwachtingen van de proefleider over de 
resultaten van een experiment bepalen zijn of haar 
gedrag ten aanzien van de deelnemers, waardoor 
deelnemers op hun beurt hun gedrag aanpassen. 

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

Werelds realisme De mate waarin de onderzoekssituatie met de 
werkelijke wereld overeenkomt.  

Ego-uitputting Nadat we zelfcontrole hebben uitgeoefend, is er een 
tijdelijke verminderde capaciteit om 
zelfregulatieprocessen uit te voeren.  

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

Introspectie Het observeren en onderzoeken van interne 
processen, zoals denkbeelden, emoties en motivaties.  

Gelaatsfeedbackhypothese De hypothese dat veranderingen in de 
gelaatsuitdrukking de aanleiding kunnen zijn tot 
corresponderende veranderingen in emoties.  

Ideale zelf De eigenschappen waarvan we willen dat we ze 
zouden hebben.  

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

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

Naamlettereffect Het fenomeen dat we een grotere voorkeur hebben 
voor de letters uit de eigen naam dan voor de andere 
letters van het alfabet.  

Neerwaartse sociale vergelijkingen De defensieve neiging om zichzelf te vergelijken met 
anderen die minder succesvol, gelukkig of welgesteld 
zijn.  
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Observationeel onderzoek Systematische observatie van individuen, vaak in 
natuurlijke situaties.   

Opiniepeiling Opiniepeilingen stellen vragen over attitudes, 
opvattingen en gedragingen in een steekproef die 
representatief is voor de bestudeerde populatie.  

Overrechtvaardigingseffect De vermindering van de intrinsieke motivatie voor 
activiteiten die worden geassocieerd met beloning of 
andere extrinsieke factoren.  

Ought self De eigenschappen waarvan we vinden dat we ze 
zouden moeten hebben, wat refereert aan plichtsbesef 
en verantwoordelijkheid.  

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

Tweefactoren-emotie-theorie De theorie die stelt dat de ervaring van emoties op 
twee factoren is gebaseerd: fysiologische opwinding 
en een cognitieve interpretatie van die opwinding.  

Zelfbeschrijving Een methode waarbij de onderzoeksdeelnemer zelf 
gedachten, gevoelens, verlangens en gedrag 
beschrijft.  

Zelfbewustzijnstheorie De theorie dat aandacht gericht op het zelf leidt tot 
een verhoogde opvallendheid van interne 
standaarden, waardoor we gemotiveerd zijn om het 
gedrag aan deze standaarden aan te passen.  

Birging We koesteren ons in het succes van groepen die het 
goed doen.  

Zelfconcept Een interne representatie van wie je denkt te zijn, 
bevat aspecten die refereren aan sekserollen, etnische 
identiteit, persoonlijkheid, bekwaamheden, hobby’s, 
… 

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

Zelfhandicappering Gedrag bedoeld om de eigen prestaties te 
ondermijnen zodat we een excuus hebben voor de te 
verwachten mislukking.  

Zelfperceptietheorie De theorie die stelt dat we gedachten en gevoelens 
kunnen afleiden uit de observatie van het eigen 
gedrag en de situatie waarin het gedrag plaatsvindt.  
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Zelfpresentatie Het proces waarbij we vorm trachten te geven aan de 
impressies die anderen van ons vormen. 

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

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

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

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

Zelfstandigheid en afhankelijkheid De mate waarin iemand de klemtoon legt op het 
individuele dat dan boven de groep geplaatst wordt, 
versus onderlinge afhankelijkheid, samenwerking en 
sociale harmonie.  

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

Zelfverificatie Het verlangen door anderen gezien te worden zoals 
we onszelf zien, waardoor ze het zelfbeeld kunnen 
bevestigen.  

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

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

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

Attributietheorie  Theorie over het proces van het toeschrijven van 
oorzaken aan gedrag.  

Attributievertekeningen  Omdat we in een korte tijdspanne attributies maken, 
treden er systematische vertekeningen op in het 
verzamelen of verwerken van informatie over de 
oorzaken van het gedrag dat we proberen te 
verklaren. 
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Behoefte aan afsluiting  De behoefte om tot snelle en definitieve beslissingen 
en oordelen te komen.  

Beschikbaarheidsheuristiek  De neiging om de waarschijnlijkheid van 
gebeurtenissen te beoordelen op basis van gegevens 
die in het geheugen beschikbaar zijn en vlug en 
gemakkelijk oproepbaar zijn.  

Betekenisveranderingshypothese  Het feit dat, zodra een impressie gevormd is, nieuwe, 
inconsistente informatie op basis van de initiële 
impressie geherinterpreteerd zal worden.  

Centrale trekken  Trekken die de aanwezigheid van andere trekken 
impliceren en daardoor een sterke impact hebben op 
de resulterende indruk.  

Confirmatievertekening  De tendens om informatie te interpreteren en te 
vervormen in overeenstemming met bestaande 
opvattingen.  

Consensusinformatie  Informatie over het al dan niet voorkomen van het 
effect bij andere actoren.  

Consistentie-informatie  Informatie over het al dan niet voorkomen van het 
effect bij andere omstandigheden.  

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

Distinctiviteitsinformatie  Informatie over het al dan niet voorkomen van het 
effect bij andere stimuli.  

Fundamentele attributiefout  De neiging om, wanneer we het gedrag van anderen 
verklaren, de impact van persoonlijke factoren te 
overschatten en de rol van situaties te onderschatten.  

Geloof in een rechtvaardige wereld  De opvatting dat in deze wereld iedereen krijgt waar 
hij of zij recht op heeft en dat iedereen uiteindelijk 
naar verdienste zal worden beloond.  

Gemiddeld model  Dit model veronderstelt dat sociale waarnemers een 
globale impressie van een persoon vormen door het 
gemiddelde te nemen van alle positieve en negatieve 
kenmerken.  

Impliciete persoonlijkheidstheorie  Een netwerk van veronderstellingen over verbanden 
tussen persoonlijkheidstrekken en hun relaties met 
gedragingen.  
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Informatie-integratietheorie  De theorie die stelt dat impressies gebaseerd zijn op 
een gewogen gemiddelde van de kenmerken van de 
doelpersoon.  

Instabiele attributie Het toeschrijven van het gedrag van een doelpersoon 
aan factoren die in dit ene geval opgaan, maar op 
andere momenten wellicht niet geldig zijn.  

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

Paraverbaal gedrag  Niet-linguïstische kenmerken van communicatie, 
zoals de toon, het volume, de intonatie, de articulatie, 
het timbre en het ritme waarop iets gezegd wordt.  

Persistentie van opvattingen  De tendens om opvattingen in stand te houden.  

Persoonsattributie  Het toeschrijven van het gedrag van een doelpersoon 
aan de actor zelf en zijn of haar interne 
eigenschappen.  

Primauteitseffect  De bevinding dat eerder genoemde informatie meer 
impact heeft op het oordelen dat later gepresenteerde 
informatie.  

Representativiteitsheuristiek  De neiging om een specifieke stimulus te beoordelen 
op basis van hoe sterk de stimulus lijkt op de 
algemene categorie.  

Situationele attributie  Het toeschrijven van het gedrag van een doelpersoon 
aan factoren buiten de actor, hetzij een persoon, 
hetzij de situatie.  

Sociale perceptie  Een algemene term voor de processen die de basis 
vormen van hoe we tot oordelen over anderen 
komen. 

Stabiele attributie Het toeschrijven van het gedrag van een doelpersoon 
aan factoren die niet enkel nu aanwezig zijn, maar 
eveneens in de toekomst gelden.  

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

Treknegativiteitsvertekening  Er wordt een groter gewicht toegekend aan negatieve 
dan aan positieve eigenschappen.  
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Valse consensuseffect  De neiging om eigen opinies, kenmerken en 
gedragingen als standaard te gebruiken, waardoor we 
denken dat ze gedeeld worden met en typerend zijn 
voor anderen.  

Zelfvervullende voorspelling Het fenomeen dat andere personen gedrag stellen 
conform onze verwachtingen.  

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

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

Crediteurs Individuen die vaker wederkerigheid hanteren om 
instemming te verkrijgen. 

Deur-tegen-de-neus-techniek Iemand doet een eerste veeleisend verzoek (waarop 
natuurlijk niet wordt ingegaan) en daarna een tweede 
aanvaardbaar verzoek.  

Eigenzinnigheidskrediet Interpersoonlijk ‘krediet’ dat men verdient door de 
groepsnorm te volgen., wat later kan worden ingezet 
om van de groep af te wijken.  

Gehoorzaamheid Uitvoeren van een bevel van een autoriteit.  

Het-is-nog-niet-klaar-techniek Er is eerst een groot verzoek, maar door het doen van 
een aantal concessies kan men uiteindelijk 
instemmen met een tweede kleiner verzoek.  

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

Instemmen Gedragsverandering die het gevolg is van een direct 
verzoek. 

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

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

Minderheidsinvloed Het proces waardoor dissidenten veranderingen 
bewerkstellingen in een groep. 

Normen Overtuigingen die het gedrag richting geven, 
gebaseerd op wat de groep als typische of wenselijke 
gedragingen beschouwt. 
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Normatieve invloed Invloed die leidt tot conformiteit omdat men de 
behoefte heeft om aanvaard te worden en sympathiek 
over te komen, waardoor men afwijkend gedrag 
vermijdt. 

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

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

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

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

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

Voet-tussen-de-deur-techniek De verzoeker breekt het ijs met een klein verzoek dat 
men moeilijk kan weigeren. Instemmen met dat 
verzoek vergroot de kans dat er met het groter 
verzoek ingestemd wordt. 

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

Zodra-de-bal-aan-het-rollen-is-techniek De tweestappenstrategie waarbij men eerst een 
interessante deal voorstelt, maar nadat het slachtoffer 
het engagement is aangegaan, de kosten verhoogt.  

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

Billijkheidstheorie  De theorie die stelt dat de relatietevredenheid het 
hoogst is wanneer de verhouding tussen de voordelen 
en investeringen voor beide partners gelijk is.  

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

Erotische plasticiteit  De mogelijkheid om diverse seksuele voorkeuren te 
ervaren.  
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Evolutionaire psychologie  De benadering die stelt dat menselijk gedrag en 
voorkeuren gebaseerd zijn op de waarde die ze 
hebben om het genetisch materiaal te verspreiden en 
te beveiligen.  

Gelijkenishypothese  Het fenomeen dat personen zich aangetrokken voelen 
door en relaties aangaan met anderen die op hen 
gelijken.  

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

Hechtingsstijl  De typische manier van relatievorming van een 
persoon met betekenisvolle anderen die haar 
oorsprong kent in de interactie van die persoon als 
kind met zijn of haar verzorgen.  

Investeringen  Het niveau van inspanningen (tijd, emotionele 
betrokkenheid, zelfonthulling, …) dat iemand aan de 
relatie besteedt.  

Leedbestendigende attributies  Het toeschrijven van gewenst partnergedrag aan 
situationele factoren die specifiek en niet stabiel zijn, 
terwijl ongewenst gedrag wordt toegeschreven aan 
dispositionele, stabiele en algemene eigenschappen.  

Liefdesdriehoektheorie  De theorie die stelt dat liefde bestaat uit drie 
basiscomponenten – intimiteit, passie en engagement 
– die gecombineerd worden in acht subtypes.  

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

Moeilijk-te-krijgen-effect  De neiging om meer te houden van diegenen die 
kieskeurig zijn in het aanknopen van sociale relaties, 
dan van diegenen die gemakkelijk beschikbaar zijn.  

Nabijheidseffect  Het verschijnsel dat twee personen eerder een relatie 
zullen aangaan wanneer de fysieke afstand tussen 
beiden kleiner is.  

Negatieve-affectwederkerigheid  Een situatie waarin de expressies van negatieve 
gevoelens van de ene partner de andere partner ertoe 
aanzetten om eveneens negatief te reageren.  

Opwindingstransfer  Het proces waarbij de (residuele) opwinding 
opgewekt door een stimulus toegeschreven of 
toegevoegd wordt aan de opwinding veroorzaakt 
door een andere stimulus.  
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Partnerschapsliefde  Een veilige, vertrouwensvolle en stabiele relatie.  

Passionele liefde  Romantische liefde, gekenmerkt door sterke 
opwinding, intense aantrekking en seksuele interesse.  

Relatiebevorderende attributies  Het toeschrijven van ongewenst partnergedrag aan 
situationele, tijdelijke en specifieke factoren en 
gewenst gedrag aan dispositionele, stabiele en 
veralgemeenbare factoren.  

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

Samenhorigheidsrelatie  Een relatie waarbij de partners wederzijds 
ontvankelijk zijn voor elkaars behoeften.  

Seksuele oriëntatie  De seksuele voorkeur van een persoon voor leden 
van hetzelfde geslacht, het andere geslacht, of beide.  

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

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

Strange situation test  Een testsituatie waarbij de hechtingsstijl afgeleid 
wordt uit de reactie van baby’s wanneer de verzorger 
(meestal de moeder) het kind verlaat en wanneer hij 
of zij terugkomt.  

Vraag-terugtrekkinginteractiepatroon  Een communicatiepatroon waarbij de ene partner 
vraagt om relatieproblemen te bespreken en de 
andere partner dit weigert, wat meestal tot frustratie 
en kwaadheid leidt.  

Wat-mooi-is,-is-goed stereotype  De overtuiging dat lichamelijk aantrekkelijke 
personen positieve persoonlijkheidskenmerken 
bezitten.  

Wederkerigheid  Het evenwicht in de wederzijdse uitwisseling van wat 
we geven en wat we krijgen.  

Zelfonthulling Het proces van zichzelf aan anderen blootgeven.  

Altruïsme De motivatie om het welzijn van anderen te 
verhogen. 

Altruïstische persoonlijkheid De persoonlijkheid van personen die meer geneigd 
zijn dan anderen om in uiteenlopende situaties te 
helpen.  
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Publieksgeremdheid Een toestand waarbij we niet helpen uit vrees om een 
slechte indruk te maken op omstanders.  

Coöperatieve voortplanting Het fenomeen waarbij kinderen hun eigen 
voortplanting uitstellen om de ouders bij te staan bij 
de opvoeding van de allerkleinsten, om aldus mee te 
helpen eigen genetisch materiaal door te geven.  

Egoïsme De motivatie om het eigen welzijn te verhogen.  

Empathische bezorgdheid De belangrijkste emotionele component van 
empathie, die inhoudt dat iemand op anderen 
georiënteerde gevoelens van sympathie, genegenheid 
en medeleven ervaart.   

Groepsselectie De neiging van leden van groepen om elkaar te 
helpen op basis van sociale verbondenheid, zonder 
dat er genetische verwantschap hoeft te bestaan.  

Meervoudige onwetendheid Het fenomeen dat optreedt wanneer we ten onrechte 
denken dat anderen in een situatie geen gevaarlijk 
incident zien, louter en alleen omdat niemand 
reageert. Iedereen wacht dus op een signaal van 
anderen, die ook allemaal wachten, waardoor er geen 
actie wordt ondernomen.  

Moedige weerstand Langdurig en bewust grote risico’s nemen om 
anderen te helpen.  

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

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

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

Perspectief nemen De belangrijkste cognitieve component van empathie, 
die inhoudt dat iemand het vermogen heeft om via de 
verbeelding de wereld te bekijken door de ogen van 
anderen.  

Positievestemmingseffect Het feit dat een positieve stemming de 
hulpvaardigheid verhoogt.  

Prosociale gedragingen Gedrag met het doel anderen te bevooroordelen of 
hun welzijn te verhogen.  

Sociale norm Een algemene gedragsregel die voorschrijft welk 
gedrag door de maatschappij aanvaard wordt en welk 
gedrag onaanvaardbaar is.  
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Empathie-altruïsme-hypothese De stelling dat empathische bezorgdheid om een 
persoon in nood een altruïstisch motief creëert om te 
helpen.  

Sociale verantwoordelijkheidsnorm Een sociale norm die beklemtoont dat wie hulp nodig 
heeft, moet worden geholpen.  

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

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

Verwantschapsselectie De neiging om genetisch verwante personen te 
helpen met het oog op het verhogen van de 
overlevingskansen van gemeenschappelijk genetisch 
materiaal.  

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

Aanvaarding van interpersoonlijk geweld  De overtuiging dat gedrag dat fysieke, psychische of 
seksuele schade berokkent aan een partner in een 
hechte relatie, aanvaardbaar is.  

Aanvaarding van verkrachtingsmythes  Foute overtuigingen over verkrachting, verkrachters 
en hun slachtoffers, waardoor daders van 
verkrachting vrijgepleit worden voor hun daden en 
slachtoffers als de schuldigen worden aangewezen.  

Aggression questionnaire  Het meest gebruikte instrument dat individuele 
verschillen in agressie meet.  

Agressie  Gedrag bedoeld om iemand te kwetsen die niet wenst 
gekwetst te worden.  

Catharsis  Een afzwakking van agressiviteit als gevolg van het 
inbeelden, waarnemen of feitelijk stellen van 
agressief gedrag.  

Cognitieve hogere-ordeverwerking  Doelbewuste, weloverwogen informatieverwerking.  

Cognitieve neo-associatietheorie  De opvatting dat onaangename ervaringen 
automatische associaties oproepen met agressie 
gerelateerd materiaal en woede en angst. De 
gedragsmatige uitkomsten hangen vervolgens ten 
dele af van cognitieve hogere-orderverwerking.  
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Criminogene behoeften  De behoeften en noden die door criminele daden 
worden bevredigd, waarbij sommige direct 
samenhangen met het delinquente gedrag, maar 
andere samengaan met de sociale omgeving en de 
leefsituatie.  

Cultivering  Het proces waarbij de massamedia voor hun publiek 
een eigen versie van de sociale realiteit construeren. 

Drifttheorie  De theorie die stelt dat alle gedachten, intenties en 
gedragingen ontstaan vanuit aangeboren driften.  

Emotionele agressie  Iemand schade berokkenen omwille van de schade.  

Familiale geweldcyclus  De transmissie van huiselijk geweld van de ene 
generatie op de andere.  

Frustratie-agressie-hypothese  De stelling dat (1) frustratie altijd tot agressie leidt en 
(2) dat agressief gedrag altijd het gevolg is van 
frustratie.  

Fysieke agressie  Gedrag bedoeld om iemand lichamelijk te kwetsen.  

Habituatie  Adaptatie aan iets waarmee we vertrouwd zijn, 
waardoor zowel de fysiologische als de 
psychologische reacties afnemen.  

Instrumentele agressie  Iemand schade berokkenen om iets waardevols te 
verkrijgen.  

Matigende informatie  Informatie over de situatie van een persoon waaruit 
we kunnen opmaken dat hij/zij niet de volle 
verantwoordelijkheid draagt voor handelingen die 
schade toebrachten.  

Opwinding-affectmodel  De stelling dat agressie beïnvloed wordt door zowel 
de intensiteit van de opwinding als de aard van de 
emotie die wordt opgewekt.  

Opwindingstransfer  Het proces waarbij de opwinding opgewekt wordt 
door twee of meer stimuli, maar waarbij de totale 
opwinding aan een van die stimuli wordt 
toegeschreven.  

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

Pestgedrag  Agressief gedrag gericht op slachtoffers die zichzelf 
niet gemakkelijk kunnen verdedigen. Dit gedrag 
komt meestal voor op school en op het werk.  

Pornografie  Expliciet seksueel materiaal.  
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Relationele agressie  Diverse vormen van sociale manipulatie met het oog 
op het kwetsen van iemand, zoals voorliegen, roddel 
en achterklap verspreiden, of de doelpersoon bij 
anderen in diskrediet brengen.  

Seksuele agressie  Een andere persoon dwingen tot seks door het 
hanteren van strategieën zoals het uitoefenen van 
fysieke kracht en verbale druk of door misbruik van 
het feit dat iemand weerloos is.  

Sexting  Het verspreiden of delen van seksueel expliciete 
foto’s, video’s of berichten via mobiele telefoons of 
sociale media.  

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

Verbale agressie  Communicatie bedoeld om iemand mentaal te 
kwetsen, zoals schelden, vloeken en beledigen.  

Verplaatsing  Agressie tegenover een andere doelpersoon dan de 
bron van de frustratie, hetzij uit vrees voor de bron, 
hetzij door afwezigheid van de oorspronkelijke 
frustratiebron.  

Vijandigheidsattributievertekening  De neiging om het gedrag van anderen als vijandig te 
interpreteren.  

Wapeneffect Het feit dat loutere aanwezigheid van wapens 
agressief gedrag stimuleert.  

Accusatoire rechtspleging Een rechtssysteem waarbij het Openbaar Ministerie 
(de openbare aanklager) en de verdediging tegenover 
elkaar geplaatst worden en ze allebei een van beide 
partijen vertegenwoordigen.  

Controlevragen Vragen aan de beklaagde gesteld tijdens de 
polygraaftest die betrekking hebben op feiten die 
voor het misdrijf niet relevant zijn en minder 
opwinding uitlokken.  

Familiariteiteffect We zijn geneigd om iemand die we recent gezien 
hebben, bijvoorbeeld op foto’s of als onschuldige 
omstander bij het incident, als dader te identificeren.  

Inquisitoire rechtspleging Een rechtssysteem waarbij een neutrale onderzoeker 
of onderzoeksrechter voor beide partijen 
bewijsmateriaal verzamelt en dit tijdens het proces 
presenteert.  
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Inschikkelijkheid De bereidheid om dingen te zeggen en te doen die 
tegen onze kennis of moraal indruisen, maar waartoe 
we ons verplicht voelen vanwege al dan niet 
ingebeelde sociale druk.  

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

Polygraaf Een instrument dat fysiologische opwinding 
registreert via diverse indicatoren, zoals hartslag, 
bloedvolume, bloeddruk, huidgeleiding, 
huidtemperatuur en snelheid of volume van de 
ademhaling. Dit apparaat wordt vaak gehanteerd als 
leugendetector.  

Procesbeheersing De mate waarin een procedure het de betrokken 
partijen mogelijk maakt om hun visie op de zaak in 
de rechtbank voor te leggen.  

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

Relevante vragen Vragen aan de beklaagde gesteld tijdens de 
polygraaftest die handelen over het misdrijf en de 
grootste mate aan fysiologische opwinding 
veroorzaken.  

Retributivisme Een straftheorie die stelt dat de gerechtigheid eist dat 
straf aan plegers van delicten wordt opgelegd, 
waardoor er wraak wordt uitgeoefend voor het 
onrecht dat plegers van misdrijven de maatschappij 
aandeden.  

Schijnjury Omdat de feitelijke beraadslaging bij echte zaken niet 
kan worden geregistreerd, wordt een beroep gedaan 
op onderzoekdeelnemers die in groepen van zes of 
twaalf personen over een fictieve rechtszaak 
oordelen, waarbij hun keuzes voor en na de 
groepssessie worden nagegaan.  

Schuldige kennis test Volgens deze benadering reageren mensen met een 
andere intensiteit op bekende stimuli dan op 
onbekende stimuli.  

Show-up Procedure waarbij de politie de verdachte alleen, 
zonder andere potentiële daders, aan de getuige 
presenteert, waardoor de getuige geneigd is om 
absolute beoordelingen te maken en de accuraatheid 
stijgt.  

 



 18 

Straftheorieën Het globale perspectief op de praktijk van het straffen 
dat ingaat op de algemene rechtvaardiging van de 
praktijk van het straffen en een antwoord formuleert 
op de vraag wie voor straf in aanmerking komt en op 
welke wijze hij of zij gestraft moet worden.  

Suggestibiliteit Het voor waar waarnemen van informatie die 
anderen aandragen, waardoor de herinnering aan 
feiten verandert.  

Tunnelzicht Overdreven aandacht voor de centrale kenmerken 
van een stimulus ten koste van de perifere 
kenmerken.  

Utilitarisme Een straftheorie die stelt dat straffen gerechtvaardigd 
is omdat het toekomstig algemeen welzijn verhoogd 
wordt door reductie en preventie van criminaliteit.  

Verkeerde informatie-effect Informatie die na een gebeurtenis wordt verstrekt, 
wordt in de herinnering van de gebeurtenis 
geïntegreerd.  

Vooringenomenheid bij crossraciale identificatie Leden van de eigen etnische groep worden beter 
geïdentificeerd dan leden ven een ander ras.  

Wapenfocuseffect De aanwezigheid van een wapen slorpt de aandacht 
van de getuige op, waardoor die minder op de dader 
let. Dit effect bemoeilijkt de identificatie van de 
dader.  

Wetenschappelijke selectie van de jury Een methode waarbij eerst op basis van onderzoek in 
de gemeenschap de relaties tussen demografische 
gegevens en attitudes die voor het proces relevant 
zijn, worden bepaald, waarna deze resultaten als een 
leidraad bij de sectie van juryleden worden 
gehanteerd.  

Wrakingsrecht Het recht van advocaten om zonder toestemming van 
de rechter een beperkt aantal kandidaat-juryleden uit 
te sluiten, ook al zijn ze onbevooroordeeld.  

 


