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HOOFDSTUK 1: INLEIDING 
1. DE MENS IS EEN SOCIAAL DIER 

Wie we zijn, ontstaat in onze interactie met andere mensen.  

We zijn verzot op nadenken over onszelf en anderen, en over hoe te reageren in sociale situaties. Anderen 
observeren, gedrag analyseren, is een fulltime activiteit. We zijn niet graag alleen, en staan stil bij wat onzelf drijft.  

Vragen die sociale psychologie behandelt: 

· Haat en geweld 
· Conflict en wantrouwen 
· Samenwerking en hoe we omgaan met culturele, etnische, raciale en religieuze verschillen 

Belangstelling voor sociaalpsychologische thema’s in de media (blz. 5) 

· Ook tijdens films of tv-series denken we na over het gedrag van de spelers, we observeren en analyseren 
hun gedrag om het uiteindelijk te voorspellen 

Bv. Temptation Island: benieuwd naar welke gedragingen ze gaan stellen de volgende aflevering.  

2. SOCIALE PSYCHOLOGIE: DEFINITIE EN VERWANTE DISCIPLINES  

2.1. DEFINITIE VAN SOCIALE PSYCHOLOGIE 

Sociale psychologie 

Sociale psychologie is de wetenschappelijke studie (1) naar de wijze waarop gedachten, gevoelens, motivaties 
en gedragingen (2) van mensen beïnvloed worden door de aanwezigheid van anderen (3) en hoe wij zelf een 
invloed uitoefenen op hoe andere personen denken, voelen en zich gedragen. (Allport, 1985) 

(1) wetenschappelijke studie 

· Systematische observatie, beschrijven, meten, data analyseren volgens bepaalde methodieken  

· Opgeleverde kennis hoort cumulatief te zijn (=met iedereen bespreekbaar, iedereen kan info toevoegen)  

· Niet louter intuïtief of door ervaringen 

· Belangrijk is het hanteren van experimenten en gevalideerde vragenlijsten 

Experiment 

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

(2) gedachten, gevoelens, motivaties en gedragingen 

Bestudeert totaalbeeld, ene keer meer aandacht gericht op ene component dan andere.  

Manier waarop het individu de sociale wereld waarneemt, begrijpt en interpreteert  

= subjectieve interpretatie van objectieve eigenschappen.  

Vooroordelen ten aanzien van bepaalde mensen (bv. homo’s, gehandicapten, …) 
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(3) aanwezigheid van anderen 

Het ‘sociale’ = sociale invloed van anderen op het individuele functioneren en individuele processen die 
intern spelen, maar toch betrekking hebben op anderen (bv. vooroordelen en stereotyperen).  

Gedachten of gevoelens van personen over niet-sociale objecten, zoals hun attitudes.     

2.2. DE KRACHT VAN DE SOCIALE SITUATIE  

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

Ronald Reagan 

“Heeft Reagan zijn vel gered door zijn oneliners?” 

3 speeches: 

· Met oneliners en reactie  hoge beoordeling 
· Zonder oneliners met reactie hoge beoordeling 
· Met oneliners zonder reactie lagere beoordeling  

Reagan werd vooral door de publiekreacties verkozen, niet door zijn oneliners.  

Stanford prison experiment (Philip Zimbardo) 

Hypothese: slechte omgeving zal mensen aanzetten tot het stellen van slecht gedrag, ook als mensen die onder 
normale omstandigheden het goede zouden doen.  

Onderzoek in namaakgevangenis. 21 deelnemers toevallig verkozen tot bewaker of gevangene.  

· Gevangenen: thuis opgehaald door politie, gevangeniskledij en identificatienummer.  
· Bewakers: kaki uniformen, knuppels, handboeien, reflecterende brillen, sleutels, … 

Enige taak: goede orde scheppen.  

· Bewakers gedroegen zich steeds wreder 
· Gevangenen werden passief en gedemoraliseerd 

Stopzetting 

· Veel vroeger dan voorzien  
· Gevangenen leden onder depressies, psychosomatische huiduitslag 
· Experiment methodologisch en ethisch fel bekritiseerd  
· Zimbardo zou de bewakers aangezet hebben hun taak met nodige hardheid uit te voeren 

The Experiment – BBC 

Lightversie van Stanford prison experiment. 15 deelnemers willekeurig opgedeeld in gevangenen en bewakers.  

Dezelfde brutaliteit van de bewakers geconstateerd als bij Stanford experiment.  

 

 

 

 



 3 

2.3. SOCIALE PSYCHOLOGIE EN VERWANTE DISCIPLINES  

Sociologie 

 = de studie van groepsfactoren (bv. SES, nationaliteit, etnische achtergrond) dus CONTEXT.  

Vergelijking sociale psychologie: 

· Gelijk: interesse voor soortgelijke onderwerpen die groot maatschappelijk belang hebben. 

· Verschil: sociale psychologie meer gebruik van experimenten. 

Breed zicht als sociologie en sociale psychologie samen gebruikt worden:  

Multilevel analyses 

= effecten van variabelen op groeps- en individueel niveau in een enkele analyse nagaan. Nagaan 
of verbanden tussen variabelen op het individuele niveau mee bepaald worden door variabelen 
gemeten op het collectieve niveau.  

Persoonlijkheidspsychologie 

 = studie van cross-situationele stabiliteit tussen individuen.  

Vergelijking sociale psychologie: 

· Gelijk: beiden modellen die gedrag voorspellen o.b.v. van gedachten, affect en motivaties  

· Verschil: gerichtheid op respectievelijk individuele verschillen en situaties.  

- Persoonlijkheid: slechts één bron van gedrag = de persoon zelf 

- Sociale: begrijpen hoe situaties een impact hebben op verschillende personen 
=> belangstelling voor cross-individuele consistentie binnen situaties.  

Interactionisme 

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

· Zwakke en sterke situaties 

Zwak = beïnvloeden gedrag matig waardoor disposities grotere impact hebben op gedrag.  

Twee voorbeelden boek blz. 11 
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2.4. ANDERE PSYCHOLOGISCHE DOMEINEN  

 

Klinische psychologie Denkt in termen van lijven en therapieën. Probeert personen met psychische 
problemen of stoornissen te begrijpen en te behandelen.  

Gelijkenis S.P. = onderzoek hoe personen in sociale situaties handelen.  

Persoonlijkheidspsychologie Studie van cross-situationele stabiliteit tussen individuen bv. vragenlijst 

Cognitieve psychologie Kijkt naar het denkproces en gedachten bv. leren, onthouden en redeneren.  
Sociale cognitie = interface tussen cognitieve en sociale psychologie.  

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

Arbeids- en 
organisatiepsychologie 

Bestuderen de mens in relatie tot zijn werk en (werk)organisatie 

 

2.5. SOCIALE PSYCHOLOGIE EN MENSENKENNIS  

Sociale psychologie gaat over mensen en over wat ze doen in hun sociale context en relaties.  

Mensenkennis is niet empirsich getoetst, kan overeenkomen met wetenschappelijke kennis maar ook niet. We 
kunnen fout of juist zitten.  

Experiment in de les: 

· Als je kinderen beloont voor iets wat ze graag doen, dan zullen ze die activiteit naderhand … uitvoeren 

meer, even veel of minder 

· Het herhaaldelijk zien van een persoon, een schilderij, een gebouw zal je waardering ervoor …  

verhogen, niet wijzigen, verminderen 

3. DE GESCHIEDENIS VAN DE SOCIALE PSYCHOLOGIE                    (ZELFSTUDIE)  

Sinds het begin van de 20e eeuw gestructureerd sociaalpsychologisch onderzoek.  

Eerste labo voor experimentele psychologie: 1879 Leipzig, Wundt 

3.1. BEGINJAREN (1880 - 1935) 

Gustave Le Bon – boek Psychologie des Foules (1895)  

· Massageweld (sociologisch fenomeen) wordt gerelateerd aan pscyhologie (processen binnen individu). 
· Massa bezorgt individu gevoel van anonimiteit wat zorgt voor verlies van verantwoordelijkheidsgevoel.  

Eerst onderzoeken die echter geen coherent programma vormen bv. Max Ringelmann (1880) of Normann Triplett. 

· Vergelijking van groepsprestaties met individuele prestaties (touwtrekken).  
· In groep presteert men minder dan alleen 
· Zo ondervond Triplett dat fietsers sneller fietsen in het bijzijn van anderen, experiment met wieltje.  
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Eerste drie handboeken  

· Mc Dougall 
· Edward Ross 
· Floyd Allport 

- Vooral zijn opvattingen over sociale psychologie nu nog algemeen aanvaard   
- Experiment als geprefereerde wetenschappelijke methode 
- Interactie tussen personen en sociale context.  

3.2. JAREN VAN BEVESTIGING (1936 - 1960)             (!) 

De betekenis van WO II en de jodenvervolging voor de ontwikkeling van de sociale psychologie in de USA.  

· Na WO II: verhoogde belangstelling sociale psychologie 
· Door geweld naziregime: interesse in vragen over oorzaken van geweld, vooroordelen, gehoorzaamheid, … 

Society for the Psychological Study of Social Issues: aandacht voor maatschappelijke problemen.  

3 grondbeginselen van Kurt Lewin (1935) 

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

Verschillende personen zien eenzelfde situatie op verschillende wijze en stemmen hun gedrag op deze 
perceptie af. Belangrijk om de situatie bekijken door de ogen van degene die we willen begrijpen.  

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

Twee soorten gedragsdeterminanten: interne en externe.  

3. Sociaalpsychologische theorieën kunnen worden toegepast voor oplossing van praktische sociale problemen  

Sociaalpsychologische inzichten toepassen op maatschappelijke interventies.  

· Fundamenteel onderzoek = specifieke hypothese toetsen, inzicht in menselijk gedrag verruimen.  
 

· Toegepast onderzoek = sociaalpsychologische theorieën/methoden om dagelijkse gebeurtenissen 
beter te begrijpen en een bijdrage te leveren tot het oplossen van maatschappelijk problemen.  

Drie vooraanstaande studiegebieden van de toegepaste sociale psychologie: 

1. Duurzaamheid en milieu 
2. Recht 
3. Politiek 
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Belangrijke bijdragen – 1950 

Auteur Bijdrage 

T. Adorno et al. 
The authoritarian personality 

Vooroordelen en ideologische attitudes 

G. Alleport 
The nature of prejudice 

Stereotypering, vooroordelen en intergroepcontact 

S. Asch Conformiteit en persoonsperceptie 

L. Festinger Sociale vergelijkingstheorie en cognitieve dissonantietheorie 

F. Heider Balanstheorie en attributietheorie 

C. Hovland et al. Attitudes en persuasieve communicatie 

H. Kelley Attributietheorie 

 

3.3. GROEI EN DEBAT (1960 - 1975) 

Vertrouwen en uitbreiding: sociale psychologie wordt op steeds meer domeinen toegepast en bestudeerd.  
bv. apathie van omstanders, agressie, stress 

MAAR: ongelijke wetten en Vietnamoorlog  

 => sociale psychologen werden meer om hulp gevraagd, maar konden vaak geen oplossingen bieden.  

GEVOLG: 

· Ethische kritiek op het experiment (Kelman) 
· Methodologische artefacten: verwachtingen van de experimentatoren beïnvloed het gedrag van de 

deelnemers (Orne, Rosenthal) 
· Cultureel en filosofisch relativisme, maar beperkt (Gergen) 
· De wetenschap gedomineerd door mannen  

3.4. METHODOLOGISCH EN INHOUDELIJK PLURALISME: (1975 - HEDEN) 

Pluralisme 

Methodologisch Multimethodisch = belang laboratoriumexperimenten groot, maar ook andere 
onderzoeksmethoden gehanteerd.  

Inhoudelijk 

 

“Hete” versus “koele” perspectieven 

· Heet: emotie en motivatie 
· Koel: cognitie (cfr. sociale cognitie = hoe we info over onszelf en anderen 

waarnemen, onthouden en interpreteren).  

Internationale en 
culturele 
perspectieven 

Internationalisering 

· Opkomst sociale psychologie in Europa en Azië 
· Internationaal en multicultureel onderzoek 
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4. SOCIALE PSYCHOLOGIE IN DE 21STE EEUW                     (ZELFSTUDIE)  

4.1. HERSENONDERZOEK  

Nieuwe beeldvormingstechnieken: mogelijkheid brein in werking te bestuderen bv. fMRI 

GEVOLG: ontstaan van sociale neurowetenschap  

· Studie van relatie tussen neurologische en sociale processen 
· Bestudeert hoe de sociale wereld hersenactiviteit en biologische processen beïnvloedt en vice versa 

Ook studies rond hormonen, genetisch materiaal 

GEVOLG: ‘traditionele’ sociaalpsychologische onderzoek minder aandacht en middelen  

4.2. HET INTERNET  

Evolutie in de manier waarop informatie wordt verworven en hoe we communiceren. Onze digitale voetafdruk 
wordt steeds groter, dus zijn er steeds meer gegevens beschikbaar.  

Meer en meer via internet communiceren = interessant onderwerp voor sociale psychologen.  

4.3. SOCIAAL-CULTURELE PERSPECTIEVEN  

2 soorten onderzoek: 

1. Crosscultureel verschillen tussen culturen 
2. Multicultureel verschillen binnen dezelfde cultuur  

2 soorten culturen: 

1. Individuele klemtoon op zelfstandigheid, autonomie en onafhankelijkheid, individu > groep.  
2. Collectivistische klemtoon op afhankelijkheid, samenwerking en sociale harmonie, groep > individu.  

Hoe bepalen welke cultuur je hebt? 

1. Complexiteit maatschappij 

Complexe geïndustrialiseerde maatschappij: identificaties bij meerdere groepen dus minder 
trouw aan 1 groep. Meer belang voor persoonlijke doelstellingen (= individueel) 

2. Welvaartspeil maatschappij 

Financieel van elkaar afhankelijk zijn bevordert de sociale mobiliteit en de aandacht richt zich op 
persoonlijke doelstellingen (= colelctivistisch) 

3. Heterogeniteit 

Homogene of hechte maatschappijen zijn mensen geneigd om onbuigzaam en onverdraagzaam 
te reageren op diegenen die van de norm afwijken.  

Losse maatschappijen met grote culturele diversiteit staan toleranter tegenover afwijkend 
gedrag en individuele expressie.  

4.4. OPEN WETENSCHAP 

Registratie en replicatie.  

Preregistratie van onderzoek: onderzoekers maken de verwachte uitkomsten kenbaar op een platform alvorens 
ze de gegevens verzamelen.  
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HOOFDSTUK 2: ONDERZOEKSMETHODEN 
WOORD VOORAF 

Iedereen heeft andere kijk op de werkelijkheid. Er is nood aan nauwkeurige observatie, betrouwbare meting en 
veel communicatie om alle stukjes van de puzzel samen te leggen.  

cfr. metafoor van de olifant en de blinden 

Wetenschappelijke manier om kennis te verwerven verloopt cyclisch.  

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

Theorie  

= georganiseerde set van abstracte principes die het mogelijk maken geobserveerde fenomenen te verklaren.  

Drie criteria waarop theorie beoordeeld wordt: 

1. Eenvoud 
2. Volledigheid 
3. Generativiteit (laat de theorie toe om gemakkelijk nieuwe inzichten te verwerven?) 

1. DE ONTWIKKELING VAN HYPOTHESEN  

Een goed idee  

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

Opzoeken van psychologische literatuur 

· Google scholar of Web of Science (stamboomstructuur) 
· Het lot van elke theorie is dat ze ooit overtroffen worden door nieuwe theorieën.  

Soorten bronnen: 

1. Primaire  oorspronkelijk gepubliceerd werk, vaak artikelvorm in tijdschriften.  
2. Secundaire samenvatting van onderzoeksbevindingen, vaak theoretische hoofstukken 

2. HET OPERATIONALISEREN (MEETBAAR MAKEN) VAN VARIABELEN  

Conceptuele variabelen zijn abstract: conformiteit, attitude, geweld, discriminatie, groepsdruk, agressie.  

· Operationele definitie = procedure om conceptuele variabele te meten of te manipuleren  
· Meerdere operationalisaties zijn mogelijk bv. van agressie: elektroshocks geven, … 

· Geen enkele operationele variabele dekt volledig de conceptuele  

· Begripsvaliditeit = de mate waarin meetinstrumenten meten wat ze bedoelen te meten en experimentele 
manipulaties die variabelen beïnvloeden die ze beogen te manipuleren.  

2.1. ZELFBESCHRIJVING  

Zelfbeschrijving = de deelnemer beschrijft zelf gedachten, gevoelens, verlangens of gedrag.  

Enkelvoudige vragen of meervoudige vragen die een concept meten (bv. schaal subjectief welbevinden) 

· Schalen met meerdere items zijn beter dan concepten met 1 enkele vraag.  
· Interne consistentie = de mate waarin items van een vragenlijst met elkaar samenhangen of correleren.  
· Meest gehanteerde statistiek om samenhang te rapporteren = Cronbach alfa coëfficiënt.  
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Problemen 

· Sociale wenselijkheid: de neiging zichzelf zo positief mogelijk te presenteren 

- Pseudo-informatiebron: effecten van sociale wenselijkheid onderzocht 

- Vooral bij leugendetector 

· Inwilligingstendens: de neiging om affirmatief te antwoorden = ja-zeggen-tendens.  

Gebruik schalen en schaalankers 

Likert: meerpuntenschaal waar men aanduidt in welke mate hij of zij het met de uitspraak eens is.  

2.2. GEDRAGSOBSERVATIE 

Observeren is ingewikkeld want het is subjectief.  

Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid  

= de mate waarin verschillende waarnemers overstemmen in de waarnemingen die ze rapporteren.  

· Coderen of bepaalde (verbale en non-verbale) gedragingen al dan niet aanwezig zijn.  
· Codeerschema’s kunnen ingewikkeld zijn en dienen getest en gecontroleerd te zijn.  
· Verschillende beoordelaars dienen in belangrijke mate hetzelfde te rapporteren.  

Problemen 

· Als mensen doorhebben dat ze geobserveerd worden vertonen ze een overdreven gunstig beeld.  
· Volgorde-effect: even deelnemers presteerden beter want zij moesten in de finale als laatste optreden. 
· Computermetingen: reactiesnelheid, gedragsregistratie, innerlijke processen (bv. neurowetenschap).  

3. IDEEËN TESTEN: ONDERZOEKSPLANNEN  

Onderzoeksmethode: conceptuele variabelen veranderen in operationele variabelen die meetbaar zijn.  

2 soorten onderzoek (best combineren) 

1. Correlationeel vragenlijsten waar men verbanden tussen variabelen na gaat 
2. Experimenteel op basis van resultaten uitspraken over oorzaak-gevolgrelaties 

Veldonderzoek = observeren van mensen in natuurlijke omgeving 

3.1. BESCHRIJVEND ONDERZOEK  

Beschrijvend onderzoek = beschrijven van gedachten, gevoelens en gedragingen van personen.  

· Is niet hypothesetoetsend ! 
· Observationeel onderzoek  (systematische observatie van mensen bv. hulpgedrag bekijken) 
· Archiefonderzoek   (studie bestaande stukken, verslagen, …) 
· Opiniepeiling    (vragen over attitudes, opvattingen… in een bepaalde populatie) 
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3.2. CORRELATIONEEL ONDERZOEK  

Correlationeel onderzoek = hypothesen over relaties tussen variabelen bv. relatie tussen zelfwaardering en 
populariteit. = mate van (of gebrek aan) overeenkomst tussen twee variabelen 

Correlatiecoëfficiënt r  

Positief – negatief – nul  

· Hoe groter de absolute waarde van r, hoe sterker de relatie.  
· Teken van r duidt richting van de correlatie aan: 

- Positief  hoge scores gaan gepaard met hoge scores 
- Negatief  hoge scores gaan gepaard met lage scores 

· Bij kwalitatieve variabelen niet mogelijk om r te berekenen 

Interactie-effect 

Moderatie-effect of interactie-effect = er is een een derde variabele in het spel.  

Bv. de relatie tussen mishandeling tijdens de kinderjaren en later antisociaal gedrag is afhankelijk van de 
genetisch bagage van het individu.  

De derde variabele in het voorbeeld was het MAOA-gen.   

Voor- en nadelen 

Voordelen Nadelen 

· Soms te ethisch onverantwoord voor 

experimenten, maar niet voor correlationeel.  

· Verschillende veriabelen tegelijk bestuderen 

· Grote vrijheid 
 

· Niet causaal oorzaak – gevolg) 

Longitudinaal correlationeel onderzoek  

= correlationeel onderzoek waarbij de bestudeerde variabelen op twee of meerdere tijdsmomenten 
worden gemeten, hier kan causaliteit wel aangetoond worden.  

3.3. EXPERIMENTEEL ONDERZOEK 

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

· Causaliteit aantonen: experimentator heeft totale controle en deelnemers zijn toevallig toegewezen. 

· Toevallige toewijzing: elke deelnemer even veel kans om toegewezen te worden aan elke conditie.  

· Manipulatie: onafhankelijke variabele manipuleren en kijk welk effect het op de afhankelijkee heeft 

Onafhankelijke variabelen 

= de factoren of variabelen in een experiment die door de onderzoeker gemanipuleerd worden om te 
zien of ze effect hebben op de afhankelijke variabelen.  
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Afhankelijke variabelen 

= de variabelen in een experiment waarvan de waarde door de onderzoeker gemeten of geregistreerd 
wordt om te zien of hun waarde beïnvloed wordt door een of meerdere onafhankelijke variabelen.  

3.3.1. HOOFDEFFECT EN INTERACTIE 

= conditionele of moderale effecten.  

Hoofdeffect 

= effect van een onafhankelijke variabele op de afhankelijke variabele.  

Interactie-effect  

= als het effect van 1 onafhankelijke variabele (op de afhankelijke variabele) afhankelijk is van de 
waarde van een andere onafhankelijke variabele.  

Combinatie 

· Hoofdeffect van onafhankelijke variabele X op Y 
· Hoofdeffect van onafhankelijke variabele Z op Y 
· Interactie tussen onafhankelijke variabelen X en Z op Y 

 

3.3.2. STATISCHE SIGNIFICANTIE 

Met significantie gaat men na op welke waarschijnlijkheid de resultaten verkregen zijn.  

Statistische significantie van effecten 

· Significantiedrempels: .05, .01, .001 
· Onderzoeksresultaat is statisch significant als de analyse aangeeft dat de kans om het bewuste resultaat 

(of een extremer resultaat) te bekomen, terwijl er in realiteit geen enkel effect is, kleiner is dan 5 procent. 

Replicatieonderzoek = opnieuw het onderzoek doen en dezelfde resultaten verkrijgen.  

3.3.3. INTERNE EN EXTERNE VALIDITEIT 

Interne validiteit 

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

Basisvoorwaarden van experiment: volkomen toevallige toewijzing en controle van de proefleider.  
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Controlegroep 

= een groep deelnemers die exact dezelfde procedures van het experment opgelegd krijgen, niet 
blootgesteld worden aan de onafhankelijke variabelen, een vergelijkingspunt.  

 

Bedreigende factoren 

· Proefleidereffect = de verwachtingen van de proefleider over de resultaten van een experiment bepalen 
zijn of haar gedrag ten aanzien van de deelnemers, waardoor deelnemers hun gedrag aanpassen.  

=> communicatie tusen proefleider en de deelnemers minimaliseren! 

 

Externe validiteit 

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

Experiment is extern valide indien met andere proefgroepen dezelfde resultaten geboekt worden 

· Inductief en dus nooit logisch dwingend 
· Replicatie met andere taken, subjecten, situaties (veldexperimenten) en tijdstippen 

 

Bedreigende factoren 

Representativiteit van de taken 

· Wereld realisme = de mate waarin de onderzoekssituatie met de werkelijke wereld overeenkomt (bv. 
gevangenisexperiment vs. Milgrams schokexperiment) 
 

· Experimenteel realisme = de mate waarin de experimentele situatie en de procedures voor de 
deelnemers als echt ervaren worden.  

Wereld realisme en experimenteel realisme leiden tot een hogere externe validiteit.  

 

Deceptie (en debriefing) 

Deceptie = het verstrekken van valse info aan deelnemers over de doelstellingen van het onderzoek met als doel 

dat de deelnemers zich ‘natuurlijk’ en spontaan gedragen.  
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4. ETHIEK EN WAARDEN IN DE SOCIALE PSYCHOLOGIE         (ZELFSTUDIE)  

Institutionele beoordelingscommissie: ‘waakhonden’ van onderzoek, beschermen het welzijn van deelnemers. 

4.1. 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.  

· Deelnemers moeten expliciet hun toestemming verlenen om mee te werken aan een onderzoek 
· Misleiding m.b.t. lichamelijke risico’s, ongemak of onaangename emotionele ervaringen is verboden.  
· Je mag wel vage of beperkte info houden (behouden van interne validiteit) 

4.2. DEBRIEFING: ALLE UITLEG VERSTREKKEN 

De onthulling van de bedoeling van het onderzoek na het beëindigen ervan, waarmee de onderzoeker probeert 
de eventueel opgewekte negatieve gevoelens tegen te gaan en het belang beklemtoont van deelname aan het 
onderzoek voor de wetenschap.  

4.3. WAARDEN EN WETENSCHAP  

Wetenschap is niet vrij van ideologie, vertrouwen in wetenschap kalft af aan de politieke rechterkant.  

Onderzoekers met een conservatieve achtergrond vinden hun gading niet in de (sociale) psychologie 

‘stapelgate’.  
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HOOFDSTUK 3: HET SOCIALE ZELF 
1. HET SOCIALE ZELF 

Wat is het ‘sociale zelf’? 

= verzameling van opvattingen en gedachten over onszelf 

1. Het ‘mij’ = alle kennis over onszelf zit vervat in het ‘zelfconcept’ 
2. Het ‘ik’ = zelfregulatie,de actor die weet en het stuur van ons dagelijks leven in handen heeft.  

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  

Het zelf = vermogen om jezelf als distinctieve entiteit te zien, jezelf herkennen in de spiegel bv. katten en honden 
(weinig dieren) beseffen niet dat het beeld in de spiegel zichzelf is (=spiegelonderzoek) 

Spiegelonderzoek 

Gallup:  

· Spiegelervaring leidt tot herkenning in de spiegel, controlegroep zonder ervaring niet.  
· Chimpansees die nog nooit in contact waren gekomen met soortgenoten, slaagden niet voor de proef 

= geen zelf zonder de ander.  

Lewis & Brooks-Gunn 

· Stip op hoofd peuters aanbrengen, herkennen zichzelf als ze naar zichzelf reiken en niet naar spiegelbeeld. 
· Herkennen zichzelf tussen 18 en 24 maanden 
· Kinderen die voor de test slagen gebruiken meer termen ‘ik’ en ‘mij’ 

Anderson & Chen: het zelf is ‘relationeel’.  

C.H. Cooley: looking-glass zelf 

· Zelf wordt verder ingevuld door sociale reacties 
· Het beeld dat significante anderen van je hebben is het beeld dat je hebt over jezelf 
· Je ziet jezelf door de ogen van anderen 
· bv. je papa zegt altijd dat je onhandig bent, dit zie je op den duur ook in jezelf  

Mead: generalised other 

· Nooit zelf iets neergeschreven  
· Generalised other = mens komt via sociale relaties tot een algemeen beeld van de waarden en 

normen die in een maatschappij gelden 

De maatschappij, rollen van anderen en regels waardoor je beeld van jezelf vormt  

bv. op het voetbalspel gaat men niet random gedrag vertonen, men gedraagt zich volgens de 
opgelegde regels  

Mensen buiten de maatschappij zijn geen mensen, je moet tot een groep behoren 
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1.2. ZELFSCHEMA’S  

= zo bouwen we kennis op over het zelf, gestructureerde kennisverzamelingen.  

 

Het zelfconcept 

= het geheel van de opvattingen van een individu over zijn of haar persoonlijke eigenschappen.  

Zelfconcept bevat aantal zelfschema’s.  

= mentale structuren die we hanteren om zelfrelevante kennis te organiseren en de informatieverwerking 
ervan te sturen.  

Men is schematisch of a-schematisch: 

· Schematisch passen zelfschema toe, uiten dit, kunnen sneller opinie over zichzelf maken.  
· A-schematisch geen schema, eigenschap die er weinig toe doet en niet veel gebruikt wordt. 

Als je bv. gewicht wel belangrijk vindt, kan je snel calorieën aflezen, dingen over voedsel weten, …  

 

Belang: sturen de interpretatie van individuele levenservaringen en de latere herinnering eraan.  

We passen zelfschema’s toe bij informatieverwerking over anderen  

 

Zelfreferentie-effect 

Zelfreferentie-effect = informatie geralateerd aan het zelf wordt beter verwerkt en onthouden.  

Experiment  

· Deelnemers moeten woorden op 3 condities beoordelen (eigenschappen, betekenis of zelfbetrekking).  
· Geheugentest: deelnemers herinnerden meest de woorden met betrekking op het zelf.  

1.3. ZELFREGULATIE 

Zelfregulatie = de intentionele poging om gedachten, gevoelnes en gedrag te controleren en eventueel te 
veranderen aan de hand van interene standaarden.  

 

1.3.1. CONTROLETHEORIE   

Controletheorie = stelt het mechanisme van de negatieve feedbacklus voorop, waarbij het individu begrepen 
wordt als een ‘zelfregulerend systeem’ 

· Systeem: verschillende hiërarchische niveaus 
· Niveaus opereren als referentiepunten tegenover elkaar 
· Standaard = hoogste niveau 
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1.3.2. ZELFDISCREPANTIETHEORIE 

Zelfdiscrepantietheorie = de theorie stelt dat er bij iedereen een discrepantie is tussen enerzijds wie we werkelijk 
zijn en anderzijds wie we zouden willen of wie we moeten zijn.  

· Ought self = eigenschappen die we zouden moeten hebben, plichtsbesef en verantwoordelijkheid. 
· Ideale zelf = eigen die we willen hebben.  

Ought self + ideale zelf = zelfgidsen of persoonlijke maatstaven.  

Decrepantie tussen actuele zelf en zelfgidsen te groot = lagere zelfwaardering = negatieve emoties.  

Afwijkingen tussen het actuele zelf en ought self leiden tot schaamte en schuld.  

 

1.3.3. ZELFBEWUSTZIJNSTHEORIE 

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

Zelfbewustzijn is aversief, want het confronteert ons met onze beperkingen.  

Zelfgerichte mensen bemerken zelfdiscrepanties 

· Motiveren tot het vermijden van zelfbewustzijn 
· Motiveren tot gedragsverandering 

Zelfgerichte mensen hebben de neiging zich volgens persoonlijke waarden te gedragen 

Experiment 

Mensen durven eerder slang vastnemen als er geen spiegel voor hen staat dan dat er wel een voor hun 
staat. Spiegel zorgt voor betere bewustheid van angsten.  

Oplossingen (descrepantie laten dalen) 

1. Zelfdiscrepanties verminderen door gedrag aan te passen  
2. Zelfbewustzijn vermijden 

cfr. Baumeister: drugmisbruik, alcoholisme, … zijn middelen om (negatief) zelfbewustzijn te ontvluchten 
 

1.3.4. OORZAKEN EN GEVOLGEN VAN HET BEWUTZIJN 

              Verwachte reductie van de zelfdiscrepantie 

Hoog = als je denkt dat je kan 
aanpassen, zul je gedragingen 
aanpassen.  

Laag = als je denkt dat het 
onmogelijk is, ontvlucht je 
zelfbewustzijn.  

Csikszentmihalyi en Figurski 

· Volgden meer dan 100 volxassen die om de 2 uur gedachten moesten neerschrijven 
· Slechts 8% van gedachten had betrekking op het zelf 
· Aandacht voor het zelf heeft negatieve gevolgen voor de gemeodstoestand 
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Experiment van Stirman en Pennebakker 

· Twee soorten dichters die zelfmoord pleegden vergelijken 
· Zelfreflectie brengt persoonlijke tekortkomingen aan het licht 

Zelfgericht gedrag 

Experiment Halloween: er werd gevraagd aan kinderen om aan de deur slechts 1 snoepje uit de mand te halen. 
Bij sommige manden stond een spiegel. Als er geen spiegel stond, namen ze sneller meer dan als er wel 1 stond.  

1.3.5. BEPERKING VAN ZELFREGULATIE 

Zelfregulatie is beperkte bron, als je jezelf reguleert heb je minder energie over voor andere taken.  

Experiment Muraven en Baumeister (film met lijken van dieren) 

· 3 condities: zelfcontrole versterken, onderdrukken of geen zelfcontrole.  
· Na de film: minder onderdrukking, meer “geen zelfcontrole”.  

 

2. HET ZELFCONCEPT  

Verschillende bronnen om beeld van onszelf op te bouwen: introspectie, zelfperceptie, impact van anderen of 
impact van geslacht, cultuur en  generatie.  

2.1. INTROSPECTIE  

Introspectie = het observeren en onderzoeken van interne processen, zoals denkbeelden, emoties en motivaties. 
Het proces van ‘in jezelf kijken’, over jezelf ‘nadenken’.  

Probleem: we denken niet veel aan onszelf cfr. Csikszentmihalyi en Figurski  

We zijn ons niet bewust van de directe oorzaken van onze gedachten en gedragingen (introspectie leidt dus soms 
tot de verkeerde conclusies). Mensen komen soms tot besluiten zonder dat ze de echte reden ervan weten.  

Onderzoek: deelnemers zien foto’s en moeten kiezen wie ze de aantrekkelijkste meisjes vinden. Later 
uitleggen waarom ze deze meisjes kozen. Ze verzonnen redenen voor de foute keuze.  

Primeren (priming) 

= bepaalde ideeën die voor een korte tijd in ons geheugen toegankelijk zijn (door subliminale aanbieding). 

Bv. concept ‘behulpzaam’ of ‘oneerlijk’ wordt heel kort getoond op computerscherm. Daarna lazen ze 
dat student antwoorden doorgaf aan medestudent.  

Dag erna beoordeelden zij die ‘behulpzaam’ zagen de student als eerlijk. Zij die ‘oneerlijk’ zagen 
beoordeelden de student als onbehulpzaam.  

Introspectie kan inaccuraat zijn 

· Nisbett & Wilson: oorzaken en correlaten van eigen gedrag worden weinig accuraat ingeschat 

Kan introspectie helpen beslissing te nemen? 

· Wilson & Schooler: keuze potten confituur, sommige moesten nadenken over “waarom”, daardoor 
andere resultaten (als je moet nadenken komt iets lager op oordeling). 
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Of beoordelingen overeenkomen hangt af van welk soort sturing gedrag heeft: 

1. Cognitief gestuurd redenen opsommen (accurater) 
2. Affectief gestuurd op gevoel vertrouwen (minder accuraat) 

Barnum-effect 

= de neiging van mensen om vage en algemeen geldende uitspraken over zichzelf te accepteren als juist, 
terwijl de omschrijving voor bijna iedereen opgaat. 

2.2. ZELFPERCEPTIE  

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

Observatie van het eigen gedrag is vooral efficient wanneer onze zelfkennis zwak of ambigu is.  

2.2.1. ZELFPERCEPTIE VAN EMOTIES 

Gelaatsfeedback hypothese 

= de hypothese dat veranderingen in gelaatsuitdrukkingen kunnen leiden tot corresponderende 
veranderingen in emotie.  

William James: “Ik ween niet omdat ik verdrietig ben, maar ik ben verdrietig omdat ik ween.”  

Onderzoeken: 

· Strack et al: potlood tussen de tanden (lachend gezicht) of lippen (boos gezicht) 

Door de gelaatsspieren te manipuleren, verander je gedrag (kon wel niet gerepliceerd worden).  

· Kleinke et al: effecten van nabootsen gelaatsuitdrukkingen sterker in spiegelconditie 

Zelfperceptie door te kijken in spiegel, als je jezelf ZIET bv. boos kijken zal je je ook zo voelen.  

· Zajonc: gelaatsuitdrukkingen leidt tot fysiologische reacties 

Subtiele wijzigingen in hersentemperatuur door gelaat te manipuleren (letters uitspreken bv. 
gezicht bij de u is droevig, a is blij).  

· Blije letters verlaagde temperatuur 
· Droevige letters verhoogde temperatuur 

Gelukkiger van botox? 

Recent onderzoek toont dat mensen met botox in het voorhoofd gelukkiger zijn, ze fronsen minder en 
dat zorgt voor een betere gemoedstoestand.  

Botox rond de bovenhoeken van de mond niet gelukkiger want hierdoor is er meer fronsen.  

2.2.2. ZELFPERCEPTIE VAN MOTIVATIE 

Intrinsieke motivatie  

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

Bv. werken omdat je het graag doet 
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Extrinsieke motivatie  

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

Bv. werken voor het geld 

Overrechtvaardigingseffect  

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

Experiment Lepper, Greene & Nisbett 

· Kleuters die uit zichzelf met stiften kleurden eruit halen en met stiften laten kleuren.  
· 3 condities: 

1. Gewoon kleuren 
2. Op voorhand prijs aankondigen (overrechtvaardigingsconditie) 
3. Onaangekondigd prijs geven (controlegroep) 

· Week later vrij spelen: 

1. Op voorhand prijs aangekondigd: nu minder interesse in stiften 
2. Geen beloning gekregen: nog steeds intrinsiek gemotiveerd 

Daling van intrinsieke motivatie kan de kwaliteit van prestaties negatief beïnvloeden.  

 

2.3. DE INVLOED VAN ANDEREN  

2.3.1. SOCIALE VERGELIJKINGSTHEORIE (FESTINGER) 

= mensen die zich onzeker voelen over hun capaciteiten of opinies, evalueren zichzelf door zich met anderen te 
vergelijken. Ze gaan bij anderen op zoek naar ondersteuning voor bepaalde meningen, opinies en attitudes.  

· Het zelf is relatief, een sociale constructie 
· We typeren onszelf door anderen als maatstaf te nemen.  
· We vergelijken ons vaak met personen die op ons gelijken.  

Klein: ookal is objectieve info aanwezig, we hechten soms meer belang aan sociale vergelijkingstheorie.  

2.3.2. TWEE-FACTOREN-EMOTIETHEORIE 

= de ervaring van emoties is gebaseerd op twee factoren: 

1. Fysiologische opwinding 
2. Cognitieve interpretatie van die opwinding 

Wanneer we opgewonden zijn, proberen we hiervoor een verklaring te vinden en kunnen anderen hierbij helpen. 
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Experiment Schachter en Singer 

Bij proefpersonen middel ingespoten om fysiologische opwinding op te wekken.  

· conditie 1: geïnformeerd over de stimulerende effecten 
· conditie 2: niet geïnformeerd over de stimulerende effecten (= relevante conditie) 
· conditie 3: placebo ingespoten 

De mannen worden voor andere proefpersoon gezet en ze moeten beiden vragenlijsten invullen die 
persoonlijke en vervelende vragen bevatten.  

· andere proefpersoon 1: woedend 
· andere proefpersoon 2: blij en opge‹ekt 

Invloed proefpersoon: 

· op conditie 1: geen invloed, verklaring voor de fysiologische opwinding (wisten over middel) 
· op conditie 2: wel invloed, wisten geen verklaring voor fysiologische opwinding 
· op conditie 3: geen invloed 

Conditie 2 dienden hun gewaarwording te interpreteren, gebruikten daarvoor de andere ‘proefpersoons’ gedrag. 

2.3.3. DIRECTE IMPACT VAN ANDEREN 

Zelfconcept zou moeten overeenstemmen met de perceptie van wat anderen van ons denken. Dit is niet zo want 
wat we over onszelf denken, komt vaak niet overeen met wat anderen over ons denken.  

Significate anderen = personen die invloedrijk en belangrijk zijn voor het ontwikkelen van de eigen waarden, 
normen en het zelfbeeld  

· Hebben sterkte en directe impact  
· Vooral op jonge leeftijd grote impact  

2.4. IMPACT VAN GESLACHT, GENERATIE EN CULTUUR 

2.4.1. GESLACHTVERSCHILLEN 

· Meisjes investeren meer in interpersoonlijke relaties (vrienden, familie, …) 
· Jongens investeren meer in sociale groepen (voetbalploeg, nationale identiteit, …) 

Psychische androgynie = een meisje die zowel vrouwelijke als mannelijke sekserollen op zich neemt.  

Hoe meer iemand zich met zijn of haar geslachtscategorie identificeert, hoe groter de kans dat hij of zij gedrag 
stelt dat consistent is met het geslachtsstereotype.  
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2.4.2. LEEFTIJDS- EN COHORTEVERSCHILLEN 

Verschillen tussen leeftijden in wat ze belangrijk vinden 

· Aparte individuele ontwikkeling 
· Geboorte in anders tijdvak 

Cohorte-effect = historische-culturele context staat centraal 

Cohortetheorie van Ronald 

· Oudere generaties: materialistisch ingesteld, traditie en volgzaamheid 
· Jongere generaties: postmateriële waarden, individualiteit, zelfontplooiing en emancipatie 

Ouders nu verwennen kinderen teveel, zijn niet meer resistent tegen harde realtiteiten als ze opgroeien. 

Mensen gaan van ‘generation me’ naar ‘generation we’.  

2.4.3. CULTURELE VERSCHILLEN 

Culturele oriëntaties doordringen het zelfconcept en de identiteit.  

Individualistische culturen:  

· Onafhankelijkheid, autonomie, zelfredzaamheid 
· Bv. USA, Australië, UK, Canada, Nederland, België, … 

Colletivistische culturen: 

· Onderlinge afhankelijkheid, samenwerking, groeps- en familiale banden 

· Bv. Guatemala, Ecuador, Indonesië, Pakistan, Korea, … 

Zelfstandigheid en afhankelijheid 

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

Singelis: vragenlijst zelfstandigheid vs. afhankelijk zelf, verschillen binnen cultuur zelf (blz. 66 tabel).  

GEVOLG: 

 Individualistische culturen zijn geneigd te geloven dat ze uniek zijn, terwijl collectivistische culturen 
geloven dat ze sterk op de anderen lijken.  

Experiment Kim & Markus: gelijkheid of uniekheid? 

· Individualistische culturen verkiezen deeltjes die uniek zijn of in de minderheid = uniekheid.  

· Collectivistische culturen verkiezen deeltjes in de meerderheid = gelijkheid.  

· Balpenexperiment: mensen uit individualistische cultuur kozen voor unieke exemplaren van balpennen, 
mensen uit collectivistische cultuur kozen voor niet-unieke balpennen.  
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3. ZELFWAARDERING  

Mensen kennen zichzelf spontaan een positieve of negatieve waarde toe. Sommige facetten beoordelen we 
positiever en vinden we belangrijker dan de andere 

Zelfwaarde 

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

Hoe we over onszelf voelen ó zelfconcept = hoe we over onszelf denken.  

Zelfwaarde = individuele verschilvariabele + situationele verschilvariabele (= levensgebeurtenissen).  

3.1. DE BEHOEFTE AAN ZELFWAARDERING  

Waarom? 

1. Primaire behoefte aan relatievorming en erkenning (Leary & Baumeister) 
2. Als buffer tegen eigen dood, minder defensief en angstig zijn (Greenberg, Terror Management Theorie) 
3. Bevrediging van zelfwaardering zorgt voor geluk, gezondheid, productiviteit, succes, … (Maslow) 

Zelfwaardering stelt mensen in staat om het leven tegemoet te treden met vertrouwen, welwillendheid en 
enthousiasme, waardoor ze nieuwe uitdagingen aangaan en zichzelf op een hoger niveau tillen.  

Lage zelfwaardering = minder zelfvertrouwen.  

3.2. MECHANISMEN VAN ZELFVERHEERLIJKING  

Mensen hebben doorgaans een hoge pet op van zichzelf.  

Impliciet egoïsme = automatische onderhuidse vorm van verheerlijking van alles wat met het zelf te maken heeft. 

Naamletter effect = grotere voorkeur voor de letters uit de eigen naam dan voor de andere letters van het alfabet. 

· Bv. we hebben voorkeur voor woonplaatsen die letters van onze eigen naam bevatten 
· Bv. we zijn positiever jegens anderen die op dezelfde dag geboren zijn 

Vier methoden om zelfwaardering te verhogen: 

1. Zefldienende informatieverwerking 
2. Zelfhandicappering 
3. Zich koesteren aan succes van anderen  
4. Neerwaartse sociale vergelijkingen 

3.2.1. ZELFDIENENDE INFORMATIEVERWERKING 

= we vergeten onze mislukkingen en construeren zelf theorieën om onze rooskleurige toekomst te ondersteunen.  

· Leidt tot zelfverheerlijk en “de illusie van objectiviteit”.  
· Men bedient zich van ego-beschermende rationalisaties en is de advocaat van de zaak ‘ het zelf’. 

We denken altijd dat er meer kans is op het positieve dan het negatieve in het leven.  
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Stelling: vaste relatie op jonge leeftijd leidt tot stabiel huwelijk 

· Zij die geen vaste relatie hadden op jonge leeftijd waren even overtuigd dat hun gebrek aan ervaring de 
beste waarborg was voor een stabiel huwelijk.  

· Zij die wel relaties hadden zagen ervaring als een voordeel.  

 

3.2.2. ZELFHANDICAPPERING 

= gedrag om eigen prestaties te ondermijnen zodat we een excuus hebben voor de te verwachten mislukking.  

Experiment Berglas & Jones 

 Conditie 1: analogie test met positieve feedback 

· Groep A  = gemakkelijke test en dus hoge succesverwachting 
· Groep B  = moeilijke test dus lage succesverwachting 

 Conditie 2: tweede test met vooraf keuze tussen … 

· Actavil  = prestatiebevorderende drug 
· Pandocrin  = presatiehinderende drug 

Resultaat: groep A kiest voor actavil en groep B kiest voor pandocrin.  

Door zichzelf te handicapperen, bezorgden ze zichzelf een excuus voor eventuele mislukking.  

2 soorten: 

· Lage zelfwaardering zelfhandicappering: defensief excuus om gezicht te redden bij mislukking 
· Hoge zelfwaardering zelfhandicappering: op extra geprezen te worden na succes 

3.2.3. ZICH KOESTEREN AAN SUCCES VAN ANDEREN 

Birging 

= we koesteren ons in het succes van groepen die het goed doen bv. verkiezingsaffiche van winnende 
partij blijft langer hangen na de verkiezingen.  

CORF (cut off reflected failure) = wanneer favoriete team verliest gaantmen aan eigen bekwaamheden twijfelen.  

3.2.4. NEERWAARTSE SOCIALE VERGELIJKINGEN 

We vergelijken onszelf met anderen. Probleem is er als we het slechter doen dan met wie we ons vergelijken.  

Daarom: neerwaartse sociale vergelijkingen 

= de neiging om zichzelf te vergelijken met anderen die minder succesvol, gelukkig of welgesteld zijn.  

· Opbeurend effect als je lage zelfwaardering hebt.  

Bv. goeie vriendin boekt succes 

· Succes relevant voor jou  => jaloezie 
· Succes onrelevant voor jou => birging 
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3.3. ZIJN POSITIEVE ILLUSIES ADAPTIEF? 

Personen met een lage zelfwaardering hebben doorgaan een accurater zelfbeeld, hun laag zelfbeeld 
correspondeert beter met het beeld dat observators over hen hebben.  

Conclusie: positieve illusies zijn adaptief omdat ze de productiviteit en de psyschische gezondheid van 
het individu kunnen bevorderen, maar niet om hun accuraatheid.  

Negatieve effecten van positieve illusies 

· Effect is van korte duur, kan schadelijk zijn op lange termijn 
· Mensen met een overdreven zelfwaardering worden negatiever beoordeeld 
· Personen met hoe zelfwaardering vlugger boos na negatieve feedback, afwijzing, … 
· Te hoge zelfwaardering leidt tot negatieve oordelen van anderen 

4. ZELFPRESENTATIE  

Zelfpresentatie = het proces waarbij we vorm trachten te geven aan de impressies die anderen van ons vormen. 
We zijn bezorgd voor het beeld van anderen van onszelf zien.  

Waarom? 

· We willen voordelen van anderen verkrijgen 
· We willen een beeld van onszelf dat door anderen bevestigd kan worden => zelfconcept wordt versterkt  
· Reputatie 

Spotlight- of schijnwerpereffect 

= overtuiging dat de publieke schijnwerpers meer op ons gericht zijn dan in de realiteit.  

Experiment: deelnemers moeten gênant t-shirt aantrekken van oude zanger. Ze denken dat 50% van de 
mededeelnemers de t-shirt opgemerkt hebben terwijl dit 25% is. 

4.1. STRATEGISCHE ZELFPRESENTATIE   

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

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

Drie vormen: 

1. Getting along = goed met anderen opschieten, sympathiek overkomen.  
2. Getting ahead = zelfpromotie, iemand helpen vooruit komen.  
3. Status  = respect afdwingen.  

Manieren voor getting along 

· Vleien en complimenteren (subtiel) 
· Gelijkenissen opdrijven 
· Uiterlijke aantrekkelijkheid (aantrekkelijke mensen meer voordelen) bv. vroeger geen deodorant 

We willen ook competentie en bekwaamheid uitstralen tegenover anderen.  
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4.2. ZELFVERIFICATIE  

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

De behoefte om zichzelf strategisch te presenteren kan conflicteren met de behoefte tot zelfverificatie. 

Experiment Swann en collega’s  

· Mensen met negatief zelfbeeld zien dit graag bevestigd worden.  

· Deelnemers met een positief zelfbeeld kozen eerder iemand die hen positief beoordeelde 

· Deelnemers met een negatief zelfbeeld kozen eerder iemand die hen negatief beoordeelde 

Zelfde resultaten voor hechte relaties.  

4.3. INDIVIDUELE VERSCHILLEN IN ZELFSTURING 

Zelfsturing = individuen verschillen in de manier en mate waarin ze hun gedrag afstemmen op de sociale situatie. 

Zelfsturingschaal (Snyder) 

· Hoog: men past zich gemakkelijk aan 

Voorbeeld: 

- (+) Ik zou waarschijnlijk een goede acteur zijn 

- (+) ik kan onvoorbereid spreken, zelfs over onderwerpen waarover ik niet veel weet 

· Laag: men is relatief stabiel in verschillende situaties 

Voorbeeld:   

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

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

Conclusie: wellicht is geen van beide oriëntaties het beste, maar is het belangrijk om niet te extreem te zijn.  

· Hoog: pragmatisch, flexibel, adaptief, in staat om verschillende rollen aan te nemen  

ó wispelturig, opportunisten.  

· Laag: principieel, rechtuit  

ó koppig, ongevoelig voor omgeving, compromisloos.  

5. SLOTWOORD: HET DYNAMISCHE ZELF 

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

· Zelfanalyse en introspectie is nodig, maar kan misleidend zijn. De weg naar verandering is minder direct.  

· Zelfperceptieheorie: het opnemen van uitdagende rollen helpt je je zelf te veranderen.  

· Een scala aan zelven ondersteunt de zelfwaardering.  
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HOOFDSTUK 4: SOCIALE PERCEPTIE 
INLEIDING 

Sociale perceptie = een 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 

Eerste indruk gebaseerd op 3 bronnen: uiterlijk, situaties en gedrag. 90% is gebaseerd op kledij en lichaamstaal.  

Cfr. Willis en Todorov: foto’s menselijke gezichten verschillende duur tonen en moesten beoordelen. Bij alle 
condities zelfde beoordeling, hing sterk samen met deelnemers die geen limiet qua duur kregen.  

1.1. DE WAARNEMER 

Schema 

= een georganiseerde verzameling van kennis over een stimulus of over een categorie van stimuli. Bv. alle kennis 
die we hebben over universiteiten, wasmachines, dieren, … 

Mensen met verschillende eraringen hebben verschillende schema’s.  

Schema’s worden gebruikt bij het verwerken van informatie, om informatie te selecteren, ordenen, aan 
te vullen en in het geheugen op te slaan.  

In sociale perceptie: 

Sociale perceptie werkt niet zoals een fototoestel, iedereen ziet zijn of haar eigen realiteit.  

Schema’s (eerdere ervaringen) sturen de verwerking van nieuwe info, waardoor ruw materiaal dat tot de eerste 
indruk leidt, door verschillende waarnemers op verschillende manieren kan worden gezien en geïnterpreteerd.  

1.2. HET UITERLIJK 

Pythagoras: keek in ogen van studenten en dacht dat hij kon zien hoe intelligent ze waren.  

Middeleeuwen: J. B. da Porta vergelijking met dieren bv. mensen die lijken op havik (neus) zijn dominant 

Toewijzing aan sociale categorieen: 

· Automatische perceptie van ‘primaire kenmerken’ zoals geslacht, huidskleur, leeftijd  
· Andere uiterlijke kenmerken zoals lengte, gewicht, huidskleur, haarkleur, bril etc.  
· Sommige van die kenmerken activeren stereotypische opvattingen bv. ‘wat mooi is, is goed’ 

Gelaat  

· Gelaat is wellicht de belangrijkste informatiebron  
· Gelaat: Hiëronymus Bosch – Kruisdraging schilderij gezichten analyseren.  

Babyface: 

· Grote ronde ogen, ronde kin, bolle wangen, hoge wenkbrauwen en voorhoofd, gladde huid 
· Hartelijk, vriendelijk, naïef, zwak, eerlijk, onderdanig 

Gevolg: minder streng beoordeeld gerechtzaken, meer verzorgende beroepen, … 
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Volwassen gelaat: 

· Kleine ogen, lage wenkbrauwen, gerimpelde huid, hoekige kin 
· Sterkte, dominantie, competentie 

Verkiezingen: deelnemers moesten op basis van gelaat resultaten inschatten. Resultaten gerelateerd aan realiteit. 

1.3. SITUATIES 

Sociale situatie is belangrijk voor de interpretatie van gedrag bv. lachen op straat vs. op begrafenis.  

Script = een vooropgezette opvatting over hoe een reeks gebeurtenissen zich zal voordoen in een specifieke 
situatie bv. eten in een restaurant, op bezoek gaan, examen 

Invloed op persoonsperceptie  

1. We zien wat we verwachten te zien  

· Zelfde aangezicht -> verschillende situatie (lotto of enge hond) -> andere interpretatie    

2. Kennis van de situatie (script) stuurt persoonsbeoordeling 

· Gedrag conform met het script = gedrag door situatie veroorzaakt  

· Gedrag niet conform met het script = gedrag door persoon veroorzaakt 

1.4. GEDRAG 

Eerste indruk wordt gevormd door (Mehrabian): 

· 7% verbaal gedrag 
· 55% non-verbaal gedrag (lichaamstaal) 
· 38% paraverbaal gedrag (toon en ritme waarop iemand iets zegt)  

1.4.1. NON-VERBAAL GEDRAG  

Non-verbaal gedrag = gedrag dat de gevoelens van een persoon signaleert zonder woorden; door 
gelaatsuitdrukkingen, lichaamstaal en vocale expressie, laat toe om innerlijke gevoelstoestanden af te leiden.  

Gelaatsuitdrukking 

· Darwin: gelaatsuitdrukkingen zijn universeel (= aangeboren). Emoties herkennen bevordert 
overlevingskansen van een soort.  
 

· Ekman: Facial Action Coding System = coderingssysteem discrete emoties en gelaatsacties. Gelaat 
bestaat uit 42 spiergroepen.  

6 aangeboren en universele basisemoties: blijheid, angst, verdriet, woede, verrassing en afkeer.  

Cultureel 

Cross-culturele herkenbaarheid van emotionele gelaatsuitdrukkingen. Emoties worden wel niet in elke cultuur 
even veel getoond.  

Manifestatieregels (display rules) = in welke omstandigheden tonen we onze emoties? zijn wel cultureel bepaald. 

 

 

 



 28 

Hansen & Hansen: 

· Tegenstrijdige gelaatsuitdrukkingen zoeken in foto’s 
· Gelukkige, neutrale of boze gezichten 
· Soms allemaal dezelfde uitdrukkingen 
· Soms maar 1 andere uitdrukking bv. 1 boze, 1 gelukkige, 1 neutrale, … 

=> deelnemers merken sneller afwijkende boze op dan afwijkende neutrale of gelukkige.  

Ander non-verbaal gedrag 

= algemene houding, manier van lopen, gebaren, oogcontact en lichamelijke aanraking.  

In tegenstelling tot de universele betekenis van emoties, verschillen andere non-verbale gedragingen tussen en 
zelfs binnen cultuur. Bv. 10 Napolitaanse gebaren – de Jorio  

Waarheid van een leugen onderscheiden 

Cfr. James Ensor – intrige: dame heeft typische “valse lach”, kringspieren blijven ontspannen 

Drie non-verbale communicatiekanalen verschaffen relevante informatie over bedrog:  

1. De stem is het meest diagnostische kanaal. Mensen die sterk gemotiveerd zijn om te liegen, verhogen 
hun stemtoon en spreken aarzelend.  
 

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

3. Gelaatsuitdrukkingen kunnen bedrog signaleren, maar eigenlijk is dit het minst diagnostisch om zich op 
te baseren. Het gelaat is voor bedriegers ook relatief gemakkelijk te manipuleren  
 

2 glimlachen: 

1. Echte, mondhoeken en oogspieren 
2. Onechte als je liegt, alleen mondhoeken 

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

Micro-expressies 

Je kunt getraind worden op leugen van waarheid onderscheiden cfr. specialiteit Ekman. Als je micro-expressies 
herkent dan herken je beter leugens   

Onderzoek “leugenaar ontmaskerd” 

· Vrij, Mann, Fisher, Leal, Milne en Bull (2010) 
· Hoe kan cognitieve belasting ervoor zorgen datleugens gemakkelijker herkend worden? 

 
· Conditie waarheid: moesten kamer binnengaan en werden vals beschuldigd van diefstal 
· Conditie leugen: moesten stelen en ontkennen met fake scenario 

Resultaat: leugenaars ontmaskerd toen ze fake scenario in omgekeerde volgorde moesten vertellen.  

Conclusie 

Belangrijk om op zowel non-verbale communicatie te letten als op de effectieve inhoud. Soms zijn mensen nerveus 
en vertonen ze verdacht gedrag, zonder dat ze liegen.  
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2. ATTRIBUTIE: VAN ELEMENTEN TOT DISPOSITIES 

2.1. ATTRIBUTIETHEORIEËN 

Attributietheorie = de theorie over het proces van het toeschrijven van oorzaken aan gedrag 

· Grondlegger Fritz Heider 
· Bv. buizen (effect) – inspanning, leerkracht, interesse, toeval, … (oorzaak) 

Soorten oorzaken (Heider) 

1. Persoon zelf, actor als oorzaak bv. zelf niet genoeg gestudeerd 
2. De andere als oorzaak bv. slechte docent 
3. Omstandigheden en toeval bv. ziek op dag van examen 

Soorten attributies (Heider) 

Persoonsattributie (intern) = toeschrijven van het gedrag van een actor aan interne eigenschappen 
zoals aanleg, persoonlijkheid, humeur en inspanning. Oorzaak 1.  

Situationele attributie (extern) = toeschrijven van het gedrag van een actor aan externe factoren, zoals de 
taakmoeilijkheid, andere personen en toeval. Oorzaak 2 en 3.  

 

Stabiele attributie = attributies die niet enkel nu aanwezig zijn, maar ook in de toekomst. De 
oorzaken zijn altijd aanwezig bv. geen aanleg, geen motivatie voor vak, … 

Instabiele attributie  = verklaring geldt enkel in specifiek geval, in de toekomst zal het niet zo zijn 
bv. humeur, toeval, ziekte, … 

 

2.2. DE THEORIE VAN CORRESPONDERENDE GEVOLGTREKKINGEN (JONES EN DAVIS) 

De theorie van corresponderende gevolgtrekkingen  

= 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.  

Afhankelijk van 3 factoren: sociale wenselijkheid, keuzevrijheid en specificiteit van gunstige effecten.  

1. Sociale wenselijkheid 

Hoe groter sociale wenselijk, hoe kleiner de kans op een corresponderende gevolgtrekking. 

Bv. luisteren in de les, we kunnen niets concluderen want doet net als iedereen hoe het hoort. 

Out-of-role gedrag = gedrag zegt meer over een persoon als het van de norm afwijkt bv. praten in de les.  

2. Keuzevrijheid 

Vrij gekozen gedrag is informatiever dan gedwongen gedrag.  

Bv. als je uit bevel papier opraapt kan je niet weten of je begaan bent met milieu.  

Onverwacht gedrag in de gegeven situatie bv. naar les komen in smoking is ook informatief.  
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3. Specifiteit van de gunstige effecten 

Gedrag dat verschillende aantrekkelijke uitkomsten oplevert, is minder informatief dan gedrag dat maar 1 
aantrekkelijke uitkomst heeft.  

Bv. uit eten met vegetarische vriend ook vegetarisch eten, maar is ook de goedkoopste schotel. Zou hij nog 
vegetarisch eten als hij met vleeseter is en de schotel niet de goedkoopste is? 
 

2.2.1. ONDERZOEK JONES EN HARRIS 1967 

Deelnemers moesten essay van studenten beoordelen (stemmen of ze pro of contra Fidel Castro zijn).  

· Conditie 1: studenten waren vrij om pro of contra te zijn 

· Conditie 2: studenten kregen een standpunt toegewezen 

De deelnemers leidden de attitudes van de studenten vooral juist af uit het essay met conditie 1.  

2.3. KELLEY’S COVARIATIETHEORIE 

Covariatieprincipe  

= personen schrijven gedrag toe aan die factoren die aanwezig zijn als het gedrag aanwezig is en afwezig 
zijn als het gedrag afwezig is.  

3 soorten informatie: consensus, distinctiviteit en consistentie.  

1. Consensusinformatie 

= informatie over het al dan niet voorkomen van het effect bij andere actoren.  

2. Distinctiviteitsinformatie 

= informatie over het al dan niet voorkomen van het effect bij andere stimuli.  

3. Consistentieinformatie 

= informatie over het al dan niet voorkomen van het effect bij andere omstandigheden.  

Voorbeeld: Helena loopt wenend de cinema buiten na kijken van Titanic.  

Attributie Consensus Distinctiviteit Consistentie 

Persoonlijke Laag (enkel Helena) Laag (bij alle films) Hoog (elke keer weer) 

Stimulus  Hoog (iedereen) Hoog (enkel deze film) Hoog (elke keer weer) 

Omstandigheid Laag of hoog Laag of hoog Laag (enkel nu) 
 

3 soorten attributies, rekening houdend met 3 soorten informatie.  
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2.4. ATTRIBUTIONELE VERTEKENINGEN 

Attributievertekeningen  

= omdat we in een korte tijdspanne attributies maken, treden er systematische vetekeningen op in het 
verzamelen of verwerken van info over oorzaken van het gedrag dat we proberen te verklaren.  

2.4.1. FUNDAMENTELE ATTRIBUTIEFOUT 

Fundamentele attributiefout (Ross) 

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

Zelfs wanneer personen opdracht krijgn tot iets, is men nog geneigd om de oorzaak van het opgelegde gedrag in 
bepaalde mate toe te schrijven aan de persoon.  

Onderzoek Ross, Amabile en Steinmetz 

Studenten werden ondervrager of kandidaat. Ondervragers moesten 10 moeilijke vragen opstellen. 
Kandidaten wisten niet veel. Kandidaten en publiek beoordeelden algemene kennis van quizmaster goed, 
en eigen kennis als weinig. Werd geen rekening gehouden met feit dat zij vragen mochten kiezen.  

TWEE-STAPPEN MODEL 

Gilbert en Malone: attributie van een gedrag verloopt in 2 stappen 

1. Automatische persoonlijke attributie 
2. Corrigeren van eerste beoordeling door toevoeging van situationele factoren (indien nodig) 

Waarom attributiefout? 

1. Visueel perspectief 
2. Cultureel bepaald 

2.4.2. DE FUNDAMENTELE ATTRIBUTIEFOUT ALS EEN PERCEPTUEEL FENOMEEN 

De actor trekt altijd de aandacht en de achtergrond zinkt weg bv. invisible gorilla.  

Actor-observatoreffect 

= de tendens om het eigen gedrag toe te schrijven aan situationele oorzaken en dat van anderen aan 
persoonlijke factoren.  

· Actors: richten aandacht op omgeving en niet op zichzelf 
· Observatoren: richten aandacht op actor 

(!) Experiment Storms 

Onderzoeker filmde interactie tussen 2 actoren en 2 observatoren keken toe. Deelnemers kregen 
achteraf videobeelden te zien: 

· Conditie 1: vanuit perspectief observator 
· Conditie 2: vanuit perspectief deelnemer 

Actoren bij conditie 1 maakt meer persoonsattributies, terwijl conditie 2 meer situationele maakt.  

Onderzoek Lassiter et al. 

 Als er focus is op verdachte en die doet bekentenis, lijkt het waarachtiger dan als hij niet in beeld is.   
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2.4.3. ATTRIBUTIES ALS CULTURELE CONSTRUCTIES 

Onderzoek Miller 

 Aan Amerikanen en Indiërs vragen om oorzaken op te sommen voor positief en negatief gedrag.  

· Amerikanen: meer persoonlijke attributies 
· Indiërs: meer situationele attributies 

Onderzoek Norenzayan en Nisbett 

 Aan Amerikaanse en Japanse studenten fragmenten met kleine visjes en 1 grote, snelle vis.  

· Amerikanen: veel details over grote vis 
· Japanners: veel details over grote vis, maar ook over kleine en achtergrond 

Conclusie  

= er zijn culturele  verschillen in de wijze waarop mensen details van de situatie en de achtergrond 
opmerken en zich herinneren.  

2.4.4. COGNITIEVE HEURISTIEKEN 

Cognitieve heuristieken 

= vuistregels voor informatieverwerking die weinig cognitieve hulpbronnen vergen en tot snelle 
conclusies leiden, die echter ook verttekend en inaccuraat kunnen zijn.   

Valse consensuseffect 

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

Onderzoek Greene en House 

· Inschatten hoeveel studenten met bord wilden rondlopen 
· Studenten die zelf wilden doen schatten hoger in en omgekeerd 

Onderzoek Krueger en Clement 

· Deelnemers moesten inschatten hoeveel personen hun opvattingen deelden 
· Schattingen werden vertekend door eigen opvattingen 

Beschikbaarheidsheuristiek  

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

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 

Representativiteitsheuristiek 

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

Bv. ontmoet vrouw die Japans spreekt, veel daar reist, Japanse tuin heeft, … Als ze vragen of je denkt dat 
de vrouw professor japanologie is of verpleegster zul je professor denken.  
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2.4.5. MOTIVATIEVERTEKENINGEN  

= sociale waarnemingen worden dikwijls door persoonlijke behoeften, wensen en voorkeuren gekleurd. Soms ziet 
men wat men wil zien.  

· Positieve uitkomst: onszelf als oorzaak 
· Negatieve uitkomst: externe oorzaken 

Bij anderen 

· Positieve uitkomst: externe oorzaken 
· Negatieve uitkomst: interne oorzaken 

Attributies ook bepaald door globale overtuigingen zoals ideologie en overtuiging dat wereld rechtvaardig is.  

· Conservatieven: oorzaak van mislukken bij individu  
· Progressieven: oorzaak van mislukken bij situationele factoren 

Geloof in een rechtvaardige wereld 

= de opvatting dat in deze wereld iedereen krijgt waar hij of zij recht op heeft en dat uiteindelijk iederen 
naar verdienste zal worden beloond.  

3. INTEGRATIE: VAN DISPOSITIES TOT IMPRESSIES 

3.1. ENKELE BASISBEVINDINGEN  

Experiment Asch 

Een doelpersoon werd beschreven aan de hand van de trekken intelligent, vlijtig, impulsief, kritisch, 
koppig en afgunstig. Deze lijstjes werden gemanipuleerd om te zien wat het effect ervan zou zijn.  

=> positiever oordeel als positieve informatie eerst gezegd werd.  

Primauteitseffect 

= de bevinding dat eerder genoemde informatie meer impact heeft op het oordelen dan later 
gepresenteerde informatie.  

Verklaringen: 

1. Behoefte aan afsluiting = behoefte om tot snelle en definitieve beslissingen en oordelen te 
komen.  
 

2. Betekenisveranderingshypothese = nieuwe inconsistente informatie wordt geherinterpreteerd 
in overeenstemming met de initiële impressie.  

2 soorten trekken 

1. Centrale = oefenen sterke invloed uit en doet ons aanwezigheid van andere trekken veronderstellen 
2. Perifere = minder effect op de globale impressie 

Bv. hartelijk vervangen door koel heeft groot effect op globale evaluatie, beleefd vervangen door lomp niet.  

Impliciete persoonlijkheidstheorie 

= een netwerk van veronderstellingen over verbanden tussen persoonlijkheidstrekken en hun relaties 
met gedragingen bv. iemand die traag spreekt klinkt niet slim.   
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3.2. INTEGRATIE VAN KENMERKEN IN EEN GLOBALE IMPRESSIE  

2 modellen  

1. Additief model = positieve en negatieve kenmerken optellen voor globale impressie 
2. Gemiddelde model = gemiddelde nemen van positieve en negatieve kenmerken voor globale impressie 

Onderzoek Anderson 

 Oordelen over sympathie van persoon beschreven door … 

1. 2 sterk positieve trekken 
2. 2 sterk positieve en 2 matig positieve trekken 
3. 2 sterk negatieve trekken 
4. 2 sterk negatieve en 2 matig negatieve trekken 

Globale beoordelingen sloten beter aan bij gemiddelde model, impact van sterk positieve en sterk 
negatieve trekken verzwakte indien er ook matige trekken waren.  

Informatie-integratietheorie (Anderson) 

= impressies zijn gebaseerd op een gewogen gemiddelde van de kenmerken van de doelpersoon.  

3.3. AFWIJKINGEN VAN HET GEMIDDELDE MODEL  

3.3.1. DISPOSITIES VAN DE WAARNEMER 

Verschillende waarnemers zullen tot verschillende oordelen komen.  

· Houden rekening met verschillende trekken 
· Andere mening over wat (on)gunstig is 

“in the eye of the beholder”  = de waarnemer is de belangrijkste factor in de beoordeling en de doelpersoon is 
weinig belangrijk.  

 Bv. iemand die zelf ijverig is, vindt meer mensen lui   

3.3.2. EFFECTEN VAN PRIMEREN 

Primeren  

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

Onderzoek  

Participanten kregen een lijst die ze moesten lezen 

1. Dapper, onafhankelijk en avontuurlijk 
2. Roekeloos, dwaas en onvoorzichtig 

In tweede “onafhankelijke” onderzoek moesten ze man beoordelen die bergen beklom, avonturen 
tochten deed, met zeilboot oceaan overstak, … 

In conditie 1 beoordeelden ze de man positiever dan in conditie 2.  

Ook affectieve processen spelen er rol bv. gemoedstoestand.  
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3.3.3. EIGENSCHAPPEN VAN DE DOELPERSOON 

Variatie in persoonlijkheidsverschillen tussen mensen kan worden begrepen in 5 basisdimensies: 

1. Emotionele stabiliteit (neuroticisme) 
2. Extraversie 
3. Altruïsme 
4. Consciëntieusheid 
5. Openheid 

Treknegativiteitsvertekening 

 = er wordt een groter gewicht toegekend aan negatieve dan aan positieve eigenschappen.  

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

Experiment Dijksterhuis & Aarts  

Over subliminale presentatie van positieve en negatieve woorden (aandacht)  

Experiment Ito et al.  

Over ERP activiteit als reactie op positieve, negatieve en neutrale afbeeldingen (verwerking). Onze 
hersenen zijn reactiever op neagtief material, dan op positief materiaal, dan op neutraal materiaal 

 

4. CONFIRMATIEVERTEKENING: VAN IMPRESSIES NAAR DE REALITEIT  

Confirmatievertekening 

= de tendens om informatie te interpreteren en te vervormen in overeenstemming met de bestaande 
opvattingen.  

Zodra we een bepaalde opvatting hebben, zijn we weinig geneigd om die aan te passen.  

Gevaarlijk mechanisme in het gerecht bv. tunnelvisie  

4.1. PERSISTENTIE VAN OPVATTINGEN 

Ambigue gebeurtenissen die allerlei interpretaties mogelijk maken, zijn als inktvlekken: men ziet erin wat men wil 
of verwacht te zien. Hetzelfde gedrag wordt op een heel andere manier geïnterpreteerd.  

bv. “man hield arm van oude vrouw vast”, betekenis anders als man helper is of als hij skinhead is.  

Extra informatie: 

· Ambigue info verhoogt de vertekening, meer informatie leidt niet altijd tot meer accuraatheid 
· Niet-ambigue extra informatie leidt tot minder vertekening 

- Mag niet te ver afwijken 
- Dient consistent aanwezig te zijn 
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Experiment Darley & Gross 

 Ambigue info verhoogt de vertekening. Meer info leidt niet altijd tot meer accuraatheid.  

 Deelnemers moesten schoolbekwaamheid beoordelen van meisje.  

1. Conditie 1: ouders hoog economische-sociale status 
2. Conditie 2: ouders laag economische-sociale status 

Fase 2:  

1. Conditie 1: geen additionele informatie gegeven 
2. Conditie 2: video waarin ze correct antwoordde op moeilijke en fout op makkelijke vragen 

Conclusie: deelnemers schatten bekwaamheid hoger in bij conditie 1. Verschil nog groter als ze video 
gezien hadden. De additionele informat 

Experiment Loftus 

Studenten jurylid in rechtszaak. Magere bewijslast. Extra getuige dus grotere bewijslast. Net voor 
uitspraak: getuigenis vals! Nog altijd meer mensen verklaarden schuldig dan in het begin.  

Persistentie van opvattingen 

= te veel info leidt to immobilisme en het gevoel te verdrinken in info. Persistentie is de tendens om 
opvattingen in stand te houden.  

4.2. CONFIRMATORISCHE HYPOTHESETOETSING  

= het zoeken van informatie die in overeenstemming is met de bestaande opvattingen.  

Studie Swann & Snyder:  

Telefonisch interview naspelen. Ene conditie zeiden ze dat participant introvert was, andere extravert. 
Interviewers pasten vragen aan aan zogezegde extra- of introvertie van participant.  

Zelfs professionals zoals psychotherapeuten lijden aan confirmatorische hypothesetoetsing.  

4.3. DE ZELFVERVULLENDE VOORSPELLING  

Zelfvervullende voorspelling 

= het proces waarbij de verwachtingen over een persoon hem of haar er toe brengen om zich conform die 
verwachtingen te gaan gedragen.  

Fasen 

1. Waarnemer vormt een impressie van de doelpersoon 
· Aandachtige waarnemers bekrachtigt minder snel eerste verwachtingen.  

2. Waarnemer gedraagt zich in overeenstemming met verwachtingen 
· Afhankelijk van contextuele factoren bv. machtpositie eerder zelfvervullende voorspelling 

3. Doelpersoon past gedrag aan aan gedrag van waarnemer 
· Doelpersoon vaak niet bewust, indien wel bewust probeert hij die te ontkrachten.  
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Rosenthal experiment 

· Effect van verwachtingen van leerkrachten op hun leerlingen. 
· Zogenaamd instrument die groeispurt in intelligentie bij leerlingen kon zien 
· De leerlingen die beloftevol waren voor leerkrachten hadden bij tweede afname van een IQ-test effectief 

de grootste intellectuele groei.  
· Leerkrachten zorgen door hoge verwachtingen t.o.v. betere studenten effectief voor betere studenten. 

Verklaring? 

a. Leerkracht gaf meer persoonlijke aandacht en aanmoediging 
b. Leerkracht gaf hun meer uitdagende leerstof 
c. Leerkracht gaf hun betere feedback 
d. Leerkracht gaf hun meer kans om te antwoorden en met leerkracht te interageren  

5. SLOTWOORD  

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

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

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

De vraag is of men gelukkiger zou worden indien er voor alles een juist antwoord zou bestaan. Wellicht niet.  
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HOOFDSTUK 5: SOCIALE BEÏNVLOEDING 
INLEIDING 

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

Verschillende soorten: 

 

1. AUTOMATISCHE SOCIALE BEÏNVLOEDING 

Automatische sociale beïnvloeding   

 = subtiel vorm van beïnvloeding waarop vrijwel reflexmatig gereageerd wordt.  

· Imitatie door voorbijgangers (op straat naar raam kijken) 
· Cultuuroverdracht bij dieren: bultrugwalvissen 
· Pasgeboren imiteren al snel gebaren 
· Pasgeboren rhesusaap imiteert menselijke gebaren 

Kameleoneffect 

= volwassenen imiteren dagelijks automatisch gedrag uit hun omgeving en passen zich aan zoals een 
kameleon.  

Chartrand en Bargh: handlanger strijkt gezicht of schudt voet => deelnemer imiteert dat.  

· Verklaring: synchronisatie doet interactie vlotter verlopen  
· 2e experiment: deelnemers die geïmiteerd worden door handlanger beoordelen hem positiever 

Spiegelgedrag: als iemand je nabootst vind je hem/haar antrekkelijker! 

2. CONFORMITEIT 

Conformiteit = de neiging om percepties, opinies en gedrag te veranderen, zodat ze in overeenstemming zijn met 
de geldende normen van de groep bv. luisteren en stil zijn in de aula.  

· Essentieel onderdeel van elk maatschappelijk systeem 
· Veilig verkeer is ondenkbaar zonder conformiteit  

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

· Kan veranderen over tijd bv. borst-taille ratio in de 20ste eeuw 
· Gemeenschappelijke (conversatieregels) vs. unieke groepsnormen (sekten, voetbalvandalen)  
· Scheppen verwachtingen (cfr. etiquette), zorgen voor een gevoel van veiligheid en stroomlijnen 

interacties (cfr. scripts) 
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Negatief? 

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

Kan ook negatieve gevolgen hebben bv. alcohol, drugs, voldoen aan “ideale maten”, … 

2.1. DE KLASSIEKE STUDIES 

2.1.1. AUTOKINETISCH EFFECT (SHERIF) 

Autokinetisch effect (Sherif) 

= een visuele illusie, indien je in een volmaakt donkere ruimte een onbeweeglijk lichtpunt ziet, heb je toch 
de indruk dat het licht op en neer beweegt.  

· Alleen: schatten van beweging stabiliseert na enkele minuten. (individuele verschillen) 
· In groep: convergentie van individuele oordelen naar een groepsoordeel.  
· Nieuweling: adopteert de groepsnorm.  

 

2.1.2. NORMATIEVE GROEPSDRUK (ASCH)  

Normatieve groepsdruk (Asch) 

 = vergelijken lengte van een standaardlijn met 3 andere lijnstukken (niet ambigu), publieke beoordeling. 

· 1 persoon antwoordt duidelijk fout, maar de rest volgt.  
· 37% conformerende antwoorden 
· 25% conformeren nooit 
· Sterke daling conformiteit als ze schriftelijk moesten rapporteren 

Replicatie laat soortgelijke reusltaten zien.  

2.2. WAAROM CONFORMEERT MEN? 

2.2.1. REDEN 

Informationele invloed = invloed die leidt tot conformiteit omdat men gelooft dat de anderen correct oordelen 
(ambigu – Sherif) 

Normatieve invloed = invloed die leidt tot conformiteit omdat men vreest voor de negatieve sociale gevolgen 
(Asch).  

2.2.2. UITKOMST 

Private conformiteit 

= de verandering van opvatting die optreedt wanneer iemand voor zichzelf 
het standpunt inneemt van anderen.  

Publieke conformiteit 

= een oppervlakkige verandering in openlijk gedrag, zonder een 
overeenkomstige meningsverandering, veroorzaakt door reële of vermeende 
groepsdruk.  

Onderzoek 
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Kregen foto te zien van persoon die ze in line-up moesten tonen 

· Moeilijke taak: elke foto 1 keer een halve seconde 
· Makkelijke taak: elke foto 2 keer langer dan 10 seconden 

Motivatie 

· Laag: was als “vooronderzoek” 
· Hoog: kregen premie om goed uit te voeren 

 

2.2.3. VERGELIJKING  
 

Taak Invloed van groep Type conformiteit 

Sherif (ambigu) Informatieve  Private  

Asch (niet ambigu Normatieve  Publieke  
 

2.3. MEERDERHEIDSINVLOED 

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

Bepalende factoren: 

1. Groepsgrootte 
2. Medestander in onenigheid 
3. Opvallendheid van de normen 
4. Geslacht 
5. cultuur 

2.3.1. GROEPSGROOTE 

Asch: manipuleerde groepsgrootte => plafond conformiteit bij 3 tot 4 handlangers.  

Wet van de afnemende meeropbrengsten = hoe groter groep, hoe minder opvallend het toegevoegde groepslid.  

Wilder: meerdere kleine groepen hebben meer invloed dan 1 grote groep = distinctiviteit.  

2.3.2. MEDESTANDER IN ONENIGHEID 

Asch: een van de handlangers had ook afwijkende mening => conformiteit daalde met 80%.  

· Informatieve invloed: valideert standpunt van de deelnemer 
· Reduceert normatieve druk door meerderheid te negeren 

Experiment Allen & Levine 

3 akkoord met verkeerde oordeel 

· 4e volgde meerderheid 
· 4e volgde deelnemer 
· 4e andere, nieuwe foutieve mening 

Resultaat: elke dissidentie verlaagt conformiteit. Idem voor dissident met geringe competitie.  
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2.3.3. OPVALLENDHEID VAN DE NORMEN 

Pluralistische onwetendheid = de norm niet kennen. Om meerderheden te volgen, moeten we weten ‘wat hoort’.  

Experimenten Cialdini 

Handlangers deelden folders uit in pretpark. Bezoekers gooien meer papier op de grond in een reeds 
vervuilde dan in een propere omgeving.  

Papiertje onder ruitenwisser in garage.  

· Conditie 1: handlanger gooit papiertje op de grond => gooiden ook op de grond 
· Conditie 2: handlanger gooit het niet op de grond => gooiden niet op de grond 

Als garage proper was, gooiden ze niet op de grond zelfs in conditie 1 (netheid geldende norm).  

=> indien aandacht op bestaande norm gevestigd wordt, hebben deze normen een nog grotere impact.   

2.3.4. GESLACHT  

Geslachtseffect is afhankelijk van  

1. Kennis van de taak (stereotype, verwachting):  

· Mannelijke: voetbal, auto’s 

· Vrouwelijke: huisinrichting, familieplanning  

2. Sociale druk  

· Publieke situaties: vrouwen conformeren meer dan mannen  

· Openlijke onenigheid en onafhankelijkheid is eerder de norm voor mannen dan voor vrouwen  

2.3.5. CULTUUR 

Culturele oriëntaties 

Individualisme = een culturele oriëntatie waarin onafhankelijkheid, autonomie en zelfredzaamheid 
belangrijker zijn dan groepsloyauteit 

Collectivisme = een culturele oriëntatie waarin onderlinge afhankelijkheid, samenwerking en sociale 
harmonie belangrijker geacht worden dan persoonlijke doelstellingen.  

Factoren die culturele oriëntatie bepalen 

· Complexiteit: complexe culturen zijn eerder individualistisch 

· Welvaart: welvaart stimuleert onafhankelijkheid en persoonlijke doelstellingen  

· Heterogeniteit: verschillende talen, etnische groepen, religies stimuleren onafhankelijkheidsdrang  

2.4. MINDERHEIDSINVLOED 

= het proces waardoor dissidenten veranderingen bewerkstellingen in een groep.  

Moscovici experiment 

· Omgekeerd van Asch 
· 6 proefpersonen en 2 handlangers die het verkeerde antwoord gaven (over kleur dia’s) 
· Minderheidsgroep werd deels (32%) gevolgd bij 1 “rebel” of zelfs helemaal (8,5%) bij allebei.  
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Minderheden ontlenen hun invloed aan hun stijl  

· Krachtig, volhardend en standvastig  
· Maar tevens flexibel, open en evenwichtig  

Minderheden overtuigen meerderheden indien:  

· Hun standpunt wordt opgemerkt  
· Ze consistent zijn en hun opvatting wordt toegeschreven aan persoonlijke overtuiging 
· Ze zelfvertrouwen uitstralen en toegewijd zijn  

Hollander: eigenzinnigheidskrediet 

= interpersoonlijk “krediet” dat men verdient door de groepsnorm te volgen. Eerst conformeren om dan 
af te wijken.   

 

2.5. DIFFERENTIËLE OF UNIMODALE PROCESMODELLEN 

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

1. Sociale impact theorie 

= zelfde proces - Latané 

De sociale invloed van anderen op doelpersoon is afhankelijk van … 

1. Sterkte  hoe sterker de bron, hoe groter de invloed 
2. Nabijheid hoe dichter de bron, hoe groter de invloed 
3. Aantal   hoe meer in aantal, hoe groter de invloed 

Sociale krachten werken in op individuen zoals natuurlijke krachten op objecten.  

De weerstand is groter indien de sociale impact over veel sterke en verre doelpersonen verdeeld is. De impact op 
een doelpersoon die vergezeld is van andere doelpersonen, is eveneens kleiner.  

(model geldt ook voor instemmen en gehoorzaamheid!) 

2. Differentiële procestheorie  

= verschillende proces - Nemeth 

· Meerderheden bevorderen publieke conformiteit (als groep weg is verandert mening) 
· Minderheden veroorzaken duurzame private conformiteit of conversie (verandert niet) 

 

 

 

 

 



 43 

3. INSTEMMEN 

Instemmen of inwilliging = gedragsverandering die het gevolg is van een direct verzoek.  

3.1. REDENEN GEVEN 

Experiment Langer 

· We reageren onnadenkend op de vorm van het verzoek 
· Verzoek kopieermachine, als je “want” gebruikt ookal geef je niet echt een reden => sneller instemming 
· Als het om grotere hoeveelheden gaat helpt “want” gebruiken niet.  

Onnadenkendheid kan ook tegengestelde effect hebben bv. wegkijken bij bedelaar.  

· Ongewone verzoeken bevorderen soms inwilliging bv. heb je 0,34 euro voor mij? 

3.2. ‘STEL JE EENS VOOR’ 

Gregory, Cialdini & Carpenter (1982)  

· Effect: Zich iets voorstellen (bv. scenario) verhoogt de inschatting dat het je ook effectief zal overkomen  

· Interessant voor verkoop (bv. verzekeringen: ‘stel je voor dat je je been breekt op reis’)  

· ‘Stel je voor dat je kabeltelevisie hebt’ => meer effectief kabel aanschaffen  

3.3. DE WEDERKERIGHEIDSNORM 

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

Experiment Regan 

Per 2 schilderijen beoordelen (1 handlanger) 

· Conditie 1: handlanger bracht flesje cola mee voor zichzelf en deelnemer 
· Conditie 2: handlanger bracht niets mee 
· Conditie 3: ze kregen cola van onderzoeker 

Na experiment vroeg handlanger aan deelnemer of hij tombolabiljetten wou kopen. In conditie 1 kochten 
ze veel meer biljetten. Ookal vonden ze hem niet sympathiek.  

 Dit effect was wel van korte duur! 

Individuele verschillen 

· In gebruik van wederkerigheidsnorm: crediteurs = hanteren vaak wederkerigheidsnorm.  
· In alertheid voor wederkerigheidsnorm 
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3.4. TWEESTAPPEN INSTEMMINGSTECHNIEKEN 

Tweestappeninstemmingstechnieken = een aantal verzoektechnieken gebaseerd op 2 opeenvolgende verwante 
verzoeken, waarvan het eerste verzoek slechts de voorbereiding vormt voor het tweede, echte verzoek.  

3.4.1. VOET-TUSSEN-DE-DEUR 

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

Freedman & Fraser  

· Fase 1: huisvrouwen telefonisch bevragen 
· Fase 2: 3 dagen later nieuw verzoek, iventaris maken van huishoudelijke producten 

Resultaat: 53% van instemmers met 1e verzoek gaan akkoord met 2e en maar 22% rechtstreeks met 2e. 

Verklaring 

Zelfperceptie = de doelpersoon percipieert zich door het 1ste verzoek als een vriendelijk en coöperatief 
iemand, bij een 2de verzoek willen ze reageren in overeenstemming met hun ‘nieuwe zelfbeeld’.  

Kritiek = instemmers met 1ste verzoek zijn selectieve groep dus niet alle instemmers bv. niet als ze ontevreden zijn 
met 1ste keuze.  

3.4.2. ALS-DE-BAL-EENMAAL-AAN-HET-ROLLEN-IS 

Als-de-bal-eenmaal-aan-het-rollen-is = de beïnvloeder sluit een overeenkomst over een verzoek maar naderhand 
drijft hij de omvang van het verzoek op door verborgen kosten te onthullen.  

Cialdini et al. 

· Studenten rekruteren voor experiment … om 7 uur 

Verklaring: eens de beslissing genomen is hebben we ons reeds geëngageerd en gaan we dit engagement voor 
onszelf verantwoorden en dus versterken  

3.4.3. DEUR-TEGEN-DE-NEUS  

Deur-tegen-de-neus = de beïnvloeder laat het echte verzoek voorafgaan door een heel groot verzoek dat 
afgewezen wordt.  

Cialdini 

· Fase 1: studenten vragen om 2 uur per week vrijwillig te werken.  
· Fase 2: iedereen weigert, vragen om eenmalig 2 uur te besteden met delinquenten in dierentuin.  

Resultaat: 50% stem in met 2de verzoek na weigering van het eerste, zonder eerste verzoek maar 17%.  

Verklaringen: 

· Perceptueel contrast (maar gedeeltelijk) 
· Wederkerige concessies (vrager heeft al toegeving gedaan, dus je moet wel akkoord gaan) 
· Schuldgevoelens wegwerken door in te stemmen met 2de verzoek 
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3.4.4. HET-IS-NOG-NIET-KLAAR 

Het-is-nog-niet-klaar = de beïnvloeder begint met een overdreven verzoek waarvan hij de schijnbare omvang 
vermindert door een korting of bonus aan te bieden (al voor er reactie komt) = koopjestechniek! 

Burger  

· Situatie 1: gebak verkopen aan 75 cent 
· Situatie 2: gebak aanbieden aan 1 euro, maar verlagen naar 75 cent 

Verkoop in situatie 2 stijgt van 40% tot 73%.  

Verklaring: schijnbare concessie activeert de wederkerigheidsnorm.  

3.4.5. SAMENVATTING 

Richting Afstand Techniek Omschrijving 

Van klein naar groot Groot Voet-tussen-de-deur Begin met klein verzoek, daarna 
groter verzoek.  

Klein Als-de-bal-aan-het-rollen-is Sluit de overeenkomst en onthul 
erna nog kosten.  

Van groot naar klein Groot Deur-tegen-de-neus Begin met groot verzoek, daarna 
bescheiden verzoek.  

Klein Het-is-nog-niet-klaar Begin met overdreven verzoek, 
maar doe meteen concessies.  

 

3.5. ASSERTIVITEIT 

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

· Je moet aandachtig en waakzaam zijn 

Als men poging tot manipulatie doorziet komt er vaak woede, koppig weigeren en psychologische reactantie.  
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4. GEHOORZAAMHEID 

Gedragsverandering als gevolg van een bevel van een autoriteit cfr. holocaust.  

Onderzoek Bickman 

· Mensen op straat dingen bevelen 
· Zonder uniform gehoorzaamde 1/3, met uniform 9/10 

Extreme vormen! Bv. oorlogen, nazikampen, sektes, etnische zuiveringen in Bosnië, Kosovo, … 

 => zijn dit karaktergestoorden of normale mensen in abnormale omstandigheden ?  

4.1. MILGRAMS ONDERZOEK: KRACHTLIJNEN VAN VERNIETIGENDE GEHOORZAAMHEID 

In krant advertentie ‘deelname leerexperiment’ voor 5 euro. Je komt in wachtzaal in Yale. Daar laat proefleider 
met witte jas tossen wie leerling of leraar wordt.  

· Leerling: vastgemaakt op stoel en aan elektrisch apparaat (handlanger!) 
· Leraar: neemt plaats achter schokgenerator en krijgt een licht voorbeeldschokje 

Start experiment.  

Het is een geheugenexperiment en de leraar moet de leerling straffen met in intensiteit toenemende shocks als 
hij mist. Je ziet hem vastgebonden worden en 
vertellen dat hij hartproblemen heeft.  

Communicatie gebeurt via intercom.  

Je hoort telkens erger wordende reacties van de 
leerling.  

Uiteindelijk hoor je niets meer. 

Proefleider blijft motiveren bv. u moet 
verdergaan.  

Resultaat: 65% ging door tot het hoogste schokniveau.  

 

Factoren die gehoorzaamheid beïnvloeden 

· Controle – geen bevelen   2%  

· Basisconditie – mannen   65% 

· Basisconditie – vrouwen   65% 

· Experiment in kantoorgebouw  47% 

· Gewone persoon als proefleider  18%  

· Onderzoeker in apart lokaal  19% 

· Slachtoffer in dezelfde kamer  40%  

· Deelnemer raakt slachtoffer aan  30% 

· Twee contesterende handlangers  10% 
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4.1.1. HET GEHOORZAME SUBJECT 

Deelnemers in controlegroep (niet aangespoord) stopten veel sneller. Deelnemers waren erg gestresseerd en 
onthutst na het experiment.  

Persoonlijkheid speelt een zeer kleine rol, enkel bij … 

· Autoritaire persoonlijkheid (Adorno)  

- Gemeten met de Adorno F-schaal  

- Rigide, dogmatisch, verdrongen seksualiteit, , intolerant, onderdanig tegenover autoriteiten, … 

- Geven meer shocks in Milgram experiment  

Geen genderverschillen, leeftijdsverschillen en culturele verschillen.  

4.1.2. DE AUTORITEIT 

Proefleider is geen oppermachtig persoon in vergelijking met militairen, dokters, leerkrachten, managers, …   

Autoriteit verlagen door bv. in kantoorgebouw, normale burger, afstand te vergroten, … 

Echte (legitieme) autoriteiten zoals militairen, dokters, hebben wellicht meer invloed dan proefleiders (cfr. 
mishandelingen in kampen).  

4.1.3. HET SLACHTOFFER 

Fysieke afstand tussen proefpersoon en slachtoffer belangrijk! 

Cijfers verlagen door afstand te verlagen bv. in zelfde lokaal, leraar de leerling doen aanraken, … 

Implicaties voor ‘real life’ bv. bommen gooien vanuit vliegtuig.  

4.1.4. DE PROCEDURE 

Proefpersoon heeft het gevoel niet volledig verantwoordelijk te zijn voor wat gebeurt met het slachtoffer.  

Als ze werken met een overbrenger die opdracht krijgt van proefleider en doorgeeft aan uitvoerder: 

· Van overbrengers voert 54% uit 

· Van uitvoerders voert 28% uit 

Belangrijk: geleidelijke escalatie! Cfr. voet-tussen-de-deur techniek 
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4.2. MILGRAM IN DE 21STE  EEUW 

Replicatie ligt niet voor de hand (onethisch). Maar wel onderzoek Burger  

· Stilgelegd na 150 V: diegene die dan gehoorzaamden bij Milgram gingen meestal tot einde. 

· Er ging 70% tot 150 V, ookal werd ze verteld dat ze konden stoppen zonder gevolg. 

· Schatting op basis van onderzoek: 55% zou tot einde gaan bij Burger. 

Meeus en Raaijmakers 

· Psychisch leed i.p.v. fysiek a.d.h.v. stressbestendigheidsproef bij sollicitatie 

· Lijst met 15 beledigende opmerkingen (in grofheid toenemend) 

· 92% gehoorzaamde 

Slater 

· Virtual reality Milgram effect: participanten gehoorzaamde maar ook verschikkende effecten 

4.3. VERZET OF TROTSEREN 

Soms verzet men zich tegen de bevelen van een autoriteit bv. Oskar Schindler redde Joden.  

1 rebel volstaat doorgaans om een deelnemer niet te laten gehoorzamen bv. 2 leraren bij Milgram => 10%.  

Gamson-onderzoek: vertegenwoordigers marketingbedrijf, discussie maatschappelijke normen, groep van 9. 

Meeste gingen akkoord met uitbater, maar proefleider vorge reacties contra uitbater. Reacties werden gefilmd en 

gebruikt in rechtszaak: proefpersonen gehoorzaamden niet.  

5. PERSPECTIEVEN OVER DE MENSELIJKE NATUUR 

Culturen beïnvloeden hoe men opgevoed wordt.   

Binnen en cultuur zijn er veranderingen over de tijd (zie o.m. figuur borst-taille ratio)  

Amerikaans onderzoek over waardevolle eigenschappen van kinderen  

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

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

Invloed van de (sociale) media is de hedendaagse illustratie van conformiteit, inwilliging en gehoorzaamheid.  
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HOOFDSTUK 8: INTERPERSOONLIJKE RELATIES 
1. BELANG INTERPERSOONLIJKE RELATIES 

1.1. BEHOEFTE AAN AFFILIATIE 

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

 ° Baumeister & Leary: need to belong schaal (stellingen beoordelen).  

Fundamentele menselijke behoefte – staat ook in piramide van Maslow.  

Harlow jaren ’50 – ’60: aapjes met knuffelmama of met voedselmama.  

Ostracisme = sociale exclusie, roept sterke negatieve emoties op en leidt tot lagere zelfwaardering.  

· Kan ook letterlijk pijn doen (hersenactiviteit fysieke pijn bij uitsluiting) 
· Onderzoek door cyberball = bal naar elkaar gooien in groepje van 3.  

Individuele verschillen ! 

Sociostaat = soort sociale thermostaat die relaties en sociaal contact regelt (homeostase principe).  

Experiment O’Connor en Rosenblood 

· 66 studenten 
· Bieper om het uur signaal: aangeven of ze alleen of in gezelschap waren en wat ze eigenlijk wilden zijn. 

In meeste gevallen was huidige en gewenste staat hetzelfde. De gewenste staat was ook een goede predictor 
voor de eigenlijke staat op volgend meetmoment.  

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

· Discussie: bij weinig sociaal contact of bij minder dan men zou willen? 
· Vooral bij overgangsperioden bv. sterven of scheiden partner 
· Meest eenzame periode adolescentie en jonge volwassenheid  

1.2. HECHTINGSSTIJLEN 

Hechtingsstijl = de typische manier van relatievorming van een persoon met betekenisvolle andereren die haar 
oorsprong kent in de interactie van die persoon als kind met zijn of haar verzorger. Dit is veranderlijk.  

· Veilig  wenen beetje bij verlaten, gelukkig bij terugkomen moeder 

· Vermijdend reageren amper of niet bij verlaten of terugkomen moeder 

· Angstig   hysterisch bij verlaten, boos of aanklampend bij terugkomen moeder 

Tegenwoordiger meer dimensioneel i.p.v. aparte categorieën.  

· Mate waarin persoon intimiteit benadert of ontwijkt 

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

Strange situation test (Ainsworth) = een testsituatie waarbij de hechtingsstijl afgeleid wordt uit de reactive van 
baby’s wanneer de verzorger (meestal moeder) het kind verlaat en wanneer hij of zij terugkomt.  
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1.3. HET SOCIALE NETWERK 

Hoe kwaliteit beoordelen? 

1. Aantal individuen in het netwerk tellen 

· Houdt geen rekening met slechte relaties 
· Te veel is ook niet goed – homeostase verstoord  

 
2. Kwaliteit van relaties bekijken 

3. Waargenomen beschikbaarheid van anderen 

Experiment Evans en Lepore 

· Pp. krijgt negatieve feedback op schrijfopdracht en krijgen steun van handlanger 
· Erna krijgt handlanger negatieve feedback en biedt pp. al dan niet steun 

Verschillen tussen laagbevolkte (zoeken, ervaren en bieden meer steun) omgeving en dichtbevolkte 
(erkennen steun, maar aanvaarden minder steun).  

1.4. RELATIES EN WELBEVINDEN 

Relaties beïnvloedt welbevinden 

· Gezelschap maakt leven aangenaam 
· Alleen zijn heeft negatief effect 

Onderzoek: mensen met betekenisvolle partnerrelaties zijn gemiddeld gelukkiger dan zonder. Zowel mannen 
als vrouwen, maar vrouwen is geluk sterker geassocieerd met kwaliteit van de relatie.  

Welbevinden beïnvloedt relaties 

Mensen die gelukkiger zijn, maken meer kans op een goede partner.  

Onderzoek Harker en Keltner 

· O.b.v. oprechte positieve expressie fotoboek kijken naar huwelijksgeluk en algemeen welbevinden later 

1.5. SOCIALE STEUN EN FYSIEKE INTEGRITEIT 

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

Sociale steun leidt tot betere fysieke gezondheid.  

· Lagere bloeddruk en minder schommelingen bij stressvolle gebeurtenissen, betere immuniteit 

· Langere overleving bij vrouwen met borstkanker 

· Hogere levensverwachting 

Redenen 

· Sociale steun zorgt ervoor dat mensen beter voor zichzelf zorgen 

· Sociale steun is een buffer voor stress en gerelateerde gezondheid 

 

Duchenne smile = combinatie van mond en ogen ! 
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2. AANTREKKINGSKRACHT 

Verschillende factoren die leiden tot aantrekking ! 

2.1. NABIJHEIDSEFFECT 

Nabijheidseffect = het verschijnsel dat twee personen eerder een relatie zullen aangaan wanneer de fysieke 
afstand tussen beiden klein is.  

Onderzoek Festinger, Schachter en Back 

In dorms vragen wie hun 3 beste vrienden zijn 

· 65% zelfde gebouw 
· 41%  directe buren 
· 22% 2 deuren verder 

Tegenwoordig digitalisering, maar mist non-verbale communicatie. Nabijheid nieuwe betekenis gekregen.  

2.2. FAMILIARITEIT 

Zajonc: familiarity leads to liking 

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

Experiment Moreland en Beach 

· Foto’s nemen van 4 studenten die ongeveer even aantrekkelijk waren, maar verschil in les bijwonen. 
· Hoe meer de studente naar de les ging, hoe positiever het oordeel.  

Experiment Mita, Derner en Knight 

· Werkelijke en gespiegelde gezichten laten beoordelen door zelf en vrienden 
· Voorkeur voor de beelden zoals men ze het meest ziet.  

Beperkingen 

· Overdaad schaadt ook bv. te vaak zelfde lied horen 
· Enkel voor aanvankelijk neutrale of positieve stimuli. Als we iets of iemand n iet mogen kan herhaalde 

blootstelling de negatieve houding versterken.   

2.3. GELIJKENISSEN 

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

· Koppels en vrienden hebben vooral gelijke demografische variabelen zoals leeftijd, onderwijs, 
godsdienst, …. Ook interesses, waarden, opvattingen, … 

· Wordt geleidelijk aan groter (beetje per beetje leren kennen) 

Experiment Byrne 

· Pp. vult attitude vragenlijst in en leest vragenlijst van de ander, hoe meer similariteit hoe positiever de 
beoordleing van de ander.  

Rosenbaum: gelijkheid trekt niet aan, maar ongelijkheid wekt wel afkeer op.  
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Redenen: 

· Validatie van eigen waarden 
· Voorspelbaarheid 
· Grotere kans dat onze noden (h)erkend worden 

Tweestappenmodel van Byrne, Clore en Smeaton 

 

2.4. UITERLIJKE SCHOONHEID 

Mooie mensen 

· Worden slimmer geacht als kind 
· Verdienen meer 
· Krijgen meer gedaan 
· Krijgen lagere boetes van rechters 
· Worden sneller geholpen 

Objectieve schoonheid 

Universele schoonheid 

· Voorkeuren gelijk in verschillende culturen 
· Voorkeuren gelijk op verschillende leeftijden bv. baby’s hebben voorkeur voor aantrekkelijke gezichten 

Objectieve kenmerken 

· Ideaal mannelijk of vrouwelijk gezicht (hormoon gerelateerd) 
· Symmetrie en gemiddelden zijn aantrekkelijk 

Subjectieve schoonheid 

Invloed van 

· Cultuur   esthetische ingrepen bv. ring in mond, lichaamsgewicht (voedselschaarste), … 
· Tijdsgeest  gezicht, maten, … 
· Situationele factoren verliefdheid maakt mooier, vergelijkijng met anderen, … 

Aantrekkingskracht schoonheid 

Beloningscentra geactiveerd bij het zien van mooie gezichten. Ook word je zelf positiever beoordeeld in het 
gezelschap van mooie mensen  

‘Wat-mooi-is,-is-goed-stereotype’ = de overtuiging dat lichamelijk aantrekkelijk personen ook positieve 
persoonlijkheidskenmerken bezitten.  

1.                               2. 
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Onderzoek Smith et al. 

· 2 sollicitanten evalueren met verschillende attractiviteit 
· Participanten die eerst stereotype film zagen, beoordeelden de attractieve persoon positiever 

 

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

MAAR: schoonheid heeft geen correlatie met intelligentie, persoonlijkheid, aanpassingsvermogen en 
zelfwaardering.  

· Stereotype wordt gevoed door zelfvervullende voorspelling ! 

Nadelen van schoonheid 

· Uiterlijke aantrekkelijkheid staat niet garant voor gezondheid en geluk 

· Onzekerheid of positieve feedback te danken is aan schoonheid of talenten 

· Bekommernis om uiterlijke schoonheid te behouden kan dysfunctioneel werken 

· Soms werkt het tegen de persoon bv. als interviewer in sollicatie van hetzelfde geslacht is 

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

2.5. CONTEXTFACTOREN  

Zillmann: opwindingstransfer = het proces waarbij de (residuele) opwinding opgewekt door 1 stimulus, 
toegeschreven of toegevoegd wordt aan de opwinding veroorzaakt door een andere stimulus.  

Experiment Dutton en Aron 

· 2 bruggen: gevaarlijke en stabiel/veilige 
· Erna gaf knappe onderzoekster telefoonnummer 

Mannen die over gevaarlijke brug gingen namen sneller contact op met onderzoekster.  

Experiment White et al. 

· 2 minuten of 15 seconden huppelen 
· Beoordelen van aantrekkelijke en onaantrekkelijke vrouw.  

De mannen die langer huppelden, maakten meer extreme oordelen.  

Experiment Pennebacker et al. 

· 3 keer per avond klanten bevragen om aantrekkelijkheid van andere klanten te beoordelen 
· Naarmate sluitingstijd naderde, werden beoordelingen positiever (alcohol slechts gedeeltelijk verklaring) 
· Replicatie: enkel zo bij singles !  

 
Ook als het geheim is, verhoogt de aantrekkelijkheid (door de spanning !) 



 54 

3. HECHTE RELATIES 

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

Bevraging bij 300 studenten en 73% zou andere doelen opofferen voor een bevredigende relatie.  

3.1. ELKAAR LEREN KENNEN 

Factoren die relatievorming in eerste fase kunnen beïnvloeden: 

3.1.1. WEDERKERIGHEID 

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

We houden van hen die ook van ons houden, maar vooral indien verdiend en niet te vanzelfsprekend.  

Experiment Aronson en Linder 

· Student en handlanger kwamen verschillende keren samen  
· Student hoorde erna evaluatiegesprek tussen handlanger en proefleider.  

- Positief 
- Negatief 
- Winst 
- Verlies 

Studenten hadden meer sympathie als het winst was, dan als het altijd positief was.  

3.1.2. JAGEN OP WIE MOEILIJK TE KRIJGEN IS 

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

Afhankelijk van de oorzaak 

· De ander: voorkeur voor matige kieskeurigheid 
· Externe factoren: attractiviteit stijgt bv. verboden vrucht 

3.1.3. INSCHATTEN VAN INTERESSE  

Mannen hebben een meer geseksualiseerd perspectief en (mis)interpreteren vriendelijk signalen vaker als 
seksueel geladen.  

Experiment Saat et al. 

· Observatoren moesten interacties tussen man en vrouw beoordelen 
· Mannelijke observatoren ‘zagen’ meer seksualiteit, vooral in het vrouwelijk gedrag 

Afhankelijk van rollen bv. 2 studenten, prof en student of mannelijke baas en nieuwe kassierster.  
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3.2. PARTNERKEUZE 

Meeste mensen kiezen voor liefde, gezondheid, vrede op aarde, onbeperkte mogelijkheden en rijkdom. Mannen 
kiezen ook meer voor seks.  

3.2.1. EVOLUTIONAIR PERSPECTIEF 

Evolutionaire psychologie = de benadering die stelt dat menselijk gedrag en voorkeuren gebaseerd zijn op de 
waarde die ze hebben om het genetisch materiaal te verspreiden en te beveiligen.  

· Maximalisatie conceptie, geboorte en overleving nakomelingen 

Strategische verschillen tussen mannen en vrouwen 

· Mannen: kiezen vruchtbaarheid en trouw à zoveel mogelijk eigen nakomelingen  

· Vrouwen: financiële zekerheid en succes à investering in beperkt aantal nakomelingen 

Onderzoek Buss 

In 37 landen consistente verschillen tussen mannen en vrouwen: 

· Belang van financiële zekerheid geboden door partner 
· Belang van aantrekkelijkheid (vruchtbaarheid) geboden door partner 
· Leeftijdsvoorkeur partner 

Onderzoek Kenrick en Keefe 

· Contactadvertenties analyseren 
· Hoe ouder mannen worden, hoe meer ze geneigd zijn om jongere partners te zoeken (vruchtbaar !) 

 

 

 

 

Onderzoek Greenlees en McGrew 

·  Wat zoeken ze en wat bieden ze zelf aan 
·  Mannen bieden financiële zekerheid en zoeken aantrekkelijkheid 
·  Vrouwen bieden aantrekkelijkheid en zoeken financiële zekerheid 

Onderzoek Li et al. 

· Budget geven aan mannen en vrouwen waarmee ze eigenschappen 
van partner moesten ‘kopen’ 

· Groot budget: mannen meer aan uiterlijke schoonheid, vrouwen meer aan sociale status 
· Laag budget: mannen meer aan uiterlijke schoonheid, vrouwen meer aan sociale status 

 

Wanneer we beperkt zijn en keuzes moeten maken, volgen de 
partnerkeuzes het evolutionaire perspectief.  
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3.2.2. SOCIAAL-CULTURELE PERSPECTIEVEN 

Kanttekeningen bij evolutionair perspectief  

· Verschillen tussen geslachten zijn kleiner dan de overeenkomsten  

· Financiële ontvoogding van vrouwen leidt tot masculinisering van de voorkeur van vrouwen 

· Hypothetische wensen vs. eigenlijke keuzes moeten niet noodzakelijk overeenkomen (Finkel en Eastwick) 

3.2.3. SEKSUELE ORIËNTATIE 

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

· Alfred Kinsley: 1e studie van de menselijke seksualiteit (interviewdata 17.000 personen). – Kinsey reports 
· Aristoteles: aangeboren, maar kan door gewoontes versterkt worden.  

Onderzoek Bell et al. 

· Geen verschillen tussen oriëntaties m.b.t. familiale achtergrond, relatie met ouders, … 

Evidentie voor biologische dispositie: 

· Grootte specifiek nucleus in hypothalamus (geen goede studie) 
· Tweelingstudies: 52% monozygote, 22% dizygote, 11% geadopteerde broers ook homoseksueel.  

Complex 

· Geen 100% fit bij identieke tweeling: geen ‘homoseksueel gen’.  

Onderzoek Diamond: ongelijkheid mannen en vrouwen 

Vrouwen vertonen hogere erotische plasticiteit. Bij 
vrouwen is er een minder sterke connectie tussen seksuel 
oriëntatie en opwinding bij verschillende stimuli.  

Erotische plasticiteit = de mogelijkheid om diverse seksuele voorkeuren te ervaren.  

3.3. RELATIETEVREDENHEID EN TOEWIJDING 

3.3.1. SOCIALE RUILTHEORIE 

Sociale ruiltheorie = de theorie die stelt dat personen gemotiveerd zijn om in hun relaties met anderen de kosten 
(bv. compromis, investering) te minimaliseren en de voordelen (bv. liefde, seks) de maximaliseren. 

Weinig belang in het begin, maar belangrijker vanaf ongeveer 3 maanden. Er zijn verschillende varianten.  

Interafhankelijkheidmodel  

Kelly en Thibauts: 3 componenten 

1. Uitkomstniveau  = kosten-batenratio 

2. Vergelijkingsniveau = minimale uitkomstniveau dat we aanvaardbaar vinden 

3. Vergelijkingsniveau alternatieven = verwachte uitkomstniveau van best mogelijke alternatief 

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

Relatietoewijding wordt bepaald door de verhouding tussen het uitkomtniveau en het vergelijkingsniveau van de 
alternatieven.  
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Investeringsmodel 

Rusbult et al. voegen component toe nl. investereingen = het niveau van inspanningen (tijd, emotionele 
betrokkenheid, zelfonthulling, …) dat iemand aan de relatie besteedt.  

· Tastbaar bv. huis, gemeenschappelijke vrienden 
· Immaterieel bv. energie, tijd 

Hoe meer investeringen, hoe groter de toewijding aan de relatie.  

Mensen blijven dikwijls toegewijd aan een relatie waarin ze al veel geïnvesteerd hebben, zelfs al is de 
relatietevredenheid laag.  

3.3.2. BILLIJKHEIDSTHEORIE 

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

· Evenwicht bepaalt relatietevredenheid 
· Bij onevenwicht voelt bevoordeelde zich schuldig en benadeelde zich wrokkig 
· Variant op sociale ruiltheorie 

3.3.3. SAMENHORIGHEID 

Samenhorigheidsrelaties zijn kwalitatief anders en ruilaspecten zijn hier minder belangrijk dan in oppervlakkige 
relaties. Relaties zijn niet allemaal enkel een wiskundig model.  

3.3.4. BALANS TUSSEN INVESTERINGEN EN VERWACHTINGEN 

The suffocation of marriage: climbing mount Malsow without enough oxygen 

Wat verwacht je van een relatie en wat je steek je erin? – in termen van piramde van Maslow.  
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3.4. SOORTEN HECHTE RELATIES 

Sternberg: liefdesdriehoektheorie = de theorie die stelt dat liefde bestaat uit drie basiscomponenten – intimiteit, 
passie en engagement – die gecombineerd worden in acht subtypes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.1. PASSIONELE RELATIE 

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

Berscheid en Walster: liefde is een emotie als een andere, dus moeten we ook op die manier bestuderen.  

Tweefactorenemotietheorie (Schachter) stelt dat passionele liefde 2 essentiële kenmerken heeft: 

1. Verhoogde staat aan fysiologische opwinding 
2. Overtuiging dat dit toe te schrijven is aan een persoon 

Belang van passionele liefde als voorwaarde van een huwelijk is afhankelijk van 

· Geslacht 
· Tijdsgewricht 
· Cultuur  

3.4.2. PARTNERSCHAPSRELATIE 

Partnerschapsliefde = een veilige, vertrouwensvolle en stabiele relatie. 

· Zorg, vertrouwen, vriendschap, lange-termijn-engagement, … 
· Geen daling over tijd 

Zelfonthulling = het proces van zichzelf aan anderen blootgeven. 

· Brandstof  
· Meer zelfonthulling bij groeiende relatie 
· Aanvankelijk o.b.v. wederkerigheidsprincipe 
· Individuele en geslachtsverschillen (vrouwen opener) 
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4. ALGEMENE ONTWIKKELINGSPATRONEN 

50 tot 60% van de eerste huwelijken mislukt. In tweede huwelijk nog meer.  

4.1. ONTWIKKELINGSPATRONEN IN HET HUWELIJK 

Elke huwelijk is verschillend en specifiek, maar er is wel een algemene daling van de huwelijkstevredenheid.  

Onderzoek Kurdek 

· Volgde 10 jaar huwelijkstevredenheid a.d.h.v. scores op Dyadic Adjustment Scale 
· Beoordelingen waren vrij hoog, maar daalden vooral tijdens eerste en achtste huwelijksjaar.  

 

 

 

 

 

Vaak daling tevredenheid door stress van kinderen opvoeden.  

Protectieve factoren: 

· Onderwijs, werk, gelijke attitudes, … 
· Samen nieuwe (spannende) activiteiten ontdekken 

4.2. COMMUNICATIE EN CONFLICT 

Grootste reden van scheiding: gestoorde communicatiepatronen: 

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

 

2. Vraag-terugtrekkinginteractiepatroon = een communicatiepatroon waarbij de ene partner (meestal de vrouw) 
vraagt om relatieproblemen te bespreken en de andere partner (meestal man) dit weigert, wat meestal tot 
frustraties en kwaadheid leidt.  

Onderzoek Gottman 

· Huwelijksstabiliteit berust op positief gedrag t.o.v. negatief gedrag 
· Conflicten compenseren door positief te zijn op andere terreinen 

Negatieve effecten van conflict reduceren: 

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

2. Begrip opbrengen en het conflict erkennen als een communicatieprobleem 

3. (Dis)functionele attributies 

 RELATIEBEVORDERENDE ATTRIBUTIES LEEDBESTENDIGENDE ATTRIBUTIES 

POSITIEF GEDRAG Dispositioneel Situationeel 

NEGATIEF GEDRAG Situationeel Dispositioneel  
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Relatiebevorderende attributies = het toeschrijven van ongewenst partnergedrag aan situationele, tijdelijke en 
specifieke factoren en gewenst gedrag aan dispositionele, stabiele en veralgemeenbare factoren. 

· Situationele bv. een slechte dag 
· Tijdelijke  bv. zal wel overgaan 
· Specifieke  bv. maar 1 slechte eigenschap 

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

Personen die meer leedbestendigende causale attributies maken, rapporteren na een jaar minder 
huwelijkstevredenheid.  

4.3. UIT ELKAAR GAAN 

Onderzoek Lucas 

· Koppel noteren gedurende 18 jaar levenstevredenheid 
· Gescheiden individuen zijn minder tevreden dan niet-gescheiden individuen 
· In echtscheiding daalt tevredenheid tot aan de scheiding, erna stijgt die weer 

maar niet meer even hoog 

Minder kans, maar meer leed bij scheiding bij … 

· Personen die een deel van de ander in het zelf incorporeren 
· Hoge onderlinge afhankelijkheid 
· Veel investatie in de relatie 

Bij scheiding hebben vrouwen meer problemen, maar mildere vormen. Mannen hebben minder, maar ernstiger.  

Cijfers westerse landen: partnerrelaties worden problematischer, maar nog steeds een verlangen naar relatie.  

4.4. SAMEN OUD WORDEN  

Blijft huwelijksgeluk dalen over de tijd? Of is er een opwaardse trend eens men in de latere levensfases komt? Dit 
zijn vragen die onderzoeks al decennia lang bezig houden.  

Tegenstrijdige evidentie: 

Continue daling Stijging op latere leeftijd (U-vorm) 

Voorbeelden: 

· Birren 
· Pineo 
· VanLaningham et al. 

Voorbeelden: 

· Bernard 
· Terman 
· Rollins en Feldman 
· Umberson et al. 
· Levenson et al. 

 

Oudere koppels zouden wel minder conflicten hebben over geld en kinderen. Ook halen ze meer voldoening uit 
vakanties, kinderen, kleinkinderen en gemeenschappelijke activiteiten. Ze gaan ook beter om met conflicten.  
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HOOFDSTUK 9: ANDEREN HELPEN 
1. WAAROM HELPEN WE ANDEREN? 

Prosociaal gedraging = gedrag met het doel anderen ten bevoordelen of hun welzijn te verhogen.  

1.1. EVOLUTIONAIRE FACTOREN 

Geholpen worden vergroot overlevings- en voortplantingskansen, helpen kan deze kansen verkleinen.  

1.1.1. VERWANTSCHAPSTHEORIE 

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

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

Onderzoek Burnstein, Crandall en Kitayama 

· Japanse en Amerikaanse studenten hulpsituaties aanbieden 

· Verwantschapseffect dat sterker is bij levensgevaarlijke situaties 
dan bij alledaagse situaties 

 

1.1.2. WEDERKERIG ALTRUÏSME THEORIE 

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

· Eigenbelang is drijfveer 
· Ook bij dieren  

Experiment Seyfarth en Ceney 

· Geluidsopname vrouwtjes aap die om hulp schreeuwt 

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

· Geen verschil (altijd helpen) indien genetische verwantschap 

Soms essentieel voor overleving bv. onderzoek bij !Kung stam (voedsel en water schaars), delen altijd.  

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

Experiment Fehr en Gaecher 

· Publieke goederen experiment 
· 60 groepen met elk 4 leden 
· Elk krijgt 20 euro, investeert ussen 0-20 in de groep en voor elke euro krijgt elk groepslid 0,4 
· 6 keer spelen met steeds wisselende samenstelling groep 

Zonder punishment neemt coöperatief gedrag af 

Punishment conditie: mensen die niets bijdroegen werden gestraft -3 euro voor bestrafte, -1 euro voor straffer.  

Met punishment conditie neemt coöepratief gedrag toe ! 
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1.1.3. DE COÖPERATIEVE GROEP THEORIE 

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

· Gebaseerd op sociale verbondenheid  

· Groepen die enkel uit egoïsten bestaan sterven sneller uit dan coöperatieve en altruïstische groepen 

· Samen sterk, vooral bij bedreiging van buitenaf 

· Bv. Japanse aap geboren zonder ledematen volledig geaccepteerd door andere apen 

Controversieel onderwerp.  

1.2. KOSTEN EN BATEN 

Sneller geneigd om anderen te helpen wanneer potentiële beloningen hoog zijn in de verhouding tot de vereiste 
investeringen. Potentiële helpers voeren kosten-batenanalyse uit, als baten kosten overstijgen zullen ze helpen.  

1.2.1. ZICHZELF GOED VOELEN 

Onderzoek Smitherman 

Belangrijkste argument om te helpen is dat het je goed doet voelen.  

· Korte termijn bv. zelfwaarde of schuldgevoel 
· Fysiologisch belonend 
· Lange termijn bv. minder stress, beter humeur, gezondheid 

1.2.2. KOSTEN VAN HELPEN OF NIET HELPEN 

Er is vaak agressie t.o.v. hulpverleners.  

Moedige weerstand = langdurig en bewust grote risico’s nemen om anderen te helpen bv. onderdak geven aan 
Joden tijdens WO II.  

Barmhartige-Samaritaan-wetten 

· Schuldig verzuim in Europa 
· Vrijstelling van vervolging bij helpen in USA 

1.3. ALTRUÏSME OF EGOÏSME: HET GROTE DEBAT 

Egoïsme = de motivatie om het eigen welzijn te verhogen. 

Altruïsme = de motivatie om het welzijn van anderen te verhogen. 
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1.3.1. DE EMPATHIE-ALTRUÏSMEHYPOTHESE VAN BATSON 

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

Empathie  

1. Cognitieve component 

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

2. Emotionele component 

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

 

Beide routes helpen ! 

Experiment Batson et al. 

·  Handlanger krijgt milde elektrische schokken, proefpersoon is observator 
· Mogelijkheid om na 2 schokken de plek in te nemen 

Verschil tussen hoge en lage empathische bezorgheid komt tot uiting als men makkelijk situatie kan ontvluchten.  
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1.3.2. EGOÏSME 

Empathie zet aan tot hulpvaardigheid, niet uit bezorgheid maar wel o.b.v. kosten-baten analyse voor jezelf.  

· Kosten bv. schuldig voelen  (empathische bezorgheid: droefheid) 
· Baten: goed gevoel  (empathische bezorgheid: empathische vreugde) 

1.3.3. VERSCHILLEN EN GELIJKENISSEN TUSSEN ALTRUÏSME EN EGOÏSME 

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

Soorten motivatie bepalen of leiden ook niet noodzakelijk ott het hulpgedrag zelf.  

Wegner: empathie is een weerspiegeling van een vervaging van het onderscheid tussern zichzelf en anderen. Als 
een zelf en een ander als 1 worden beschouwt, kan het helpen beschouwd worden als het zelf helpen.  

Dit kan ook anders geïnterpreteerd worden: onderscheid tussen altruïstisch en egoïstisch model verdwijnt ! 

1.4. MOTIEVEN OM TE HELPEN 

Motieven 

· Voorspellen hulpgedrag  
· Belangrijke rol bij lange-termijn hulpgedrag bv. vrijwilligerswerk vaak uit eigenbelang en voldoening 

 

=> nastreven van eigenbelang is niet noodzakelijk slecht, leidt vaak tot frequentere en constantere hulp.  

Experiment Ferguson, Farrell en Lawrence 

· Folder bloeddonatie met altruïstische argumenten 
· Folder bloeddonatie met egoïstische argumenten => hielpen meer ! 

Wel enkel effect bij studenten die ooit al bloed gaven.  
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2. ONDER WELKE OMSTANDIGHEDEN HELPEN WE (NIET) 

2.1. HET OMSTANDERSEFFECT 

Omstandereffect = het feit dat de aanwezigheid van anderen de behulpzaamheid belemmert. 

· Al aanwezig bij kinderen ! (Plotner) 

2.1.1. KITTY GENOVESE 

38 buren waren er getuige en niemand hielp ! 

Verval van de maatschappij? Anonimiteit, vervreemding en apathie in grote steden? … 

Latané en Darley (1970): groepsdiscsusie via intercomsysteem 

· Per 2 of in groepjes van 3-6 
· Proefpersoon met hartritmestoornissen krijgt aanval 
· Per 2 gaan ze veel sneller hulp halen, in groepjes slechts 62% 

 

Vijf stappen in proces van hulpvaardigheid bij noodsituatie 
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STAP 1: OPMERKEN 

1. Veel andere personen = afleiding 

2. Drukke omgeving = opmerkzaamheid daalt (stimulusoverbelasting) 

3. Hoe ongewoon de stimulus is in de context 

STAP 2: INTERPRETATIE 

1. Minder geneigd om te helpen in ambigue situatie.  

2. Ook de relatie tussen het slachtoffer en de agressor heeft gevolgen.   

· Wanneer man een vrouw aanvalt denken we dat ze relatie hebben  
· Minder snel ingrijpen bij ‘koppel’ 

3. Gedrag andere toeschouwers ook belangrijk:  

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

Experiment Latané en Darley 

· Rook in kamer waar pp. zat 
· Of alleen in kamer of met 3 
· Keken naar reactie van andere deelnemers in groep  

James Bulger = 2-jarige jongen in 1993 overleden door ontvoering 2 jongens. Er waren 38 getuigen, maar niemand 
die actie ondernam omdat ze zeiden dat Jamie hun broertje was. Jamie had duidelijk verwondingenen weende 
om hulp.  

STAP 3: VERANTWOORDELIJKHEID NEMEN 

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

· Hoe meer personen aanwezig, hoe minder iedereen zichzelf verantwoordelijk acht 
· Typerend bij grote anonimiteit  

Tegengaan via: 

· Latere interactie (minder verspreiding) 
· Sociale rollen bv. groepsleiders, verplegend personeel, … zullen sneller helpen 

STAP 4: BESLISSEN HOE TE HELPEN 

· Direct = zelf reanimeren, wonde verzorgen, … (niet altijd capaciteiten of vaardigheden voor) 
· Indirect = anderen om hulpvragen  

STAP 5: HULP BIEDEN 

Publieksgeremdheid = een toestand waarbij we niet helpen uit vrees om een slechte indruk te maken op 
omstanders bv. als bemoeizuchtig. 
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2.1.2. DE ERFENIS VAN HET ONDERZOEK NAAR HET OMSTANDEREFFECT 

Kitty Genovese was aanleiding naar onderzoek naar omstanderseffect.  

· 1995: Deletha Word springt in de rivier in Detroit 
· 2003: Brendan Vedas pleegt langzaam zelfmoord voor de webcam  
· 2011: 2-jarige Yue Yue wordt tot tweemaal overreden terwijl 18 mensen voorbij lopen  

2.1.3. GEVAARLIJKE VS. ONGEVAARLIJKE SITUATIES 

Onderzoek Fisher et al. 

· Vanuit kamer ernaast kijken naar situatie seksueel misbruik  
· Fysieke gestalte misbruiker variëren 
· Aantal mensen in kamer variëren 

Sterk omstanderseffect in lage risico, geen bij hoog risico.  

Verklaringen: 

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

2.1.4. HOE HULP KRIJGEN IN EEN MENIGTE 

· Ambiguïteit doorbreken: wees duidelijk dat je hulp nodig hebt 
· Verspreiding van verantwoordelijkheid tegengaan: richt u rechtstreeks tot specifieke personen 

Experiment Markey 

· Omstandereffect in de digitale wereld (online chatroomsessie) 
· Verzoek hulp van andere persoon 
· Hoe groter de chatroomgroep, hoe langer de deelnemers erover deden om hulp te bieden 
· Bij direct verzoek (naam noemn), verdween effect van de groepsgrootte 

2.2. STRESS EN TIJDSDRUK 

Weinig tijd zorgt ervoor dat we minder opmerken en tijdsverlies is dan een grote kost.  

Experiment Darley en Batson 

Proefpersonen waren toekomstige priesters, moesten lezing voorbereiden en geven 

· Conditie 1: lezing over barmhartige Samaritaan of ander onderwerp 
· Conditie 2: achter op schema, voor op schema of gewoon op schema 

Helpgedrag: onderweg iemand die in elkaar was gezakt helpen of niet? 

Groot effect van tijdsdruk: voor op schema 63%, mee op schema 45%, achter op schema 10%, onderwerp 
had geen effect.  
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2.3. LOCATIE EN CULTUUR 

Grote steden minder helpen 

· Grotere bevolkingsdichtheid dus meer stress 

· Diversiteit vermindert besef van gelijkenis met anderen dus gerduceerde empathische bezorgdheid 

· Anonimiteit dus minder verantwoordelijkheidsgevoel 

Invloed cultuur (Levine) 

1. Economische welvaart (hoe hoger, hoe minder hulp bieden) 

2. Simpatia = de zorg voor het sociaal welzijn van anderen (kenmerkend voor Spaanse en Latijn-
Amerikaanse culturen) 

Hoogste = Rio de Janeiro, Madrid, San jose, … en laagste = Maleisië, New York, Amsterdam, … 

2.4. STEMMING 

2.4.1. POSITIEVE STEMMING 

Als de zon schijnt meer helpen, meer fooi, enqûetes helpen invullen, meer lifters meenemen.  

Experiment Baron 

· Vragen om dollarbiljet te wisselen 
· Personen op een locatie met aangename geur betere stemming 
· Personen op een locatie met aangename geur zijn dus ook behulpzamer 

Positievestemmingseffect = het feit dat een positieve stemming de hulpvaardigheid verhoogt. 

Redenen 

· Goed humeur behouden 
· Meer positieve gedachten 

Is wel van korte duur, maar treedt ook al op bij kinderen.  

2.4.2. NEGATIEVE STEMMING 

Schuldgevoel leidt tot hulpgedrag en generaliseert ook naar andere personen bv. fototoestel kapot gemaakt dus 
je zal sneller helpen in andere situaties ook.  

Algemeen: helpen verbetert negatieve stemming (negative state relief model) 

· Inconsistente resultaten 
· Gepercipieerde verantwoordelijkheid bij zelf (meer hulp) of bij ander (minder hulp) 
· Aandacht op zelf (minder hulp) of op ander (meer) 
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3. WIE HELPT ANDEREN? 

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

3.1. INDIVIDUELE VERSCHILLEN 

Enigszins consistent over situaties: behulpzaam in ene situatie meestal ook in andere  

Weinig tijdsafhankelijk: behulpzaam op leeftijd X meestal ook op leeftijd Y 

Genetische invloed: overeenkomst monozygote tweelingen > dizygote tweelingen  

3.2. KENMERKEN ALTRUÏSTISCHE PERSOONLIJKHEID 

Totaal verschillende persoonlijkheden delen dezelfde uitzonderlijke behulpzaamheid (Schindler, Moeder Theresa, 
Bill Gates, Zuckerberg, ...)  

Specifieke persoonlijkheidskenmerken voorspellen behulpzaamheid in specifieke situaties  

Twee essentiële eigenschappen: empathie en morele persoonlijkheid (morele identieit + bewustzijn) 

Empathie = het kunnen inleven in de ander (cfr. empathie-altruïsme hypothese).  

Morele identeit = de mate waarin morele aspecten een belangrijk deel van het zelfconcept vormen. 

· Verzameling (schema) van morele waarden, doelen, eigenschappen en gedragsscripts.  

· Hoge morele identiteit: morele zelfschema gemakkelijk beschikbaar 

Morele onthechting = rechtvaardiging van slecht gedrag, waardoor iemand zichzelf nog steeds als een ‘goed mens’ 
ziet (Bandura).  

Empathie (hot) + moraliteit (cold) => behulpzaamheid 

Experiment Miller et al. 

· Filmpje waarin jongens en meisjes gevallen waren 
· Empathie gemeten via gelaatsexpressie en zelfrapportage 
· Moreel oordelen via morele dilemma’s (eigenbelang vs. belang anderen) 

Kleuters hebben keuze tussen 

· Spelen met leuk speelgoed 
· Kleurpotloden sorteren (saai) om kinderen in ziekenhuis te helpen 

Enkel combinatie empathie en moraliteit leidde tot hogere behulpzaamheid.  
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3.2.1. MORELE ONTWIKKELING THEORIE VAN KOHLBERG 
 

Postconventioneel 

= erkenning van de 
diversiteit van waarden 

Niveau 6: universele en ethische principes 

Universele Ethische Principes Universele ethische principes zijn gegrond in het 
fundamentele geloof in de essentiële gelijkwaardigheid van alle menselijke 
wezens als rationele actoren. Deze abstracte principes zijn uiteindelijk 
'scheidsrechter' van de gerechtigheid omtrent elke wet of elk contract. 

Niveau 5: sociaal contract 

Enkel door het bereiken van consensus – door een sociaal contract – kunnen 
wetten moreel gewicht krijgen. 

Conventioneel  

= uitvoeren van de 
correcte regels 

Niveau 4: sociale overeenstemming 

Mensen voelen dat het hun morele verplichting is de wetten van onze 
samenleving te gehoorzamen. Deze wetten zijn noodzakelijk om de sociale orde 
te handhaven. 

Niveau 3: interpersoonlijke overeenstemming 

Mensen voelen een morele verantwoordelijkheid om aan de verwachtingen over 
wat goed is te voldoen en conformeren zich aan de algemene normen. 

Preconventioneel  

= waarden worden 
afgeleid uit externe 
situaties 

Niveau 2: ruilverhoudingen 

Ethische beslissingen worden enkel gemaakt om plezier te vergroten en verdriet 
te verminderen. Door te erkennen dat anderen evenzeer worden gedreven door 
hedonistische doelen, is er bereidheid om te ruilen. 

Niveau 1: gehoorzaamheid en straf 

Gehoorzaamheid aan diegene die de macht heeft om te straffen. 

 

3.3. DE INVLOED VAN OUDERS EN FAMILIE 

Altruïstische kinderen volgens studies in … 

· Nederland: ondersteunende gezinnen met inspraak en vrijheid  
· Hong Kong: hechte gezinnen met weinig openlijke expressies van angst, agressie en conflict.  

Altruïsme aanleren  

1. Focus op volwassene bv. deel je speelgoed, anders wordt papa ontgoocheld.  

2. Focus op andere bv. als je je speelgoed deelt, zal broer blij zijn.   

=> stimuleren van perspectief nemen en empathie ! 

 

 



 71 

3.4. ROLMODELLEN EN SOCIALE NORMEN  

Je hebt real life en fictieve figuren (invloed prosociale tv > invloed televisiegeweld).  

Waarom zetten hulpvaardige rolmodellen aan tot helpen? 

1. Men kan gedrag makkelijk imiteren 

2. Indiend beloond is er besef van de voordelen 

3. Herinnert ons aan de sociale normen 

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

Sociale normen hulpgedrag: 

· Wederkerigheidsnorm 

· Billijkheidsnorm 

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

· Rechtvaardigheidsnorm = een sociale norm die beklemtoont dat wie hulp verdient, moet worden 
geholpen. 

Individuele en culturele verschillen ! bv. doneren in Amerika is vrije keuze, in Indië een plicht.  

4. INTERPERSOONLIJKE FACTOREN: WIE HELPEN WE?  

4.1. WAARGENOMEN EIGENSCHAPPEN VAN DE PERSOON IN NOOD  

1. Aantrekkelijkheid  

Experiment Benson, Karabenick en Lerner 

· Luchthavenexperiment (604 blanke deelnemers) 
· Koffer verloren met ingeuvld inschrijvingsformulier, foto van kandidaat en geadresseerde envelop  

 

 

 

2. Attributie verantwoordelijkheid 

Attributie-affect-actietheorie (Weiner) = indien we nood aan hulp van een persoon niet toeschrijven aan de 
verantwoordelijkheid van de persoon zelf (attributie), voelen we sympathie en medelijden (affect) en zullen we 
eerder hulp bieden (actie).  

Experiment Dooley 

· Scenario’s lezen over iemand die hoort dat hij aids heeft 
· Door bloedtranfusie: meer medelijden 
· Seks: minder medelijden  
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4.2. DE GEPASTE COMBINATIE VAN HELPER EN ONTVANGER 

Gelijkenissen 

· Verhoogt aantrekkelijkheid 

· Verhoogt empathische bezorgheid 

Bekend 

· Meer aan bekenden dan aan vreemden 

· Meer bij samenhorigheidsrelaties (wederzijdse verantwoordelijkheid) dan ruilrelaties bv. zakenrelaties 

4.3. GESLACHT EN HULPVAARDIGHEID  

Mannen 

· Knight in shining armour 

Vrouwen:  

· Volgehouden dagelijkse hulp 

4.4. ANDEREN OM HULP VRAGEN  

Geslachtseffecten  

· Vrouwen vragen vaker hulp bij ‘kleine problemen’ 

· Mannen: minder sociaal aanvaard en bedreigend voor zelfbeeld 

Zelfdestructieve paradox: als succes afhankelijk is van het krijgen van informatie en hulp van anderen, dan 
vergroot geen hulp zoeken op de kans mislukking, wat op zijn beurt nadelig is voor de zelfwaardering.  
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HOOFDSTUK 10: AGRESSIE 
1. WAT IS AGRESSIE? 

1.1. DEFINITIES EN VORMEN VAN AGRESSIE 

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

Agressief gedrag wordt gekenmerkt door … 

1. De onderliggende motivatie, nl. het schaden van iemand, maar niet door de gevolgen ervan.  
2. De aanwezigheid van een intentie 
3. Het feit dat het gedrag niet gewenst is door het slachtoffer 

Problemen 

· Meting is subjectief 
· We kunnen intenties niet kennen 

Soorten 

Fysieke agressie Gedrag bedoeld om iemand lichamelijk te kwetsen. 

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

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

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

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

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

Spontane agressie Niet-uitgelokte agressie 

Reactieve agressie Uitgelokte agressie, na provocatie 

 

Geweld = gedrag uitgevoerd met de intentie om ernstige schade te veroorzaken, wat vaak gepaard gaat met het 
gebruik van of dreiging van fysieke kracht.  
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1.2. PESTGEDRAG 

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

Tussen de 10-20% is slachtoffer. Slachtoffers op school zijn dit vaak ook later op het werk.  

Onderzoek Klomel et al.  

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

Nultolerantie is het enige zinvolle beleid ! 

1.3. METING VAN AGRESSIE 

Beperkte methodologische middelen om agressie te bestuderen.  

1.3.1. OBSERVATIE 

Observatie is niet gemakkelijk (ethisch onverantwoord).  

Meestal in een labocontext door paradigma’s waarin deelnemers bv. aversieve stimuli moeten opleggen aan 
anderen bv. lawaai, koud water, … bv. hot sauce paradigm 

1.3.2. (ZELF)RAPPORTERING 

Buss en Perry: aggression questionnaire = het meest gebruikte instrument dat individuele verschillen in agressie 
meet. Bestaat uit 4 facetschalen (fysieke en verbale agressie, boosheid en vijandigheid) 

Ook specifiekere vragenlijsten naar 

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

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

Probleem zelfrapportering is dat mensen neiging hebben om sociaal onwenselijk gerdag te ontkennen.  

1.3.3. ANDERE DATABRONNEN 

Publieke bronnen zoals misdaadstatistieken.  

Krantenartikels.  
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2. CROSSNATIONALE EN INTRACULTURELE VERSCHILLEN 

2.1. CROSSNATIONALE VERSCHILLEN 

2.1.1. IN AGRESSIEF GEDRAG 

Moordstatistieken in diverse landen 

· Moordcijfers hoogst in Latijns- en Midden-Amerika  

· Ook Oost-Europese landen vaak hoge cijfers 

· Geweldniveaus VS hoog voor westers land (16.000) ! 

In de Vs vaak met vuurwapens. Ook heel veel andere 
gewelddelicten bv. verkrachtingen.  

Wereldrecord Honduras: 86 moorden per 100.000 inwoners 

 

 

Vergelijking moorden per jaar in 1944 en in 2002.  

 

 

 

 

 

Niet alleen moorden zijn agressie, ook bijvoorbeeld aanranding bv. in Japan 64% op metro betast ! 

Ook genitale verminking bij meisjes (jaarlijks 3 miljoen) en in bepaalde gebieden tot 98% bv. Ponnet, … 

2.1.2. IN ATTITUDE TEGENOVER AGRESSIEF GEDRAG 

Onderzoek Douglas en Straus 

· Universiteitsstudenten bevragen of ze tik onder echtgenoten aanvaardbaar vinden 

· Indië: 80% vindt dit aanvaardbaar wanneer man actor is en in de VS slechts 24% 

· Omgekeerd als vrouw actor is ! 

2.1.3. GEWELDLOZE SAMENLEVINGEN 
 

Ladkhis (Tibet) Dorpelingen kunnen zich niet herinneren dat er ooit iemand gevochten had.  

G/wi (Zuid-Afrika) Ze hebben aana fkeer van geweld en enkel in groep vehreugen ze zich over leuke 
gebeurtenissen.  

Inuït (Alaska) Ze controleren hun woede en agressie, hebben een grote afkeer van agressie.  

Deze gemeenschappen zijn sterk gericht op vredevol samenleven. Vaak ook sterk waardepatroon aanwezig of 
heersen religieuze en mythische overtuigingen die orpoepen tot geweldloosheid.  
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2.2. INTRACULTURELE VERSCHILLEN 

Variatie binnen eenzelfde samenleving, zowel voor het plegen zls voor de slachtoffers.  

Geslachtsverschillen 

Mannen zijn gewelddadiger dan vrouwen 

· 90% daders en 76% slachtoffers zijn mannen 
· Universeel over cultuur en tijdvak 

 

Meisjes gebruik wel vaker relationele agressie = sociale 
manipulatie met het oog op het kwetsen van iemand, zoals 
voorliegen, roddel en achterklap verspreiden, of de doelpersoon 
bij anderen in diskrediet brengen.  

 

 
Leeftijd 

Meer tieners en jongvolwassenen tussen 18 en 24, zowel daders als slachtoffers.  

Etnische achtergrond 

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

· Kans dat zwarte man door moord om het leven komt is 1/40, voor een witte man 1/280.  

· Verklaring moeilijk: kansarmoede, achterstelling, zwarte ghetto’s, drugsgebruik, … 

3. DE OORSPRONG VAN AGRESSIE 

Ook politieke discussie tussen rechts (nature) en links (nurture). We moeten met beide rekening houden.  

3.1. BIOLOGISCHE THEORIEËN 

Agressie is aangeboren.  

3.1.1. DRIFTTHEORIEËN 

Drifttheorie = de theorie die stelt dat alle gedachten, intenties en gedragingen ontstaan vanuit aangeboren 
driften. Een drift wordt sterker wanneer ze gelenigd wordt en bouwt zich vanzelf op.  

Lorenz: mensen bezitten agressiedrift.  

· Grote-aap-theorie 

· Agressie biedt voordelen in de overlevingsstrijd bv. voedsel, territorium en aantrekkelijke partners 

· Natuurlijke selectie bevordert het agressief instinct omdat enkel diegenen die de strijd overleven in staat 
zijn om zich voort te planten.  

· Vader ook agressief tegenover kinderen ó evolutieleer 
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3.1.2. EVOLUTIELEER 

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

· Agressie tegenover genetisch niet-verwanten 

· Mannen wedijveren met elkaar omdat vrouwen partners met een hoge status verkiezen. Agressie is een 
middel om die status te verwerven en te behouden.  

· Genen interageren met sociale en culturele factoren 

Onderzoek Daly en Wilson 

· Natuurlijke ouders minder dan stiefouders geneigd om kinderen te mishandelen of vermoorden 

Geslachtsverschillen 

· Mannen: middel om status te verwerven en te behouden = kans op reproductie verhogen 
· Geweld mannen tegenover vrouwen voornamelijk door seksuele jaloezie 

Als agressie aangeboren en universeel is, waarom dan culturele en historische verschillen? 

=> evolutionaire en sociale factoren zijn compatibel en complementair. Genen manifesteren zich enkel 
als de situatie zich ertoe leent.  

3.1.3. GEDRAGSGENETICA 

Gedragsgenetica = de studie van de erfelijkheid van disposities zoals agressie, gebaseerd op tweelingen-
onderzoek en adoptiestudies.   

Dit toont de geentische component van agressie aan.  

3.1.4. DE ROL VAN HORMONEN EN NEUROTRANSMITTERS 

Hormonen 

· Testosteron meer bij mannen 

· Correlationele studies tonen verband tussen testosteron en agressie maar geen causaal verband !  

· Relatieve lengte wijs- en ringvinger (2D : 4D verhouding) is indicatief voor de blootstelling van het kind 
aan prenataal testosteron. Hoe langer de wijsvinger tegenover de ringvinger, hoe meer masculien en 
meer agressief. Geldt enkel voor mannen ! 

· Effecten van testosteron op agressie zijn afhankelijk van niveaus van cortisol.  

Neurotransmitters 

· Hoge concentraties serotonine gaan gepaard met een lage mate aan agressie.  
 

3.2. LEERTHEORIEËN 

Bandura: agressie wordt sterk bepaald door leerproces, waarbij belonen het gedrag versterken en straffen het 
gedrag verzwakt.  

Leren niet enkel op basis van eigen ervaring, maar ook door ervaring van anderen = sociaal leren.  
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3.2.1. LEREN UIT EIGEN ERVARING 

Het behaviorisme verklaarde alle gedrag vanuit de principes van beloning en straf  

· Als een bepaalde stimulus – response associatie beloond wordt, wordt ze versterkt  
· Indien een bepaalde response op een stimulus bestraft wordt, dan wordt deze associatie verzwakt  

Belonen werkt beter dan straffen.  

Straf is vooral effectief als het direct, zwaar en altijd wordt toegepast. Als dit schema gehanteerd wordt, verdwijnt 
het ongewenst gedrag vanzelf.  

3.2.2. GEVAREN VAN STRAFFEN 

Effecten van strafmaat zijn niet eenduidig bv. vergelijken strenge rechter en milde rechter.  

· Onbillijke straffen roepen wraakgevoelens op  
· Straffen werken niet in op normen. Wanneer straf wegvalt, komt gedrag terug.   
· Positieve correlatie tussen lijfstraffen en antisociaal gedrag later.  

3.2.3. BESTRAFFING ALS WAPEN TEGEN DELINQUENTIE 

In de praktijk is bestraffingschema dikwijls variabel en zwak: er is geen regelmaat waarmee men ‘tegen de lamp 
loopt’ en de straf is vaak niet zwaar.  

GEVOLG: beloningsschema is sterker dan bestraffingschema, waardoor bestraffen nauwelijks nut heeft.  

Bestraffing is effectief indien een geen recidivisme optreedt.  

Onderzoek Van der Werff (en Block) 

· In 1966 recidiveert 41% van de veroordeelden en 31% van de geseponeerden.  
· In 1977 recidiveert 51% van de veroordeelden en 38% van de geseponeerden.  

Vervolgstudie: 60% van veroordeelden recidiveert, 90% daders die > 6 keer zijn aangehouden ! 

Two pathway model (Moffitt) 

2 groepen delinquenten: 

1. Life-course persistent: beginnen al op jonge leeftijd (maar 5% hier, maar staan in voor 50% cirminaliteit) 

2. Adolescent limited: beginnen in adolescentie en stopt aan 20 jaar (90 – 95% is deze groep) 

Straffen helpt enkel bij groep 2, maar zijn valse positieve effecten want ze zouden sowieso zichzelf nog corrigeren.  

3.2.4. SOCIAAL LEREN 

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

Experiment Bandura en Ross – Bobo doll 

1. Modellen die door agressie krijgen wat ze willen en niet gestraft worden versterken agressie bij kijkers 

Kan toegepast worden op geslachtsverschillen: verschillen in opvoeding ! 

2. Mannen worden sneller beloond als ze agressief gedrag vertonen, meisjes worden veracht.  

Traditionele Italiaanse dorpen: agressie jongens aangemoedigd als teken van seksuele maturiteit = machismo.  



 79 

4. SOCIAALPSCYHOLOGISCHE THEORIEËN VAN AGRESSIE 

4.1. FRUSTRATIE 

Dollard et al: frustratie-agressie-hypothese = de stelling dat (1) frustratie altijd tot agressie leidt en (2) dat agressief 
gedrag altijd het gevolg is van frustratie. Agressie is een drift ! 

Principes 

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

bv. verband tussen economische recessie en lynchpartijen in het Zuiden van de VS  

2. Catharsis = een afzwakking van agressiviteit als gevolg van het inbeelden, waarnemen of feitelijk stellen 
van agressief gedrag. Dit komt door een afname van het fysiologisch opwindingsniveau.  

Empirie toont aant dat catharsis eerder leidt tot verhoging van agressie.  

4.2. NEGATIEF EFFECT 

Een ruime waaier aan situaties kan tot negatief affect leiden bv. lawaai, stank, pijn, hitte, provocatie, fysieke pijn. 

· Frustratie is een vorm van negatief affect die tot agressie kan leiden ! 

Positief affect  

Kan negatieve neutraliseren en agressie temperen.  

Experiment Baron en Ball 

· Het zien van grappige cartoons vermindert de agresise 

Hitte 

Hitte is het meest bestudeerd, het leidt tot verhoogde agressie.  

· Interpersoonlijke agressie bv. moorden 
· Collectieve agressie bv. politieke rellen 
· Opwarming van de aarde leidt tot stijging agressie 

Nationale feestdagen vallen in de zomermaanden bv. noorden juli en augustus en zuiden december en januari  

4.3. FYSIOLOGISCHE OPWINDING 

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

· Bv. fysieke oefening of opwindende muziek (neutraal) verhoogt agressie  

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

Cognitieve neo-associatietheorie = de opvatting dat onaangename ervaringen automatische associaties oproepen 
met agressie-gerelateerd materiaal en met woede en angst.  

Deze processen leiden tot een automatische reactie: vechten of vluchten. De gedragsmatige uitkomsten hangen 
vervolgens ten dele af van cognitieve hogere-orderverwerking, dit kan primaire reacties temperen.  

Het associatief netwerk 

Sterke en zwakke associaties in het netwerk. Het hele systeem wordt opgeladen als 1 van de 
elementen actief wordt.  

 

4.4.1. AUTOMATISCHE ACTIVATIE 

Bij het zien van wapens worden alle agressie gerelateerde concepten automatisch geactiveerd. Ook bij foto’s.  

Berkowitz en Lepage: wapeneffect = het feit dat loutere aanwezigheid van wapens agressief gedrag stimuleert. 

4.4.2. DOELBEWUSTE HOGERE-ORDE COGNITIE 

Hogere cognitieve-ordeverwerking = doelbewuste, weloverwogen informatieverwerking. 

· Door na te denken kan impact van automatisch associatieve netwerk gemilderd worden.  
· Primaire reacties temperen door bv. alternatieven te bedenken 

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

 Effect hangt af van: 

· Individuele verschillen in mate waarin men daad als agressief beschouwt. 

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

· Situationele factoren die leiden tot sterke opwinding en alcohol remmen de hogere-orde-
verwerking, waardoor de cognitieve controle wegvalt 

4.5. EEN INTEGRATIEF MODEL VAN AGRESSIE 

 

Negatief affect, opwinding en agressie gerelateerde gedachten kunnen tot 
agressief gedrag leiden.  

Zodra het automatische netwerk aangeklikt werd, zal het al dan niet uiten 
van agressie afhankelijk zijn van hogere-orde cognitie.  
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5. DE INVLOED VAN GEWELDMEDIA 

5.1. GEWELD IN DE MEDIA 

Geweld komt frequent voor in allerlei media. Jongeren brengen steeds meer tijd door met media die een 
buitensporig gewelddadige wereld tonen.  

Publiek is meestal niet bewuwt van schadelijke invloed.  

Onderzoek Anderson en Bushman 

· Mediageweld werkt agressieverhogend 

· Verschillende methodes gebruikt 

 

 

 

Verband mediageweld en agressie is betekenisvol als het 
vergeleken wordt met andere bronnen van geweld bv. 
slechte gezinssituatie en laag IQ.  

 

 

Videogames, songteksten met agressieve boodschappen, … lokken agressie en seksime uit.  

Het vernietigende effect van geweldmedia is direct aantoonbaar bij ‘copycats’.  

Effecten zijn afhankelijk van 

· Sociaal netwerk 
· Individuele verschillen 

5.1.1. LANGETERMIJNEFFECTEN 

Onderzoek Eron en Huesmann 

· Rip von Winkle project 

· Toont het longituniale verband aan tussen consumptie televisiegeweld op jonge leeftijd (8 jaar) en latere 
(tot 48 jaar) agressie 

· Gemeten door zelfrapportering en de ernst van criminele delicten.   

Geslachtsverschillen agressie 

· Mannen: stabiele niveaus van agressie 
· Vrouwen: stabiliteit van agressie geringer 

Cross-culturele vergelijking (Huesman & Eron, 1986): verband bevestigd in landen zolas Finland Polen en de VS, 
maar niet in Australië en kibboetskinderen in Israël.  
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5.1.2. WAAROM HEBBEN DE MEDIA DEZE EFFECTEN? 

Vervorming van de realiteit door de lens van de media: 

· Habituatie = adaptatie aan iets waarmee we vertrouwd zijn, waardoor zowel de fysiologische als de 
psychologische reacties afnemen bv. hersengebieden frequente gamers minder actief bij videogames  

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

à Media stelt wereld gewelddadiger voor waardoor we angstiger zijn en sneller agressie gebruiken.  

Tegenmaatregelen: prosociale rolmodellen  

5.2. PORNOGRAFIE 

Pornografie = expliciet seksueel materiaal.  

Effecten van pornografie zijn best te begrijpen vanuit het opwinding affect model  

· Aantrekkelijk naakt veroorzaakt meestal positieve emoties, waardoor de opwinding niet tot hogere 
agressie leidt  

· Onbehouwen beelden van seksueel materiaal wekt bij veel mensen negatieve emoties op. Door de 
combinatie met opwinding stijgt de kans op agressie  

 

5.2.1. GEWELDLOZE PORNOGRAFIE 

Niet-gewelddadige pornografie heeft weinig effecten op man – vrouw agressie  

· Wel indien de normale remmingen tegenover het stellen van geweld wegvallen (als men herhaaldelijk in 
staat gesteld wordt agressief gedrag te stellen)  

· Wel bij chronisch seksueel agressieve mannen  

Wel … 

· Habituatie-effect – minder fysiologische opwinding 
· Effecten op attitudes bv. kleinere straf voor verkrachters geven, meer negatieve attidues t.o.v. vrouwen 

5.2.2. GEWELDDADIGE PORNOGRAFIE 

Gewelddadige pornografie heeft grotere effecten dan ander gewelddadig beeldmateriaal. Bij gewelddadige 
pornografie is provocatie niet (meer) nodig om tot agressie te komen  

Onderzoek Donnerstein en Berkowitz 

· Effecten van gewelddadige pornografie op agressie van mannen t.o.v. vrouwen 
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Ook leiden geweldadige (mainstream) films tot attitudeverschuivingen.  

Experiment Malamuth en Check 

· Ene groep commerciële film met aanrading tonen en aan andere groep een neutrale film 

· Paar dagen later vragenlijst invullen die peilt naar attitude over geweld t.o.v. vrouwen 

· Mannen aanranding film: grotere tolerantie t.o.v. interpersoonlijk geweld en verkrachtingsmythes 

· Vrouwen aanranding film: omgekeerd effect ! 

Aanvaarding van 
interpersoonlijk 
geweld (AIG)  

 

Veel vrouwen vinden dat ruw behandeld worden, seksueel opwindend is.  

Een man kan nooit het slaan van zijn partner rechtvaardigen.  

Omdat ze niet als gemakkelijk te veroveren wil overkomen, doet een vrouw vaak alsof 
ze geen seksuele betrekkingen wenst. In werkelijkheid hoopt ze dat de man haar ertoe 
zal dwingen.  

Aanvaarding van 
verkrachtingmythes 
(AVM)  

 

Als een vrouw begint te kussen en te strelen en de zaken uit de hand laat lopen, is het 
haar eigen schuld als haar partner haar tot seks dwingt.  

In het merendeel van de verkrachtingen is het slachtoffer promiscue of heeft ze een 
slecht reputatie.  

Vrouwen die onder een strak truitje geen BH dragen en daarenboven een korte minirok 
aan hebben, vragen om moeilijkheden.  

= hoe meer iemand met deze items akkoord gaat, hoe meer hij of zij AIG of AVM aanvaardt.  

Profiel van de verkrachter = mannen die seksueel opgewonden raken bij gewelddadige pornografie, 
vrouwonvriendelijke attitudes hebben en geweld t.o.v. vrouwen goedkeuren.  

Ze vertonen ook meer dwangmatige seksuele contacten in het verleden en meer seksueel agressieve intenties in 
de toekomst.  

5.2.3. HET MOGELIJKE GEVAAR INSCHATTEN 

Correlationele studies bij veroordeelde delinquenten en hun ervaring met pornografie zijn tegenstrijdig.  

Wellicht zijn er verschillende types seksuele delinquenten.  

Crossculturele vergelijkingen geven ook geen eenduidig beeld.  

· Japan: extreem gewelddadige pornografie is overal verkrijgbaar, maar heel lage verkrachtingscijfers 

· India: bant alle vormen van expliciete seksuele gedragingen, maar heel hoge verkrachtingscijfers 
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6. VERBORGEN GEWELD 

6.1. SEKSUELE AGRESSIE 

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

Geslachtsverschillen 

· Mannen meestal daders 
· Vrouwen meestal slachtoffers 

6.1.1. DATE RAPE 

Date rape = verkrachting van een uitgaanspartner.  

· Meerderheid van de vrouwelijke studentenen ooit gedwongen tot ongewild seksueel contact 

· Een derde van de mannelijke studenten ooit gedwongen tot ongewild seksueel contact 

Onderzoek in de VS en andere landen wijst uit dat seksueel geweld vaak voorkomt. 

Canada:  

 

 

 

 

In meeste gevallen sprake van alcohol, soms ook Rohypnol of GHB.  

Gevolgen verkrachting 

· Posttraumatische stoornissen 
· Emotionele afsluiting 
· Zelf verantwoordelijk gesteld worden  
· … 

Verkrachtingszaken geen prioriteit in België: amper 4% van de daders wordt gevat en 70% van verkregen DNA-
stalen wordt zelfs nooit onderzocht.   

6.1.2. SEXTING 

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

· 11% van de Vlaamse tieners heeft min. 1 seksueel getinte foto gestuurd naar partner 

Waarom sexting 

1. Relatie ondersteunen door seksuele appetijt te prikkelen 
2. Voor de lol 
3. Druk van partner, seksueel geweld, … 

Vaak verbonden nog seksuele druk, digitaal partnegeweld (overdreven controle), cyberpesten, … 
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6.2. PARTNERGEWELD 

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

· Vrouwen gewelddadiger tegen mannen dan omgekeerd 

· Consequenties zijn wel zwaarder voor vrouwen dan voor mannen 

· Manenn brengen wel meer verwondingen toe  

· Samenwonende koppels gewelddadiger dan gehuwde koppels 

Verschillende factoren correleren met geweld 

· Stressfecatoren 
· Attitudes t.o.v. geweld 
· Persoonlijkheid 
· Alcoholmisbruik 
· Lage SES 
· Isolatie  

6.3. KINDERMISHANDELING 

Advies en Meldingspunt Kindermishandeling in Nederland onderzocht in 2011 niet minder dan 19.254 (!) nieuwe 
meldingen. Een verdubbeling (!) in 7 jaar tijd.  

· 18% Lichamelijke mishandeling 
· 24% Fysieke verwaarlozing 
· 36% Affectieve verwaarlozing 
· 11% Emotionele mishandeling 
· 4% Seksueel misbruik 

Jongens meer slachtoffer en moeders meer daders. Vaders wel meer van seksueel misbruik.  

Veel oorzaken, zelfde als bij partnergeweld ! 

Familiale gewelcyclus = de transmissie van huiselijk geweld van de ene generatie op de andere. 
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7. SLOT: REDUCTIE VAN GEWELD 

7.1. CONCRETE MAATREGELEN 

Meerdere oorzaken, meerdere remedies ! 

Er is geen algemene oplossing voor agressie, wel enkele belangrijke maatregelen  

· Reductie wapens 

· Toezicht op gewelddadige media en prosociale  

Interperoonlijke en intiem geweld  

· Aanleren van niet-gewelddadige reacties 

· Seksuele opvoeding en veranderen attitudes (AVM, …) 

· Bevorderen van effectieve communicatie  

7.2. OMVATTENDE PROGRAMMA’S 

Pesten  

· Niet enkel richten op de dader, maar op de gehele schoolomgeving  

· Klasgesprekken, gesprekken met dader(s), opstellen reglement tegen pesten...  

Delinquentie  

· Oriëntatie op criminogene behoeften = de behoeften en noden die door criminele daden worden 
bevredigd, waarbij sommige direct samenhangen met het delinquente gedrag, maar andere samengaan 
met de sociale omgeving en de leefsituatie. 
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HOOFDSTUK 16: RECHTERLIJKE WERELD 
WOORD VOORAF EN PROBLEEMSTELLING 

Psychologie belangrijk voor het recht, het kan helpen om fouten in rechtspleging te begrijpen en op te lossen.  

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

 Onderzoek Bedau & Radelet (1987)  

· Analyse 534 bewezen rechterlijke dwalingen in de VS die met doodstraf kunnen bestraft worden.  

‘Innocence Project’ van de Benjamin N. Cardozo Law School (USA): 351 geïllustreerde cases (gemiddeld 14 jaar 
van vrijheid beroofd) door DNA profilering (december 2017).  

3% van de rechtszaken leiden tot dwalingen (extrapolatie op basis van DNA profilering bij verkrachtingszaken, 
Risinger, 2007).  

OORZAKEN VAN DWALING 

Fouten van de politie 

· 9% valse bekentenissen  
· 4% overijverigheid 
· 2% slecht onderzoek 

Fouten openbaar ministerie 

· 7% geheim houden ontlastend bewijs  
· 3% overijverigheid 

Fouten van getuigen 

· 22% meineed door getuigen van OM 
· 11% onjuiste identificatie 
· 4% foutieve verklaringen getuigen OM 

Andere fouten 

· 13% grote publieke druk  
· 9%  geen aandacht voor alibi 
· 6% misleidend indirect bewijs 
· 3% foutieve vaststelling doodsoorzaak slachtoffer 
· 3% ten onrechte ‘guilty plea’ 
· 2% incompetente advocaat van de verdachte 
· 1% niet toelaten door rechter van ontlastend bewijs 

Aantal aangetoonde rechterlijke dwalingen 

        (national register of exonerations) 
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1. DE SELECTIE VAN DE JURY 

Twaalfkoppige burgerjury in assisen. Onbevooroordeeld en neutraal.  

1.1. DE ONDERVRAGING VAN KANDIDAAT-JURYLEDEN 

Eerst algemene lijst van kandidaat-juryleden o.b.v. registratielijsten van kiezers en andere bronnen.  

Dan ondervraging om vooringenomenheid te voorkomen.  

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

Advocaten als intuïtieve psychologen.  

· Steunen op impliciete persoonlijkheidstheorieën 

· Meestal o.b.v. demografische variabelen bv. milder voor eigen ras (klopt enkel bij zwak bewijs !) 

· Onderzoek bij schijnjury’s: negatieve evidentie (Kerr et al.) 

CONCLUSIE: advocaten slagen er niet in om o.b.v. hun intuitieve theorieën, noch o.b.v. de antwoorden tijdens de 
voir dire, het stemgedrag van juryleden te voorspellen.  

1.2. DE WETENSCHAPPELIJKE SELECTIE VAN DE JURY 

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

· Discussie over effectiviteit ! 

Leidt het wrakingsrecht tot klassenjustitie?  

VOORBEELD: zaak O.J. Simpson: in eerste proces 8/10 zwarte juryleden en vrijspraak, tweede proces allemaal 
blanke juryleden en schuldig gesproken ! 

Tegenstanders selectie jury: 

· Gaat in tegen intentie om niet-vooringenomen jury’s samen te stellen 

· Doet balans van gerechtigheid overhellen naar rijke cliënten die zich dure methode kunnen veroorloven 

Juryleden zijn gemiddeld minder hoog opgeleider en ouder. Ook kan je makkelijk vooringenomenheid pretenderen 
om niet in de jury te hoeven zetelen.  
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2. HET PROCES 

2.1. BEKENTENISSEN 

2.1.1. POLITIEVERHOOR 

Onderzoek Gudjonsson en Petursson 

 3 factoren houden verband met getuigen 

1. 45% Externe druk (angst opsluiting, politiegeweld, …) 
2. 40% Interne druk (schuldgevoel, opluchting, …) 
3. 55% Perceptie van de bewijslast (denken dat er voldoende bewijs is) 

Het verhoor tracht “psychologisch” in te werken op de verdachte  

· Kleine, lege, geluiddichte kamer 
· zalvende, minimaliserende combineren met schrikwekkende, maximaliserende technieken (‘white hat, 

black hat strategie’).  

Inbau et al: de 9 stappen van het verhoor  

Leo (1996): Na analyse van een groot aantal video’s van politieverhoor, bleek dat gemiddeld vijf of 
zes van de negen tactieken gehanteerd wordt  

1.  Confronteer de verdachte met verklaringen waaruit zijn/haar schuld blijkt  

2.  Breng thema’s aan die het misdrijf lijken te rechtvaardigen of goed te spreken  

3.  Onderbreek elke verklaring van onschuld en elke ontkenning  

4.  Ga in tegen alle bezwaren van de verdachte ten aanzien vandetenlastegelegde feiten  

5.  Zorg ervoor dat de steeds passiever wordende verdachte zich niet afsluit  

6.  Betoon sympathie en begrip en spoor de verdachte aan om alles te vertellen  

7.  Geef de verdachte een verklaring waarmee gezicht kan worden gered voor het plegen van het misdrijf  

8.  Breng de verdachte ertoe om alle details van het misdrijf te bespreken  

9.  Leg de verklaring vast in een volledig schriftelijke bekentenis  

Harde en zachte technieken 

· Harde = intimidatie, feiten overdrijven, bluffen met bewijsmateriaal, … 

· Zachte = vriendschappelijke behandeling, steun betuigen, misdrijf minimaliseren, advies geven, … 

2.1.2. VALSE BEKENTENISSEN 

Een valse bekentenis treedt op wanneer iemand bekent, terwijl hij of zij niet schuldig is.  

Redenen 

· Onder druk zetting van onschuldige verdachten 

· Falend geheugen: valse bekentenissen 

VOORBEELD: de Guildford Four hebben jarenlang onterecht vastgezeten voor aanslagen gepleegd door Iers 
Republikeins leger. Guildford Four bekenden, trokken bekentenis dan weer in maar werden toch veroordeeld. 
Later werd bekend dat politie met bewijs sjoemelde en ze kwamen vrij.  
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De verwachting van de ondervrager over de schuld van de beklaagde kan leiden tot meer dwingende technieken, 
wat kan leiden tot valse bekentenissen.  

Individuele verschillen inzake inschikkelijkheid en suggestibiliteit spelen een rol 

1. Inschikkelijkheid 

Inschikkelijkheid = de bereidheid om dingen te zeggen en te doen die tegen onze kennis of moraal indruisen, maar 
waartoe we ons verplicht voelen vanwege al dan niet ingebeelde sociale druk. 

Meten: inschikkelijkheidsschaal van Gudjonsson 

· Ik geef mensen snel hun zin wanneer ik onder druk gezet word 
· Ik doe mijn best om gezaghebbenden vooral niet te beledigen 
· Ik denk dat het in de regel goed is om te doen wat je wordt opgedragen 
· … 

2. Suggestibiliteit 

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

Het vermogen om de bron van kennis te traceren, noemt men source monitoring  

· Mensen met een grote mate aan inlevingsvermogen en fantasie leggen moeilijk een grens tussen realiteit 
en inbeelding of droom (bv., 75% geeft aan realistische dromen te ervaren, 10% zegt zelfs dat men ooit 
naderhand mensen uit de omgeving aangesproken heeft op het vermeende droomgedrag)  

· Extreme situaties zoals dronkenschap, drugsintoxicatie en extreme emoties  

Meten: suggestibiliteitschaal van Gudjonsson 

· Fase 1: presentatie verhaal met 40 feiten  
· Fase 2: vrije herinnering (max. score 40) 
· Fase 3: 20 vragen, 15 suggestieve (dingen die vaak gebeuren, maar niet in verhaal) 

Experiment Kassin en Kiechel 

· Manipuleerden 2 factoren: vals bewijs en herinnerbaarheid van feiten 
· Experiment waarbij pp. niet op klavier mocht drukken en pc crashte 

2.1.3. BEKENTENISSEN EN DE JURY 

Indien de jury in de rechtszaal geconfronteerd wordt met een bekentenis die later teruggetrokken wordt, ervaart 
ze een attributioneel dilemma.  

· De verklaring kan aanduiden dat de verdachte echt schuldig is (persoonlijke attributie)  
· De verklaring kan onder dwingende omstandigheden afgedwongen zijn (situationele attributie)  

Experiment Kassin en Sukel 

· Jury moest oordelen over zaak 
· Versie zonder bekentenis: 19% schuldig 
· Attributioneel dilemma: 62% schuldig 
· Onder druk gezette bekentenis: 50% schuldig 

Juryleden worden beïnvloed door bekentenis, ook indien afgedwongen.  
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2.2. DE POLYGRAAF 

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

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

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

Opwinding bij ja/neen antwoorden op relevante vragen (gerelateerd aan misdrijf) groter bij schuldigen, terwijl bij 
onschuldigen de opwinding groter is bij controlevragen (gerelateerd aan andere feiten).  

Methode effectief om schuldigen op te sporen (98%), maar onschuldigen “slagen” ook dikwijls op de test (45% 
‘vals positieven’). Modernere methoden bv. pupilverwijding, activiteit hersenen, … = FOUT !  

Onderzoek Honts et al. 

· Tegenmaatregelen bij controlevragen ! 
· Fysiek: teen hard tegen grond drukken, op tong bijten, … 
· Psychisch: terugtellen per 7 seconden vanaf 200 

Alternatief 

Schuldigekennis-test = volgens deze benadering reageren mensen met een andere intensiteit op bekende stimuli 
dan op onbekende stimuli = concealed information.  

Methode: Proefpersonen dienen een nieuwe identiteit aan te nemen en hun echte identiteit te ‘verstoppen’. Bij 
het ‘verstoppen’ stijgen de RTs, ERP-hersengolven ... 

Ook deze methode is niet perfect: 

· Psychopathie 
· Tegenmaatregelen werken hier ook  

2.3. GETUIGENISSEN 

‘Aside from a smoking pistol, nothing carries as much weight with a jury as the testimony of an actual witness’ 
(Loftus, 1996, p. 16). 

MAAR: geheugen is niet zo eenvoudig en onfeilbaar. Herinneringen zijn nooit geheel accurate reproducties van 
originele ervaringen.  

Stadia geheugen: 

1. Acquisitie 

2. Opslag 

3. Herinnering 

Er kunnen in alle stadia fouten optreden ! 
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2.3.1. ACQUISITIE 

Sommige personen, gebeurtenissen zijn moeilijker te percipiëren dan andere  

· Voor de hand liggende omstandigheden zoals slechte belichting, grote afstand, afleiding  

· Minder voor de hand liggende redenen zoals stress, de aanwezigheid van wapens, alcohol, … 

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

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

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

Experiment Platz en Hosch 

· Winkelbedienden moesten klanten identificeren 
· Beter bij klanten met dezelfde etnische achtergrond 

 

2.3.2. OPSLAG 

Het louter verstrijken van de tijd, het horen van de versie van andere omstaanders, bijkomende “feiten” uit 
nieuwsverslaggeving , dingen die men achteraf zelf zegt... veroorzaken vervormingen in het geheugen  

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

Onderzoek Loftus en Palmer 

· Kijken naar filmpje van auto accident waarbij ze snelheid zien en week later snelheid bevragen 
· Bij werkwoord “raken” in vraag:  gemiddeld 49 km/h  
· Bij werkwoord “botsen” in vraag:  gemiddeld 54 km/h  
· Bij werkwoord “beuken” in vraag: gemiddeld 65 km/h en ‘er lag glas op straat’ 

2.3.3. HERINNERING 

Ondervragingen, identificaties, robotfoto’s opmaken ... vervormen de herinnering van de getuige.  

De line-up 

1. Samenstelling: personen die lijken op de beschrijving die de getuige gaf  

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

3. Instructies: geeft men aan of de verdachte zich in de line-up bevindt, of dat het “mogelijk is dat...”?  

4. Grootte van de line-up: indien enkel de verdachte getoond wordt, is men voorzichtiger. Indien een hele 
resem verdachten getoond wordt, vat men de identificatie op als een multiple choice  
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Experiment Malpass en Devine 

· Dader identificeren in line-up 
· Dader aanwezig: berustend op vooringenomenheid 
· Dader misschien aanwezig: niet berustend op vooringenomenheid 

 

 

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

2.3.4. GETUIGENISSEN VAN KINDEREN 

Onjuiste wenken (en suggestieve vragen hebben een nefaste werking op het geheugen van jonge kinderen  

· Herhaling van vragen impliceert dat het kind “fout moet geweest zijn”  

· Zelfs bij een correcte ondervraging kan het kind is er kans op fouten veroorzaakt door ouders, 
klasgenootjes, mediaberichtgeving ...  

Onderzoek Ceci et al. 

Kinderen hoorden verhaal over meisje dat maagpijn had na eten van eieren en dag erna bevragen 

· Suggestieve vraag: herinner je je hoofdpijn na eten van cornflakes? 

· Niet-suggestieve vraag: herinner je je dat meisje zich misselijk voelde 

· Twee dagen later moesten ze kiezen tussen foto van meisje met maagpijn door eieren of door cornflakes 

 

 

 

 

 

 

Onderzoek Leichtman en Ceci 

· Mogelijk om kleuters zo ver te krijgen dat ze hun fantasie de vrije loop laten 

· Een gescheurd boek en bevuilde beer gevonden.  

· Suggestieve vragen in een 10-week periode (bv., Zou Sam Stone een korte of een lange broek aangehad 
hebben toen hij de boeken scheurde?) 72% van de kleuters (3-4 jr) beweerden dat Sam Stone het had 
gedaan, en zelfs 45% beweerde dit met de eigen ogen gezien te hebben.  

VOORBEELDEN: 

Fabrice Burgaud – zaak Outreau. Op basis van kindergetuigenissen personen gearresteerd die zelfmoord gepleegd 
hebben, die eigenlijk niet schuldig waren.  

Proces in Angers bv. Heeft je vader er over gesproken? Heeft hij gezegd dat je er niet over mag praten? 
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2.3.5. GETUIGENISSEN IN DE RECHTSZAAL 

Getuigenissen in de rechtszaal zijn overtuigend, maar niet gemakkelijk te beoordelen op hun waarheidsgehalte. 

Experiment 

· Op basis van een gefilmde ondervraging van getuigen, waren de deelnemers niet in staat de accuraatheid 
van de getuigen in te schatten en konden ze geen onderscheid maken tussen correcte en valse 
identificaties.  

Wel correct inschatten a.d.h.v. 

· Besluitvormingsproces: bij correcte identificaties is men gewoonlijk erg snel, bij valse identificaties is er 
sprake van een voorzichtig en weloverwogen eliminatieproces.  

=> 10 – 12 secondenregel = 90% accuraatheid bij snelle antwoorden, 50% bij trage.   

Zekerheid is niet hetzelfde als accuraatheid !!! Andere processen spelen een rol bij accuraatheid en zekerheid.  

Sociale beïnvloeding heeft een effect op het vertrouwen dat de getuige in zijn/haar oordeel stelt (Lüüs & Wells)  

Onderzoek Lüüs en Wells 

· Getuige van ‘diefstal’ en schuldige identificeren. Kregen info over identificatie van medegetuige.  
· Deelnemers zekerder wanneer andere zelfde keuze had of ongeloofwaardig alternatief.  
· Deelnemers minder zeker wanneer andere gelijkende verdachte koos.  

= sociale beïnvloeding ! 

 

 

 

 

 

Onderzoek Wells en Bradfield 

· Beelden van bewakingscamera tonen waarin man bewaker neerschiet 
· Dan uit foto’s kiezen (echte verdachte werd niet gegeven dus altijd fout) 
· Geen feedback 
· Positieve feedback bv. goed gekozen ! 

Pp. die positieve feedback rkregen apporteerden dat ze wilden getuigen, dader beter gezien hadden, meer 
aandacht besteed hadden… kortom waren ze zelfzekerder.  
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2.3.6. DE GETUIGENDESKUNDIGE  

Sociaalpsychologen kunnen jury's instrueren over zaken zoals het afdwingen van bekentenissen, leugendetectors, 
beïnvloedbaarheid van het geheugen van kinderen.  

Rechters en advocaten zijn zich nauwelijks bewust van bepaalde processen (bv., zij zouden foto’s tegelijk 
aanbieden ter identificatie).  

Leidt ook tot aandacht voor het bewijsmateriaal.  

Waarover wil de expert getuigen: 

· Wapenfocus 
· Lineup instructies 
· Crossraciale vertekening 
· Alcohol 
· Verwoording van vragen 
· Info na gebeurtenis 
· Vertekening geïnduceerd door familiariteit 
· Suggestibliteit van het kind 
· Accuraat-zekerheid 

2.4. NIET-TOEGELATEN BEWIJSMATERIAAL 

2.4.1. PUBLICITEIT VOOR HET PROCES 

· Vooral materiaal dat ongunstig is voor de verdediging, wordt in de pers gebracht  
· Hoe meer men over een zaak geïnformeerd wordt, hoe groter de kans op een schuldig verdict.  

Onderzoek Kramer et al. 

· Jury's die vooraf neutraal materiaal lazen, oordeelden minder schuldig (33%)  
· Jury's die vooraf bevooroordeelde informatie kregen (48%).  

Onderzoek Kerr et al. 

· Men slaagt er niet in de bevooroordeelde juryleden correct uit te sluiten  

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

2.4.2. ONTOELAATBAAR MATERIAAL 

De rechterlijke instructie aan de jury om ontoelaatbare bewijzen en getuigenissen naast zich neer te leggen (bv., 
illegale afgetapte telefoon), is dikwijls ineffectief. Hiervoor zijn 3 redenen:  

1. Cfr. “denk niet aan een witte beer” => je denkt meer aan witte beer 
2. Wordt als censuur ervaren  
3. Juryleden willen de juiste beslissing nemen (Kassin & Sommers, 1997)  

Rechter geeft instructies net voor de deliberatie, om wettelijke begrippen bij te brengen, omtrent mogelijkheden 
van uitspraak en de te volgen procedure bij beraadslaging  

Slechts 15% begrijpt de betekenis correct Dus, dienen beter gecommuniceerd te worden 

Tijdstip van instructies is belangrijk: Enkel voor het presenteren van bewijsmateriaal hebben ze effect.  
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3. DE BERAADSLAGING DOOR DE JURY 

3.1. DE GROEPSDYNAMICA VAN BERAADSLAGING  

De macht van de aantallen: jury's beslissen volgens de meerderheidsregel.  

Ook combinatie van informationele en normatieve beïnvloeding.  

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

· Kalvin en Kiesel: rechters in 78% van de cases akkoord met jury. Wanneer ze niet akkoord waren, was dit 
meestal wanneer de jury de beklaagde vrijsprak.  

 

 

 

 

 

3.2. DE GROOTTE VAN DE JURY 

Zeskoppige jury => kans op een éénpersoonsminderheid is veel groter dan bij 12 leden. Eénpersoonsminderheden 
weerstaan minder aan meerderheidsdruk.   

· Bv. 5 tegen 1 is anders dan 10 tegen 2 terwijl verhouding hetzelfde is.  
· Komen wel vlugger tot consensus en eindigen minder frequent verdeeld  

3.3. DE MEERDERHEID BESLIST  

Unanimiteit of meerderheidsregel?  

Initiële minderheid dreigt haar impact te verliezen  

Onderzoek Hastie et al. 

De unanimiteitsregel (12-0) versus meerderheidsregel (10-2, 8-4) leidt tot langere discussies en minder aandacht 
voor het stemmen zelf. De leden voelen zich beter geïnformeerd en zelfzeker en vinden dat de anderen minder 
bevooroordeeld zijn  
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4. HET STRAFTOEMETINGSPROCES 

Er zijn grote verschillen tussen rechters 

· Partridge & Eldridge: identieke dossiers van 20 rechtszaken door 50 rechters beoordeeld  

· De rechter krijgt volgt vaak adviezen van andere actoren  

· Bedreigt het gelijkheidsbeginsel  

Hoe komt het dat gelijke cases door verschillende rechters op een verschillende wijze beoordeeld worden?  

· Straftheorie rechter? 

· De rechterlijke persoonlijkheid?  

4.1. STRAFTHEORIEËN 

Strafheorieën = het globale perspectief op de praktijk van het straffen dat ingaat op de (1) algemene 
rechtvaardiging van de praktijk van het straffen en (2) een antwoord formuleert op de vraag wie voor straf in 
aanmerking komt en op welke wijze hij of zij gestraft moet worden. 

· Grote meningsverschillen bij bevolking over wat ‘goede straf’ is 

· Meest bekende straftheorieën: retributivisme en utilitarisme 

4.1.1. SOORTEN  
 

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

· Straf vindt rechtvaardiging in het verleden 
· Straf moet proportioneel zijn aan delict 
· Kosten-baten ? 

Problemen 

· Hoe bepaal je de ernst van een delict? 
· Hoe bepaal je de voordelen? 

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

Instrumenten  

1. Individuele en algemene afschrikking 
2. Rehabilitatie of beïnvloeding van de persoonlijkheid van delinquent 
3. Onschadelijkingmaking: bewegingsvrijheid afnemen 

Problemen 

· Conflict tussen zachte en harde strafmiddelen 
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4.1.2. GEBRUIK STRAFTHEORIEËN DOOR RECHTERS 

Onderzoek van rechterlijke deliberaties waarin meerdere rechters aan straftoewijzing deden.  

Men repte nauwelijks een woord over straftheorieën en strafdoelen, maar men had het vooral over concrete 
dader en daadfactoren  

Het is misschien mogelijk dat straftheorieën op een impliciet niveau meespelen. Dit wordt onderzocht door De 
Keyser (2000) met behulp van vignetten waarin concrete aanknopingspunten werden verwerkt  

Onderzoek De Keyser et al. 

· Rechters gebruiken over het algemeen zachtere strafmiddelen dan de bevolking 
· Voorbeeld herstel vignet: Piet dronk vroeger veel en reed toen, maar nu drinkt hij niet meer zo veel => 

toch volgt maar 53% herstel maatregelen.  

 

 
 

 

4.2. DE RECHTERLIJKE PERSOONLIJKHEID  
Verschillende belangrijke variabelen hebben weinig impact (onderzoek USA).  

· Politieke oriëntatie  
· Opleiding en werkervaring  
· Opvattingen over de ernst van criminaliteit als een maatschappelijk probleem  
· Opvattingen over de oorzaken van criminaliteit  

Angelsaksische landen: weinig bewijs  

Continentale landen: rechter grotere inbreng in procesvoering, beperkte impact persoonlijkheid ! bv. Nederland 

4.3. GERECHTIGHEID  

Niet enkel uitkomst telt, ook manier waarop men tot beslissing komt ! 

· Beslissingsbeheersing = heeft elke partij mogelijkheid om beslissing te verwerpen 

· Procesbeheersing = heeft elke partij de mogelijkheid haar verhaal te doen = heel belangrijk ! 

Belangrijkste rechtssystemen 

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

2. Inquisitoire rechtspleging = een rechtssysteem waarbij een neutrale onderzoeker of onderzoeksrechter 
voor beide partijen bewijsmateriaal verzamelt en dit tijdens het proces presenteert bv. België 


