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Samenvatting Sociale Psychologie 
Bevat notities, slides en handboek. Inhoudstafel achteraan. 

Hoofdstuk 1: Inleiding 

De mens is een sociaal dier 
• We staan in interactie met anderen, denken graag over onszelf en anderen na, observeren & 

analyseren graag anderen hun gedrag.  

• Tijdens series en films analyseren we ook gedrag met oog op voorspelling 

Sociale psychologie: definitie + verwante disciplines 

 

De kracht van de sociale situatie 
We laten ons op continue wijze beïnvloeden door onze sociale omgeving 

• Won Reagan door zijn oneliners? 

o Speech met oneliners MET reactie publiek        → scoort hoog op beoordeling 

o Speech zonder oneliners MET reactie publiek   → scoort hoog op beoordeling 

o Speech MET oneliners ZONDER reactie publiek → scoort laag op beoordeling 

→ Men werd beïnvloed door de uitbundige reacties van zijn publiek waardoor men zelf 

positievere gevoelens kreeg t.o.v. hem 

→ wilden aantonen dat een slechte omgeving mensen doet aanzetten tot slecht gedrag, zelfs 

wanneer deze onder normale omstandigheden goed gedrag zouden vertonen 

• Onderzoek in nagemaakte gevangenis. Deelnemers werden bewaker of gevangene 

o Bewakers: uniformen, handboeien, knuppel, brillen.. 

o Gevangenen: thuis opgehaald door politie, ID nummer & gevangenisuniform  

• Taak bewakers: orde behouden 

o Bewakers werden steeds inhumaner & gewelddadiger 

o Gevangenen werden apathisch & weerloos /passief  

• Gedwongen te stoppen: 

o Felle ethische kritiek 

o Kritiek op methodologie 

▪ → vroeger gestopt dan verwacht 

o Gevangenen kregen psychologisch leed: depressie, angst, psychosomatische uitslag 

o Onderzoekers zouden hebben aangezet tot hardnekkige aanpak van bewakers 

Sociale psychologie is de wetenschappelijke studie naar de wijze waarop gedachten, gevoelens, 

motivaties en gedragingen van mensen beïnvloed worden door de aanwezigheid van anderen en 

hoe wij zelf een invloed uitoefenen op hoe andere personen nadenken, voelen en zich gedragen. 



  AJ 2020-2021 
  Tristan Hulsbosch 

 
2 

 

• Onderzoekers nauwkeurig & ethisch te werk gegaan 

• Beetje andere omstandigheden dan oorspronkelijke experiment 

o → Brutaliteit & wreedheid weeral vastgesteld 

Sociale psychologie en verwante disciplines 

• Studie van groepsfactoren (context) 

o Bv. Socio-economische status (SES), nationaliteit, etnische achtergrond.. 

• In vergelijking met sociale psychologie: 

o Gelijkenis: interesse voor gelijke onderwerpen met maatschappelijk belang 

o Verschil: Sociale psychologie maakt meer gebruikt van experimenten 

→ Multilevel designs = effecten van variabelen op groeps- en individueel niveau in een enkele 

analyse nagaan. Nagaan of verbanden tussen variabelen op het individuele niveau mee bepaald 

worden door variabelen gemeten op het collectieve niveau. 

• Studie van cross-culturele stabiliteit tussen individuen 

• Vergelijking met sociale psychologie: 

o Gelijkenis: Beiden modellen die gedrag voorspellen o.b.v. gedachten, affect en 

motivaties 

o Verschil: focus op persoonlijke verschillen en situaties 

▪ Persoonlijkheidspsycho: één bron van gedrag (individu zelf) 

▪ Sociale psycho: begrijpen hoe groepssituaties personen beïnvloeden met 

belangstelling voor cross-individuele consistentie binnen situaties 

Interactionisme tss sociale- & persoonlijkheidspsychologie 
• Stroming die benadrukt dat er een dynamische wisselwerking bestaat tussen dispositie 

(persoonlijkheidskenmerken) en situatie, waarbij uitingen van dispositie afhankelijk zijn van 

de situatie 

o Onderscheid: zwakke  sterke situatie 

▪ Zwakke situatie stuurt het gedrag matig, dispositie (persoonlijkheid) is hier 

een grote factor in het uiten van een gedrag 

• Vb. Wachtkamer dokter heeft geen strenge richtlijnen of je zal 

praten of zwijgen tegen anderen → extraverte mensen zullen sneller 

praten dan introverte mensen 

▪ Sterke situaties geven op meer dwingende wijze richting aan het gedrag, 

hier speelt dispositie (persoonlijkheid) minder rol 

• Vb. In auditoria zijn extraverte mensen ook niet met iedereen aan 

het babbelen  
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Klinische psychologie Stroming die zich bezig houdt met het proberen 
behandelen en begrijpen van psychopathologie 

Persoonlijkheidspsychologie Stroming die persoonlijkheidskenmerken 
bestudeerd 

Cognitieve psychologie Houdt zich bezig met denkprocessen en 
gedachten. Bv. Geheugen & leren 

Arbeids- en organisatiepsychologie Bestudeert de mens in relatie tot het werkveld 

Sociale psychologie en mensenkennis 
Psychologie = empirisch getoetst =/= mensenkennis  

→ Soms is psychologie logisch, maar vaak ook contra-intuïtief 

Als je kinderen beloont voor iets wat ze graag  
doen, dan zullen ze die activiteit naderhand ...  
uitvoeren 
a) meer    b) evenveel    c) minder 
 

Het herhaaldelijk zien van een persoon, een  
schilderij, een gebouw zal je waardering ervoor: 
a) verhogen    b) niet wijzigen    c) verminderen 
 

De geschiedenis van de sociale psychologie 
→ Gestructureerd sociaalpsychologisch onderzoek sinds 20e eeuw (eerste experimenteel 

psychologisch labo: 1879 Leipzig v/ Wundt) 

De beginjaren van de sociale psychologie (1880-1935) 
• Gustave Le Bon: Psychologie des Foules (van de menigten) 

o Massageweld = gerelateerd aan psychologie (processen binnen individu) 

o Massa bezorgt gevoel van anonimiteit → verlies v/ verantwoordelijkheidsgevoel 

• Enkele eerste onderzoeken die geen coherent programma vormen 

o Vb. Max Ringelmann 

▪ Vergelijking van groepspresentaties met individuele prestaties (touwtrekken) 

▪ In groep presteert men minder dan alleen 

▪ Triplett: Fietsers gaan sneller in bijzijn van anderen 

• Eérste handboeken: 

o Mc Dougall 

o Edward Ross 

o Floyd Allport 

▪ Opvattingen over sociale psycho nogsteeds aanvaard 

▪ Experimenten = beste wetenschappelijke methode 

▪ Er is interactie tss personen en de sociale context 
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De jaren van bevestiging (1936-1960) 
• Interesse in WOII & Jodenvervolging → ontwikkeling sociale psycho in de VS 

• Kurt Lewin: 3 Grondbeginselen 

1. Ons gedrag wordt bepaald door hoe we de wereld waarnemen en interpreteren 

▪ Personen zien/interpreteren dezelfde situatie als verschillend 

2. Gedrag is functie van de interactie tussen persoon en omgeving 

▪ 2 gedragsdeterminanten: interne & externe 

3. Sociaalpsychologische theorieën kunnen worden toegepast voor de oplossing van 

praktische sociale problemen 

▪ Geen onderzoek zonder actie, geen actie zonder onderzoek 

▪ Fundamenteel onderzoek:  onderzoek met oog op begrip van gedrag door 

het toetsen van hypothesen die uit theorie zijn afgeleid 

▪ Toegepast onderzoek: onderzoek met oog op het verbeteren van onze 

kennis over natuurlijke gebeurtenissen en het oplossen van praktische 

problemen (bv. recht, milieu, politiek) 

Auteur Bijdrage 

Adorno et al. « The Authoritarian Personality » 
 
Invloedrijk boek over vooroordelen en 
ideologische attitudes 

Allport « The Nature of Prejudice » 
 
Invloedrijk werk over stereotypering, 
vooroordelen & intergroepscontact  

Asch « Conformiteit en persoonsperceptie » 
 
Conformiteit aan meerderheid en hoe men zich 
over anderen een beeld vormt 

Festinger « (1)Sociale vergelijkingstheorie & (2) cognitieve 
dissonantietheorie » 
 
1) hoe leert men zichzelf kennen door te 
vergelijken met anderen 
2)bestudeert de behoefte aan consistentie 
tussen cognitief en gedrag 

Heider « (1)Balanstheorie & (2)attributietheorie » 
 
1)behoefte aan consistentie tussen gedachten, 
gevoelens en sociale relaties 
2)Hoe personen oorzaken toeschrijven aan 
eigen gedrag of aan andermans gedrag 

Hovland et al. « Attitudes en overtuigende communicatie » 
 

Kelly « Attributietheorie » 
 
Bestudeerde hoe men de kosten en baten van 
sociale relaties analyseert 
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Groei en debat (1960-1975) 
• Vertrouwen & uitbreiding 

o Sociale psychologie wordt op steeds meer domeinen toegepast en bestudeerd (bv. 

bystandereffect, agressie, stress) 

→ Sociaal psychologen steeds vaker om hulp gevraagd maar konden vaak geen oplossing 

bieden 

• Gevolg: crisis & debat 

o Ethische kritiek op het bepaalde experimenten (Kelman)  

o Methodologische artefacten: verwachtingen van de onderzoekers beïnvloed het 

gedrag van de deelnemers (Orne, Rosenthal)  

o Theorieën ontwikkeld in labo zijn cultureel & historisch beperkt (Gergen)  

o De wetenschap gedomineerd door mannen 

Methodologisch en inhoudelijk pluralisme (1975-nu) 
Methodologisch Multi-methodisch = belang van 

laboratoriumexperiment is groot maar ook 
andere methoden worden gehanteerd 

Inhoudelijk “Hete” vs “Koude” perspectieven 
- Heet = Emotie & motivatie 
- Koud = cognitie (bv. sociale cognitive = ho ewe 
info ove onszelf en anderen waarnemen, 
onthouden & interpreteren) 

Internationale & culturele perspectieven Internationalisering 
- Opkomst sociale psychologie in Europa & Azië 
- Internationaal en multicultureel onderzoek 

Sociale psychologie in de 21ste eeuw 

Hersenonderzoek 
• Nieuwe beeldvormingstechnieken: werking v/h brein bestuderen 

• Ontstaan sociale neurowetenschap 

o Studie van de relatie tussen sociale & neurologische processen 

o Bestudeert hoe sociale wereld de hersenactiviteit beïnvloedt en andersom 

→ minder aandacht voor traditioneel sociaalpsychologische onderzoek 

Het internet 
• Steeds meer communicatie via internet 

• Digitale voetafdruk steeds groter 

Sociaal-culturele perspectieven 
• 2 soorten onderzoek: 

o Cross-cultureel: verschillen tussen culturen 

o Multicultureel: verschillen binnen eenzelfde cultuur 

• 2 Soorten culturen: 

o Individuele: zelfstandigheid, onafhankelijkheid, individu > goep 

o Collectivistische: afhankelijkheid, sociale harmonie, samenwerken, groep > individu 
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Hoe bepalen welke cultuur je hebt?  

1. Complexiteit maatschappij  

a. Complexe geïndustrialiseerde maatschappij: identificaties bij meerdere groepen dus 

minder trouw aan 1 groep. Meer belang voor persoonlijke doelstellingen (= 

individueel)  

2. Welvaartspeil maatschappij  

a. Financieel van elkaar afhankelijk zijn bevordert de sociale mobiliteit en de aandacht 

richt zich op persoonlijke doelstellingen (= collectivistisch)  

3. Heterogeniteit  

a. Homogene of hechte maatschappijen zijn mensen geneigd om onbuigzaam en 

onverdraagzaam te reageren op diegenen die van de norm afwijken. Losse 

maatschappijen met grote culturele diversiteit staan toleranter tegenover afwijkend 

gedrag en individuele expressie. 

Open wetenschap 
• Registratie en replicatie 

o Onderzoek wordt gedeeld zodat anderen er op verder kunnen bouwen 

Hoofdstuk 2: Onderzoeksmethoden 

De ontwikkeling van hypothesen 
• Hypothese = een expliciete, toetsbare voorspelling over het al dan niet optreden van een 

gebeurtenis 

• Theorie = een georganiseerde set van abstracte principes die het mogelijk maken om 

geobserveerde fenomeen te verklaren. Beoordeeld op: 

o Eenvoud 

o Volledig 

o Generativiteit 

Opzoeken van psychologische literatuur 
• Primaire bronnen: Oorspronkelijk gepubliceerd werd over bevindingen 

o Wetenschappelijke artikels, wet. Tijdschriften.. 

• Secundaire bronnen: Samenvattende bespreking van onderzoeksbevindingen uit primaire 

bronnen 

o Vb. Theoretische hoofdstukken, introductieboeken, psych cursussen.. 

Het operationaliseren van sociaalpsychologische variabelen 
• Conceptuele variabelen zijn abstract, bv.: agressie, geweld, discriminatie, groepsdruk.. 

• Operationele variabelen: procedure om conceptuele variabelen te meten of te manipuleren 

o Meerdere operationalisaties zijn mogelijk 

o Geen enkele operationele variabele dekt volledig de conceptuele 

• Begripsvaliditeit: de mate waarin de operationele variabelen de corresponderende 

conceptuele variabelen manipuleren of meten 
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Zelfbeschrijving 
• Zelfbeschrijving: methode waarbij de participant zelf gedachten, gevoelens, verlangens en 

gedrag beschrijft 

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

of correleren 

• Socialewenselijkheidsvertekening: de tendens van participanten om zichzelf positiever te 

presenteren en dus onnauwkeurige info te geven  

• Inwilligingstendends: de neiging van deelnemers om akkoord te gaan met bestaande 

veronderstellingen, waardoor ze vaak affirmatief antwoorden op items uit een vragenlijst 

 

• Om conceptuele variabelen te meten gebruikt men soms enkelvoudige vragen of 

meervoudige vragen die een conceptmeten 

o Door meerdere vragen te stellen over hetzelfde concept wordt interne validiteit 

bewaakt 

• Problemen met zelfbeschrijving: 

o Sociale wenselijkheid 

o Inwilligingstendens 

Gedragsobservatie 
• Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid: Mate va overeenstemming tussen de beoordelingen 

van meerdere waarnemers v/h zelfde gedrag of fenomeen 

o Duidelijk codeerschema opstellen of bepaald gedrag al dan niet aanwezig is 

• Volgorde-effect bij experts = experts zullen de 2de stimuli binnen hun expertise prefereren 

over de 1ste stimuli 

o Bv. Deelnemer 1 scoort gemiddeld lager dan deelnemer 2 in de koningin Elisabeth 

wedstrijd. Ook scoorde deelnemer 10 gemiddeld hoger dan 2 

Hypothesen testen: onderzoeksplannen 

Beschrijvend onderzoek 
= niet hypothese toetsend 

• Observationeel onderzoek 

o Systematische observatie v mensen (vaak in natuurlijke situatie) 

o Bv. Hulpgedrag in verschillende steden 

• Archiefonderzoek 

o Studie van bestaand materiaal 

o Bv. Verslagen, documenten, dagboeken, statistieken 

• Opiniepeiling 

o Opiniepeilingen stellen vragen over attitudes, opvattingen en gedragingen in een 

steekproef die representatief is voor de bestudeerde populatie 

Correlationeel onderzoek 
• Hypothesen over relaties tussen variabelen 

o Bv. Relatie tss zelfwaardering & populariteit of tss studieinspaning & resultaten 

o Relatie duidelijk door correlatiecoëfficiënt 
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• Nadelen van correlationeel onderzoek: 

o Zegt niets over causaliteit 

o Mogelijkheid derde variabelen 

• Longitudinaal correlationeel onderzoek 

o = correlationeel onderzoek waarbij de bestudeerde variabelen op twee of meerdere 

tijdsstippen worde gemeten 

o Kan indicatie van causaliteit bieden 

Experimenteel onderzoek 
• Experimenteel onderzoek = vorm van onderzoek dat toelaat causale relaties aan te tonen: 

o De experimentator heeft controle over de gebeurtenissen 

o Deelnemers worden volkomen random toegewezen aan condities 

• Onafhankelijke variabelen = de variabelen die door de onderzoeker worden gemanipuleerd 

om te zien welk effect ze hebben op de afhankelijke variabelen 

• Afhankelijke variabelen: de variabelen in een exp die door de onderzoekers worden 

gemeten om te zien of ze door de onafhankelijke variabelen worde beïnvloed  

Hoofd- en interactie-effecten (belangrijk!!) 
• Hoofdeffect: het effect van de onafhankelijke variabele, zonder rekening te houden met de 

andere onafhankelijke variabelen 

• 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 

o Ook wel conditionele of moderatie-effecten genoemd 

• Combinaties 

o Hoofdeffect van onafhankelijke variabelen X op Y 

o Hoofdeffect van onafhankelijke variabele Z op Y 

o Interactie tussen onafhankelijke variabelen X en Z op Y 

Hoofdeffect: gemiddelde van uitkomsten – Interactie-effect: vergelijking van verschillen 
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Voorbeeld interactie-effect: Caspi et al. (2012) 

• Onderzochte in grote steek proef het verband tussen zelf mishandeld te zijn in de kindertijd 

en later antisociaal gedrag 

• Dit produceert een enzym dat instaat voor neurotransmitter zoals serotonine en dopamine.  

o Zelf mishandeld zijn heeft een sterke relatie met antisociaal gedrag voor individuen 

met een lage MAOA-activiteit 

o Terwijl voor individuen met een hoge MAOA-activiteit dit verband zwakker is 

 

Statistische significantie 
• Statische significantie van effect -> verschillen betekenisvol 

en niet aan het toeval kunnen worden toegeschreven? 

o Replicatieonderzoek: opnieuw uitvoeren onderzoek om 

uitkomst de dubbelchecken 

o Significantiedrempels: 0.05; 0.01; 0.001 
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Interne en externe validiteit 
• Interne validiteit: de mate waarin variatie in de afhankelijke variabele met redelijke 

zekerheid kan toegeschreven worden aan het effect van de onafhankelijke variabele(n) 

o Volkomen toevallige toewijzing & controle proefleider 

o Gewerkt met controlegroepen = vergelijkingspunt 

▪ Controlegroep: groep deelnemers die exact dezelfde procedures krijgen 

opgelegd maar niet blootgesteld worden aan de onafhankelijke variabelen 

o Bedreigende factoren: 

▪ Proefleidereffect: 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 

• Rosenthal exp: het effect van verwachting:  

• Leerkracht vertellen dat bepaalde kinderen genieën zijn, resulteert in 

betere schoolprestaties ondanks dat ze geen echte genieën zijn  

 

• Externe validiteit: de mate waarin met redelijke zekerheid de bevindingen van een studie 

kunnen worden veralgemeend naar andere operationele definities, deelnemers, situaties en 

tijdstippen 

o Bepaald zowel de deelnemers (representatief?) als de omstandigheden waarin het 

exp werd uitgevoerd 

o Een exp is extern valide indien een andere proefgroepen dezelfde resultaten boeken 

o Oplossingen:  

▪ Inductief en dus nooit logisch dwingend  

▪ Replicatie met andere taken, deelnemers ,situaties ,tijdstippen 

 

• Bedreigende factoren externe validiteit: 

o Representativiteit van de taken 

▪ Werelds realisme: de mate waarin de  onderzoekssituatie met de werkelijke 

wereld  overeenkomt (vb. gevangenisexperiment) 

▪ Experimenteel realisme: de mate waarin de  experimentele situatie en de 

procedures voor de  deelnemers als echt ervaren worden 

o Deceptie: het verstekken van valse informatie aan deelnemers over de doelstellingen 

van het onderzoek 
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Ethiek en waarden in de sociale psychologie 
• Institutionele beoordelingscommissies bepalen of je experiment financiering krijgt en of het 

ethisch is 

• Geïnformeerde toestemming: expliciete toestemming nodig van participant om aan een 

studie deel te nemen 

o Vaak niet in detail uitgelegd, maar eerder vage of beperkte informatie gegeven want 

volledige kennis kan houding veranderen en reacties beïnvloeden wat interne 

validiteit in onderzoek in gevaar brengt 

• Debriefing: alle uitleg van het experiment geven op het einde 

o Wanneer deceptie gehanteerd werd -> noodzakelijk om na onderzoek duidelijkheid 

te verschaffen over aard onderzoek = debriefing 

Vertrouwen in wetenschap neemt af in laatste 4 decennia 

• Wetenschap en ideologie zijn niet onafhankelijk. Tegenwoordig worden 

wetenschappelijke bevindingen aan de rechterkant van het politieke spectrum minder 

aanvaard 

• Duidelijke over representatie van onderzoekers met politiek-linkse overtuiging 

• Volgens sommige onderzoekers garandeert het correcte gebruik van methodologie dat 

ideologische standpunten niet in wetenschappelijke kennis doordringen. Anderen zijn 

ervan overtuigd dat de wetenschap nooit volledig waardevrij kan zijn. 

• Ideologie is eveneens aanwezig in het wetenschapsbedrijf 

• Acht procent van de medische  onderzoekers in Vlaanderen geeft  toe data te verzinnen of te  

‘masseren’ om een hypothese te  doen kloppen. En bijna de helft  ziet zulke frauduleuze 

praktijken  om zich heen gebeuren. 

Hoofdstuk 3: Het Sociale Zelf 
 

 

 

 

 

Het sociale zelf – een inleiding 
• Wie ben jij? Volgens William James (1890): 

o Alle kennis over onszelf zit in het zelfconcept ‘mij’ 

▪ Verzameling v/ opvattingen en gedachten over onszelf 

o De actor die weet, het ‘ding’ dat ons dagelijkse leven stuurt is ‘ik’ 

▪ Dit heet zelfregulatie 

• Het sturende zelf staat niet los van het zelfconcept, ‘ik’ is bepalend voor hoe we naar het 

“mij” kijken  

Enkele vragen: 

• Katten en honden herkennen zichzelf in de spiegel. <-- Fout 

• Zuur kijken maakt je ongelukkig. <-- Juist 

• Door gedrag dat iemand graag stelt, te belonen, zal deze persoon dit gedrag nog meer 

vertonen. <-- Fout 

• We hebben voorkeur voor letters uit onze eigen naam. <-- Juist 

• Mensen die een ‘rol’ spelen, vallen dikwijls door de mand. <-- Fout 
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Oorsprong van het zelf 
Wanneer spreken we van “het zelf?” 

• Vermogen om jezelf te zien als distinctieve entiteit 

o Test – Gallup (1970) : Spiegelproef  

▪ WEL: Mens, mensapen, olifant, dolfijnen en eksters  

▪ NIET: Bv. Kat/hond  (<-- Mogelijk op examen) 

De spiegelproef 
Hoe werkt de spiegelproef? 

1. Chimpansees komen 10 dagen in contact met spiegels 

2. Deze werden verdoofd, tijdens verdoving werd en een rode stip tussen ogen aangebracht 

a. Premeting: Chimps hadden geen spiegel – zelden stip aanraken 

b. Conditie spiegel: Chimps hadden spiegel – Veel vaker stip aanraken 

c. Controle groep: Kwam niet eerder in contact met spiegel – Reageert alsof andere 

chimp voor hen zit 

 

• Zelfconcept = interne representatie van wie je denkt te zijn en bevat aspecten die refereren 

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

“Zonder anderen, geen zelf.” 

• Chimps die nooit eerder in contact kwamen met andere chimps faalden voor test. 

 

• Lewis & Brooks-Gunn: Leeftijd zelfherkenning – baby’s en peuters 

o 18-24 maanden: kinderen herkennen zich in spiegel 

▪ Verf proberen wegvegen ipv reiken naar spiegel 

o Kinderen die slaagden → gebruiken vaker “Ik” en “Mij” (de Waal) 

• Boysen & Hymes: 

o Zelfherkennning bij mensapen en kinderen vormt eerste uitdrukking van het 

bestaan van het ‘zelf’ 

 

Hierna dient het  ‘zelf’ verder ingevuld te worden 

• Sociale relaties hiervoor cruciaal 

• C. H. Cooley: looking-glass self / spiegelzelf 

o “Je ziet jezelf door de ogen van anderen” 

o Hoe anderen je zien, ga je uiteindelijk ook jezelf zien. 

▪ Je zegt tegen vriend altijd dat hij onhandig is → vriend gaat denken dat hij 

idd onhandig is 

Het ‘zelf’ vult zichzelf aan naarmate wat anderen van jou denken. Je modelleert jezelf naarmate hoe 

andere naar je kijken. = Looking-glass self / spiegelzelf 
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• George Mead (1934): The Generalised Other 

o Via sociale realties komt de mens tot een algemeen beeld van de waarden en 

normen die gelden in de maatschappij                                 

o Morele ontwikkeling kind -> volwassene: via het overnemen van rollen, de 

maatschappelijke waarden de onze maken 

▪ We leren wat de maatschappelijke verwachtingen zijn over wat gepast 

gedrag etc. is en wat niet, en hierdoor wordt het ‘zelf’ eveneens gevormd 

o “Als je niet in de maatschappij leeft, besta je niet.” 

Zelfschema’s 
• Het zelfconcept=Geheel van de opvattingen van een individu over zijn of haar persoonlijke 

eigenschappen 

o Bestaat uit groot aantal zelfschema’s = Mentale structuren die we hanteren om 

zelfrelevante kennis te organiseren en de informatieverwerking ervan te sturen. 

• “Zelfconcept is de bibliotheek, zelfschema’s zijn de boeken.” 

o Mens is schematisch of a-schematisch vr bepaalde schema’s/eigenschappen 

▪ Mensen die sterk schematisch zijn voor bv gewicht: 

• Mensen die zelf worstelen met hun gewicht zullen hier constant op 

letten, altijd letten op wat ze eten, altijd kijken of ze niet te dik lijken, 

er veel aan denken etc. 

▪ Mensen die a-schematisch zijn voor gewicht 

• Bv. Slanke mensen: letten weinig op wat ze eten, denken niet aan 

hun gewicht overdag etc. 

Markus, Hamill & Sentis (1987): 

• Voor schematische mensen zijn er tal van situaties die het zelfschema activeren en steeds 

verder versterken 

o Denk: schematisch voor gewicht --> omkleedkamer bij LO 

Kihlstrom & Cantor(1984):  

• Zelfschema’s sturen interpretatie van individuele levenservaringen en de herinneringen hier 

aan 

o Mensen die schematisch zijn vr een eigenschap vormen sneller opinies over zichzelf 

over deze eigenschappen 

o Herinneringen consistent aan een zelfschema worden beter en gedetailleerder 

herinnerd 

o Herinneringen niet-consistent aan een zelfschema wordt sneller  vergeten 

Lewick (1983) 

• Mens is geneigd om eigen zelfschema’s toe te passen bij infoverwerking over anderen 

o Voorbeeld gewicht: Je ziet je vriend(in) zichzelf afkraken omdat hij/zij denkt dat ze te 

dik zijn, en daarop zeg je dat ze niet zo kritisch voor zichzelf mogen zijn en dat ze niet 

te dik zijn. 
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Zelfreferentie-effect 
• Zelfreferentie-effect =  Informatie gerelateerd aan het ‘zelf’ wordt beter onthouden 

Experiment zelfreferentie-effect 

1. Participanten moeten woorden beoordelen op 1 van de volgende 3 eigenschappen 

a. Structurele eigenschappen (lettertype groot of klein) 

b. Betekenis v/h woord 

c. Gerelateerd aan zelf of niet? 

2. Na beoordelingstaak → onverwachte memorisatietest (welke woorden herinner je nog?) 

a. Conditie lettertype --> minst onthouden 

b. Conditie ‘zelf-gerelateeerd’ --> met uitstek het meest onhouden 

Zelfregulatie 
Zelfregulatie = de intentionele poging om gedachten, gevoelens en gedrag te controleren en 

eventueel te veranderen aan de hand van interne standaarden. 

Controletheorie : stelt het mechanisme van de negatieve feedbackloop voorop 

• Individu = een zelfregulerend systeem (met hiërarchische niveaus) 

o Hoogste niveaus = referentiepunten voor gedrag = “standaard” genoemd 

▪ Het ideale zelf; principeniveau; programmaniveau 

o Wanneer het gedrag niet meer gelijk is aan de ‘standaard’ 

• Gedrag bijsturen a.d.h.v. referentiepunten hogere niveaus 

Zelfdiscrepantietheorie 
• Een discrepantie is een situatie waarin twee zaken net met elkaar overeenstemmen. 

Higgins (1989) de Zelfdiscrepantietheorie = stelt dat de discrepantie tussen het actuele zelf enerzijds 

en het ideale zelf en “ought self” anderszijds, leidt tot een lagere zelfwaardering die gepaard gaat 

met negatieve emoties. 

1. Het actuele zelfconcept / actuele zelf  

a. Hoe de persoon zichzelf momenteel ervaart 

2. Ideale zelfconcept / ideale zelf (zou-willen-zelf) 

a. Eigenschappen waarvan we willen dat we ze zouden hebben 

3. Ought self (zou-moeten-zelf) 

a. Eigenschappen waarvan we vinden dat we ze zouden moeten hebben (gerelateerd 

aan plichtsbesef en verantwoordelijkheid) 

Het ‘ideale zelf’ en ‘ought self’ worden als ‘zelfgidsen’ of maatstaven gebruikt. 

Indien de discrepantie tussen de ‘zelfgidsen’ en het ‘actuele zelf’ groot is, ontwikkel je een lagere 

zelfwaardering. <-- we zijn niet graag met onszelf bezig 

• Aard van negatieve gevoelens hangt af v/d specifieke zelfgids 

o Ideale zelf --> bedroefdheid, teleurstelling, depressie, frustratie 

o Ought self --> bezorgdheid, angst, irritatie, schuldgevoelens 
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Zelfbewustzijnstheorie 
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. 

!!!Bij een verhoogd zelfbewust zijn, is er een groter bewustzijn van onze beperkingen (ideale en 

ought self). Reacties hierop/oplossingen volgens de zelfbewustzijntheorie: 

1. Het gedrag aanpassen zodat het wel overeenkomt met de standaarden 

a. Verwacht dat het mogelijk is om de discrepantie te verkleinen 

2. Het bewustzijn van de discrepanties vermijden 

a. Niet mogelijk om discrepantie te verkleinen of jezelf er niet tot in staat achten 

i. Baumeister: drugsmisbruik, alcoholisme etc. <-- ontvluchten van bewustzijn 

 

 

 

 

Suicides bij dichters 

• Dichters die vaker “Ik, mij, mijn” gebruikten in hun poëzie pleegden vaker zelfmoord dan 

dichters die deze woorden minder gebruikten 

Tijdspendering denken aan ‘zelf’ 

Uit onderzoek is gebleken dat men niet zo vaak bezig is met zichzelf. Het werd aangegeven dat aan 

zichzelf denken op de 6de plaats stond van de 12 dingen waar men zich het meest mee bezig hield. 

Besluit 

Zelfaandacht/zelfbewustzijn is vaak aversief/een negatieve toestand maar het is niet altijd slecht. Je 

kan ook op een constructieve manier bezig zijn met jezelf. 

Beperkingen van zelfregulatie 
• Ego-uitputting: zelfregulatie is een beperkte hulpbron die uitgeput kan  raken na 

veelvuldig gebruik. 

o Alle inspanningen tot zelfcontrole  putten uit zelfde reservoir 

o Inspanningen tot zelfcontrole leidt tot mentale & fysieke vermoeidheid 

▪ Vb. Je kan zelfregulatie vergelijken met fysieke inspanning op spieren 
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Het zelfconcept 

Introspectie 
• Introspectie (in jezelf kijken) → introspectie werkt meestal (niet altijd) niet/leidt meestal 

niet tot zelfkennis 

• Probleem: we denken niet vaak aan onszelf (6de plaats) (Csikszentimihalyi en Figurski) 

• Niet accuraat vaak → oorzaken en correlaten van eigen gedrag weinig accuraat ingeschat  

o Kan introspectie helpen een beslissing te nemen? 

o Keuze tussen soorten confituur (Wilson en schooler)  

▪ Bij nadenken over smaak, textuur etc. van confituur werden de 

confituren als minder lekker ervaren 

▪ Expert oordelen over confituur sloten beter aan aan de “intuitieve” 

voorkeur van proefpersonen aan confituur en vaker niet aansluitend aan 

de “nadenkende” proefpersonen hun voorkeur 

• Millar & Tesser: accuraatheid van analyseren vh gedrag is het gevolg van cognitieve of 

affectieve factoren. 

o Bij cognitief gestuurd gedrag → meestal wel hulpzaam 

o Bij gedrag van affectieve aard → vaak niet 

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.  

• Veranderingen in gelaatsuitdrukkingen kunnen leiden tot corresponderende veranderingen 

in emotie. Bv. Lachen maakt je blijer, droever kijken maakt je verdrietig. 

• Zajonc’s experiment: Gelaatsuitdrukking werken niet alleen via spierspanning en dergelijke 

maar door spierspanningen te wijzigen zijn er subtiele wijzigingen in de temperatuur van de 

hersenen.  weinig vervolg onderzoek 

• Strack’s onderzoek: Pen in tussen tanden of tussen lippen en dan cartoons beoordelen 

• Gelukkiger van botox → ze fronsen minder 
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Zelfperceptie van motivatie 
• Intrinsieke vs extrinsieke motivatie 

o Intrinsieke : je doet het omwille van de activiteit zelf (werken omdat je het graag 

doet) 

▪ Extrinsieke beloningen op intrinsieke gemotiveerde mensen leidt tot daling 

van motivatie  overrechtvaardigingseffect (een teveel aan motivaties 

waardoor er twijfel/vermindering ontstaat aan intrinsieke motivatie) 

• Extrinsieke : je doet het omwille van de externe gevolgen (werken omdat je geld krijgt of 

status verwerft) 

• Experiment Lepper! (vaak EXAMEN) 

• Onverwachte beloning leidde tot meer tijd in tekenhoek 

• : waarom? Geen twijfel aan motivatie want ze wisten niet op voorhand dat ze een beloning 

gingen krijgen 

• Mogelijke examenvraag: “In welke sitautie heeft persoon x het meeste motivatie?” 

  *A: Activiteit die X graag doet met onverwachte beloning  deze 

  *B: Activiteit die X graag doet met verwachte beloning  

De invloed van anderen 

Sociale vergelijkingstheorie (Festinger) 
= Mensen evalueren eigen capaciteiten en opinies door ze te vergelijken. 

• Indien er geen objectieve informatie aanwezig is; onzekerheid 

• Klein: ‘zelfs wnr objectieve info aanwezig is hechten we soms meer belang aan sociale 

vergelijkingsinformatie 

• Met ‘vergelijkbare anderen’ 

o Vb. Ben je een nieuwe advocaat? Dan vergelijk je je niet met een topadvocaat van 30 

jaar maar met een andere nieuwe advocaat. 

Tweefactoren-theorie 
= de theorie die stelt dat de ervaring van emoties gebaseerd zijn op 2 factoren: fysiologische 

opwinding + een cognitieve interpretatie van die opwinding. 

• Hoe je je voelt wordt bepaald door anderen, en de interpretatie van hoe je je voelt kan 

bepaald worden door anderen.  

Experiment Schachter & Singer 

• 3 condities 

1. Epinephrine toedoenen & weten wat de effecten ervan zullen zijn. 

▪ Je zal je nu NIET vergelijken  Je weet wat je voelt & hebt dus geen andere 

mensen nodig om je gevoelens mee te interpreteren 
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• “Je zal je euphorisch voelen” → personen rapporteerde euforie, ook 

wanneer ze met een boze-handlanger moesten wachten.  

2. Ephineprhine toedienen & niet weten wat de effect ervan zullen zijn 

▪ Je zal je WEL vergelijken  Je voelt iets maar weet niet wat het is & gaat dus 

kijken naar anderen om te zien wat zij voelen; op basis hiervan interpreteer 

je je eigen gevoelens 

• “Geen uitleg” → personen rapporteerde dezelfde gevoelens 

naargelang met welke handlanger ze moesten wachten (boze of blij) 

3. Placebo toedienen: Je voelt niks en heb dus ook geen vergelijking nodig 

Impact van geslacht, generatie & cultuur (detailvraag examen?!) 

Psychische verschillen tussen man/vrouw zijn kleiner dan de gelijkenissen 

• Mannen/jongens hebben grotere collectivistische afhankelijkheid → vinden  

collectivistische gebeurtenissen (voetbalploeg wint, nationale identiteit etc.) belangrijker 

 

• Vrouwen/meisjes hebben grotere relationele afhankelijkheid → vinden vaker 

interpersoonlijke relaties (vrienden, familie) belangrijker 

 

• Culturele verschillen zijn veel groter dan sekse verschillen 

• Collectivistische culturen hechten meer belang aan familiale banden, groepsgevoel, 

samenwerken, samenhang, mensen die meevolgen in de maatschappij 

• Individualistische culturen hechten meer belang aan onafhankelijkheid, autonomie, 

zelfredzaamheid, eigen persoon zijn, uitblinkers in de maatschappij 

• Culturele verschillen zijn veel groter dan sekse verschillen 

 

• Collectivistische culturen hechten meer belang aan familiale banden, groepsgevoel, 

samenwerken, samenhang, mensen die meevolgen in de maatschappij 

• Individualistische culturen hechten meer belang aan onafhankelijkheid, autonomie, 

zelfredzaamheid, eigen persoon zijn, uitblinkers in de maatschappij 

• Singeles: Schaal van “Zelfstandig vs Afhankelijkheid” 

o Zelfstandigheid & onafhankelijkheid = mate waarin men de klemtoon legt op het 

individueel of het afhankelijk zijn van de groep 

• Kim & Markus: Verkies je gelijkheid vs uniekheid 

o Individualistische culturen verkiezen vaak uniekheid en collectivistische gelijkheid 

▪ Kies uit 3 zwarte balpennen en 1 rode – experiment 
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Zelfwaardering 
= De affectieve component van het zelf, bestaande uit een algemene evaluatie van het zelf en een 

algemene inschatting van iemand waarde. 

• De meeste mensen hebben een hoge/goede zelfwaarde.  

Behoefte aan zelfwaardering 
• Leary & baumeister: Plaats in de maatschappij (gerespecteerde plaats in maatschappij is 

positief voor zelfwaardering) 

• Greenberg: Terror management theorie: zelfwaardering is buffer voor doodsangst 

• Maslow: Zelfwaarde is nodig om psychologisch wel te zijn 

Mechanismen van zelfverheerlijking 
• Mensen hebben doorgaans een hoge pet op van zichzelf  

o bv. Overdreven optimisme omtrent hun toekomst.  

o Schatten zichzelf ‘beter dan gemiddeld’ in  

• Impliciet egotisme  

o Onbewuste vorm van zelfverheerlijking  

o Naamletter effect: voorkeur letters eigen naam tov rest alfabet 

▪ 1ste favoriet: 1ste letter voornaam; 2de favoriet: 1ste letter achternaam 

▪ Kleine voorkeur voor alles waarin de letters van onze naam voorkomen: 

woonplaats, school, enz. 

Toekomst verwachtingen studenten: 

• Verwachtingen zijn positief voor hun eigen toekomst 

• Negatief voor de maatschappelijke toekomstverwachting 

Hoe dit overdreven optimisme verklaren?  

• We zullen sneller trots zijn op onze successen en de tegenslagen ‘vergeten’  

• Uitgebreide theorieën worden geconstrueerd om de rooskleurige toekomst te ondersteunen  

o “We brouwen verhalen uit ervaringen die gunstig zijn voor het ‘zelf’” aka we 

vervormen de realiteit tot een waarbij wij zelf het beste in lijken (ook als dit soms 

niet het werkelijk geval is) 

• Men maakt gebruik van ego-beschermende rationalisaties → verdedigen van zichzelf  

o Bv: De stelling dat een vaste relatie op jonge leeftijd leidt tot stabiel huwelijk  

▪ Zij die geen vaste relatie hadden op jonge leeftijd waren even overtuigd dat 

wachten op ‘de ware’ de beste waarborg was voor een stabiel huwelijk  

▪ Zij die wel relaties hadden zagen ervaring van vroeger als een voordeel 
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= Gedrag bedoeld om de eigen prestaties te ondermijnen zodat we een excuus hebben als we een 

mislukking verwachten. 

• Zwoeger met zeer moeilijke taak die aant struggelen is: 

• Prestatie bevorderend of hinderende pil vrage? → Ze pakken gemiddeld de prestatie 

hinderende. Ze doen dit om te zelf-handicappen, als de taak dan slecht gemaakt is achteraf 

hebben ze een excuus “Ja, maar, ik heb die prestatie hinderende pil genomen.” 

• BIRing = een zelfverheerlijkend systeem waarbij we ons affiliëren met succesvolle personen 

of groepen en hun succes ‘ons eigen maken’.  

o Bv. Rode duivels  

• CORFing = een zelfverheerlijkend systeem waarbij we ons niet langer zullen affiliëren met 

een groep of persoon omdat deze het slecht doen. We willen niet dan hun falen geassocieerd 

worden met ons.  

o Bv. Je ‘Trump 2020’ affiches uit je voortuin halen na zijn verlies 

= De defensieve neiging om zichzelf te vergelijken met anderen die minder succesvol, gelukkig of 

welgesteld zijn.  

• Eveneens bij slachtoffers van tragische gebeurtenissen 

o Vb. Kankerpatiënten zullen zich vergelijken met mensen die een ergere vorm van 

kanker hebben en daardoor positiever worden over hun prognose “het kon erger” 

• Hoe reageert men op succes van goede vrienden? Jaloers of fier? 

o Afhankelijk van relevantie voor het zelf 

▪ Zelfrelevant → jaloersheid 

▪ Zelfirrelevant → BIRGing  

• Vriend die ook psycho studeert scoort hoog op alle examens → 

jaloezie 

• Vriend die biologie studeert scoort hoog op alle examens → BIRGing 

• Positieve illusies 

o Personen met een lage zelfwaardering hebben doorgaans een accurater zelfbeeld 

o Hun laag zelfbeeld correspondeert beter met het beeld dat  observators over hen 

hebben 

o Conclusie: positieve illusies zijn adaptief omdat ze de  productiviteit en de psychische 

gezondheid van het individu  kunnen bevorderen, maar verslechteren accuraatheid 

• Negatieve effecten van positieve illusies 

o Het effect van positieve illusies is van korte duur, op lange  termijn kunnen ze 

schadelijk zijn 

o Mensen met een overdreven zelfwaardering worden  negatiever beoordeeld 

o Personen met een hoge zelfwaardering worden vlugger boos na negatieve feedback, 

afwijzing en andere egobedreigingen (Bushman & Baumeister, 1998) 
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Zelfpresentatie 
= Het proces waarbij we vorm trachten te geven aan de impressies die anderen van ons vormen. 

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.  

• Spotlight- of schijnwerpereffect: het fenomeen waarbij mensen geneigd zijn te geloven dat 

ze meer worden opgemerkt dan in werkelijkheid zo is.  

o Mensen letten minder op je dan je zelf denkt. Bij publieke blunders overschat men 

de reactie die anderen er op hadden. 

• Men heeft dus een publiek voor ogen en speelt een soort theater (Gergen) 

o Strategisch kiezen van insta-foto’s, kleding, met wie je gezien wordt, wat er op de 

achtergrond te zien is, wat er in je bio staat.. → mensen sturen zodat ze je op een 

manier zoals jij wilt zien 

• 3 vormen zelfpresentatie: 

o ‘Get along’ (sympathiek overkomen) 

o ‘Get ahead’ (vooruit komen & respect afdwingen) 

o Status 

1. ‘Get along’ (sympathiek overkomen) 

o Subtiel vleien en complimenteren 

▪ Oogcontact en lachen! 

o Gelijkenissen opdrijven (Zanna & Pack) 

▪ Vrouwen pastten hun mening over traditionele sekserollen aan wnr ze een 

attractieve man gingen ontmoeten en niet wanneer ze een lelijke man 

ontmoetten 

o Uiterlijke aantrekkelijkheid 

▪ Hoger salaris (12%!) 

▪ Meer aandacht 

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

kunnen bevestigen. 

• Swann-onderzoek: Personen met lage zelfwaarde verkiezen mensen die negatieve 

commentaren aan hen gaven boven mensen die positieve commentaren gaven 

• why? Persoon met lage zelfwaarde denken dat de persoon met negatieve commentaren 

accurater is over dan dan degene met positieve commentaren 

• Waarom blijven mensen bij abusive partners?  

o Wanneer het “victim” lage zelfwaarde heeft, geeft de bekende, negatieve blik op het 

‘zelf’ van de partner een conformerend gevoel van zelfverificatie 
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Individuele verschillen in zelfsturing 
Zelfsturing = neiging om het gedrag af te stemmen op de eisen van sociale situaties en andere 

personen 

• Individuen verschillen in de manier en de mate waarin ze hun gedrag afstemmen op de 

sociale situatie 

Zelfsturingsschaal (Snyder) 

• Hoge zelfsturing: passen gedrag aan volgens situatie 

• Lage zelfsturing: gedragen zich consistent en tonen altijd hun ware zel 

 

• Hoog (men past zich gemakkelijk aan op verschillende situaties) 

o (+) Ik zou waarschijnlijk een goede acteur zijn 

o (+) Ik kan onvoorbereid spreken, zelfs over onderwerpen waarover ik niets weet 

o Typisch: Pragmatisch, flexibel, adaptief, wispelturig & opportunisten 

• Laag (men is relatief stabiel in verschillende situaties) 

o (-) ik vind het moeilijk om het gedrag van anderen na te  bootsen 

o (-) Ik verdedig alleen ideeën waar ik achter sta 

o Typisch: Principieel en rechtuit, koppig, ongevoelig & compromisloos 

→Onderzoek zegt: wellicht beter te “hoog” dan te “laag” 

→ geen van beide oriëntaties het is beste, maar is het belangrijk om niet te extreem te zijn 

Het dynamische zelf: slotwoord 
• De sociaalpsychologische bevindingen die we  in dit hoofdstuk zagen, geven de aanleiding  

tot een meer dynamische en actieve invulling  van hoe men tot zelfkennis en zelfwaardering  

komt. 

o Zelfanalyse en introspectie is nodig, maar kan  misleidend zijn. Tegelijk is de weg naar 

verandering  minder direct. 

o Zelfperceptietheorie: het opnemen van uitdagende rollen helpt je je zelf te 

veranderen 

o Een scala aan zelven ondersteunt de zelfwaardering (niet al je zelfwaardering uit 1 

aspect van je zelf halen) 

Hoofdstuk 4: Sociale Perceptie 

 

Enkele vragen: 

• Het gelaat is de beste bron van informatie om af te lezen of iemand liegt. <- Fout 

• We hebben de neiging om alle beschikbare informatie te verwerken wanneer we een 

anders willen beoordelen. 

• Negatieve kenmerken hebben een groetere impact op impressievorming dan positieve. 

• We veranderen snel van mening wanneer nieuwe feiten onze opvatting tegenspreken. 

• Eerste indrukken zijn bijna altijd verkeerd. 
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• Sociale perceptie = een algemene term voor de processen die de basis vormen van hoe we 

tot oordelen over anderen komen. 

Het ruwe materiaal van de eerste indruk 
1. De waarnemer 

2. Het uiterlijk 

3. Situaties  & 4. Het gedrag 

De waarnemer 
• Sociale waarneming =/= fototoestel → iedereen ziet eigen interpretatie van realiteit 

• Eerdere ervaringen hebben een grote impact op hoe men informatie selecteert en verwerkt 

o Denk aan ‘Schema’s’ 

Het uiterlijk 
• 1ste blik → automatische perceptie van ‘Primaire kenmerken’ (geslacht, huidskleur, leeftijd) 

• + andere uiterlijke kenmerken (lengte, gewicht, huidskleur, bril) 

o Deze kenmerken activeren stereotypische opvattingen 

▪ “Bril = intelligentie” ; “Mooi = intelligent, succesvol, sociaal…”→ onbewust 

sturen van eerste indruk 

• Vooral gefixeerd op gelaat 

o Babyface (grote ronde ogen, geen scherpe kaaklijn, hoog voorhoofd, ronde kin, 

gladde huid) = vriendelijk, hartelijk en eerlijk & naïef, zwak en onderdanig 

o Volwassen trekken (kleine ogen, lage wenkbrauwen, gerimpelde huid, hoekige kin) = 

sterkte, dominantie, competentie 

▪ Beinvloed: rechtszaken, sollicitatie (harde sector  zachte sector) 

o Gelaat = wellicht belangrijkste infobron 

• Kinderen kunnen verkiezingsuitslagen goed “gokken” door gezichten te beoordelen 

Situaties 
• Script: een bestaande opvatting over hoe een specifieke situatie gewoonlijk zal verlopen 

o Eten in een restaurant; verjaardagen bij oma; examens.. 

• Scripts beïnvloeden persoonsperceptie - 2 manieren: 

o We zien wat we verwachten te zien 

▪ Zelfde ambigue foto op verschillende manieren interpreteren afhankelijk van 

welke context verteld werd 

o Kennis van de situatie (script) stuurt persoonsbeoordeling 

▪ Gedrag conform met script = weinig informatief over die persoon 

▪ Gedrag niet-conform met script = zekere ‘diagnostische waarde’ 

• Vrouw loopt schreeuwend door winkelstraat → “wat een marginaal 

mens” 
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Gedrag 
• Eerste indruk wordt gevormd door (Mehrabian): 

o Verbaal gedrag: 7% 

o Non-verbaal gedrag: 55% (lichaamstaal) 

o Paraverbaal gedrag: (toon en ritme waarop iemand iets zegt) 

• Non-verbaal gedrag 

o Gedrag dat de gevoelens van een persoon signaleert  zonder woorden; door 

gelaatsuitdrukkingen,  lichaamstaal en vocale expressie 

o Laat toe om innerlijke gevoelstoestanden af te leiden 

• Darwin: gelaatsuitdrukkingen zijn universeel & aangeboren 

• Ekman: “Facial Action Coding System” – systeem waarmee elke menselijke gelaatsexpressie 

in kaart wordt gebracht. 

• Expressie basisemoties = aangeboren 

o Blijheid, angst, woede, verdriet, verassing, afkeer 

• Accurate cross-culturele herkenning emoties in gelaat 

• Manifestatieregels (display rules) 

o In welke omstandigheden we emoties tonen is wel cultureel bepaald 

• Lichaamstaal- gebaren 

o Verschillend tussen en binnen culturen 

Waarheid of leugen onderscheiden 
• drie non-verbale communicatiekanalen verschaffen  relevante informatie over bedrog: 

1. de stem is het meest diagnostische kanaal. Mensen die  sterk gemotiveerd zijn om 

te liegen, verhogen hun stemtoon  en spreken aarzelend. 

2. het lichaam is eveneens diagnostisch. Bedrog kan je vaak  aflezen aan 

zenuwachtige bewegingen van handen en voeten  en het ongedurig wisselen van de 

lichaamshouding. 

3. Gelaatsuitdrukkingen kunnen bedrog signaleren, maar  eigenlijk is dit het minst 

diagnostisch om zich op te baseren. Het gelaat is voor bedriegers ook relatief 

gemakkelijk te  manipuleren 

• Nochtans letten we het meest op het gelaat. Maar, om dit juist te doen moet je eigenlijk 

getraind zijn in micro expressies. 
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Attributie: van elementen tot disposities 

Attributietheorie 
• Vaak waarom-vraag bij gedragingen en zeker als deze persoonlijk relevant zijn. Grondlegger 

attributie-theorie = Fritz Heider -> mensen willen oorzaken van gebeurtenissen proberen 

verklaren  

• Attributietheorie = theorie over het proces van het toeschrijven van oorzaken (causale 

verklaringen) aan het eigen of andermans gedrag. 

• Causaliteitsoorsprong (Frits Heiner) 

o Persoonsattributies (interne) 

▪ de conclusie dat iemand zich op een bepaalde manier gedraagt als gevolg 

van de persoon zelf (interne eigenschappen), zoals attitudes, karakter of 

persoonlijkheid 

o Situationele attributies (externe) 

▪ Toeschrijven van het gedrag van een actor aan externe  factoren, zoals de 

taakmoeilijkheid, andere personen en  toeval 

• Stabiliteit 

o Stabiele: aanleg, karakter 

o Instabiele: humeur, toeval 

 

• Vb: iemand buist op examen sociale psychologie: 

o Intern, stabiel: ik ben te dom 

o Intern, stabiel: ik ben lui 

o Intern, onstabiel: ik was ziek 

o Intern, onstabiel: ik heb te weinig gestudeerd 

o Extern, stabiel: de leerkracht is te streng 

o Extern, onstabiel: familielid werd erg ziek tijdens blok 

Theorie van de corresponderende gevolgtrekkingen 
= De theorie die de voorwaarden omschrijft waar onder een waarnemer uit gedrag 

persoonsatrributies zal afleiden. Deze voorwaarden zijn keuzevrijheid, sociale wenselijkheid & de 

specificiteit van de gunstige effecten.  

• Keuze vrijheid 

o Keuze moet vrijwillig genomen zijn, anders kunnen we niets over persoon zeggen 

o Jones & Harris: Experiment gedwongen mensen en vrijwillige keuze voor pro-castro 

essay schrijven (met z’n bazooka en riotgun) 

• Onverwacht in de  gegeven situatie (sociale wenselijkheid) 

o Hoe groter de wenselijkheid, hoe waarschijnlijker dat iedereen dit gedrag zou 

stellen (zegt dus niets over persoon zelf) 

o Naar les komen in jeans = normaal maar in tuxedo = ongebruikelijk 

• Resulterend in beperkt aantal gunstige effecten 

o Hoe meer gunstige effecten, hoe minder we weten over deze persoon 

o Als gedrag geen tot weinig gunstige effecten heeft zegt het al heel wat meer 

Toch: nog steeds 

opmerkelijk veel interne 

attributies in 2e conditie -> 

fundamentele 

attributiefout 
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Kelley’s covariatiemodel 
o Event gebeurd → stelt gedrag 

o Event gebeurd niet → stelt gedrag niet 

 → event wordt beschouwd als oorzaak 

• Covariatieprincipe 

o Personen schrijven gedrag toe aan die factoren die  aanwezig zijn als het gedrag 

aanwezig is en afwezig  zijn als het gedrag afwezig is 

• Drie soorten informatie 

o Consensusinformatie: covariatie tussen effect en personen 

o Distinctiviteitsinformatie: covariatie tussen effect en  timuli 

o Consistentieinformatie: covariatie tussen effect en modaliteiten of tijdstippen 

Attributie: Consensus 
(Hoe gedragen 
anderen zich?) 

Distinctiviteit 
(Is X zijn gedrag verschillen 
van zijn gedrag in andere 
situaties? 

Consistentie 
(Gedraagt X zich 
meestal zo?) 

Persoonlijke 
(ligt aan persoon) 

LAAG 
(enkel Dana huilt) 

LAAG 
(Dana huilt bij alle films) 

HOOG 
(Dana huilt steeds 
weer bij de film) 

Stimulus 
(ligt aan de film) 

HOOG 
(Iedereen huilt) 

HOOG 
(Enkel bij deze film) 

HOOG 
(Huilen steeds weer) 

Omstandigheid 
(ligt aan 
omstandigheden)  

LAAG OF HOOG 
(enkel/iedereen) 

LAAG OF HOOG 
(enkel/iedereen) 

LAAG 
(alleen nu) 

• Attributietheorie gaat ervan uit dat waarnemers een hoge motivatie en bekwaamheid 

hebben -> bv. grondig en lang nadenken over consensus  

o = onwaarschijnlijk: vaak niet alle info grondig verwerken & cognitieve 

verwerkingscapaciteit = beperkt.  

• → in korte tijdspanne zoveel mogelijk attributies → kortste weg die tot besluit leidt 

gebruiken 

o Soms juist, soms niet juist 

• Snelheid leidt dus mogelijk tot onnauwkeurigheid (vertekeningen = fouten) 

• Neiging om impact v situaties bij gedrag van anderen te onderschatten en te focussen op 

persoonsgebonden oorzaken 

o We schrijven zaken (successen of falen) vooral toe aan interne factoren bij anderen, 

waarbij we te weinig rekening houden met situationele factoren. 

• Zelfs wanneer we duidelijk te horen krijgen dat een persoon zich op een bepaalde manier 

moet gedragen, zijn we nog steeds geneigd om oorzaak van het opgelegde gedrag in 

bepaalde mate toe te schrijven aan de persoon zelf (en niet de situatie) 

o Denk: gedwongen pro-castro essay → nog steeds veel interne attributies van 

beoordelaars 
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Twee-stappen Attributiemodel 
• Attributie van een gedrag verloopt in twee  stappen 

o Stap 1: Automatische persoonlijke attributie 

o Stap 2: Aanpassing van de aanvankelijke beoordeling door toevoeging van 

situationele factoren, indien nodig 

▪ 2e stap vergt moeite; wordt niet altijd gedaan 

• Onderzoek ondersteunt dit 

o We maken snel beoordelingen en vormen  gemakkelijk eerste indrukken 

(automatisch) 

o Extra cognitieve belasting of distractie  bevorderen het maken van de fundamentele 

fout 

• Motivering tot zorgvuldigheid/accuraatheid en  voldoende tijd reduceren de fundamentele 

fout 

 

De fundamentele attributiefout als perceptueel fenomeen 
• Actor-observatoreffect: De tendens om het eigen gedrag toe te schrijven aan situationele 

oorzaken en dat van  anderen aan persoonlijke factoren 

o Actors 

▪  Richten hun aandacht vooral om de omgeving en niet zozeer op zichzelf -> 

situationele attributie 

▪ Kijken letterlijk naar omgeving en focussen hier dus op 

o Observatoren  

▪ Richten hun aandacht op de actor -> persoonsattributie 

▪ Kijken naar een persoon en focussen hier dus op 

 

 

 

 

 

Man met 
bezorge blik 

steekt je 
voorbij aan 

loket

Je vind hem 
ongeduldig en 

onbeleefd

Je hoort hem 
zeggen dat hij 
op weg is naar 
zijn stervende 

moeder

Je komt tot het 
besef dat hij 

wss niet altijd 
zo onbeleefd is

Gedrag 
Persoonlijke 

attributie 

Situationele 

attributie Inferentie 
± 

Moeizame stap Automatische stap 
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Experiment Storms: 

Onderzoeker filmde interactie tussen twee actoren terwijl twee observatoren toekeken -> interactie 

verklaard persoonsgebonden (dispositionele) of situatiegebonden (situationele attributen). Hierna 

film aangeboden van wat net live werd afgespeeld in een het omgedraaide perspectief 

• Mensen waren geneigd om het gedrag van de andere persoon tijdens het gesprek vooral aan 

persoonlijke (dispositionele) attributies af te schrijven 

o Hun eigen gedrag schreven ze vooral af aan situationele factoren  

• Toen ze via camera beelden zichzelf zagen (ander perspectief) attribueerden ze hun gedrag 

minder situationeel dan eerst maar meer dispositioneel (persoonlijk) 

Lassiter exp bij politieverhoor 

• Camera focus op verdachte 

o Heeft verdachte vrijwillig bekend (of is er sprake van intimidatie)? → meer 

beoordeeld dat er vrijwillig bekend is, als focus op verdachte ligt dan wanneer de 

focus van camera op beide ligt 

▪ Je kan dus situaties manipuleren door het perspectief aan te passen (en dus 

proberen meer personen te kunnen arresteren) 

Attributies als culturele constructies 
• Miller: vroeg aan Indiers en Amerikanen om oorzaken op te sommen voor positief en 

negatief gedrag -> jonge leeftijd nauwelijks culturele verschillen, naarmate leeftijd steeg 

grotere verschillen  

• Individualistische cultuur: meer persoonlijk attribueren  

• Collectivistische cultuur: meer situationeel attribueren 

  

• Ook verschillen geconstateerd voor biculturele individuen  

• Naast attributies menselijk gedrag ook verschillen op perceptuele niveau  

o Norenzayan en Nisbett (2000) -> lieten aan Japanse en Amerikaanse studenten 

fragmenten zien met daarin kleine visjes en één grote, snel bewegende vis 

o Amerikanen & Japanners: evenveel detail over grote vis 

o Japanners: extra details over kleinere groep visjes 

Cognitieve heuristieken 
=Vuistregels voor informatieverwerking die weinig cognitieve hulpbronnen vergen en tot snelle 

conclusies leiden, die echter ook vertekend en inaccuraat kunnen zijn  

• Valse consensuseffect: De neiging om eigen opinies, kenmerken en gedragingen als 

standaard te beschouwen, waardoor we denken dat ze gedeeld zijn met anderen 

• Beschikbaarheidsheuristiek: de neiging om de waarschijnlijkheid van gebeurtenissen te 

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

oproepbaar zijn  

o Basisfrequentievalstrik: De vaststelling dat men relatief ongevoelig is voor 

consensusinformatie onder de vorm van numerieke basisfrequenties. Een levendig 

voorval vertekent het oordeel en leidt tot overschatting van de frequentie 
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• Greene & House:  

o Vroegen studenten om rond te lopen met groot reclamebord – hierop konden ze 

instemmen of weigeren 

o Hierna vroegen ze “Schat het percentage van hoeveel studenten instemde met ons 

verzoek om rond te lopen met het bord.” 

▪ Mensen die instemde schatte het instemmingspercentage in op 60% 

▪ Mensen die niet instemde schatte het op 30% 

• Toepasbaar: lotte, auto ongeluk, politieke meningen, muziekvoorkeuren.. 

o In alle gevallen wordt het percentage mensen dat dezelfde opinies zou delen 

overschat 

• Representativiteitsheuristeik -> je baseert je oordeel op de mate waarin de persoon 

overeenkomsten vertoont met de typische kenmerken van een bepaalde categorie  

o Bv. Iemand vertelt over al haar reizen naar Japen en haar Japanse tuin -> zou ze 

professor japanologie zijn of verpleegster?  

o Probleem: je gaat volledig voorbij aan feit dat er veel meer verplegers dan 

professoren japanologie zijn 

Motivatievertekeningen 
• Sociale waarnemingen worden dikwijls door persoonlijke behoeften, wensen en  voorkeuren 

gekleurd. Soms ziet men wat  men wil zien 

o Bv: zelfbescherming en zelfverheerlijking  dragen bij tot het vertekenen van 

attributies 

• Eigen succes = interne oorzaken & Eigen falen = externe oorzaken  

• Andermans succes = externe oorzaken & andermans falen = interne oorzaken 

 

• Geloof in een rechtvaardige wereld kleurt ook attributies 

o Geloof dat in deze wereld iedereen krijgt waar hij/zij recht op heeft en dat 

uiteindelijk iedereen naar verdienste zal worden beloond 
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Integratie v disposities tot impressies 
• Hoe worden brokken info over persoonlijke eigenschappen tot een coherent, omvattend 

beeld samengevoegd? 

Enkele basisbevindingen 
1. Primauteitseffect: de bevinding dat eerder genoemde informatie meer impact heeft op het 

oordelen dan later gepresenteerde informatie 

• 2 verklaringen: 

o Aandacht verzwakt naarmate men meer info krijgt 

▪ Behoefte aan afsluiting versterkt dit effect (mensen komen bij bepaalde 

afsluiting van onderwerp en veranderen daarna hun mening niet meer, ook al 

komt er extra info bij) 

o Betekenisveranderingshypothese 

▪ Nieuwe inconsistente informatie wordt  geherinterpreteerd in 

overeenstemming  met de initiële impressie 

• Asch: 

o Toont participanten lijst met persoonlijkheidstrekken 

▪ Toont 50% dezelfde lijst maar met positieve trekken als eerst 

▪ Toont andere helft dezelfde lijst meer met negatieve trekken eerst 

→ Informatie die eerst in reeks voorkomt heeft meer impact op impressies 

dan later gepresenteerde info = primauteitseffect 

2. Centrale vs Perifere trekken: sommige eigenschappen hebben meer impact dan andere  

• Centrale persoonlijkheidstrekken: impliceren aanwezigheid van andere trekken en hebben 

daardoor sterke impact op de resulterende indruk 

• Perifere trekken hebben minder effect op de globale invloed. 

 

• Impliciete persoonlijkheidstrekken = netwerk van veronderstellingen over verbanden tussen 

persoonlijkheidstrekken en gedragingen  

o Bv. Wanneer iemand eerlijk is verwachten we eveneens dat deze persoon ook 

vriendelijk is of is iemand die traag spreekt wellicht niet slim 

Integratie van kenmerken in een globale impressie 
• Informatie-integratie: twee mogelijke modellen  

o Additief model/ Summatief model -> veronderstelt dat sociale waarnemers al het 

positieve en negatieve optellen  

o Gemiddelde model -> je telt alle kenmerken op, maar daarna deelt door het aantal 

kenmerken  

▪ Hoe gemeten? Onderzoekers hebben persoonlijkheidstrekken in verband 

met een schaal van gunstig naar niet-gunstig  

o Informatie-integratietheorie (andersons): stelt dat impressievorming steunt op een 

gewogen gemiddelde - dus niet zomaar op een gemiddelde - van de kenmerken van 

de doelpersoon  
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▪ N. H. Anderson -> onderzocht globale oordelen van deelnemers over 

sympathie van: 

• een persoon beschreven door twee trekken met sterke positieve 

waarden  

• tweede groep deelnemers beoordeelde een persoon beschreven aan 

de hand van twee sterke en twee matige positieve trekken  

• Derde groep beoordeelde een persoon beschreven door twee 

negatieve trekken  

→ Globale beoordeling van sympathie sloot beter aan bij gemiddelde model  

→ Later onderzoek: gemiddelde voldoet niet aant complexiteiten van sociaal 

oordelen 

Dispositie van de waarnemer 
• Dispositie van de waarnemer: eye of the beholder 

o Bv. Waarnemer die heel positief in het leven staat vs die heel negatief naar dingen 

kijkt → effect op beoordeling 

Effect van primeren 
= De tendens van recent gebruikte woorden of  ideeën om opnieuw voor de geest te komen en de  

interpretatie van nieuwe informatie te beïnvloeden 

• Onderzoek: 

• Conditie 1: Positieve woordenlijst onthouden  

• Conditie 2: Negatieve woordenlijst onthouden 

o Daarna tekst over bergbeklimmende man lezen, hierna beoordelen.  

→ mensen die lijst 1 moesten onthouden zijn positiever over die persoon 

 - “Hij is dapper, avontuurlijk” 

→Mensen die lijst 2 moesten onthouden zij negatiever over deze persoon  

 - “Hij is roekeloos, dwaas, gevaarlijk” 

Eigenschappen van de doelpersoon 
• Treknegativitetisvertekening: Negatieve informatie weegt zwaarder door dan positieve info 

o We focussen meer op het negatieve dan het positieve en verwerken negatieve info 

nauwkeuriger  

o Indrukken gevormd op basis van negatieve  termen (onbetrouwbaar) zijn extremer 

dan op basis  van even positieve (eerlijk) termen 

• Experiment breinactiviteit Ito et al: 

o Brein wordt actiever voor dingen die ofwel positief of negatief zijn tov neutraal 

o Maar nog actiever voor negatieve dingen dan positieve dingen 

• Experiment Dijksterhuis & Aarts: 

o Nadat flitswoord was gegeven moesten proefpersonen synoniem aanduiden -> bij 

negatieven meer juist dan bij positief -> we zijn meer opmerkzaam bij het negatieve 

woord Negatieve stimuli – neutrale stimuli – positieve stimuli -> hersenen zijn 

reactiever op negatief materiaal 
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Confirmatievertekening 

Persistentie van opvattingen 
= De tendens informatie te interpreteren en te  vervormen in overeenstemming met de bestaande  

opvattingen. → Wat ambigue is wordt vervormt zodat het overeenstemt aan onze bestaande 

opvattingen 

• Beoordeling Hannah 

• Hoge verwachtingen (opgewekt door te zeggen dat ze dochter is van 2 professoren) 

• Lage verwachtingen (“ze is een dochter van fabriekswerkers”) 

 

• Prestaties niet gezien → hoge/lage verwachtingen ongeveer gelijk 

• Prestaties gezien → groep kreeg extra randinfo “inktvlek info” 

o Degene met hoge verwachtingen en extra inktvlek info kregen = hoge beoordeling 

(selecteerden de positieve info uit “inktvlek info” want komt overeen met hun 

verwachtingen) 

o Degen met lage verwachtingen en extra inktvlek info = lage beoordeling 

(selecteerden de negatieve info uit “inktvlek info” want komt overeen met hun 

verwachtingen) 

▪ Extra informatie leidt niet altijd tot extra accuraatheid (interpretatie van 

deze info) 

• Wat als extra info wel duidelijk is, en niet ambigue? Leidt dat tot een accurater beeld 

o Ja MAAR 

▪ Info mag niet te ver afwijken van originele opvattingen 

▪ Anders denk je terug aan wat was, en denk je van “sarah was vroeger super 

verlegen. Het kan niet dat ze nu ineens super extravert op de tafel danst, 

diep van binnen is ze nog verlegen maar ze faked het/overcompenseerd.” 

o Info dient in alle situaties gelijk te zijn 

▪ “Sarah is ineens extravert in toverpoort, en nu is ze ook al zeer spraakzaam 

tegen de prof tijdens de les.. Blijkbaar is ze echt veranderd”  

 

 

 

 

 

 

Confirmatorische hypothesetoetsing 
• het zoeken van informatie die in  overeenstemming is met de bestaande  opvattingen 

o Swann & Snyder (1978). Deelnemers die dachten kennis te  maken met extraverte 

personen vroegen naar info die  gerelateerd is aan extraversie 

o Er werd zelfs geconstateerd dat professionals  zoals psychotherapeuten aan  

confirmatorische hypothesetoetsing lijden 
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Zelfvervullende voorspelling (self-fulfilling prophecy) 
= Het proces waarbij de verwachtingen over een persoon hem of  haar er toe brengen om zich 

conform die verwachtingen te gaan  gedragen 

 

 

 

 

 

 

 

Verwachtingen maken een verschil maar zetten wereld niet volledig op zijn kop, moet realistisch 

blijven. “Deze boerenknol is heel snel, en deze Arabische hengst is traag, maar hierdoor verwacht ik 

niet dat de knol sneller gaat zijn dan de hengst” 

Hoofdstuk 5: Sociale beïnvloeding 
Enkele vragen: 
Indien een sympathieke interactiepartner bepaalde tics vertoont nemen we die over.  Juist 
Indien duidelijk is dat de meeste groepsleden verkeerd antwoorden, dan zullen we hen op hun 
verkeerde keuze wijzen.  Fout 
Eerst zelf een klein geschenk aanbieden, is effectief om iemand later met een verzoek te laten 
instemmen.  Juist 
De meesten van ons zijn bereid om anderen pijn te doen indien een autoriteit dit vraagt.  Juist 
Steeds minder mensen gehoorzamen aan autoriteiten.  idk 

 

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

 

Automatische beïnvloeding  
• Imitatie door voorbijgangers 

• Cultuuroverdracht bij dieren (bultrugwalvissen) 

• Pasgeborenen imiteren snel gebaren 

• Pasgeboren Rhesusaap imiteert menselijke gebaren 

Kameleoneffect 
Chartrand & Bargh 

• Het kameleoneffect = Het automatisch nabootsen van allerlei gelaatsuitdrukkingen, de 

mimiek en de gedragingen van interactiepartners. 

o Verklaring: synchronisatie doet interactie vlotter verlopen 

• 2de Experiment 

o Mensen die hun imiteren worden positiever beoordeeld door de geïmiteerde  
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Conformiteit  
= de neiging om percepties, opinies en gedrag te veranderen, zodat ze in overeenstemming zijn met 

de groepsnormen  

• In individualistische culturen: conformiteit soms gezien als zwakheid 

o Toch is het essentieel aan ieder onderdeel vd maatschappij 

▪ Bv. Verkeersregels, Normen (etiquette), conversatieregels.. 

• Normen veranderen over tijd  

Sherif: Autokinetisch effect  

• Opdracht: beelden/illusies beoordelen 

o Alleen conditie: schatten van beweging stabiliseert na enkele minuten 

o Groepsconditie: convergentie van eigen oordelen naar groepsoordelen 

o Nieweling in groep adopteert de groepsnorm 

• Resultaten Sherif: 

o Individuele inschattingen convergeren naar een groepsnorm 

o De norm blijft bestaan, ongeacht van wie hem geïnstalleerd heeft (ook wanneer de 

persoon die deze geïnstalleerd heeft, al weg is) 

o Na 1 jaar opnieuw vragen, helemaal alleen: opnieuw de groepsnorm geven 

Asch: Normatieve groepsdruk 

• Volgen we de norm ook als er zeer duidelijk verkeerde antwoorden gegeven worden? 

 

• Opdracht: Is lijn A, B of C het meest gelijk aan de standaardlijn? 

o Als de groep zegt dat het antwoord C is, zal de participant ook C aangeven ook al 

weet hij dat het eigenlijk antwoord B is (groepsdruk) 

• Resultaten: 

o 37% conformerende antwoorden 

o 25% van de subjecten conformeren nooit 

o Hoe meer trials men doet, hoe minder men zal confirmeren 

• Meerderheidsinvloed = Sociale beïnvloeding die tot stand komt door blootstelling aan de 

opinie van de meerderheid, of de meerderheid binnen een groep. 

o Zowel bij Sherif als bij Ash, maar er zijn nog specifiekere 

• Informationele invloed: Invloed die leidt tot conformiteit omdat men gelooft dat de anderen 

correct oordelen & men wilt correct antwoorden (ambigue stimuli – Sherif exp.) 

• Normatieve invloed : Invloed die leidt tot conformiteit omdat  men vreest voor de negatieve 

sociale gevolgen van afwijkend te  lijken (Asch ) 

• Private conformiteit: De verandering van opvatting die optreedt  wanneer iemand voor 

zichzelf het standpunt inneemt van  anderen  

o (je gelooft dat groep idd gelijk heeft, je bent een “true believer” lol) 

• Publieke conformiteit: Een oppervlakkige verandering in  openlijk gedrag, zonder een 

overeenkomstige  meningsverandering, veroorzaakt door reële of vermeende  groepsdruk. 
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Hoge motivatie bij moeilijke taken: men is meer conform 

aan de groep omdat men zeker het juiste antw. wilt geven 

(door moeilijkheid v taak = men onzeker over eigen antw.)  

Hoge motivatie bij makkelijke taken: men is minder 

conform omdat men weet dat hun antwoord juist is 

Lage Motivatie: Conformatie is ongeveer gelijk  bij 

moeilijke & makkelijke taken  minder behoefte om juist 

te antwoorden (men durft sneller eigen antw. te geven)  

 

 

 

Private conformiteit: aanpassing gedrag & 

aanpassing eigen opinie (ze geloven de 

groep) 

Publieke conformiteit: aanpassing gedrag 

zonder aanpassing van eigen opinie (ze 

geloven de groep niet) 

• Bij 4 personen piekt het conformiteit (wordt heel snel gecreëerd, en piekt snel) 

• Wilder: meerdere kleine groepen hebben meer invloed dan 1  grote groep (distinctiviteit) 

• 1 dissident persoon reduceert de conformiteit met 80% 

o Valideert standpunt van deelnemer (informationele invloed) 

o Reduceert normatieve druk (je bent niet meer alleen in je andere antwoord) 

Allen & Levine experiment 

• Elke vorm dissidentie verlaagt conformiteit: zodra 1 iemand anders de norm doorbreekt, dan 

doorbreekt de groepsdruk 

• Zelfs bij iemand die duidelijk incompetent (bv iemand die lijkt half-blind te zijn) is om taak uit 

te voeren (geeft dissidente antwoorden) → ook dan doorbreekt het groepsdruk en reduceert 

de conformiteit 
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• Kennis en bewustzijn van de norm is noodzakelijk (cfr. pluralistische onwetendheid) 
o Cialdini experiment 1: bezoekers pretpark gooien meer papier op de grond in 

een reeds vervuilde dan in een propere omgeving 

▪ Norm is dat mensen wel/niet dingen in de vuilbak gooit 
o Cialdini experiment 2: Sailliantie van de norm -> papiertje tussen 

ruitenwissers gestoken -> wat doen mensen met papiertje? 

▪ Parkeergarage: proper vs. Vuil -> hetzelfde als bij pretpark 
▪ Sailliantie: medewerker gooit folder al dan niet op de grond 

• Handlanger ging naar auto en gooide papiertje op de grond 

• Bevestigd de norm 

o Vuile garage -> inderdaad iedereen is vuil 
o Propere garage -> niemand doet dit normaal? 

→ als de duidelijkheid van de normen groot zijn zal er minder 

snel tegenin gegaan worden (norm = zeer duidelijk vervuiling → veel vervuiling) 

Geslachtseffect is afhankelijk van 

• Kennis van de taak (stereotype, verwachting): 

o mannelijke: vb. voetbal, auto’s 

o vrouwelijke: vb. huisinrichting, familieplanning 

• Sociale druk 

o In publieke situaties conformeren vrouwen meer dan mannen 

o Openlijke onenigheid en onafhankelijkheid is eerder de norm voor mannen dan 

voor vrouwen 

Sistrunk en McDavid (1971) -> vroegen aan mannelijke en vrouwelijke deelnemers om vragen te 

beantwoorden over stereotiep mannelijke/vrouwelijke en neutrale onderwerpen -> bij elke vraag 

beschikking over percentage andere deelnemers -> vrouwen conformeerde meer bij mannelijke 

stereotypen en mannen bij vrouwelijke stereotypen 

• we conformeren dus sneller over onderwerpen waarover we minder kennis denken te 

hebben 

• In maatschappij meer verwacht van vrouwen dat ze lief en buigzaam zijn waardoor zij ook 

sneller conformeren in publieke setting 

• Aan mannen meer geleerd zich autonoom te gedragen waardoor ze zich in een publieke 

setting minder gaan conformeren 

• meer afhankelijk van sociale rollen dan van biologisch geslacht 
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• Culturele oriëntaties 

o Individualisme: Een culturele oriëntatie waarin onafhankelijkheid, 

autonomie en zelfredzaamheid belangrijker zijn dan groepsloyaliteit 

o Collectivisme: Een culturele oriëntatie waarin onderlinge afhankelijkheid, 

samenwerking en sociale harmonie belangrijker geacht worden dan 

persoonlijke doelstellingen 

• Factoren die de culturele oriëntatie bepalen 

o Complexiteit: complexe culturen zijn eerder individualistisch 

o Welvaart: welvaart stimuleert onafhankelijkheid en persoonlijke doelstellingen 

o Heterogeniteit: verschillende talen, etnische groepen, religies 

stimuleren onafhankelijkheidsdrang 

= Het proces waardoor dissidenten veranderingen teweeg brengen in een groep 

• Moscovici experiment (kleuren ~ ‘omgekeerde Asch taak’) -> dia’s getoond groen, blauw en 

mengvorm zie p. 135-136 -> iedereen zegt blauw en op gegeven moment zegt iemand groen  

> proefpersonen hebben minstens 1x proefpersoon gevolgd 

o Minderheden ontlenen hun invloed aan hun stijl 

▪ Krachtig, volhardend en standvastig (dus niet tegendraads) 

▪ Maar tevens flexibel, open en evenwichtig 

▪ Zelfvertrouwen uitstralen 

• Minderheden overtuigen meerderheden indien: 

o Hun standpunt wordt opgemerkt 

o Ze consistent zijn en hun opvatting wordt toegeschreven aan persoonlijke 
overtuiging 

o Ze zelfvertrouwen uitstralen en toegewijd zijn 

• Hollander: Eigenzinnigheidskrediet 

o Interpersoonlijk "krediet" dat men verdient door de groepsnorm te volgen, wat 

later ingezet kan worden om eens van de groep af te wijken  

▪ -> “goed” groepslid -> als je dan 1 keer iets anders antwoordt heb je 

voldoende kredietpunten om hiermee weg te komen 

Ligt eenzelfde proces aan de basis van minderheids- en meerderheidsinvloeden of 2 processen? 

• Zelfde proces: 

Sociale impact theorie (Latané, 1981) 

o Sterkte (van de bron) -> hoe sterk iemand zijn mening uit 

o Nabijheid -> hoe dicht persoon bij je staat 

o Aantal -> hoeveel personen dit doen 

Enige verschil = aantal -> meerderheid: meer mensen en minderheid: minder mensen 

• Verschillend proces 

o meerderheden bevorderen publieke conformiteit 

o minderheden veroorzaken duurzame private conformiteit of conversie 
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Meerderheidsinvloed Minderheidsinvloed 

Publieke conformiteit Private conformiteit (conversie) 

Vooral op “feitelijke” gegevens Vooral op opinies 

Convergent denken Divergent denken  (creatief, out 

of the box) 

• Psychologiseren:  

• Minderheden stralen zelfvertrouwen uit  

o Als ze té ver afwijken → groep gemarginaliseerd → verliest credibiliteit 

Instemmen  
= gedragsverandering die het gevolg is van een direct verzoek 

Redenen geven: de taal vh verzoek 
• Inwilliging: Gedragsverandering die het gevolg is van een direct verzoek 

• Onaangekondigd verzoek is effectiever omdat het verrassend is -> personen kunnen niet op 

tijd redenen verzinnen om het niet te doen 

• Vorm van verzoek is soms belangrijker dan de inhoud 

o Langer, Blank en Chanowitz (1978) experiment: onnadenkend reageren op de vorm 

van het verzoek -> handlanger richtte zich tot student die bezig was aan een 

fotokopieertoestel -> formuleerde verzoek op 3 verschillende wijzen: 

▪ 1: excuseer ik moet 5 pagina’s kopiëren, kan ik de machine gebruiken? -> 

60% studenten stemden in 

▪ 2: + ik ben gehaast -> 94% stemde in met verzoek 

▪ 3: + “want ik moet enkele kopieën maken” (niet eens echte reden) -> toch 

stemt 93% in 

→ experiment niet te letterlijk nemen want gaat om simpele vraag 

→ Studie met 20 kopieën laat zien dat enkel bij 2e meer studenten 

instemmen 

o Onnadenkendheid doorbreken bevordert soms ook inwilliging 

• Soms heeft onnadenkendheid ook tegengestelde effect hebben: 

o Bv. Voorbij lopen bij bedelaars  

• Onderzoek Santos, Leve en Pratkanis (1994) -> handlanger stelde aan passanten op straat 

een eerder typische vraag (kunt u een kwartje missen) of een eerder atypische vraag (kunt u 

37 cent missen) -> atypische vragen stellen automatische piloot uit 

• Carpenter en Guéguen (2013) -> verzoek dat gepaard gaat met persoonlijke vrijheid de kans 

op instemming aanzienlijk verhoogt “Je bent natuurlijk volledig vrij om niet in te stemmen” 
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‘Stel je eens voor’-techniek 

Verkopers gebruiken deze techniek  

Bv. Verzekeringsagenten: “Stel je 

eens voor als je je been zou breken 

op skivakantie” 

Gregory, Cialdini & Carpenter (1982) 

• Testen dit uit op wetenschappelijke wijze bij televisiegebruikers die nog geen 

kabelaansluiting hadden 

o Helft kreeg informatie over mogelijkheden die kabeltv kon bieden 
o Andere helft werd gevraagd hen voor te stellen deze voordelen hadden 

▪ Informatie-conditie: 19% koopt 

▪ Stel-je-eens-voor-conditie: 47% koopt 

• Effect: Zich iets voorstellen (bv scenario) verhoogt de inschatting dat het je ook effectief 

zal overkomen 

De wederkerigheidsnorm  

• Anderen behandelen ons, zoals wij hen behandelen 

• De wederkerigheidsnorm verhoogt voorspelbaarheid en eerlijkheid in sociale 

interacties -> maar er kan ook misbruik van gemaakt worden om zelf voordeel te 

behalen 

Regan experiment 

o Deelnemers beoordelen per twee schilderij -> 1 iemand echte deelnemer, 

andere handlanger van onderzoeker 

o conditie-1 onaangenaamheid: medewerker sympathiek of niet 

o Conditie-2 gunsten 

▪ Cola -> handlanger verliet zaal en kwam terug met cola voor hemzelf en 

de andere 

▪ Niets -> handlanger verliet zaal en kwam zonder iets terug 

o Handlanger vroeg aan medebeoordelaar om lottobiljetten van hem te kopen 

▪ Indien eerder 2 blikjes cola gebracht -> meerdere verkocht 

Onderzoek Regan (1971) -> verduidelijkt dat wederkerigheidsnorm strategisch kan worden 

ingezet om mensen te manipuleren, waardoor ze met verzoeken instemmen 

Smolowe (1990) -> oorlogsveteranen die een klein cadeau in envelop bieden, krijgen meer 

geld bij elkaar 

• Individuele verschillen in strategisch gebruik wederkerigheidsnormen om eigen 

belang te dienen 

o Vaak & profiterend gebruik v wederkerigheidsnorm: Crediteurs genoemd -> 

zorgen ervoor dat anderen bij hen in het krijt staan, om dan op het gepaste 

moment een verzoek naar hen te richten 

o in alertheid voor wederkerigheidsnorm/reciprociteit -> personen die 

vermijden dat later van hen geprofiteerd wordt door geschenken te weigeren 
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Tweestappen instemmingstechnieken  

= Een tweestappen inwilligingstechniek waarbij een beïnvloeder het echte verzoek laat vooraf gaan 

door een vraag om in te stemmen met een veel beperkter verzoek 

• Freedman & Fraser experiment 

o Fase 1 : Huisvrouwen telefonisch bevragen 

o Fase 2 : Drie dagen later - nieuw verzoek – inventaris  maken van huishoudelijke 

producten 

o Resultaat: 

▪ 53% van instemmers met eerste verzoek gaan akkoord met tweede verzoek  

▪ 22% stemmen rechtstreeks in met tweede verzoek (niet gebeld op voorhand) 

• Verklaring: zelfperceptie (door de observatie van eerdere gedrag ziet men zichzelf als 

vriendelijk en zo zal men nu opnieuw toestemmen om dit bevestigen 

• Kritiek: instemmers met eerste verzoek zijn selectieve  groep 

Een tweestappen inwilligingstechniek waarbij men eerst een low-effort verzoek vraagt, en nadat 

men heeft ingestemd worden de verborgen kosten onthult. 

Joule (1987) 

• Vroeg aan rokers of ze bereid waren om korte vragenlijst in te vullen 
o Eerste conditie werd meteen gezegd dat ze 48 uur ervoor niet mochten roken 

-> slechts 12 procent stemde in 

o Tweede conditie hadden de mensen alreeds ingestemd vooraleer ze te horen 

kregen dat ze niet mochten roken -> 85% stemde in 

Cialdini et al. (1978) 

• Studenten vragen of ze willen mee werken in exp 

o Daarna onthullen dat dit plaatsvindt om 07:00 

• Werking: eens de beslissing genomen is hebben we ons reeds geëngageerd en gaan we dit 

engagement voor onszelf verantwoorden en dus versterken 

o Gevoel van verplichting tov persoon waaraan we belofte hebben gemaakt 

o We zoeken justificatie voor onze beslissingen en focussen hierbij vooral op de 

positieve aspecten vd beslissing 

Een tweestappen inwilligingstechniek waarbij de  beïnvloeder het echte verzoek laat voorafgaan 

door  een onrealistisch verzoek dat meteen afgewezen wordt 

Cialdini experiment 

• Fase 1: studenten vragen om 2 uur per week  vrijwillig te werken 

• Fase 2: nadat vrijwel iedereen weigert, volgt  een tweede verzoek om eenmalig 2 uur te  

besteden om met delinquenten de dierentuin te  bezoeken 

• Resultaat: 50% stemt in met tweede verzoek na  weigering van eerste verzoek, slechts 17%  

stemt direct in met tweede verzoek 
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Verklaringen: 

• Perceptueel contrast 

• Wederkerige concessies  (wederkerigheidsnorm) (vrager toont gewilligheid door verozk 

af te zwakken -> jij wilt ook gewilligheid tonen) 

• Schuldgevoelens wegwerken door in te  stemmen met het tweede verzoek 

Een tweestappen inwilligingstechniek waarbij de beïnvloeder begint met een overdreven verzoek  

waarvan hij de schijnbare omvang vermindert door  een korting of bonus aan te bieden 

Burger experiment 

• Gebak verkopen aan 75 eurocent of 

• Aanbieden aan 1 euro maar onmiddellijk de prijs  verlagen tot 75 eurocent 

• Schijnbaar voordeel doet verkoop stijgen van 40  tot 73% 

Verklaring: schijnbare concessie activeert de  wederkerigheidsnorm 

Koopjestechniek 

Verzoek Techniek Omschrijving 

Van klein  

naar  groot 

Voet tussen  

de deur 

Beginnen met klein verzoek, akkoord  bekomen en vervolgens een 

apart maar  veel groter verzoek maken 

Als de bal  

eenmaal rolt 

Akkoord bekomen met een verzoek en  vervolgens de inzet verhogen 

door  bijkomende verborgen kosten te  onthullen 

Van groot  

naar klein 

Deur tegen  de 

neus 

Beginnen met een groot verzoek dat  verworpen wordt en opvolgen 

met een  redelijk (aanvaardbaarder) verzoek 

Het is nog  niet 

klaar 

Beginnen met een lichtjes overdreven  verzoek en het onmiddellijk 

verkleinen  door een bonus of vermindering 

 

Assertiviteit: wnr zegt men ‘nee’ 

• Veel mensen vinden het moeilijk om nee te zeggen 

• Aandacht en waakzaamheid belangrijk om nee te zeggen  

Als men de poging doorziet: 

-> beseft men gemanipuleerd te worden 

-> psychologische reactantie (boosheid/frustratie) 
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Gehoorzaamheid 
= uitvoeren van een bevel van een autoriteit 

Bickman (1974) 

• Mannelijke handlanger gaf aan voorbijgangers in een straat in NY allerlei bevelen  

o in burgerkleren volgde slechts 1/3 bevelen op  

o in politie uniform volgde wel 9/10 de bevelen op 

 

Milgram in de 21ste eeuw: zouden we dag van vandaag nog steeds zulke resultaten krijgen? Ja 

• Ethiek onderzoek meermaals discussiepunt 

Enkele gelijkaardige experimenten die wel mogen uitgevoerd worden in hedendaagse tijd: 

Burger (2009) - procedure vergelijkbaar met Milgram 

• Experiment wel stilgelegd na shockniveau 150 volt 

• Gezegd dat men bij stress studie mocht verlaten 

• Leidde tot soortgelijke resultaten 
 

Meeus en Raaijmaakers (1995) -> variant Milgram exp met minder hinderlijke gevolgen 

• Niet toedienen fysieke pijn, maar psychisch leed tijdens jobinterview (verbale negatieve 
commentaar) 

o Geen proefleider in kamer: 0% vd deelnemers zeggen alle beledigingen 
o Wel proefleider in kamer: 92% vd deelnemers zeggen alle beledigingen 

Milgram’s Experiment 
Verloop experiment: 

• Krantenadvertentie “deelname leerexperiment” voor $5 

• Wachtzaal in Yale: Proefleider (witte labojas) laat tossen wie leerling en leraar wordt 

• Leerling wordt vastgemaakt op stoel en aan elektrisch apparaat 

• Uitleg over het leerexperiment 

• Leraar neemt plaats achter schokgenerator en krijgt een licht voorbeeldschokje 

• Experiment begint... 

Resultaten: 

• 65% vd deelnemers dienen de maximale shock van 450V toe 
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a) Het gehoorzame subject (proefpersoon) 

a. Zijn normale mensen 

i. Deelnemers in controle groep weigeren heel snel om door te gaan 

ii. Telkens zeer gestresseerd tijdens experiment 

iii. Telkens van slag na experiment 

b. Geen leeftijd-, geslachts-, of culturele verschillen 

c. Autoritaire persoonlijkheid iets meer gewillig om door te doen 

i. Gemeten via AdornoF-schaal 

ii. Strict, punitief, intolerant, ethno-centrisme… 

b) De autoriteit (proefleider met labjas in universiteit) 

a. Proefleider in Milgramonderzoek is geen oppermachtig persoon in vergelijking met 

militairen, dokters, leerkrachten, managers enz. 

b. Autoriteit van de proefleider verlagen door: 

i. het experiment te verplaatsen van Yale University naar een  gewoon 

kantoorgebouw, verlaagt de volledige  gehoorzaamheid tot 45% 

ii. door proefleider te vervangen door een gewone burger  verlaagt volledige 

gehoorzaamheid tot 20% 

iii. door bevelen te geven op afstand (via telefoon)  verlaagt percentage 

gehoorzamen tot 21% 

c. Echte (legitieme) autoriteiten zoals militairen,  dokters, hebben wellicht meer invloed 

dan  proefleiders (cfr. mishandelingen in kampen) 

c) Het slachtoffer 

a. Fysieke afstand tussen proefpersoon (leraar) en  slachtoffer 

i. verschillend lokaal – basisconditie 65% 

ii. zelfde lokaal – 40% volledige gehoorzaamheid 

iii. proefpersoon moet slachtoffer aanraken: 30% 

d) De procedure 

a. proefpersoon heeft het gevoel niet volledig  verantwoordelijk te zijn voor wat 

gebeurt met het  slachtoffer 

b. Conditie met 

i. Experimentleider → overbrenger van bevel →uitvoerder shock 

1. Met overbrengers (54%) 

2. Enkel uitvoerders (28%) 

c. Experiment lokt escalatie uit door kleine stapjes van 15V 

i. Eens proefpersonen begrijpen dat dit erg kan escaleren hebben ze al 

toegestemd (voet-tussen-de-deur-techniek) 
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Verzet tov gehoorzaamheid: trotseren 
• Onderzoek Milgram met ‘Medelaars’ (handlangers die op 150V en 210V weigerde nog mee te 

werken 

o Veroorzaakt verzet bij participanten: slechts 10% gaat door tot max (oorspronkelijk 

65%) 

o Groep moeilijker te doen gehoorzamen dan individuen 

▪ Meestal wel één iemand die weigert → leidt tot ongehoorzaamheid bij de 

rest 

• 1 rebel volstaat om deelnemer niet te laten gehoorzamen 

Gamson-onderzoek: effect van groepen op gehoorzaamheid 

• Onderzoekers deden zich voor als een marketingbedrijf 

• De groepen van 9 werden verteld dat er een discussie over maatschappelijke normen zou 

plaatsvinden en dat deze op video zouden worden opgenomen 

• Groepen lazen info over rechtszaak die oliebedrijf tegen lokaal benzinestation wilde starten 

omdat hij de verhoogde olieprijzen niet wilde aanrekenen aan klanten 

o Meeste groepen kozen spontaan partij van lokaal benzinestation 

• Daarna vroegen proefleiders om één voor één het standpunt vh oliemaatschappij op camera 

voor te lezen 

o Nu vroeg men toestemming om de video in de rechtszaak als bewijs te vertonen 

o 32/33 groepen weigerde toestemming en conflict brak uit tegen de onderzoekers 

→ groepen hebben macht over groepsleden en deze macht kan destructief of constructief zijn 

Perspectieven over menselijke natuur 

• Culturen beïnvloeden hoe men opgevoed wordt 

• Binnen een cultuur zijn er veranderingen over de tijd 

• Amerikaans onderzoek over waardevolle eigenschappen van kinderen 

o 1920: gehoorzaamheid, loyauteit 

o 1970: onafhankelijkheid, tolerantie 

o 1980: vergelijkbare patronen in West-Duitsland, Italië, Engeland en Japan 

• Laboratoriumonderzoek toont aan dat er vandaag minder conformiteit is (vroeger was dit 

ook gewoon belangrijker), maar niet minder gehoorzaamheid 

• Invloed van media is de hedendaagse illustratie van conformiteit, inwilliging 

en gehoorzaamheid 
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Hoofdstuk 8: Interpersoonlijke relaties 

Het belang van interpersoonlijke relaties 

De behoefte aan affiliatie 
• Affiliatiebehoefte: een algemene drijfveer om blijvende, positieve en significante 

interpersoonlijke relaties op te bouwen en in stand te houden 

 

• Ostracisme: uitgesloten worden van eigen groep 

o Kan letterlijk pijn doen (hersenactiviteit pijngebieden) 

• Onderzoeken: cyberbalparadigma, simpele online onderzoekstechniek 

o Toegewezen aan een groepje waarin een bal naar elkaar wordt gegooid.  

o De 2 anderen van de groep gooien de bal niet naar jou, alleen naar elkaar.  

o Uitkomst: Groot effect op zelfwaarde + activatie hersenen in pijngebieden  

▪ Gedrag aanpassen om niet meer uitgesloten te worden. Om erbij te horen. 

o Achteraf (nadat men werd uitgesloten):  in een nieuwe groep toelaten en kijken hoe 

hard de mensen zich conformeren naar gedrag van de groep. Bijvoorbeeld een Asch 

taak laten uitvoeren. 

▪ Ze conformeerden zich meer. Als ze foute conclusies, keuzes vonden gingen 

ze er ook gewoon in mee (Asch). → Vermijden dat ze opnieuw worden 

uitgesloten. 

 

• Baumeister & Leary: Need to belong-schaal 

o Fundamenteel menselijke behoefte (ook in behoefte Pyramide van Maslow) 

o Individuele verschillen 

• Harlow: aapjes met knuffelmama of met voedselmama 

 

• De sociostaat = sociale ‘thermostaat’ die relaties en sociaal contact regelt 

o Volgens homeostase principe (nastreven optimale hoeveelheid) 

• O’connor & Rosenblood: beeper & gezelschap experiment 

o Beeper geeft om het uur een signaal: “Ben je alleen/in gezelschap?” + “Wil je liefst 

alleen of in gezelschap zijn?” 

▪ Meestal was eigenlijke staat & werkelijke staat overeenkomstig 

▪ Als dat niet is → volgend uur meestal wel 

 

• Eenzaamheid: het negatieve gevoel dat ontstaat door een tekort aan sociale relaties, 

waardoor affiliatiebehoeften onvervuld blijven 

o Peplau & Perlman: Vooral eenzaamheid bij overgangsperioden  

▪ Bv. Scheiden of sterven partner → meer eenzaam dan nooit gehuwden 

o Rubenstein & Shaver + Parlee: Meest eenzame periode adolescentie & jonge 

volwassenheid 
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Hechtingsstijlen 
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 verzorger. 

→ kan veranderen doorheen het leven door nieuwe ervaringen (buiten ouders) 

1. Veilige hechting 

2. Vermijdende hechting 

3. Angstige hechting 

➔ Tegenwoordig meer dimensioneel ipv categorisch 

o Mate waarin persoon intimiteit benadert of ontwijkt 

o Mate waarin persoon (geen) angst ervaart om in de steek gelaten te worden 

• Strange situation test (Ainsworth) = een testsituatie waarbij de hechtingsstijl afgeleid wordt 

uit de reactieve van baby’s wanneer de verzorger (meestal moeder) het kind verlaat en 

wanneer hij of zij terugkomt. 

Het sociale netwerk 
Hoe beoordelen we kwaliteit vh sociale netwerk? 

1. Aantal individuen in het netwerk tellen 

a. Houdt niet rekening met kwaliteit 

b. Te veel is ook niet goed → homeostase verstoord 

2. Kwaliteit van de relaties bekijken 

3. Waargenomen beschikbaarheid van anderen 

Experiment Evans & Lepore 

• Studenten: dichtbevolkt kot  laagbevolkt kot 

o Participant krijgt negatieve feedback op schrijfopdracht en krijgt steun van 

handlanger  

o Erna krijgt handlanger negatieve feedback en biedt pp. al dan niet steun 

▪ Verschillen tussen laagbevolkte (zoeken, ervaren en bieden meer steun) 

omgeving en dichtbevolkte omgeving (erkennen steun, maar aanvaarden 

minder) 

Relaties beïnvloeden welbevinden 
• Gezelschap maakt leven aangenamer 

• Alleen zijn is negatief voor welbevinden 

o Onderzoek: mensen met partnerrelaties zijn gelukkiger dan mensen zonder partner. 

Zowel bij vrouwen als mannen maar bij vrouwen sterke correlatie met kwaliteit v 

relatie 
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Welbevinden beïnvloedt relaties 
• Mensen die gelukkig zijn maken meer kans op goede partner & hebben meer betekenisvolle 

relaties  gelukkige mensen zijn fijner in omgang 

• Onderzoek Harker en Keltner: focus bij mensen in huwelijk 

o Oprechte positieve expressie: beoordelaars werden getraind om te zien wanneer er 

een echte (Duchène-glimlach) of een ‘valse glimlach’ (lachen met de mond maar niet 

met de ogen). Oprechte lach: met rimpeltjes aan de ogen  

▪ Mensen beoordelen in oud(er) jaarboek: hoe positief is de persoon in de 

expressie.  

▪ Kijken naar mensen op dit moment, naar huwelijksstatus, enz: mensen die 

oprechte (Duchene) glimlach hadden op de foto hadden zijn later vaker 

gehuwd, meer huwelijkstevredenheid.. 

Sociale steun en fysieke integriteit 
• Sociale steun: de responsiviteit van vrienden en andere personen op de psychische 

behoeften van een persoon 

• Sociale steun leidt tot betere fysieke gezondheid 

o Lagere bloeddruk & minder schommeling bij stressvolle events (Uchino, Cacioppo) 

o Langere overleving bij vrouwen met borstkanker (Spiegel & Kroenke) 

o Hogere levensverwachting (Berkman & Syme) 

• Redenen: 

o Zorgen beter voor zichzelf 

o Steun is buffer voor stress  

Aantrekkingskracht 
Meerdere factoren leiden tot aantrekking 

1. Nabijheidseffect 

2. Familiariteit 

3. Gelijkenissen 

4. Uiterlijke aantrekkelijkheid 

5. Contextfactoren 

Nabijheidseffect 
= het verschijnsel dat twee personen eerder een relatie zullen aangaan wanneer de fysieke afstand 

tussen hen klein is 

Festinger, Schachter & Back: Universiteitsstudenten op kot (1950) 

• “Wie zijn je 3 beste vrienden?” 

o 65%  in het zelfde gebouw 

o 41% directe buren 

o 22%  2 deuren verder 

→ Door digitalisering heeft nabijheid nieuwe betekenis 
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Familiariteit 

“Familiarity leads to liking. - Zajonc” 

Louter-blootstellingseffect = wanneer je frequent aan een persoon wordt blootgesteld ga je deze 

positiever evalueren 

Experiment Moreland & Beach 

• Nemen foto’s van even aantrekkelijke studenten 

o Sommige kwamen meer naar les dan anderen 

• Hoe meer de persoon in de foto naar de les kwam, hoe positiever hij/zij beoordeeld werd 

Experiment Mita, Derner & Knight 

• Werkelijke en gespiegelde gezichten laten beoordelen door zelf en vrienden  

• Voorkeur voor de beelden zoals men ze het meest ziet. 

o Persoon zelf: Gespiegelde gezicht voorkeur (meest gezien door spiegel, selfies) 

o Andere pers: Werkelijk beeld voorkeur  

Beperkingen: 

• Overdaad schaadt (Bv. zelfde lied te veel horen) 

• Enkel voor aanvankelijk neutrale of positieve stimuli 

o Herhaalde blootstelling tov persoon die je niet mag versterkt dit effect mogelijk 

Gelijkenissen 
Gelijkenishypothese: het fenomeen dat personen zich aangetrokken voelen door, en relaties 

aangaan met anderen die op hen lijken 

• Koppels en vrienden → gelijke demografische variabele (leeftijd, onderwijs, religie, 

interesses, waaren…) 

Experiment Byrne:  

• Participant vult attitude vragenlijst in en leest vragenlijst van de ander, hoe meer similariteit 

hoe positiever de beoordeling van de ander 

Rosenbaum: Gelijkheid trekt niet aan maar ongelijkheid wekt afkeer op 

Redenen: 

• Validatie van eigen waarden 

• Voorspelbaarheid 

• Grotere kans dat onze noden (h)erkend worden 
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Uiterlijke schoonheid 
• Mooie mensen: 

o Slimmer geacht als kind 

o Verdienen meer 

o Krijgen meer klaar 

o Krijgen lagere boetes van rechters 

o Worden sneller geholpen 

• Universele schoonheid 

o Sommige kenmerken gelijk cross-cultureel 

o Voorkeuren gelijk op verschillende leeftijden  

▪ Bv. Baby’s voorkeur voor aantrekkelijke gezichten 

• Universele kenmerken 

o Ideaal gezicht: hormonaal-gerelateerd 

▪ Bv. Kaaklijn bij man; grote ogen bij vrouw 

o Symmetrie & gemiddelden zijn aantrekkelijk 

▪ Bv. Symmetrische & gemiddelde grootte oren 

• Invloeden van : 

o Cultuur : esthetische ingrepen, gewicht (Ring in mond, oor, neus) 

o Tijdperiode: gezicht, maten 

o Situationele factoren: verliefdheid maakt mooier, gelijking met andere aanwezigen 

Beloningscentra geactiveerd bij zien van mooie gezichten + zelf positiever beoordeeld in bijzijn van 

mooie mensen 

Wat-mooi-is,-is-goed-stereotype = de overtuiging dat lichamelijk aantrekkelijke personen positieve 

persoonlijkheidskenmerken bezitten  

Onderzoek Smith et al. 

• 2 sollicitanten evalueren met verschillende attractiviteit  

• Participanten die eerst stereotype film (schoonheid = goed) zagen, beoordeelden de 

attractieve persoon positiever 

 

• Aantrekkelijkere mensen hebben meer vrienden, een actiever seksleven en zijn ook socialer 

• Schoonheid heeft geen correlatie met intelligentie, persoonlijkheid, aanpassingsvermogen & 

zelfwaardering.  

o Stereotype wordt gevoed door zelf vervullende voorspelling  
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• Uiterlijke aantrekkelijkheid =/= gezondheid en geluk  

• Onzekerheid: positieve feedback te danken aan schoonheid of talenten ? 

• Bekommernis op behouden van schoonheid kan dysfunctioneel worden 

• Soms werkt het tegen de persoon  

o bv. als interviewer in sollicitatie van hetzelfde geslacht is  

Onderzoek: beperkte correlatie tussen schoonheid en geluk op lange termijn. 

Contextfactoren 
Zillman: Opwindingstransfer: het proces waarbij (residuele) opwinding opgewerkt door een stimulus 

toegeschreven of toegevoegd wordt aan de opwinding veroorzaakt door een andere stimulus 

Experiment Dutton & Aron 

• 2 bruggen: wankele & stabiele 

• Mannen aangesproken op brug door knappe onderzoekster & geeft telefoon nr. 

→ Mannen die op gevaarlijke brug werden aangesproken namen sneller contact op met 

onderzoekster 

o Fysiologische opwinding van gevaarlijke brug werd getransfereerd naar sterkere 

gevoelens tov. de onderzoekster 

Experiment White et al. 

• 15sec of 2min huppelen 

• Hierna beoordeling van onaantrekkelijke & aantrekkelijke vrouw 

→ Meeste fysiologische opwinding resulteerde in extremere oordelen 

Experiment Pennebacker et al.: Het Sluitingstijdeffect  

• In bars 3x per avond vragen aan klanten over aantrekkelijkheid van andere klanten 

• Naarmate sluitingstijd naderde, oordeelde ze positiever  

o Replicatiestudie: enkel positievere oordelen bij klanten zonder vaste relatie  

• Verklaring: 

o Sluitingstijd = bedreiging voor zij die een partner zoeken 

o Alcohol 

o Geheime interactie? → stijgt aantrekkelijkheid (door spanning) 

Hechte relaties 
Hechte relatie = een relatie gekenmerkt door een emotionele band, de vervulling van psychische 

behoeften en een wederzijds afhankelijkheidsrelatie tussen de partners 

Onderzoek: Bevraging 73% van de 300 studenten nagenoeg alle andere doelen opofferen voor een 

goede relatie 

- Andere doelen waren: hoger onderwijs, succesvolle carrière, bijdragen aan betere 

maatschappij.. 
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Elkaar leren kennen 
Factoren die de relatievorming in eerste fasen kunnen beïnvloeden 

 - Wederkerigheid; hard to get spelen; inschatten van interesse 

Wederkerigheid = het evenwicht in de wederzijdse uitwisseling van wat we geven en wat we krijgen 

“We houden van hen die ook maar ons houden, maar vooral indien dit 
verdiend is en niet te zelfsprekend.” 

Experiment Linder: Meest aangetrokken tot iemand die je eerst niet zo leuk vond, maar nu wel 

• 2 “studenten” kwamen regelmatig samen voor bespreking (1 student was eig handlanger) 

• Na elke discussie hoorde de student evaluatiegesprek tss proefleider en handlanger 

o Beoordelingen van handlanger waren steeds positief of negatief 

o Of veranderen van negatief naar positief (winst) of andersom (verlies) 

→ Conclusie: Student ervoer meer sympathie bij de ‘winst’ conditie dan wnr constant positief 

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  

• Afhankelijk vd oorzaak 

o De ander: voorkeur vr matige kieskeurigheid dan niet kieskeurig 

o Externe factoren: attractiviteit stijgt  

▪ Bv. Relatie verboden door ouders → aantrekking tot pers. stijgt nog meer 

Experiment Spielmann et al. 

• Mensen die hoog scoren op ‘angst om vrijgezel te zij’ hebben beduidend meer interesse voor 

minder aantrekkelijke of minder responsieve kandidaten 

→ Mannen hebben een meer geseksualiseerd perspectief en (mis)interpreteren vriendelijk signalen 

vaker als seksueel geladen.  

Experiment Saat et al. 

• Mannelijke & vrouwelijke observatoren moeten interacties tussen man & vrouw beoordelen 

• Mannelijke observatoren zagen meer seksualiteit & vooral bij vrouwen 

o Overschatten interesse bij vrouwen en onderschatten bij mannen 

Experiment ? 

• Mannen & vrouwen beoordelen interactie tussen mannelijke baas & vrouwelijke kassierster 

waarin baas de kassa uitlegd 

• Mannen schatten de vrouw weer meer in als flinterig & verleidend 
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« Geef 10 persoonlijke wensen » : Liefde, gezondheid, vrede, onbeperkte mogelijkheden & rijkdom. 

→ Mannen ook soms “Seks met persoon naar keuze”  

Evolutionair perspectief 
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  

→ door maximaal kinderen opwekken & ze doen overleven 

Strategische verschillen tussen mannen en vrouwen 

• Mannen: kiezen vruchtbaarheid en trouw → zoveel mogelijk eigen nakomelingen  

• Vrouwen: financiële zekerheid en succes → investering in beperkt aantal nakomelingen 

Onderzoek Buss: Consistente verschillen tss man  vrouw in 37 landen 

• Belang van financiele zekerheid geboden door partner 

o Belangrijker voor vrouwen dan vr mannen 

• Belang van aantrekkelijkheid (vruchtbaarheid) geboden door partner 

o Vooral belangrijk voor mannen 

• Leeftijdsvoorkeur partner 

o Mannen verkiezen jonger, vrouwen verkiezen ouder 

Onderzoek Kenrick en Keefe 

• Contactadertenties in krant analyseren 

• → Hoe ouder mannen worden, hoe meer ze geneigd zijn om jongere partners te zoeken 

(vruchtbaarder) 

Onderzoek Greenlees en McGrew: Wat zoeken mannen & vrouwen in een partner en wat bieden ze  

• Mannen: Bieden financiële zekerheid en zoeken aantrekkelijkheid 

• Vrouwen: Bieden aantrekkelijkheid en zoeken financiële zekerheid 

Experiment Li et al.: “Ontwerp uw ideale partner” 

• Participanten kregen een groot of klein budget om eigenschappen vr partner te kopen 

• Groot budget: verschil tussen man & vrouw is klein 

o Mannen investeren iets meer in schoonheid 

o Vrouwen investeren iets meer in sociale status 

• Klein budget: verschil man & vrouw is groter → Wnr we beperkt zijn en keuzes moeten 

maken volgende deze keuzes het evolutionaire perspectief 

o Mannen investeren meer in schoonheid 

o Vrouwen investeren meer in sociale status 
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Sociaal-culturele perspectieven 
Kanttekeningen bij evolutionair perspectief  

• Verschillen tss geslachten < overeenkomsten  

• Financiële autonomie van vrouwen leidt tot masculinisering van de voorkeuren bij vrouwen  

• Hypothetische wensen vs. eigenlijke keuzes moeten niet per se overeenkomen (Finkel & 

Eastwick) 

Seksuele oriëntatie 
Seksuele oriëntatie = seksuele voorkeur van een persoon  

• Alfred Kinsey: 1e studie menselijke seksualiteit – Kinsey Reports 

• Aristoteles: Aangeboren maar kan worden versterkt 

Onderzoek Bell et al. 

• Geen verschillen tss oriëntaties mbt familiale achtergrond, relatie met ouders, seksueel 

misbruik in jeugd… 

Evidentie voor biologische dispositie: 

• Grootte specifieke nucleus in hypothalamus (niet zeer betrouwbare studie) 

• Tweelingstudies: bij 170 gay mannen hun biologische broers onderzocht 

o 52% eeneiige tweelingen ook homo 

o 22% bij twee-eiige tweelingen ook homo 

o 11% geadopteerde broers (verschillende leef context dus) ook homo 

Longitudinale studies 

Erotische plasticiteit: Flexibiliteit in aantrekking tot verschillende geslachten 

• Vrouwen ervaren een hogere erotische plasticiteit dan mannen 

• Kans van verandering van label seksuele geaardheid is veel hoger bij vrouwen dan bij 

mannen 

Relatietevredenheid en toewijding 

Sociale ruiltheorie  
Sociale ruiltheorie = de theorie die stelt dat mensen gemotiveerd zijn om in hun relaties met 

anderen de kosten (bv. compromissen, investeringen) te minimaliseren en de voordelen (bv. liefde, 

seks) te maximaliseren 

→ Niet zo belangrijk in begin relatie, maar wel na 3 maanden. 

Verschillende varianten: 

• Interafhankelijkheidsmodel 

• Investeringsmodel 
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Kelly en Thibauts: 3 componenten 

1. Uitkomstniveau         = Kosten-batenratio 

2. Vergelijkingsniveau      = minimale uitkomstniveau dat we aanvaardbaar vinden 

3. Vergelijkingsniveau alternatieven = verwachte uitkomstniveau van best mogelijke alternatief  

Als het uitkomstniveau het vergelijkingsniveau overschrijdt, zijn we tevreden over de relatie. 

Relatietoewijding wordt bepaald door de verhouding tussen het uitkomtniveau en het 

vergelijkingsniveau van de alternatieven. 

Investeringsmodel 
Nog extra niveau toegevoegd: 

Investeringen = het niveau van inspanningen dat iemand aan de relatie besteedt (tijd, emotionele 

betrokkenheid, zelfontulling,..) 

• Tastbaar (bv. huis, gemeenschappelijke vrienden) 

• Immaterieel (bv. energie, tijd) 

Hoe meer investeringen, hoe groter de toewijding aan relatie. 

Mensen blijven vaker in relatie waarin veel geïnvesteerd is, ook al is de relatietevredenheid redelijk 

laag  

Billijkheidstheorie 
Billijkheidstheorie = de theorie die stelt dat de relatietevredenheid het hoogst is wanneer de 

verhouding tussen de voordelen en investeringen voor beide partners gelijk is. = Evenwicht 

• Bij onevenwicht voelt de bevoordeelde zich schuldig & de benadeelde voelt zich wrokken 

Samenhorigheidsrelaties 
= liefde, beste vrienden, close familie = zijn kwalitatief anders en ruilaspecten zijn hier minder 

belangrijk dan in oppervlakkige relaties: Relaties zijn niet allemaal enkel wiskundig model 

Balans tussen investeringen en verwachtingen 
• Wat verwacht je van een relatie en hoeveel investeer je er in? 

• Wat verwacht je in termen van behoeftebevrediging ivm Maslow. 

 

• Succesvol huwelijk is moeilijker en moeilijker 

• Verklaring: mensen verwachten veel meer van het huwelijk dan dat het behoeftes 

bevredigd. 
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1. Vroeger: interafhankelijkheidszone 

a. Mensen huwden en de partners verwachtte van elkaar vooral de lichamelijke 

behoeftes en veiligheid. 

b. Heb je niet zoveel zuurstof voor nodig. Makkelijk om dat bij elkaar te bevredigen 

zonder teveel inspanning 

2. Samenhorigheidshuwelijk 

a. Verwachten al meer van de partner. Er moet meer geïnvesteerd worden om de 

behoeftes te bevredigen 

3. Zelf-expressief huwelijk 

a. Partner dient ervoor om zichzelf te actualiseren als persoon. Hebben daar veel 

zuurstof voor nodig= tijd en energie. 

4. Doorheen de laatste decennia → zelf-expressief huwelijk 

a. Men investeert ook veel minder in de partner en zijn minder samen.  

b. Werkt niet volgens deze theorie. 

c. Goed dat men hoger naar de top klimt als koppel maar men moet er dan wel veel 

meer tijd en energie in stoppen. 

d. Rollen van geslachten zijn veranderd. 

e. Verwacht minder van het huwelijk of investeer er meer in. 

Soorten hechte relaties 
Sternberg: Liefdesdriehoektheorie = de theorie die stelt dat liefde bestaat uit drie 

basiscomponenten – intimiteit, passie en engagement – die gecombineerd worden in 8 subtypes 

• Liefdesdriehoek  

o Soorten relaties in categoriën plaatsen.  

o 8  vormen van liefde 

o Gebaseerd op 3 domeinen. 

▪ Empirisch bereikbaar 

▪ Passie: vlinders in de buik, euforie 

▪ Engagement: zelf-opoffering en engagement naar elkaar toe.  

▪ Intimiteit: steun, begrijpen 
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Passionele liefde = romantische liefde, gekenmerkt door sterke opwinding, intense aantrekking en 

seksuele interesse 

Bercheid & Walster: Een emotie zoals alle anderen, dus ook op die manier bestuderen 

Tweefactorenemotietheorie: Passionele liefde heeft 2 essentiële kenmerken 

1. Verhoogde staat aan fysiologische opwinding 

2. Overtuiging dat dit toe te schrijven is aan een persoon 

Belang v/ passionele liefde als voorwaarde van bereidheid te huwen is afhankelijk van: 

1. Geslacht 

2. Cultuur 

3. Tijdperk 

Partnerschapsliefde = een veilige, vertrouwensvolle en stabiele relatie 

• Zorg, vertrouwen, vriendschap, lange-termijn-engagement.. 

• Minder intens dan passionele liefde, maar duurzamer (geen daling over tijd) 

• Zelfonthulling als brandstof (tov opwinding bij passionele liefde) 

o Meer zelfonthulling bij groeiende relatie  

o Afhankelijk van wederkerigheidsprincipe 

o Individuele & geslachsverschillen 

Zelfonthulling = het proces van zichzelf aan anderen blootgeven 

Algemene relatiepatronen 
50-60% vd eerste huwelijken mislukt; nog hoger bij 2e huwelijken 

Ontwikkelingspatronen in het huwelijk 
Huwelijken zijn verschillend en specifiek, toch is er een algemene daling in huwelijkstevredenheid 

Onderzoek Kurdek: Neerwaartse trend in huwelijkstevredenheid 

• Volgde 10j huwelijkheidstevredenheid op  

• Beoordelingen waren eerst redelijk hoog 

o Sterkste daling tijdens 1ste en 8ste 

huwelijksjaar 

• Vaak daling door stress v kinderen opvoeden 

 

• Protectieve factoren: 

o Onderwijs graad, werk, gelijkaardige 

attitudes 

o Samen nieuwe activiteiten 

ontdekken 
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Communicatie en conflict 
Grootste reden van scheiding = gestoorde communicatiepatronen: 

1. Negatieve-affectwederkerigheid = expressie van negatieve gevoelens van ene partner zet de 

andere ertoe om ook negatief te reageren 

2. Vraag-terugtrekkiginteractiepatroon = Ene partner wilt problemen bespreken, andere 

partner trekt zich terug → frustraties 

a. Gottman: Geen van beide foute manier om met probleem om te gaan, het verschil 

tss partners is het probleem 

Negatieve effecten van conflict reduceren: 

1. Belonend gedrag in relatie verhogen (ratio positief/negatief veranderen !)  

2. Begrip opbrengen en het conflict erkennen als een communicatieprobleem  

3. (Dis)functionele attributies 
 

Relatie-bevorderende  

attributies 

Leedbestendigende  

attributies 

Positief 

Gedrag 

Dispositioneel Situationeel 

Negatief 

Gedrag 

Situationeel Dispositioneel 

 

Relatie-bevorderende attributies = het toeschrijven van ongewenst partnergedrag aan 

situationele, tijdelijke en specifieke factoren en gewenst gedrag aan dispositionele, stabiele en 

veralgemeenbare factoren.  

• Situationele bv. een slechte dag  

• Tijdelijke bv. zal wel overgaan  

• Specifieke bv. maar 1 slechte eigenschap  

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. 

- Personen die meer leedbestendigende causale attributies maken, rapporteren na een jaar 

minder huwelijkstevredenheid 
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Uit elkaar gaan  
Onderzoek Lucas 

• Koppels noteren gedurende 18j levenstevredenheid 

• Gescheiden individuen zijn minder tevreden dan niet-gescheiden individuen 

• Bij scheiden mensen daalt tevredenheid tot aan echtscheiding, daarna stijgt die weer maar 

niet meer even hoog 

 

• Minder kans op scheiden maar meer leed bij scheiden als: 

o Je deel van partner in zelf incorporeert 

o Hoge afhankelijkheid 

o Veel investering in relatie 

• Vrouwen vs mannen bij scheiding: 

o Vrouwen meer maar mildere klachten 

o Mannen minder maar ernstigere klachten 

In Westerse landen blijft verlangen naar hechte relatie bestaan, al zijn de cijfers problematisch. 

Samen oud worden 
Blijft huwelijksgeluk dalen over de tijd? Of is er een opwaardse trend eens men in de latere 

levensfases komt? 

Tegenstrijdige evidentie: sommigen onderzoeken duiden op continue daling anderen op U-vorm 

Continue daling Stijging op latere leeftijd (U-vorm) 

• Birren,  

• Pineo  

• VanLaningham, et al.  

• Bernard 

• Terman 

• Rollins & Feldman 

• Umberson, et al. 

• Levenson, et al.  

• Oudere koppels zouden wel minder conflicten hebben over geld en kinderen.  

• Meer voldoening uit vakanties, kinderen, kleinkinderen en gemeenschappelijke activiteiten 

• Beter omgaan met conflicten 

• Hogere tevredenheid eens kinderen uit huis  
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Waarom helpen we anderen? 
Prosociaal  gedrag = gedrag met het doel anderen te bevoordelen of hun welzijn te verhogen. 

Evolutionaire factoren 
Geholpen worden verhoogd overlevingskansen. Helpen kan deze kansen verkleinen. 

Doorgeven erfelijk materiaal is belangrijker dan overleving van het individu 

Verwantschapsselectie = de neiging om genetisch verwante personen te helpen met het oog op het 

verhogen van de overlevingskansen van het gemeenschappelijk genetisch materiaal  

Onderzoek Burnstein, Crandall & Kitayama: Verwantschapsselectie  

• Vragen aan Japanse en Amerikaanse studenten om te helpen  

o Hoe meer genetisch verwant met een persoon, hoe meer kans op hulp bieden 

o Verwantschapseffect is sterker bij levensgevaarlijke situaties dan bij alledaagse 

• Meer geneigd jongeren te helpen dan ouderen 

• Eerder gezonde mensen helpen dan zieken 

Coöperatieve voortplanting = het fenomeen waarbij kinderen hun eigen voortplanting uitstellen om 

de ouders bij te staan bij de opvoeding van de allerkleinsten, om dus mee te helpen eigen genetisch 

materiaal door te geven 

Wederkerig altruïsme = de neiging om anderen te helpen, waardoor de kans vergroot dat diegene 

ons ook zal helpen, zodat overlevingskans stijgt.                           

 → Komt ook bij dieren voor  

Experiment Seyfarth & Ceney: wederkerig altruïsme bij dieren 

• Geluidsopname vrouwtjes aap die om hulp schreeuwt  

• Afspelen bij andere vrouwtjes: als aap van de opname hen eerder al hielp, helpen ze nu ook 

& omgekeerd 

• Geen verschil (altijd helpen) indien genetische verwantschap  

o Soms essentieel voor overleving bv. onderzoek bij Kung stam (voedsel en water 

schaars), delen altijd 

Altruistic punishment = afwijken van de wederkerig altruïsme norm wordt vaak bestraft door groep 

Experiment Fehr & Gaecher: ‘Publieke goederen exp.’ 

• Basis conditie: geen mogelijkheid om egoïstisch gedrag te bestraffen 

o Doorheen de trials gaan mensen steeds minder dollars investeren in de pot ‘en gaan 

profiteren’ 

• Tweede conditie: mogelijkheid om egotistisch gedrag te bestraffen 

o Coöperatie stijgt doorheen de trials 

• Conclusie: samenwerking stijgt wanneer altruïstisch straffen mogelijk is, en neemt af als dit 

niet mogelijk is 
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• Groepsselectie: de neiging van leden van een groep om elkaar te helpen op basis van sociale 

verbondenheid, zonder genetisch verwant te zijn 

o Meest nuttig wanneer men wordt bedreigd vanaf buitenstaande groep 

o Altruïstische groepen meer kans om te overleven dan egoïstische groep 

o Controversieel in literatuur 

Kosten baten 
Sneller geneigd te helpen wanneer potentiële beloningen hoog zijn in de verhouding investeringen. 

Potentiële helpers voeren kosten-batenanalyse uit, als baten kosten overstijgen zullen ze helpen 

anders mogelijk niet 

Onderzoek Smitherman : MRI bij helpen 

• Activatie bij beloning gebieden in hersenen 

• Korte termijneffecten: helpen heeft positief effect op zelfwaarde en schuldgevoelens 

afnemen 

• Langetermijn: positief effect op lichamelijk en psychologisch welzijn 

• Agressie tov hulpverleners 

• Moedige weerstand =langdurige en bewuste hulp  ondanks grote risico’s 

o Bv. Joden verschuilen tijdens WOII 

• Barmartige Samaritaa-wetten  

o Schuldig verzuim (EU) 

▪ Geen hulp bieden aan persoon die groot gevaar verkeert =  misdaad 

o Vrijstelling van vervolging bij helpen indien hulp fout gaat (VS) 

Altruïsme of egoïsme? Motivatie voor helpen 
Egoïsme = de motivatie om het eigen welzijn te verhogen.  

Altruïsme = de motivatie om het welzijn van anderen te verhogen. 

Empathie-Altruïsme-hypothese = de stelling dat empathische bezorgdheid om een persoon een 

altruïstisch motief creëert om te helpen 

Batson: De empathie-altruïsme hypothese 

1. Cognitieve component 

 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.  

2. Emotionele component  

Empathische bezorgdheid = de belangrijkste emotionele component van empathie, die 

inhoudt dat iemand op anderen georiënteerde gevoelens van sympathie, genegenheid en 

medeleven ervaart. 
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Beide routes → helpen 

Experiment Batson et al. ·  

• Handlanger krijgt milde elektrische schokken, proefpersoon is observator  

• Mogelijkheid om na 2 schokken de plek in te nemen  

o Als men de situatie moeilijk kan ontvluchten zal men eerder helpen dan wanneer de 

situatie makkelijk te ontvluchten is 

Ù 

 

 

 

 

 

 

• Empathie zet aan tot hulpgedrag 

o Niet uit bezorgdheid om slachtoffer 

o Wel op basis van kosten-baten analyse voor zelf  

Meeste hulpgedrag door combinatie van beide, is zelfs het beste volgens Snyder. Soorten motivatie 

bepalen of leiden ook niet noodzakelijk tot het hulpgedrag zelf. 

Wegner: empathie is een weerspiegeling van een vervaging van het onderscheid tussern zichzelf en 

anderen. Als een zelf en een ander als 1 worden beschouwt, kan het helpen beschouwd worden als 

het zelf helpen. 
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Motieven om te helpen 
1. Eigen waarden 

a. “Mensen helpen is belangrijk voor me” 

2. Sociale relaties 

a. Vrijwilligerswerk om nieuwe vrienden maken 

3. Persoonlijke ontwikkeling 

a. Nieuwe skills ontwikkelen 

4. Verhoging zelfwaardering 

a. Zelf goed voelen door helpen 

5. Ego-bescherming 

a. Eigen problemen wegvluchten 

6. Carriere 

a. Goede CV 

7. Altruisme 

a. Anderen helpen puur vanuit echte, oprechte bezorgdheid voor anderen 

=> nastreven van eigenbelang is niet persé slecht, leidt tot frequenter en constanter hulp. 

Experiment Ferguson, Farrell en Lawrence  

• Folder bloeddonatie met altruïstische argumenten  

• Folder bloeddonatie met egoïstische argumenten => hielpen meer !  

o Enkel effect bij studenten die ooit al bloed hebben gegeven. 

In welke omstandigheden helpen we niet? 

Het omstandereffect (bystander-effect) 
• De kans dat je geholpen wordt daalt naarmate dat er meer toeschouwers zijn 

o 38 mensen getuigen van Kitty haar moord maar niemand heeft geholpen of de 

politie verwittigd 

Experiment Latané & Darley: Groepsdiscussie via intercomsysteem 

o Groep van 2 (dyade) VS. groep van 3-6 

o Persoon met hartritmestoornis krijgt aanval en vraagt hulp aan omstandigers 

▪ Wanneer mensen alleen waren namen ze 100% vd tijd actie 

▪ Groep van 3: 85% vd tijd actie ondernemen 

▪ Groep van 6: 62% tijd actie ondernemen 

→ 5 stappen model  
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Stap 1: opmerken dat er iets mis is 
• Soms merken we bepaalde noodsituaties niet op  

• Grote steden → stimulusoverbelasting lijdt tot niet opmerken van noodsituatie 

Stap 2: Interpretatie van noodsituatie 
• Ambiguïteit: Persoon ligt op grond → abmiguiteit van situatie (is het een dronkaard of 

aanval?) 

• Relatie tussen agressor en slachtoffer 

o Shotland en Straw experiment: Vrouw wordt aangevallen op straat 

▪ Wanneer omstaanders denken dat ze getrouwd waren: slechts 19% vd 

proefpersonen ingrijpen 

▪ Wanneer omstaanders denken dat ze vreemden waren: 65% vd personen 

ingrijpen 

o Jamie Bulger: gekidnapped jongetje is “broer” 

• Pluralistische onwetendheid 

o Wanneer men ten onrechte denkt dat anderen in een situatie geen gevaarlijk 

incident zien, louter en alleen omdat niemand reageert. Iedereen wacht dus op een 

signaal van anderen – die ook allemaal wachten – waardoor er niemand actie 

onderneemt.  

Stap 3: verantwoordelijkheid opnemen 
• Verspreiding van verantwoordelijkheid = vermindering van de persoonlijke druk om te 

helpen omdat de morele verantwoordelijkheid om een persoon in nood te helpen nu 

verdeeld is over de gehele groep.  

o Vooral bij situatie met grote anonimiteit 

o Ook bij kinderen 

Stap 4: beslissen hoe te helpen 
• Mensen voelen zich vaak niet bekwaam te helpen 

Stap 5: daadwerkelijk hulp bieden/actie ondernemen 
• Publieksgeremdheid: de vrees om op anderen een verkeerde indruk te maken (bv. 

Bemoeizuchtigheid of verlegenheid) 

Experiment Latane & Darley: Pluralistische onwetendheid 

• Proefpersonen zitten in lokaal een vragenlijst in te vullen wanneer er plots rook door de 

verluchting in de kamer kwam 

o Alleen: 50% reageert zoekt hulp binnen 4 min; 75% binnen 6 min 

o In groep met handlangers: 4% reageert binnen 4 min; 13% binnen 6 minuten 
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Onderzoek Plotner et al. : Verspreiding van verantwoordelijkheid 

• Conditie 1: kind alleen  

o bijna alle kinderen helpen proefleider 

• Conditie 2: 2 extra kinderen  

o Slechts 50% vd kinderen helpt proefleider 

• Conditie 3: 2 extra kinderen die niet KUNNEN helpen 

o Bijna alle kinderen helpen proefleider 

• Tegengaan via: 

o Anticipatie voor latere reactie: Wanneer men denkt later nog in contact te komen 

met slachtoffer zijn ze meer geneigd om te helpen 

o Sociale rol (artsen en verplegers zullen altijd helpen) 

• Fisher et al: Meta-analyse bevestigt dat het omstandereffect bestaat  

o Maar in gevaarlijke situaties neemt het omstaandereffect af 

Experiment Fisher: Man valt vrouw aan 

• Alleen:  

o Gevaar hoog (sterke man): 44% grijpt in 

o Gevaar laag (zwakke man): 50% grijpt in 

• In groep: 

o Gevaar hoog: 40% grijpt in 

o Gevaar laag: 6% grijpt in 

• Verklaringen: 

1. Meer arousal in gevaarlijke situaties: sneller opmerken en interpreteren als 

noodsituaties 

2. Bij gevaar dienen anderen als psychologische en fysieke ondersteuning 

▪ Gevaarlijke noodsituaties vergen vaak ook meer coördinatie en 

samenwerken 

▪ Omstaandereffect kan dus omkeren bij gevaarlijke situaties 

• Doorbreken ambiguïteit: weesduidelijk dat je hulp nodig hebt 

o Verspreiding v verantwoordelijkheid tegengaan: richten tot specifieke persoon, 

specifieke taken geven (Rode muts, bel de ambulance!) 

• “Individuele kans” vs.  “Summatieve kans” om hulp te krijgen 

o Omstandereffect verkleint de kans dat een specifiek individu in de menigte hulp 

biedt 

o Dit is wat experimentele onderzoekstraditie met passieve handlangers aantoont 

o Dit betekent niet noodzakelijk dat men weinig kans heeft om geholpen te worden in 

een groep, aangezien de kans de som is van alle individuele personen 
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Effecten stress en tijdsdruk op behulpzaam gedrag 
• Stress & tijdsdruk → minder opmerken 

• Tijdsverlies → grote kost  

Experiment Darley & Batson: Toekomstige priesters 

• Proefpersonen: toekomstige priesters 

• Taak: lezing voorbereiden en geven 

• Condities:  

o Lezing over parabel v barmhartige Samaritaan of een ander onderwerp 

o Tijdsdruk: achter op schema; op schema; op voor op schema 

• Helpgedrag: onderweg iemand helpen die in elkaar zakt of niet? 

o Groot effect tijdsdruk, geen effect van parabel 

o 65% helpt als men voor loopt op schema, achter lopen slechts 10% 

Locatie & cultuur op helpgedrag 
In steden is men minder behulpzaam dan op platte land/dorpjes 

• Bevolkingsdichtheid → meer stress en stimulusoverbelasting in steden 

• Grotere Diversiteit → minder gelijkenis → gereduceerde empathische bezorgdheid  

• Hogere anonimiteit → minder verantwoordelijkheidsgevoel 

Cultuur: 

2 significante invloeden (Levine et al) 

1. Economische welvaart: hoe meer welvaart, hoe minder hulpvaardigheid 

2. Simpatia: (=de zorg voor het sociale welzijn en voor anderen (kenmerk voor spaanse 

culturen) → vertonen meer hulpgedrag) 

Stemming als invloed op hulp 

• Baron: briefgeld wisselen in muntjes 

o Bij bakkerij met lekkere geur → meer hulpgedrag 

o Neutrale geur → minder hulpgedrag 

• Isen & Levin: geld doneren na succes op taak 

o Na succesvol afronden van taak → meer doneren 

o Na falen van taak → minder doneren 

Positieve stemmingseffect = goede stemming hebben leidt tot meer helpen 

• Redenen: goed humeur behouden, positievere gedachten 

• Effect wel van korte duur 

• Treedt al op bij kinderen 
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Schuldgevoel leidt tot hulpgedrag 

• Generaliseert ook naar andere personen (cunningham et al) 

o Experiment: men dacht dat ze een camera hadden kapot gemaakt en even later heeft 

een vrouwtje hulp nodig. Men die zich schuldig voelde voor het breken van de 

camera hielp meer. 

• Algemeen: helpen verbetert negatieve stemming 

o Inconsistente resultaten 

o Beperkingen: verantwoordelijkheid moet men bij zich zelf leggen (bv. Bij het breken 

van iets) & aandacht op andere richten, als we enkel op ons zelf zijn gefocust gaan 

we ook niet meer helpen 

Wie helpt anderen? 
Altruïstische persoonlijkheid = de persoonlijkheid van personen die meer geneigd zijn dan anderen 

om in uiteenlopende situaties te helpen 

Individuele verschillen 
• Verschillen zijn consistent over verschillende situaties 

o Persoon die in situatie X behulpzaam is, zal dit ook zijn in situatie Y 

• Weinig tijdsafhankelijk 

o Behulpzaam op leeftijd x → vaak ook nog op leeftijd Y 

• Genetische invloed (Eeneiige tweelingen vaak even behulpzaam) 

Kenmerken altruïstische persoonlijkheid 
• Eigenschap 1: empathie (inlevingsvermogen) 

• Eigenschap 2: Morele identiteit = mate waarin men vindt dat morele aspecten een belangrijk 

deel uit maakt van hun zelfconcept 

o Verzameling van morele waarden, doelen en gedragscripts 

o Hoge morele identiteit 

→ centraal in dagelijks leven en gemakkelijker geactiveerd → leer moreel denken en 

handelen (zelf-consistentie) 

Morele onthechting = rechtvaardiging van slecht gedrag, waardoor iemand zichzelf nog steeds als 

een ‘goed mens’ ziet (Bandura) 

- Combinatie van beiden! 

Miller et al: studie bij kleuters 

• Filmpje waarin jongen en meisje gevallen waren 

• Empathie gemeten via gelaatsexpressie en zelfrapportage 

• Moreel oordelen via morele dilemma’s (eigenbelang  belang anderen) 

o Keuze: spelen met aantrekkelijk speelgoed  

o OF kleurpotloden in dozen steken (saai) om kinderen in ziekenhuis te helpen 

→kinderen met hoge scores op empathie EN moraliteit leidt tot meeste hulpgedrag 
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2 technieken om meer hulpvaardigheid te ontwikkelen 

1. Focus op volwassene: bv deel je speelgoed … 

o dan wordt papa blij/trots 

o anders wordt papa boos/verdrietig/ontgoocheld 

2. Focus op andere: bv als je je speelgoed deelt zal  je broertje blij zijn 

→ stimuleren van perspectief nemen en empathie 

Morele ontwikkeling van Kohlberg 
 

Postconventioneel 

= erkenning van de 

diversiteit van 

waarden 

Niveau 6: universele en ethische principes 

Universele Ethische Principes Universele ethische principes zijn gegrond in 

het fundamentele geloof in de essentiële gelijkwaardigheid van alle 

menselijke wezens als rationele actoren. Deze abstracte principes zijn 

uiteindelijk 'scheidsrechter' van de gerechtigheid omtrent elke wet of elk 

contract. 

Niveau 5: sociaal contract 

Enkel door het bereiken van consensus – door een sociaal contract – 

kunnen wetten moreel gewicht krijgen. 

Conventioneel 

= uitvoeren van de 

correcte regels 

Niveau 4: sociale overeenstemming 

Mensen voelen dat het hun morele verplichting is de wetten van onze 

samenleving te gehoorzamen. Deze wetten zijn noodzakelijk om de sociale 

orde te handhaven. 

Niveau 3: interpersoonlijke overeenstemming 

Mensen voelen een morele verantwoordelijkheid om aan de verwachtingen 

over wat goed is te voldoen en conformeren zich aan de algemene normen. 

Preconventioneel 

= waarden worden 

afgeleid uit externe 

situaties 

Niveau 2: ruilverhoudingen 

Ethische beslissingen worden enkel gemaakt om plezier te vergroten en verdriet 

te verminderen. Door te erkennen dat anderen evenzeer worden gedreven door 

hedonistische doelen, is er bereidheid om te ruilen. 

Niveau 1: gehoorzaamheid en straf 

Gehoorzaamheid aan diegene die de macht heeft om te straffen. 
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Rolmodellen en sociale normen 
• Real life en fictieve figuren  

o Invloed pro-sociale TV is groter dan invloed van televisiegeweld 

Waarom zetten hulpvaardige rolmodellen aan tot  helpen? 

• Men kan gedrag makkelijk imiteren 

• Indien beloond è besef van de voordelen 

• Herinnert ons aan de sociale normen = gedragsregels die stellen welk gedrag aanvaard of 

afgekeurd wordt in de maatschappij 

 

Belangrijke sociale normen voor hulpgedrag: 

1) Wederkerigheidsnorm  

2) Billijkheidsnorm (‘herverdeel’ volgens verdienste) 

3) Sociale verantwoordelijkheidsnorm (plichtsgevoel) = norm die beklemtoont dat wie hulp 

nodig heeft, geholpen moet worden 

4) Rechtvaardigheidsnorm (help wie het verdient) = wie hulp verdient, moet geholpen worden 

 → Sterkte en toepassing verschilt tussen individuen en culturen 

Interpersoonlijke factoren: wie helpen we? 

Interpersoonlijke factoren: wie ontvangt hulp? 

1. Aantrekkelijkheid: aantrekkelijke personen vaker geholpen 

2. Attributie verantwoordelijkheid 

Attributie-affect-actietheorie (Weiner) = Indien we nood aan hulp van een persoon niet 

toeschrijven aan de verantwoordelijkheid van de persoon zelf (attributie), voelen we sympathie 

en medelijden (affect) en zullen we eerder hup bieden (actie) 

Experiment Dooley 

• Scenario’s lezen over iemand die hoort dat hij aids heeft 

• Door bloedtranfusie: meer medelijden 
• Seks: minder medelijden 

 

• Gelijkenis verhoogt hulpvaardigheid 

o Effect op aantrekking 

o Effect op empathie 

• Bekendheid verhoogt hulpvaardigheid 

o Vreemd vs vriend 

o Samenhorigheidsrelaties ( partner) vs ruilrelaties (werk) 
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Geslacht en hulpvaardigheid 
• Mannen: hulp bieden in risico situaties (ridder op witte paard) 

• Vrouwen: volgehouden ‘dagelijkse hulp’ 

→ Eerder verschil in het type hulp dat aangeboden wordt 

Anderen om hulp vragen 

Geslachtseffecten 

• Vrouwen vragen vaker hulp bij ‘kleine problemen’ 

• Mannen: minder sociaal aanvaard en bedreigend voor zelfbeeld 

Zelfdestructieve paradox: als succes afhankelijk is van het krijgen van informatie 

en hulp van anderen, dan vergroot ‘geen hulp zoeken’ op de kans mislukking, wat 

op zijn beurt nadelig is voor de zelfwaardering. 

Hoofdstuk 10: Agressie 

Wat is agressie? 

Definities en vormen van agressie 
Agressie = gedrag bedoeld om iemand te kwetsen  

Agressief gedrag gekenmerkt door: 

1. Onderliggende motivatie = het schaden van iemand, maar niet door de gevolgen er van. 

2. De aanwezigheid van intentie 

3. Het gedrag wordt niet door het slachtoffer gewenst 

Geweld = gedrag uitgevoerd met de intentie om ernstige schade te veroorzaken, 

wat vaak gepaard gaat met het gebruik van of dreiging van fysieke kracht. 

Fysieke agressie  Gedrag bedoeld om iemand lichamelijk te kwetsen. 

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

Instrumentele agressie  Iemand schade berokkenen om iets waardevols te verkrijgen bv. gijzeling 
losgeld 

Emotionele agressie  Iemand schade berokkenen omwille van de schade bv. hooligans. 

Directe agressie  Agressie die een confrontatie impliceert tussen de agressor en het slachtoffer. 

Indirecte agressie  Agressie die heimelijk wordt aangebracht zonder dat het slachtoffer duidelijk 
op de hoogte is. 

Spontane agressie  Niet-uitgelokte agressie 

Reactieve agressie  Uitgelokte agressie, na provocatie 
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Pestgedrag 
Pestgedrag = agressief gedrag gericht op slachtoffers die zichzelf niet gemakkelijk kunnen verdedigen 

• Groot probleem op school & werk 

o 10-20% is slachtoffer van pestgedrag 

o Slachtoffers op school zijn dit vaak ook later op werk 

Onderzoek Klomek Et al. 

• 8 Jarige kinderen gepest op school grootere kans op zelfmoord op 25 jarige leeftijd 

o Jongens: 4x meer kans op zelfmoord 

o Meisjes: 6.3x meer kans op zelfmoord 

Meting van agressie 
Beperkte methodologische middelen om agressie te bestuderen 

• In een labocontext, opleggen van aversieve (maar onschadelijke) stimuli  

o Bv. ‘Hot sauce’-paradigm 

Buss & Perry: Agression questionnaire = het meest gebruikte meetinstrument om verschillen in 

agressie te meten. 4 facetschalen: fysieke, verbale, boosheid & vijandigheid 

Andere vragenlijsten die peilen naar: 

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 overtuiging over verkrachting, verkrachters en hun 

slachtoffers, waardoor daders van verkrachting vrijgepleit worden voor hun daden en slachtoffers als 

de schuldigen worden aangegeven 

Probleem zelfrapportering = sociale wenselijkheid 

• Publieke bronnen (bv. misdaadstatistieken) 

• Krantenartikelen 
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Crossnationale en intraculturele verschillen in agressie 

Crossnationale verschillen 
• Moordcijfers hoogst in Zuid-Amerika  

• Ook hoog in Oost-Europa 

• VS = zeer gewelddadig voor Westers land   

 -> vaak geweren maar ook andere misdaden 

• Honduras wereldrecord moorden 2011: 86/100.000 

Onderzoek Douglas & Straus 

• Vraag studenten: tik tegen echtgenoten aanvaardbaar? 

• Indië: 80% Ja; VS: 24% Ja 

o Omgekeerd als vrouw actor is 

 

 

 

 

→ Focus in deze gemeenschappen op 

harmonieus samenleven, sterk 

waardepatroon of 

religieuze/mythische overtuigingen 

die geweld tegengaan  

Intraculturele verschillen (binnen een cultuur) 

• Mannen zijn gewelddadiger : 90% vd daders & 76% vd slachtoffers (universeel fenomeen) 

• Onderscheidt: fysieke, verbale, indirect of relationele (sociale) agressie 

o Vrouwen en meisjes hanteren vaak relationele agressie (Bv. roddelen, uitsluiten) 

o Relationele agressie = sociale manipulatie met oog op het kwetsen van iemand 

 

 

 

Effectgrootte bij verschillen man vs vrouw 

• Man veel fysiek agressiever 

• Man matig meer verbaal agressief 

• Vrouwen beetje relationeel agressief 

Ladkhis (Tibet) Dorpelingen kunnen zich niet  herinneren 

dat er iemand ooit  gevochten had 

G/wi (Zuid-Afrika) Ze hebben een afkeer van geweld  en enkel 

in groep verheugen ze  zich over leuke 

gebeurtenissen 

Inuït (Alaska ...) Ze controleren hun woede en  agressie. 

Hebben een grote afkeer  van agressie 
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Meer daders en slachtoffers tss 18-24j 

• Meer intra-raciaal geweld (+90%) dan interraciaal geweld (-10%) 

• Kans zwarte mans dood door moord = 1/40; witte man dood door moord 1/280 (in de VS) 

• Verklaring complex: kansarmoede, achterstelling, ghetto’s, drugsgebruik 

De oorsprong van agressie 
Ook politieke debatten over → rechts (nature) vs links (nurture) 

Biologische theoriën 
Agressie is aangeboren (nature) 

Drifttheorie = de theorie die stelt dat alle gedachten, intenties en gedragingen ontstaan vanuit 

aangeboren driften. Een drift wordt sterker wanneer ze gelenigd wordt en bouwt zich vanzelf op. 

Lorenz: mensen bezitten agressiedrift 

• Grote aap theorie (= niet juist) 

• Agressie biedt voordelen in de overlevingsstrijd, zoals voedsel, uitgebreid territorium en 

aantrekkelijke partners 

• Natuurlijke selectie bevordert het agressief instinct omdat enkel diegenen die de strijd 

winnen in staat zijn om zich voort te planten 

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

• Agressie tov niet-verwanten 

• Mannen wedijveren met elkaar omdat vrouwen partners met een hoge status verkiezen. 

Agressie verwerft en behoudt deze status. 

• Genen interageren met sociale en culturele factoren 

Hoe kan het dat er samenlevingen zijn zonder geweld als het biologisch is? -> gen moet 

geactiveerd/gevoed worden 

Evolutieleer geldt niet echt meer in onze maatschappij: geen nodige maatschappij (vrouwen werken 

zelf, voorzien zelf voedsel, onderhoud, … dus gaan ze niet zoeken naar een man die status, geld, 

macht etc. heeft want ze kunnen deze behoeften zelf voorzien. In nodige maatschappijen geldt dit 

wel meer) 

Onderzoek Daly & Wilson: kindermoord 

• Natuurlijke ouders minder moord of mishandelen kinderen dan stiefouders 
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Gedragsgenetica = de studie van de erfelijkheid van disposities zoals agressie, gebaseerd op 

tweelingen-onderzoek en adoptiestudies 

→ toont genetische component van gedrag aan 

Hormonen 
• Testosteron meer bij mannen 

• Correlationele studies tonen verband tss testosteron en agressie (niet causaal) 

• 2D:4D verhouding en agressie -> relatieve lengte ring- en wijsvinger indicatief voor 

blootstelling aan testosteron in de baarmoeder en hoe groter het verschil, hoe meer 

testosteron en hoe meer agressief gedrag 

Neurotransmitters 
Hoge concentraties serotonine gaan gepaard met een lage mate aan agressie  

Leertheorieën 
• Bandura: agresssie wordt sterk bepaald door een leerproces waarbij allerlei baten het gedrag 

versterken, terwijl kosten (straffen) het gedrag verzwakken 

• Leren kan zich niet enkel realiseren op basis van eigen ervaringen, maar ook door ervaringen 

van anderen (sociaal leren) 

• Het behaviorisme verklaard alle gedrag vanuit de principes van beloning en straf 

o Als een bepaalde stimulus – response associatie beloond wordt, wordt ze versterkt 

o Indien een bepaalde response op een stimulus bestraft wordt, dan wordt deze 

associatie verzwakt  

• Belonen werkt beter dan straffen 

• Straf is vooral effectief als het direct, zwaar (proportioneel) en consistent wordt toegepast. 

• Oneerlijke straffen roepen wraakgevoelens op 

• Straffen werken in op gedrag, niet onderliggende normen. Wanneer het strafregime wegvalt, 

treedt het gedrag terug op. 

• Positieve correlatie tussen lijfstraffen en later antisociaal gedrag.  

• In praktijk is crimineel gedrag lonend voor de pleger door een sterk beloningsschema 

• Bestraffingsschema is meestal variabel en zwak en de straf is meestal niet zwaar genoeg 

→ Beloningsschema voor crimineel gedrag is sterker dan het bestraffingschema 

→ straffen heeft nauwelijks nut  

Onderzoek Van der Werff: Recidivisme 

• 1966: 41% veroordeelden & 31% geseponeerden recidiveert  

• 1977: 51% veroordeelden & 38% geseponeerden residiveert 

Block & Van der Werff: 60% veroordeelden recidiveert; 6+ keer aangehouden = 90% recidiveert 
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Onderzoek Moffit: Two pathway model 

2 groepen delinquenten 

• Life-course persistent: beginnen op jonge leeftijd (5% maar staan in voor 50% vd criminaliteit) 

o Leerstoornissen 

• Adolescent limited: beginnen in de adolescentie en stoppen als ze ongeveer 20 zijn (90-95%) 

→ Straffen enkel nuttig bij Adolescent limited-groep: zonder straf zouden ze zichzelf ook 

gecorrigeerd hebben (= vals positieve effecten van straf) 

Sociaal leren 
Bandura: Sociale leertheorie = stelt dat gedrag wordt aangeleerd door observatie van anderen die 

beloningen of straffen ontvangen 

Experiment Bandura: Bobo-doll exp 

• Modellen die beloond werden na agressie, versterken agressieve tendensen bij observatoren 

• Mannen sneller beloond als ze agressief gedrag vertonen, meisjes worden veracht 

Traditionele Italiaanse dorpjes: agressie bij jongens aangemoedigd als teken van seksuele maturiteit 

Sociaalpsychologische theorieën van agressie 

Frustratie 
Dollard: Frustratie-agressiehypothese = de stelling dat (1) frustratie altijd tot agressie leidt en dat (2) 

dat agressief gedrag altijd het gevolg is van frustratie – Agressie is een drift  

2 principes: 

1. Verplaatsing: agressie tov een andere doelpersoon dan de bron van de frustratie, hetzij uit 

vrees voor de bron, of door afwezigheid van de frustratiebron 

2. Catharsis: een afname van agressie als gevolg van het inbeelden, waarnemen of feitelijk 

stellen van agressief gedrag, als gevolg van afname van fysiologische opwindingsniveau 

a. Studies tonen aan at catharsis eerder tot verhoging van agressie leidt 

Negatief effect  
Een ruime waaier aan situaties kan tot negatief affect leiden (bv. lawaai, stank, pijn, hitte) 

→ Frustratie is een vorm van negatief affect die tot agressie kan leiden 

Kan negatieve affecten neutraliseren en agressie verminderen 

Experiment Baron & Ball: cartoons 

• Zien van grappige cartoons vermindert agressie 
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Hitte  
Hitte leidt tot meer agressie  

• Interpersoonlijke agressie (1op1 geweld) 

• Collectieve agressie (Protesten) 

• Opwarming van aarde → wss zien van stijging agressie 

Fysiologische opwinding l 
Opwindingstransfer = het proces waarbij de opwinding opgewekt wordt door twee of meer stimuli, 

maar waarbij de totale opwinding van een van die stimuli foutief wordt toegeschreven 

• Fysiologische opwinding kan foutief aan agressie worden toegeschreven en zo deze verhogen 

Opwinding-affectmodel = de stelling dat agressie beïnvloed wordt door zowel de intensiteit van de 

opwinding als de aard van de emotie die wordt opgewekt  

De intensiteit  van de  fysiologische  opwinding en  het type 

emotie  bepalen de  mate van  agressie 

 

 

Cognitieve processen 
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-ordeverwerking 

→ deze processen leiden tot de automatische vecht of vlucht reactie  

→ Gedragsuitkomsten hangen vervolgens af van de cognitieve hogere orde verwerking 

• Geheugen = associatief netwerk 

o Hele systeem wordt geladen als 1 van de elementen actief wordt  

Zien van wapens activeert agressie gerelateerde concepten (ook bij foto’s) 

Berkowitz & Lepage: Wapeneffect = het feit dat loutere aanwezigheid van wapens agressief gedrag 

stimuleert  

Cognitieve hogere-ordeverwerking = doelbewuste, weloverwogen informatie verwerking 

→ Automatische associaties van geheugen kunnen verminderd worden door na te denken 

→ primaire reacties dempen  

Matigende informatie: informatie waaruit men kan opmaken dat de agressor niet de volle 

verantwoordelijkheid draagt voor zijn/haar handelingen  

→ Bv. Als een persoon met Tourettes je slaat, ga je niet terug slaan.  
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Effect van matigende informatie hangt af van: 

• Individuele verschillen in de mate waarin men een daad als agressief beschouwt 

(vijandigheidsattributievertekening) 

• Situationele factoren die leiden tot sterke opwinding en alcohol, remmen de hogere orde 

verwerking waardoor de cognitieve controle wegvalt  

Een integratief model van agressie  
De intensiteit  van de  fysiologische  opwinding en  het type emotie  bepalen de  mate van  agressie 

 

 

Negatiefaffect, opwinding en gerelateerde 

gedachten kunnen tot agressief gedrag 

leiden. 

Zodra het automatische netwerk 

aangeklikt werd, zal het al dan niet 

uiten van agressie afhankelijk zijn van 

hogere-orde cognitie. 

 

 

 

De invloed van media op geweld 
Leidt de consumptie van mediageweld tot meer agressief gedrag? 

Geweld in de media 
• Studies: er is een continue stijging in de aanbieding van gewelddadige media  

• Onderzoek: Mediageweld werkt agressieverhogend 

o Labo-experimenten, veldexperimenten, cross-sectionele surveys & longitudinale 

studies 

l 
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• Videogames, songlyrics met agressieve boodschappen.. lokken agressie uit en seksisme 

• Effect van mediagewelddirect aantoonbaar bij ‘copycats’  

• Rip von Winkle Project 

• Toont longitudinale verband tss comsumptie televisiegeweld op jonge leeftijd en latere 

agressie aan, gemeten door zelfrapportering en de ernst van criminele delicten (Eron & 

Heusmann) 

o Vooral mannen vertonen stabiele niveaus van agressie, bij vrouwen minder stabiel 

• Cross-culturele vergelijking (Heusmann & Eron): verband bevestigd in landen zoals Finland, 

polen en VS maar niet in Australie 

Vervorming van de realiteit door de lens van de media: 

• Habituatie: men wordt geweldadige stimuli gewoon → minder psychische en fysiologische 

reactie 

• Cultivering: massamedia creëren een gewelddadige wereld die als realiteit wordt beschouwd 

Tegenmaatregelen: 

• Prosociale rolmodellen 

Pornografie 
Effecten pornografie best te begrijpen vanuit het opwinding affect model 

• Aantrekkelijk naakt veroorzaakt meestal positieve reacties, waardoor de opwinding niet tot 

hogere agressie leidt 

• Beelden van agressief seksueel materiaal wekt bij veel mensen negatieve emoties op. Door 

de combinatie met opwinding stijgt de kans op agressie. 

• Niet-agressieve pornografie heeft weinig effect op man-vrouw agressie 

o Wel indien de normale remmingen tegenover het stellen van geweld weg vallen 

▪ Als men herhaaldelijk in staat gesteld wordt agressief gedrag te stellen 

▪ Chronisch seksuele mannen 

• Niet-agressieve porno heeft wel effect op attitudes 

• Gewelddadige pornografie heeft grotere effecten dan elk ander gewelddadig 

beeldmateriaal 

• Bij gewelddadige porno is provocatie niet nodig om tot agressie te komen (Donnerstein & 

Berkowitz) 

• Geweldaddige mainstream films leiden tot attitude verschuiving 
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Experiment Malamuth en Check 

• Ene groep commerciële film met aanranding tonen en aan andere groep een neutrale film 

• Paar dagen later vragenlijst invullen die peilt naar attitude over geweld t.o.v. vrouwen 

• Mannen aanranding film: grotere tolerantie t.o.v. interpersoonlijk geweld en 

verkrachtingsmythes 

• Vrouwen aanranding film: omgekeerd effect ! 

 

→ hoe meer iemand akkoord gaat met stellingen hoe meer ze dit AIG en AVM aanvaarden 

Profiel verkrachter: mannen die seksueel opgewonden raken bij gewelddadige porno, 

vrouwonvriendelijke attitudes hebben en geweld tov vrouwen goedkeuren 

-> Dwangmatige seksuele ervaring in verleden & seksueel agressieve intenties in toekomst 

Het mogelijke gevaar inschatten 
Correlationele studies bij veroordeelde delinquenten en hun ervaring met pornografie zijn 

tegenstrijdig. Wellicht zijn er verschillende types seksuele delinquenten. 

Crossculturele vergelijkingen geven ook geen eenduidig beeld. 

Japan: extreem gewelddadige pornografie is overal verkrijgbaar, maar heel lage verkrachtingscijfers 

India: bant alle vormen van expliciete seksuele gedragingen, maar heel hoge verkrachtingscijfers 

 

 

 

 

Aanvaarding van 

interpersoonlijk 

geweld (AIG) 

Veel vrouwen vinden dat ruw behandeld worden, seksueel opwindend is. 

Een man kan nooit het slaan van zijn partner rechtvaardigen. 

Omdat ze niet als gemakkelijk te veroveren wil overkomen, doet een vrouw vaak alsof 

ze geen seksuele betrekkingen wenst. In werkelijkheid hoopt ze dat de man haar ertoe 

zal dwingen. 

Aanvaarding van 

verkrachtingmythes 

(AVM) 

Als een vrouw begint te kussen en te strelen en de zaken uit de hand laat lopen, is het 

haar eigen schuld als haar partner haar tot seks dwingt. 

In het merendeel van de verkrachtingen is het slachtoffer promiscue of heeft ze een 

slecht reputatie. 

Vrouwen die onder een strak truitje geen BH dragen en daarenboven een korte minirok 

aan hebben, vragen om moeilijkheden. 
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Verborgen geweld 

Seksuele agressie  
Seksuele agressie = een andere persoon dwingen tot seks door het hanteren van strategieën zoals 

het uitoefenen van fysieke kracht en verbale druk of misbruik te maken van weerloosheid  

Mannen meestal daders, vrouwen meestal slachtoffers 

Date rape = verkrachting van een uitgaanspartner 

• Meerderheid vrouwelijke studenten gedwongen tot ongewild seksueel contact 

• 1/3 mannelijke studenten gedwongen tot ongewild contact          

• Seksueel geweld komt vaak voor 

Canada: 

Interpreteerde een man het niveau van seksuele  

intimiteit dat jij wilde op een verkeerde wijze? 

36% ja 

Heb je een situatie meegemaakt waarin de man zo  

seksueel opgewonden was, dat je het gevoel had  

dat hem tegenhouden onmogelijk was, al had je  

zelf geen zin in seks? 

22% ja 

Werd je door fysiek geweld tot strelen en kussen  

gedwongen, ook al wou je dat zelf niet? 

10% ja 

Heb je ooit seks gehad met een man omdat hij je  

voortdurend verbaal onder druk zette? 

8.7% ja 

Werd je ooit verkracht? 0.5% ja 

Gevolgen verkrachting: 

• PTSS 

• Emotionele afsluiting 

• Zelf verantwoordelijk gesteld worden 

• … 

Te weinig aandacht voor verkrachtingszaken in Belgie: amper 4% dader gevat, 70% DNA stalen nooit 

onderzocht 

Sexting = het verspreiden of delen van seksueel expliciete foto’s, video’s of berichten viq mobiele 

telefoons of sociale media 

-> 11% Vlaamse tieners al sext foto gestuurd 

Waarom? Relatie ondersteunen door seksuele appetijt te prikkelen, voor de lol, druk van partner 
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Partnergeweld 
Partnermishandeling = fysiek geweld of dreiging tot, gericht van de ene partner naar de andere 

• Vrouwen zijn gewelddadiger tegen mannen dan andersom 

o Gevolgen van agressie zijn zwaarder voor vrouwen 

o “Vrouwen slaan meer, mannen slaan harder.” 

• Samenwonende koppels gewelddadiger dan gehuwde koppels 

• Verschillende factoren:  

o Attitudes tov geweld 

o Persoonlijkheid 

o Alcoholmisbruik 

o Isolatie 

o Lage socio-economische status 

Kindermishandeling 
• Meldpunt in NL: 19.000 meldingen in 2011 (verdubbeling in 7j) 

o 18% lichamelijke mishandeling 

o 24% fysieke verwaarlozing 

o 36% affectieve verwaarlozing 

o 11% emotionele mishandeling 

o 4% seksueel misbruik 

• Jongens meer slachtoffers 

• Moeders meer daders (vader wel vaker seksueel misbruik) 

• Zelfde factoren als partnergeweld 

Familiale geweldcyclus = de transmissie van huiselijk geweld van de ene generatie op de andere 

Effectgrootte risicofactoren voor kindermishandeling 

 

 

 

 



  AJ 2020-2021 
  Tristan Hulsbosch 

 
81 

 

Slot: reductie van geweld 

Concrete maatregelen 
• Meerdere oorzaken, meerdere remedies 

o Geen ‘algemene’ oplossing 

• Enkele belangrijke maatregelen 

o Reductie wapens 

o Toezicht op gewelddadige media en prosociale modellen  

• Interpersoonlijk en intiem geweld 

o Aanleren van niet-gewelddadige reacties 

o Seksuele opvoeding en veranderen attitudes (AVM..) 

o Bevorderen van effectieve communicatie 

Pesten 
• Niet enkel richten op dader, maar op hele schoolomgeving 

• Klasgesprekken, gesprekken met daders, reglement opstellen tegen pesten 

Delinquentie 
• Focus op criminogene behoeften= kenmerken, risicofactoren en problemen van de dader die 

direct samenhangen met het delinquent gedrag, maar ook zijn bezigheden, sociale omgeving 

en leefsituatie trachten verbeteren 

De rechterlijke wereld 

Probleemstelling  
Rechterlijke dwaling  = wanneer iemand veroordeeld wordt voor een misdrijf dat hij of zij niet 

begaan heeft, of voor een misdrijf dat nooit heeft plaatsgevonden 

Onderzoek Bedau & Radelet 

• Vonden 534 rechterlijke dwalingen die met de doodstraf bestraft kunnen worden 

‘The Innocence Project’ van Benjamin N. Cardonzo Law School: 351 cases gevonden die gemiddeld 14 

jaar van hun leven hadden verloren aan rechterlijke dwaling (gevonden door DNA profiling)  

• 3% vd rechtszaken leiden tot dwalingen  
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Onderzoek Bedau & Radelet 

• Fouten van politie 

o Valse (afgedwongen betekenissen) 9% 

o Slecht onderzoek 2% 

o Overijverigheid 4% 

• Fouten openbaar ministerie  

o Geheim houden ontlastend bewijs 7% 

o Overijverigheid 3% 

• Fouten van getuigen!!! 

o Onjuiste identificatie 11% 

o Meineed (valse info) door getuigen van OM 22% 

o Foutieve verklaring getuigen OM 4% 

• Andere fouten 

o Misleidende indirect bewijs 6% 

o Incompetente advocaat van verdachte 2% 

o Niet toelaten door rechter van ontlastend bewijs 1% 

o Geen aandacht voor alibi 9% 

o Foutieve vaststelling doodsoorzaak slachtoffer 3% 

o Ten onrechte schuldig bevonden 3% 

o Grote publieke druk 13% 

Selectie van de jury 
Burgerjury v 12 leden in assisen, moeten onbevooroordeeld & neutraal zijn 

De ondervraging van kandidaat-juryleden 
• Algemene lijst van kandidaat juryleden 

• Vooringenomenheid vermijden bij mogelijke leden 

• Wrakingsrecht = het recht van advocaten om zonder toestemming van de rechter een 

beperkt aantal kandidaat-juryleden uit te sluiten, ook al zijn ze onbevooroordeeld 

• Advocaten als intuïtieve psychologen 

o Advocaten steunen op impliciete persoonlijkheidstheorieën 

o Meestal op basis van demografische variabelen 

o Onderzoek bij schijnjury’s: negatieve evidentie   

Conclusie: advocaten slagen er niet in om op basis van hun intuïtieve theorieën om het stemgedrag 

van juryleden te voorspellen 

De wetenschappelijke jury selectie 
Wetenschappelijke jury selectie = een methode waarbij eerst op basis van een 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 

→ discussie over de effectiviteit 
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Leidt het wrakingsrecht tot klassenjustitie? 

Vb. Zaak O.J. Simpson: in eerste proces 8/10 zwarte juryleden en vrijspraak, tweede proces allemaal 

blanke juryleden en schuldig gesproken  

Tegenstanders selectie jury: 

• Gaat in tegen intentie om niet-vooringenomen jury’s samen te stellen 

• Doet balans van gerechtigheid overhellen naar rijke cliënten die zich de dure methode 

kunnen veroorloven 

Juryleden zijn meestal ouder en hoogopgeleid 

Gemakkelijk vooringenomenheid voordoen als je niet wilt zetelen in jury  

Het proces 

Bekentenissen 

• Het verhoor tracht psychologisch in te werken op verdachte 

o Kleine, lege, geluiddichte kamer 

o Verhoor combineert zalvende, minimaliserende met schrikwekkende 

maximaliserende technieken 

Onderzoek Gudjonsson en Petursson: 3 factoren houden verband met afleggen bekentenis 

• Externe druk: angst om opgesloten te worden, druk vanwege angst voor politie geweld en 

angst. 

o Aanwezig bij 45% bekentenissen 

• Interne druk: refereert naar schuldgevoelens en opluchting die schuldige mensen ervaren 

door afleggen van bekentenis 

o 40% vd bekentenissen 

• Perceptie van bewijslast: verdachten die denken dat er voldoende bewijsmateriaal is leggen 

vlugger verklaring af  

Inbau et al. : De 9 verhoortechnieken 

 

 

 

 

 

 

Harde technieken = intimidatie, feiten overdrijven, bluffen met bewijsmateriaal 

Zachte technieken = vriendschappelijke behandeling, steun betuigen, misdrijf minimaliseren, advies 

1. Confronteer de verdachte  met verklaringen waaruit  
zijn/haar schuld blijkt 
 

2. Breng thema’s aan die het  misdrijf lijken te  rechtvaardigen 
of goed te  spreken 
 

3. Onderbreek elke verklaring  van onschuld en elke  
ontkenning 
 

4. Ga in tegen alle bezwaren  van de verdachte ten aanzien  
van de ten laste gelegde  feiten 
 

5. Zorg ervoor dat de steeds  passiever wordende  verdachte 
zich niet afsluit 

6. Betoon sympathie en begrip  en spoor de verdachte aan  
om alles te vertellen 
 

7. Geef de verdachte een  verklaring waarmee het  gezicht 
kan worden gered  voor het plegen van het  misdrijf 

8. Breng de verdachte ertoe om  alle details van het misdrijf 
te  bespreken 
 

9. Leg de verklaring vast in een  volledig schriftelijke  
bekentenis 
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Kassin, kukucka, lawson & DeCarlo: Het gebruik van externe druk = kwestie van perspectief 

• Onderzochten juistheid van geschreven proces-verbaal 

• 1ste fase: ondervragen twee ervaren inspecteurs verschillende verdachten die een in scene 

gezet misdrijf pleegden 

o Van elk gesprek audio-opname + proces-verbaal gemaakt 

• 2de fase: andere deelnemers het geschreven proces-verbaal of letterlijk transcript vh verhoor 

gegeven. 

• Resultaten: 

o Deelnemers verdachten eerder als schuldig inschatten na lezen proces-verbaal 31% 

o Bij lezen van letterlijke transscript maar 9% schuldig schatten 

→ In proces-verbaal conditie werd externe druk & de moeite die de ondervrager deed om 

bekentenis te krijgen lager ingeschat dan bij transcriptie 

Valse bekentenis = bekentenis van misdaad waaraan deze persoon niet schuldig is 

→ door onder druk zetting van verdachten & falend geheugen 

Kwetsbare groepen voor valse bekentenis: 

• Mentale handicap 

• Zwak cognitief functioneren 

• Persoonlijkheid: inschikkelijkheid & suggestibiliteit 

 

1. Inschikkelijkheid = de bereidheid om dingen te zeggen en te doen die tegen onze kennis of 

moraal ingaan, maar waartoe we ons verplicht voelen vanwege al dan niet ingebeelde sociale 

druk  

Meten: Inschikkelijkheidsschaal van Gudjonsson 

• Stellingen beantwoorden met ‘Juist’ of ‘Onjuist’ → hoge score = hoge inschikkelijkheid 

o Bv. IK doe mijn best om gezaghebbende mensen niet te beledigen 

 

2. Suggestibiliteit = het voor waar aannemen van informatie die anderen aandragen, waardoor de 

herinnering aan feiten verandert  

• Sommige mensen grote fantasie & inlevingsvermogen → moeite onderscheiden fantasie & 

realiteit, deze mensen zijn kwetsbaarder voor suggestibiliteit 

Meten: suggestibiliteitsschaal Gudjonsson 

• Fase 1: presentatie verhaal met 40 feiten 

• Fase 2: vrije herinnering (max. score 40) 

• Fase 3: 20 vragen, 15 suggestieve (dingen die vaak gebeuren, maar niet in verhaal) 
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Experiment Kassin & Kiechel: Suggestibiliteit bij unief studenten 

2 onafhankelijke variabelen: 

1. Herinnering participant (snel of traag werken) 

2. Presenteren van vals bewijsmateriaal (Valse getuige van handlanger of niets) 

“Pas op, raak groene knop niet aan anders crasht het systeem.”.  

• Taak maken met handlanger in kamer, iets op computer.  

• Conditie 1: Snel werken 

• Conditie 2: Traag werken 

• Vervolgens crasht alles en komt proefleider boos binnen en vraagt wie het deed.  

o 50% vd tests zegt handlanger “Ik zag hem net op de knop drukken.” 

Resultaten: 

• Snelle conditie MET valse getuige: 100% participanten bekend van iets wat men niet deed 

• Snelle conditie ZONDER valse getuige: 90% maakt valse bekentenis 

• Trage conditie MET valse getuige: 88% bekend 

• Trage conditie ZONDER  valse getuige: 33% bekend 

→ Als je de feiten niet goed kan herinneren (door het snelle werk) beken je sneller, ZEKER als er dan 

ook nog een valse getuige is 

→ Trage conditie heeft meer tijd om te registreren wat ze doen en kunnen dus met grotere 

zekerheid zeggen dat ze het niet geweest zijn, toch heeft de valse getuige hier ook een zeer grote 

impact  

Bekentenissen en de jury 
• Indien de jury in de rechtszaal geconfronteerd wordt met een bekentenis die later 

teruggetrokken wordt ervaart ze een attributioneel dilemma 

o Kan aanduiden dat de verdachte echt schuldig is (Persoonlijke attributie) 

o Kan worden verklaard door dwingende omstandigheden (Situationele attributie) 

Onderzoek Kassin & Sukel 

• Jury moest oordelen over zaak 

• Versie zonder bekentenis: 19% schuldig 

• Attributioneel dilemma: 62% schuldig 

• Onder druk gezette bekentenis: 50% schuldig 

Juryleden worden beïnvloed door bekentenis, ook indien afgedwongen.  
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Polygraaf / leugendetector 
Polygraaf = instrument dat fysiologische opwinding registreert via diverse indicatoren zoals hartslag, 

bloedvolume, bloeddruk, huidgeleiding (Galvanische huidreactie), huidtemperatuur, snelheid & 

volume vd ademhaling. Wordt gebruikt als leugendetector. 

• Controlevragen: zijn niet relevant aan het misdruif in kwestie 

• Relevante vragen: vragen die betrekking hebben op het misdrijf in kwestie 

→ In theorie zouden relevante vragen dus een grotere fysiologische reactie moeten opwekken bij 

schuldigen en bij onschuldigen de reactie groter is bij de controlevragen  

In werkelijkheid 

• 98% leugens gedetecteerd 

• 45% false positives bij onschuldigen 

→ onbetrouwbaar om te gebruiken in gerecht 

Onderzoek Horns: tegenmaatregelen 

• Er zijn fysiologische & psychologische tegenmaatregelen om de polygraaf te misleiden 

o Psychopaten minder actief sympathisch zenuwstelsel 

o Jezelf pijn doen of emotioneel worden tijdens controle vragen  

• Moderne methoden gebruiken hersenactiviteit of pupilverwijding → maakt geen verschil in 

effectiviteit 

Schuldige kennis test 
• Concealed information: men reageert met andere intensiteit op bekende dan obekende 

stimulus 

o Men peilt naar kennis die enkel de schuldige kan beschikken 

▪ Bv. Verschillende wapens laten zien die ongerelateerd zijn aan moord en dan 

het moordwapen laten zien (-> wekt meer fysiologische activiteit op) 

• Methode: Proefpersonen dienen nieuwe identiteit aan te nemen en hun echte identiteit te 

verhullen. Bij het verhullen stijgen de RTs, ERP-hersengolven 

• Ook niet perfect:  

o Psychopathie 

o Zelfde tegenmaatregelen 

Getuigennisen 

“Aside from a smoking gun, noting carries as much weight with a jury as 
the testimony of an actual witness” - Loftus 

Maar: geheugen = feilbaar en reconstructief (vatbaar voor suggestie) 

Stadia van geheugen: vervorming herinnering gebeurt in ieder stadia: 

1. Acquisitie 2. Opslag 3. Ophalen 
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Voor sommige personen zijn gebeurtenissen moeilijker te percipiëren dan anderen 

• Slecht zicht, slechte belichting, afleiding, afstand 

• Stress, aanwezigheid van wapens 

Stress / tunnelzicht 
Tunnelzicht = overdreven aandacht voor de centrale kenmerken va neen stimulus ten koste van 

perifere kenmerken 

• Door getuige te zijn van een misdaad stijgt onze opwinding, waardoor de aandacht naar 

centrale kenmerken gaat en perifere kenmerken worden verwaarloosd 

Wapenfocuseffect 
Wapenfocuseffect = de aanwezigheid van een wapen slorpt de aandacht van een getuige op, 

waardoor die minder op de dader let. Dit bemoeilijkt identificatie van dader. 

Vooringenomenheid bij crossraciale identificatie 
Experiment Platz & Hosch: Identificatie van klanten in winkel 

• Winkelbedienden moesten klanten identificeren 

• Beter bij klanten met dezelfde etnische achtergrond 

Vervorming bij opslag factoren: 

1. Verstrijken van tijd 

2. Horen van versie van andere omstaanders 

3. Bijkomende “feiten” uit nieuwsverslaggeving 

4. Dingen die men zelf achteraf zegt 

Verkeerde informatie effect = informatie die na een gebeurtenis wordt verstrekt, wordt in de 

herinnering van de gebeurtenis geïntegreerd 

Onderzoek Loftus en Palmer 

Kijken naar auto accident waarbij ze snelheid zien en week vragen hoe snel die  ging 

• Bij “raken” in vraag: traagst 

• Bij “botsen” in vraag: middel 

• Bij “beuken” in vraag: snelst 65 en ‘er lag glas op de weg’ 

→ Ze schatte “beukten” als snelst in en ‘herinnerden’ plots erbij dat er ook glas op straat lag na 

suggestieve vraag (wat niet het geval was) 
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De herinnering 
Factoren die vervormen bij het ophalen: 

1. Ondervragingen (suggestieve vraagstelling) 

2. Identificaties 

3. Robotfoto’s 

Show-up = verdachte wordt alleen aan getuige gepresenteerd (accuraatheid beoordeling van getuige 

stijgt tov line-up) 

De Line-up 

1. De samenstelling: personen die lijken op de beschrijving die de getuige gaf 

 

2. Familiariteit: indien men eerst foto’s beoordeelt, en zich achteraf in een line-up dient uit te 

spreken, worden verdachten die in de foto’s aanwezig waren eerder aangeduid 

 

3. Instructies: geeft men aan of de verdachte in de line-up zit? Of  “Is het mogelijk dat hij het is? 

 

4. Grootte van de line-up: indien enkel de verdachte getoond wordt, is men voorzichtiger.  

Indien een hele resem verdachten worden getoond, vat men de identificatie op als een 

multiple choice vraag  

Experiment Malpass & Devine 

1. “Kan je de dader identificeren in deze line-up?” 

a. Berustend op vooringenomenheid = proefleider zei dat dat dader in line-up zat 

b. Niet-berust op vooringenomenheid = proefleider zit misschien in line-up 

2. Personen die berusten op vooringenomenheid waren geneigd een onschuldig persoon te 

kiezen dan niemand 

a. Effect duidelijkst wanneer dader niet in line-up zat  

 

Getuigenissen van kinderen 
Onjuiste wenken & suggestieve vragen hebben nefaste werking op ghg v/ kids 

• Herhaling van vragen impliceert “dat het kind fout moet zijn geweest” 

• Zelfs bij correcte ondervraging kans op fouten door 

o Ouders, klasgenootjes, mediaberichtgeving.. 

Onderzoek Ceci:  

Kinderen hoorden verhaal over meisje dat maagpijn had na eten van eieren en dag erna bevragen 

• Suggestieve vraag: herinner je je hoofdpijn na eten van cornflakes? 

• Niet-suggestieve vraag: herinner je je dat meisje zich misselijk voelde 

• Twee dagen later moesten ze kiezen tussen foto van meisje met maagpijn door eieren of 

door cornflakes 

o Suggestieve vraag had grote invloed op antwoord jonge kids 
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Onderzoek Leichtman & Ceci: verhaal met beer aan kleuters 

Sam Stone is een onhandige man die altijd brokken  maakt. Een tijdje later verbleef er een man in 

de klas  voor enkele dagen. De dag daarna werd er een  gescheurd boek en een bevuilde beer 

gevonden. 

Leichtman en Ceci: door het stellen van suggestieve vragen (bv., Zou  Sam Stone een korte of een 

lange broek aangehad  hebben toen hij de boeken scheurde?) → ertoe leidde dat  72% (3-4 jr) 

beweerden dat Sam Stone  het had gedaan, en zelfs 45% beweerde dit met de  eigen ogen gezien te 

hebben. 

Voorbeelden: 

• Faubrice Burgaud – officier van justitie 

o Op basis van kindergetuigenissen 18 mensen gearresteerd die achteraf niet schuldig 

bleken 

• Proces in Angers: Suggestieve vragen 

Getuigenissen in de rechtszaal 
• Getuigenissen in rechtszaal zijn overtuigend maar niet gemakkelijk te beoordelen op 

waarheid 

• Op basis van gefilmde ondervraging van getuigen, waren deelnemers niet instaat 

accuraatheid vd getuigen in te schatten en konden ze geen onderscheid maken tussen 

correctie en valse identificaties 

• Besluitvormingsproces: bij correcte identificaties is men gewoonlijk erg snel 

o Bij valse identificaties is er sprake van voorzichtig en weloverwogen eliminatieproces 

o 10-12 secondenregel: 90% accuraatheid bij snelle  antwoorden, 50% bij trage 

• Geen sterk verband tussen zekerheid en accuraatheid van identificatie  

o Andere processen spelen een rol bij accuraatheid en zekerheid 

• Sociale beïnvloeding heeft een effect op het vertrouwen dat de getuige in zijn/haar 

oordeelstelt (Luus en Wells) 

Onderzoek Lüüs& Wells: sociale beïnvloeding op zekerheid 

• Getuige van ‘diefstal’ en schuldige identificeren. Kregen info over identificatie van 

medegetuige. 

• Deelnemers zekerder wanneer andere zelfde keuze had of ongeloofwaardig alternatief. 

• Deelnemers minder zeker wanneer andere gelijkende verdachte koos. 
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Onderzoek Wells & Bradfield 

• Beelden van bewakingscamera tonen waarin man bewaker neerschiet 

• Dan uit foto’s kiezen (echte verdachte werd niet gegeven dus altijd fout) 

• Geen feedback 

• Positieve feedback bv. goed gekozen ! 

o Pp. die positieve feedback kregen rapporteerden dat ze wilden getuigen, dader beter 

gezien hadden, meer aandacht besteed hadden… kortom waren ze zelfzekerder. 

^ 

 

 

 

 

 

De  getuigendeskundige 
• Sociaal- & gerechtspsychologen kunnen jury’s instrueren over zaken 

o Bv. Onbetrouwbaarheid leugendetector, beïnvloedbaarheid , kinderen.. 

• Rechters & advocaten nauwelijks bewust van bepaalde processen 

• Leidt ook tot aandacht voor het bewijsmateriaal 

Waarover experts (psychologen) kunnen getuigen 

1. Wapenfocus 

2. Line-up instructies 

3. Crossraciale vertekening 

4. Alcohol effecten 

5. Verwoording van vragen 

6. Info na gebeurtenis 

7. Vertekening door familiariteit 

8. Suggestibiliteit vh kind 

9. Accuraat-zekerheid 

Niet toegelaten bewijsmateriaal 

• Vooral materiaal dat ongunstig is voor de verdediging word in pers gebracht 

• Hoe meer men over een zaak geïnformeerd wordt, hoe groter de kans op een schuldig 

verdict 

Onderzoek Kramer 

• Jury’s die vooraf neutraal materiaal lazen oordeelden minder schuldig (33%) 

• Jury’s die vooraf bevooroordeelde informatie krijgen oordelen meer schuldig (48%) 
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Onderzoek Kerr: 

• Men kan bevooroordeelde jury niet vermijden ondanks instructies & zorgvuldige selectie 

Schijnjury = omdat de feitelijke beraadslaging bij echte zaken niet kan worden geregistreerd, wordt 

beroep gedaan op onderzoek deelnemers die in groepen van 6 tot 12 personen over een fictieve 

rechtszaak oordelen, waarbij hu keuzes voor en na de groepssessie worden nagegaan. 

• De rechterlijke instructie aan de jury om ontoelaatbare bewijzen en getuigenissen naast zich 

neer te leggen (Bv. illegale afgetapte telefoon) = meestal ineffectief 

o “Denk niet aan witte beren” → wss ga je aan witte beer denken 

o Wordt als censuur van bewijsmateriaal ervaren 

o Juryleden willen de (moreel) juiste beslissing maken 

Rechter geeft instructies net voor delibiratie, om wettelijke begrippen bij te brengen omtrent 

mogelijkheden van uitspraak en de te volgen procedure bij beraadslaging 

→ slechts 15% begrijpt het → betere communicatie is nodig 

• Tijdstip van instructies = belangrijk → enkel voor het presenteren van bewijs effectief 

Beraadslaging door de jury 

De groepsdynamica van beraadslaging  
• Macht vd aantallen: jury’s beslissen via meerderheidsregel 

• Jury’s vertonen neiging tot mildheid                 

o Kalvin & Kiesel: BELANGRIJK!!!! 

▪ Rechters in 75% akkoord met jury 

▪ Wnr ze niet akkoord waren was dit wnr jury de verdachte vrijsprak 

Eerste stemming  (schuldig- 

onschuldig) 

veroordeling vrijspraak 

5 – 1 78% 7% 

4 – 2 44% 26% 

3 – 3 9% 51% 

2 – 4 4% 79% 

1 - 5 0% 93% 
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KENNEN!!
• Bij 6-koppige jury = kans op éénpersoonsminderheid veel groter dan bij 12 leden 

o Eénpersoonsminderheden weerstaan minder aan meerderheidsdruk 

o Bv. 5vs1 is anders dan 10vs2 terwijl zelfde ratio 

• 6 koppige jury’s komen vlugger tot consesus en eindigen minder vaak verdeeld 

o Efficiëntie niet belangrijk in rechtszaak! Grondigheid belangrijker! 

KENNEN!! 
• Unanimiteit of meerderheidsregel ? 

o Initiële minderheid dreigt haar impact te verliezen 

Onderzoek Hastie: unanimiteitsregel vs meerderheidsregel 

Jury’s krijgen opdracht om tot unanimiteit te bekomen voor zaak (consensus) of om tot een 

meerderheid te bekomen tijdens beraadslaging 

• Unanimiteitsregel (consensus = 12/0) 

o Leidt tot langere discussies over de zaak 

o Minder aandacht aan het stemmen zelf (= positief) 

• Meerderheidsregel (10-2 of 8-4) 

o Verwerpen minderheid zodra een meerderheid is bekomen 

o Spenderen meer tijd aan stemmen en minder tijd aan bekijken rechtszaak 

o Leden voelen zichzelf minder geïnformeerd en zelfzeker 

o Vinden dat andere leden meer bevooroordeeld zijn 

• Conclusie: 

o Ook al zal een meerderheid altijd doorslaggevend zijn in een zaak, is brengt de 

expliciete opdracht om ofwel tot een consensus ofwel een meerderheid te bekomen 

grote veranderingen teweeg in het discussieproces. 

o Unanimiteitsregel = beter 

Het straftoenemingsproces 
• Er zijn grote verschillen tussen rechters 

o Partridge & Eldridge: Identieke dossiers van 20 zaken door 50 rechters beoordeeld 

o De rechter volgt vaak adviezen van andere actoren 

o Bedreigt het gelijkheidsbeginsel 

• Hoe komt het dat gelijke zaken door verschillende rechters op een verschillende wijze 

worden beoordeeld? 

o Straftheorie rechter? 

o Persoonlijkheid? 
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Straftheorieën 
Straftheorieën = het globale perspectief op de praktijk van het straffen dat ingaat op de 1) algemene 

rechtvaardigheid van de praktijk van het straffen en 2) een antwoord formuleert op de vraag wie 

voor straf in aanmerking komt en op welke wijze hij of zij gestraft moet worden 

• Grote meningsverschillen bij bevolking en rechters over wat ‘goede straf’ is 

• De meest bekende straftheorieën: 

o Retributivisme 

o Utilitarisme 

• De rechtvaardigheid eist dat daders van delicten gestraft worden.  

• De straf rechtvaardigt zich dus in het verleden en is in zichzelf moreel rechtvaardigend. 

• Straf moet proportioneel zijn aan het delict 

• Sommige retributivisten refereren aan een kosten-baten analyse, waarbij de straf de baten 

die gepaard gaan met delicten dient te compenseren 

• De straf is gerechtvaardigd omdat het toekomstig algemeen welzijn verhoogd wordt door 

reductie en preventie van criminaliteit 

• Instrumenten:  

o Individuele en algemene afschrikking: Men ziet af van een delict omdat men angst 

voor de straf 

o Rehabilitatie: Beïnvloeding van de crimineel zijn persoonlijkheid 

o Onschadelijkmaking: Beperking of volledig afnemen va de bewegingsvrijheid van 

criminelen 

Onderzoek van rechterlijke deliberaties waarin meerdere rechters aan straftoewijzing deden 

Men repte nauwelijks een woord over straftheorieën en strafdoelen, maar men had het vooral over 

concrete dader en daadfactoren. 

Het is misschien mogelijk dat straftheorie op een impliciet niveau meespeelt. Onderzocht door De 

Keyser 

Onderzoek De Keyser 

• Rechters: algemeen gebruik van zachtere strafmiddelen dan de bevolking 
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De rechterlijke persoonlijkheid 
• Verschillende belangrijke variabelen hebben weinig impact (USA) 

o Politieke oriëntatie 

o Opleiding en werkervaring 

o Opvattingen over ernst van criminaliteit als een maatschappelijk probleem 

o Opvattingen over de oorzaken van criminaliteit 

 

• Angelsaksische landen (us): weinig bewijs (jury grotere invloed dan rechter) 

• ‘Continentale rechtssysteem’ waar rechter grotere inbreng heeft in procesvoering ziet men 

beperkte impact van persoonlijkheid 

Gerechtigheid 
• Niet enkel de uitkomst telt, maar ook de manier waarop men tot een beslissing komt 

o Beslissingsbeheersing: heeft elke partij de mogelijkheid om de beslissing te 

verwerpen? 

o Procesbeheersing: heeft elke partij de mogelijkheid haar verhaal te doen? = zeer 

belangrijk voor gevoel van gerechtigheid 

 

• Accusatoire rechtspleging (VS): Openbare aanklager en verdediging presenteren hun versie 

vd feiten 

• Inquisitoire rechtspleging (België): een neutrale onderzoeksrechter verzamelt bewijzen pro 

en contra 

• Meestal prefereert me accusatoire rechtspleging 

 

 

 

 

 

 

 

That’s it. Veel succes! :) 
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