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SOCIALE PSYCHOLOGIE 
DEEL 1: KERNTHEMA’S  

HOOFDSTUK 1: INLEIDING 

1. DE MENS IS EEN SOCIAAL DIER  

à We zijn verzot op nadenken over onszelf en anderen en over hoe te reageren in sociale situaties 

à Anderen observeren, hun gedrag analyseren,… 

à Vergelijken met anderen maakt ons sociaal  

à Sociale context grote invloed op gedrag  

2. SOCIALE PSYCHOLOGIE: DEFINITIE EN VERWANTE DISCIPLINES  

Definitie 

De wetenschappelijke studie naar de wijze waarop gedachten, gevoelens, motivaties en gedragingen van 
mensen beïnvloed worden door de aanwezigheid van anderen en hoe wij zelf een invloed uitoefenen op hoe 

andere personen denken, voelen en zich gedrag. 

- Allport (1985) 
 

WETENSCHAPPELIJKE STUDIE  

à Sociaalpsychologen hanteren vaak experimenten en gevalideerde vragenlijsten als basis van 
wetenschappelijke kennis  

à Sociaalpsychologen toetsen hun theorieën aan de hand van systematische observatie, beschrijving en meting  

GEDACHTEN, GEVOELENS, MOTIVATIES EN GEDRAGINGEN  

à Sociale wetenschappen bestuderen welbepaalde aspecten van sociaal gedrag  

à Sociale psychologen richten zich op de manier waarop het individu de sociale wereld waarneemt, begrijpt en 
interpreteert  

ð Niet enkel oog voor het cognitieve aspect, maar vinden ook affectieve en motivatiecomponenten 
belangrijk  

à Omdat de sociale psychologie gericht is op algemene principes en theorieën, wordt een ruime visie op gedrag 
gehanteerd  

DE AANWEZIGHEID VAN ANDEREN  

à Benadrukt de sociale aard van het individu  

à Het ‘sociale’ heeft een brede betekenis  
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ð De sociale invloed van anderen op het individuele functioneren  

2.1 DE KRACHT VAN DE SITUATIE 

à We laten ons op continue wijze beïnvloeden door onze sociale omgeving  

Reagan – Mondale debat 1984 

à Hypothese: Reagan won verkiezingen door zijn geestige oneliners 

BEÏNVLOEDING DOOR ANDEREN  

à Reactie van anderen geeft doorslag  

à Publieksreactie= bepalend  

DE KRACHT VAN DE REACTIE VAN ANDEREN  

Voorbeeld: Clinton vs Trump à reacties publiek bewust uitgesteld omdat ze wisten dat dit een grote impact 
heeft  

STANFORD PRISON EXPERIMENT  

à Zimbardo 

ð Deelnemers random toegewezen aan rol van cipier en gevangene  
ð Cipiers werden opgegeven streng te zijn tegen gevangenen  
ð Gevangenen zeer getraumatiseerd 
ð Lucifer-effect: wanneer je goede mensen in een slechte situatie zet, worden 

ze slecht, situatie neemt het over van het individu, individu wordt gestuurd 
door de situatie  

ð Fel bekritiseert om zowel methodologische als ethische redenen  

2.2 SOCIALE PSYCHOLOGIE EN VERWANTE DISCIPLINES 

SOCIOLOGIE 

à Studie van groepsfactoren 

ð Voorbeeld: SES, nationaliteit, etnische achtergrond,…  

à Tussen sociale psychologie en sociologie bestaat er ook een onderscheid op het vlak van de 
onderzoeksmethoden  

ð Sociale psychologie maakt meer gebruik van experimenten om gedrag te onderzoeken  

à Sociaal gedrag wordt beïnvloed door systemische variabelen die zich op het niveau van de groep bevinden, 
maar ook door individuele of persoonlijke opvattingen 

à Multilevel designs: slimme analysetechnieken die de effecten van variabelen op groepsniveau en op 
individueel niveau in een analyse worden nagegaan  

PERSOONLIJKHEIDSPSYCHOLOGIE  

à Stellen modellen voor die op basis van gedachten, affect en motivaties gedrag voorspellen  
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Cruciale verschil met sociale psychologie 

ð Hun gerichtheid op respectievelijk individuele verschillen en situaties  
ð Persoonlijkheidspsychologen hebben belangstelling voor cross-situationele stabiliteit tussen individuen   
ð Sociaalpsychologen proberen te begrijpen hoe situaties een impact hebben op personen, ondanks hun 

verschillende persoonlijkheden  

à Beide disciplines proberen vanuit hun eigen perspectief dezelfde fenomenen te verklaren  

ð Heeft geleid tot een paradigmastrijd tussen ‘situationisten’ en dispositionisten’  
ð Sommige sociaalpsychologen twijfelden aan het nut van de studie van individuele verschillen  

à Invloedrijke stroming hierin: interactionisme 

ð Stroming die de nadruk legt op het feit dat er een dynamische wisselwerking is tussen individuele 
verschillen en de situatie  

ð Uitingen van individuele verschillen zijn afhankelijk van de situatie  
ð Zwakke en sterke situaties: zwak= beïnvloeden het gedrag matig, sterk= geven op een meer dringende 

wijze richting aan het gedrag  

RELATIE TOT ANDERE DISCIPLINES 

• Effect van groep à sociologie  
• Effect van conditie à sociale psychologie  
• Effect van persoonlijkheid à persoonlijkheidspsychologie  
• De realiteit  
ð Er zijn verschillen tussen: conditie, groepen, persoonlijkheden,…  

2.3 ANDERE PSYCHOLOGISCHE DOMEINEN  

Klinische psychologie   Proberen personen met psychische problemen of 
stoornissen te begrijpen en te behandelen.  

Cognitieve psychologie  Bestudeert mentale processen die betrekking hebben 
op informatieverwerking, zoals leren, onthouden en 
redeneren  

Arbeids- en organisatiepsychologie  Bestuderen de mens in relatie tot zijn werk en zijn 
organisatie 

ð Sluit nauw aan bij sociale psychologie  

2.4 SOCIALE PSYCHOLOGIE EN MENSENKENNIS  

à Mensenkennis= interessant MAAR berust niet op een empirische toetsing 

3. DE GESCHIEDENIS VAN DE SOCIALE PSYCHOLOGIE  

à Kent een lange historie  

à Griekse filosofen formuleerden al ideeën die direct betrekking hebben op sociaalpsychologische vraagstukken  

ð Voorbeeld: relatieve gewicht van eigenbelang en gemeenschapszin  

à Pas sinds het begin van de 20e eeuw wordt er gestructureerd sociaalpsychologisch onderzoek verricht  

3.1 DE BEGINJAREN VAN DE SOCIALE PSYCHOLOGIE 
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à Voor de titel ‘grondlegger van de sociale psychologie’ zijn er veel kandidaten  

à Eerst belangrijk werk 

ð Gustave Le Bon (1895): Psychologie des Foules  
• Bestudeerde massageweld in de late 19e eeuw: massa geeft individu het gevoel van anonimiteit 
waardoor individu elk gevoel van verantwoordelijkheid verliest  

à Enkele eerst onderzoeken die geen coherent programma vormen  

ð Voorbeeld: Max Ringelmann (1880) 
• Vroeg zich af of de geleverde prestatie vermindert wanneer de groep groter wordt 
• In groep presteert men minder dan alleen  
• In tegenstelling met Triplett en Féré: R merkte op dat deelnemers vaak slechter presenteren wanneer 

ze opdrachten samen met anderen uitvoeren  

à Triplett: had vastgesteld dat fietsers de neiging hadden om sneller te fietsen in het bijzijn van anderen  

ð Ontwierp hiervoor een ‘competitiemachine’  
ð Een soort vismolen waarbij deelnemers aan een wieltje dienden te draaien, waardoor een touw 

opgewonden werd  
ð Resultaat: kinderen draaiden sneller aan het wieltje indien ze in het gezelschap van een ander kind 

vertoefden, dan wanneer ze alleen waren  

à Féré: onderzocht of de aanwezigheid van anderen leidt tot een betere prestatie bij het indrukken van een 
handgreep  

à Eerste handboeken: 

• William McDougall (1908) 
• Edward Ross (1908) 
• Floyd Allport (1924) 

3.2 DE JAREN VAN BEVESTIGING (1936-1960) 

à Voor, tijdens en na WOII: verhoogde belangstelling voor sociale psychologie 

à Na beurscrash van 1929 hadden jonge psychologen moeite om werk te vinden  

ð Stichtte in 1936 de Society for the Psychological Study of Social Issues 
ð Illustreert de aandacht voor maatschappelijke provlemen  

à Gerichtheid op maatschappelijke thema’s werd verder in de hand gewerkt door iemand die geen 
sociaalpsycholoog was, maar er wel een grote invloed op zou uitoefenen  

ð Adolf Hitler 
ð Kwam aan de macht in 1933: er volgde een exodus van wetenschappers zoals Adorno en Fromm  
ð Auteurs hebben bijgedragen tot de verdere ontwikkeling van de sociale psychologie in de VS  

à Gewelddadigheid van het naziregime was ongezien, waardoor er ook interesse groeide in vragen over de 
oorzaken van geweld, vooroordelen, genocide,…  

à Kurt Lewin (1935): ‘vader van de sociale psychologie’ 

ð Ons gedrag wordt bepaald door hoe we de wereld waarnemen en interpreteren  
ð Gedrag is functie van de interactie tussen persoon en omgeving  
ð Sociaalpsychologische theorieën kunnen worden toegepast door oplossingen van praktische sociale 

problemen  
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• Fundamenteel onderzoek: inzicht menselijke gedrag verruimen + vaak opgezet om specifieke    
hypothese, afgeleid uit theorie, te toetsen  

• Toegepast onderzoek: hanteert sociaalpsychologische theorieën of methoden om dagelijke 
gebeurtenissen beter te begrijpen en een bijdrage te leveren tot het oplossen van 
maatschappelijke/praktische problemen  

BELANGRIJKE BIJDRAGEN – 1950  

Auteur Bijdrage 

Adorno et al.  The Authoritarian Personality  

ð Vooroordelen en ideologische attitudes  

G. Allport  The nature of prejudice 

ð Stereotypering, vooroordelen en 
intergroepcontact  

S. Asch  Conformiteit en persoonsperceptie  

ð Behoefte van personen om zich te 
conformeren aan een meerderheid  

ð Hoe men zoch over anderen een beeld 
vormt  

L. Festinger  Sociale vergelijkingstheorie en cognitieve 
dissonantietheorie  

ð Hoe men zichzelf leert kennen door zich met 
anderen te vergelijken  

ð Behoefte aan consistentie tussen cognities 
en gedrag 

F. Heider  Balanstheorie en attributietheorie  

ð Hoe personen oorzaken toeschrijven aan 
eigen gedrag of andermans gedrag 

ð Behoefte aan consistentie tussen 
gedachten, gevoelens en sociale relaties  

C. Hovland et al.  Attitudes en persuasieve communicatie  

H. Kelley  Attributietheorie 

ð Hoe men de kosten en baten van sociale 
relaties analyseert  

3.3 GROEI EN DEBAT (1960-1975) 

à Onderzoek verplaatste zich naar steeds meer terrein van sociaal gedrag 

à Sociaalpsychologen bestudeerden sociale problemen 

à Periode van grote productiviteit 

à 60’s: tumultueus, stedelijk geweld, sociaal protest en de roep om gelijke rechten voor vrouwen en 
minderheden  
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à Sociaalwetenschappers en sociaalpsychologen werden betrokken bij de oplossing van maatschappelijke 
problemen 

à Deze bloeiperiode werd gekenmerkt door crisis, vertwijfeling en debat  

ð Centrale punt van dit debat: de onenigheid over de waarde van laboratorium-experimenten  
ð Bepaalde onderzoekspraktijken waren onethisch (Kelman)  
ð De verwachtingen van de experimentatoren beïnvloeden het gedrag van de deelnemers (Orne, 

Rosenthal) 
ð Theorieën die in het laboratorium werden getest, waren historisch en cultureel beperkt (Gergen) 
ð Kritiek over da de sociale psychologie nog steeds gedomineerd werd door mannelijke onderzoekers  

3.4 METHODOLOGISCH EN INHOUDELIJK PLURALISME (1975-HEDEN) 

à Belang van laboratoriumexperimenten bleef groot 

à In zowat alle domeinen van de psychologie werd sterk de nadruk gelegd op cognitieve aspecten 

ð Opkomst van sociale cognitie  
ð Handelt over hoe we informatie over onszelf en anderen waarnemen, onthouden en interpreteren  
ð Wordt als ‘koel’ bestempeld: stelt dat cognities invloed uitoefenen op hoe we ons voelen, wat we 

verlangen en hoe we ons gedragen  
ð Nog steeds blijvende aandacht voor het ‘hete’ perspectief: emotie  en motivatie  

à Andere bron van pluralisme: toenemende internationalisering van de sociale psychologie  

ð Opkomst sociale psychologie in Europa en Azië, eerst een ‘all American enterprise’: mede door 
emigratie Europese sociaal psychologen  

ð Internationeel en multicultureel onderzoek  

4. SOCIALE PSYCHOLOGIE IN DE 21E  EEUW  

o Hersenonderzoek 
- Nieuwe technologische ontwikkeling waarvan de psychologie tegenwoordig gretig gebruikmaakt  
- Beeldvormingstechnieken die oorspronkelijk ontwikkeld zijn voor medische toepassingen en die het 

mogelijk maken om het brein in werking te bestuderen  
- fMRI: diepgaand effect op de ontwikkeling van diverse psychologische disciplines 
- Gevolg: ontstaan sociale neurowetenschap: studie van de relatie tussen neurologisch en sociale 

processen  
- Ook een schaduwkant: het traditionele sociaalpsychologisch onderzoek dreigt minder aandacht en 

middelen te krijgen  
o Internet 
- Maakt het mogelijk om onderzoek op te zetten dat onder normale omstandigheden moeilijk 

realiseerbaar is  
- Evolutie in manier waarop informatie wordt verworven en hoe we communiceren  
- Digitale voetafdruk wordt steeds groter, er zijn steeds meer gegevens beschikbaar  
- Belangrijk na te gaan of er een verschil is tussen online vs offline  
- Online steeds meer gegevens beschikbaar  
o Sociaal-culturele perspectieven  
- Wereld wordt steeds meer een dorp door bv communicatie  
- Meer behoefte naar onderzoek van hoe we op elkaar gelijken en verschillen  
- Crosscultureel onderzoek – verschillen tussen culturen (bv collectivistisch of individualistisch?) 
- Multicultureel – verschillen binnen een cultuur  
o Open wetenschap 
- Registratie en replicatie  
- Preregistratie van onderzoek: onderzoekers maken verwachte uitkomst kenbaar op platform alvorens 

ze gegevens verzamelen  



 7 

- Onderzoeksgegevens op overzichtelijke wijze bewaren en eventueel beschikbaar stellen voor andere 
onderzoekers of brede publiek  

- Maatregelen moeten geloofwaardigheid en integriteit van wetenschap ondersteunen  
- Replicatie  

HOOFDSTUK 2: ONDERZOEKSMETHODEN  

1. DE ONTWIKKELING VAN HYPOTHESEN  

1.1 EEN GOED IDEE 

à Kan gebaseerd zijn op dagelijkse observaties en persoonlijke ervaringen  

à Ringelmann vroeg zich af of vele hand licht werk maken, wat de directe aanleidig was tot de 
touwtrekkenstudie  

1.2 OPZOEKEN VAN PSYCHOLOGISCHE LITERATUUR 

à Secundaire bronnen: samenvattende bespreking van onderzoeksbevindingen uit primaire bronnen, vaak in 
de vorm van theoretische hoofdstukken of introductieboeken  

à Primaire bronnen: oorspronkelijk gepubliceerd werd over bevindingen, dat vaak in artikelvorm in tijdschriften 
verschijnt 

ð Voorbeeld: Google scholar/Web of Science  

à Operationele variabele: de specifieke manier waarop de conceptuele variabele wordt gemanipuleerd en 
gemeten  

HYPOTHESEN EN THEORIEËN  

à Hypothese: een expliciete, toetsbare voorspelling over het al dan niet optreden van een gebeurtenis  

à Theorie: een georganiseerde set van abstracte principes die het mogelijk maken om geobserveerde 
fenomenen te verklaren  

• Eenvoud  
• Volledig 
• Generativiteit  

à Het lot van elke theorie is dat ze ooit overtroffen worden door nieuwe theorieën  

2. HET OPERATIONALISEREN VAN SOCIAALPSYCHOLOGISCHE VARIABELEN  

à Steunend op observatie, ervaring of een theorie kan een hypothese worden geformuleerd  

à De variabelen waarop de hypothese betrekking heeft, noemen we conceptuele variabelen 

ð Zijn abstract: conformiteit, attitude, geweld, discriminatie, groepsdruk, agressie 

à Operationele variabelen: procedure om conceptuele variabele te meten of te manipuleren 

ð Meerdere mogelijk 
ð Geen enkele dekt volledig de conceptuele  

Voorbeeld: tieners die een uur lang naar gewelddadige videospellen kijken zullen een grotere shock toedienen 
dan tieners die naar een geweldloos videospel keken  
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ð Shockintensiteit= operationalisering van het concept ‘agressie’ 
ð Videomateriaal kijken = operationalisering van het concept ‘mediageweld’ 

à Begripsvaliditeit: de mate waarin meetinstrumenten meten wat ze bedoelen te meten en experimentele 
manipulaties die variabelen die beogen te manipuleren  

2.1 ZELFBESCHRIJVING 

à De deelnemer beschrijft zelf gedachten, gevoelens, verlangens of gedrag  

à Het hanteren van schalen die uit meerdere items bestaan, is beter dan het bevragen van concepten met een 
enkele vraag 

ð De verwoording van de vragen heeft altijd een invloed op de antwoorden  
ð Elke vraag kan op verschillende manieren geïnterpreteerd worden  

à Enkelvoudige vragen of meervoudige vragen die een concept meten  

ð Interne consistentie = mate waarin items van een vragenlijst met elkaar samenhangen of correleren  
ð Het is de bedoeling dat alle vragen sterk samenhangen, aangezien deze items hetzelfde concept horen 

te meten  
ð De meest gehanteerde statistiek= Cronbach alfa coëfficiënt 

à Zelfbeschrijvingen zijn niet altijd nauwkeurig en kunnen zelfs misleidend zijn 

ð  Problemen 
- Sociale wenselijkheid: de neiging zichzelf zo positief mogelijk te presenteren  
- Inwilligingstendens: de neiging om alternatief te antwoorden = altijd akkoord gaan met stelling die 

aangeboden wordt  

à Gebruiken van schalen en schaalankers  

ð Schwarz, Hippler, Deutsch en Strack vroegen aan respondenten hoeveel uur per dag ze televisie kijken  
ð Antwoorden werden in belangrijke mate bepaalt door antwoordschaal  

Schaal van subjectief welbevinden  

 

 

 

2.2 GEDRAGSOBSERVATIE 

à Tweede mogelijkheid om een variabele te operationaliseren  
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à Interbeoordeelaarsbetrouwbaarheid: de mate van overeenstemming tussen de beoordelingen van twee of 
meer waarnemers die hetzelfde gedrag beoordelen  

ð Observatiegegevens zijn alleen betrouwbaar indien de verschilende beoordelaars in belangrijke mate 
hetzelfde rapporten  

ð Meestal dient dan ook de nodige aandacht te gaan naar het codeerschema en dienen de verschillende 
coderingen duidelijk te zijn en goed op het gedrag aan te sluiten  

à Indien deelnemers beseffen dat ze worden geobserveerd, kunnen ze geneigd zijn om een overdreven gunstig 
beeld van zichzelf te presenteren  

à Nog andere effecten die voor vervorming kunnen zorgen 

ð Volgorde-effect 

à Dit werd aangetoond in een analyse van prestatiebeoordelingen van de finalisten van muziekwedstrijd 

ð Er werden 22 finales van de Koningin Elizabethwedstrijd voor viool en piano tussen 1956 en 1999 van 
naderbij bekeken 

ð De volgorde van de optredens in die finale wordt door lottrekking bepaald  
ð Finalisten met een even volgnummer haalden gemiddeld een beter resultaat dan kandidaten met een 

oneven volgnummer  
ð Hoe eerder, hoe lager je ‘punten’  

3. HYPOTHESEN TESTEN: ONDERZOEKSPLANNEN  

à Toetsen van onderzoekshypothese 

3.1 BESCHRIJVEND ONDERZOEK 

à Doelstelling: het beschrijven van de gedachten, gevoelens en gedragingen van personen 

à In observationeel onderzoek worden personen systematisch geobserveerd, vaak in natuurlijke situaties  

Voorbeeld: de vraag naar hulpgedrag ten aanzien van blinde personen die de straat willen oversteken 

ð Maakte deel uit van een onderzoek uitgevoerd Levine, Norenzayan en Philbrick (2001) 
ð Voerden in 23 grote steden verspreid over de hele wereld veldstudies uit  
ð Rio de Janeiro was de meest hulpvaardige stad  

à Tweede vraag betreft archiefonderzoek 

ð Bestaande verslagen en documenten worden bestudeerd, zoals krantenartikels, dagboeken,…  

Voorbeeld: Simonton bekeek 1935 muziekstukken, waarvan sommige gecomponeerd werden in tijden van 
conflict en andere tijdens rustige periodes  

ð In tijden van revoltes en rebellie werden melodieuzere stukken gemaakt die ‘easy going’ zijn en daadoor 
gemakkelijk te beluisteren  

à Derde vraag kan je beantwoorden door een opiniepeiling 

ð Stellen vragen over attitudes, opvattingen en gedragingen  
ð Ze definiëren eerst de populatie waarnaar ze de resultaten zullen veralgemenen en trekken uit die 

populatie dan een steekproef  
ð Om te garanderen dat de steekproef representatief is voor de gekozen populatie, trekken de 

onderzoekers uit elke laag van de populatie respondenten  

3.2 CORRELATIONEEL ONDERZOEK 
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à Relaties tussen variabelen toetsen  

à Correlaties weerspiegelen de mate van overeenkomst tussen twee variabelen  

ð De mate en richting van deze samenhang wordt kwantitatief samengevat door de correlatiecoëfficiënt 
ð Variëren tussen -1 en +1 
ð De absolute waarde van dit getal duidt aan hoe sterk de twee variabelen samenhangen  
ð Hoe groter de absolute waarde van het cijfer, hoe sterker de relatie  

à Het positieve of negatieve teken van de coëfficënt staat voor de richting van de relatie  

ð Positieve correlatiecoëfficiënt wijst erop dat hoge scores op de ene variabele gepaard gaan met hoge 
scores op de andere  
Voorbeeld: positieve correlatie tussen de temperatuur en verkoop van ijsjes  

ð Negatieve coëfficiënt wijst op een omgekeerd verband: hoge scores op de ene variabele gaan gepaard 
met lage scores op de andere en omgekeerd 
Voorbeeld: negatieve correlatie tussen temperatuur en verkoop van sjaals  

ð Een correlatie dicht bij nul wijst erop dat er helemaal geen verband bestaat  
Voorbeeld: geen relatie tussen temperatuur en verkoop van broodjes  

à Omdat weinig variabelen perfect gecorreleerd zijn, komen de meeste correlatiecoëfficiënten niet in de buurt 
van +1 en -1 

 

à Correlationele studies kunnen ook kwalitatieve variabelen bevatten, zoals atnische afkomst, geslacht en SES 

Voorbeeld: verbanden tussen variabelen voor mannen en vrouwen apart berekenen, waarna ze statistisch 
vergeleken worden  

ð ‘Mannen hun geweldattitudes correleren sterk met agressief gedrag, maar dit verband is afwezig bij 
vrouwen’ 

ð Het effect van geweldattitudes op agressief gedrag is afhankelijk van het geslacht van de 
onderzoeksdeelnemer 

ð Moderatie-effect of interactie-effect 

Onderzoek van Caspi, McClay, Moffitt, Mill, Martin, Craig, Taylor en Poulton 

ð Kaderde in Dunedinstudie, waarin 1037 personen geboren in Dunedin jarenlang werden gevolg 
ð De relatie tussen mishandeling tijdens kindertijd en later antisociaal gedrag werd onderzocht  
ð Deze relatie is afhankelijk van de aanwezigheid van een bepaald gen dat zich op het X-chromosoom 

bevindt, MAOA-gen 
ð De relatie tussen ooit zelf mishandeld te zijn en later antisociaal gedrag, blijkt sterker voor individuen 

met een lage MAOA-acitivteit dan voor individuen met een hoge MAOA-activiteit  
ð Afhankelijk van de genetische bagage van het individu  



 11 

 

VOOR- EN NADELEN VAN CORRELATIONEEL ONDERZOEK 

Voordelen 

n Talrijke variabelen kunnen tegelijk worden bestudeerd  
n Biedt een grote vrijheid  

Nadelen 

n Kan geen oorzaak-gevolgrelatie aantonen  
à De correlatie tussen een variabele (A) en een andere variabele (B) kan op drie manieren worden 
verklaard 

ð Variabele A kan veranderingen veroorzaken in B, of B kan veranderingen veroorzaken in 1, of een derde 
variabele C kan analoge veranderingen teweeg brengen in A en B, zelfs indien A en B elkaar niet 
beïnvloeden  
à Voorbeeld: aantal uren dat kinderen televisie kijken en de mate waarin ze agressief zijn, kan op drie 
manieren verklaart worden: 

- Televisie kijken veroorzaakt agressief gedrag 
- Agressieve kinderen kijken veel meer naar televisie 
- Kinderen uit probleemgezinnen kijken net zoals hun ouders veel naar televisie en gedragen zich 

agressief  

 

à Longitudinaal correlationeel onderzoek, waarbij de variabelen in kwestie op twee of meerdere 
tijdsmomenten gemeten worden, kan een indicatie van causaliteit bieden  

à De correlaties die worden verkregen door variabelen op een bepaald tijdstip te meten en te correleren, zijn 
gelijktijdige of concurrente correlaties  
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à Correlaties die berekend worden tussen variabelen die op een uiteenlopende tijdstippen gemeten worden in 
longitudinaal onderzoek, noemen we prospectief 

3.3 EXPERIMENTEN: MANIPULEREN VAN DE SITUATIE  

à De waarde van een bepaalde variabele wordt op voorhand toegekend 

Voorbeeld: bepaald dat de temperatuur de waarde 20 graden krijgt in de ene conditie en in de andere conditie 
40 graden  

ð T° is de variabele waarvan het effect moet worden nagegaan  
ð Onafhankelijke variabele  

à Onderzoekers in een experiment manipuleren één of meer afhankelijke variabelen, waarvan ze het effect op 
één of meer afhankelijke variabelen nagaan  

à Een experiment dient aan twee essentiele voorwaarden te voldoen 

1) De onderzoekers moeten controle hebben over de experimentele procedures  
2) De deelnemers worden volkomen toevallig toegewezen aan de experimentele condities 

HOOFDEFFECTEN EN INTERACTIES 

à Sommige experimenten bevatten meerdere onafhankelijke variabelen  

ð Onderzoeker kan in dit geval twee types effecten bestuderen  
1) Hoofdeffecten: effecten van elke onafhankelijke variabele afzonderlijk op de afhankelijke variabele, 

zonder rekening te houden met de andere onafhankelijke variabele 
2) Interactie-effecten: het effect van een onafhankelijke variabele hangt af van het niveau van een 

andere onafhankelijke variabele  
ð Conditionele effecten, ook moderatie-effecten genoemd  

STATISTISCHE SIGNIFICANTEN  

à Wanneer we hoofd- of interactie-effecten constateren, dienen we nog na te gaan of deze verschillen 
betekenisvol zijn en niet aan het toeval kunnen worden toegeschreven  

à De waarschijnlijkheid van de verkregen resultaten wordt berekend op basis van statistische analyse  

à Wanneer een onafhankelijk variebele tot 60/40 verdeling leidt, is er niks aan de hand 

ð Wanneer daarentegen een verhouding 95/5 of 100/0 wordt geconstateerd, is de variabele wel 
betekenisvol 

à Een onderzoeksresultaat wordt als statistisch significant beschouwd als de analyse aangeeft dat de kans om 
het bewuste te bekomen, kleiner is dan 5% 

à Groot belang van replicatie 

ð Replicatieonderzoek herhaalt het opzet van het oorspronkelijke experiment om te controleren of 
opnieuw dezelfde resultaten worden verkregen  

INTERNE EN EXTERNE VALIDITEIT 

1°: interne validiteit= de mate waarin met redelijke zekerheid de verschillen in de afhankelijke variabelen 
toegeschreven kunnen worden aan het effect van de onafhankelijke variabelen  
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à De twee basisvoorwaarden van het experiment hebben tot doel alternatieve verklaringen voor 
onderzoeksresultaten uit te sluiten en interne validiteit te garanderen  

ð Hierdoor wordt met controlegroepen gewerkt: deelnemers doormaken alle procedures zoals de 
deelnemers van de experimentele condities 

ð Vormt een grondlijn of vergelijkingspunt 

à In natuurlijke situaties stuit het inschakelen van controlegroepen op veel praktische en ethische problemen  

ð Zonder inschakelen van een controlegroep waarmee de andere condities kunnen vergeleken worden, 
is het buitengewoon moeilijk om de doeltreffendheid van een nieuwe behandeling te bepalen  

à Onderzoekers dienen op te letten op de rol die ze zelf spelen 

ð Ze ondermijnen soms de interne validiteit door de verwachtingen die ze hebben over hun resultaten  
ð Ze kunnen onbewust de deelnemers aan de verschillende condities anders behandelen en zo het effect 

zelf creëren  
ð Proefleidereffect 

2°: externe validiteit=de mate waarin met redelijke zekerheid de bevindingen van een studie kunnen worden 
veralgemeend naar andere operationele definities, deelnemers, situaties en tijdstippen  

à Wordt zowel bepaald door de deelnemers als door de omstandigheden waarin het experiment plaatsvindt  

à Extern valide indien met andere proefgroepen dezelfde resultaten verkregen worden  

à Externe validiteit wordt ook bepaald door de omstandigheden waarin de studie afgenomen wordt  

ð De situatie moet voor de deelnemer echt aanvoelen en betrokkenheid opwekken  
ð Werelds realisme verwijst naar de mate waarin de onderzoekssituatie met de werkelijke wereld 

overeenkomt 

Voorbeeld: Stanford prison experiment 

ð Hoog werelds realisme  

à Experimenteel realisme verwijst naar de mate waarin de experimentele situatie en de procedures voor de 
deelnemers als echt ervaren worden, onafhankelijk van het feit of deze situatie met de werkelijke wereld 
overeenkomt  

ð Leiden beide tot hogere externe validiteit  

 

à Onderzoekers geven de onderzoekdeelnemers vaak valse informatie over de experimentele procedures 

ð Deceptie of misleiding 
ð Bevordert spontane reacties waarvan deelnemers denken dat ze die moeten stellen om de proefleider 

te plezieren  

4. ETHIEK EN WAARDEN IN DE SOCIALE PSYCHOLOGIE 

à In 1974 stelde het Amerikaanse Departement voor Gezondheid, Onderwijs en Wlezijn voorschriften op ter 
bescherming van deelnemers aan onderzoek 

Hierdoor werden institutionele beoordelingscommissies in het leven geroepen in alle instellingen die federale 
fondsen aanvragen voor psychologisch onderzoek 

4.1 GEÏNFORMEERDE TOESTEMMING 
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à Deelnemers moeten expliciet hun toestemming verlenen om aan het onderzoek mee te werken 

à Geïnformeerde toestemming= de weloverwogen en vrijwillige beslissing van een persoon om aan een 
onderzoek deel te nemen, steunend op de beschrijving door de onderzoeker van de vereisten voor de deelname 
aan het onderzoek  

4.2 DEBRIEFING 

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

4.3 WAARDEN EN WETENSCHAP 

à Wetenschap is niet vrij van ideologie  

à Vertrouwen in wetenschap kalkt af aan de politie rechterkant  

à Volgens sommige onderzoekers garandeert het correcte gebruik van de methodologie dar ideologische 
standpunten niet in wetenschappelijke kennis doordringen  

ð Anderen zijn ervan overtuigd dat de wetenschap nooit volledig waardenvrij kan zijn  

à Ideologie is eveneens aanwezig in het wetenschapsbedrijf, een wereld waarin steeds meer bedrijfskundige 
principes lijken te worden gehanteerd 

HOOFDSTUK 3: HET SOCIALE ZELF 

1. HET SOCIALE ZELF – EEN INLEIDING  

Wat is het ‘sociale zelf’?  

ð William James: twee manieren beantwoorden  
ð 1: verzameling van opvattingen en gedachten over onszelf, alle kennis over onszelf zit vervat in het 

‘zelfconcept’ 
ð 2: de actor die weet, het agens (=werkende) dat het stuur van ons dagelijks leven in handen heeft 

(=zelgregulatie) 
ð Het sturende zelf staat niet los van het zelfconcept, omdat het ‘ik’ bepalend is voor hoe we het ‘mij’ 

bekijken  

1.1 DE OORSPRONG VAN HET ZELF 

à Eerste noodzakelijke stap: vermogen om jezelf als een dinstinctieve entiteit te zien  

à Een spiegelproef is een eenvoudige test om dit vermogen na te gaan  

ð Wanneer je voor een spiegel staat, zie je jezelf 
ð Een hond, kat,… beseffen niet dat het beeld dat ze zien, een weerspiegeling is van zichzelf  

De spiegelproef 

à Chimpansees die eerder gedurende tien dagen met spiegels werden geconfronteerd, kregen onder verdoving 
een met geurloze verf aangebrachte rode vlek tussen hun wenkbrauwen  

ð Nadat ze wakker werden, hadden de apen geen spiegel ter beschikking  
ð Uit de observaties bleek dat de chimpansees nauwelijks het gebied tussen de wenkbrauwen aanraakten  
ð Daarna werden ze voor een spiegel gezet en observeerden de onderzoekers dat de primaten nu heel 

wat meer de locatie waarop de rode vlek aangebracht was, betastten  
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à Onderzoek werd het eerst gedaan door Gordon Gallup (1970,1977) 

ð Diersoorten zoals honden, vissen of vogels, reageren vaak met angst of agressie op hun eigen 
spiegelbeeld, of ze nemen een kijkje achter de spiegel  

à Gallup ontdekte dat apen die nog nooit in contact waren gekomen met soortgenoten, niet slaagden voor de 
spiegelproef  

ð Pas nadat ze met soortgenoten hadden kennisgemaakt, herkenden ze zichzelf  

à De meeste kinderen herkennen zichzelf in de spiegel tussen 18 en 24 maanden  

ð Het blijkt dat de jonge kinderen die voor de test slagen, ook gebruikmaken van de termen ‘ik’ en ‘mij’  

à Lewis & Brooks-Gunn (1979): het wordt meestal duidelijk wanneer kinderen zichzelf herkennen omdat ze de 
rode verf op hun gezicht trachten weg te vegen, in plaats van naar de spiegel te reiken  

 

à Andersen & Chen (2002): het zelf is ‘rationeel’: het zelf = leeg, moet 
je zelf invullen, wordt ook bepaald door anderen die bepaalde dingen 
aan jou koppelen  

à Charles Horton Cooley (1902): introduceerde de term looking glass 
self 

ð Om het process van de verdere invulling van het zelf te beschrijven  
ð Hij stelde dat mensen zichzelf zien door de ogen van de anderen, die fungeren als spiegels waarin ze 

zichzelf leren kennen  
ð De reflecties van anderen vormen het ruwe empirische 

materiaal waaruit het zelf wordt opgebouwd  

à Volgens George Herbert Mead (1934) komt de mens via sociale 
relaties tot een algemeen beeld van de waarden en normen die in een 
maatschappij gelden  

ð The generalized other 
ð De morele ontwikkeling van kind tot volwassene houdt in dat 

we via het overnemen van rollen de maatschappelijke waarden 
tot de onze maken  

1.2 ZELFSCHEMA’S 

à Het zelf heeft een tweedelige structuur 

ð Enerzijds zit alle kennis over onszelf vervat in het zelfconcept (mij) 
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ð Anderzijds heeft het zelf een sturende rol (ik) 

à Het sturende zelf staat niet los van het zelfconcept, het ik is bepalend voor hoe we onszelf bekijken  

à Zelfconcept= interne representatie van wie je denkt te zijn en bevat aspecten die refereren aan sekserollen, 
etnische identiteit, persoonlijkheid,…  

à Volgens Markus bestaat het zelfconcept uit een groot aantal zelfschema’s 

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

ð Voorbeelden: eerlijk, gevoelig, conservatief,…  
ð Mensen zijn schematisch of a-schematisch  
ð Mensen die sterk schematisch zijn voor bijvoorbeeld assertiviteit 

passen dit schema snel toe en zien er overal uiting van  
ð Mensen die a-schematisch zijn zullen deze eigenschap er niet veel toe 

vinden doen en deze weinig gebruiken  

à Zelfschema’s belangrijk want sturen interpretatie van individuele 
levenservaringen en de latere herinneringen eraan  

à Het zelfreferentie-effect 

ð Rogers, Kuiper en Kirker lieten deelnemers verschillende bijvoeglijke naamwoorden beoordelen op drie 
soorten eigenschappen: 
1) Hun structurele eigenschappen  
2) Hun betekenis  
3) Of het woord het zelf beschrijft  

ð Later kregen de deelnemers onverwacht een herinneringstest aangeboden  
ð Ze herinnerden zich meer woorden die ze betrokken hadden op het zelf  

1.3 ZELFREGULATIE 

à Zelfregulatie= de intentionele poging om gedachten, gevoelens en gedrag te controleren en eventueel te 
veranderen aan de hand van interne standaarden (Mullen&Baumeister) 

à De controletheorie stelt het mechanisme van de negatieve feedbacklus voorop (Carver), waarbij het individu 
begrepen wordt als een zelfregulerend systeem 

à Dit systeem onderscheidt de aanwezigheid van verschillende hiërarchische niveaus  

ð Deze niveaus opereren als referentiepunten tegenover elkaar  
ð Het bovengeschikte niveau wordt de standaard genoemd, die 

dan het referentiepunt vormt waaraan ondergeschikte niveaus 
geëvalueerd worden  

ZELFDISCREPANTIETHEORIE  

à Higgins 1989: discrepantie tussen wie we zijn en wie we willen zijn  

à Zelfdiscrepantietheorie= de theorie stelt dat de discrepantie tussen 
het actuele zelf enerzijds en het ideale zelf anderzijds, leidt tot een 
lagere zelfwaardering die gepaard gaat met negatieve emoties  

à Ought self = refereert aan plichtsbesef en verantwoordelijkheid, eigenschappen die je zou moeten hebben 
worden opgevuld  

à Ideale zelf = wie je wilt zijn  
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à Discrepantie tussen zelfconcepten en zelfgidsen groot = ontwikkelen lagere zelfwaardering, die gepaard gaan 
met  

ð Afwijking tussen actuele zelf en beeld van wie je zou willen zijn kan leiden tot het ervaren van schuld en 
schaamte  

ð Afwijkingen tussen actuele zelf en ideale zelf leiden tot ontgoocheling, verdriet en onvrede  

ZELFBEWUSTZIJNSTHEORIE  

à 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  

à Zelfbewustzijn is aversief (=vermijdend), want het confronteert ons met onze beperkingen 

à Stelt dat op het zelf gerichte aandacht leidt tot het bemerken van zelfdiscrepanties die de persoon motiveren 
tot het vermijden van zelfbewustzijn of tot gedragsverandering  

à Oplossing?  

- Zelfdiscrepanties verminderen door gedrag aan te passen  
- Zelfbewustzijn verminderen door gedrag aan te passen  
ð Baumeister: drugmisbruik, alcoholisme,… zijn middelen om zelfbewustzijn te ontvluchten  

à Aandacht voor het zelf heeft negatieve gevolgen voor de gemoedstoestand 

Studie van Csikszentmihalyi en Figurski (1982) 

à Volgden gedurende ee nweek meer dan honderd volwassen deelnemers  

ð Tussen 7:30 en 22:30 kregen ze om de twee uur een signaal en dienden ze op te schrijven waaraan ze 
op dat moment dachten  

ð 8% vd 4800 opgeschreven gedachten had betrekking op het zelf  
ð Wanneer deelnemers aan zichzelf dachten, voelden ze zich relatief ongelukkig en wensten ze dat ze iets 

anders te doen hadden  

 

Onderzoek Stirman en Pennebaker (2001) 
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à Vergeleken het werk van negen dichters die zelfmoord pleegden, met het werk van negen niet-suïcidale 
dichters  

ð Uit de analyse bleek dat niet-suïcidale dichters in hun werk vaker ‘we’ en ‘wij’ gebruikten, terwijl 
dichters die later zelfmoord pleegden, veel meer de eerste persoonsvorm (ik en mij) hanteerden  

ð Zelfreflectie brengt persoonlijke tekortkomingen aan het licht  

 

BEPERKINGEN VAN ZELFREGULATIE  

à Vereist dat we onze gedachten, gevoelens, gedrag en behoeften controleren om die te veranderen en dit 
vergt mentale energie 

à Volgens Muraven en Baumeister (1998) is zelfcontrole een beperkte hulpbron die uitgeput kan raken door 
veelvuldig gebruik 

ð Ego-uitputting genoemd  
ð Twee facetten relevant  

1) Put zelfcontrole uit dezelfde hulpbronnen als alle andere processen die aandacht vereisen  
2) Zelfcontrole is als het aanspannen van de spieren: zodra je ze hebt gebruikt, raken ze vermoeid en 

verliezen ze hun kracht  

Onderzoek Muraven en Baumeister 

à Deelnemers keken naar een kort fragment met beelden van doodzieke en stervende dieren  

à Ze werden gevraagd om hun emoties te controleren door deze te 
onderdrukken of te overdrijven, of ze kregen geen specifieke emotie-
instructies  

à Zelfcontrole werd gemeten door de tijd dat de deelnemers in staat 
waren om een handgreep samen te knijpen 

ð Deelnemers waren minder succesvol in deze taak indien ze 
eerst hun emoties hadden moeten controleren  

2. HET ZELFCONCEPT 

2.1 INTROSPECTIE 
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ð Het proces van ‘in jezelf kijken’, over jezelf nadenken  

à Volgens Nisbett en Wilson hebben we meestal een duidelijk zicht op inhoudelijke aspecten  

ð We weten hoe we gewoonlijk reageren en hoe we ons voelen in bepaalde situaties, we kennen onze 
voorkeuren  

à We hebben een gebrekkig inzicht in de veklaringen voor hoe we tot deze reacties en preferenties komen  

ð Redenen: we verwerken heel veel informatie tegelijk en dit gedeeltelijk op een automatische, bijna 
onbewuste manier  

ð Hierdoor zijn we ons vaak niet bewust van de directe oorzaken van onze gedachten en gedragingen  

à Enkele onderzoeken tonen aan dat mensen vaak tot besluiten komen zonder dat ze de echte reden ervan 
kunnen aanduiden 

à In een studie gaven deelnemers per paar foto’s aan welk van de twee meisjes ze het aantrekkelijkst vonden  

ð Later, toen hen gevraagd werd om de redenen uit te leggen, somden ze met het grootste gemak allerlei 
aannemelijke oorzaken op 

ð Opvallend hierbij is dat de deelnemers soms verkeerde feedback over hun keuze kregen,  
ð Ze waren met het grootste gemak redenen aan het verzinnen voor de ‘foute keuze’ 

à In een ander experiment bood Carlston het concept ‘behulpzaam’ aan in de ene conditie en ‘oneerlijk’ in de 
andere conditie 

ð Wordt primeren genoemd: techniek die bepaalde ideeën voor een korte tijd in ons geheugen 
toegankelijk maakt  

ð Daarna lzen deelnemers over iemand die tijdens een examen aan een medestudent stiekem goede 
antwoorden doorgaf 

ð De dag erna beoordeelden de deelnemers de student in de conditie ‘behulpzaam’ als ‘eerlijk’ 
ð Hoewel de deelnemers zich uitputten in het vinden van verklaringen, waren ze uiteraard niet in staat 

om de echte reden correct aangegeven  

à Volgen Wilson en Dunn kan introspectie zelfs funest (=fataal) zijn voor de zelfkennis  

à In een onderzoek van Wilson en LaFleur voorspelden universiteitsstudenten hun relatie tot een medestudent 
in het daaropvolgende semester 

ð De studenten bleken uiteindelijk minder accuraat te zijn dan de studenten die geen expliciete analyse 
hadden uitgevoerd  

à Millar en Tesser stellen dat de accuraatheid van analyseren afhangt van het feit of het gedrag in kwestie het 
gevolg is van cognitieve of affectieve factoren  

2.2 ZELFPERCEPTIE  

à Bem (1972) ontwikkelde de zelfperceptietheorie, die stelt dat mensen gedachten en gevoelens kunnen 
afleiden uit de observatie van het eigen gedrag en de situatie waarin het gedrag plaatsvindt  

ð Observatie van het eigen gedrag is vooral efficiënt wanneer onze zelfkennis zwak od ambigu 
(=dubbelzinnig) is  

à Wanneer we niet met zekerheid weten hoe we ons voelen of tegenover iets staan, dan zijn we geneigd onszelf 
te beoordelen op grond van het gedrag dat we stellen  

ZELFPERCEPTIES VAN EMOTIE  
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à William James (1884) stelde ooit dat we niet wenen omdat we droevig zijn, maar dat we ons op basis van het 
gedrag droevig voelen  

à De gelaatsfeedback-hypothese stelt dat veranderingen in de gelaatsuitdrukking de aanleiding kunnen zijn tot 
corresponderende veranderingen in emoties  

à In de eerste test van deze hypothese dachten deelnemers dat ze meededen aan een onderzoek over de 
werking van de gelaatsspieren  

ð Ze zagen een aantal cartoons en moesten bepaalde gezichtsspieren opspannen, zodat er ofwel een 
glimlach ofwel een frons verscheen  

ð Ze vonden, in overeenstemming met de hypothese, de cartoons grappiger en voelden zich gelukkiger 
toen ze lachten  

ð Werd ook succesvol gepliceerd in Ghana, wat suggereerd dat dit een universeel fenomeen is  

à Zajonc stelt dat we door te glimlachen de gelaatsspieren activeren, waardoor er meer luchtgekoeld bloed 
naar de hersenen gaat, wat een aangenaam gevoel creëert  

ð Zajonc en collega’s vroegen deelnemers bepaalde klinkers twintig keer na elkaar te zeggen  
ð Terwijl ze rapporteerden hoe ze zich voelden, werden de temperatuurschommelingen van het 

voorhoofd geregistreerd  
ð Resultaten wezen uit dat het uitspreken van de klanken a en e de temperatuur in het voorhoofd 

verlaagde, waardoor de deelnemers vrolijker werden  
ð De klanken u en ü leidden tot een hogere temperatuur en een slechter humeur  
ð Gelaatsuitdrukkingen brengen fysiologische veranderingen teweeg, die de aanleiding zijn tot een 

veranderende emotionele ervaring  

à Ook lichaamshoudingen leiden tot corresponderende 
gewaarwordingen  

Gelukkiger van Botox?  

à Onderzoek toont aan dat mensen met botox in het 
voorhoofd gelukkiger zijn  

ð Ze fronsen minder  

ZELFPERCEPTIES VAN MOTIVATIE 

à Beloning ondermijnt het plezier dat we aan activiteiten 
hebben  

à Zelfperceptietheorie kan hier eveneens op toegepast worden  

à Onderscheid tussen intrinsieke en extrinsieke motivatie  

ð Intrinsiek: komt voort uit eigen interesse, omwille van de uitdaging of gewoonweg omdat we de 
activiteit leuk vinden  

ð Extrinsiek: wordt bepaald door factoren die losstaan van de activiteit zelf  

à Indiem iemand beloond wordt voor intrinsiek gemotiveerde activiteiten, wordt dit gedrag te veel 
gerechtvaardigd 

à Vanuit het perspectief van de zelfperceptietheorie kan de persoon dan immers zijn of haar gedrag toeschrijven 
aan zowel extrinsieke als intrinsieke motivatie  

ð Dit overrechtvaardigingseffect leidt ertoe dat hij de intrinsieke motivatie kan verliezen  
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à Lepper, Greene en Nisbett toonden aan dat, wanneer een intrinsiek gemotiveerde activiteit wordt beloond, 
die later minder spontaan wordt uitgevoerd  

ð Legden in een kleuterklas op een tafeltje een aantal viltstiften waarmee de kleuters tijdens een vrij 
uurtje mochten kleuren  

ð Op basis van observaties van hun gedrag konden de kleuters worden geselecteerd die vaak met de 
stiften speelden en dus intrinsiek gemotiveerd waren  

ð Daarna werden de kinderen volkomen toevallig aan drie experimentele condities gewezen  
1) Er werd gevraagd om met viltstiften tekeningen te maken  
2) ‘de overrechtvaardigingsconditie’: er werd een prijs beloofd, een getuigschrift met een gouden ster 

en een rood lint  
3) Geen beloning, maar ze kregen onaangekondigd dezelfde beloning nadat ze met de stiften kleurden  

ð Volgens de zelfperceptietheorie dienden we ervan overtuigd te zijn dat ze de activiteit hebben 
uitgevoerd voor de beloning 

ð Een week later werden de stiften weer op het tafeltje gelegd en konden de kleuters tijdens het vrije 
uurtje spontaan kleuren  

ð Kleuters die met de stiften hadden getekend om een beloning te krijgen, waren minder geïnteresseerd 
dan voordien  

ð De kleuters die geen beloning ontvingen, bleken nog steeds intrinsiek voor de activiteit gemotiveerd te 
zijn  

2.3 DE INVLOED VAN ANDEREN  

à Cooley en Mead stellen dat wat anderen over ons denken, 
belangrijk is voor de ontwikkeling van het zelfconcept  

SOCIALE VERGELIJKINGSTHEORIE  

à Als de sociale omgeving verandert, genereren we spontaan 
een andere zelfbeschrijving  

ð Het zelf is ‘relatief’, een sociale constructie  

à Festinger (1954) beweerde dat mensen die onzeker zijn over 
hun capaciteiten of opinies, zichzelf evalueren door zich met 
anderen te vergelijken  

ð De reden hiervoor zou gelegen zijn in de nood van 
mensen om hun meningen te valideren  

ð Wordt de sociale vergelijkingstheorie genoemd  
ð We gaan bij anderen op zoek naar ondersteuning voor bepaalde meningen, opinies en attitudes  

à Bij de latere studies van de sociale vergelijkingstheorie stonden twee thema’s centraal  

1) Wanneer richten we ons tot anderen om vergelijkende info te verkrijgen?  
2) Wie kiezen we uit om onszelf mee te vergelijken?  

à Festinger stelde dat we enkel sociaal vergelijken indien er geen objectieve informatie beschikbaar is  

à Sociale vergelijking maakt het mogelijk om snel attitudes aan te nemen en zich opninies en meningen te 
vormen, waardoor we minder informatie moeten verwerken 

à Klein (1997) vroeg aan studenten om een aantal kunstwerken te beoordelen  

ð Er werd hen verteld dat 60 of 40% van hun antwoorden correct was, maar ook dat hun score 20% hoger 
of lager was dan het gemiddelde  

ð Ze diende daarna hun vaardigheden mbt de taak te evalueren  
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ð Uit de evaluaties bleek dat de absolute scores niet zo’n grote rol speelden, maar dat de studenten zich 
vooral richtten op het feit dat de score hoger of lager was dan het gemiddelde, dan een hoge score 
onder het gemiddelde  

à We vergelijken ons vaak met personen die op ons lijken  

DE TWEEFACTOREN-EMOTIETHEORIE  

à De theorie stelt dat de ervaring van emoties op twee factoren is gebaseerd: 

1) Eerst ervaren mensen fysiologische opwinding: bonkend hart, transpiratie en snelle ademhaling  
2) Cognitieve interpretatie van die arousal  

à In een klassieke studie testten Schachter en Singer de basispremissen van deze theorie 

ð Aan mannelijke deelnemers werd epinephrine toegediend, een product vergelijkbaar met cafeïne, dat 
fysiologische opwinding opwekt 

ð Er werd aan de deelnemers verteld dat het om een vitamine supplement ging  
ð In de eerste conditie werden ze vooraf geïnformeerd over de stimulerende effecten van het middel 
ð In de tweede conditie werd het middel ook toegediend, maar zonder enige uitleg  
ð In de derde groep werd een placebo ingespoten  

à Het experiment bevestigde de tweefactorentheorie 

ð In de conditie waarin epinephrine werd inspoten, begon het 
middel tijdens het invullen van vragenlijsten te werken  

ð Deelnemers uit de geïnformeerde groep voelden hun hart bonken, 
hun handen trillen en gezicht blozen  

ð Deelnemers die een placebo toegediend kregen, voelden geen 
opwinding en ervoeren dus geen symptomen die verklaard 
dienden te worden  

ð Deelnemers uit de niet-geïnformeerde conditie voelden wel de 
fysiologische opwinding, maar hadden er geen verklaring voor  

DIRECTE IMPACT VAN ANDEREN  

à Cooley (1902) stelde dat anderen ons een spiegel voorhouden waarin we onszelf leren kennen  

ð Het zelfconcept zou dus moeten overeenstemmen met de perceptie van wat anderen van ons denken  

à Wat we over onszelf denken, komt vaak niet overeen met wat anderen over ons denken  

à Personen die een sterke impact hebben op ons zelfconcept noemen we significante anderen  

ð Personen die invloedrijk en belangrijk zijn voor het ontwikkelen van de eigen waarden, normen en het 
zelfbeeld  

2.4 IMPACT VAN GESLACHT, GENERATIE EN CULTUUR  

GESLACHTSVERSCHILLEN  

à In vergelijking met mannen, oriënteren vrouwen zich meer op personen die dicht bij hen staan  

ð Vrouwen hebben een grotere relationele afhankelijkheid  
ð Mannen richten hun aandacht meer op sociale groepen 
ð Mannen hebben een grotere collectieve afhankelijkheid  
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à Mbt sekserol-oriëntatie vonden Frable en Bem (1985) dat de mate waarin iemand typisch mannelijke en 
vrouwelijke rollen vervult, gerelateerd is aan geslacht 

à Psychische androgynie: meisje vervult mannelijke sekserol 

LEEFTIJDS- EN COHORTEVERSCHILLEN  

à Een van de meest invloedrijke cohortetheorieën werd ontwikkeld door Ronald Inglehart (1977) 

ð Hij stelde dat leden van oudere generaties meer materialistisch ingesteld zijn, terwijl de jongere 
generaties meer gericht zijn op postmateriële waarden  

ð Jongere zijn gericht op waarden als individuele zelfstandigheid, zelfontplooiing en emancipatie  
ð Aan de grondslag hiervan ligt het feit dat de generaties die in de westerse landen na WOII geboren zijn, 

opgroeiden in een periode van vrede en toenemende welvaart  

à De behoeftetheorie van Maslow stelt dat mensen behoeften nastreven die zich op een hoger nivaeu 
bevinden, waaronder de postmaterialistisch waarden  

à Op basis van meer recente analyses met andere schalen is er twijfel gerezen over het feit dat de meer recente 
generaties jongeren het pad naar de zelfontplooiing gevonden hebben  

à Twenge (boek: Generation we) stelde dat de huidige jongere generatie best omschreven wordt als narcistisch  

ð Belangrijkste reden: ouders behandelen hun kinderen meer als prinsjes en prinsesjes, waardoor ze niet 
meer bestand zijn tegen de ruwheid van het (latere) leven  

à Onderzoek van Roberts, Edmonds en Grijalva (2010) 

ð Kwamen tot de conclusie dat het steeds zo geweest is dat jongeren een hoger niveau van narcisme 
vertonen dan volwassenen en ouderen  

CULTURELE VERSCHILLEN  

à Twee heel uiteenlopende culturele oriëntaties: 

1) Individualistisch: beklemtoont zelfstandigheid, autonomie & onafhankelijkheid  
2) Collectivistisch: bekmemtoont onderlinge afhankelijkheid, samenwerking en sociale harmonie  

à Singelis (1994) ontwikkelde een schaal die zelfstandigheid en onderlinge afhankelijkheid meet  

à In een studie van Trafimow, Triandis en Goto (1991) vervolledigden Noord-Amerikaanse en Chinese 
universiteitsstudenten twintig zinnen die begonnen met ‘ik ben..’  

ð Amerilanen rapporteerden vooral trekken en eigenschappen mbt henzelf  
ð Chinezen genereerden vooral groepsaffiliaties  

3. ZELFWAARDERING  

ð Algemene evaluatie van het zelf en een algemene inschatting van iemands waarde  
ð Bevat gekleurde overtuigingen over het zelf en emoties zoals trots, schaamte en wanhoop 

à Zelfconcept refereert aan hoe we over onszelf denken, terwijl zelfwaarde verwijst naar hoe we ons over onzelf 
voelen  

à Kernis en collega’s introduceerden het concept zelfwaarderingsstabiliteit om aan te duiden dat er individuele 
verschillen zijn in de mate waarin de zelfwaardering zich door de tijd heen op een gelijke hoogte bevindt 

3.1 DE BEHOEFTE AAN ZELFWAARDERING 
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Oorzaken  

1)  Leary en Baumeister stelden dat de behoefte aan zelfwaardering een afgeleide motivatie is van de 
primaire behoefte aan relatievorming en erkenning  

à Als sociaal dier hebben we nood aan positieve relaties en waardering van anderen  

2)  Behoefte aan zelfwaardering vloeit voort uit het feit dat zelfwaardering een buffer vormt tegen een van 
de meest fundamentele bedreiging ( = eigen dood) 

ð Volgens de Terror management Theory is iedereen zich bewust van de onontkoombare dood  

à De bevrediging van zelfwaarde is essentieel om gelukkig, gezond, productief en succesvol te zijn  

3) Volgens Abraham Maslow is psychisch welbevinden enkel mogelijk indien de essentiële aspecten van 
het zelf aanvaard en gekosterd worden door de persoon zelf en anderen in zijn of haar omgeving  

3.2 MECHANISMEN VAN ZELFVERHEERLIJKING  

à Mensen hebben doorgaans een hoge pet op van zichzelf 

ð Voorbeeld: overdreven optimisme omtrent toekomst 

 

à Impliciet egotisme is een automatisch, onderhuidse vorm van verheerlijking van alles wat met het zelf te 
maken heeft  

ð Naamlettereffect: we hebben een grote voorkeur voor letters uit de eigen naam 

à Vier methoden om zelfwaarde te verhogen  

1) Zelfdienende cognities 
2) Zelfhandicappering  
3) Zich koesteren aan het succes van anderen 
4) Neerwaartse sociale vergelijkingen  

ZELFDIENENDE INFORMATIEVERWERKING  

à We hebben de neiging om trots te zijn op succes, maar mislukkingen te vergeten  

à Kunda stelt dat we uitgebreide theorieën construeren waarin we persoonlijke eigenschappen aan positieve 
toekomstige ontwikkelingen koppelen  

à In een studie beweerden universiteitsstudenten dat het feit dat ze een vaste relatie hadden, hen later zal 
helpen bij een stabiel huwelijk 
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ZELFHANDICAPPERING  

 à Wanneer mensen vrezen te zullen falen, wenden ze excuses aan zoals ziekte, verlegenheid, angst,… 

ð Door een fysieke of mentale zwakte in te roepen, voorkomen we alvast de meest schokkende conclusie, 
namelijk die van de eigen onbekwaamheid  

à Zelfhandicappering verwijst neer gedrag bedoeld om de eigen prestaties te ondermijnen en zichzelf aldus een 
excuus te bezorgen voor een mislukking  

à Berglas en Jones onderzochten voor het eerst dit fenomeen 

- Aan studenten werd verteld dat ze deelnamen aan een onderzoek naar de effecten van een 
geneesmiddel op de verstandelijke prestaties  

ð Eerst losten alle deelnemers 20 analogieën op 
ð In de ene conditie waren deze problemen gemakkelijk op te lossen, in de andere conditie niet  
- Daarna volgde een tweede, gelijkaardige test  
ð Voordat ze de tweede test zouden afleggen, werd de deelnemers de keuze gelaten tussen twee 

middelen 
ð Het ene bevorderde de prestatie (actavil) en het ander de prestatie verlaagde (pandocrin) 
- De meerderheid vd deelnemers die voor de tweede test hoge verwachtingen hadden kozen voor actavil  

à Er zijn verschillende vormen van zelfhandicapperen 

1) Mannen handicaperen zich vaak door drugs te gebruiken of niet te oefenen  
2) Vrouwen beroepen zich eerder op stress en fysieke symptomen  

à Tice kwam tot de bevinding dat mensen met een eerder lage zelfwaardering zichzelf vaak handicapperen om 
een defensief excuus te creëren en hun gezicht te redden bij mislukking 

ZICH KOESTEREN AAN HET SUCCES VAN ANDEREN  

à We zijn geneigd om ons te koesteren aan het succes van andere personen of groepen waarmee we ons 
identificeren 

ð Gialdini & collega’s noemden dit fenomeen BIRGing 

à Boen & collega’s vonden ondersteuning voor BIRGing in een unieke setting  

ð Ze rapporteerden dat verkiezingsaffiches later na de verkiezingen werden verwijderd indien de 
propaganda betrekking had op een politieke partij die een gunstig electoraal resultaat behaalde  

à Sportfans juichen heel luid bij overwinningen, maar jouwen hun team vaak uit bij verlies  

ð Cutting off reflected failure (CORF) 

à In een studie van Snyder, Lassegard en Ford maakten deelnemers deel uit van een team dat een probleem 
diende op te lossen  

ð Drie experimentele condities  
1) Ofwel slaagde het team 
2) Ofwel mislukte het  
3) Ofwel werd er geen feedback gegeven  

à Bernhardt, Dabbs, Fielden en Lutter namen monsters van het speeksel van studenten voordat en nadat ze 
een wedstrijd van hun favoriete team bekeken  

ð Het testosteronniveau bleek te dalen bij de mannen van wie de favoriete ploeg verloor  
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NEERWAARTSE SOCIALE VERGELIJKINGEN  

à Volgens Festinger vergelijken mensen zichzelf met gelijkende andere  

ð Indien we slechter presteren dan deze gelijkende anderen, zijn er negatieve gevolgen mogelijk voor de 
zelfwaardering  

à Het is voor de zelfwaardering beter om neerwaartse sociale vergelijkingen te maken  

ð Voor mensen met een lage zelfwaardering hebben neerwaartse vergelijkingen een opbeurend effect  

à In een studie waarin vrouwen met borstkanker werd gevolgd, rapporteerden de deelnemers elk voorval 
waarbij ze met een andere patiënt spraken  

ð De meeste vergelijking waren neerwaarts met anderen die er erger aan toe waren  

à Het is niet altijd mogelijk de zelfwaardering via een neerwaartse vergelijking op te krikken  

Hoe reageert men op succes van een goede vriendin?  

ð Tesser: hangt af van de relevantie voor het zelf van het succes  
ð Relevant => jaloersheid  
ð Niet-relevant => BIRGing 

3.3 ZIJN POSITIEVE ILLUSIES ADAPTIEF?  

à Mensen met een laag zelfbeeld blijken over het algemeen een accuratere inschatting te maken van zichzelf  

à Depressieve personen bekijken zichzelf realistischer  

ð Ze hanteren minder zelfoverheerlijkende strategieën en hun zelfevaluaties komen meestal beter 
overeen met het beeld dat neurale observatoren over hen hebben  

à Positieve illusies maken ons gelukkiger  

ð Ze stimuleren het verlangen om voor anderen te zorgen  

à Er zijn gevaren verbonden aan het hanteren van een (te) positieve bril  

à Strategieën van zelfverheerlijking maken soms gebruik van disfunctionele gedragsvormen 

ð Zoals ontvluchten van het zelfbewustzijn door het gebruik van alcohol en andere drugs of 
zelfhandicappering  

à Personen met een te hoge zelfwaardering worden niet door iedereen geapprecieerd  

à Block en Funder vonden bijvoorbeeld dat mannen die zichzelf verheerlijken, vaak door anderen gezien 
worden als opschepperig, hooghartig, vijandig en minder attent in hun sociale relaties  

ð Vrouwen die zichzelf verheerlijken worden door anderen gezien als vijandiger, defensiever, gevoeliger 
voor kritiek en vlugger geneigd tot overdreven reacties bij kleine tegenslagen 

à Bushman en Baumeister rapporteren dat personen met een hoge zelfwaardering vlugger boos worden na 
negatieve feedback, afwijzingen en andere egobedreigingen  

4. ZELFPRESENTATIE 

ð Het proces waarbij we vorm trachten te geven aan de impressies die anderen van ons vormen  

Waarom doen we aan zelfpresentatie? 
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1) We willen allerlei voordelen van anderen verkrijgen  
2) Door zelfpresentatie hangen we een beeld van onszelf op dat door andere bevestigd kan worden, 

waardoor het zelfconcept versterkt wordt  
3) Reputatie  

à We zijn geneigd om te denken dat er vele andere ons doen en laten van nabij volgen  

ð Gilovich, Medvec en Savitsky spreken in dit verband van een spotlight- of schijnwerperseffect 
ð De overtuiging dat publieke schijnwerpers meer op ons gericht zijn dan in de realiteit  

4.1 STRATEGISCHE ZELFPRESENTATIE 

ð Verwijst naar 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 

à Mensen willen twee belangrijke beelden oproepen  

1) Ze willen aantrekkelijk lijken en zich bemind of geliefd maken, om goed met 
anderen op te schieten (get along) 

2) Zelfpromotie, jezelf verkopen (get ahead) en respect afdwingen  

à Wanneer mensen sympathiek willen overkomen is een eerste goede strategie om 
complimentjes uit te delen  

ð Gelijkenissen opdrijven: onderzoek al dan niet aantrekkelijke vrijgezel 
(vrouwen in studie passen zich hieraan aan = doen we omdat we similariteit 
willen) 

ð Uiterlijke aantrekkelijkheid  

4.2 ZELFVERIFICATIE  

ð Het verlangen door anderen gezien te worden zoals we onszelf zien  

à We zijn gemotiveerd om het zelfconcept te verifieëren door het eigen beeld te vergelijken met de indruk die 
andere van ons hebben  

à Swann en collega’s verzamelden heel wat bewijsmateriaal waaruit blijkt dat mensen vaak selectieve feedback 
uitlokken om het zelfconcept te bekrachtigen  

à Zo werden in een studie van Swann en Hill de deelnemers door een handlanger als dominant of als onderdanig 
bestempeld  

ð Indien de uitspraak consistent was met het zelfconcept van de proefpersoon, werd die aanvaard 
ð Indien niet, dan probeerden de deelnemers te bewijzen dat de handlanger het verkeerd had  

à In een experiment moesten de deelnemers een partner kiezen 

ð Keuze uit een persoon die hen positief of negatief had geëvalueerd  
ð Deelnemers met een positief zelfconcept kozen vaak een partner die hen positief beoordeeld had  

à Uit een ander onderzoek bleek dat 64% van de personen met een lage zelfwaardering eerder feedback over 
hun zwakheden dan over hun sterke punten zochten  

4.3 INDIVIDUELE VERSCHILLEN IN ZELFSTURING  

à Snyder introduceerde de individuele verschilsvariabele zelfsturing 

ð De neiging om het gedrag af te stemmen op de eisen van sociale situaties en andere personen  
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Zelfsturingsschaal (Snyder) 

à Hoog: men past zich gemakkelijk aan  

ð Pragmatisch, flexibel en adapties + wispelturig en opportunisten  

à Laag: men is relatief stabiel in verschillende situaties  

ð Principieel en rechtuit + koppig, ongevoelig en compromisloos  

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

5. SLOTWOORD: HET DYNAMISCHE ZELF  

à 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  

ð Zelfanalyse en introspectie is nodig maar kan misleidend zijn  
ð Zelfperceptietheorie: het opnemen van uitdagende rollen helpt je jezelf te veranderen  

HOOFDSTUK 4: SOCIALE PERCEPTIE  

ð Algemene term voor de processen die de basis vormen van hoe we tot oordelen over anderen komen  

1. HET RUWE MATERIAAL VAN DE EERSTE INDRUK  

1.1 DE WAARNEMER 

à Sociale perceptie werkt niet zoals een fototoestel. Iedereen ziet zijn of haar eigen realiteit  

ð We zijn subjectieve informatieverwerkers 

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

ð Hieraan refereert het begrip ‘schema’ 

à Er wordt uitgebreid ingegaan op schema’s 

ð Een georganiseerde verzameling van kennis over een stimulus of over een categorie van stimuli 
ð Schema’s laten toe om een massa informatie in een oogwenk te verwerken  
ð Schema’s sturen de verwerking van nieuwe informatie, waardoor ruw materiaal dat tot de eerste indruk 

leidt, door verschillende waarnemers op verschillende manieren kan worden gezien en geïnterpreteerd 

1.2 HET UITERLIJK 

à Mensen baseren hun oordelen over anderen op uiterlijkheden  

à Oude Grieken stelden dat we uiterlijke kenmerken kunnen verbinden met karaktertrekken door het feit dat 
deze uiterlijkheden aan bepaalde dieren doen denken  

à Tegenwoordig zijn we minder geneigd om de uiterlijke gelijkenissen met dieren als basis voor sociale perceptie 
te hanteren, wat niet wegneemt dat de eerste indruk op subtiele wijze door allerlei uiterlijke kenmerken 
beïnvloed wordt  

à Primaire kenmerken (huidskleur, geslacht,…) worden onmiddellijk geactiveerd wanneer we een persoon 
observeren  

ð Andere kenmerken die niet direct aan sociale categorieën gelinkt worden, hebben eveneens een impact 
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ð Lichaamslengte wijst op dominantie, zwaarlijvigheid op luiheid en gezelligheid en een bril maakt 
intelligent  

à Al deze kenmerken sturen de eerste indrukken zonder dat de waarnemer zich hiervan bewust is  

à Sommige van die kenmerken activeren stereotypische opvattingen  

ð Wat mooi is, is goed opvatting  

à Onderzoek heeft uitgewezen dat mooie mensen beschouwd worden als intelligent, succesvol, gelukkig,…  

à We zijn vooral gericht op het gelaat  

à Het gelaat is zelfs belangrijk bij verkiezingen  

ð Todorov, Mandisodza, Goren en Hall toonden aan onderzoekdeelnemers foto’s van het gelaat van 
politici die deelnamen aan de verkiezingen  

ð Uit de resultaten bleek dat de geschatte comptetentie gerelateerd was aan de echte verkiezingsuitslag  
ð In een ander onderzoek kozen Zwitserse kinderen tussen foto’s van kandidaten uit de Franse 

verkiezingen  
ð In 64% van de gevallen werd de feitelijke winnaar gekozen  
ð Deze resultaten bewijzen dat politici ten dele worden gekozen om hoe ze overkomen en dat rekening 

wordt gehouden met ‘meer’ dan enkel het partijprogramma 

à Rule en Ambadi toonden aan dat de uitstraling van macht op basis van foto’s van het gelaat van bedrijfsleiders 
gerelateerd was aan de winst die hun bedrijf maakte  

De kruisdraing – Hiëronymus Bosch  

ð Portretteert de kwadaardigheid, het falen van de menselijke moraal en de dwaasheid van de mensheid  
 

 

 

 

 

 

à Babyfaces 

ð Grote, ronde ogen, ronde kind,…. 
ð Hartelijk, vriendelijk, naïef, zwak, eerlijk, onderdanig 
ð Impact op sociale oordelen  

1.3 SITUATIES 

à De sociale situatie is een belangrijke factor voor de interpretatie 
van gedrag 

à De ongeschreven verwachtingen die we in bepaalde situaties hebben, worden scripts genoemd  

ð Schema’s over gebeurtenissen die aangeven hoe mensen zich in een bepaalde situatie dienen te 
gedragen  

à Scripts hebben op twee manieren een impact op de sociale perceptie  
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1) We zien wat we verwachten te zien  
ð Zodra het script geactiveerd is, wordt het ruwe materiaal in een voorbestemd kader geassimileerd en 

wordt er vanuit dit kader betekenis verleend  
ð In een studie kregen deelnemers foto’s te zien van 

ambigue gelaatsuitdrukkingen  
ð Toen het verteld werd dat de persoon op de foto door 

een kwaadaardige hond werd belaagd, 
interpreteerden ze de gelaatsuitdrukking als angstig  

ð Indien de deelnemers werd verteld dat de man op de 
foto net veel geld had gewonnen, zagen ze in de 
gelaatsuitdrukking een expressie van geluk  

2) Kennis over sociale situaties wordt aangewend om 
verklaringen te geven voor het menselijke gedrag  

ð Stel dat iemand zich gedraagt zoals iedereen, dan 
denken we dat het gedrag door de situatie 
veroorzaakt werd 

ð Wanneer iemand zich anders gedraagt dan wat we in 
een situatie zouden verwachten, dan denken we dat de oorzaak van dit gedrag aan de persoon zelf ligt  

1.4 GEDRAG  

à Non-verbaal gedrag: lichaamstaal, wijze waarop iemand iets zegt 

à Op basis van experimenten waarin doelpersonen attitudes en gevoelens communiceerden, stelde Mehrabian 
dat de eerste impressie selchts voor 7% bepaald wordt door wat iemand zegt, voor 38% door de toon en het 
ritme waarop dit gezegd wordt en 55% door lichaamstaal  

à Paraverbaal gedrag: niet-linguïstische kenmerken van communicatie zoals de toon, het volume, intonatie,…  

GELAATSUITDRUKKINGEN  

à In The expression of the emotions in mand and animals stelde Charles Darwin dat de wijze waarop het gelaat 
emoties uitdrukt, aangeboren is, overal op eenzelfde wijze gebeurt en wereldwijd wordt begrepen  

ð Volgens Darwin is de mogelijkheid om emoties af te leiden uit gelaatsuitdrukkingen, in het belang voor 
de overleving van de soort  

à Ekman en Friesen ontwikkelden het zogenaamde Facial Action Coding System (FACS) 

ð Een systeem waarmee elke menselijke gelaatsexpressie in kaart wordt gebracht  
ð Door de studie kunnen we accuraat definiëren hoe emoties gevormd worden  

à Zes primaire emoties 

1) Geluk 
2) Angst 
3) Verdriet 
4) Woede 
5) Verbazing 
6) Afkeer  

à Het herkennen van emoties is geen cultureel product, maar een facet van de menselijke ervaring in het 
algemeen  

à Om de universaliteit van de herkenning van emoties na te gaan, voerden Elfenbein en Ambadi een meta-
analyse uit op basis van gegevens van 79 studies 
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ð De grafiek illustreert dat de basisemoties getoond in de foto’s van de gelaatsuitdrukkingen over de hele 
wereld redelijk accuraat herkend worden  

ð De accuraatheid stijgt met 9% indien we gelaatsfoto’s beoordelen van personen die tot dezelfde regio, 
etnische groep of hetzelfde land behoren  

ð De data bevestigen Darwins hypothese  

à Lachles voor hostessen Olympische spelen: stokje tussen de tanden om te leren lachen  

à Manifestatie van emoties is wel cultuurspecifiek 

ð Manifestatieregels bepalen onder welke omstandigheden welke emoties mogen worden getoond  

à Hansen en Hansen vroegen aan deelnemers om in foto’s van mensenmassa’s naar tegenstrijdige 
gelaatsuitdrukkingen te zoeken  

ð Deelnemers merkten vlugger afwijkende boze gezichten op dan afwijkende gelukkige of neutrale 
gezichten  

à Andere onderzoekers toonden aan dat boze gelaatsuitdrukkingen, zelfs wanneer ze heel kort aangeboden 
worden zonder dat de deelnemers ervan bewust zijn, fysiologische opwinding opwekken en de laatsspieren 
activeren  

à Wicker, Keysers, Plailly,… vonden dat, wanneer deelnemers keken naar videofragmenten van 
gelaatsuitdrukkingen van personen die blootgesteld werden aan ongename geuren, een bepaald deel van de 
hersenen actief werd (insula)  

ð Daarna werden deze walgelijke geuren aangeboden aan de deelnemers zelf 
ð Uit de resultaten bleek dat hetzelfde deel in de hersenen werd geactiveerd 

ANDER NON-VERBAAL GEDRAG 

à Emoties worden niet enkel door het gelaat uitgedrukt  

à De algemene houding, manier van lopen en de wijze waarop we gebaren hanteren, worden door sociale 
waarnemers vlot gelezen  

à Onderzoek toont aan dat personen met een jeugdige stap gelukkiger en sterker beoordeeld worden dan 
personen die trage, korte stappen nemen en hun voeten nauwelijks opheffen  

à In tegenstelling tot de universele betekenis van emoties, verschillen andere non-verbale gedragingen tussen 
en zelfs binnen cultuur  

WAARHEID VAN LEUGEN ONDERSCHEIDEN  

à De theorie luidt dat we onszelf verraden door het gelaat en de lichaamshouding  

à Ekman en Friesen stellen dat bepaalde communicatiekanalen moeilijker te manipuleren zijn dan andere  

ð Werd getoetst door aan een groep verpleegsters komische en weerzinwekkende filmclips te tonen 
ð Ze kregen de opdracht om ofwel spontaan op de fragmenten te reageren, of om hun ware gevoelens te 

verbergen  
ð De gedragingen van de verpleegsters werden door verborgen camera’s geregistreerd, die daarna door 

waarnemers op oprechtheid werden beoordeeld 
ð Uit de resultaten bleek dat de beelden van het lichaam bruikbaarder waren om het bedrog te detecteren 

dan de beelden van het gelaat  

à Een meta-analyse van 120 studies wees uit dat drie non-verbale communicatiekanalen relevante informatie 
verschaffen over bedrog  
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1. De stem is het meest diagnostische kanaal. Mensen die sterk gemotiveerd zijn om te liegen, verhogen 
hun stemtoon en spreken aarzelend (=paraverbaal) 

2. Het lichaam is eveneens diagnostisch. Bedrog kan je vaak aflezen aan zenuwachtige bewegingen van 
handen en voeten en het ondurig 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  

à Nochtans letten we het meest op het gelaat  

ð Maar om dit juist te doen moet je getraind zijn  

MICRO-EXPRESSIES 

Voorbeeld: rimpels op voorhoofd 

ð Hieraan kunnen we zien dat iemand liegt  

2. ATTRIBUTIE: VAN ELEMENTEN TOT DISPOSITIES  

2.1 ATTRIBUTIETHEORIEËN  

à Vaak waarom-vraag bij gedragingen en zeker als deze persoonlijk relevant zijn 

à Grondlegger attributie-theorie = Fritz Heider  

ð Mensen willen oorzaken van gebeurtenissen proberen verklaren  
ð Het is verontrustend en beangstigend om geen verklaringen te hebben voor wat anderen drijft en niet 

te weten waarom bepaalde dingen gebeuren  

à Heider stelde dat observatie, analyse en verklaring van eigen en andermans gedrag voor velen een 
dagvullende taak is  

à Causale verklaringen worden attributies genoemd 

ð Theorie die dit proces van het toeschrijven van oorzaken aan gedrag beschrijft = attributietheorie 

1. Persoonsattributie (intern)= het toeschrijven van het gedrag van een doelpersoon aan de actor zelf 
en zijn of haar interne eigenschappen  

2. Situationele attributie (extern)= het toeschrijven van het gedrag van een doelpersoon aan factoren 
buiten de actor, hetzij een andere persoon, hetzij de situatie 

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

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

2.2 THEORIE VAN CORRESPONDERENDE GEVOLGTREKKING  

ð Theorie die stelt dat men inferenties maakt over een persoon, wanneer zijn of haar gedrag vrij gekozen 
is, onverwacht en een beperkt aantal gunstige effecten heeft  

à Verwijst naar het leggen van een verband tussen iemands gedrag en een onderliggende persoonlijke 
eigenschap  

à Afhankelijk van 3 factoren: sociale wenselijkheid (out of role), keuzevrijheid en effecten  
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1) Keuzevrijheid  

ð Op tijd op het werk komen is niet vrij gekozen, maar iemand helpen de weg te vinden is doorgaans 
vrijwillig  

ð Jones en Harris (1967): beoordelen persoon die essay geschreven heeft  
ð Geschreven onder druk: je weet niet echt hoe persoon die dit geschreven heeft denkt -> minder verschil 

tussen pro en anti  
ð Vrij geschreven: je weet hoe persoon denkt -> meer verschil tussen pro en anti  

2) Onverwacht in de gegeven situatie  

ð Naar de les komen in smoking is ongebruikelijk, maar in jeans komen niet  

3) Resulterend in een beperkt aantal gunstige effecten  

ð Voorbeeld: naar een vegetarisch restaurant gaan  

JONES & HARRIS 

à Studenten kregen in de helft van de condities zogenaamd de opdracht om een negatoef of positief essay te 
schrijven over een controversieel thema  

ð In de andere condities hadden de studenten zogenaamd zelf vrij gekozen om een anti- of pro-essay te 
schrijven 

ð Deze essays werden later door deelnemers beoordeeld 
ð Conform de theorie van corresponderende gevolgtrekkingen leidden de deelnemers de attitudes van 

de studenten vooral af uit het essay indien de studenten de vrije keuze hadden  

 

2.3 KELLEY’S COVARIATIEMODEL  

à Covariatieprincipe: Personen schrijven gedrag toe aan die factoren die aanwezig zijn als het gedrag 
aanwezig is en afwezig zijn als het gedrag afwezig is  

à Drie soorten informatie  

o Consensusinformatie: covariatie tussen effect en personen  

o Distinctiviteitsinformatie: covariatie tussen effect en stimuli  

o Consistentieinformatie: covariatie tussen effect en modaliteiten of 
tijdstippen 
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Komt wenend uit film  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OEFENINGEN  

Bart kwam wenend uit de les. Aan zijn 
medestudenten was er niks speciaals te zien. 
Vorige week was het ook al zo 

ð Persoonlijk  

Bart kwam wenend uit de les. Aan zijn medestudenten was er niks speciaals te zien. Eeen beetje raar, want ik 
heb Bart nog nooit zien wenen  

ð Omstandigheid  

ATTRIBUTIEVERTEKENINGEN  

à Omdat we in een korte tijdspanne attributies maken, treden er systematische vertekeningen op in het 
verzamelen of verwerken van informatie over de oorzaken van het gedrag dat we proberen te verklaren  

à Het is onwaarschijnlijk dat waarnemers steeds alle info grondig grondig verwerken en hun cognitieve 
verwerkingscapaciteit is bovendien ook beperkt.  

à 0m in korte tijdspanne zoveel mogelijk attributies te kunnen maken, kiezen ze vaak een korte weg die 
dikwijls tot juiste conclusies leidt  

ð Soms ook tot attributievertekening  

DE FUNDAMENTELE ATTRIBUTIEFOUT  
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à De neiging om de impact van situaties op het gedrag van anderen te onderschatten en de aandacht te richten 
op persoonsgebonden oorzaken en dit te overschatten  

à We richten onze aandacht vooral op de personen veronachtzamen de invloed van de situatie op het gedrag 
van de persoon  

à Zelfs wanneer personen de opdracht krijgen om zich zus of zo te gedragen, is men toch nog geneigd om de 
oorzaak van het opgelegde gedrag in bepaalde mate toe te schrijven aan de persoon  

à Al eerder door Heider gesuggereerd 

ð Later voor het eerst gerapporteerd door Jones & Harris (1967)  
ð Doel: empirische steun voor de theorie van corresponderende gevolgtrekkingen vinden  

TWEE-STAPPEN MODEL 

à Gilbert en Malone (1995): stelde dat attributie eerder op persoonlijk vlak zonder rekening te houden met 
situatie, kan worden toegeschreven aan onderliggende processen die gehanteerd worden om attributies te 
maken  

à Attributie van een gedrag verloopt in twee stappen 

ð Stap 1: beoordelaars identificeren het gedrag en maken een persoonsattributie 
ð Verloopt zeer snel, waardoor initiële impressies ontstaan op basis van een blik op het gelaat of 
het taxeren van enkele gedragen  

ð Stap 2: we corrigeren de eerste attributie door de situatie mee in rekening te brengen, waardoor 
eventueel een situationele attributie ontstaat  
ð Vergt cognitieve hulpbronnen  

Waarom treedt de fundamentele attributiefout op?  

ð Twee verklaringen 

1) De fout is terug te brengen naar het visuele perspectief dat ingenomen wordt  
2) De fout zou cultureel bepaald kunnen zijn, waarbij de fundamentele attributiefout een typisch 

bijlproduct is van individualistische culturen  

à Onderzoek ondersteunt dit  

ð We maken snel beoordelingen en vormen gemakkelijk eerste indrukken (automatisch)  
ð Extra cognitieve belasting of distractie bevorderen het maken van de fundamentele fout  
ð Motivering tot zorgvuldigheid/accuraatheid en voldoende tijd reduceren de fundamentele fout  

DE FUNDAMENTELE ATTRIBUTIEFOUT ALS EEN PERCEPTUEEL FENOMEEN 

à Heider stelde dat het attributieproces analogieën kent met perceptuele vertekeningen zoals optische illusies  

à Chabris en Simons (1999): creëerden een invisible gorilla  

ð Maakt duidelijk hoe sterk mensen op een figuur letten ten koste van de achtergrond  
ð In een filmfragmenten werden drie personen in een wit t-shirt en drie personen in een zwart t-shirt 

getoond die een bal naar elkaar gooien  
ð Aan waarnemers werd gevraagd om te tellen hoeveel keer de personen met een wit t-shirt de bal naar 

elkaar gooien  
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ð De meeste waarnemers zagen de gorilla gewoonweg niet  

à Volgens Heider schrijven we gebeurtenissen toe aan factoren die 
perceptueel opvallend zijn  

à Actor-observatoreffect = De tendens om het eigen gedrag toe te 
schrijven aan situationele oorzaken en dat van anderen aan 
persoonlijke factoren  

Actors  

à Richten de aandacht op de situationele factoren die hun gedrag sturen  

Observatoren  

à Richten hun aandacht op de actor waardoor ze persoonsattributie maken   

à Leggen een oorzakelijk verband tussen het geobserveerde gedrag en de persoon die ze waarnemen  

Klassieke studie van Storms 

ð Een onderzoeker filmde een interactie tussen twee actoren, terwijl twee observatoren toekeken  
ð Interactie werd beoordeeld in termen van situationele en persoonsgebonden verklaringen  
ð In een tweede fase werd de deelnemers van een filmfragment aangeboden waarin het visuele 

perspectief werd omgedraaid  
ð De actor zag zichzelf vanuit het observatorperspectief  
ð Het effect hiervan was dat de actoren minder situationele attributies maakten 

à Resultaat: in de omgekeerde visuele perspectiefcondities oordeelden actoren meer als observatoren en 
observatoren meer als actoren  

 

 

ATTRIBUTIES ALS CULTURELE 
CONSTRUCTIES 

à Volgens Choi en collega’s huldigen Oost-Aziaten het mensbeeld dat iedereen kneedbaar is en gemakkelijk 
beïnvloed wordt door de sociale context 

ð Leden van dergelijke culturen verklaren gedrag op een andere wijze en zijn daarom minder geneigd om 
de fundamentele attributiefout te maken  

à Miller vroeg aan Amerikanen en Indiërs om oorzaken op te sommen voor positief en negatief gedrag  
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ð Op jonge leeftijd werden nauwelijks culturele verschillen geconstateerd, maar naarmate de leeftijd 
toenam, maakten Indiërs meer situationele en Amerikanen meer persoonlijke attributies  

COGNITIEVE HEURISTIEKEN  

ð Vuistregels voor informatieverwerking die weinig cognitieve hulpbronnen vergen en tot snelle 
conclusies leiden, die echter ook vertekend en inaccuraat kunnen zijn  

à Valse consensuseffect: het ten onrechte veronderstellen dat anderen er dezelfde ideeën op nahouden als 
zijzelf  

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

ð Basisfrequentievalstrik: De vaststelling dat men relatief ongevoelig is voor consensus- informatie onder 
de vorm van numerieke basisfrequenties. Een levendig voorval vertekent het oordeel en leidt tot 
overschatting van de frequentie  

Greene en House (1977) : vroegen aan studenten om rond te lopen met een groot bord met een 
reclameboodschap  

ð Later diende de deelnemers een schatting te geven van het percentage studenten die met dit verzoek 
instemde 

ð Diegene die zelf ingestemd hadden dachten 62%, diegene die zelf niet ingestemd hadden dachten 33%  

à Het valse consensuseffect is toepasbaar op vele domeinen, zoals politieke thema’s en productvoorkeuren,…  

à Er speelt ook een andere heuristiek een belangrijke rol in sociale perceptie  

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

ð Voorbeeld; Iemand vertelt over al haar reizen naar Japen en haar Japanse tuin 
ð Zou ze professor japanologie zijn of verpleegster? 
ð Probleem: je gaat volledig voorbij aan feit dat er veel meer verplegers dan professoren 
japanologie zijn  

MOTIVATIEVERTEKENINGEN  

à Sociale waarnemingen worden dikwijls door persoonlijke behoeften, wensen en voorkeuren gekleurd 

ð Soms ziet men wat men wil zien  

à Mensen hebben een sterke behoefte aan zelfwaardering  

ð Motief kan leiden tot: zelfdienende en defensieve attributies  

Voorbeeld: zelfbescherming en zelfverheerlijking dragen bij tot het vertekenen van attributies  

ð Succes schrijven we toe aan onszelf en mislukking aan externe oorzaken 
ð Succes van anderen wordt toegeschreven aan externe oorzaken en mislukking aan  

Interne factoren 
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ð Beïnvloeden attributies voor het gedrag van anderen  

Onderzoek Klein en Kunda (1992)  

ð Deelnemers observeren prestaties van een kandidaat op de voorproef van een quiz  
ð Achteraf zou kandidaat hun partner of tegenstander worden in wedstrijd  
ð Tegenspelers hoopten dat hij niet al te slim was en schatten hem minder bekwaam dan partners  
ð Argument tegenspelers:opdracht gemakkelijk + toeval  
ð Argument partners: slimme persoon  

Andere voorbeelden 

à	Conservatieven zoeken armoede bij individu zelf 

ð Progressieven bij maatschappij  

Lerner (1980): geloof in rechtvaardige wereld:  

ð Hard werken en fatsoenlijk leven zal altijd vruchten zal afwerpen en luiheid en zondig leven worden 
bestraft  

à Crossculturele vergelijkingen: mensen uit arme regio’s geloven minder in rechtvaardige wereld  

3. INTEGRATIE: VAN DISPOSITIE TOT IMPRESSIE  

3.1 ENKELE BASISBEVINDINGEN  

à Asch (1946): onderzoek naar impressieformatie 

ð Een doel persoon werd beschreven aan de hand van de trekken intelligent,vlijtig, impulsief, kritisch, 
koppig en afgunstig 

ð Indien deelnemers de informatie objectief verwerken, dan mogen er tussen deze condities geen 
verschillen optreden  

ð Deze lijstjes werden gemanipuleerd om te zien wat het effect ervan zou zijn  
ð Eerste groep krijgt hem op deze volgorde, volgende groep krijgt hem andersom  

à Een belangrijke bevinding: 

ð Primauteitseffect: informatie die het eerst in een reeks voorkomt, heeft meer impact op impressies dan 
later gepresenteerde informatie  

PRIMAUTEITSEFFECT  

à Twee verklaringen 

1) Aandacht verzwakt naarmate men meer informatie krijgt  

ð Primauriteitseffect verzwakt indien mensen gemotiveerd zijn en niet onder druk staan om vlug tot een 
besluit te komen  

ð Kruglanski en Webster (1996) stellen dat er individuele verschillen zijn in de mate waarin iemand 
geneigd is om tot vlugge conclusies te komen 
ð Dit noemt behoefte aan cognitieve afsluiting  
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ð Het verlangen om ambiguïteit te verminderen en de knoop door te hakken door snel een 
antwoord te formuleren  
ð Door een hoge behoefte aan afsluiting wordt het primauteitseffect versterkt  

2) Betekenisveranderingshypothese 

ð Nieuwe inconsistente informatie wordt geherinterpreteerd in overeenstemming met de initiële 
impressie  

CENTRALE VS PERIFERE TREKKEN  

à Een tweede belangrijke bevinding 

ð Trekken die een sterke invloed uitoefenen of de impressie en die ons de aanwezigheid van andere 
trekken doen veronderstellen, zijn centrale trekken 

ð Perifere trekken hebben minder effect op de globale impressie  

à Asch studies met treklijsten 

ð Hartelijk vervangen door koel heeft een groot effect op de globale evaluatie  
ð Beleefd vervangen door lomp heeft een klein effect  

à Impliciete persoonlijkheidstrekken = netwerk van veronderstellingen over verbanden tussen 
persoonlijkheidstrekken en gedragingen  

ð Voorbeeld: wanneer iemand eerlijk is verwachten we eveneens dat deze persoon ook vriendelijk is of is 
iemand die traag spreekt wellicht niet slim  

3.2 INTEGRATIE VAN KENMERKEN IN EEN GLOBALE IMPRESSIE  

à Informatie-integratie: twee mogelijke modellen 

1) Additief model/ Summatief model: veronderstelt dat sociale waarnemers al het positieve en negatieve 
optellen 

2) Gemiddeldemodel: je telt alle kenmerken op, maar daarna deel je het door het aantal kenmerken  

ð Hoe gemeten? Onderzoekers hebben trekken in verband met een schaal van  

gunstig naar niet-gunstig  

ð 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  
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negatieve trekken  

ð  Informatie-integratietheorie: stelt dat impressievorming steunt op een gewogen gemiddelde, dus niet 
zomaar op een gemiddelde, van de kenmerken van de doelpersoon  

à Globale beoordeling van sympathie sloot beter aan bij gemiddelde model 

ð Mater onderzoek zei dat gemiddelde niet volledig voldeed aan complexiteit van sociaal oordelen  

à De theorie die stelt dat impressies gebaseerd zijn op een gewogen gemiddelde van de kenmerken van de 
doelpersoon  

3.3 AFWIJKINGEN VAN HET GEMIDDELDE MODEL  

DISPOSITIES VAN DE WAARNEMER  

à Oordeel verschillende waarnemers over één persoon kan verschillen 

à Sommige waarnemers houden weinig of geen rekening houden met bepaalde trekken, terwijl anderen dit wel 
doen 
à Sommige waarnermers zien trekken als onbelangrijk en anderen dan weer als belangrijk 

ð ‘Eye of the beholder’: de waarnemer is de belangrijkste factor in de beoordeling en de doelpersoon is 
minder/niet belangrijk  

EFFECTEN VAN PRIMEREN  

ð Het fenomeen dat recent verwerkte informatie gedurende een korte tijd meer toegankelijk wordt  

à Higgins, Rholes en Jones (1977): eersten om effect van primeren op sociale oordelen aan te tonen  

ð Geheugenonderzoek: de helft van de deelnemers las woorden zoals dapper, onafhankelijk en 
avontuurlijk  

ð Andere helft kreeg een lijst met negatieve eigenschappen: roekeloos, dwaas, onvoorzichtig  
ð In de tweede fase van het onderzoek werd aan de deelnemers een beschrijving gegeven van een man 

die bergen beklom, aan avontuurlijke tochten deelnam en met een zeilboot de oceaan probeerde over 
te steken  

ð Het effect van primeren werd aangetoond omdat deelnemers in de positieve primeerconditie de man 
gunstiger beoordeelden dan de deelnemers in de negatieve primeerconditie  

à Effecten van primeren  

ð De tendens van recent gebruikte woorden of ideeën om opnieuw voor de geest te komen en de 
interpretatie van nieuwe informatie te beïnvloeden  

à Niet enkel effect op cognitie en informatieverwerking op de impressievorming, ook affectieve processen 
spelen een rol 

ð Gemoedstoestand van de waarnemer heeft een impact op de impressies over anderen  

à Forgas en Bower (1987) manipuleerde gemoedstoestand deelnemers door hen negatieve of positieve 
feedback te geven  
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ð Gelukkig: meer aandacht positieve gedragsinformatie en vormden eerder gunstige impressie over 
doelpersoon  

EIGENSCHAPPEN VAN DE DOELPERSOON  

à Aanzienlijk deel variatie in persoonlijkheidsverschillen tussen mensen kan worden begrepen in termen van de 
vijf basisdimensies: emotionele stabiliteit, extraversie, altruïsme, consciëntieusheid en openheid  

à Treknegativiteitsvertekening 

ð Negatieve informatie heeft meer impact dan het loutere gewicht: negatieve informatie weegt zwaarder 
door dan positieve informatie 

ð Indrukken gevormd op basis van negatieve termen (onbetrouwbaar) zijn extremer dan op basis van 
even positieve (eerlijk) termen 

ð Dijksterhuis & Aarts experiment over subliminale presentatie van positieve en negatieve woorden 
(aandacht) 

ð Ito et al. experiment over ERP activiteit als reactie op positieve, negatieve en neutrale afbeeldingen 
(verwerking)  

 

 

 

 

 

 

4. CONFIRMATIEVERTEKENING: VAN IMPRESSIES NAAR REALITEIT  

4.1 PERSISTENTIE VAN OPVATTINGEN  

à De tendens informatie te interpreteren en te vervormen in overeenstemming met de bestaande opvattingen.  

à Persistentie van opvattingen  

ð Ambigue gebeurtenissen die allerlei interpretaties mogelijk maken, zijn als inktvlekken: men ziet erin 
wat men wil of verwacht te zien 

ð Ambigue info verhoogt de vertekening (Darley & Gross: experiment Hannah): dus meer info leidt niet 
altijd tot meer accuraatheid 

à Niet-ambigue, extra informatie leidt tot minder vertekening  
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ð Mag niet te ver afwijken (bv. Verlegen Sofie die opeens staat te dansen op tafels wijkt te ver af): 
boemerangeffect  
ð Zwaar afwijkende informatie is minder aantrekkelijk, matig is dus beter om mening te 
veranderen  

ð Dient consistent aanwezig te zijn 
 

à Persistentie van opvattingen = overstelpt worden door informatie die verduidelijkt dat een bepaalde mening 
verkeerd is, maar net daardoor passen we onze mening niet aan  

à Teveel informatie leidt tot immobilisme en het gevoel te verdrinken in een poel van informatie die niet meer 
te vatten is  

ð Voorbeeld: te veel campagnes over gevaar roken waardoor we deze info niet meer willen verwerken en 
zo missen campagnes hun doel  

GEMENGDE EVIDENTIE  

à Twee keer hetzelfde  

ð 9 jarig meisje Hannah: wordt omschreven in termen 
van hoge of lage sociaaleconomische status  

ð Men schat het lager in wanneer ze van lage 
sociaaleconomische status is  

ð Inktvlek: Hannah bezig zien op intelligentieproef:  zal 
sommige dingen die moeilijk zijn juist behandelen en 
makkelijke dingen fout = ambigu  

à Informatie bijgeven leidt tot grotere vertekening  

à Informatie kan leiden tot grotere vooroordelen 

o Voorbeeld: mensen met lage verwachtingen zullen sneller zeggen bij makkelijke oefeningen die ze niet 
kunnen, dat ze gelijk hebben met de lage verwachtingen  

4.2 CONFIRMATORISCHE HYPOTHESETOETSING  

à Het zoeken van informatie die in overeenstemming is met de bestaande opvattingen en deze bevestigen  

à Swann & Snyder(1978): Via telefoon moeten mensen elkaar leren kennen 

o Beweerd dat andere persoon introvert of extravert zijn  
o Andere mensen die van niets weten mogen gesprek beoordelen  
o Deelnemers die dachten kennis te maken met extraverte personen vroegen naar info die gerelateerd 

is aan extraversie: bv. ga je graag uit?  
o Er werd zelfs geconstateerd dat professionals zoals psychotherapeuten aan confirmatorische 

hypothesetoetsing lijden  
o Voorbeeld: wanneer je aankomt met depressie: therapeut zal ook in die richting vragen stellen om 

stempel te plakken  

4.3 ZELFVERVULLENDE VOORSPELLING  

à Extra resultaat onderzoek Swann & Snyder: neutrale waarnemers beluisterden band achteraf 
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o Kregen zelf idee van introvertie/extravertie zonder er iets vanaf te weten  
o Ondervraagde laat zich door vragen leiden (bv. Ik ben ‘ooit’ wel eens uitgegaan) en neiging evidentie 

te presenteren die met de opvattingen van de interviewer overeenstemt  

à Het proces waarbij de verwachtingen over een persoon hem of haar er toe brengen om zich conform die 
verwachtingen te gaan gedragen = zelfvervullende voorspelling  

 

 

 

 

 

 

ROSENTHAL EXPERIMENT 

à Gingen effect na van verwachtingen van leerkrachten op hun leerlingen 

o Vertelden aan leerkrachten dat een nieuw instrument ontwikkeld werd dat het mogelijk maakte te 
bepalen welke studenten op het punt staan om een groeispurt in intellectuele capaciteiten te majen  

o Geen nieuw instrument maar Iqtest 
o Kinderen puur toevallig geselecteerd 
o Later bleek dat deze kinderen 8 maanden later deze intellectuele groei echt hadden doorgemaakt 
o Stelt dat betere studenten hogere verwachtingen creëren bij leerkrachten en omgekeerd ook en zo 

paste leerlingen gedrag hierop aan  
o Vaak zo dat leerkrachten juist voorspellen  

5. SLOTWOORD  

à In alle fasen van de sociale perceptie is er een conflict tussen de snelheid waarmee een oordeel wordt 
gevormd en de accuraatheid ervan  

à Het is duidelijk dat waarnemers vaak afwijken van de logica en de kansrekening en dat sociale percepties vaak 
vertekend zijn.  

à Echter, meestal zijn we tevreden over onze sociale oordelen, en bovendien kunnen we niet altijd alle info 
verwerken  

à De vraag is of men gelukkiger zou worden indien er voor alles een juist antwoord zou bestaan. Wellicht niet.  

 

 

 

HOOFDSTUK 5: SOCIALE BEÏNVLOEDING  
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Sociale beïnvloeding = de uitoefening van sociale macht door een persoon/groep om de attitudes en/of 
gedragingen van anderen te veranderen  

1. AUTOMATISCHE SOCIALE BEÏNVLOEDING  

à Subtiele vormen van beïnvloeding waarop reflexmatig gereageerd wordt  

o Voorbeeld: wanneer iemand geeuwt in de les, zullen weldra anderen ook geeuwen  

à Kameleoneffect: volwassenen imiteren automatisch gedrag uit hun omgeving en passen zich aan  

o Imitatie heeft een sociaal ondersteunende functie: het doet de interactie vlotter verlopen  

à Experiment van Chartrand & Bargh  

o De handlanger moest op subtiele wijze non-verbale gedragingen 
van bepaalde deelnemers imiteren, maar van anderen niet  

o De deelnemers van wie het gedrag werd geïmiteerd, stonden 
positiever tegenover de handlanger dan de personen van wie het 
gedrag niet geïmiteerd werd 

2. CONFORMITEIT 

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

à Wordt negatief beschouwd in westerse samenleving  

à In individualistische culturen wordt conformiteit soms gezien als een uiting van zwakheid  

2.1 DE KLASSIEKE STUDIES 

à Muzafer Sherif: autokinetisch effect 

o Indien men in een volmaakt donkere ruimte een onbeweeglijk lichtpunt ziet, heeft men toch de indruk 
dat het licht op en neer beweegt  

o Elke groep ontwikkeld een eigen, unieke vorm, waaraan alle groepsleden conformeerden  
o Men is onzeker over de waarneming van de realiteit, omdat die ambigu is  

o Opinies van anderen als een waardevolle bron van informatie  

à Solomon Asch: normatieve groepsdruk  

o De impact van de groep op het individu in een situatie waarin de 
groep duidelijk foute keuzes maakt  

o 3 lijnen, waarvan 1 dezelfde lengte heeft als de referentielijn  
o Publieke seriële beoordeling door 7 subjecten  
o Aanvankelijk consensus, iedereen antwoordt correct 
o Nadien geven 6 van de 7 deelnemers hetzelfde foutief antwoord  
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2.2 WAAROM CONFORMEREN WE ONS? 

Reden  

à Informationele invloed: omdat men de behoefte heeft om correcte oordelen en opinies te vormen  
o Wanneer velen hetzelfde oordeel delen, zijn we ervan overtuigd dat dit niet anders dan correct kan zijn  
o Voorbeeld: bij het experiment van Sherif  

à Normatieve invloed: omdat men de behoefte heeft om aanvaard te worden en sympathiek over te komen, 
waardoor men afwijkend gedrag vermijdt  

o Voorbeeld: bij het experiment van Asch  
 

Uitkomst 
à Private conformiteit: gedragsverandering onder invloed van anders en van de eigen opvattingen  

o Men is ervan overtuigd dat anderen juist antwoorden, de groepsnorm wordt geïnternaliseerd 
à Publieke conformiteit: oppervlakkige gedragsverandering: men gelooft niet wat de anderen beweren  

o Men aanvaardt ogenschijnlijk het door het publiek vertolkte standpunt, zonder echte, private 
aanvaarding   

 

Twee types conformiteit 

Experimentele taak  Groepseffect  Diepte van conformiteit 

Sherif Informationele beïnvloeding  Private aanvaarding  

Asch  Normatieve beïnvloeding  Publieke aanvaarding  

2.3 MEERDERHEIDSINVLOED 

à Welke factoren leiden tot conformiteit aan de meerderheid?  
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1) Groepsgrootte: de macht van de getallen  
o Wet van de afnemende meeropbrengsten: drie of vier handlangers volstaan (Asch) 

o Hoe meer er bijkomen, hoe minder effect het zal hebben  
o Niet het exacte aantal leden is van belang om de impact te begrijpen, maar wel hoeveel onafhankelijk 

denkende personen we waarnemen  
o Meerdere kleine groepjes hebben meer sociale invloed dan 1 grote groep 
o Mensen proberen het aantal zelfstandige opvattingen te onderscheiden  

2) Een medestander is onenigheid  
o De aanwezigheid van 1 dissident reduceert de conformiteit met 80% 

o De afwijkende mening vermindert de normatieve druk  
o De afwijkende mening bekrachtigt de mening van de deelnemer  

o Experiment Allen & Levine: meerderheid van 3+1 handlangers 
o 4e ging ogwel akkoord met meerderheid, ofwel met de deelnemers, of had een eigen 3e mening  

o Elke dissidentie verlaagt conformiteit  
3) Opvallendheid van de normen  
o Kennis en bewustzijn van de norm is noodzakelijk  

o Pluralistische onwetendheid: perceptie van alcoholgebruik  
o Wordt door de meeste studenten overschat, degene die deze overschatting maakten aan het 

begin van het academiejaar, bleken zich het meest aan dit beeld te confomeren  
o Experiment Cialdini: men manipuleerden de aanwezigheid van rommel in de omgeving (= indicatie van 

de sociale normen in die situatie, rommelig of netjes) 
o Mensen waren eerder geneigd om foldertjes om de grond te gooien in een rommeligere 

omgeving dan in een nette omgeving  
o Dit effect is groter als de aandacht op de reeds bestaande norm gevestigd wordt  

4) Effecten van geslacht en cultuur 
GESLACHT 

o Taakstatus: vrouwen conformeren meer bij stereotype mannelijke 
onderwerpen en omgekeerd 
o Omdat men denkt weinig relevante kennis te hebben  

o Sociale druk: vrouwen conformeren meer dan mannen in face-to-
face situaties  
o Voor een publiek wordt men zich bewust vd sociale rollen 

die men zou moeten vervullen  
o Daardoor gaan mannen zich onafhankelijk en autonoom 

opstellen en vrouwen vriendelijk en onderdanig  
 
CULTUUR 

o Conformiteit eerder in collectivistische culturen  
o Waar de nadruk wordt gelegd op onderlinge onafhankelijkheid, samenwerking en sociale harmonie  

à 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 

2.4 MINDERHEIDSINVLOED 

à Het proces waardoor dissidenten veranderingen bewerkstelligen in een groep 

o Voorbeeld: het waren kleine minderheden die ooit gepleit hebben voor gelijke vrouwenrechten  

à Experiment Moscovici: kleuren  

o Minderheden ontlenen hun invloed aan hun stijl: vooral hoe men het standpunt naar voor brengt is 
belangrijk  
o Men moet sterk, volhardend en onwrikbaar zijn  
o MAAR ook flexibel en breeddenkend  
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o Minderheden overtuigen minderheden indien: 
1) Hun standpunt wordt opgemerkt  
2) Ze consistent zijn  
3) Ze zelfvertrouwen uitstralen en toegewijd zijn  

à Hollander: eigenzinnigheidskrediet  

o Eerst confomeren in de groep en dan pas afwijkend gedrag tonen  
o Interpersoonlijk krediet verdienen door de groepsnorm te volgen: deviant gedrag tolereren  

2.5 DIFFERENTIËLE OF UNIMODALE PROCESMODELLEN  

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

o Één proces: sociale impact theorie: stelt dat de totale invloed van bronnen op een doelpersoon 
afhankelijk is van hun sterkte, nabijheid en aantal  

o Verschillende processen 
• Meerderheid bevordert publieke conformiteit  
• Minderheid zet aan opvattingen te herzien: internalisering van de dissidente meningen   

Meerderheidsinvloed Minderheidsinvloed 

Publieke conformiteit  Private conformiteit  

Vooral op ‘feitelijke’ gegevens  Vooral op opinies  

Convergent denken  Divergent denken  

3. INSTEMMEN  

3.1 REDENEN GEVEN  

à Inwilliging: gedragsverandering die het gevolg is van een direct verzoek  

à Onaangekondigd verzoek is effectiever want het is verrassend  

à Vorm van verzoek is soms belangrijker dan de inhoud  

à Experiment Langer; dezelfde vraag op drie verschillende manieren  

o Onnadenkend reageren op de vorm van het onderzoek  
o Bij een klein verzoek is ‘want’ al genoeg, zelfs als er geen echte reden volgt  
o Onnadenkendheid doorbreken bevordert soms ook inwilliging  

3.2 STEL JE EENS VOOR  

à Gregory, Cialdini & Carpenter 

o Scenario waarin je gearresteerd bent of niet, of waarin je een vakantie wint of niet  

à Zich iets voorstellen verhoogt de inschatting dat het je ook effectief zal overkomen  

à Voorbeeld: iemand die verzekeringspolissen verkoopt, laat mogelijke klanten zich inbeelden hoe het zou 
voelen indien ze op het aanbod zouden ingaan  

o “Stel nu dat je in de wintervakantie gaat skiën en je breekt je been, ben je dan niet eerder geneigd om 
een polis af te sluiten?” 
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3.3 WEDERKERIGHEIDSNORM 

à Wederkerigheidsnorm: je doet voor iemand iets terug wanneer hij/zij iets voor jou gedaan heeft  

o Anderen behandelen zoals ze ons behandelen  
o Verhoogt de voorspelbaarheid en eerlijkheid in sociale interacties 

à Kan misbruikt worden: het kan strategisch worden ingezet om mensen te manipuleren, waardoor ze met 
verzoeken instemmen  

à Experiment Regan  

o OAV1: onaangenaamheid; handlanger sympathiek of niet?  
o Wederkerigheidsnorm geldt ook voor mensen die men niet sympathiek vindt  

o OAV2: gunsten: cola, niets, cola van de onderzoeker  
o AV: aantal verkochte loterijbiljetten (dubbel zoveel indien deelnemer cola kreeg van handlanger) 

à Individuele verschillen  

o Crediteurs: mensen die vaak de wederkerigheidsnorm strategisch inzetten  
o Mate van alertheid voor reciprociteit: sommigen aanvaarden geen diensten van anderen om op die 

manier te vermijden dat later van hen geprofiteerd wordt 

3.4 TWEESTAPPEN INSTEMMINGSTECHNIEKEN  

3.4.1 VOET TUSSEN DEUR  

à Beginnen met een klein verzoek dat moelijk te weigeren is, om vervolgens een groter verzoek te vragen  

à Experiment Freedman en Fraser 

1. Telefonische enquête 
2. Drie dagen later nieuw verzoek: inventaris maken van huishoudelijke producten  

Resultaat: meer instemmers indien ze eerst de telefonische enquête hadden gedaan dan rechstreeks 
het tweede verzoek  
 

à Verklaring?  

o Zelfperceptietheorie: door de observatie van het eigen gedrag in de 1e situatie, ziet de doelpersoon 
zichzelf als een vriendelijk iemand  

o Het is dus de natuurlijke neiging om toe te geven aan een volgend verzoek, omdat dit met zijn/haar 
nieuwe zelfbeeld overeenstemt 

à Werkt alleen indien de 1e instemming aan de eigen persoonlijke kenmerken wordt toegeschreven  

à Kritiek: instemmers met eerste verzoek zijn selectieve groep  

3.4.2 ZODRA DE BAL AAN HET ROLLEN IS  

à Klein verzoek als introductie voor het tweede, echte verzoek  

à Engagement verkrijgen door een interessante deal voor te stellen, maar er naderhand echter blijkt dat de 
kosten worden verhoogd 

o Voorbeeld: na het bekijken van talloze offertes, kies je voor de goedkoopste aannemer. Hij begint aan 
de werken en plots confronteert hij je dan met het feit dat er wat extra werk is dat hij bij de opmaak 
van de offerte over het hoofd heeft gezien en doet hij er nog eens €500 bij 
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à Experiment Cialdini: studenten rekruteren voor een experiment: om 7u ’s ochtends  

à Waarom?  

o Men zoekt justificatie eens de beslissing genomen is: we gaan het engagement voor onzelf 
verantwoorden en ons vooral op de positieve aspecten van de beslissing richten  

3.4.3 DE DEUR TEGEN DE NEUS 

à Start met een groot verzoek dat naderhand afgezwakt wordt 

à Iemand doet een veeleisend verzoek, waarop natuurlijk niet ingegaan wordt, waarna een 2e aanvaardbaar 
verzoek volgt  

à Experiment Cialdini 

1. Studenten vragen om 2u per week voor 2 jaar vrijwilligerswerk te doen: bijna iedereen weigert 
2. 2e verzoek: een bezoek van 2u met jeugddelinquenten aan de dierentuin  
o Resultaat: veel meer personen stemmen in met het 2e verzoek wanneer ze eerst het 1e verzoek kregen, 

dan wanneer ze direct het 2e verzoek kregen  

à Verklaringen  

o Perceptueel contrast: 2e verzoek is veek makkelijker dan het 1e 
o Wederkerige concessies: men heeft een flinke toegeving gedaan door een beperkter verzoek te 

formuleren  
o Emotionele component: schuldgevoelens wegwerken door in te stemmen met het 2e verzoek  

 

3.4.4 HET IS NOG NIET KLAAR 

à Starten met een groot verzoek, maar door een aantal concessies is er een 2e kleiner verzoek 

o Voorbeeld: een product wordt tegen een bepaalde prijs aangeboden, maar nog voordat de koper kan 
instemmen voegt de verkoper er direct aan toe: “het is nog niet kleer, hoor!” en wordt de prijs verlaagd 
of de bonus aangeboden  

à Experiment Burger 

o Gebak verkopen aan €0,75 of aanbieden aan €1 maar direct verlagen naar €0,75 
o Schijnbaar voordeel doet verkoop stijgen  

à Verklaring: schijnbare concessie activeert de wederkerigheidsnorm  

VERGELIJKING TWEESTAPSTECHNIEKEN  
Richting Afstand Techniek Omschrijving 
Klein à 
Groot 

Groot Voet tussen de 
deur 

Begin met een heel klein verzoek waar men gemakkelijk mee kan 
instemmen. Daarna volgt een 2e, veel groter verzoek. 

Klein Zodra de bal aan 
het rollen is 

Sluit een overeenkomst over een verzoek, maar vergroot naderhand 
de omvang van het verzoek door verborgen kosten te onthullen.  

Groot à 
Klein 

Groot Deur tegen de 
neus 

Begin met een heel groot verzoek dat zeker afgewezen wordt. Doe 
vervolgens het bescheiden verzoek.  

Klein Het is nog niet 
klaar 

Begin met een ietwat overdreven verzoek. Doe dan direct voordat 
de koper kan reageren, een aantal concessies.  



 50 

3.5 ASSERTIVITEIT  

à Om 
assertief te 
handelen 

moet men 
aandachtig 

en 
waakzaam 
zijn  

à Indien 
men de 

poging doorziet leidt dit tot psychologische reactantie  

4. GEHOORZAAMHEID 

à Gedragsverandering als gevolg van een bevel van een autoriteit  

à Gehoorzaamheid aan autoriteitsfiguren  

o Uniformen en machtsvertoon  
o Extreme vormen: Nazikampen, oorlogen, Rwanda…  

4.1 MILGRAMS ONDERZOEK  

à Verloop standaard conditie: 

- Krantenadvertentie ‘deelname leerexperiment voor $5 
- Wachtzaal in Yale: proefleider laat tossen wie leerling en wie leerkracht is  
- Leerlingen worden vastgemaakt op stoel en aan elektrisch apparaat 
- Uitleg over het leerexperiment  
- Leraar neemt plaats achter schokgenerator en krijgt een licht voorbeeldschokje  
- Experiment begint: bij elk fout antwoord een schok toedienen, telkens een hogere frequentie  
- Wanneer jij je twijfels uitdrukt, maant de proefleider je echter aan om verder te gaan  
- Meer dan de helft ging door tot het hoogste schokniveau  

 

 

 

 

 

 

Verklaring?  

1. Het gehoorzame individu 
o Deelnemers in controlegroep weigerden heel snel om door te gaan  
o Deelnemers waren tegen het einde van het experiment helemaal van streek & toonden tijdens het 

experiment allerlei lichamelijke signalen dat ze het moeilijk vonden  
o Autoritaire persoonlijkheden zijn eerder bereid om intensieve schokken toe te dienen  

2. De autoriteit  
o Fysieke aanwezigheid van een legitieme gezagsdrager bevordert destructieve gehoorzaamheid  
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o Autoriteit van proefleider verlagen door 
a) Experiment plaats laten vinden in een kantoorgebouw 
b) Proefleider vervangen door een gewone burger 
c) Bevelen op afstand geven  

o Echte legitieme autoriteiten zoals militairen en dokters hebben wellicht meer invloed dan proefleiders  
3. Het slachtoffer 
o Fysieke afstand tussen proefpersoon en slachtoffer leidt tot psychisch distantiëren, waardoor de 

emotionele gevolgen van negatieve behandelingen beter te beheersen zijn  
o Milgrams experiment: proefpersoon in dezelfde kamers als leerling = minder gehoorzaamheid  

ð Nog minder gehoorzaamheid als ze de leerling fysiek moeten aanzaken  
4. De procedure 
o Indien men zich gedekt weet door een meerdere: ontlopen van verantwoordelijkheid  

ð Men is eerder bereid om negatief gedrag te stellen  
o Wanneer proefpersonen, persoonlijk verantwoordelijk gesteld worden, daalt de gehoorzaamheid 

aanzienlijk  
o Indien men met overbrengers werkt, gehoorzamen zij meer dan de uitvoerders 
o Er is sprake van geleidelijke escalatie 
ð De schokken nemen toe met 15V, tegen dat de proefpersoon beseft wat de implicaties zijn voor zijn 

gedrag, is het al te laat en wordt het moeilijk om nog te stoppen  

 

 

 

 

 

4.2 MILGRAM IN DE 21E  EEUW 

à Experiment Meeus & Raaijmakers 

ð Variant van Milgramexperiment maar met minder hinderlijke gevolgen voor de deelnemers 
ð In plaats van fysieke pijn moest men psychische pijn toedienen  
ð Een lijst van 15 kwetsende opmerkingen  
ð Bijna alle deelnemers gaan door tot einde van de lijst 
ð In controlegroep stopt men al zeer snel 

4.3 TROTSEREN: WANNEER VERZET MEN ZICH?  

à Trotseren = weigeren om een bevel van een autoriteit uit te voeren  

à Het is moeilijker om groepen te laten gehoorzamen dan individuen  

à Variant van het Milgramexperiment: 2 medeleerkrachten die niet akkoord gingen: gehoorzaamheid daalde 
aanzienlijk  

à Experiment Gamson 

ð Vertegenwoordigers van een marketingbedrijf, een 
discussie over normen die zou worden opgenomen  
ð Deelnemers kregen info over een rechtszaak 
tussen een uitbater van een tankstation en een 
oliemaatschappij, de meerderheid koos de kan van de 
uitbater 
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ð Maar men moest pro oliemaatschappij spreken; slechts één iemand ging akkoord  

PERSPECTIEVEN OVER DE MENSELIJKE NATUUR 

à Culturen beïnvloeden hoe men opgevoed wordt 

à Binnen een cultuur zijn er veranderingen over de tijd  

à Amerikaans onderzoek over waardevolle eigenschappen van kinderen  

ð 1920: gehoorzaamheid, loyaliteit 
ð 1970: onafhankelijkheid, tolerantie 
ð 1980: vergelijkbare patronen in West-Duitsland, Italië, Engeland en Japan 

à Laboratoriumonderzoek toont aan dat er vandaag minder conformiteit is maar niet minder gehoorzaamheid  

à Invloed van de media is de hedendaagse illustratie van conformiteit, inwilliging en gehoorzaamheid  
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HOOFDSTUK 8: INTERPERSOONLIJKE RELATIES 

1. HET BELANG VAN INTERPERSOONLIJKE RELATIES 

à Mensen hebben elkaar nodig  

1.1 BEHOEFTE AAN AFFILIATIE 

à De behoefte aan sociaal contact is een fundamentele menselijke behoefte die in de befaamde piramide van 
Maslow een prominente plaats had  

à Williams toonde aan dat sociale exclusie (=ostracisme) sterke negatieve emoties oproept en leidt tot een 
lagere zelfwaardering  

à Eiserberger, Lieberman en Williams vonden dat deelnemers die werden uitgesloten bij een virtueel spelletje 
‘Cyberball’ hersenactivatiepatronen vertoonden die typisch gevonden worden bij het ervaren van fysieke pijn  

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

ð Fundamenteel menselijk motief  

à Individuele verschillen, maar iedereen is gemotiveerd om tot een optimaal evenwicht te komen  

à Mensen hebben een sociostaat: sociale thermostaat 

- Homeostase principe  
- Optimum aan sociaal contact ontstaat  

ð Te weinig contact, zoekt men anderen op  
ð Te veel contact, trekt men zich terug  

- Experiment van O’Connor & Rosenblood 
ð Studenten krijgen een bieper die om het uur afgaat en dan moeten ze aanduiden of ze alleen 

of in gezelschap zijn en of ze wensen alleen of in gezelschap te zijn  
ð Huidige staat en gewenste staat komt meestal overeen  
ð Gewenste staat is goede predictor voor eigenlijke staat op volgend meetmoment  

à Wanneer men niet aan de affiliatiebehoefte kan voldoen = eenzaamheid 

- Eenzamer naarmate men minder sociaal contact heeft? 
- Of discrepantie tussen sociaal contact dat men heeft en dat men verlangt te hebben?  
- Vooral in overgangsperioden  

ð Voorbeeld: het eerste jaar in de universiteit of na een scheiding  
ð Weduwenaars, gescheidenen zijn eenzamer dan mensen die nooit gehuwd zijn  

- Eenzaamste groepen zijn de adolescenten en jongvolwassenen  
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1.2 HECHTINGSSTIJLEN  

 

Veilige hechting  Vermijdende hechting  Angstige hechting  

Gemakkelijk relaties aangaan  Vaak verlangen partners meer 
imiteit van hen dan zij van hun  

Anderen zijn een tegenhouder om 
een relatie aan te gaan  

Niet erg als de relaties hecht 
worden  

Hechte relaties schrikken hun af  

Graag van anderen afhankelijk en 
dat zij van mij afhankelijk zijn  

Moeilijk om anderen volledig te 
vertrouwen en om van anderen 
afhankelijk te worden  

Gaat te veel in een relatie op, 
waardoor die denkt de andere 
persoon af te schrikken  

Niet bang om verlaten te worden   Bezorgd dat ze niet geliefd zijn 
door de partner  

à Strange situation test: testsituatie waarbij de hechtingsstijl afgeleid wordt uit de reactie van baby’s wanneer 
de verzorger het kind verlaat en wanneer hij of zij terugkomt  

- Veilig gehecht: wenen als de moeder hen verlaat en zijn dolgelukkig als ze terugkomt 
- Vermijdende hechting: afstandelijk reageren op vertrek en terugkomst 
- Angstige hechting: wenen als de moeder weggaat, maar zijn boos bij terugkomst 

à Tegenwoordig meer een dimensioneel in plaats van categorisch perspectief 

à Individuen zouden van elkaar verschillen op twee dimensies  

1. De mate waarin een persoon intimiteit benadert vs ontwijkt 
2. De mate waarin een persoon angst of geen angst ervaart om in de steek gelaten te worden  

1.3 HET SOCIALE NETWERK  

à Kwantiteit 

- Optellen van het aantal sociale contacten  
- Beperkingen:  

ð Personen in een groot aantal slechte sociale contacten voelen zich nog ellendiger  
ð Teveel sociale contacten kan de sociale steun hinderen/verminderen  
ð Voorbeeld: de beproevingen die de arme stedelijke bevolking in India moet doorstaan  

à Kwailiteit 

- Een hechte relatie hebben met een belangrijke andere die ten allen tijde beschikbaar is  
ð Voorbeeld: hoewel vrouwen met borstkanker baat vinden bij discussies met lotgenoten, zijn 

dergelijke discussiegroepen niet noodzakelijk voor vrouwen die emotionele steun vinden bij hun partner 

à Gepercipieerde beschikbaarheid 

- Indien er voldoende steun beschikbaar is, zijn mensen gelukkiger dan diegene die twijfelen aan de 
adequaatheid van hun sociale relaties  

à Evans en Lepore (1993): proefpersonen in lokaal met handlanger 

- Krijgen negatieve feedback over een schrijfopdracht  
- Krijgen steun van handlanger  
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- Daarna zelfde scenario maar nu krijgt handlanger negatieve feedback en proefpersoon kan steun bieden 

à Sarason, Sarason en Pierce zijn van oordeel dat personen die op anderen beroep kunnen doen, sociale 
optimisten zijn met een sterk gevoel van zelfefficiëntie, een hoge zelfwaardering, goede sociale vaardigheden 
en een positieve kijk op toekomstige relaties  

1.4 RELATIES EN WELBEVINDEN  

à Het psychisch welbevinden en de emoties die we ervaren, worden vaak bepaald door de ervaringen en 
interacties die we met anderen hebben  

ð Mensen verklaren meestal in een positieve stemming wanneer ze in het gezelschap van anderen zijn  

à Experiment van Harker en Keltner  

- Beoordeling van oprechte positieve expressie in jaarboekfoto’s 
ð Effect op huwelijksstatus  
ð Studenten die een glimlach toonden, waren jaren later meer tevreden met hun huwelijk en 

voelden zich nog steeds gelukkiger 

à Een gebrek aan contact met anderen induceert gevoelens van eenzaamheid en depressie en verlaagt de 
zelfwaardering  

à Geluk bij vrouwen is sterker geassocieerd met de kwaliteit van de relatie dan bij mannen (Easterlin) 

 

1.5 SOCIALE STEUN EN FYSIEKE INTEGRITEIT  

à Sociale steun heeft een therapeutische impact op mentale en fysieke gezondheid 

à Berckman en Syme onderzochten 7000 inwoners van Alameda Country  

ð Ze gingen gedurende negen jaar het sterftecijfer na  
ð Ontdekten dat hoe meer sociale contacten de deelnemers hadden, hoe langer ze leefden  
ð Personen die alleen woonden en weinig vrienden of familieleden hadden, overleden eerder dan 

personen die meer sociale relaties hadden  
ð Geldt voor zowel mannen als vrouwen, jongeren en ouderen, rijken en armen, en elke etnische groep 

à House, Landis en Umberson interviewden 3000 volwassenen tijdens doktersbezoeken  

ð Ze ontdekten dat sociaal actieve mannen twee tot drie keer minder kans hadden om binnen negen tot 
twaalf jaar te sterven dan mannen van dezelfde leeftijd die geïsoleerd leefden  

ð Sociaal actieve vrouwen hadden nagenoeg twee keer minder kans om te sterven  
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ð Volgens House is sociale isolatie statistisch beschouwd een goede voorspeller voor vroegtijdig overlijden 
als roken of een hoog cholesterolgehalte  

à Hobbs, Bruke, Christakis en Fowler volgde de gezondheidsdossiers op van 12 miljoen gebruikers en niet-
gebruikers van Facebook  

ð Toonden dat activiteit in online sociale netwerken positief samengaat met een lagere sterftekans twee 
jaar later 

à Uchino, Cacioppo en Kiecolt-Glaser concludeerden dat sociale steun in stressvolle situaties de bloeddruk 
verlaagt, de afscheiding van stresshormonen vermindert en de werking van het immuunsysteem verbetert  

à Kiecolt-Glaser en Newton vonden dan gehuwde mannen langer en gezonder leefden dan ongehuwde 
mannen, ongeacht hoe gelukkig hun huwelijk was  

à Spiegel: vrouwen die in een vergevorderd stadium van borstkanker zaten leefden 18 maanden langer als ze 
in groepstherapie zaten  

à Sociale steun zorgt ervoor dat mensen beter voor zichzelf zorgen 

ð Buffer voor stress en gerelateerde gezondheid  

2. AANTREKKINGSKRACHT  

2.1 NABIJHEIDSEFFECT 

à We worden het meest aangetrokken tot personen die we hebben gezien en waarmee we vertrouwd geworden 
zijn  

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

à Experiment van Festinger, Schachter & Back 

- Gingen de vriendschapspatronen na onder gehuwde universiteitsstudenten die een kamer huurden in 
een nieuw wooncomplex van de universiteit  

- Toen bewoners hun drie beste vrienden moesten aanduiden, bleek dat niet minder dat 65% van de 
vrienden in hetzelfde gebouw verbleef 

- Bewoners waren meer geneigd vriendschap te sluiten met de bewoners van de naburige 
appartementen dan met personen die verderaf in het gebouw woonden  

2.2 FAMILIARITEIT  

à Zajonc demonstreerde dat hoe frequenter we een nieuwe stimulus zien, hoe meer we ervan houden  

ð Louter-blootstellingseffect 

à Mita, Derner & Knight ontdekten dat de meeste studentes hun spiegelbeeld prefereerden, terwijl hun 
vrienden de echte foto’s verkozen  

ð Voorkeur was gebaseerd op het perspectief waarmee de persoon het meest vertrouwd is  

à Louter-blootstellingseffect is in twee opzichten beperkt  

1. Het blijkt dat, als we iemand of iets aanvankelijk niet mogen, herhaalde blootstelling de negatieve 
houding versterkt en tot verachting leidt in plaats van tot aantrekking  

2. Frequentie van de blootstelling: een stimulus die frequent wordt gepresenteerd, verliest aan impact als 
hij te frequent wordt blootgesteld  
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2.3 GELIJKENISSEN 

à Vrienden & koppels meer dan toevallig gelijken voor demografische variabelen (zoals leeftijd, onderwijs, 
godsdienst, intelligentie,…  

ð Ook m.b.t. interesses, waarden, opvattingen,…!  

à Experiment van Byrne:  

- Liet een attitude-enquête invullen en laat dan de ingevulde vragenlijst van een andere proefpersoon lezen, 
hoe meer similariteit, hoe positiever de onbekende wordt beoordeeld 

- Redenen? 
o Validatie van eigen waarden, voorspelbaarheid, grotere kans dat onze noden (h)erkend worden,..  

 

2.4 UITERLIJKE AANTREKKELIJKHEID 

à Aantrekkelijke mensen: 

- Worden slimmer geacht als kind  
- Verdienen meer 
- Krijgen meer gedaan (bv. petities)  
- Krijgen lagere boetes/borgsom van rechters  

ð “Wat mooi is, is goed”  

à Objectieve schoonheid?  

ð Universele schoonheid 
§ Voorkeuren gelijk in ≠ culturen  
§ Voorkeuren gelijk op ≠ leeftijden (Bv.: baby’s spenderen meer tijd bij foto’s van aantrekkelijke 

gezichten) 
ð Objectieve kenmerken 

§ Ideaal mannelijk/vrouwelijk gezicht is hormoon-gerelateerd à Symmetrie en gemiddelde  
- Subjectieve schoonheid?  

ð Invloed van: 
§ Cultuur: verschillen in esthetische ingrepen, lichaamsgewicht 
§ Tijdgeest: gezicht, maten  
§ Situationele factoren: verliefdheid, vergelijking  

DE AANTREKKINGSKRACHT VAN SCHOONHEID 

à We vinden het leuk om door aantrekkelijke personen omringd te worden  

o Zoals we het ook leuk vinden om naar mooie landschappen/kunstwerken te kijken 

à Uiterlijke aantrekkelijkheid wordt met andere wenselijke kwaliteiten geassocieerd 

o “Wat mooi is, is goed’-stereotype 
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§ Bv.: In sprookjes worden Sneeuwwitje en Assepoester voorgesteld als mooi en lief, terwijl de heks 
en de stiefmoeder lelijk en wreed zijn. 

VOOR- EN NADELEN VAN SCHOONHEID  

à Onzekerheid: is positieve feedback te danken aan schoonheid of talenten?  

à Bekommernis om uiterlijke schoonheid te behouden kan dysfunctioneel worden 

o Bv.: Overdreven fitnessen, diëten, botox,…  

à Weinig of geen relatie tussen schoonheid en geluk (op lange termijn)! 

o Self-fulfilling prophecy  

2.5 CONTEXTFACTOREN  

à Opwindingstransfer: Opwinding door stimulus 1 kan worden overgeplaatst naar stimulus 2  

à Experiment van Dutton & Aron 

- 2 bruggen: wankel & gevaarlijk VS stabiel & veilig  
- Aangesproken door knappe onderzoekster + telefoonnummer  
- Mannen die de nummer op de wankele brug kregen, belden meer dan die op de stabiele brug  

à Experiment van White et. al 

- 15 seconden of 2 minuten huppelen om opwinding te creëren  
- Daarna een video van aantrekkelijke of minder aantrekkelijke vrouw 
- Mannen die 2 minuten hadden gehuppeld beoordeelden de vrouwen extremer dan de mannen die 

slechts 15 seconden hadden gehuppeld.  

à Het ‘sluitingstijdeffect’: Personen van het andere geslacht werden als aantrekkelijker beschouwd naarmate 
de sluitingstijd van het café naderde  

- De beoordelingen werden enkel positiever bij mensen die geen vaste relatie hadden  
- Sluitingstijd is een ‘bedreiging’ voor klanten die op zoek waren naar een partner  

 

3. HECHTE RELATIES  

3.1 ELKAAR LEREN KENNEN  

à Wederkerigheid: We houden van anderen die ook van ons houden 

- Maar vooral indien verdiend en niet te vanzelfsprekend 
- Van negatief beeld naar een positief beeld zorgt voor meer affectie dan de hele tijd positief 



 59 

à Jagen op wie moeilijk te krijgen is:  

- Afhankelijk v/d oorzaak: 
§ De ander: men verkiest personen die matig kieskeurig zijn boven personen die helemaal niet of 

juist té kieskeurig zijn (= arrogant)  
§ Externe factoren: attractiviteit stijgt  

• Wanneer gewaardeerde vrijheden bedreigd worden, herbevestigt men deze vrijheden 
door het bedreigde gedrag nog meer te begeren (zoals bij een verboden vrucht) 

• Bv.: Romeo & Julliet  

3.2 PARTNERKEUZE  

à Evolutionair perspectief: Maximalisatie van doorgeven genetisch materiaal 

o Maximalisatie conceptie, geboorte & overleving v/d nakomelingen  

à Strategische verschillen tussen mannen en vrouwen: 

o ♂: Vruchtbaarheid en trouw à zoveel mogelijk eigen nakomelingen  
o ♀: Financiële zekerheid en succes à investering in beperkt aantal nakomelingen  

à Buss: 37 landen 

o Consistentie verschillen tussen mannen en vrouwen in: 
§ Belang van financiële zekerheid geboden door partner 
§ Belang van aantrekkelijkheid geboden door partner 
§ Leeftijdsvoorkeur partner  

• Mannen hebben een voorkeur voor jongere vrouwen en omgekeerd  

à Analyse contactadvertenties:  

o Hoe ouder de ♂ hoe jonger de ♀ (Ûtieners!) 
o ♂: succesobjecten  
o ♀: lustobjecten 

à Experiment van Li et al: ontwerp uw ideale levenspartner  

o ♂: Meer belang aan uiterlijk 
o ♀: Meer belang aan sociale status 

 

à Sociaal-culturele perspectieven:  

o Financiële ontvoogding van vrouwen à masculinisering 
van de vrouwelijke preferenties 
§ Uiterlijk wordt ook belangrijk!  

o Verschillen < overeenkomsten (tussen de geslachten) 
§ Zowel mannen als vrouwen hechten het grootste belang aan partnereigenschappen zoals 

vriendelijkheid, afhankelijkheid en een gevoel voor humor  
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3.3 RELATIETEVREDENHEID EN TOEWIJDING 

à Liefde en aantrekkingen als functie van ervaren positieve emoties in aanwezigheid v/d partner 

à Sociale ruiltheorie: Kosten minimaliseren en voordelen maximaliseren in sociale relaties 

o Voordelen: liefde, gezelschap, troost, seksuele bevrediging  
o Investeringen/kosten: compromis, verliezen alternatieve partners  

§ In het begin weinig belang, belangrijker daarna  
o è Relaties die meer beloningen bieden en minder investeringen vergen, zijn duurzamer en schenken 

meer voldoening  

à Billijkheidstheorie: (= specifieke versie v/d sociale ruiltheorie) 

o De relatietevredenheid is het hoogst wanneer de verhouding tussen beloningen en investeringen gelijk 
is voor beide partners 

o Evenwicht is de cruciale factor die relatietevredenheid bepaalt! 
o Bij onevenwicht: Beide partners ongelukkig  

§ Benadeelde partner: boos/wrokkig 
§ Bevoordeelde partner: schuldig  

à Samenhorigheidsrelatie: 

o Zijn kwalitatief anders en ruilaspecten zijn hier minder belangrijk dan bij oppervlakkige relaties  
o Partners hebben oog voor elkaars behoeften en welzijn  

§ Zonder zich hierbij af te vragen of ze voordelen verstrekken of krijgen 
o Beperkt tot hechte vriendschap, romantische liefde & familieverbanden  

 

 

 

 

 

 

 

3.4 SOORTEN HECHTE RELATIES  

à Sternbergs liefdesdriehoek: 7 vormen van liefde + 1 combinatie die in niet-liefde uitmondt  

 
- Romantische liefde (= passionele liefde): Slijt doorheen de tijd  
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o Berscheid & Walster: erkennen als een emotie, die net als de rest kan worden geanalyseerd 
§ Steunend op de emotietheorie van Schachter: 2 essentiële kenmerken  

• Verhoogde staat van fysiologische opwinding 
• Het geloof dat dit toe te schrijven is aan de partner  

o Belang passionele liefde als voorwaarde huwelijk afhankelijk van cultuur, geslacht, tijd 
o Opwinding als ‘brandstof’ 

- Partnerschapsliefde: 
o Zorg, vertrouwen, vriendschap, lange-termijnengagement, …  
o Geen daling over tijd  
o Zelfonthulling: bereidheid om intieme gevoelens & feiten te delen met een andere persoon 

§ = ‘brandstof’  
§ Er is meer zelfonthulling naarmate de relatie groeit 
§ Aanvankelijk: wederkerigheidsprincipe 

• Jij geeft jezelf in dezelfde mate bloot als de andere tegenover jou  
§ Individuele en geslachstverschillen: vrouwen geven zich meer bloot dan mannen  

4. ONTWIKKELINGSPATRONEN  

4.1 ONTWIKKELINGSPATRONEN IN HET HUWELIJK  

à Algemene daling van huwelijkstevredenheid (maar is relatief)  

à Protectieve factoren: onderwijs, gelijke attitudes,… 

o Samen nieuwe (spannende) activiteiten ontdekken à huwelijkstevredenheid stijgt! 

 

4.2 COMMUNICATIE EN CONFLICT  

à Een veelvoorkomende bron van conflict is dat de partners niet in staat zijn om over geschilpunten te praten  

à Soorten gestoorde communicatiepatronen: 

o Negatieve affect wederkerigheid: Expressies van negatieve gevoelens v/d ene partner zetten de 
andere partner ertoe aan om eveneens negatief te reageren.  
§ Dit leidt tot een vicieuze cirkel van negatieve expressies & het onvermogen om onaangename 

interacties te doorbreken 
o Vraag/terugtrekking interactiepatroon: Een partner (vrouw) wil problemen bespreken maar de 

andere partner trekt zich terug, dit leidt tot frustraties 
§ Gotman: geen van beide is de foute manier om met conflict om te gaan, de discrepantie is het 

probleem (gezonde relaties: beide partners gaan op = manier met conflicten om)  

à Negatieve effecten van conflict reduceren:  
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o Belonend gedrag in de relatie verhogen  
§ Ratio positief/negatief veranderen  
§ à Relatief belang conflict gereduceerd omdat de tevredenheid in het algemeen stijgt  

o Begrip opbrengen 
§ Conflict erkennen als communicatieprobleem  

 

4.3 UIT ELKAAR GAAN  

à Lucas: onderzocht mannen en vrouwen die gedurende 18 jaar de levenstevredenheid noteerden  

ð Gescheiden individuen zijn minder tevreden dan niet-gescheiden mensen  
ð Voor diegenen die in een echtscheiding betrokken waren, daalde de levenstevredenheid tot aan de 

echtscheiding, waarna die opnieuw toenam, maar nooit het hoogste niveau bereikte   

à Hoe mensen met de scheiding omgaan, hangt af van verscheidene factoren  

- Hechtheid van de relatie  
- Mate waarin de grens tussen het zelf en de partner wazig worden  

à Aron, Aron en Smollan stellen dat de levensduur van een partnerrelatie voorspeld wordt door de mate waarin 
de partner een deel van het zelf incorporeert  

à Onderlinge afhankelijkheid speelt een belangrijke rol  

ð Onderzoek toont aan dat een relatie duurzamer wordt naarmate 
koppels meer van elkaar afhankelijk zijn en meer in hun relatie 
investeren  

à Deel van ander in zelf incorporeren, hoge onderlinge afhankelijkheid, 
investeren in relatie  

o Minder kans op scheiden 
o Meer leed bij scheiding  

4.4 SAMEN OUD WORDEN  

à In een longitudinale analyse bij partners van middelbare en oudere leeftijd vonden Van Laningham, Johnson 
en Amato dat huwelijksgeluk verder afneemt over de tijd en dat er weinig bewijs is dat deze neerwaartse trend 
omgebogen wordt op oudere leeftijd 

à Umberson, Williams, Powers, Chen en Campbell vonden dan weer dat ondanks een algemene dalende 
tendens in huwelijkskwaliteit over de jaren, leeftijd op zich wel degelijk positief gerelateerd is aan 
huwelijkskwaliteit  

à Het onderzoek van Levenson, Carstensen en Gottman suggereert dat naarmate mensen ouder worden en 
hun relatie de tand des tijds doorstaat, de relatiekwaliteit stijgt 
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HOOFDSTUK 9: ANDEREN HELPEN  

1. WAAROM HELPEN WE ANDEREN?  

1.1 EVOLUTIONAIRE FACTOREN  

à Geholpen worden vergroot overlevings- en voortplantingskansen  

à Helpen kan deze kansen verkleinen  

ð Kost veel tijd en inspanning  

1.1.1 VERWANTSCHAP 

à Doorgeven erfelijk materiaal is belangrijker dan overleving van het individu  

ð Genetisch materiaal beschermen door genetisch verwanten te helpen overleven, zelfs indien dit 
betekent dat men hierbij zelf het leven verliest  

à Verwantschapsselectie: de tendens om genetisch verwanten te helpen om de gemeenschappelijke genen te 
beschermen  

ð Voorbeeld: prairiehonden uiten een alarmkreet bij naderend gevaar, waardoor hun naasten een grotere 
kans op overleving hebben, maar die voor hen tegelijkertijd kleiner wordt 

à Coöperatieve voortplanting: laat individuen toe om bij te dragen tot het overdragen van genetisch materiaal 
via verwanten, zonder zich zelf voort te planten  

à Burnstein, Crandall & Kitayama toetsten verschillende voorspellingen van de theorie van 
verwantschapsselectie  

ð Vroegen Japanse en Amerikaanse studenten zich in te beelden hoe zij zouden reageren in verschillende 
situaties waarin iemand hulpbehoevend is  

ð Deelnemers waren meer geneigd om naast familie te helpen dan verre familieleden  
ð Hoe groter de verwantschap, hoe groter genetische gelijkenis en hoe meer de overleving van het 

gemeenschappelijke genetische materiaal op het spel staat 

1.1.2 WEDERKERIG ALTRUÏSME 

ð Dient de eigen belangen omdat het de kans vergroot dat diegene die we helpen, ons een wederdienst 
zal bewijzen wanneer we zelf hulp nodig hebben  

à Wanneer twee individuen elkaar helpen, dan stijgen de overlevings- en 
reproductiekansen van beide en vormt dit dus een evolutionair voordeel  

à Komt voor bij diverse diersoorten  

ð Voorbeeld: katten en apen verzorgen elkaars pels  
ð De Waal observeerde dat, wanneer chimpansee A de vacht had 

verzorgd van chimpansee B, B achteraf vaker zijn voedsel met A 
deelde dan wanneer die niet had geholpen  

à Seyfarth & Ceney namen het geluid op van een vrouwelijke aap die om 
hulp schreeuwde  

ð Achteraf speelden ze die audiotape in de aanwezigheid van andere vrouwtjes  
ð Wanneer het wijfje hen onlangs geholpen had bij het reinigen van de vacht, reageerden de apen meer 

op de hulpkreten 
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ð Wanneer het wijfje onlangs naliet om hen te helpen, reageerden andere apen met desinteresse 
ð Indien de hulpbehoevende aap genetisch verwant was, was de respon even sterk, onafhankelijk van het 

feit of ze nu recent hulp had geboden of niet 

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

à Fehr & Gacher 

ð Publieke goederen experiment  
ð 60 groepen met elk 4 leden  
ð Elk krijgt 20 dollar, investeer tussen 0 en 20 in groepsproject, 

voor elke dollar krijgt elk groepslid 0,4 dollar 
ð 6 keer spelen met steeds wisselende samenstelling groep  
ð Punishment conditie: 0-10 strafpunten  
ð Zonder straf: leden zetten steeds minder geld in 
ð Met straf: leden zetten steeds meer geld in 

1.1.3 DE COÖPERATIEVE GROEP 

à Natuurlijke selectie op het niveau van de groep en soort 

ð Voorbeeld: zieke dieren worden door soortgenoten geholpen, zelfs zonder dat er sprake is van 
verwantschao en de kans op een wederdienst gering is 

à Evolutionaire theoretici zijn van oordeel dat natuurlijke selectie waarschijnlijk doorwerkt tot in groepen en 
gehele soorten  

à Groepsselectie opereert in groepen met leden waartussen geen genetische verwantschap hoeft te bestaan  

ð Gebaseerd op sociale verbondenheid  
ð De basisidee is dat groepen die enkel uit egoïstische individuen bestaan, meer kans maken om uit te 

sterven dan groepen die coöperatieve en altruïstische leden tellen die elkaar in tijden van nood helpen  
ð Belangrijk wanneer groep van buitenaf bedreigd wordt  

1.2 KOSTEN EN BATEN  

1.2.1 ZICHZELF GOED VOELEN  

à Deelnemers aan een studie van Smitherman beoordeelden de belangrijkheid van een aantal argumenten om 
al dan niet te helpen  

ð “Het zou me een goed gevoel geven”: belangrijkste argument  

à Individuen wiens zelfwaardering door een mislukking onder druk staat, worden bijzonder behulpzaam omdat 
ze zo hopen hun positieve gemoedsgesteldheid terug te winnen  

à Er is neurowetenschappelijke ondersteuning voor het feit dat helpen tot een goed gevoel leidt  

à Rilling et al ondezochten de hersenactiviteit van vrouwen die een spel speelden waarin coöperatief gedrag 
ertoe leidde dat andere spelers meer winsten genereerden  

ð Grotere hersenactiviteit bij coöperatief gedrag  
ð Coöperatie is intrinsiek bevredigend  

à Helpen leidt op lange termijn tot winsten in psychisch en lichamelijk welbevinden  

1.2.2 KOSTEN VAN HELPEN, OF NIET HELPEN  



 65 

à Agressie t.o.v. hulpverleners (vooral professionele)  

à Moedige weerstand: Langdurige en bewuste hulp ondanks grote risico’s  

ð Voorbeeld: onderdak geven aan Joden tijdens WOII 

à ‘Barmhartige Samaritaan’-wetten: verplichten mensen om in noodgevallen hulp te bieden of in te roepen 

ð Schuldig verzuim 
ð Vrijstelling van vervolging bij helpen  

1.3 ALTRUÏSME OF EGOÏSME: HET GROTE DEBAT  

à Batson: de empathie-altruïsme hypothese  

ð Perspectief nemen (cognitieve component empathie)  
ð Empathische bezorgdheid (emotionele component)   

§ Invoelen met de andere  

 

 

 

 

à Egoïsme als alternatief: empathie zet aan tot hulpvaardigheid  

ð NIET uit bezorgdheid om slachtoffer 
ð WEL o.b.v. kosten-batenanalyse voor het zelf 

§ Eigen pijn verminderen, want het is niet tof om mensen te zien lijden  

à Wat als men zich aan de situatie kan onttrekken?  

ð Experiment van Batson: 
§ De plaats innemen van de andere deelnemer die milde elektrische 

schokken kreeg  
§ 2x2 design: empathische bezorgdheid (hoog-laag) x situatie 

ontvluchten (moeilijk-makkelijk)  
• Hoe groter de gelijkenis, hoe makkelijker men zich kan 

inbeelden in de situatie  
ð Verschil tussen hoge en lage empathische bezorgdheid komt tot uiting 

als men makkelijke de situatie kan ontvluchten  

 

ALTRUÏSME OF EGOÏSME: BEPERKINGEN EN GELIJKENISSEN  
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à Meeste hulpgedrag door combinatie van beide 

à Snyder: combinaties zelfs best à hoe meer combinaties hoe beter  

ð Combinatie leidt tot meer hulpvaardigheid dan wanneer 
slechts ½ bronnen aanwezig is 

à Soort motivatie bepaalt niet noodzakelijk het hulpgedrag zelf 

ð Ook wanneer iemand met een hoge empathische 
bezorgdheid vindt dat de kosten té hoog zijn, zal die persoon 
niet helpen 

à “Zelf VS ander” of “zelf en ander” 

ð Wegner: Empathie weerspiegelt de fundamentele vervaging 
v/h onderscheid tussen zichzelf en anderen 

1.4 MOTIEVEN OM TE HELPEN  

à In bepaalde situaties belangrijk om hulpgedrag te voorspellen  

ð Ontsnappen aan situatie mogelijk?  

à Lange-termijn hulpgedrag 

ð Eigenbelang en voldoening vaak motor om blijvend te helpen  
ð Voorbeeld: Vrijwilligerswerk om de cv aan te scherpen 

 

2. ONDER WELKE OMSTANDIGHEDEN HELPEN WE (NIET)?  

2.1 HET OMSTANDEREFFECT (= BYSTANDEREFFECT) 

à Het omstandereffect: Hoe meer mensen aanwezig zijn, hoe minder hulp wordt 
geboden  

à Experiment van Latané & Darley: Groepsdiscussie via intercomsysteem 

ð Gesprek met slechts 2 personen of in groepjes van 3-6  
ð Proefpersoon met hartritmestoornissen krijgt aanval  
ð Wie gaat hulp halen?  
ð De personen die wisten dat enkel zij v/d aanval op de hoogte waren gingen 

bijna direct hulp halen, bij de groepjes was dit niet het geval  

à 5 stappen in het proces om al dan niet hulp te halen  

 

2.1.1 OPMERKEN  

à Veel personen = afleiding  

à Drukke omgeving (stad) à Stimulusoverbelasting, en dus filtert men veel weg  

à Hoe ongewoon is stimulus in deze context?  
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2.1.2 INTERPRETATIE  

à Ambiguïteit: het moet als noodgeval worden geïnterpreteerd 

ð Voorbeeld: Iemand die in de gracht ligt bij OVP; alcohol of aangereden? Men zal eerder het 1e 
verwachten 

à Relatie tussen agressor en slachtoffer 

ð Experiment van Shotland & Straw: 
ð Slachtoffer en dader gehuwd à 19% interventie 
ð Slachtoffer en dader zijn vreemden à 65% interventie  

ð Jamie Bulger: ontvoerd door 2 tieners in winkelcentrum 
ð Men dacht dat de tieners zijn broers waren & het kind gewoon niet wou luisteren  

à Pluralistische onwetendheid: ‘Niemand reageert, dus zal er niets aan de hand zijn’ 

ð ‘Misschien weten anderen meer dan mij’ 
ð Experiment van Latané & Darley: rook in de kamer  

ð Bij de controlegroep gingen de proefpersonen 
bijna direct weg  

ð Wanneer er andere personen bij waren die 
bleven zitten, duurde het veel langer of gingen ze zelf 
niet weg tot het experiment werd beëindigd  

2.1.3 VERANTWOORDELIJKHEID NEMEN  

à Verspreiding van verantwoordelijkheid: Hoe meer toeschouwers er aanwezig zijn, hoe minder men zichzelf 
verantwoordelijk acht. De anderen moeten maar tussenbeide komen.  

à Tegengaan via: 

ð Anticipatie latere interactie 
ð Sociale rol  
ð Voorbeeld: Hulpverleners gaan ook naast hun werk veel meer helpen (zoals bij de aanslagen) 

2.1.4 BESLISSEN HOE MEN ZAL HELPEN  

à Direct: EHBO toepassen 

à Indirect: onderdak bieden, anderen om hulp vragen 

ð Dit kan leiden tot het doorbreken v/h verspreiden van verantwoordelijkheid!  

2.1.5 HULP BIEDEN 

à Publieksgeremdheid: de vrees om op anderen een verkeerde indruk te maken (bemoeizuchtig)   

GEVAARLIJKE VERSUS ONGEVAARLIJKE SITUATIES  

à Fisher et al: meta-analyse bevestigt het algemene omstandereffect 

à Maar in situaties waar alleen helpen gevaarlijk is voor de helper, is er geen omstandereffect 

à Drie mogelijke verklaringen  

1. Meer arousal in gevaarlijke situaties: sneller opmerken en interpreteren als noodsituatie  
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2. Bij gevaar dienen anderen als psychologische en fysieke ondersteuning  
3. Gevaarlijke noodsituaties vergen vaak ook meer coördinatie en samenwerking 

HULP KRIJGEN IN EEN MENIGTE  

à  Ambiguïteit doorbreken! Wees duidelijk dat je hulp nodig hebt  

à Verspreiding van verantwoordelijkheid tegengaan door u rechtstreeks te richten tot specifieke personen 

ð Voorbeeld: “Jij daar met je groene trui, bel de ziekenwagen!”  

INDIVIDUELE VS SUMMATIEVE KANS OM HULP TE KRIJGEN  

à Omstandereffect verkleint de kans dat een specifiek individu in de menigte hulp biedt 

ð Dit is wat experimentele onderzoekstraditie met passieve handlangers duidelijk aantoont 

à Dit betekent niet noodzakelijk dat men weinig kans heeft om geholpen te worden in een groep, aangezien die 
kans de soms is van alle individuele kansen  

2.2 STRESS EN TIJDSDRUK  

à Wanneer men gehaast is of het heel druk heeft, kan men zo in beslag genomen zijn dat men zelfs niet eens 
opmerkt dat anderen hulp behoeven  

à Kosten om iemand te helpen zijn te hoog à teveel kostbare tijd verliezen  

à Experiment van Darley & Batson: 

ð Proefpersonen: toekomstige priesters 
ð Taak: een lezing voorbereiden & geven  
ð Condities: 

ð Lezing over parabel barmhartige Samaritaan of een ander onderwerp 
ð Tijdsdruk: achter op schema, op schema, voor op schema  

ð Hulpgedrag: onderweg ligt iemand die in elkaar was gezakt 
ð Groot effect van tijdsdruk, geen effect van parabel  

2.3 LOCATIE EN CULTUUR  

à Grote steden: 

ð Bevolkingsdichtheid à Stress 
ð Stimulusoverbelasting 
ð Diversiteit à minder gelijkenis à minder empathische bezorgdheid  
ð Anonimiteit à minder verantwoordelijkheid  

à Cultuur: twee significante invloeden (Levine) 

1. Economische welvaart: hoe rijker, hoe minder hulp  
2. Simpatia = de zorg voor het sociaal welzijn van anderen 

ð Vooral Spaanse & Latijns-Amerikaanse culturen 

2.4 STEMMING  

POSITIEVE STEMMING 
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à Positieve stemmingseffect: meer helpen bij positieve stemming 

à Redenen:  

1. Goed humeur behouden 
2. Meer positieve gedachten  
ð Ook over andere mensen, die je dus sympathieker zal vinden & 

daarom sneller zal helpen 

à Effect van korte duur  

à Treedt al op bij kinderen  

NEGATIEVE STEMMING  

à Schuldgevoel leidt tot hulpgedrag 

ð Generaliseert ook naar andere personen!  
ð Voorbeeld: Je maakt het fototoestel van persoon A op, vervolgens zie je persoon B zijn papieren vallen, 

je zal persoon B helpen met de papieren oprapen.  

à Negative state relief model: Helpen verbetert de negatieve stemming  

o Beperkingen: 
o Gepercipieerde verantwoordelijkheid 

§ Negatieve stemming door een andere persoon: niet of minder helpen  
• Voorbeeld: wanneer iemand zich niet gedroeg  

o Aandacht  
§ Verdrietig door eigen problemen, minder helpen  
§ Verdrietig door het zien van iemand anders zijn problemen, meer helpen 

3. WIE HELPT ANDEREN?  

3.1 ZIJN SOMMIGE PERSONEN BEHULPZAMER?  

à Men is enigszins consistent over situaties 

o Als men behulpzaam is in één situatie, zal men ook behulpzaam zijn in andere situaties 

à Weinig tijdsafhankelijk 

o Behulpzaam vanaf peuter à ook behulpzaam op volwassen leeftijd  

à Genetische invloed 

o Overeenkomsten monozygote tweelingen > dizygote tweelingen  

3.2 KENMERKEN ALTRUÏSTISCHE PERSOONLIJKHEID  

à 2 essentiële eigenschappen: 

o Empathie: Het kunnen innemen van het perspectief van de ander  
o Morele persoonlijkheid: De mate waarin de moraliteit ontwikkeld is & belangrijk deel v/h zelf vormt 

à Morele identiteit: De mate waarin mensen vinden dat morele aspecten een belangrijk deel van hun 
zelfconcept vormen  

o Wordt opgevat als een cognitief schema van morele waarden, doelen, eigenschappen & scripts  
o Hoge morele identiteit: gemakkelijk toegankelijk en beschikbaar voor gebruik  
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à Empathie (hot) + moraliteit (cold) à Behulpzaamheid (beide zijn belangrijk!) 

à Millter et al: studie bij kleuters 

Ø Filmpje waarin jongen en meisje gevallen waren  
Ø Empathie gemeten via gelaatsexpressie en zelfrapportage  
Ø Moreel oordelen via morele dilemma’s  
Ø Keuze:  

1. Spelen met heel aantrekkelijk speelgoed 
2. Kleurpotloden in dozen steken om kinderen die zich vervelen in het ziekenhuis te helpen  

3.3 DE INVLOED VAN OUDERS EN FAMILIE  

à Focus op volwassene: Bv.: Deel je speelgoed, dan wordt mama blij/boos 

à Focus op andere: Bv.: Deel je speelgoed, dan wordt je broertje heel blij  

ð Stimuleren van perspectief nemen & empathie!  

3.4 ROLMODELLEN EN SOCIALE NORMEN  

à Real life en fictieve figuren  

ð Invloed pro-sociale tv > invloed televisiegeweld 

à Waarom zetten hulpvaardige rolmodellen aan tot helpen?  

- Men kan gedrag makkelijk imiteren  
- Indien beloond: besef van de voordelen  
- Herinnert ons aan de sociale normen  

à Sociale normen: algemene gedragsregels die door de maatschappij worden onderschreven en de norm voor 
sociale aanvaarding en afkeuring reflecteren  

à Belangrijke sociale normen voor hulpgedrag 

1. Wederkerigheidsnorm 
2. Billijkheidsnorm: herverdeel volgens verdienste 
3. Sociale verantwoordelijkheidsnorm: plichtsgevoel  
4. Rechtvaardigheidsnorm: help wie het verdient  

à Sterkte en toepassing verschilt tussen individuen en culturen  

4. WIE ONTVANGT HULP?  

INTERPERSOONLIJKE FACTOREN: WIE HELPT MEN?  

4.1 WAARGENOMEN EIGENSCHAPPEN VAN PERSONEN IN NOOD 

à Aantrekkelijkheid: Luchthaven experiment van Benson, Karabenick & Lerner  

o Verloren/vergeten inschrijvingsdocument universiteit  
o Met foto, geadresseerde envelop + postzegel (aantrekkelijke of minder aantrekkelijke persoon) 

§ Eerder opsturen indien het een aantrekkelijke persoon is  
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à Verantwoordelijkheid: Attributie-Affect-Actie-Theorie (Tripple A)  

 

4.2 DE GEPASTE COMBINATIE VAN HELPER EN ONTVANGER  

à Gelijkenis: effect op aantrekking en op empathie  

à Bekendheid:  

o Vreemde of vriend/familie?  à eerder helpen zonder bekommernis om evenveel terug te krijgen  
o Samenhorigheidsrelatie (bv.: in je familie) of ruilrelaties (bv.: zakenpartners)?  

4.3 GESLACHT EN HULPVAARDIGHEID 

à Mannen: “knight in shining armour”  

o Vooral hulpgedrag dat opvalt in sociale media  

à Vrouwen: volgehouden ‘alledaagse’ hulp  

4.4 ANDEREN OM HULP VRAGEN  

à Geslachtseffecten: vrouwen vragen vaker hulp bij ‘kleine problemen’ zoals de weg vragen  

o Voor mannen is dit sociaal minder aanvaard & bedreigender voor het zelfbeeld  
o Zelfdestructieve paradox: Niet vragen kan soms leiden tot meer negativiteit voor het zelfbeeld 

à Wanneer is hulp vragen en krijgen zelfondersteunend, en wanneer is het zelfbedreigend?  

o Zelfwaardering 
o Hulp van gelijken 
o Type probleem (ego-relevant)  

 

 

 

 

 

 



 72 

HOOFDSTUK 10: AGRESSIE 

1. WAT IS AGRESSIE?  

1.1 DEFINITIES EN VORMEN VAN AGRESSIE 

à Gedrag dat bedoeld is om iemand te kwetsen die niet wenst gekwetst te worden  

ð Niet enkel fysiek 

à Agressief gedrag wordt gekenmerkt door: 

1. De onderliggende motivatie: het schaden van iemand, maar niet door de gevolgen ervan  
2. De aanwezigheid van intentie: als het niet je bedoeling was om iemand te schaden is het geen agressie 
3. Het gedrag is niet gewenst door het slachtoffer 

à Niet alle gevallen van agressie zijn geweld  

à Agressief gedrag kan worden verdeeld in meer specifieke subcategorieën, zoals fysieke en verbale agressie, 
spontane en reactieve agressie, individuele en collectieve agressie 

ð Onderscheid tussen enerzijds directe agressie die een confrontatie impliceert tussen de agressor en 
het slachtoffer en anderzijds directe agressie, die heimelijk wordt aangebracht zonder dat het 
slachtoffer duidelijk op de hoogte is van de identiteit van de agressor  

à Instrumentele agressie: treedt op zonder enig gevoel van boosheid, maar er wordt schade berokkend om een 
bepaald doel te bereiken  

ð Voorbeeld: gijzeling voor losgeld à agressie zou niet voorkomen indien de agressor zou menen dat 
het mogelijk is om op een andere en gemakkelijke wijze hetzelfde doel te bereiken  

à Emotionele agressie: de schade wordt berokkend omwille van de schade  

ð Iemand verlangt om uiting te geven aan negatieve emoties  
ð Vaak in het vuur van het moment  

1.2 PESTGEDRAG 

à Vormt een groot probleem op school en werk: tussen 10-20% van de mensen zijn slachtoffer 

à Craig, Pepler en Atlas plaatsten op diverse speelplaatsen van Canadese scholen verborgen camera’s en 
microfoons om agressie te registreren  

ð Ze constateerden dat er in middelgrote scholen gemiddeld 4,5 keer per uur iemand bedreigd of 
gepest werd 

à Slachtoffers op school zijn dit vaak ook op het werk  

à Uit een Finse studie bleek dat kinderen die gepest werden op 8-jarige leeftijd, veel later meer kans maakten 
op zelfmoord 

ð Meisjes meer dan jongens  

à Nultolerantie is het enige zinvolle beleid 

ð Straffen is enkel effectief als de straf zwaar genoeg is, direct en consistent 

1.3 DE METING VAN AGRESSIE 
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à Niet makkelijk te onderzoeken  

à De methodologische middelen van onderzoekers die agressie bestuderen, zijn eerder beperkt  

à We kunnen wel een beroep doen op gedragsobservatie en rapportering 

ð Zelfrapportering  

OBSERVATIE 

à In laboratoriumstudies  

ð Experimentele omstandigheden worden gecreëerd, waarbij agressie meestal op een zachte wijze 
bestudeerd wordt  

ð Maken gebruik van paradigma’s waarin de deelnemers gedrag kunnen stellen waarvan ze denlen dat 
het schade berokkent aan een andere partij 

RAPPORTERING 

à Individuen beschrijven hun eigen agressieve neigingen  

à Aggression Questionnaire van Buss en Perry: een geactualiseerd instrument dat individuele verschillen in 
agressie meet 

ð Maakt een onderscheid tussen twee soorten van agressief gedrag: fysiek en verbale agressie 
ð Individuele verschillen in agressie bestaan uit: fysieke agressie, verbale agressie, boosheid en 

vijandigheid 

à Probleem bij zelfrapportering: mensen hebben de neiging om sociaal onwenselijke gedragingen zoals agressie 
te ontkennen of te minimaliseren  

ANDERE DATABRONNEN  

à Publiek toegangelijke bronnen: misdaadstatistieken & krantenartikelen 

ð Vooral informatief over de incidentie van bepaalde vormen van agressie, zoals huiselijk geweld, 
kindermisbruik en moord  

ð Mullen toonde op basis van krantenberichten over zestig lynchpartijen in de VS aan dat hoe groter 
de menigte was, hoe wreder deze menigte zich opstelde  

2. CROSSNATIONALE EN INTRACULTURELE VERSCHILLEN  

à Verschillen tussen landen en culturen met betrekking tot agressief gedrag  

2.1 CROSSNATIONALE VERSCHILLEN  

à Allerlei indicatoren van agressie gaan sterk samen wanneer ze op het nationele niveau gemeten worden 

à Grootste koploper in geweld = Rusland  

à Vooral in Latijns-Amerikaanse landen is er veel geweld  

2.2 INTRACULTURELE VERSCHILLEN  

GESLACHTSVERSCHILLEN  
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à Mannen blijken gewelddadiger te zijn: vertonen meer fysieke agressie  

ð Zelfs bij kinderen tussen drie en zes jaar 

à De statistieken van WHO geven aan dat mannen vier keer meer kans maken om vermoord te worden in de 
VS, twee keer meer in Finland, vier keer meer in de Russische Federatie en negen keer meer in Mexico 

à Richardson en Hammock stellen dat het geslachtseffect afhankelijk is van het type van 
agressie  

ð Meisjes zijn vaker rationeel agressief 

à Rationeel agressief: omvat diverse vormen van sociale manipulatie met het oog op het 
kwetsen van de doelpersoon  

à Op basis van een meta-analyse concludeerden Card, Stucky, Sawalani en Little dat 
meisjes meer geneigd zijn om relationele agressie te hanteren, wellicht omdat ze meer 
waarde hechten aan relaties en intimiteit  

LEEFTIJD 

à Tieners en jongvolwassenen tussen 18 en 24 jaar raken meer betrokken bij gewelddaden  

ð Ook daderschap is op deze leeftijd het hoogst 

à De veroudering van een populatie draagt dus bij tot de daling van het geweld  

ETNISCHE ACHTERGROND 

à Onderzoek in de VS wijst uit dat Afro-Amerikanen sterk oververtegenwoordigd zijn als daders van 
geweldsdelicten  

à In de VS worden meer dan 90% van de zwarte slachtoffers door zwarten vermoord en 85% van de blanke 
slachtoffers door blanken  

3. DE OORSPRONG VAN AGRESSIE 

à Enerzijds de visie dat agressie bepaald wordt door biologische factoren, waarbij de klemtoon wordt gelegd op 
erfelijkheid 

ð Anderzijds de visie dat agressie aangeleerd is binnen een sociale context 

3.1 BIOLOGISCHE THEORIEËN  

à Stellen dat agressie aangeboren is en steunen op drifttheorieën, de evolutionaire psychologie, de 
gedragsgenetica en de werking van biologische processen die verband houden met hormonen en 
neurotransmitters 

DRIFTEN  

à Drifttheorieën stellen dat alle gedachten, intenties en gedragingen ontstaan vanuit aangeboren driften  

ð Een drift wordt sterker wanneer ze niet gelenigd wordt en bouwt zich vanzelf op  

à Lorenz stelde dat mensen eveneens een agressiedrift bezitten  
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ð Op grond van zijn observaties van dieren in hun natuurlijke habitat ontwikkelde Lorenz een soort 
‘grote-aaptheorie’ 

ð Agressie biedt voordelen in de overlevingsstrijd, zoals voedsel, een uitgebreid territorium en 
aantrekkelijke partners  

ð Natuurlijke selectie bevordert het agressief instinct omdat enkel diegenen die de strijd overleven 
in staat zijn om zich voort te planten  

DE EVOLUTIONAIRE BENADERING 

à Stelt niet de overleving van het individu voorop, maar wel het doorgeven van de genen  

à Daly en Wilson stellen dat natuurlijke ouders minder dan stiefouders geneigd zijn om hun kinderen te 
mishandelen of te vermoorden  

ð In twee steekproeven werd vastgesteld dat de kans op kindermishandeling zeven keer zo groot is 
en de kans op dodelijke mishandeling maar liefst tot honderd maal groter is door een stief- of 
pleegouder dan door de biologische ouders 

à Mannen wedijveren met elkaar omdat vrouwen partners met een hoge status verkiezen  

ð Agressie is een middel om die status te verwerven en te behouden  

à Genen interageren met sociale en culturele factoren  

ð Voorbeeld: iemand die de genen heeft voor intelligentie, kan enkel een hoge intelligentie bereiken 
wanneer hij of zij gestimuleerd wordt om zijn of haar hersenen te gebruiken  

DE GEDRAGSGENETICA 

à De studie van de erfelijkheid van disposities zoals agressie, gebaseerd op tweelingen-onderzoek en 
adoptiestudies  

à Toont de genetische component van agressie aan  

DE ROL VAN HORMONEN EN NEUROTRANSMITTERS 

à Testosteron is een hormoon dat in hogere concentraties voorkomt bij mannen dan bij vrouwen  

ð Als testeron een invloed heeft op agressie, dan kan dit het verband verklaren tuusen biologisch 
geslacht en agressie  

à De 2D:4D verhouding: de relatieve lengte van de wijsvinger en de ringvinger is indicatief voor de blootstelling 
van het kind aan prenataal testosteron 

ð Hoe langer de ringvinger ten opzichte van de wijsvinger, hoe meer masculien en hoe hoger de 
agressieniveaus zouden zijn  

à Van Goozen en collega’s bestudeerden echter transseksuelen die vrijwillig een hormonenbehandeling 
ondergingen terwijl ze van geslacht veranderden  

ð Agressietest werden afgenomen net voor de behandeling en drie maanden later bij 35 vrouwen 
die man wensten te zijn en bij 15 mannen die vrouw wilden worden  

ð Door het toedienen van mannelijke hormonen verhoogde de vatbaarheid voor agressie bij de 
vrouwelijke transseksuelen  

ð Het verlies van hormonen bij de mannelijke transseksuelen ging gepaard met een afname in de 
agressieve geneigdheid  
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à De laatste jaren is er een groeiende belangstelling voor de rol van andere hormonen, zoals cortisol 

ð De effecten van testosteron op agressie zijn afhankelijk van de niveaus van cortisol 

à Een laat serotoninegehalte in het zenuwstelsel gaat bij mens en dier gepaard met een verhoogde agressie  

3.2 LEERTHEORIEËN  

à Agressie wordt sterk bepaald door een leerproces waarbij allerlei baten het gedrag versterken, terwijl kosten 
het gedrag verzwakt  

à Bandura stelde dat agressief gedrag aangeleerd wordt  

à Leren kan zich niet enkel realiseren op basis van eigen ervaringen, maar ook door ervaringen van anderen  

ð Sociaal leren  

LEREN UIT EIGEN ERVARING  

à Beloningen kunnen op twee manieren ontstaan  

ð Positieve bekrachtiging wanneer de agressie de gewenste resultaten oplevert  

à Naast beloningen leren we ook uit straffen  

ð Straf wordt vaak gegeven om agressief gedrag tegen te gaan  
ð Minder effectief leermiddel dan belonen  

à Aantal voorwaarden voor effectieve straffen: 

(1) Straf volgt onmiddellijk op het agressieve gedrag  
(2) De straf is groot genoeg om de agressor af te schrikken  
(3) De straf wordt consequent teogepast en door de agressor als eerlijk en rechtvaardig ervaren  

à Agressief en delinquent gedrag is vaak op zich belonend  

ð Telkens als het gedrag gesteld wordt, is de kans groot dat de beloning volgt  
ð Het beloningsschema is sterk 

GEVAREN VAN BESTRAFFING 

à In een grote Deense steekproef van ongeveer 30.000 personen werden geen effecten van strafgrootte 
geconstateerd 

à Martin, Annan en Frost bestudeerden recidivisme onder dronken chauffeurs die door een strenge of een 
minder strenge rechter werden veroordeeld  

ð Uit de observaties bleek dat de verschillen in strafmaat geen enkele invloed hadden op het al dan 
niet recidiveren  

ð Te zware straffen zijn niet zonder gevaar  

à Een straf die als inbillijk of willekeurig wordt ervaren, kan wraakgevoelens oproepen, waardoor de agressie 
escaleert in plaats van te verminderen  

à Een ander nadeel van bestraffing: wanneer het strafregime wegvalt, treedt het gedrag vaak opnieuw op  

à Door de onderdrukking van het gedrag, treedt er soms een terugkaatsingseffect op, waardoor dit gedrag nog 
meer zal worden gesteld  
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à Straf vormt een model voor imitatie 

Voorbeeld: lijfstraffen of hanteren van fysiek geweld 

ð Straus, Sugarmann en Giles-Sims toonden aan dat hoe vaker een kind 
gedurende één week een pak slag kreeg, hoe groter de kans werd dat het kind 
twee jaar later antisociaal gedrag stelden  

ð Dit verband werd sterker wanneer de onderzoekers rekening hielden met de 
impact van het antisociale gedrag dat het kind eerder stelde, het geslacht, de 
etnische achtergrond en de SES van de familie 

à Een meta-analyse toonde een sterke correlatie aan tussen lijfstraffen en verscheidene 
antisociale gedragingen zoals agressie in de kindertijd, agressie als volwassene en volwassen 
crimineel gedrag  

BESTRAFFING ALS WAPEN TEGEN DELINQUENTIE  

à Bestraffing is effectief indien er geen recidivisme optreedt 

à Van der Werff bestudeerde de recidivecijfers van beklaagden van een misdrijf in gerechtelijke strafzaken  

ð Ze kwam tot opzienbare resultaten 
ð Over de periode 1966-1977 bleek dat binnen de zes jaar 51% van de veroordeelden recidiveerde, 

terwijl slechts 38% van degenen die hun strafzaak geseponeerd wisten, recidive pleegden  

à In praktijk is crimineel gedrag lonend voor diegene die het pleegt, terwijl het bestraffingsschema dikwijls 
variabel en zwak is  

ð Er is geen regelmaat waarmee men tegen de lamp loopt en de straf is vaak niet zwaar 

à Het gevolg is dat het beloningsschema sterker is dan het bestraffingsschema, waardoor straffen nauwelijks 
nut heeft 

à Recidivisme is een goede indicator van het leereffect van straffen  

à Two pathway model van Moffitt vormt een verklaring waarom een deel van de gestraften recidiveert en een 
ander deel niet 

ð Het model maakt een onderscheid tussen twee groepen delinquenten 
(1) Life-course persistent: beginnen op jonge leeftijd  

ð 5-10% van de delinquenten  
ð Staan in voor 50% van de criminaliteit 
ð Leerstoornissen  

(2) Adolescent limited: beginnen in adolescentie en stoppen als ze ongeveer 20 jaar zijn 
ð 90-95% 

ð Straffen helpt enkel bij de adolescent limited groep, die daarenboven ook zonder straf zichzelf 
als het ware gecorrigeerd zouden hebben  

SOCIAAL LEREN  

à Sociale leertheorie van Bandura stelt dat we leren door de directe ervaring van beloningen en straffen en 
door observatie van anderen  

à Bandura, Ross en Ross voerden een klassiek experiment uit, waarin kinderen een volwassene hadden gezien 
die een opblaasbare pop (Bobo-Doll) rondslingerde 

ð Deze kinderen waren later agressiever tegenover de pop wanneer de volwassenen voor dit 
gedrag beloond werden  
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à Modellen die door agressie verkrijgen wat ze willen en niet gestraft worden, versterken agressieve tendensen 
bij observatoren  

à Sociale leertheorie kan toegepast worden op bv man-vrouw verschillen in agressie 

4. SOCIAALPSYCHOLOGISCHE THEORIEËN VAN AGRESSIE 

4.1 FRUSTRATIE 

à Dollard et al introduceerden een van de meest invloedrijke theorieën over agressie in de sociale psychologie 

ð Frustratie-agressiehypothese 
ð Stelden dat frustratie ontstaat omdat het individu belet wordt een vooropgezet doel te bereiken, 

wat altijd tot agressie leidt  

à Alle vormen van agressie bestaan uit frustratie  

à Twee belangrijke principes 

(1) Verplaatsing: de agressie richt zich niet naar de echte doelpersoon, maar naar een substituut 
(2) Catharsis: een afname van agressie door zich te ventileren  

ð Bestaat uit een afname van het fysiologisch opwindingsniveau, waardoor men minder 
geneigd is tot agressie  

ð De empirie toont aan dat chatarsis leidt tot een verhoging van agressie  

à Frustratie wekt vooral agressie op wanneer iemand een belangrijke doelstelling niet kan bereiken  

à Hovland en Sears voerden een klassieke studie uit naar de relatie tussen economische frustratie en agressief 
gedrag van blanken tegenover zwarten  

ð De analyse wees op een negatieve correlatie tussen economische welvaart en het aantal 
lynchpartijen van Afro-Amerikaanse mannen  

4.2 NEGATIEF AFFECT 

à Volgens Berkowitz is frustratie slechts een van de vele wegen die tot agressie leiden via het creëren van 
negatieve, onaangename gevoelens  

à Een ruime waaier aan situaties kan tot negatief affect leiden  

à Frustratie is een vorm van negatief affect die tot agressie kan leiden  

POSITIEF AFFECT 

à Baron en Ball: het zien van grappige cartoons vermindert de agressie  

à Hitte leidt tot verhoogde agressie 

4.3 FYSIOLOGISCHE OPWINDING 

à Opwindingstransfer: waarbij de opwinding die door een stimulus wordt gecreëerd, afstraalt op de emotionele 
reactie op een andere stimulus 

à Een onderzoek van Zillmann et al suggereert dat het mogelijk is dat fysieke oefeningen de agressie verhogen 
door opwindingstransfer 

ð Mannelijke deelnemers werden door een handlanger al dan niet boos gemaakt  
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ð Daarna moest de helft van de deelnemers een uitoefening uitvoeren die een grote fysieke 
inspanning vergde, terwijl de andere helft een niet-spannende taak volbracht  

ð Vervolgens werden alle deelnemers in de gelegenheid gesteld om de handlanger elektrische 
schocks te geven  

ð De deelnemers die boos werden gemaakt gaven sterkere shocks dan deelnemers die niet boos 
waren of geen fysieke inspanning hadden geleverd  

à Het opwinding-affect model stelt dat het type van emotie en de fysiologische opwinding de neiging tot 
agressie voorspellen  

ð Vooral de combinatie van negatief effect en sterke opwinding vormt een gevaarlijke cocktail voor 
agressie  

ð Emotioneel neutrale ervaringen hebben weinig impact op agressie, 
tenzij ze met een sterke opwinding gepaard gaan  

ð Het model is weinig predictief voor de combinatie van positieve 
emoties en opwinding 

à Relaxatietechnieken kunnen agressie ten gevolge van boosheid en fysiologische 
opwinding verminderen  

4.4 COGNITIEVE PROCESSEN  

à Volgens de cognitieve neoassociatieanalyse zijn er sterke verbanden tussen gedachten, herinneringen en 
affect die relevant zijn voor twee basale reacties: bechten en vluchten  

à Gedragsuitkomsten hangen vervolgens af van de cognitieve hogere orde verwerking 

AUTOMATISCHE ACTIVATIE 

à Wanneer we een geweer of een mes zien, worden alle aan agressie gerelateerde concepten geactiveerd  

à Wapeneffect van Berkowitz en Lepage: de loutere aanwezigheid van wapens verhoogt de agressie 

ð Ook foto’s van wapens hebben dit effect 

Het associatief netwerk 

à 1 element zorgt voor een heel schema 

à Sommige zaken zijn sterker verbonden met elkaar dan 
andere 

HOGERE-ORDE COGNITIE  

à Cognitieve hogere-ordeverwerking = doelbewuste, weloverwogen informatieverwerking  

à Ondanks dat situationele wenken het netwerk van cognitieve associaties kunnen klaarstomen voor agressie, 
kunnen doelbewuste, weloverwogen denkprocessen agressie weerhouden  

à Matigende informatie toont aan dat een agressor niet ten volle verantwoordelijk kan worden gesteld voor de 
aangebrachte schade, waardoor de waargenomen intentie om schade te berokkenen genuanceerd wordt 

ð Kan dit effect enkel hebben als ze verwerkt wordt door hogere-orde cognitieve processen  

à Effect matigende informatie hangt af van: 
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a) Individuele verschillen in de mate waarin men een daad als agressief beschouwt 
b) Situationele factoren die leiden tot sterke opwinding en alcohol remmen de hogere orde verwerking, 

waardoor de cognitieve controle wegvalt  

à Iemand die de neiging heeft om het gedrag van anderen als vijandig te interpreteren, vertoont de 
vijandigheidsattributievertekening  

4.5 EEN INTERGRATIEF MODEL VAN AGRESSIE  

à Negatief affect, opwinding en aan agressie gerelateerde gedachten kunnen tot 
agressief gedrag  

à De gevaarlijkste stimuli werken echter in op meerdere processen waardoor 
negatief affect en sterke opwinding ontstaan 

 

 

 

 

 

 

 

5. DE INVLOED VAN GEWELDMEDIA  

5.1 GEWELD IN DE MEDIA 

à Meer geweld in programma’s waarvan kinderen het doelpubliek zijn  

à Studies tonen een continue stijging in de aanbieding van dit soort materiaal  

à Onderzoek toont aan dat mediageweld wel degelijk agressieverhogend werkt 

ð Hierbij hanteerde men verschillende methodes: labo-experimenten, 
veldexperimenten, cross-sectionele surveys en longitudinale studies 

à Anderson en Bushman voerden een meta-analyse uit op basis van 124 labo-
experimenten, 28 veldexperimenten, 86 crosssectionele surveys en 46 
longitudinale studies 

ð In totaal werden in deze analyses dara van 50.000 deelnemers 
betrokken  

ð Ondanks grote verschillen in de gehanteerde methodologie, zijn de 
effectgroottes tamelijk stabiel en duiden ze ondubbelzinnig op een 
verband tussen mediageweld en agressie  

à Blootstelling aan geweldmedia betekent een groter risico op agressie  

ð De grafiek meldt een aantal effectgroottes van fenomenen die we als 
vanzelfsprekend beschouwen en in ons dagelijkse leven toepassen  

ð Het verband tussen mediageweld en agressief gedrag is betekenisvol 
wanneer het vergeleken wordt met andere bronnen van geweld 
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ONMIDDELLIJKE EFFECTEN MEDIAGEWELD  

à Videogames, songteksten met agressieve boodschappen,…lokken agressie uit  

à Het vernietigend effect van geweldmedia is direct aantoonbaar bij ‘copycats’ 

à Effecten van mediageweld zijn afhankelijk van  

a) Sociaal netwerk  
b) Individuele verschillen  

LANGETERMIJNEFFECTEN  

à Rip von Winkle project 

ð Toont het longitudinale verband tussen consumptie televisiegeweld op jonge leeftijd (8j) en latere 
(tot 48j) agressie, gemeten door zelfrapportering en de ernst van criminele delicten  

ð Vooral mannen vertonen stabiele niveaus van agressie, bij vrouwen is de stabiliteit van agressie 
geringen  

à Cross-culturele vergelijking: verband bevestigd in landen zoals Finland, Polen en de VS, maar niet in Australië 
en kibboetskinderen in Israël 

WAAROM HEBBEN DE MEDIA DEZE EFFECTEN?  

à Vervorming van realiteit door de lens van de media 

o Habituatie: men wordt gewelddadige stimuli gewoon, minder psychische en fysiologische reacties 
o Cultivering: massamedia creëren een gewelddadige wereld die als realiteit wordt beschouwd 

à Tegenmaatregelen: prosociale rolmodellen  

5.2 PORNOGRAFIE 

à Effecten van pornografie zijn best te begrijpen vanuit het opwinding affect model  

ð Aantrekkelijk naakt veroorzaakt meestal positieve emoties, waardoor de opwinding niet tot hogere 
agressie leidt  

ð Onbehouwen beelden van seksueel materiaal wekt bij veel mensen negatieve emoties op  
ð Door de combinatie met opwinding stijgt de kans op agressie  

GEWELDLOZE PORNOGRAFIE 

à Heeft weinig effecten op man-vrouw agressie  

à Wel indien de normale remmingen tegenover het stellen van geweld wegvallen  

ð Als men herhaaldelijk in staat gesteld wordt agressief gedrag te stellen  

à Seto, Marc en Barbaree stellen dat geweldloze pornografie de meest schadelijke gevolgen heeft bij diegenen 
die chronisch seksueel agressief zijn  

à Concluderend kunnen we stellen dat blootstelling aan pornografie niet noodzakelijk direct tot meer agressie 
leidt, maar dat de attitudes veranderen, waardoor eventueel de tolerantie tegenover toekomstige agressie 
verhoogt 
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GEWELDDADIGE PORNOGRAFIE 

à Het opwinding-transfermodel voorspelt dat het toevoegen van geweld aan pornografie de kans op 
schadelijke effecten aanzienlijk verhoogt  

à Heeft grotere effecten dan ander gewelddadig beeldmateriaal 

à Bij gewelddadige pornografie is provocatie niet nodig om tot agrssie te komen  

ð Donnerstein en Berkowitz gingen de effecten na van gewelddadige 
pornografie op agressie van mannen ten aanzien van een vrouwelijke 
doelpersoon  

ð Uit de resultaten bleek dat het bekijken van gewelddadige pornografie 
waarin een vrouw wordt mishandeld, leidt tot een stijging in de agressie 
wanneer de mannen werden geprovoceerd  

ð Gewelddadige pornografie waarin een vrouwelijk slachtoffer geniet en door 
deze mishandeling seksueel opgewonden raakt, verhoogt de agressie, ook 
bij de niet-geprovoceerde mannen  

à Bovendien leiden gewelddadige films tot attitudeverschuivingen  

INDIVIDUELE VERSCHILLEN  

Aanvaarding van interpersoonlijk geweld (AIG) Aanvaarding van verkrachtingmythes (AVM) 

Veel vrouwen vinden dat ruw behandeld worden, 
seksueel opwindend is  

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  

Een man kan nooit het slaan van zijn partner 
rechtvaardigen  

In het merendeel van de verkrachtingen is het 
slachtoffer promiscue of heeft ze een slechte 
reputatie  

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  

Vrouwen die onder een strak truitje geen BH dragen 
en daarenboven een korte minirok aan hebben, 
vragen om moeilijkheden  

à Malamuth ontwikkelde een typologie, die hij het profiel van de verkrachter noemde  

ð Wordt opgewonden met het zien van gewelddadige pornografie en heeft attitudes die geweld tegen 
vrouwen goedkeuren  

ð Vertonen meer dwangmatige seksuele contacten in het verleden en meer seksueel agressieve 
intenties in de toekomst  

HET MOGELIJKE GEVAAR INSCHATTEN  

à De correlationele evidentie voor het verband tussen pornografie en seksuele misdrijven is moeilijk te 
interpreteren  

à Crossculturele vergelijkingen geven evenmin een eenduidig beeld 

ð Zo is in Japan extreem gewelddadige pornografie overal verkrijgbaar, maar de statistieken voor 
verkrachtingen zijn er bijzonder laag  

ð India daarentegen bant alle vormen van expliciete seksuele gedragingen uit commerciële films, maar 
het landelijke niveau van verkrachtingen ligt ontzettend hoog 
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6. VERBORGEN GEWELD 

6.1 SEKSUELE AGRESSIE 

à Duidelijk geslachtsverschil 

à De meerderheid van de vrouwelijke studenten en ongeveer 1/3e  van de mannelijke studenten rapporteerde 
ooit tot ongewild seksueel contact te zijn gedwongen 

ð Date rape onder jongeren is een enorm probleem 

à Onderzoek in de VS en andere landen wijst uit dat seksueel geweld vaak voorkomt  

à Alcohol is een bijkomende factor  

Seksueel geweld bij studenten (Canada) 

 

6.2 PARTNERGEWELD 

à Vrouwen zijn gewelddadiger tegen mannen dan andersom 

ð Maar de consequenties van agressie zijn zwaarden voor vrouwen dan voor mannen  

à Samenwonende koppels zijn gewelddadiger dan gehuwde koppels  

à Verschillende factoren correleren met geweld en dit zijn dikwijls stressfactoren  

6.3 KINDERMISHANDELING 

à In 2011 niet minder dan 19.254 nieuwe meldingen van kindermishandeling  

ð In 7 jaar tijd is dit cijfer verdubbeld  

à Jongens zijn meer het slachtoffer van fysiek geweld dan meisjes, moeders zijn vaker daders van fysieke 
kindermishandeling dan vaders 

ð Meisjes zijn dan weer vaker slachtoffer van seksueel misbruik dan jongens, terwijl vaders vaker de 
dader van seksueel misbruik zijn dan moeders 

à Familiale geweldcyclus: geweld gaat over van de ene generatie op de volgende  

7. SLOTWOORD: DE REDUCTIE VAN GEWELD 

7.1 CONCRETE MAATREGELEN  

à Wegnemen van antecedente factoren  
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à Meerdere oorzaken, meerdere remedies 

ð Er is geen algemene oplossing voor agressie  

à Enkele belangrijke maatregelen  

ð Reductie wapens  
ð Toezicht op gewelddadige media en prosociale modellen  

à Interpersoonlijk en intiem geweld 

ð Aanleren van niet-gewelddadige reacties 
ð Seksuele opvoeding en veranderen attitudes 
ð Bevorden van effectieve communicatie 

7.2 OMVATTENDE PROGRAMMA’S 

à Pesten 

ð Niet enkel richten op de dader, maar op de gehele schoolomgeving 
ð Klasgesprekken, gesprekken met daders, opstellen reglement tegen pesten…  

à Delinquentie  

ð Oriëntatie op criminogene behoeften 
ð Kenmerken, risicofactoren en problemen van de dader die direct samenhangen met het delinquent 

gedrag, maar ook zijn bezigheden, sociale omgeving en leefsituatie  
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HOOFDSTUK 16: DE RECHTERLIJKE WERELD 

WOORD VOORAF EN PROBLEEMSTELLING 

à Rechterlijke dwaling: wanneer iemand veroordeeld wordt voor een misdrijf dat hij of zij niet begaan heeft, of 
voor een misdrijf dat nooit heeft plaatsgevonden  

à Beau & Radelet traceerden 534 bewezen rechterlijke dwalingen in de VS die met de doodstraf kunnen bestraft 
worden  

à Innoncence Project van de Benjamin N. Cardozo Law School: 351 geïllustreerde cases door DNA profilering  

à 3% van de rechtszaken leiden tot dwalingen  

Oorzaken van dwalingen  

 

Aantal aangetoonde rechterlijke dwalingen  

 

1. DE SELECTIE VAN DE JURY  

1.1 DE ONDERVRAGING VAN KANDIDAAT-JURYLEDEN  

à Algemene lijst van kandidaat juryleden  

à Kandidaat-juryleden die zich al een mening hebben gevormd over de zaak, worden uiteraard door de rechter 
geweerd 

ð Vooringenomenheid moet breed worden geïnterpreteerd  

à Stel dat iemand beweert dat alle advocaten leugenaars zijn, dan is deze persoon niet geschikt om in een jury 
te zetelen  

ð Kassin en Wrightsman ontwikkelden een schaal die deze neigingen meet 
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à Naast schrapping van mogelijke vooringenomen kandidaat-juryleden, kunnen advocaten van de verdediging 
en het Openbaar Ministerie ook nog hun wrakingsrecht uitoefenen  

ð Dit recht houdt in dat ze een beperkt aantal kandidaat-juryleden kunnen afwijzen, zelfs als die 
eerlijk en onbevooroordeeld lijken te zijn, zonder dat ze verplicht zijn hiervoor een reden op te 
geven of de toestemming van de rechter te krijgen  

à Advocaten hanteren vaak impliciete persoonlijkheidstheorieën en stereotypen  

ð Meestal op basis van demografische variabelen  

à Kerr et al presenteerden een strafzaak waarin tegen een zwarte of een blanke beklaagde sterk of zwak bewijs 
was 

ð Uit de resultaten bleek dat de deelnemers enkel bij zwak bewijsmateriaal meer geneigd waren 
om een uitspraak in het voordeel van de beklaagde van hetzelfde ras te doen 

ð Maar in het geval van sterk bewijsmateriaal waren ze net strenger  

à Sommers rapporteerde bovendien dat de neiging om mild of te streng te oordelen, ook nog afhangt van de 
raciale samenstelling van de jury  

ð Gelijkenissen tussen de beklaagde en het kandidaat-jurylid zijn op zich dan ook geen goede 
voorspeller van het oordeel dat een jury zich zal vormen  

à Onderzoek heeft dus uitgewezen dat advocaten het stemgedrag van de juryleden niet effectief kunnen 
voorspellen op basis van intuïtieve vuitsregels  

1.2 DE WETENSCHAPPELIJKE JURY SELECTIE  

à Tegenwoordig wordt soms een beroep gedaan op een techniek die wetenschappelijke selectie van de jury 
wordt genoemd  

ð Deze methode wordt vooral ingeschakeld voor burgerlijke rechtszaken waarbij grote 
geldsommen op het spel staan  

à Er worden statistische verbanden nagegaan tussen algemene demografische factoren en attitudes die voor 
een specifieke rechtszaak relevant zijn  

à Advocaten mogen aan de jury vaak geen opdringerige vragen stellen, nog steeds op basis van demografische 
gegevens, in de wetenschap worden correlaties tussen demografische gegevens en attitudes gezocht  

à Advocaten die deze methode gebruiken hebben veel succes, maar het is onmogelijk om te weten of het 
hieraan te wijten is  

à Ethisch dilemma: gaat in tegen de intentie van een onvooringenomen jury, enkel rijke cliënten kunnen dure 
advocaten die deze methodes toepassen betalen  

2. HET PROCES 

2.1 BEKENTENISSEN  

POLITIEVERHOOR 

à Drie factoren houden verband met het afleggen van bekentenissen  

1. Externe druk: de angst om opgesloten te worden  
2. Interne druk: refereert aan schuldgevoelens en de opluchting die ze ervaren wanneer ze bekennen  
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3. Perceptie van bewijslast: verdachten die denken dat er voldoende bewijsmateriaal is, leggen vlugger 
bekentenissen af 

à Psychologisch inwerken op de verdachte  

o Kleine, lege, geluiddichte kamer tijdens het verhoor 
o Zalvende, minimaliserende technieken combineren 

met schrikwekkende, maximaliserende technieken  

à Er wordt toegewezen op het recht tot zwijgen en recht tot 
bijstand  

à Ibeau et al: de negen stappen van het verhoor  

 

à Leo: na analyse van een groot aantal video’s van politieverhoor, 
bleek dat gemiddeld vijf of zes van de negen tactieken gehanteerd 
wordt 

VALSE BEKENTENISSEN  

à Treden op wanneer een beklaagde bekent een bepaald misdrijf te hebben gepleegd, terwijl hij of zij niet 
schuldig is 

à Twee soorten bronnen van valse bekentenissen  

1. Bekennen onder druk: inschikkelijkheid (= de bereidheid om dingen te zeggen en te doen die tegen 
onze kennis of moreel indruisen, maar waartoe we ons verplicht voelen vanwege al dan niet ingebeelde 
sociale druk) 

2. Falend geheugen: door suggestie  

à Kwetsbare groepen: mensen met mentale handicap of zwak cognitief functioneren  

à Valse bekentenissen kunnen ontstaan door suggestie  

ð Iemand die iets in de mond gelegd wordt en dit dan zelf gelooft 

à Ook alcohol, drugs en sterke emoties kunnen voor amnesie en uiteindelijk inschikkelijkheid zorgen  

à Mensen met een grote inleving en realistische dromen kunnen soms moeilijk realiteit en droom 
onderscheiden  

à Het vermogen om de bron van kennis te traceren, heet source monitoring 

ð Verhaal met 40 feiten, 20 vragen waarvan 15 suggestieve 

à Gudjonsson ontwikkelde een intrument om suggestibiliteit te meten  

ð Dit instrument is gebaseer op een verhaal waarover achteraf vragen worden gesteld 

à Kassin en Kiechel toonden dat valse bekentenissen onder bepaalde condities gemakkelijk uit te lokken zijn  

ð Zij manipuleerden twee factoren 
• De presentatie van vals bewijsmateriaal 
• De herinnerbaarheid van het ten laste gelegde feit  
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BEKENTENISSEN EN DE JURY 

à Indien de jury in de rechtszaak geconfronteerd wordt met een bekentenis die later teruggetrokken wordt, 
ervaart ze een attributioneel dilemma 

à De verklaring van een verdachte kan aanduiden dat de verdachte schuldig is = dispositionele attributie  

ð Of kan duiden op druk uit de omgeving = situationele attributie  

à Het is mogelijk dat juryleden een verdachte toch schuldig bevinden en veroordelen, ook al werd hij of zij 
tijdens de ondervraging sterk onder druk gezet om bekentenissen af te leggen  

à Om deze hypothese te toetsen, lieten Kassin en Sukel deelnemers in een 
gestimuleerde jury zich een opinie vormen over een moordzaak 

ð Als de verdachte geen bekentenis aflegde dacht slecht 19% dat hij 
schuldig was 

ð Als de verdachte wel een bekentenis aflegde en die later terugtrok 
omdat hij verward was, dan dacht 62% dat hij schuldig was 

2.2 DE POLYGRAAF 

ð Een instrument dat tegelijkertijd diverse signalen registreert die wijzen op fysiologische 
opwinding of spanning  

à De onderzoeker stelt twee soorten vragen die met ja of neen moeten beantwoord worden  

ð De relevante vragen handelen direct over het misdrijf en veroorzaken de grootste mate aan 
fysiologische opwinding 

ð De controlevragen hebben betrekking op feiten die niet relevant zijn voor het misdrijf  

à Patrick en Iacono rapporteerden dat de testresultaten met de polygraaf in politiedossiers accuraat waren 
voor 98% van de verdachten die later schuldig bleken te zijn  

ð Minder hoopgevend is dat niet minder dan 45% van de verdachten die uiteindelijk onschuldig 
werden bevonden, volgens de test wel schuldig was 

à Een ander probleem is dat de test gemakkelijk kan worden vervalst  

ð Studies tonen aan dat beklaagden de polygraaf kunnen bedriegen door de spieren te spannen, 
op de tong te bijten, de tenen te krullen of andere technieken aan te wenden die de spanning 
opdrijven terwijl ze op de controlevragen antwoorden  

à Recent ontwikkelden onderzoekers alternatieve meetmethoden gebaseerd op automatische reacties zoals de 
spontane elektrische activiteit van de hersenen, pupilverwijding en onvrijwillige spierbewegingen in het gelaat  

à De meest belovende innovaties hebben betrekking op het ontwikkelen van andere technieken  

Een veelbelovend alternatief is de schuldigekennistest 

ð Volgens deze benadering reageren beklaagden met een andere intensiteit op bekende stimuli 
dan op onbekende stimuli (= concealed information) 

ð Methode: proefpersonen dienen een nieuwe indentiteit aan te nemen en hun echte indentiteit 
te verstoppen 

2.3 GETUIGENISSEN  

à Herinneringen zijn nooit geheel accurate reproducties van originele ervaringen  
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ð Ze zijn onvolledig omdat aandacht, stress en emoties een selectieve invloed hebben op wat wordt 
waargenomen  

à Onderzoekers onderscheiden drie sequentiële stadia die van belang zijn voor het geheugen  

(1) Acquisitie: verwijst naar de percepties van de getuige op het ogenblik dat het incident zich voordoet 
(2) Opslag: informatie wordt in het geheugen opgeslaan 
(3) Herinnering: de informatie wordt uit het geheugen gehaald wanneer ernaar gevraagd wordt  

ACQUISITIE 

à Wanneer het hier misloopt, is het geheugen onherroepelijk inaccuraat  

à Extreme emoties hebben vaak een weerslag op de acquisitie van informatie  

Tunnelzicht 

ð Een overdreven aandacht voor de centrale kenmerken van een stimulus ten koste van de perifere 
kenmerken  

ð Opgewonde getuigen richten hun aandacht op de centrale kenmerken van het incident, zoals de 
dader, het slachtoffer of het wapen  

ð Het onmiddellijke gevolg van dit beperkte aandachtsveld is dat de getuige minder aandacht 
besteedt aan details die relevant kunnen zijn voor het onderzoek 

Wapenfocuseffect 

ð Onderzoek toont aan dat getuigen minder in staat zijn om daders te identificeren wanneer de 
daders een vuurwapen of een mes hanteerden 

Vooringenomenheid bij crossraciale identificatie 

ð We zijn minder nauwkeurig bij de perceptie van mensen met 
een andere etnische achtergrond 

ð In een studie van Platz & Hosch werd aan 86 uitbaters van dag- 
en nachtwinkels in El Paso gevraagd om een blanke, een Afro-
Amerikaanse en een latino klant te identificeren  

ð De blanke, Afro-Amerikaanse en latino winkelbedienden 
waren nauwkeuriger wanneer ze de klanten identificeerden 
die tot hun eigen etnische groep berhoorden  
 

OPSLAG 

à Het geheugen heeft de neiging om na verloop van tijd te vervagen, waardoor langere intervallen tussen een 
gebeurtenis en het oproepen ervan uit het geheugen meestal gepaard gaan met een verminderde accuraatheid 

à Mensen die getuige zijn van incidenten zoals terroristische bomaanslagen en dodelijke ongevallen in het 
verkeer, horen wat andere omstaanders vertelden 

à Het louter verstrijken van tijd, het horen van de versie van andere omstaanders, bijkomende feiten uit 
nieuwsverslaggeving,.. veroorzaken vervormingen in het gehuegen  

à Verkeerde informatie-effect: informatie die verkregen werd na de feiten vervormt de getuigenverklaring  

à Loftus en Palmer toonden aan dat het geheugen kan worden vervormd door slechts één suggestieve vraag 
die net na de feiten gesteld werd 

ð Deelnemers keken naar een videofragment waarin een verkeersongeval werd getoond 
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ð In de condities werd hen gevraagd: “Hoe snel reden de auto’s toen ze botsten/beukten/met 
elkaar in aanraking kwamen?” 

ð Hun inschattingen waren afhankelijk van de conditie  
ð Een week later werden de deelnemers opnieuw ondervraagd over de videofilm die ze gezien 

hadden  
ð Het bleek dat de vraagstelling hen ertoe gebracht had de herinnering aan het ongeluk te 

reconstrueren  
ð De herinneringen aan het ongeluk waren niet alleen gebaseerd op de percepties van de 

gebeurtenis zelf, maar ook op de informatie die ze achteraf in de vorm van een eenvoudige vraag 
hadden gekregen  

à Volgens Loftus is het geheugen van getuigen vaak vertroebeld 

DE HERINNERING 

à Ondervragingen, identificaties, robotfoto’s opmaken… vervormen de herinnering van de getuige 

à Vooral de identificatie van de dader uit een line-up heeft een grote impact op het geheugen  

à Er zijn vier factoren die het identificatieproces beïnvloeden  

(1) De samenstelling: om bruikbaar te zijn, moet een line-up samengesteld worden 
uit personen die beantwoorden aan de algemene beschrijving die de getuige van 
de dader geeft 

(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 zich in de line-up bevindt, of dat het 
mogelijk is? (Malpass & Devine) 

(4) Grootte van de line-up: indien enkel de verdachte getoond wordt, is men 
voorzichtiger. Indien een hele resem verdachten getoond worden, vat men de 
identificatie op als multiple choice  

GETUIGENISSEN VAN KINDEREN  

à Onderzoekers bestudeerden de betrouwbaarheud van het geheugen van kinderen  

ð Dit onderzoek illustreerde dat kleuters meer dan oudere kinderen en volwassenen geneigd zijn 
om eenvoudige verhalen naderhand te wijzigen door suggestieve vragen in hun geheugen te 
incorporeren  

à In een studie van Ceci et al hoorden kinderen tussen drie en twaalf jaar een 
verhaal over een meisje dat maagpijn had nadat ze eieren gegeten had  

ð De kinderen werden de dag erna een suggestieve vraag gesteld, of 
een neutrale vraag  

ð Twee dagen later dienden de kinderen aan te geven wat er net 
gebeurd was  

ð Vooral jonge kinderen werden door de suggestieve vraag beïnvloed 

 

à Voor een kind impliceert de herhaling van dezelfde vraag immers dat het gegeven antwoord niet goed genoeg 
is  

à Leichtman & Ceci: Stam Stone is een onhandige man die altijd brokken maakt  

ð Een tijdje later verbleef er een man in de klas voor enkele dagen 
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ð De dag daarna werd er een gescheurd boek en een bevuilde beer gevonden  
ð Leichtman & Ceci vonden dat door het stellen van suggestieve vragen in een 10-week periode 

ertoe leidde dat 72% van de kleuters beweerden dat Sam Stone het had gedaan en zelfs 45% 
beweerde dit met de eigen ogen gezien te hebben  

à 66 personen staan terecht voor het misbruik van 45 minderjarigen, maar aan de kinderen werden vaak 
suggestieve vragen gesteld, waardoor ze de ene keer wel zeiden dat de persoon het gedaan had en de andere 
keer niet  

à De officier van justitie, Fabrice Burgaud, arresteerde 18 mensen voor kindermisbruik 

ð De arrestaties waren vooral gebaseerd op getuigenissen van de kinderen en werden later bijna 
allemaal vrijgesproken  

GETUIGENISSEN IN DE RECHTSZAAL 

à Getuigenissen in de rechtszaal zijn overtuigend, maar niet gemakkelijk te beoordelen op hun 
waarheidsgehalte  

à Wells et al voerden een aantal experimenten uit waarin deelnemers getuige waren van een geënsceneerde 
diefstal van een rekenmachine  

ð Nadat ze de dader uit een aantal foto’s hadden proberen te selecteren, werden de deelnemers 
verhoord  

ð Een andere groep deelnemers trad op als juryleden en observeerden de ondervragingen en 
beoordeelden de getuigen  

ð De resultaten waren ontnuchterend 
ð De juryleden hadden de neiging om de accuraatheid van de getuigen te overschatten en slaagden 

er niet in om correcte en valse identificaties te onderscheiden  

à Besluitvormingsproces: bij correcte identificaties is men gewoonlijk erg snel, bij valse identificaties is er sprake 
van een voorzichtig en weloverwogen eliminatieproces  

à Er is één uitzondering die ons in staat stelt de accuraatheid van een getuigenis in te schatten  

ð De snelheid waarmee getuigen de identificatie verrichten  

à Om accurate van inaccurate identificaties te onderscheiden, kunnen onderzoekers de getuigen vragen het 
besluitvormingsproces te beschrijven  

à Dunning en Perretta vonden ondersteuning voor het bestaan van een 10-12 seconden regel 

ð Getuigen die hun identificaties binnen de 10-12 seconden maakten, behaalden een niveau van 
90% accuraatheid 

ð Getuigen die meer tijd nodig hadden, slechts 50% 

à Juryleden hebben de neiging om een getuigenis te beoordelen op basis van het vertrouwen dat de getuige in 
zijn of haar getuigenis heeft 

à Luüs en Wells vroegen aan paren deelnemers die getuige waren van een geënsceneerde diefstal, om 
afzonderlijk de dader uit een line-up van foto’s te selecteren  

ð Nadat de deelnemers de verdachte hadden geïdentificeerd, deed de proefleider hen geloven dat 
hun medegetuige ofwel dezelfde persoon had aangeduid, ofwel 
iemand die op hem leek  

ð Het vertrouwen van de deelnemers was afhankelijk van de 
beoordeling van de andere deelnemer 
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à Wells en Bradfield ontdekten dat getuigen die over hun verkeerde identificaties positieve feedback kregen, 
een meer positieve blik hadden op een aantal meer technische aspecten van hun getuigenervaring 

ð Deelnemers kregen in de studie beelden van een bewakingscamera te zien, waarin een 
man een bewaker neerschiet 

ð Nadat ze uit tal van foto’s dader identificeerde kregen ze feedback 

 

DE GETUIGENDESKUNDIGE 

à Sociaalpsychologen kunnen jury’s instrueren over zaken zoals het afdwingen van bekentenissen, 
leugendetectors, beïnvloedbaarheid van het gehugen van kinderen  

à Rechters en advocaten zijn zich nauwelijks bewust van bepaalde processen  

à Leidt ook tot aandacht voor het bewijsmateriaal 

Waarover wil de expert getuigen?  

• Het verwoorden van vragen  
• Line-up instructies 
• Vertekening geïnduceerd door foto’s 
• Relativiteit van zekerheid 
• Informatie na de gebeurtenis 
• Suggestibiliteit van het kind 
• Acoholintoxicatie 
• Cross-raciale vertekening  
• Wapenfocus 
• Accuraatheid-zekerheid 

2.4 NIET-TOEGELATEN BEWIJSMATERIAAL 

PUBLICITEIT VOORAFGAAND AAN HET PROCES 

à Vooral materiaal dat ongunstig is voor de verdediging, wordt in de pers gebracht 

à Hoe meer men over een zaak geïnformeerd wordt, hoe groter de kans op een schuldig verdixt 

à Publiciteit voor het proces houdt twee mogelijke gevaren in 

(1) Vaak wordt informatie openbaar gemaakt die later niet in het gerechtelijke dossier wordt toegelaten  
(2) De timing is heel belangrijk  

à Kerr et al toonden in een studie met 108 schijnjury’s aan dat publiciteit voor 
het proces wel degelijk negatieve effecten heeft 
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ð In deze studie zagen alle deelnemers een op video opgenomen proces van een gewapende 
overval 

ð Eerst werden de deelnemers geconfronteerd met nieuwsberichten over de beklaagden  
ð De helft las neutral materiaal, terwijl de anderen negatieve informatie over de beklaagde kregen  
ð Slechts 33% van de deelnemers die neutraal materiaal kregen, dacht dat de beklaagde schuldig 

was 

à Het bleek dat juryleden die slaagden op een test op vooringenomenheid, amper anders oordeelden dan 
juryleden die als vooringenomen werden geïdentificeerd 

ð Ten tweede bleek dat juryberaadslaging geenszins corrigeert voor de vertekening door de 
negatieve informatie 

ONTOELAATBAAR MATERIAAL 

à Het is soms zo dat de advocaat ontoelaatbare bewijzen aan bod brengt zoals bevoorbeeld illegale telefoontjes, 
bewijzen die ingetrokken werden… 

à De rechterlijke instructie aan de jury om ontoelaatbare bewijzen en getuigenissen naast zich neer te leggen, 
is dikwijls ineffectief 

à Kassin en Sommers lieten deelnemers in een gesimuleerde jury een kopie lezen van een proces van een 
dubbele moord 

ð Gebaseerd op relatief zwak bewijsmateriaal waardoor slechts 24% van de juryleden in een 
controlegroep de beklaagde veroordeelde 

ð In drie andere condities lazen deelnemers hetzelfde verslag, maar met het verschil dat er een 
opgenomen bandopname (waarin de beklaagde aan een vriend insinueert de dubbele moord 
gepleegd te hbben) als bewijsmateriaal was 

ð 79% van de deelnemers oordeelde dat de beklaagde schuldig was 

Instructies door de rechter 

à De rechter geeft instructies net voor de deliberatie, om wettelijke begrippen bij te brengen, omtrent 
mogelijkheden van uitspraak en de te volgen procedure bij beraadslaging  

à Slechts 15% begrijpt de betekenis correct 

ð Dus dienen beter gecommuniceerd te worden  
ð Tijdstip van instructies is belangrijk  

3. BERAADSLAGING DOOR DE JURY 

3.1 DE GROEPSDYNAMICA VAN BERAADSLAGING 

à Jury’s gaan beraadslagen en zien tot een consensus, eindoordeel te komen  

à De macht van aantallen: jury’s beslissen volgens de meerderheidsregels 

à Ze vertonen ook een neiging tot mildheid: jury’s hebben meer de neiging om voor vrijspraak te kiezen dan 
voor straf maar omgekeerd bij jury’s die alleen beslissen ipv in groep 

ð  Kalvin & Kiesel: rechters in 78% van de cases akkoord met jury  

à Informationele beïnvloeding: minderheidsleden worden beïnvloed door argumenten  

à Normatieve beïnvloeding: passen gedrag openlijk aan meerderheid aan, hoewel ze eigenlijk een andere 
mening hebben 
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3.2 DE GROOTTE VAN DE JURY 

à In een zeskoppige jury is de kans op een éénpersoonsminderheid veel groter dan bij 12 leden  

ð Éénpersoonsminderheden weerstaan minder aan meerderheidsdruk 

à Zeskoppige jury’s komen vlugger tot consensus en eindig minder frequent verdeeld  

3.3 DE MEERDERHEID BESLIST 

à Afschaffen consensusregel: juryberaadslaging efficiënter maken  

à Sask constateerde op basis van 59.511 processen in de VS dat slechts 2,5% van de jury’s niet tot consensus 
kwam bij burgerlijke zaken, terwijl dit percentage slechts 0,6% bedroeg bij strafzaken  

à Unanimiteit of meerderheidsregel?  

ð Initiële meerderheid dreigt haar impact te verliezen  
ð Hastie et al: de unanimiteitsregel vs meerderheidsregel leidt tot langere discussies en minder 

aandacht voor het stemmen zelf 
ð De leden voelen zich beter geïnformeerd en zelfzeker en vinden dat de anderen minder 

bevooroordeeld zijn 

4. HET STRAFTOEMETINGSPROCES 

Probleemstelling  

à Er zijn grote verschillen tussen rechters en straffen kunnen hierdoor aanzienlijk verschillen  

ð Partridge & Eldridge: identieke dossiers van 20 rechtszaken door 50 rechters beoordeeld 
ð De krijgt volgt vaak adviezen van andere actoren  
ð Bedreigt het gelijkheidsbeginsel 

4.1 STRAFTHEORIEËN  

à Bepalen de toekenning van strafsoort en strafmaat 

à Hebben tot doel de praktijk van het straffen aan orde, richting en regelmaat te binden en vormen een kritische 
standaard voor voortdurende bezinning op die praktijk  

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

à Grote meningsverschillen bij de bevolking en rechters over wat een goede straf is  

à De meest gekende straftheorieën zijn  

(1) Retributivisme 
ð Onderzoek dat mensen die deze theorie volgen vaker kiezen voor langere strafmaten bij 

toenemende ernst van het misdrijf, onafhankelijk van de waarschijnlijkheid waarmee de 
veroordeelde in de toekomst deze daden zal herhalen  

ð De gerechtigheid eist dat daders van delicten gestraft worden en hierbij moet de straf 
proportioneel zijn aan het delict 

ð Sommige retributivisten refereren aan een kosten-baten analyse waarbij de straf de baten 
zijn die gepaard gaan met delicten dient te compenseren 

(2) Utilitarisme 
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ð Praktijk van het straffen gerechtvaardigd omdat dit het toekomstig algemeen welzijn 
verhoogt door de reductie en preventie van criminaliteit: hierot een aantal instrumenten 
beschikbaar  

- Individuele en algemene afschrikking: men ziet af van een dilect omdat men 
angst heeft voor de straf  

- Rehabilitatie: zodat de persoon verandert en een productief lid van de 
samenleving wordt 

- Onschadelijkingmaking: beperking of volledig afnemen van de 
bewegingsvrijheid van criminelen  

Hanteren van straftheorieën door rechters 

à Onderzoek van rechterlijke deliberaties waarin meerdere rechters aan straftoewijzing deden  

ð Men rept nauwelijks een woord over straftheorieën en strafdoelen, maar men had het 
vooral over concrete dader- en daadfactoren  

à Het is misschien mogelijk dat straftheorieën op een impliciet niveau meespelen  

4.2 DE RECHTERLIJKE PERSOONLIJKHEID 

à Verschillende belangrijke variabelen hebben weinig impact 

• Politieke oriëntatie 
• Opleiding en werkervaring  
• Opvattingen over de ernst van criminaliteit als een wetenschappelijk probleem 
• Opvattingen over de oorzaken van criminaliteit 

à Angelsaksische landen: weinig bewijs 

à In continentale lander, waar de rechter een grote inbreng in de procesvoering heeft, ziet men een beperkte 
impact van de persoonlijkheid van de rechter 

4.3 GERECHTIGHEID 

à Niet enkel de uitkomst telt, maar ook de manier waarop men tot een beslissing komt 

ð Beslissingsbeheersing:  heeft elke partij de mogelijkheid om de beslissing te verwerpen? 
ð Procesbeheersing: heeft elke partij de mogelijkheid haar verhaal te doen?  

à Procesbeheersing of het kunnen laten horen van een stem is erg belangrijk 

à Accusatoire rechtspleging: openbare aanklager en verdediging presenteren hun versie van de feiten (VS) 

à Inquisitoire rechtspleging: een neutrale onderzoeksrechter verzamelt bewijzen pro en con (België) 

à Meestal prefereert men accusatoire rechtspleging 

 

 

 

 

 

 


