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H1: INLEIDING  
1. DE MENS IS EEN SOCIAAL DIER 

 

→ houden van nadenken over onszelf/anderen/hoe reageren in sociale situaties 

→ anderen hun gedrag observeren & analyseren = fulltime activiteit  
 
“we zijn allemaal (amateur) sociaalpsychologen”  
vb.: belangstelling voor sociaalpsychologische thema’s in de media 
 

2. SOCIALE PSYCHOLOGIE: DEFINITIE EN VERWANTE DISCIPLINES 

2.1 DEFINITIE VAN SOCIALE PSYCHOLOGIE 

 

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

Experiment → een vorm van onderzoek waarbij de onderzoeker controle heeft over de gebeurtenissen en 

deelnemers volkomen toevallig aan condities worden toegewezen.  
 

2.2 DE KRACHT VAN DE SITUATIE 

= we laten ons continu beïnvloeden door onze sociale omgeving  

 

Reagan - Mondale debat 1984 

• won verkiezingen met oneliners? 

• met oneliners en reactie: 65 
zonder oneliners en reactie: 65 
met oneliners en zonder reactie: onder 50 

→ de publieksreactie is bepalend voor populariteit Reagan & niet de oneliners  
= we worden beïnvloed door anderen 

→ nu: publiek verboden reacties te uiten  
 
Stanford Prison “Experiment”  

• namaak gevangenis 

• proefpersonen: toeval cipier of gevangenen  

• cipiers vertonen agressief gedrag 
→ opgezet door Zimbardo, maar niemand ging tegen cipiers in? = toch waardevol  

• Lucifer-effect: goede mensen in een slechte situatie, worden slecht 
→ situatie neemt het over van het individu, de situatie stuurt het individu en niet meer het 

individu zelf 
vb.: holocaust 
 

2.3 SOCIALE PSYCHOLOGIE EN VERWANTE DISCIPLINES 

 

Sociologie → studie van groepsfactoren  

Persoonlijkheidspsychologie → studie van cross-situationele stabiliteit tussen individuen 

  

Sociologie effect v/d groep vb.: vrouwen/mannen 
Persoonlijkheidspsychologie effect v/d persoonlijkheid  

Sociale psychologie effect v/d condities vb.: feestje, klas, …  

→ realiteit = wisselwerking  

 

Multilevel design → statistisch model om persoonlijkheid en omgevingsfactoren te combineren 
 

Vooroordelen → negatieve gevoelens tegenover andere personen gebaseerd op hun lidmaatschap van 

bepaalde sociale groepen. 
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2.4 ANDERE PSYCHOLOGISCHE DOMEINEN  

 

Interactionisme → stroming die nadruk legt op een dynamische wisselwerking tussen individuele 

verschillen en de situatie, waarbij uiting van disposities afhankelijk zijn v/d situatie 

vb.: wachtzaal dokter (zwakke situatie), praten ja/nee afhankelijk van introvert/extravert (dispositioneel) 

vs. auditorium (sterke situatie) = iedereen zwijgen  

 

Klinische psychologie → personen met psychische problemen of stoornissen begrijpen en behandelen  

 

Cognitieve psychologie → bestudeert mentale processen die betrekking hebben tot de verwerking van 

sociale informatie 

vb.: leren, onthouden, redeneren  

 

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

 

2.5 SOCIALE PSYCHOLOGIE EN MENSENKENNIS  

 

Wetenschap  mensenkennis  

→ intuïtie klopt soms, maar heel vaak ook niet 

 

3. DE GESCHIEDENIS VAN DE SOCIALE PSYCHOLOGIE 

3.1 DE BEGINJAREN VAN DE SOCIALE PSYCHOLOGIE  

 

Griekse filosofen: formuleerden ideeën over sociaalpsychologische vraagstukken  

20e eeuw: gestructureerd sociaalpsychologisch onderzoek  

 

“Grondlegger sociale psychologie?” = veel kandidaten  

1. Gustave Le Bon: boek “Psychologie des Foules” 

→ bestudeerde massageweld: massa geeft individu het gevoel van anonimiteit = verliest gevoel 

van verantwoordelijkheid 

2. Triplett 

→ sneller fietsen/wieltje draaien in bijzijn van anderen  

3. Ringelman  

→ in groep presteert men slechter dan alleen vb.: touwtrekken 

Eerste handboeken  

 

3.2 DE JAREN VAN BEVESTIGING  

 

WOII & Jodenvervolging 

→ ontwikkeling sociale psychologie in de USA 

 

Kurt Lewin: grondbeginselen 

= vader sociale psychologie + opleiden belangrijke sociaalpsychologen  

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

2. gedrag is functie v/d interactie tussen persoon en omgeving  

→ intern & extern = revolutionair (psychoanalyse & behaviorisme) 

3. theorieën kunnen worden toegepast voor de oplossing van maatschappelijke problemen (geen 

onderzoek zonder actie, geen actie zonder onderzoek) 

 

Fundamenteel onderzoek → onderzoek met het oog op een beter begrip van menselijk gedrag, 

voornamelijk door het toetsen van hypothesen die uit een theorie zijn afgeleid. 
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Toegepast onderzoek → onderzoek met het oog op het verbeteren van onze kennis over natuurlijke 

gebeurtenissen en het oplossen van praktische problemen.  

 

  Tabel blz. 16!!! 

T. Adorno The authoritarian Personality 
G. Allport The nature of prejudice 

S. Asch Conformiteit en persoonsperceptie 

L. Festinger Sociale vergelijkingstheorie en cognitieve dissonantietheorie 
F. Heider Balanstheorie en attributietheorie 

C. Hovland Attitudes en persuasieve communicatie 
H. Kelley Attributietheorie 

 

3.3 GROEI EN DEBAT 

 

Vertrouwen en uitbreiding  

→ sociale psychologie op steeds meer domeinen toegepast & bestudeert  

Crisis 

→ ethische kritiek experimenten (Kelman) 

→ methodologische artefacten = verwachtingen beïnvloeden gedrag deelnemers (Orne, Rosenthal) 

→ cultureel, historisch en filosofisch relativisme = resultaten niet generaliseerbaar (Gergen) 

 

3.4 METHODOLOGISCHE EN INHOUDELIJK PLURALISME 

 

Methodologisch pluralisme  

→ multimethodisch: belang laboratoriumexperiment bleef groot, maar ook andere onderzoeksmethode 

gehanteerd  

Inhoudelijk pluralisme  

1. Hete vs. koele perspectieven 

• heet: emotie en motivatie  

• koel: cognities  

vb.: sociale cognitie → studie van het waarnemen, onthouden en interpreteren van informatie 

over onszelf en anderen  

→ poging benaderingen te integreren  

vb.: dissonantietheorie (combineert motivatie en cognitie) 

2. Internationale en culturele perspectieven  

• opkomst sociale psychologie in Europa en Azië 

• internationaal en multicultureel onderzoek (= erkenning fenomenen cultureel bepaald) 

 

4. SOCIALE PSYCHOLOGIE IN DE 21E EEUW  

 

Hersenonderzoek 

→ nieuwe beeldvormingstechnieken 

→ sociale neurowetenschappen = studie v/d relatie tussen neurologische en sociale processen: hoe de 

sociale wereld hersenactiviteit en biologische processen beïnvloedt en omgekeerd 

Internet 

→ nieuwe onderzoeksmethode: virtuele wereld (vb.: agressie) 

→ evolutie manier waarop info wordt verworven & hoe we communiceren  

→ digitale voetafdruk = bron van gegevens 

Sociaal-culturele perspectieven  

→ crosscultureel onderzoek = studie van gelijkenissen en verschillen tussen mensen uit ver. culturen  

vb.: individualistisch vs. collectivistisch, 3 factoren: complexiteit, welvaartspeil & heterogeniteit  

→ multicultureel onderzoek = studie van gelijkenissen en verschillen tussen mensen uit raciale en 

etnische groepen binnen eenzelfde cultuur 

Open wetenschap  

→ fraude = maatregelen: registratie en replicatie  
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H2: ONDERZOEKSMETHODE 
1. DE ONTWIKKELING VAN HYPOTHESE 

 

1. Een goed idee 

→ gebaseerd op theorieën, observatie, intuïtie & persoonlijke ervaring  

2. Opzoeken van psychologische literatuur  

→ google scholar, web of science  

→ secundaire bronnen vs. primaire bronnen  

• secundair: samenvattende bespreking van onderzoeksbevindingen uit primaire bronnen   

vb.: handboek sociale psychologie  

• primair: oorspronkelijk gepubliceerd werk over bevindingen, vaak in artikelvorm  

 

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

 

Theorie → een georganiseerde set van abstracte principes die het mogelijk maken om geobserveerde 

fenomenen te verklaren 

• eenvoud 

• volledigheid 

• generativiteit (zorgt voor nieuwe vragen/inzichten/onderzoek) 

vb.: homo economicus, E = m c2 

→ lot elke theorie is dat ze ooit overtroffen worden door nieuwe theorieën 

 

2. HET OPERATIONALISEREN VAN SOCIAALPSYCHOLOGISCHE VARIABELEN  

 

Conceptuele variabelen = abstract 

vb.: conformiteit, attitude, geweld, agressie, groepsdruk, discriminatie 
• hoe meten? vb.: agressie = elektroshocks, tabasco geven, volume, ... 

  
Operationele variabelen → de specifieke manier waarop de conceptuele variabelen wordt gemanipuleerd 
en gemeten.  

• meerdere operationalisaties mogelijk 
• geen enkele operationele variabele dekt volledig de conceptuele  
• 2 manieren operationaliseren: zelfbeschrijving & gedragsobservatie 

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

 

Onderzoeksdeelnemer → een individu dat deelneemt aan een psychologische studie 
 

Handlangers → medewerkers van de onderzoeker die zich voordoen als gewone onderzoeksdeelnemers. 
 

2.1 ZELFBESCHRIJVING 

= methode waarbij de deelnemer zelf gedachten, gevoelens, gedrag en verlangens beschrijft 
 

Enkelvoudige/meervoudige vragen die een concept meten  
vb.: schaal subjectief welbevinden 

  

Interne consistentie → mate waarin items van een vragenlijst samenhangen of correleren. (als ze meten 
wat ze beweren te meten, moeten ze samengaan = altijd hoog of altijd laag antwoorden) 

PROBLEMEN 

1. socialewenselijkheidsvertekening → tendens van deelnemers om onnauwkeurige zelfbeschrijving te 
rapporteren omdat ze een goed figuur willen slaan bij anderen; de neiging zichzelf zo positief mogelijk te 
presenteren  

• oplossing: pseudo-informatiebron vb.: leugendetector 
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2. inwilligingstendens → neiging van deelnemers om akkoord te gaan met bestaande veronderstellingen, 
waardoor ze vaak affirmatief antwoorden op items uit een vragenlijst; altijd ja zeggen   

• oplossing: evenveel pro en evenveel contra items vb.: geluk en ongeluk 

3. antwoordschaal  
vb.: meer dan 2u30 tv kijken? schaal per 30 min = 16% & schaal per 2u = 37% 
 

2.2 GEDRAGSOBSERVATIE 

 

Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid → mate van overeenstemming tussen de beoordeling van twee of 
meer waarnemers die hetzelfde gedrag beoordelen.  

• hoge vb.: bewegingen docent? = gelijkgestemde antwoorden  
• lage vb.: leuke docent? = minder overeenstemming tussen beoordelaars 

PROBLEMEN 

1. gedrag observeren is ingewikkeld: codeerschema → aanleren hoe in te vullen  
2. vertekening door zelfpresentatie 

3. Volgorde-effect 
vb.: Koningin Elisabethwedstrijd 

• volgorde van finalisten (ad random toegewezen) heeft invloed op behaalde plaats  

• 2de steeds beter beoordeeld (2 kandidaten per dag) 

• lijn doortrekken, gaat omhoog = later optreden is hogere plaats 

• objectief oordelen bestaat niet = lijn zou plat moeten liggen  
 

3. IDEEËN TESTEN: ONDERZOEKSPLANNEN  

3.1 BESCHRIJVEND ONDERZOEK  

 

Niet hypothesetoetsend! = kijken naar realiteit  
  

Observationeel onderzoek → systematische observatie van individuen, vaak in natuurlijke situaties 

vb.: hulpgedrag in verschillende steden: blindeman, papieren laten vallen voor rood licht, … 
  

Archiefonderzoek  → studie van bestaand materiaal 
vb.: verslagen, documenten, krantenartikelen, dagboeken en misdaadstatistieken 
  

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

3.2 CORRELATIONEEL ONDERZOEK: DE RELATIE TUSSEN VARIABELEN  

 

Correlationeel onderzoek → onderzoek dat het verband tussen variabelen nagaat.   
vb.: zelfwaardering en populariteit 

vb.: studiebelasting, inspanning, studieresultaat en evaluatie v/d docent 
  

Correlatiecoëfficiënt → een statistische indicator die de sterkte en de richting van het verband tussen 
twee variabelen aangeeft 
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PROBLEMEN  

1. geen causaliteit 

2. richting verband  
vb.: zelfwaardering of populariteit oorzaak? 
3. derde variabelen 

vb.: correlatie warmte asfalt en verkoop ijsjes: derde variabele is temp. 

 
 

 

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

3.3 EXPERIMENTEN: MANIPULEREN VAN DE SITUATIE 

 

Causale relaties aantonen omdat:  

1. experimentator heeft controle over de gebeurtenissen  

2. deelnemers volkomen toevallig toegewezen worden aan condities 

  
Verschil 

• correlatie = meten & registreren  
• causale relatie = omgeving manipuleren (experiment)  

  
Bobo-Doll experiment - Bandura 

• we leren niet enkel gedrag aan door eigen ervaring met betrekking tot baten en straffen, maar 
het zien van modellen heeft eveneens effect 

• groep 1: agressief gedrag 
groep 2: agressief gedrag + beloning  
groep 3: agressief gedrag + straf 
  

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

Afhankelijke variabelen → de variabelen in een experiment die door de onderzoekers worden gemeten 

om te zien of ze door de onafhankelijke variabelen worden beïnvloed.   
 

Controle groep → een groep deelnemers die exact dezelfde procedures van het experiment opgelegd 
krijgen, maar niet blootgesteld worden aan de onafhankelijke variabelen. 

INTERNE VALIDITEIT  

= de mate waarin met redelijke zekerheid de verschillen in de afhankelijke variabelen toegeschreven 
kunnen worden aan het effect van de onafhankelijke variabelen  
 
Bekomen:  

1. volkomen toevallige toewijzing → het random toewijzen van deelnemers aan experimentele 

condities, zodat elke deelnemer evenveel kans heeft om aan elk van de condities te worden 
toegewezen.  

2. proefleider effect vermijden (proefleider kent condities niet) → de verwachtingen van de 

proefleider over de resultaten van een experiment bepalen zijn of haar gedrag ten aanzien van de 

deelnemers, waardoor deelnemers op hun beurt hun gedrag aanpassen 

EXTERNE VALIDITEIT  

= de mate waarin met redelijke zekerheid de resultaten van een gegeven onderzoek ook kunnen 
bekomen worden met andere personen en in andere situaties 
 
Veralgemenen:  

• operationele definities of taken, subjecten, situaties, tijdstippen  
• interactie tussen effect onafhankelijke variabele en taken, subjecten, situaties of tijdstippen 

  
Oplossing   

• inductief en dus nooit logische dwingend 
vb.: 20 witte eenden zien is geen garantie dat de 21ste ook wit is  

• replicatie met andere taken, subjecten, situaties (veldexperimenten) en tijdstippen  
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Bedreigende factoren: 
1. representativiteit van taken  

• werelds realisme → de mate waarin de onderzoekssituatie met de werkelijke wereld overeenkomt 

• experimenteel realisme → de mate waarin de experimentele situatie en procedures de 
deelnemers aangrijpen en hen tot spontaan en natuurlijk gedrag aanzetten  

2. deceptie en debriefing  

→ het verstekken van valse informatie aan deelnemers over de doelstellingen van het onderzoek  
• doel: deelnemers natuurlijk/spontaan gedragen  

 

4. HOOFD EN INTERACTIE-EFFECTEN 

 

Hoofdeffect → het globale effect van de onafhankelijke variabele op de afhankelijke variabele, zonder 

rekening te houden met de andere onafhankelijke variabele 

 

Interactie-effect → de mate waarin het effect van een onafhankelijke variabele op de afhankelijke 

variabele bepaald wordt door de waarde van een andere onafhankelijke variabele 

vb.: cannabis, genetica en psychoses = in situatie/persoon X wel en bij Y niet 

vb.: antisociaal gedrag, mishandeldeling en gen  
  
Combinatie 

• Hoofdeffect van onafhankelijke variabele X op Y 

• Hoofdeffect van onafhankelijke variabele Z op Y 

• Interactie tussen onafhankelijke variabelen X en Z op Y 
 

4.1 HOOFDEFFECT 

 
vb. experiment: Wat is de invloed van alcohol en soort tegenstander op agressie in een competitief spel? 
40 proefpersonen:  
A) 10 geen alcohol & sympathieke tegenstander 
B) 10 geen alcohol & agressieve tegenstander 

C) 10 alcohol & sympathieke tegenstander 
D) 10 alcohol & agressieve tegenstander  
 
Meten: intensiteit van elektroshocks toegediend (maat van agressie) 
 

Hoofdeffect → is er een (algemeen) effect van een bepaalde variabele zonder rekening te houden met de 
andere variabele? = vergelijk van gemiddelden  
vb.: Is er een effect van alcohol? Is er een effect van de tegenstander?  

TABEL 

 

 

 

 

 

LIJNGRAFIEK 
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STAAFGRAFIEK 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

4.2 INTERACTIE-EFFECT 

 

Interactie-effect → is het effect van de ene variabele afhankelijk van de andere variabele  
= vergelijken van verschillen  

TABEL 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

LIJNGRAFIEK 

 

       → lijnen niet evenwijdig = interactie-effect 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

STAAFGRAFIEK 
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            = hoofd en interactie-effect   

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

5. ETHIEK EN WAARDEN IN DE SOCIALE PSYCHOLOGIE 

 

Institutionele beoordelingscommissie 

 

5.1 GEÏNFORMEERDE TOESTEMMING 

 

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 

 

5.2 DEBRIEFING  

 

Debriefing → de onthulling v/d bedoeling van het onderzoek aan de deelnemers 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.  

 

5.3 WAARDEN EN WETENSCHAP 

 

Wetenschap is niet vrij van ideologie 

• wetenschappers en onderzoekers meestal progressief 

• wetenschappers niet objectiever dan anderen, maar hanteren methode om subjectiviteit uit te 

schakelen  

 

Vertrouwen in wetenschap neemt de laatste 4 decennia af 

• vooral bij rechts (hoewel vroeger conservatieve net de groep die het meest vertrouwen hadden in 

de wetenschap) 

  

Grote publicatiedruk 

• 8% geeft toe data te verzinnen om hypothese te doen kloppen  

• 50% ziet frauduleuze praktijken gebeuren  
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H3: HET SOCIALE ZELF 
1. HET SOCIALE ZELF: EEN INLEIDING  

 

Sociale zelf 

o alle kennis over onszelf zit vervat in het zelfconcept (‘mij’) 

o de actor die weet, het agens dat het stuur van ons dagelijks leven in handen heeft (‘ik’), dit 

noemen we ‘zelfregulatie’ 

o 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 SOCIALE ZELF 

 

Spiegelonderzoek 

1. Gallup: spiegelproef 

o enkel coöperatieve dieren & dieren levend in complexe gemeenschap hebben een ‘zelf’ 

vb.: dolfijnen, chimpansees, olifanten  

o pretest: # keer aap aan voorhoofd komt voor de test  

o aap verdoofd en rode vlek op hoofd geschilderd  

o wakker = aan voorhoofd komen = zichzelf herkennen  

 

2. Lewis & Brooks-Gunn: baby’s en peuters  

o vanaf 18 maanden pas sense of self  

 

Andersen & Chen: het zelf is ‘relationeel’ 

o wanneer aap nooit met soortgenoten in contact geweest = falen in de test 

o zonder anderen geen ‘zelf’, geen omlijning nodig  

 

C.H. Cooley: looking glass zelf (spiegelzelf) 

o beschrijft proces v/d verdere invulling van het zelf 

o mensen zien zichzelf door de ogen van anderen, die fungeren als spiegels, waarin ze zichzelf 

leren kennen  

vb.: mensen zeggen dat je onhandig bent = oordeel opnemen in zelfconcept  

 

1.2 ZELFSCHEMA’S  

 

Zelfconcept → het geheel v/d opvattingen van een individu over zijn of haar persoonlijke eigenschappen, 

is een interne representatie van wie je denkt te zijn en bevat aspecten die refereren aan seksrollen, 

etnische identiteit, persoonlijkheid, bekwaamheid, hobby’s enzovoort.  

o meten: beschrijf jezelf  

o bevat zelfschema’s  

 

Zelfschema’s → mentale structuren die we hanteren om zelfrelevante kennis te organiseren en de 

informatieverwerking ervan te sturen  

vb.: eerlijk, gevoelig, conservatief 

o schematisch of a-schematisch  

vb.: gewicht, assertiviteit (belangrijk ja/nee, schema veel gebruiken ja/nee) 

o grootste schema (geheugenstructuur) dat we hebben & neemt steeds toe: hoe groter, hoe 

makkelijker en meer gebruiken  

o plasticiteit voor jongeren, voor ouderen veel minder 

 

Zelfreferentie-effect 

→ informatie gerelateerd aan het zelf wordt beter verwerkt en onthouden  
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o experiment: woorden m.b.t. structurele  

eigenschappen, betekenis of zelf 

o onaangekondigde test: woorden m.b.t. het zelf beter  

herinneren  

 

 

 

 

1.3 ZELFREGULATIE 

 

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

veranderen aan de hand van interne standaarden  

 

Zelfdiscrepantietheorie → theorie stelt dat de discrepantie tussen het actuele zelf enerzijds en het ideale 

zelf en ‘ought self’ anderzijds, leidt tot een lagere zelfwaardering die gepaard gaat met negatieve 

emoties.  

 

        Actuele zelf → beschrijf jezelf  

 

Ought self → de eigenschappen waarvan  

we vinden dat we ze zouden moeten 

hebben, wat refereert aan plichtsbesef en 

verantwoordelijkheid (= hoe zou je moeten 

zijn?) 

 

Ideale zelf → de eigenschappen waarvan 

we willen dat we ze zouden hebben. (= wie 

zou je willen worden?) 

 

Zelfbewustzijnstheorie → 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. 

o is aversief, want het confronteert ons met onze beperkingen  

o stelt dat op het zelf gerichte aandacht leidt tot het bemerken van zelfdiscrepanties die de persoon 

motiveren tot het vermijden van zelfbewustzijn of tot gedragsverandering  

o oplossingen: 

a. zelfdiscrepanties verminderen door gedrag aan te passen 

b. zelfbewustzijn vermijden  

Baumeister: drugmisbruik, alcoholisme, enzovoort zijn middelen om (negatief) 

zelfbewustzijn te ontvluchten 

 
 

Csikszentmihalyi en Figurski 

o waar denken mensen aan? 

o weinig aan het zelf (8%) → aversief  
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Suïcide en het gebruik van ‘ik, mij, mijn’ 

o vergelijking dichters die zelfmoord hebben gepleegd 

o controlegroep: dichters geen zelfmoord 

o suïcide dichters scoren hoger op afhankelijke variabelen ‘ik, mij,  

mijn woorden’  

→ zelf is aversief  

→ middenweg: te veel aandacht voor het zelf is geen gezonde psychische  

conditie, net zoals nooit aan het zelf denken ook niet goed is  

 

Narcisme: overdreven aandacht voor het zelf, kwetsbaar zelfbeeld, confrontatie realiteit komt hard aan 

 

Beperkingen van zelfregulatie 

o zelfcontrole is beperkt 

→ alle inspanningen tot zelfcontrole putten uit hetzelfde  

reservoir  

→ inspanningen tot zelfcontrole leidt tot vermoeidheid 

 

Ego-uitputting → nadat we zelfcontrole hebben uitgeoefend, is er een  

tijdelijke verminderde capaciteit om zelfregulatie uit te voeren  

 

Muraven en Baumeister  

o film = zelfcontrole nodig  

o na film handgreep indrukken  

o controlegroep kan handgreep langer indrukken dan degene die  

zichzelf hebben moeten controleren tijdens de film  

 

2. HET ZELFCONCEPT 

2.1 INTROSPECTIE 

 

Introspecie → het observeren en onderzoeken van interne processen, zoals denkbeelden, emoties en 

motivaties, het proces van ‘in jezelf kijken’, over jezelf ‘nadenken’ 

o probleem: we denken niet veel aan onszelf (Csiskszentmihalyi en Figurski)  

o introspectie kan inaccuraat zijn  

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

ingeschat 

vb.: examen vragen doorgeven: prime eerlijkheid of behulpzaamheid = er anders over 

denken, het kleurt hun oordeel, weten niet waarom er zo over denken = oorzaken verzinnen 

o kan introspectie helpen een beslissing te nemen? 

→ Wilson & Schooler: keuze tussen soorten confituur: degene die een grote lijst kregen met 

kenmerken confituur en over keuze moesten nadenken vonden de confituur minder lekker 

vb.: huis kopen = intuïtief beslissen (meer tevreden met keuze) 

o de accuraatheid van analyseren hangt af van het feit of het gedrag in kwestie het gevolg is van 

cognitieve of affectieve factoren (Millar & Tesser) 

 

Barnum effect  

o we kennen onszelf helemaal niet zo goed als we denken 

o kregen beschrijving persoonlijkheid a.d.h.v. geboortedatum en persoonlijk voorwerp 

→ geven 80% accuraatheid aan beschrijving, terwijl in werkelijkheid iedereen dezelfde beschrijving kreeg  

 

2.2 ZELFPERCEPTIE 

 

Zelfperceptietheorie → theorie die stelt dat we gedachten en gevoelens kunnen afleiden uit de observatie 

van het eigen gedrag en de situatie waarin het gedrag plaatsvindt  
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Zelfperceptie van emoties 

Gelaatsfeedback hypothese → hypothese dat veranderingen in de gelaatsuitdrukking de aanleiding 

kunnen zijn tot corresponderende veranderingen in emoties  

o Strack et al.: potlood tussen de tanden of lippen  

o Kleinke et al.: effecten van nabootsen gelaatsuitdrukkingen sterker in spiegelconditie 

o Zajonc: gelaatsuitdrukking leidt tot fysiologische reacties  

→ AE = blij gezicht 

→ U & OE = boos gezicht  

→ Hersentemp. Beïnvloed geweest bij uitspreken van bepaalde klinkers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recent onderzoek: mensen met botox in het  

voorhoofd zijn gelukkiger, omdat ze minder fronsen  

o opgelet voor botox rond de bovenhoek v/d mond = spuit gevoelens plat  

 

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 

 

Extrinsieke motivatie → de motivatie om een activiteit uit te voeren die voortkomt uit factoren die 

losstaan van de activiteit zelf, maar wel allerlei voordelen, zoals geld, erkenning of het vermijden van 

straf met zich meebrengt 

 

Overrechtvaardigingseffect → de vermindering van de intrinsieke motivatie voor activiteiten die worden 

geassocieerd met beloning of andere extrinsieke factoren 

vb.: kleuters die kleuren omdat ze dit zelf graag doen (intrinsieke motivatie) + belonen met medaille 

(extrinsieke motivatie) = verwarring en verzwakking intrinsieke motivatie = conflict zelfperceptie  

 

Lepper, Greene & Nisbett 

 

2.3 DE INVLOED VAN ANDEREN  

 

Sociale vergelijkingstheorie – Festinger → mensen die zich onzeker voelen over hun capaciteiten of 

opinies, evalueren zichzelf door zich met anderen te vergelijken  

vb.: examen moeilijk ja/nee vergelijken met medestudenten en niet met prof 
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Wanneer vergelijken we ons met anderen?  

o onzekerheid, afwezigheid objectieve criteria 

o Klein: zelfs wanneer objectieve informatie aanwezig is hechten we soms meer belang aan sociale 

vergelijkingsinformatie 

vb.: scoren op examen is objectief, toch vergelijken met anderen  

Met wie vergelijken we ons? 

• vaak met personen die op ons gelijken  

 

Twee-factoren-emotietheorie 

→ ervaren van emoties is gebaseerd op twee factoren: fysiologische arousal en een cognitieve 

interpretatie van die arousal/opwinding  

• twee voorwaarden: 

a. fysiologische arousal vb.: hartslag, versnelde ademhaling  

b. cognitieve interpretatie van die arousal  

 

Experiment: 

Fase 1 

• epinephrine + info over te verwachten effect 

• epinephrine + geen informatie 

• placebo injectie + geen informatie 

Fase 2 

• wachten met opgewekte, euforische handlanger 

• wachten met woedende handlanger  

Hoe voelt de persoon zich? 

• conditie 1: weinig beïnvloeding  

• conditie 2: verschillen in ervaren emoties: beter voelen bij positieve handlanger, slechter voelen 

bij negatieve handlanger  

→ verkeerde attributie van arousal + illustratie dat andere effect hebben op hoe wij ons zelf voelen  

 

2.4 DE IMPACT VAN GESLACHT, GENERATIE EN CULTUUR 

 

Experiment: bevragen naar belangrijke gebeurtenis 

→ meisjes investeren meer in interpersoonlijke relaties (vrienden, 

familie)  

→ jongens inverteren meer in sociale groepen (voetbalploeg, 

nationale identiteit) 

 

 

 

 

 

Culturele oriëntaties doordringen het zelfconcept en de identiteit  

→ individualistische culturen  

→ onafhankelijkheid, autonomie, zelfredzaamheid 

vb.: USA, Australië, UK, Canada, Nederland, België 

→ collectivistische culturen  

→ onderlinge afhankelijkheid, samenwerking, groeps-en familiale banden  

vb.: Guatemala, Ecuador, Indonesië, Pakistan, Korea  

 

Culturele concepties van het zelf 

→ Singelis: zelfstandig vs. afhankelijk zelf  

→ de mate waarin iemand de klemtoon legt op het individuele dat dan boven de groep 

geplaats wordt, vs. onderlinge afhankelijkheid, samenwerking en sociale harmonie  

→ Kim & Markus: verkies je gelijkheid of uniekheid?  

→ abstracte figuren (keuze uit allemaal dezelfde figuren, of ééntje dat er telkens uitspringt) 

→ balpen kiezen als beloning  
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3. ZELFWAARDERING  

3.1 DE BEHOEFTE AAN ZELFWAARDERING 

 

Zelfwaardering → de affectieve component van het zelf, bestaande uit een algemene evaluatie van het 

zelf en een algemene inschatting van iemands waarde. 

 

Meerderheid van de Vlaamse jongeren heeft een positief zelfbeeld, een goede relatie met de ouders en 

neemt uitgebreid deel aan het verenigingsleven. 

 

Oorzaken:  

1. Leary & Baumeister: zelfwaardering is een indicator v/h beeld dat anderen van ons hebben 

→ behoefte aan zelfwaardering is een afgeleide motivatie van de primaire behoefte aan 

relatievorming en erkenning, idem als zonder anderen geen zelfconcept kan ontstaan, 

hangt ook zelfwaardering van anderen af  

2. Greenberg et al.: Terror Management Theorie, zelfwaardering is buffer voor doodsangst 

→ na positieve feedback dat de zelfwaardering verhoogde, reageren deelnemers minder 

angstig en defensief op expliciete voorstellingen van de dood  

→ als gevoel dat je past in de cultuur en jezelf er in terug vindt, is gevoel dat je zelf voort 

bestaat als de cultuur voort bestaat  

3. Maslow: zelfwaardering is een voorwaarde voor psychisch welbevinden  

 

3.2 MECHANISMEN VAN ZELFVERHEERLIJKING  

 

Mensen hebben doorgaans een hoge pet op van zichzelf 

→ overdreven optimisme omtrent toekomst, meer mensen dan dat je zou verwachten, scoren boven 

het gemiddelde  

vb.: inkomen, tevredenheid met partner, levensstandaard, verwachte levensduur 

→ narratief van de opgang: idee dat je het beter zal doen als anderen  

→ narratief van de neergang: voor collectieve en maatschappelijke evoluties denken we dat het 

slechter zal gaan  

 

Impliciet egotisme → een automatische onderhuidse vorm  

van verheerlijking van alles wat met het zelf te maken heeft  

 

Naamlettereffect → het fenomeen dat we een grotere voorkeur  

hebben voor de letters uit de eigen naam dan voor de andere  

letters van het alfabet  

 

 

Zelfdienende informatieverwerking  

Hoe overdreven optimisme verklaren?  

o uitgebreide theorieën worden geconstrueerd om de rooskleurige toekomst te ondersteunen  

o men bedient zich van ego-beschermende rationalisaties en is als het warde de advocaat van 

de zaak ‘het zelf’ 

vb.: stelling dat een vaste relatie op jonge leeftijd leidt tot stabiel huwelijk 

• geen vaste relatie: waren ervan overtuigd dat hun gebrek aan ervaring de baste 

waarborg was voor een stabiel huwelijk  

• vaste relatie: zagen ervaring als een voordeel  

 

Zelfhandicappering 

Zelfhandicappering → gedrag bedoeld om de eigen prestaties te ondermijnen zodat we een excuus 

hebben voor de te verwachten mislukking 

 

Berglas & Jones experiment  

Fase 1: analogie test met positieve feedback 
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• groep A: gemakkelijke test en dus hoge succesverwachting  

• groep B: moeilijke test en dus lage succesverwachting  

Fase 2: tweede test met vooraf keuze tussen  

• Actavil (prestatie bevorderende drug) 

• Pandocrin (prestatie hinderende drug)  

Resultaat: A kiest voor Actavil en B voor Pandocrin  

 

Zich koesteren aan andermans succes 

Birging → we koesteren ons in het succes van groepen die het goed doen, verhoogde zelfwaarding door 

associatie met succesvolle personen  

vb.: meer identificeerbare voetbalsupporters na een overwinning van het team 

vb.: verkiezingsaffiches v/d winnende partij blijven langer hangen na de verkiezingen  

 

CORF (cut off reflected failure) → wanneer het favoriete team verliest gaat men zelfs aan zijn eigen 

bekwaamheden twijfelen, gaat soms gepaard met daling van testosteronniveau  

 

Neerwaartse sociale vergelijkingen  

Neerwaartse sociale vergelijking → de defensieve neiging om zichzelf te vergelijken met anderen die 

minder succesvol, gelukkig of welgesteld zijn  

o vooral gebruikt wanneer het slecht gaat 

o slachtoffer vergelijken zich met diegenen die er nog slechter aan toe zijn  

vb.: kankerpatiënten  

 

Hoe reageren op succes van een goede vriendin?  

→ fierheid vs. jaloersheid: afhankelijk v/d relevantie voor het zelf van het succes 

o zelfrelevant = jaloersheid 

o niet zelfrelevant = Birging  

 

3.3 ZIJN POSITIEVE ILLUSIES ADAPTIEF?  

 

Positieve illusies 

o personen met een lage zelfwaardering hebben doorgaans een accurater zelfbeeld  

→ hun laag zelfbeeld correspondeert beter met het beeld dat observators over hen hebben  

= positieve illusies zijn adaptief omdat ze de productiviteit en de psychische gezondheid van het individu 

kunnen bevorderen, maar niet om hun accuraatheid 

 

Negatieve effecten van positieve illusies  

1. het effect van positieve illusies is van korte duur, op lange termijn kunnen ze schadelijk zijn  

2. mensen met een overdreven zelfwaardering worden negatiever beoordeeld 

3. personen met een hoge zelfwaardering worden vlugger boos na negatieve feedback, afwijzing en 

andere ego-bedreigingen (Bushman & Baumeister)  

 

4. ZELFPRESENTATIE 

4.1 STRATEGISCHE ZELFPRESENTATIE 

 

Zelfpresentatie → het proces waarbij we vorm trachten te geven aan de impressie die anderen van ons 

vormen. 

 

Strategische zelfpresentatie → de inspanningen om de indrukken van anderen in een bepaalde richting te 

sturen met het oog op het verwerven van invloed, macht, sympathie of goedkeuring.  

 

Gergen: men heeft een publiek voor ogen en speelt een soort theater 

o nochtans wordt dit ‘sociaal bewustzijn’ overschat = schijnwerpereffect → idee dat ons publiek 

groot is in tegenstelling tot de werkelijkheid 
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Drie vormen van strategische zelfpresentatie 

1. Get along (sympathiek overkomen) 

→ vleien en complimenteren (subtiele vormen ervan) 

→ gelijkenissen opdrijven (zie tabel) 

→ uiterlijke aantrekkelijkheid 

2. Get ahead (vooruitkomen) 

3. Status    

 

Onderzoek: kijken naar eigen sociale media zorgt voor meer zelfvertrouwen, want we doen hier 

voortdurend aan zelfpresentatie        

 

4.2 ZELFVERIFICATIE 

 

Zelfverificatie → het verlangen door anderen gezien te worden, zoals we onszelf zien, waardoor ze het 

zelfbeeld kunnen bevestigen (= ook een vorm van zelfpresentatie) 

 

Strategische presentatie conflicteren met behoefte tot zelfverificatie 

o mensen met een negatief zelfconcept wensen eveneens dat het zelfbeeld door anderen bevestigd 

wordt  

o Swann-onderzoek: 

→ partner kiezen uit iemand die hen positief had beoordeeld en iemand die negatief 

oordeelde  

→ deelnemers met een positief zelfbeeld kozen eerder iemand die hen positief beoordeelde, 

terwijl deelnemers met een negatief zelfbeeld eerder kiezen voor iemand die hen negatief 

beoordeelde  

→ analoge resultaten voor hechte relaties  

 

4.3 INDIVIDUELE VERSCHILLEN EN ZELFSTURING  

 

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

personen  

• individuele verschillen  

 

Snyder: zelfsturingsschaal 

Hoog: men past zich gemakkelijk aan 

• ik zou waarschijnlijk een goede acteur zijn  

• ik kan onvoorbereid spreken, zelfs over onderwerpen waarover ik nagenoeg niets weet  

Laag: men is relatief stabiel in verschillende situaties   

• ik vind het moeilijk om het gedrag van anderen na te bootsen  

• ik verdedig alleen ideeën waar ik achter sta  

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

 

5. SLOTWOORD: HET DYNAMISCHE ZELF   

 

De sociaalpsychologische bevindingen die we in dit hoofdstuk zagen, geven de aanleiding tot een meer 

dynamische en actieve invulling van hoe men tot zelfkennis en zelfwaardering komt 

o zelfanalyse en introspectie is nodig, maar kan misleidend zijn, tegelijk is de weg naar verandering 

minder direct 

o zelfperceptietheorie: het opnemen van uitdagende rollen helpt je je zelf te veranderen  

o een scala aan zelven ondersteunt de zelfwaardering  
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H4: SOCIALE PERCEPTIE  
 

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  

1.1 DE WAARNEMER 

 

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

 

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

refereert het begrip ‘schema’  

o schema’s gebruiken om naar anderen te kijken  

vb.: aandacht richten op zaken die anderen misschien niet zien  

o subjectieve informatieverwerkers  

o er wordt uitgebreid ingegaan op schema’s in hoofdstuk sociale cognitie  

= waarnemer invloed op sociale perceptie  

 

1.2 HET UITERLIJK  

 

Vaak eerste indruk gebaseerd op het uiterlijk = extern terwijl het over intern gaat 

 

Pythagoras: keek in de leerlingen hun ogen om te bepalen of ze mochten deelnemen aan de cursus  

 

Middeleeuwen: J.B. da Porta vergelijkingen met dieren → karaktertrekken uit afleiden  

 

Automatische perceptie van primaire kenmerken 

vb.: geslacht, leeftijd → aan sociale categorieën toewijzen  

 

Andere uiterlijke kenmerken → gelinkt aan bepaalde gedachten  

vb.: gewicht, huidskleur, haarkleur, bril  

 

→ sommige kenmerken activeren stereotypische opvattingen  

vb.: wat mooi is, is goed  

 

Gelaat = de belangrijkste informatiebron  

o politiek: invloed van het gelaat op verkiezingsresultaten  

→ in 68% proces juiste keuze gemaakt ten aanzien van de werkelijke resultaten  

→ kinderen laten kiezen: in 64% feitelijke winnaar gekozen  

o babyfaces: impact op sociale oordelen  

→ in rechtszaken minder bestraft, bij verzorgende beroepen eerder aangenomen, sneller 

vertrouwen 

→ grote ronde ogen, ronde kin, bolle wangen, hoge wenkbrauwen, hoog voorhoofd, gladde 

huid 

→ hartelijk, vriendelijk, naïef, zwak, eerlijk, onderdanig  

 

1.3 SITUATIES 

 

Script → een vooropgezette opvatting over hoe een reeks gebeurtenissen zich zal voordoen in een 

specifieke situatie  

vb.: eten in een restaurant, op bezoek gaan, examen 
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Beïnvloeden persoonsperceptie op 2 manieren  

1. we zien wat we verwachten te zien  

→ zelfde aangezicht (mond open en wijde ogen): verschillende situatie (lotto gewonnen of 

belaagd door hond) → interpretatie gezicht anders (blij/angst) 

2. kennis van de situatie (script) stuurt persoonsbeoordeling  

→ gedrag conform met het script (weinig informatief) 

vb.: niet lachen op een begrafenis  

→ gedrag niet conform met het script (diagnostische waarde)  

vb.: niet lachen op een feestje  

 

1.4 GEDRAG  

 

Eerste indruk wordt gevormd door (Mehrabian):  

1. verbaal gedrag: 7% 

2. non-verbaal gedrag: 55% → lichaamstaal in de vorm van gedrag gebaseerd op niet-talige 

signalen of tekens, zoals gelaatsuitdrukkingen en lichaamstaal 

3. paraverbaal gedrag → niet-linguïstische kenmerken van communicatie, zoals de toon, het 

volume, de intonatie, de articulatie, het timbre en het ritme waarop iemand iets zegt 

 

Gelaatsuitdrukkingen  

Darwin: gelaatsuitdrukkingen zijn universeel 

o expressie basisemoties is aangeboren  

→ blijheid, angst, verdriet, woede, verrassing en afkeer  

o Manifestatieregels (Display rules)  

→ in welke omstandigheden we onze emoties tonen, is wel cultureel bepaald 

 

Ekman: FACS (Facial Action Coding System) coderingssysteem discrete emoties en gelaatsacties  

o 42 soorten spieren in gelaat, als het niet belangrijk was hadden we er geen 42 gehad 

= evolutionair belang  

o zes basisemoties volgens Ekman  

 

Meta-analyse cross-culturele identificatie van emoties: 42 landen – 79 studies  

o cross-culturele herkenbaarheid van emotionele gelaatsuitdrukkingen (niet cultureel bepaald, 

mensen zijn er heel accuraat in)  

o voordeel van 10% in het herkennen van emoties van iemand v/d eigen cultuur  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ander non-verbaal gedrag: lichaamstaal-gebaren  

→ in tegenstelling tot de universele betekenis van emoties, verschillen andere non-verbale gedragingen 

tussen en zelfs binnen cultuur  

vb.: Napolitaanse gebaren  

 

Waarheid van leugen onderscheiden  

→ a.d.h.v. lichaamstaal 

 

James Ensor – intrige (schilderij)  

o gezicht v/d leugen: mondhoeken omhoog & kringen rond ogen totaal ontspannen = valse lach  
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Drie non-verbale communicatiekanalen verschaffen relevante informatie over bedrog  

1. de stem is het meest diagnostische kanaal, mensen die sterk gemotiveerd zijn om te liegen, 

verhogen hun stemtoon en spreken aarzelend  

2. het lichaam is eveneens diagnostisch, bedrog kan je vaak aflezen aan zenuwachtige bewegingen 

van handen en voeten en het ongedurig wisselen van de lichaamshouding  

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

om zich op te baseren, het gelaat is voor bedriegers ook relatief gemakkelijk te manipuleren  

→ nochtans letten we het meest op het gelaat, maar om dit juist te doen moet je eigenlijk getraind zijn  

= micro-expressies  

 

2. ATTRIBUTIE: VAN ELEMENTEN TOT DISPOSITIES 

2.1 ATTRIBUTIETHEORIEËN  

 

Attributietheorie → het proces van het toeschrijven van oorzaken aan gedrag  

 

Soorten attributies: 

o Causaliteitsoorsprong  

o Persoonsattributies (interne) 

→ toeschrijven van het gedrag van een actor aan interne eigenschappen  

vb.: aanleg, persoonlijkheid, humeur en inspanning  

o Situationele attributies (externe) 

→ toeschrijven van het gedrag van een actor aan externe factoren 

vb.: taakmoeilijkheid, andere personen, toeval, …  

o Stabiliteit  

o Stabiele 

→ gedrag van een doelpersoon toeschrijven aan factoren die niet enkel nu aanwezig 

zijn, maar eveneens in de toekomst gelden  

vb.: aanleg, karakter 

o Instabiele 

→ Gedrag van een doelpersoon toeschrijven aan factoren die in dit ene geval 

opgaan, maar op andere momenten wellicht niet geldig zijn  

vb.: humeur, toeval 

 

2.2 DE THEORIE VAN CORRESPONDERENDE GEVOLGTREKKINGEN 

 

Theorie van corresponderende gevolgtrekking → theorie die de voorwaarden omschrijft waaronder een 

waarnemer uit gedrag persoonsattributies zal afleiden, voorwaarden:  

o keuzevrijheid 

→ op tijd zijn op het werk is niet vrij gekozen, maar iemand helpen de weg vinden is 

vrijwillig 

→ Jones en Harris  

o sociale wenselijkheid  

→ naar de les komen in kostuum is ongebruikelijk, maar in jeans niet  

o beperkt aantal gunstige effecten  

 

Jones & Harris 

→ beoordelen van essays  

→ keuzevrijheid speelt een rol, niet vrij 

gekozen laat implicaties maken veel 

minder toe (enkel bij interne attributies) 
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2.3 KELLEY’S COVARIATIETHEORIE  

 

Covariatieprincipe → de stelling dat een gedrag wordt toegeschreven aan de oorzaak die aanwezig is 

wanneer het gedrag aanwezig is, en die afwezig is wanneer het gedrag niet optreedt 

 

Drie soorten informatie 

1. Consensusinformatie → info over het al dan niet voorkomen van het effect bij andere actoren  

2. Distinctiviteits informatie → info over het al dan niet voorkomen van het effect bij andere stimuli  

3. Consistentie informatie → info over het (niet) voorkomen v/h effect bij andere omstandigheden  

 

Consensusinformatie covariatie tussen effect en persoon 
vb.: Helena huilt na het zien v/d film, dat is zo bij elke film, ook als ze 
het meermaals ziet 

= persoonattributie → het ligt aan Helena zelf  

Distinctiviteits informatie covariatie tussen effect en stimuli 

vb.: iedereen huilt bij de film, enkel bij een bepaalde film, en elke keer 
bij dezelfde film 

= stimulus attributie → het ligt aan de film 

Consistentie informatie  covariatie tussen effect en modaliteiten of tijdstippen 
vb.: bepaalde gebeurtenis zorgt er voor dat iedereen bepaald gedrag 
vertoont, consistentie is laag  

 

Attributie Consensus Distinctiviteit Consistentie  

Persoonlijke (het ligt 
aan de persoon) 

Laag (enkel Helena) Laag (bij alle films) Hoog (steeds weer, ook 
de 7e keer) 

Stimulus (het ligt aan 
de film) 

Hoog (iedereen) Hoog (enkel bij deze 
film) 

Hoog (steeds weer, 
elke keer dat de film 

getoond wordt) 

Omstandigheden (het 
ligt aan de 
omstandigheden)  

Laag/hoog (enkel 
Helena of iedereen) 

Laag/hoog (bij alle 
films of enkel bij deze 
film) 

Laag (alleen nu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 ATTRIBUTIONELE VERTEKENINGEN  

 

Attributievertekening → omdat we in een korte tijdspanne attributies maken, treden er systematische 

vertekeningen op in het verzamelen of verwerken van informatie over de oorzaken van het gedrag dat 

we proberen te verklaren  

 

Fundamentele attributiefout → de neiging om wanneer we het gedrag van anderen verklaren, de impact 

van de persoonlijke factoren te overschatten en de rol van situaties te onderschatten 

o zelfs wanneer de personen de opdracht krijgen, om bepaald gedrag te vertonen, is men toch nog 

geneigd om de oorzaak v/h opgelegde gedrag in bepaalde mate toe te schrijven aan de persoon 

 

Jones & Harris: er is geen reden om en verschil te verwachten, ondanks dat ze gedwongen zijn, denken 

mensen nog altijd dat het aan de persoon ligt → attributiefout  
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Twee-stappen model 

→ attributie van een gedrag verloopt in twee stappen:  

1. automatische persoonlijke attributie 

2. aanpassing v/d aanvankelijke beoordeling door toevoeging van situationele factoren indien nodig 

(gebeurt enkel als je gemotiveerd bent, want vraagt bewuste verwerking) 

 
Onderzoek ondersteunt dat: 

o we maken snel beoordelingen en vormen gemakkelijk eerste indrukken (automatisch) 

o extra cognitieve belasting of distractie bevorderen het maken v/d fundamentele attributiefout 

o motivering tot zorgvuldigheid/accuraatheid en voldoende tijd reduceren de fundamentele 

attributiefout  

 

De fundamentele attributiefout als een perceptueel fenomeen  

→ de tendens om het eigen gedrag toe te schrijven aan situationele oorzaken en dat van anderen aan 

persoonlijke factoren  

o actors: richten hun aandacht vooral op de omgeving en niet zozeer op zichzelf 

o observatoren: richten hun aandacht op de actor  

 

Actor-observatoreffect → de tendens om persoonlijke attributies te maken voor het gedrag van anderen 

en situationele attributies voor zichzelf  

 

Experiment Storms !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

o gesprek voeren 

o schrijf je toe aan de omgeving of aan jezelf dat het gesprek zo gelopen is? 

o omdraaien (jezelf zien via camera) = dezelfde actie vanuit een ander perspectief 

→ attributie heeft te maken met perspectief, want ze attribueren anders afhankelijk v/h perspectief  

 

Lassiter et al.  

       → speelt camerastandpunt bij het ondervragen van  

een verdachten een rol? = ja  

→ vrijwilligheid: door eigen beweging of door  

politie? 

 

 

 

 

 

 

Attributies als culturele constructies 

→ in collectivistische culturen is de fundamentele  

attributiefout minder aanwezig dan in individualistische  

culturen       
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Cognitieve heuristieken  

Beschikbaarheidsheuristiek → de neiging om de waarschijnlijkheid van gebeurtenissen te beoordelen op 

basis van gegevens die in het geheugen beschikbaar 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 

vb.: vliegtuigcrash vs. ongeluk met de auto  

 

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.  

 

Representativiteitsheuristiek → de neiging om een specifieke stimulus te beoordelen op basis van hoe 

sterk de stimulus lijkt op de algemene categorie 

 

Motivatievertekeningen  

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

soms ziet men wat me wil zien  

vb.: zelfbescherming en zelfverheerlijking dragen bij tot het vertekenen van attributies 

o succes schrijven we toe aan onszelf en mislukking aan externe oorzaken  

o succes van anderen wordt toegeschreven aan externe oorzaken en mislukking aan interne 

factoren  

 

Geloof in een rechtvaardige wereld → de opvatting dat in deze wereld iedereen krijgt waar hij of zij recht 

op heeft en dat iedereen uiteindelijk naar verdienste zal worden beloond  

 

3. INTEGRATIE: VAN DISPOSITIES TOT IMPRESSIES 

3.1 ENKELE BASISBEVINDINGEN  

 

Asch  

• doelpersoon werd beschreven a.d.h.v. de trekken: intelligent, vlijtig, impulsief, kritisch, koppig en 

afgunstig + lijstjes gemanipuleerd om te zien wat het effect ervan zou zijn  

• primauteitseffect → de bevinding dat eerder genoemde informatie meer impact heeft op het 

oordelen dan later gepresenteerde informatie  

twee verklaringen: 

1. aandacht verzwakt naarmate men meer informatie krijgt  

o behoefte aan afsluiting → de behoefte om tot snelle en definitieve beslissingen en 

oordelen te komen  

2. betekenisveranderingshypothese → het feit dat, zodra een impressie gevormd is, nieuwe, 

inconsistente informatie op basis van de initiële impressie geherinterpreteerd zal worden 

• Centrale vs. perifere trekken  

o centrale trekken → trekken die de aanwezigheid van andere trekken impliceren en 

daardoor en sterke impact hebben op de resulterende indruk 

o perifere trekken hebben minder effect op de globale impressie  

vb.: hartelijk vervangen door koel, heeft een groot effect op de globale evaluatie  

vb.: beleefd vervangen door lomp heeft een klein effect  

 

Impliciete persoonlijkheidstheorie → een netwerk van veronderstellingen over verbanden tussen 

persoonlijkheidstrekken en hun relaties met gedragingen.  

 

3.2 INTEGRATIE VAN KENMERKEN IN EEN GLOBALE IMPRESSIE  

 

Informatie-integratie – N. H. Anderson → de theorie stelt dat impressies gebaseerd zijn op een gewogen 

gemiddelde van de kenmerken van de doelpersoon  
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Twee mogelijke modellen: 

1. Summatief model/additief model → dit model veronderstelt dat sociale waarnemers een globale 

impressie van een persoon vormen door alle positieve en alle negatieve kenmerken op te tellen  

= H + H + M + M → (3 + 3 + 2 + 2) 

2. Gemiddelde model → dit model veronderstelt dat sociale waarnemers een globale 

impressie van een persoon vormen door het gemiddelde te nemen van alles positieve 

en negatieve kenmerken  

= H + H + M + M → (3 + 3 + 4 + 2)/4 

 

3.3 AFWIJKINGEN VAN HET GEMIDDELDE MODEL  

 

Disposities v/d waarnemer → sommige waarnemers weinig of geen rekening houden met bepaalde 

trekken, terwijl anderen dit wel doen  

= ‘eye of the beholder’ = effect van de waarnemer, maar is ook niet ongelimiteerd:  

 

Effecten van primeren → de tendens van recent gebruikte woorden of ideeën om opnieuw voor de geest 

te komen en de interpretatie van nieuwe informatie te beïnvloeden  

 

Onderzoek 

Lijst 1: dapper, onafhankelijk en avontuurlijk 

Lijst 2: roekeloos, dwaas en onvoorzichtig  

→ verhaal over man die bergen beklom, aan avontuurlijke tochten deelnam en met een zeilboot de 

oceaan probeerde over te steken = beïnvloedde of de beoordeling positief of negatief was  

 

Eigenschappen van de doelpersoon  

Treknegativiteitsvertekening → er wordt een groter gewicht toegekend aan negatieve dan aan positieve 

eigenschappen  

o indrukken gevormd op basis van negatieve termen (vb.: onbetrouwbaar) zijn extremer dan op 

basis van even positieve termen (vb.: eerlijk) 

o Dijksterhuis & Aarts: experiment over subliminale presentatie van positieve en negatieve 

woorden (aandacht) 

→ woorden (neg. + pos.) flitsen op scherm, zeggen welk woord synoniem = neg. woorden 

meer correct, pos. woorden minder opmerkzaam  

o Ito et al.: experiment over ERP activiteit als reactie op positieve, negatieve en neutrale 

afbeeldingen (verwerking) 

→ neg. materiaal meer reactievere hersenreacties = makkelijker primair verwerkt  

 

4. CONFIRMATIEVERTEKENING: VAN IMPRESSIES NAAR DE REALITEIT 

4.1 PERSISTENTIE VAN OPVATTINGEN  

 

Confirmatievertekening → de tendens om informatie te interpreteren en te vervormen in 

overeenstemming met de bestaande opvattingen.  

vb.: mechanisme in het gerecht  

 

Persistentie van de opvattingen → de tendens om opvattingen in stand te houden  

o ambigue gebeurtenissen die allerlei interpretaties mogelijk maken, zijn als inktvlekken: men ziet 

erin wat men wil of verwacht te zien  

o Darley & Gross: ambigue info verhoogt de vertekening → dus meer info leidt niet altijd tot meer 

accuraatheid  

o niet-ambigue, extra informatie leidt tot minder vertekening (= ontkrachten schema) 

vb.: verlegen persoon in lagere school, uitbundig zien dansen op feestje  

→ mag niet te ver afwijken  

→ dient consistent aanwezig te zijn  
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→ Hanna voorgesteld d.m.v. SES 

= hoge/lage prestatieverwachtingen op  

school 

→ informatie bijgeven: Hanna bezig zien  

op IQ proef (kan je niks uit afleiden) 

= verschillen tussen hoge en lage  

verwachtingen is veel groter  

= info bijgeven leidt tot grote  

vooroordelen: ze zien in die IQ proef wat  

ze willen zien  

 

4.2 CONFIRMATORISCHE HYPOTHESETOETSING  

 

Confirmatorische hypothesetoetsing → het zoeken van informatie die in overeenstemming is met de 

bestaande opvattingen  

o Swann & Snyder: deelnemers die dachten kennis te maken met extraverte personen vroeger 

naar info die gerelateerd is aan extraversie  

o ook professionals zoals psychotherapeuten lijden aan confirmatorische hypothesetoetsing  

 

4.3 DE ZELFVERVULLENDE VOORSPELLING  

 

Zelfvervullende voorspelling → het fenomeen dat andere personen gedrag stellen conform onze 

verwachtingen, het proces waarbij de verachtingen over een persoon hem of haar er toe brengen om zich 

conform die verwachtingen te gaan gedragen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosenthal experiment 

o Pygmalion effect: IQ test, zeggen tegen leerkracht dat het presentaties in de toekomst zal 

voorspellen en enkele leerlingen hoog scoren = leerlingen scoren werkelijk beter door 

verwachtingen v/d leerkracht   

 

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 vaan 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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H5: SOCIALE BEÏNVLOEDING  
1. AUTOMATISCHE SOCIALE BEÏNVLOEDING  

 

Sociale beïnvloeding → de uitoefening van sociale macht door een persoon of een groep om de attitudes 

en/of het gedrag van anderen te veranderen  

 

Subtiele vorm van beïnvloeding waarop vrijwel reflexmatig gereageerd wordt 

• imitatie door voorbijgangers  

vb.: naar boven kijken wanneer iemand anders naar boven kijkt  

• cultuuroverdracht bij dieren  

vb.: bultrugwalvissen (techniek eten vangen) 

• pasgeborenen imiteren al snel gebaren  

• pasgeboren rhesusaap imiteert menselijke gebaren  

 

Kameleoneffect → het automatisch nabootsen van allerlei gelaatsuitdrukkingen, de mimiek en de 

gedragingen van interactiepartners  

 

Chartrand & Bargh  

     Verklaring: synchronisatie doet interactie vlotter verlopen  

     = connecties zoeken (wij lijken op elkaar) 

     2e experiment: deelnemers die geïmiteerd worden door  

     handlanger beoordelen de handlanger positiever  

        

     Spiegelgedrag  

• evolutionair: zeker geen bedreigende signalen uitzenden 

• mensen die meer spiegelen = aantrekkelijker vinden  

• kan je bewust doen, maar gebeurd ook vaak onbewust  

 

Continuüm sociale beïnvloeding  

 

2. CONFORMITEIT 

 

Conformiteit → de neiging om percepties, opinies en gedrag te veranderen, zodat ze in overeenstemming 

zijn met de geldende normen van de groep 

 

Normen → overtuigingen die het gedrag richting geven, gebaseerd op wat de groep als typische of 

wenselijke gedragingen beschouwt 

 

Individualistische culturen: zien soms conformiteit als een uiting van zwakheid  

→ conformiteit is evenwel essentieel onderdeel van elk maatschappelijk systeem 

o vb.: veilig verkeer is ondenkbaar zonder conformiteit 

o normen scheppen verwachtingen (vb.: etiquette), zorgen voor een gevoel van veiligheid 

en stroomlijnen interacties (vb.: scripts) 

o gemeenschappelijke normen (vb.: conversatieregels) vs. unieke groepsnormen (vb.: 

sekten, voetbalvandalen) 

 

Normen kunnen veranderen over tijd 

vb.: mode 

vb.: onderzoek borst-taille ratio vogue & Ladies H J van 1901-1981  
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vb.: onderzoek playboy magazine: verandering BMI 

vb.: onderzoek playgirl: stijging BMI (verhouding lichaams- 

vet neemt af → gespierd lichaam) 

vb.: onderzoek verandering mannelijke poppen 

 

2.1 DE KLASSIEKE STUDIES 

 

Muzafer Sherif: autokinetisch effect  

o stilstaand lichtpunt lijkt te bewegen in een donkere kamer (visuele illusie – ambigue stimulus) 

o individuele verschillen in perceptie van de beweging (van 2 tot 25 cm) 

o condities 

a. alleen: schatten v/d beweging stabiliseert na paar minuten  

b. groep: convergentie van individuele oordelen naar een  

groepsoordeel 

c. nieuweling in de groep adopteert de groepsnorm  

 

Solomon Asch: normatieve groepsdruk  

o conformiteitsonderzoek 

o welke vergelijkingslijn heeft dezelfde lengte als de standaardlijn? 

o publieke seriële beoordeling door 7 subjecten   

→ aanvankelijk consensus: iedereen antwoordt correct 

→ nadien geven 6 v/d 7 deelnemers hetzelfde foutief antwoord 

→ hoeveel echte subjecten zullen het foutieve antwoord bevestigen en zich conformeren aan 

de meerderheid? 

→ 37% conformerende antwoorden  

→ 25% v/d subjecten conformeert nooit  

 

 

 

 

 

 

 

2.2 WAAROM CONFORMEERT MEN?  

 

Reden   

Informationele invloed → invloed die leidt tot conformiteit omdat men de behoefte heeft om correcte 

oordelen en opinies te vormen, men gelooft dat de anderen correct oordelen (vb.: Sherif)  

 

Normatieve invloed → invloed die leidt tot conformiteit omdat men de behoefte heeft om aanvaard te 

worden en sympathiek over te komen, waardoor men afwijkend gedrag vermijdt, men vreest voor de 

negatieve sociale gevolgen van afwijkend te lijken (vb.: Asch) 

 

Uitkomst  

Private conformiteit → de verandering verwijst niet enkel naar de aanpassing van het gedrag onder 

invloed van anderen, maar ook van de eigen opvattingen  

 

Publieke conformiteit → een oppervlakkige openlijke gedragsverandering veroorzaakt door reële of 

vermeende groepsdruk zonder dat er een overeenkomstige meningsverandering optreedt  
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Hoe onderscheiden? Private antwoorden – motivatie 

     → ooggetuigen, krijgen foto te zien en daarna moeten ze de  

     persoon er uit pikken  

     → makkelijke en moeilijke versie (meer seconden) 

     → lage motivatie: ‘proefexperiment’ 

     → hoge motivatie: geld  

     → resultaten: bij moeilijke taak is de conformiteit gestegen  

     (informationeel) & bij de makkelijke taak conformeren ze minder  

     + motivatie speelt een rol  

 

 

 

 

2.3 MEERDERHEIDSINVLOED 

 

Meerderheidsinvloed → sociale beïnvloeding die tot stand komt door blootstelling aan de opinie van de 

meerderheid, of de meerderheid binnen een groep  

 

Groepsgrootte 

o Asch: 3 of 4 handlangers volstaan  

o Wilder: meerdere kleine groepen hebben meer  

invloed dan 1 grote groep = veronderstelling  

dat groepen los staan van elkaar = distinctiviteit  

 

Medestander in onenigheid 

o 1 dissident reduceert de conformiteit met 80% 

o Waarom?  

• valideert het standpunt van de deelnemer (informationele invloed) 

• reduceert normatieve druk door meerderheid te negeren  

o Allen & Levine experimenten 

• meerderheid van 3 + 1  

• 1 akkoord met subject, met de meerderheid of met geen van beide 

• resultaat: elke dissidentie verlaagt conformiteit 

• idem voor dissident met geringe competentie  

 

Sailliantie van de normen  

o kennis en bewustzijn van de norm is noodzakelijk  

(pluralistische onwetendheid) 

o Cialdinei experiment 1: bezoekers pretpark gooien meer  

papier op de grond in een reeds vervuilde dan in een  

propere omgeving = groepsnorm  

o Cialdini experiment 2: salliantie v/d norm  

• folders tussen ruitenwissers gestoken  

• OAV parkeergaraga: proper vs. vuil  

• OAV sailliantie: hoog = medewerker gooit folder op  

de grond = aandacht vestigen op de norm  

 

Geslachtseffecten zijn afhankelijk van  

o Kennis van de taak (stereotype, verwachting) = minder conformeren want mening verwacht 

→ mannelijk: voetbal, auto’s 

→ vrouwelijk: huisinrichting, familieplanning  

o Sociale druk  

→ in publieke situaties conformeren (publieke, niet private) vrouwen meer dan mannen  

→ openlijke onenigheid en onafhankelijkheid is eerder de norm voor mannen dan voor 

vrouwen (worden minder scheef bekeken)  
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Culturele invloeden  

o culturele oriëntaties 

→ individualisme: een culturele oriëntatie waarin onafhankelijkheid, autonomie en 

zelfredzaamheid belangrijker zijn dan de groepsloyaliteit  

→ collectivisme: een culturele oriëntatie waarin onderlinge afhankelijkheid, samenwerking 

en sociale harmonie belangrijker geacht worden dan persoonlijke doelstellingen  

o factoren die de culturele oriëntatie bepalen  

1. complexiteit: complexe culturen zijn eerder individualistisch  

2. welvaart: welvaart stimuleert onafhankelijkheid en persoonlijke doelstellingen  

3. heterogeniteit: verschillende talen, etnische groepen, religies stimuleren 

onafhankelijkheidsdrang 

 

2.4 MINDERHEIDSINVLOED  

 

Minderheidsinvloed → proces waardoor dissidenten in een groep veranderingen bewerkstelligen  

 

Moscovici experiment  

• kleuren – omgekeerde Asch taak 

• handlanger zegt bij bepaald blauw dat het groen is = 1/3 minstens één keer meegaan  

o minderheden ontlenen hun invloed aan hun stijl  

→ krachtig, volhardend en standvastig 

→ maar tevens, flexibel, open en evenwichtig  

o minderheiden overtuigen meerderheden indien: 

1. hun standpunt wordt opgemerkt 

2. ze consistent zijn en hun opvatting wordt toegeschreven aan persoonlijke overtuiging  

3. ze zelfvertrouwen uitstralen en toegewijd zijn  

 

Eigenzinnigheidskrediet – Hollander → interpersoonlijk ‘krediet’ dat men verdient door de groepsnormen 

te volgen, wat later kan worden ingezet om van de groep af te wijken  

 

2.5 DIFFERENTIËLE OF UNIMODALE PROCESMODELLEN  

 

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

verschillende processen?  

 

Zelfde proces 

Sociale impact theorie – Latané  

→stelt dat de totale invloed van bronnen op een doelpersoon  

afhankelijke is van:  

• sterkte  

• nabijheid  

• aantal  

→ op analoge wijze wordt de impact van een bron over meerdere  

doelpersonen verspreid  

 

Verschillend proces  

o meerderheden bevorderen publieke conformiteit 

o minderheden veroorzaken duurzame private conformiteit of conversie  
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3. INSTEMMEN  

 

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

 

3.1 REDENEN GEVEN 

 

Onaangekondigd verzoek is effectiever omdat het verrassend is 

 

Vorm van verzoek is soms belangrijker dan de inhoud 

o Langer experiment: onnadenkend reageren op de vorm van het verzoek  

• Vragen of je voor mag om te kopiëren op het kopieermachine 

• mag ik voor = 60% 

• want ben gehaast = 94% 

• want moet kopiëren = 93% → denken door woordje want dat er een reden is  

o onnadenkendheid doorbreken bevordert soms ook inwilliging  

o ongewone verzoeken schakelen automatische piloot uit 

vb.: heb je 34 cent voor mij?  

 

3.2 STEL JE EENS VOOR 

 

Gregory, Cialdini & Carpenter  

• scenario waarin je gearresteerd bent of niet, of waarin je een vakantie wint of niet 

• effect: zich iets voorstellen (vb.: scenario) verhoogt de inschatting dat het je ook effectief zal 

overkomen  

= interessant voor verkoop vb.: verzekeringen, vakanties 

 

Real life studie: ‘stel je voor dat je kabeltelevisie hebt’ + paar dagen later komt iemand het verkopen 

→ 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 je behandelt heeft  

 

Regan experiment 

o OAV 1: onaangenaamheid: handlanger sympathiek of niet 

o OAV 2: gunsten tijdens pauze zogezegd experiment (taak) 

• cola 

• niets 

• cola van onderzoeker  

o AV: aantal gekochte loterijbiljetten van de handlanger door de proefpersoon  

= meer als cola gekregen tijdens de pauze = meest effectieve manier om mensen te laten instemmen  

 

Individuele verschillen  

o crediteurs → individuen die vaak wederkerigheid hanteren om instemming te verkrijgen  

o in alertheid voor wederkerigheidsnorm (blokken af om niet in het krijt te moeten staan) 

 

3.4 TWEESTAPPEN INSTEMMINGSTECHNIEKEN  

 

Tweestappen instemmingstechniek → een aantal verzoektechnieken is gebaseerd op twee opeenvolgende 

verwante onderzoeken, waarvan het eerste verzoek slechts de voorbereiding vormt, voor het tweede 

echte verzoek  
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VOET TUSSEN DE DEUR 

→ de verzoeker breekt het ijs met een klein verzoek dat men moeilijk kan weigeren, instemmen met het 

eerste verzoek vergroot de kans dat men met een volgend, groter verzoek instemt  

 

Freedman & Fraser experiment 

Fase 1: huisvrouwen telefonisch bevragen  

Fase 2: drie dagen later, nieuw verzoek: inventaris maken van huishoudelijke producten  

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

→ 22% stemmen rechtstreeks in met tweede verzoek  

 

Verklaring: zelfperceptie (we zien onszelf als meegaand en vriendelijk waardoor we op tweede verzoek 

dit willen behouden en dus ja zeggen) 

Kritiek: instemmers met 1e verzoek zijn selectieve groep  

ALS DE BAL EENMAAL AAN HET ROLLEN IS 

→ men stelt eerst een interessante deal voor, maar nadat het slachtoffer het engagement is aangegaan, 

worden de kosten verhoogt 

 

Cialdini et al.: studenten rekruteren voor experiment … om 7u ’s morgens  

Verklaring: eens de beslissing genomen is, hebben we ons reeds geëngageerd en gaan we dit 

engagement voor onszelf verantwoorden en dus versterken  

DEUR TEGEN DE NEUS 

→ iemand doet een eerste veeleisend verzoek (waarop natuurlijk niet wordt ingegaan) en daarna een 

tweede aanvaardbaar verzoek  

vb.: weekendje feesten Amsterdam, daarna vragen voor lokaal feestje 

 

Cialdini experiment 

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

Fase 2: nadat vrijwel iedereen weigert, volgt een tweede verzoek om eenmalig 2u te besteden om met 

delinquenten de dierentuin te bezoeken  

→ 50% stemt in met 2e verzoek na weigering van 1e verzoek, slechts 17% stemt direct in met 2e verzoek  

 

Verklaring: 

o perceptueel contrast (2e voorstel lijkt plots klein) 

o wederkerige concessies (wederkerigheidsnorm) 

o schuldgevoelens wegwerken door in te stemmen met het 2e verzoek  

HET IS NOG NIET KLAAR 

→ er is eerst een groot verzoek, maar door het doen van een aantal concessies kan men uiteindelijk 

instemmen met een tweede, kleiner verzoek, m.a.w. begint met een overdreven verzoek waarvan hij de 

schijnbare omvang vermindert door een korting of bonus aan te bieden = koopjestechniek vb.: solden 

 

Burger experiment 

• gebak verkopen aan 75 cent of aanbieden van €1 maar onmiddellijk de prijs verlagen tot 75 cent  

• schijnbaar voordeel doet verkoop stijgen met 40-73% 

Verklaring: schijnbare concessie activeert de wederkerigheidsnorm   
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3.5 ASSERTIVITEIT 

 

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

 

Aandacht en waakzaamheid! 

 

Als men de poging doorziet 

→ besef gemanipuleerd te worden = kans zeer laag instemmen 

→ psychologische reactantie  

 

4. GEHOORZAAMHEID 

 

Gehoorzaamheid → uitvoeren van een bevel van een autoriteit 

 

Gehoorzaamheid van autoriteitsfiguren vb.: uniformen en machtsvertoon, populaire tv shows  

 

Extreme vormen: oorlogen, nazikampen, etnische zuiveringen (Bosnië, Kosovo, Ruanda), sekten (Jones 

town, David Koresh, Haven’s gate, Zonnetempel) 

 

Onderzoek Milgram: karaktergestoorden of normale mensen in abnormale omstandigheden   

 

4.1 MILGRAM’S ONDERZOEK: KRACHTLIJNEN VAN VERNIETIGENDE 

GEHOORZAAMHEID  

 

Verloop standaard conditie 

• krantenadvertentie ‘deelname leerexperiment’ voor €5 

• leerling (handlanger) wordt vastgemaakt op stoel en aan elektrisch apparaat  

• uitleg over leerexperiment 

• leraar neemt plaats achter schokgenerator en krijgt een licht voorbeeldschokje 

• onder elke shock beschrijving van wat het doet, 450V = XXX 

• experiment begint  

• vast script: voorgeprogrammeerde antwoorde & reacties op de schokken  

• 150V handlanger zegt te willen stoppen, 345V geen reactie meer  

→ 65% gaat door tot 450V  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) HET GEHOORZAME SUBJECT 

 

Gestoorde personen? 

o deelnemers in controlegroep weigeren heel snel om door te gaan  

o deelnemers waren zeer gestresseerd tijdens het experiment 

o deelnemers waren onthutst na het experiment  

 

Geen genderverschillen, leeftijdseffecten, culturele verschillen 
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Autoritaire persoonlijkheid – Adorno → geven meer shocks in Milgram experiment  

o gemeten met de Adorno F-schaal 

o rigide, dogmatisch, verdrongen, seksualiteit, etnocentrisme, intolerant, punitief voor 

ondergeschikten, onderdanig tegenover autoriteiten  

B) DE AUTORITEIT  

 

Proefleider in Milgramonderzoek is geen oppermachtig persoon in vergelijking met militairen, dokters, 

leerkrachten, managers, … = echte legitieme autoriteiten hebben wellicht meer invloed dan proefleiders 

 

Variant: dokter belt verpleegster om dodelijk medicijn aan patiënt toe te dien → 95%  

 

Autoriteit v/d proefleider verlagen door: 

o het experiment te verplaatsen van Yale University naar een gewoon kantoorgebouw, verlaagt de 

volledige gehoorzaamheid tot 45% 

o door proefleider te vervangen door een gewone burger, verlaagt volledige gehoorzaamheid tot 

20% 

o door bevelen te geven op afstand (via telefoon) verlaagt gehoorzaamheid tot 21%  

C) HET SLACHTOFFER 

 

Fysieke afstand tussen proefpersoon (leraar) en slachtoffer 

o verschillend lokaal (basisconditie) → 65% volledige gehoorzaamheid  

o zelfde lokaal → 40%  

o proefpersoon moet slachtoffer aanraken → 30%  

 

→ implicaties voor real life vb.: in oorlog de trekker tegen de vijand niet kunnen overhalen 

D) DE PROCEDURE 

 

Procedure → proefpersoon heeft het gevoel niet volledig verantwoordelijk te zijn voor wat gebeurt met 

het slachtoffer 

 

Conditie met: experimentleider → overbrenger → uitvoerder 

o overbrengers 54% 

o uitvoerders 28%  

→ geleidelijke escalatie: je begint met weinig volt, vanaf een bepaald punt geen verantwoording meer 

waarom je niet vroeger bent gestopt, dus je luistert naar de autoriteit  

 

Beïnvloedende factoren:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 MILGRAM IN DE 21E EEUW 

 

Zou het Milgram experiment in de 21e eeuw nog dezelfde mate van gehoorzaamheid opleveren?  

Hoe in de 21e eeuw gehoorzaamheid testen binnen de grenzen van het ethisch toelaatbare?  
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Studie: identiek aan Milgram, enkel stoppen aan 150 V 

→ bijna iedereen voorbij 150 V (= moment leerling zegt dat hij wil  

stoppen, als je dan de autoriteit volgt maakt het niet uit wat er na  

nog gezegd wordt) gaat tot 450 V 

 

Meeus & Raaijmakers: replicatie in Nederland met moreel dilemma  

→ op de proef stellen van een sollicitant (handlanger) 

→ vanuit aangrenzende kamer sollicitant op de proef stellen op bevel  

v/d proefleider 

→ lijst met 15 in toenemende mate beledigende opmerkingen die de  

sollicitant leed berokkenen  

→ resultaat: 

• experimentele groep: 92% volledige gehoorzaamheid 

• controlegroep: 0%  

• geen gendereffect  

 

A virtual reprise of the Stanley Milgram obedience experiments 

→ in de 1e plaats een test of virtuele situaties dezelfde fysiologische responsen uitlokken  

 

Jeu de la mort   

→ gehoorzaamheid 80%  

 

Shock the puppy 

→ Milgram visuele conditie: 40% 

→ puppy man: 54% 

→ puppy vrouw: 100%  

 

4.3 VERZET  

 

Trotseren → weigeren om een bevel van een autoriteit uit te voeren  

 

Wanneer verzet men zich?  

o 1 rebel volstaat om een deelnemer niet te laten gehoorzamen, medestander die verzet pleegt, 

breekt ten dele de macht van een autoriteit 

o Milgramvariant: twee handlangers als medeleraar levert slechts 10% gehoorzaamheid op  

o Gamson: in groepen is de kans groot dat er iemand ongehoorzaam is, daarom zijn groepen 

moeilijker onder controle te houden dan individuen (wel meer conformiteit, maar minder 

gehoorzaamheid) 

 

Real life 

o CIA’s predator drones 

o Abu Graib: Lynndie England 

o Het McDonalds incident  

 

Perspectieven over de menselijke natuur 

o culturen beïnvloeden hoe men opgevoed wordt 

o binnen een cultuur zijn er veranderingen over de tijd  

o Amerikaans onderzoek over waardevolle eigenschappen van kinderen  

→ 1920: gehoorzaamheid, loyaliteit 

→ 1970: onafhankelijkheid, tolerantie 

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

o laboratoriumonderzoek toont aan dat er vandaag minder conformiteit is maar niet minder 

gehoorzaamheid  

o invloed v/d (sociale) media is de hedendaagse illustratie van conformiteit, inwilliging en 

gehoorzaamheid  
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H8: INTERPERSOONLIJKE 

RELATIES 
1. HET BELANG VAN INTERPERSOONLIJKE RELATIES 

 

Williams et al.: cyberball 

o bal wordt naar elkaar gegooid en jij wordt buiten het spel gelaten  

o sterke gevolgen: zelfde hersengebieden geactiveerd als tijdens fysieke pijn  

o daarna soort Ash experiment: meer conformeren om niet uit de groep te vallen 

 

1.1 DE 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 

o fundamenteel menselijke behoefte 

→ duidelijk zichtbaar aan gevolgen uitsluiting uit eigen groep (= ostracisme) 

o individuele verschillen  

 

Maslow: behoeften piramide  

Harlow: sociaal contact even belangrijk als voedsel  

 

Sociostaat → soort sociale thermostaat die relaties en sociaal contact regelt  

Homeostase principe → nastreven van een optimale hoeveelheid sociaal contact 

 

O’connor en Rosenblood  

• 66 studenten, bieper geeft om het uur signaal:  

→ ben je alleen of in gezelschap?  

→ wil je liefst alleen of in gezelschap zijn?  

• huidige staat en gewenste staat komen meestal overeen, gewenste staat goede predictor voor 

eigenlijke staat op volgend meetmoment  

 

Eenzaamheid → minder sociaal contact hebben dan men zou willen, het negatieve gevoel dat ontstaat 

door een tekort aan sociale relaties, waardoor affiliatiebehoeften onvervuld blijven.  

o vooral bij overgangsperioden  

vb.: Peplau & Perlman: sterven of scheiden partner: meer eenzaamheid dan wanneer nooit 

gehuwd  

o Rubenstein & Shaver: meest eenzame periode is vaak adolescentie en jonge volwassenheid  

 

1.2 HECHTINGSSTIJLEN  

 

Hechtingsstijl → de typische manier van relatievorming van een persoon met betekenisvolle anderen die 

haar oorsprong kent in de interactie van die persoon als kind met zijn of haar verzorger.  

1. Veilige hechting  

2. Vermijdende hechting  

3. Angstige hechting  

 

Strange situation test - Ainsworth et al. → testsituatie waarbij hechtingsstijl afgeleid wordt uit de reactie 

van baby’s wanneer de verzorger (meestal moeder) het kind verlaat en wanneer hij of zij terugkomt 

o tegenwoordig meer een dimensioneel ipv categorisch perspectief 
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1.3 HET SOCIALE NETWERK  

 

Aantal individuen in het netwerk? 

→ wat met veel slechte relaties?  

→ overdaad kan negatief effect hebben (homeostatisch principe) 

 

Evans en Lepore  

• proefpersonen in lokaal met handlanger, krijgen negatieve feedback over een  

schrijfopdracht, krijgen steun van handlager, daarna zelfde scenario maar nu  

krijgt handlanger negatieve feedback en kan proefpersoon steun bieden  

• 2 groepen studenten: leven in dichtbevolkt studentenhuis & dunbevolkt 

• dichtbevolkt: zochten, aanvaarden en bieden minder sociale steun  

 

1.4 RELATIES EN WELBEVINDEN  

 

Easterlin: effect (kwaliteit) relatie op welbevinden bij vrouwen  

= relaties → welbevinden  

 

Harker en Keltner: beoordeling van oprechte positieve expressie in jaarboekfoto’s → effect op 

huwelijksstatus, algemeen welbevinden en huwelijkstevredenheid jaren later  

= welbevinden → relaties  

 

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 

o lagere bloeddruk en minder schommelingen bij stressvolle gebeurtenissen, betere immuniteit  

o lagere overleving bij vrouwen met borstkanker 

o hogere levensverwachting  

 

Mogelijke redenen  

o sociale steun zorgt ervoor dat mensen beter voor zichzelf zorgen 

o sociale steun is een buffer voor stress en gerelateerde gezondheid 

 

2. AANTREKKINGSKRACHT 

2.1 NABIJHEIDSEFFECT 

 

Nabijheidseffect → het verschijnsel dat twee personen eerder een relatie zullen aangaan wanneer de 

fysieke afstand tussen beide klein is.  

 

Festinger, Schachter & Back 

• studenten in droms, kennen elkaar aanvankelijk niet 

• 3 beste vrienden: 65% uit zelfde gebouw  

 

2.2 FAMILIARITEIT 

 

Zajonc: Familiarity leads to liking  

 

Louter-blootstellings-effect → het fenomeen dat, wanneer personen frequent blootgesteld worden aan 

een stimulus, ze die positiever evalueren (mere exposure effect)  
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Moreland & Beach 

• namen foto’s van 4 studenten die ongeveer even aantrekkelijk waren  

• varieerde in aantal keer naar de les gaan  

• hoe meer studente naar de les ging, hoe positiever het oordeel  

 

Mita, Derner & Knight 

• werkelijke & gespiegelde foto’s laten beoordelen door zelf en vrienden  

• toonde een voorkeur voor de beelden zoals men ze het meest ziet (zelf = spiegelbeeld) 

 

Beperkingen  

o enkel voor aanvankelijke neutrale (of positieve) stimuli, niet als men bij eerste kennismaking een 

negatieve attitude heeft, in het laatste geval kan herhaalde blootstelling de negatieve houding 

versterken  

o overdaad schaadt  

 

2.3 GELIJKENISSEN  

 

Gelijkenishypothese → het fenomeen dat personen zich aangetrokken voelen door en relaties aangaan 

met anderen die op het lijken (tegengestelde trekken elkaar niet aan, niet het ‘complementaire koppel’) 

 

Vrienden en koppels meer dan toevallig gelijkend voor demografische variabelen zoals leeftijd, onderwijs, 

godsdienst, intelligentie, … + gelijkenis ook m.b.t. interesse, waarden, opvattingen, … 

 

Byrne: proefpersoon vult attitude vragenlijst in en leest de ingevulde vragenlijst van een ander, hoe meer 

similariteit, hoe positiever de onbekende wordt beoordeeld  

o redenen: validatie van eigen waarde, voorspelbaarheid, grotere kans dat onze noden (h)erkend 

worden, …  

 

Tweestappenmodel van Byrne, Clore & Smeaton  

 

2.4 UITERLIJKE AANTREKKELIJKHEID 

 

Algemeen: mooie mensen  

o Clifford & Walster: worden slimmer geacht als kind 

o Hamermesh & Biddle: verdienen meer 

o Chaiken: krijgen meer gedaan  

o Down & Lyons: krijgen lagere boetes van rechters 

o worden sneller geholpen  

Objectieve schoonheid 

o universele schoonheid 

→ voorkeuren gelijk in verschillende culturen  

→ voorkeuren gelijk op verschillende leeftijden (vb.: baby’s) 

o objectieve kenmerken  

→ ideaal mannelijk of vrouwelijk gezicht (hormoon-gerelateerd) 

→ symmetrie & gemiddelde gezicht (Langlois & Roggman) 
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Subjectieve schoonheid, invloed van:  

o cultuur: verschillen in esthetische ingrepen, lichaamsgewicht 

o tijdsgeest: gezicht, maten  

o situationele factoren: verliefdheid, vergelijking  

 

De aantrekkingskracht van schoonheid 

o a thing of beauty is a joy forever 

→ mooie dingen, roepen positieve zaken op 

→ ook hersengebieden actief (beloningscentra) 

o wat mooi is, is goed stereotype → de overtuiging dat lichamelijke  

aantrekkelijke personen positieve persoonlijkheidskenmerken bezitten  

→ Smith et al. 

→ studie 1: beoordelen personages uit films 

→ studie 2: interviewer zijn in sollicitatiegesprek, beoordeling mooie personen beter en 

effect versterkt wanneer ze eerst de stereotype film hebben gezien  

 

Nadelen van schoonheid  

o onzekerheid: is positieve feedback te danken aan schoonheid of talenten?  

o bekommernis om uiterlijke schoonheid te behouden kan dysfunctioneel worden  

o Aghte et al.: soms werkt het tegen de persoon vb.: sollicitatie met interviewer van hetzelfde 

geslacht  

o Berscheid, Walster & Campbell: beperkte relatie tussen (objectieve) schoonheid en geluk op 

lange termijn  

vs.: zelfgeprecipeerde schoonheid en welzijn wel een verband  

 

2.5 CONTEXTFACTOREN  

 

Opwindingstransfer – Zillmann → proces waarbij de (residuele) opwinding opgewekt door een stimulus 

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

 

Dutton en Aron experiment 

• 2 bruggen (wankel & gevaarlijk vs. stabiel & veilig) 

• aangesproken door onderzoekster + tel nr. geven  

= meer mannen op de wankele & gevaarlijke brug bellen  

 

White et al. experiment 

• 15 sec of 2 min huppelen  

• Beoordelen van (on)aantrekkelijke vrouw → meer extreme oordelen  

 

Pennebacker et al.: het sluitingstijd effect  

• in cafés gasten laten beoordelen (alles sluit om 24u) 

• naarmate 24u nadert = andere geslacht aantrekkelijker beschouwen  

• alcohol verklaart deel effect, maar blijft bestaan als alcohol weg is + enkel voor singles  

 

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.  

 

3.1 ELKAAR LEREN KENNEN  

 

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

o We houden van hen die ook van ons houden  

o Maar: vooral indien verdiend en niet te vanzelfsprekend  
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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.  

 

Jagen op wie moeilijk te krijgen is → afhankelijk v/d oorzaak: 

o de ander: voorkeur voor matige kieskeurigheid (te = arrogant & niet = voelen ons niet uniek) 

o externe factoren: attractiviteit stijgt (vb.: verboden vrucht) 

 

Inschatten van interesse = geslachtsverschil  

Saal et al.: mannen hebben een meer geseksualiseerd perspectief en (mis)interpreteren vriendelijke 

signalen vaker als seksueel geladen  

• interacties beoordeeld door mannelijke en vrouwelijke observatoren  

• studie 1: mannelijke en vrouwelijke student: discussie  

• studie 2: mannelijke baas en nieuwe vrouwelijke kassierster: uitleggen hoe kassa werkt  

• studie 3: mannelijke prof en vrouwelijke studente: vraag om uitstel 

 

3.2 PARTNERKEUZE 

 

Evolutionaire psychologie → de benadering die stelt dat menselijk gedrag en voorkeuren gebaseerd zijn 

op de waarde de ze hebben om het genetisch materiaal te verspreiden en te beveiligen. 

 

Buss: evolutionair perspectief → maximalisatie van doorgeven genetisch materiaal 

= maximalisatie conceptie, geboorte & overleving nakomelingen  

 

Strategische verschillen tussen mannen en vrouwen  

• mannen: vruchtbaarheid en trouw → zo veel mogelijk eigen nakomelingen  

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

 

Buss: 37 landen: consistente verschillen tussen mannen en vrouwen in: 

o belang van financiële zekerheid geboden door partner 

o belang van aantrekkelijkheid (vruchtbaarheid) geboden door partner 

o leeftijdsvoorkeur partner 

 

 

Kenrick & Keefe  

• contactadvertenties 

• mannen: hoe ouder, hoe  

jonger de voorkeur 

• vrouwen: omgekeerd 

 

 

Greenlees & McGrew 

• M bieden aan wat V willen  

& V bieden aan wat M willen 

 

 

Li et al.: ‘ontwerp uw ideale levenspartner’ 

• M: belang uiterlijk & V: belang sociale status 

• minder coins krijgen en dus prioriteiten stellen  

= verschillen worden groter 
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Sociaal-culturele perspectieven 

Kanttekeningen bij evolutionair perspectief: 

1. financiële ontvoogding vrouwen leidt tot  

‘masculinisering’ v/d voorkeuren bij vrouwen 

 → hoe geslachtsongelijker land, hoe groter verschillen 

2. verschillen < overeenkomsten  

3. Finkel & Eastwick: hypothetische wensen vs. eigenlijke keuzes (onderzoek speeddaten: met wie 

langdurig contact onafhankelijk evolutionair perspectief, enkel aanwezig wanneer hypothetisch 

over nadenken) 

 

Seksualiteit & seksuele oriëntatie 

Seksuele oriëntatie → de seksuele voorkeur van een persoon voor leden van hetzelfde geslacht, het 

andere geslacht of beide. 

 

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

 

Alfred Kinsey: studie v/d menselijke seksualiteit  

• interviewdata van 17000 personen  

• Kinsey reports: mannelijke seksualiteit & vrouwelijke seksualiteit 

• Kinsey scale: seksualiteit voor de 1e keer op continuüm geplaatst  

 

Aristoteles: “aangeboren, maar kan door gewoontes versterkt worden” 

 

Bell et al.: geen verschillen tussen oriëntaties m.b.t. familiale achtergrond, relatie met ouders, … 

 

Evidentie voor biologische dispositie 

o LeVay: grootte specifieke nucleus in hypothalamus  

→ maar: kleine groep en correlationeel  

o Bailey & Pillard: tweelingstudies  

→ 167 homoseksuele mannen  

→ 52% monozygote, 22% dizygote en 11% geadopteerde broers ook homoseksueel  

→ complexe oorsprong: geen 100% fit bij identieke tweelingen = geen ‘homoseksueel gen’ 

 

Diamond 

• anders bij mannen en vrouwen  

• onderzocht groep niet-heteroseksuele vrouwen = vertonen hogere erotische plasticiteit 

Chivers 

• vrouwen: minder sterke connectie seksuele oriëntatie en opwinding bij zien van verschillende 

soorten stimuli (toonde seksvideo’s), zelfrapporteering is anders gerelateerd aan echte 

biologische opwinding  

• mannen: duidelijke link  

 

3.3 RELATIETEVREDENHEID EN TOEWIJDING  

 

Liefde en aantrekking als functie van ervaren positieve emoties in aanwezigheid van partner 

 

Sociale ruiltheorie → de theorie stelt dat personen gemotiveerd zijn om in hun relaties met anderen die 

kosten te minimaliseren en de voordelen de maximaliseren. 

vb.: voordelen: liefde, troost, seksuele bevrediging, …   

vb.: nadelen: investering, verliezen alternatieven, …  

• weinig belang in het begin, belangrijker daarna  

 

Verschillende varianten: zie boek  

1. interafhankelijkheidmodel 

2. investeringsmodel  
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Investeren → het niveau van inspanningen (tijd, emotionele betrokkenheid, zelfonthulling, …) dat iemand 

aan de relatie besteedt. 

 

Billijkheidstheorie → de theorie stelt dat de relatietevredenheid het hoogst is wanneer de verhouding 

tussen de voordelen en investeringen voor beide partners gelijk is  

o bij onevenwicht: bevoordeelde voelt zich schuldig & benadeelde voelt zich wrokkig  

 

Ruilverhouding → een relatie waarbij de partners een strikte wederkerigheid van beloningen en 

investeringen verwachten en verlangen.  

 

Samenhorigheidsrelaties → een relatie waarbij de partners wederzijds  

ontvankelijk zijn voor elkaar behoeften, zijn kwalitatief anders en  

ruilaspecten zijn hier minder belangrijk dan in oppervlakkige relaties,  

relaties zijn niet allemaal enkel wiskundig model.  

 

Finkel, Hui, Carswell & Larson: ‘climbing mount Maslow without  

enough oxygen’ 

o balans tussen verwachtingen en investeringen  

o ‘climbing mount Maslow without enough oxygen’ 

o van enkel financiële verwachtingen (institutioneel huwelijk)  

naar samenhorigheidshuwelijk naar zelf-expressief huwelijk  

o hoe meer verwachtingen, hoe meer je moet investeren  

= mensen doen dit niet = meer scheidingen  

3.4 SOORTEN HECHTE RELATIES 

 

Sternberg: Liefdesdriehoek → de theorie stelt dat liefde bestaat uit drie basiscomponenten (intimiteit, 

passie en engagement) die gecombineerd worden in acht subtypes (7 vormen + 1 afwezigheid)  

 

Passionele liefde → romantische liefde, gekenmerkt door sterke opwinding, intense aantrekking en 

seksuele interesse.  

o Bercheid & Walster: een emotie zoals andere, dus ook op die manier bestuderen  

o Schachter: emotietheorie 

• verhoogde staat van fysiologische opwinding  

• overtuiging dat dit toe te schrijven is aan persoon 

o belang passionele liefde als voorwaarde huwelijk  

afhankelijk van geslacht, tijdsgewricht en cultuur  

 

Partnerschapsliefde → een veilige, vertrouwensvolle en stabiele relatie.  

o zorg, vertrouwen, vriendschap, lange-termijn-engagement 

o geen daling over tijd 

o zelfonthulling → het proces van zichzelf aan anderen  

blootgeven 

= brandstof (t.o.v. opwinding bij passionele liefde) 

• meer zelfonthulling bij groeiende relatie 

• aanvankelijk obv wederkerigheidsprincipe 

• individuele en geslachts-verschillen  

 

4. ALGEMENE ONTWIKKELINGSPATRONEN  

4.1 ONTWIKKELINGSPATRONEN IN HET HUWELIJK  

 

Algemene daling huwelijkstevredenheid 

 

Kurdek: protectieve factoren: onderwijs, werk, gelijke attitudes  

& samen nieuwe (spannende) activiteiten ontdekken  



42 

 

4.2 COMMUNICATIE EN CONFLICT 

 

Gestoorde communicatiepatronen: 

1. negatieve affect wederkerigheid → situatie waarin de expressies van negatieve gevoelens van de 

ene partner de andere partner ertoe aanzet om ook negatief te reageren  

2. vraag-tergtrekking interactiepatroon → communicatiepatroon waarbij de ene partner problemen 

wil bespreken en de andere partner zich terug trekt = frustraties 

o Gottman: geen van beide is foute manier om met conflict om te gaan, de discrepantie is 

het probleem  

 

Negatieve effecten van conflict reduceren: 

1. Belonend gedrag in relatie verhogen  

→ voor iedere negatieve interactie, bepaald aantal positieve interacties nodig  

= de ratio positief/negatief veranderen  

→ relatief belang conflict (negatief) gereduceerd door het te ‘verzuipen’ in positieve zaken  

2. Begrip opbrengen  

→ conflict erkennen als communicatieprobleem  

3. (Dis)functionele attributies: 

a) Relatiebevorderende attributies → het toeschrijven van ongewenste partnergedag aan 

situationele, tijdelijke en specifieke factoren en gewenst gedag aan dispositionele, 

stabiele en veralgemeenbare factoren.  

b) 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.  

 

 

 

 

 

4.3 UIT ELKAAR GAAN  

 

Lucas  

• jaren voor scheiding: scherpe daling in levenstevredenheid 

• dieptepunt: net voor de scheiding  

• levenstevredenheid stijgt weer, maar blijft lager als oorspronkelijk 

 

Wie hoog klimt, kan laag vallen  

o deel van ander in zelf incorporeren, hoge onderlinge afhankelijkheid,  

investeren in relatie  

→ minders kans op scheiding  

→ meer leed bij scheiding  

o Riessman & Gerstel: vrouwen meer problemen maar mildere vormen, mannen minder maar 

ernstiger  

 

4.4 SAMEN OUD WORDEN  

 

Blijft huwelijksgeluk dalen over de tijd of is er een opwaardse trend eens men in de latere levensfase 

komt? → vraagt houdt onderzoekers al decennia bezig  

 

Tegenstrijdige evidentie: iets meer evidentie voor stijging op latere leeftijd (U-vorm) dan continue daling  
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H9: ANDERE HELPEN  
1. WAAROM HELPEN WE ANDEREN?  

1.1 EVOLUTIONAIRE FACTOREN  

 

Prosociale gedragingen → gedrag met het doel anderen te bevoordelen of hun welzijn te verhogen. 

 

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

 

Verwantschap → doorgeven erfelijk materiaal belangrijker dan overleving individu  

o Hamilton’s rule: r(verwantschap) x B(baten voor ontvanger) – C(kosten voor de helper) > 0 

→ helpen = als groter dan nul  

o Price equation: complexe en uitgebreide formule om te berekenen wanneer mensen helpen  

o Burnstein, Crandall en Kitayama: Verwantschapsselectie → de neiging om genetisch verwante 

personen te helpen met het oog op het verhogen van de overlevingskansen van 

gemeenschappelijk genetisch materiaal.  

 

Coöperatieve voortplanting → het fenomeen waarbij kinderen hun  

eigen voortplanting uitstellen om de ouders bij te staan bij de  

opvoeding van de allerkleinsten, om aldus mee te helpen eigen  

genetisch materiaal door te geven.  

 

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, m.a.w. help geven in nood  

= hulp krijgen in nood 

 

De Waal: komt ook voor bij dieren  

Seyfarth & Ceney experiment  

• geluidsopname vrouwtjes aap in nood 

• apen die net door haar ontvlooit waren, gaan helpen  

• = wederkerigheid 

• onmiddellijke verwanten gingen altijd op zoek  

= wederkerig altruïsme geen factor  

 

Altruistic punishment → afwijken van de wederkerige altruïsme norm  

wordt vaak bestraft door de groep. 

 

Fehr & Gaecher  

Conditie: zonder straf 

• ‘publieke goederen’ experiment  

• 60 groepen met elk 4 leden  

• elk krijgt 20 dollar, investeer tussen 0 en 20 in groepsproject,  

voor elke dollar krijgt elk groepslid 0,4 dollar 

• 6 keer spelen met steeds wisselende samenstelling groep  

• als iedereen alles in pot stopt, heeft iedereen 32 dollar & wanneer alleen jij niks, heb je 44 dollar  

Conditie: met straf 

• 0-10 strafpunten (1 punt = -3 dollar voor bestrafte en -1 dollar voor straffer) 

 

Groepsselectie → de neiging van leden van groepen om elkaar te helpen op basis van sociale 

verbondenheid, zonder dat er genetische verwantschap hoeft te bestaan.  

o = natuurlijke selectie op het niveau van de groep en soort (coöperatieve groep) 

o ‘samen sterk’ → vooral bij bedreiging van buitenaf 

o = controversieel  
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1.2 KOSTEN EN BATEN  

 

Smitherman: ‘zichzelf goed voelen’ belangrijkste argument om te helpen  

o korte termijn vb.: zelfwaarde, schuldgevoel  

o lange termijn vb.: gezondheid  

• longitudinale studie 

• meer helpen = hogere levenstevredenheid en levenskwaliteit = betere gezondheid  

o Rilling et al.: helpen is fysiologisch belonend 

• hersenactiviteit meten tijdens het oplossen van gevangenisdilemma’s  

• typische beloningscentra actief  

 

Kosten van helpen (of niet helpen) 

o agressie t.o.v. helpverleners  

o moedige weerstand → langdurig en bewust grote risico’s nemen om anderen te helpen.  

vb.: onderdak Joden tijdens WOII 

o Barmhartige Samaritaan wetten  

→ schuldig verzuim (Europa) 

→ vrijstelling van vervolging bij helpen (VS) 

 

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, helpen zonder enige eigenbelang  

 

Batson: empathie-altruïsme hypothese → de stelling dat empathische bezorgdheid om een persoon in 

nood een altruïstisch motief creëert om te helpen.  

1. 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. empathische bezorgdheid → de belangrijkste emotionele component van empathie, die inhoudt 

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

ervaart. 

vb.: bedelaar op straat, wat als ik daar zat? (= persoonlijke bezorgdheid) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitkomst via beide paden = helpen, je kan ook niet zien welke v/d twee het is  

 

Empathie zet aan tot hulpvaardigheid 

→ NIET uit bezorgdheid om slachtoffer  

→ WEL o.b.v. kosten-baten analyse voor zelf  

vb.: kosten = schuldig voelen & baten = goed gevoel  

→ Empathische bezorgdheid → droefheid → helpen → empathische vreugde  

 

Batson et al.: testen altruïsme of egoïsme 

• Wat als men zich aan de situatie kan onttrekken?: ‘leerexperiment’ 

• handlanger Elaine krijgt milde elektrische schokken & proefpersoon is observator 

• mogelijkheid om na 2 schokken de plaats van Elaine in te nemen  
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• 2x2 design: empathische bezorgdheid (hoog-laag) x situatie  

ontvluchten (makkelijk-moeilijk) 

→ makkelijk: na drie korte taken al weg & moeilijk: voor  

alle taken blijven  

→ verschil tussen hoge en lage empathische bezorgdheid komt  

tot uiting als men makkelijk de situatie kan ontvluchten  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beperkingen en gelijkenissen: 

→ meeste hulpgedrag door combinatie van beide 

→ Snyder: combinatie zelfs best 

→ soort motivatie bepaalt niet noodzakelijk het hulpgedrag zelf  

→ egoïstisch motief = nog steeds grote groep helpen 

→ ‘zelf vs. ander’ of ‘zelf en ander’ 

→ Wegner: ‘empathie weerspiegelt de fundamentele vervaging van het onderscheid tussen 

zichzelf en anderen’ 

 

1.4 MOTIEVEN OM TE HELPEN  

 

In bepaalde situaties belangrijk om hulpgedrag te voorspellen vb.: ontsnappen mogelijk?  

 

Lange-termijn hulpgedrag → eigenbelang en voldoening vaak motor om blijvend te helpen, als vanuit 

altruïsme makkelijker vol te houden  
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2. IN WELKE OMSTANDIGHEDEN HELPEN WE (NIET)?  

2.1 HET OMSTANDEREFFECT 

 

Kitty Genovese  

→ vermoord gedurende 20 min, 38 buren getuigen en pas na 45 min 1e keer hulpdiensten verwittigt  

→ verval v/d maatschappij, anonimiteit, vervreemding of apathie in grote steden?  

 

Latané en Darley  

• groepsdiscussie via intercomsysteem  

• proefpersoon met hartritmestoornissen krijgt aanval 

• conditie 1: 85%, conditie 2: 62%, conditie 3: 31% 

→ als anderen aanwezig zijn, minder geneigd te helpen 

  

 

         Omstandereffect → het feit dat de  

         aanwezigheid van anderen de  

         behulpzaamheid belemmert.  

          

         → in elke stap kan iets mislopen,  

         hindernissen worden groter door  

         aanwezigheid van anderen  

 

 

 

 

 

 

 

A) OPMERKEN DAT ER IETS 

MIS IS  

o veel personen = afleiding  

o drukke omgeving (stad) = 

stimulusoverbelasting 

o hoe ongewoon is stimulus 

in deze context? (vb.: stad)  

 

B) INTERPRETATIE 

o ambiguïteit 

vb.: oude vrouw ligt op de grond vs. student overpoort  

o relatie tussen agressor en slachtoffer 

• Shotland en Straw: ‘slachtoffer en dader vormen een koppel’ 

→ deelnemen aan experiment en in wachtzaal vrouw lastig gevallen door een man 

→ interventie ‘getrouwd’: 19% 

→ interventie ‘vreemde’: 65% 

• Jamie Bulger: peuter in winkelcentrum door 2 tieners meegenomen en vermoord, 

omstanders dachten dat het broers waren en ondernamen dus geen actie  

o pluralistische onwetendheid (= meervoudige onwetendheid) → 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.  

• Latane en Darley: brand terwijl wachten op experiment  
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C) VERANTWOORDELIJKHEID NEMEN  

o verspreiding van verantwoordelijkheid  

→ de opvatting dat anderen hun verantwoordelijkheid  

zullen of moeten opnemen om een persoon in nood te helpen.  

o Plotner et al.: ook bij kinderen  

• proefleider laat glas water vallen & er liggen papiertjes 

• A: alleen = hulp bieden  

• B: minder verantwoordelijkheid nemen door aanwezigheid andere kinderen  

• C: handlangers kunnen moeilijk verantwoordelijkheid nemen, dus kind helpt proefleider  

o tegengaan via: 

• anticipatie latere interactie (Gotlieb en Carver) 

• sociale rol vb.: hulpverleners  

 

D) BESLISSEN HOE MEN ZAL HELPEN  

o direct of indirect vb.: the Boston Marathon bombings  

o vaak denken niet competent om te helpen  

 

E) HULP BIEDEN  

o publieksgeremdheid → een toestand waarbij we niet helpen uit vrees om een slechte/verkeerde 

indruk te maken op omstanders. vb.: bemoeizuchtig, verlegenheid  

 

Erfenis van het omstandereffect: 

1995: Deletha Word springt in de rivier Detroit 

2003: Brendan Vedas pleegt langzaam zelfmoord voor de webcam 

2011: 2-jarige Yue Yue wordt tot tweemaal overreden terwijl 18 mensen voorbij lopen 

 

Gevaarlijke vs. ongevaarlijke situaties 

o Fisher et al.: meta-analyse bevestigt het algemene omstandereffect 

o in situaties waar alleen helpen gevaarlijk is voor de helper (vb.:  

fysiek sterke agressor), is er geen (of kleiner) omstandereffect  

 

Drie mogelijke verklaringen 

1. meer arousal in gevaarlijke situaties = 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  

  

Individuele vs. summatieve kans op hulp  
o omstandereffect: verkleint de kans dat een specifiek individu in de menigte hulp biedt, is dus niet 

de kans dat je in een grote groep minder geholpen wordt  

o experiment: passieve handlangers → niet noodzakelijk weinig kans om geholpen te worden in 
groep, aangezien die kans de som is van alle individuele kansen (geen handlangers in realiteit) 

 

Hulp krijgen in een menigte? 

o ambiguïteit doorbreken: wees duidelijk dat je hulp nodig hebt 

o verspreiding van verantwoordelijkheid tegengaan: richt u rechtstreeks tot specifieke personen 

 

2.2 STRESS EN TIJDSDRUK  

 

Darley en Batson: 

• proefpersonen: toekomstige priesters 

• taak een lezing voorbereiden en geven  

• condities: 

→ lezing over parabel barmhartige Samaritaan vs. ander onderwerp 

→ tijdsdruk: achter op schema, op schema voor op schema  

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

= groot effect van tijdsdruk, GEEN effect van parabel  
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2.3 LOCATIE EN CULTUUR 

 

Grote steden = hulpvaardigheid lager dan in kleine dorpen  

o bevolkingsdichtheid → stress stimulusoverbelasting  

o diversiteit → minder gelijkenis → gereduceerde empathische bezorgdheid  

o anonimiteit → minder verantwoordelijkheid 

 

Cultuur 

→ Levine et al.: twee significante invloeden  

1. economische welvaart → hoe rijker hoe minder geholpen  

2. simpatia → cultureel idee dat men zorg moet dragen voor het sociaal welzijn van anderen  

= kenmerkend voor Spaanse en Latijns-Amerikaanse culturen  

 

2.4 STEMMING  

 

POSITIEVE STEMMING  

= meer geneigd te helpen dan bij neutrale stemming  

 

Isen & Levin 

• positieve feedback op taak, daarna vragen voor  

bijdrage aan goed doel = meer geneigd donatie te doen  

 

Baron:  

• dollarbiljet wisselen bij aangename geuren (bakker) 

• stemming meten door er naar te vragen  

 

Positieve stemmingseffect → het feit dat een positieve stemming de hulpvaardigheid verhoogt 

o redenen: goed humeur behouden, meer positieve gedachten, … 

o effect van korte duur & treedt al op bij kinderen  

 

NEGATIEVE STEMMING  

= twee richtingen beïnvloeden tegenover neutrale stemming  

 

1. Negatieve stemming door schuldgevoel  

o experiment: vragen aan proefpersoon foto te maken, fototoestel ‘kapot gemaakt’, daarna man 

laat papieren vallen = hulpgedrag  

o schuldgevoel leidt tot hulpgedrag omdat het de negatieve stemming kan laten verdwijnen  

 

2. Negatieve stemming door anderen  

o Cunningham: generaliseert ook naar andere personen  

o minder positief naar andere mensen toe = minder geneigd om te helpen  

 

Helpen verbetert negatieve stemming ( = negative state relief model) 

o inconsistente resultaten  

o beperkingen: gepercipieerde verantwoordelijkheid (zelf-ander) aandacht (zelf-ander) 

 

3. WIE HELPT ANDEREN?  

3.1 ZIJN SOMMIGE PERSONEN BEHULPZAMER DAN ANDEREN?  

 

Individuele verschillen in behulpzaamheid 

o enigszins consistent over situaties: behulpzaam in een situatie  behulpzaam in aan andere  

o weinig tijdsafhankelijk: behulpzaam op leeftijd X  behulpzaam op leeftijd Y  

o genetische invloed: overeenkomst monozygote tweelingen > dizigote tweelingen  
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3.2 KENMERKEN VAN DE ALTRUÏSTISCHE PERSOONLIJKHEID 

 

Altruïstische persoonlijkheid → de persoonlijkheid van personen die meer geneigd zij dan anderen om in 

uiteenlopende situaties te helpen. 

o totaal verschillende persoonlijkheden delen dezelfde uitzonderlijke behulpzaamheid?  

= geen algemeen aspect (vb.: Schindler, Moeder Theresa, …) 

 

Specifieke persoonlijkheidskenmerken voorspellen behulpzaamheid in specifieke situaties 

Twee essentiële eigenschappen:  

1. Empathie → het kunnen inleven in de ander  

2. Morele persoonlijkheid/identiteit → de mate waarin moraliteit ontwikkeld is en een belangrijk deel 

van het zelf vormt, de mate waarin mensen vinden dat morele aspecten een belangrijk deel van 

hun zelfconcept vormen. 

• een verzameling (schema) van morele waarden, doelen, eigenschappen en gedragsscripts 

• hoge morele identiteit → centraal in dagelijks leven en makkelijk geactiveerd, meer 

moreel denken en handelen (zelf-consistentie) 

 

Miller et al.: studie bij kleuters 

• filmpje waarin jongen en meisje gevallen waren  

• empathie gemeten via gelaatsexpressie en zelfrapportage  

• moreel oordelen via morele dilemma’s (eigenbelang vs. belang anderen) 

• keuze: spelen met heel aantrekkelijk speelgoed OF kleurpotloden in dozen steken om kinderen 

die zich vervelen in het ziekenhuis te helpen  

→ enkel empathie (hot) + moraliteit (cold) = substantieel hogere behulpzaamheid  

 

Morele onthechting → rechtvaardiging van slecht gedrag waardoor iemand zichzelf nog steeds als een 

‘goed mens’ ziet.  

 

3.3 DE INVLOED VAN OUDERS EN FAMILIE 

 

Focus op volwassene 

vb.: deel je speelgoed dan wordt papa blij/trots, deel je speelgoed anders wordt papa boos/verdrietig, … 

Focus op anderen = stimuleren van perspectief nemen en empathie  

vb.: als je je speelgoed deelt zal je broertje blij zijn  

 

3.4 ROLMODELLEN EN SOCIALE NORMEN  

 

Real life en fictieve figuren → invloed pro-sociale tv > invloed televisiegeweld  

 

Waarom zetten hulpvaardige rolmodellen aan tot helpen?  

o men kan gedrag makkelijk imiteren  

o indien beloond → besef van de voordelen  

o herinnert ons aan de sociale normen  

 

Sociale normen → algemene gedragsregels die door de maatschappij worden onderschreven en de norm 

voor sociale aanvaarding en afkeuring reflecteren m.a.w. een algemene gedragsregel die voorschrijft 

welk gedrag door de maatschappij aanvaard wordt en welk gedrag onaanvaardbaar is.  

 

Belangrijke sociale normen voor hulpgedrag → sterkte/toepassing verschilt tussen individuen en culturen 

1. wederkerigheidsnorm  

2. billijkheidsnorm (herverdeel volgens verdienste) 

3. sociale verantwoordelijkheidsnorm → een sociale norm die beklemtoont dat wie hulp nodig heeft, 

moet worden geholpen (plichtsgevoel, meer in collectivistische culturen) 

4. rechtvaardigheidsnorm →  een sociale norm die beklemtoont dat wie hulp verdient, moet worden 

geholpen (meer in individualistische culturen) 
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4. INTERPERSOONLIJKE FACTOREN: WIE HELPEN WE?  

4.1 WAARGENOMEN EIGENSCHAPPEN VAN DE PERSOON IN NOOD 

 

Aantrekkelijkheid  

Benson, Karabenick & Lerner: luchthavenexperiment (604 blanke deelnemers) 

• brief sollicitatie voor unief vinden met foto  

• gaan mensen het posten?  

• geen geslachtseffect, meer blanken gepost door simmulariteit  

 
 

Verantwoordelijkheid  

Weiner: Attributie-Affect-Actie theorie (= triple A) 

 
 

4.2 DE GEPASTE COMBINATIE VAN HELPER EN ONTVANGER 

 

Gelijkenis 

→ effect op aantrekking  

→ effect op empathie 

 

Bekendheid 

→ vreemd vs. vriend 

→ samenhorigheidsrelaties vs. ruilrelaties 

 

4.3 GESLACHT EN HULPVAARDIGHEID 

 

Meta-analyse: mannen helpen meer  

o mannen: ‘knight in shining armour’ (meer gevaar en publiek) 

o vrouwen: volgehouden dagelijkse hulp  

 

4.4 ANDEREN OM HULP VRAGEN  

 

Geslachtseffecten 

o vrouwen vragen vaker om hulp bij ‘kleine problemen’ 

o mannen: minder sociaal aanvaard en bedreigender voor het zelfbeeld  

= zelfdestructieve paradox → geen hulp vragen = kans groter falen = negatief effect zelfwaarde 

& negatief effect zelfwaarde door geen hulp te vragen  

 

Wanner is hulp vragen en krijgen zelfondersteunend en wanneer is het zelfbedreigend?  

o zelfwaardering  

o hulp van gelijken vb.: uitleg van prof vs. medestudent  

o type probleem (ego-relevant) vb.: hulp les vs. vervangen fietsband 
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H10: AGRESSIE 
1. WAT IS AGRESSIE?  

1.1 DEFINITIES EN VORMEN VAN AGRESSIE 

 

Agressie → gedrag bedoeld om een andere persoon ongewenste schade te berokkenen, gekenmerkt door 

1. de onderliggende motivatie, namelijk het schaden van iemand, niet door de gevolgen ervan  

2. de aanwezigheid van een intentie 

3. het feit dat het gedrag door het slachtoffer niet gewenst wordt  

 

1.2 PESTGEDRAG  

 

Pestgedrag → agressief gedrag gericht op slachtoffer die zichzelf niet gemakkelijk kunnen verdedigen, dit 

gedrag komt meestal voor op school en op het werk.  

 

Groot probleem op school en werk: 10-20% v/d mensen slachtoffer 

o slachtoffers op school, vaak ook op het werk 

o Klomek et al. (Finse studie): kinderen die gepest werden op 8-jarige leeftijd, veel later, op 25-

jarige leeftijd meer kans maakten op zelfmoord (meisjes: 6,3x meer kans & jongens: 4x) 

o voorwaarden straffen pestgedrag: direct, groot genoeg, altijd wanneer het zich voordoet 

o nultolerantie is het enige zinvolle beleid   

 

1.3 DE METING VAN AGRESSIE 

 

Beperkte methodologische middelen om agressie te bestuderen  

= moeilijke variabele om te operationaliseren  

1. observatie 

o in een labocontext, opleggen van aversieve (maar onschadelijke) stimuli  

vb.: hot sauce-paradigm  

2. rapportering  

o Buss & Perry: individuele verschillen in agressie bestaan uit  

a) fysieke agressie 

b) verbale agressie 

c) boosheid 

d) vijandigheid  

3. andere databronnen  

o publieke bronnen vb.: misdaadstatistieken  

o krantenartikelen  

 

Aggression Questionnaire → het meest gebruikte instrument dat individuele verschillen in agressie meet. 

 

2. CROSSNATIONALE EN INTRACULTURELE VERSCHILLEN  

2.1 CROSSNATIONALE VERSCHILLEN  

 

Een vergelijking tussen landen  

o grote verschillen! 

o geweldloze maatschappijen: de rol van coöperatie vs. competitie  

 

Wereldrecord 2011: Honduras met 86 moorden per 100 000 inwoners het meest moordzuchtige land   
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Geweldloze samenlevingen  

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

G/wi (Zuid-Afrika) ze hebben een afkeer van geweld en enkel in groep verheugen ze zich over leuke 

gebeurtenissen  

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

 

2.2 INTRACULTURELE VERSCHILLEN  

 

Mannen zijn gewelddadiger dan vrouwen  

o 90% van de daders en 76% van de slachtoffers zijn  

van het mannelijke geslacht  

o is een universeel fenomeen (over cultuur en tijdvlak)  

 

Onderscheid tussen soorten agressie:  

1. Fysieke agressie → gedrag bedoeld om iemand lichamelijk te kwetsen. 

2. Verbale agressie → communicatie bedoeld om iemand mentaal te kwetsen,  

zoals schelden, vloeken en beledigen  

3. Emotionele agressie → iemand schade berokkenen omwille van de schade  

4. Instrumentele agressie → iemand schaden berokkenen om iets waardevols te verkrijgen  

5. Emotionele agressie → iemand schade berokkenen omwille van de schade 

6. Indirecte, sociale of relationele agressie → diverse vormen van sociale manipulatie met het 

oog op het kwetsen van iemand, zoals voorliegen, roddel en achterklap verspreiden of 

de doelpersoon bij anderen in diskrediet brengen.  

→ meisjes en vrouwen hanteren vaker relationele agressie  

 

Etnische achtergrond 

o belangrijke verschillen in agressie binnen eenzelfde samenleving, afhankelijk van leeftijd, ras, 

sociale klasse, woonplaats  

• intra-raciaal geweld (90%) >> interraciaal geweld (10%) 

• kans dat een zwarte man door moord om het leven komt, is 1/40 vs. blanke man 1/280 

 

3. DE OORSPRONG VAN AGRESSIE 

3.1 BIOLOGISCHE THEORIEËN  

 

1) DRIFTTHEORIEËN 

Agressie werkt als een drift, net zoals honger dient deze drift gelenigd te worden, indien deze bevrediging 

uitblijft, bouwt de drift verder op m.a.w. de theorie die stelt dat alle gedachten, intenties en gedragingen 

ontstaan vanuit aangeboren driften.  

 

Lorenz: grote aap theorie (= verkeerd, denkfout) 

• agressie biedt voordelen in de overlevingsstrijd, zoals voedsel, een uitgebreid 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 

 



53 

 

2) DE EVOLUTIELEER 

o stelt niet de overleving v/h individu voorop, maar wel het doorgeven van de genen ( Lorenz) 

o agressie tegenover genetisch niet-verwanten  

o mannen wedijveren met elkaar omdat vrouwen partners met een hoge status verkiezen, agressie 

is een middel om die status te verwerven en te behouden  

o genen interageren met sociale en culturele factoren  

 

Kindermoord (tot 5 jaar)  

o 70%-100% meer vermoord door stiefvader/moeder  

 

3) DE GEDRAGSGENETICA 

o de studie van de erfelijkheid van disposities zoals agressie, gebaseerd op tweelingen-onderzoek 

en adoptiestudies 

o toont de genetische component van agressie aan  

o 50% erfelijkheid, 40% unieke ervaringen & 10% omgeving/opvoeding  

 

4) HORMONEN EN NEUROTRANSMITTERS 

o testosteron is hormoon dat in hogere concentraties voorkomt bij mannen dan bij vrouwen  

o correlationele studies tonen een verband tussen testosteron en agressie  

o 2e en 4e vinger: verhouding agressie 

o serotonine is neurotransmitter waarvan hoge concentraties gepaard gaan met lage mate agressie  

 

3.2 LEERTHEORIEËN 

 

Agressie wordt sterk bepaald door een leerproces waarbij allerlei baten het gedrag versterken, terwijl 

kosten (straffen) het gedrag verzwakt. 

→ leren kan zich niet enkel realiseren op basis van eigen ervaringen, maar ook door ervaringen van 

anderen (sociaal leren) 

 

1. LEREN UIT EIGEN ERVARING  

 

Behaviorisme verklaarde alle gedrag vanuit de principes van beloning en straf  

o als een bepaalde stimulus – response associatie beloond wordt, wordt ze versterkt 

o indien een bepaalde response op een stimulus bestraft wordt, dan wordt deze associatie verzwakt  

 

Belonen werkt beter dan straffen  

o straf is vooral effectief als het direct, zwaar en altijd wordt toegepast, als dit schema gehanteerd 

wordt, verdwijnt het ongewenst gedrag vanzelf  

 

Gevaren van straffen  

o onbillijke straffen roepen wraakgevoelens op  

o straffen werken in op gedrag, niet de onderliggende normen, wanneer  

het strafregime wegvalt, treedt het gedrag terug op  

o positieve correlatie tussen lijfstraffen en later antisociaal gedrag  

 

Bestraffing als wapen tegen delinquentie 

o in de praktijk is crimineel gedrag lonend voor diegene die het pleegt  

→ sterk beloningsschema, terwijl het bestraffingsschema dikwijls variabel en zwak: er is 

geen regelmaat waarmee men ‘tegen de lamp loopt’ en de straf is vaak niet zwaar 

= beloningsschema sterker dan bestraffingsschema, waardoor bestraffen nauwelijks nut heeft  

 

Recidivisme  

o is een goede indicator van het leereffect van straffen  

o Van de Werff  

• 1966: 41% v/d veroordeelden recidiveert & 31% v/d geseponeerden recidiveert  

• 1977: 51% v/d veroordeelden recidiveert & 38% v/d geseponeerden recidiveert  
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o Block & Van der Werff  

• 60% v/d veroordeelden recidiveert 

• 90% v/d daders die zes keer of vaker zijn aangehouden  

 

De loopbaan van criminelen en niet-criminelen  

Moffitt: Two pathway model  

1. Life-course persistent → beginnen op jonge leeftijd 

• 5-10% van de delinquenten  

• staan in voor 50% v/d criminaliteit 

• leerstoornissen  

2. Adolescent limited → beginnen in adolescentie & stoppen als ongeveer 20 jaar zijn (90-95%) 

→ straffen helpt enkel bij adolescent limited groep, die daarenboven ook zonder straf zichzelf als het 

ware gecorrigeerd zouden hebben  = vals positieve van zogenaamde effecten van straffen (straffen werkt 

wel als afschrikkingsmiddel)   

 

2. SOCIAAL LEREN 

 

Sociale leertheorie → de theorie die stelt dat gedrag wordt aangeleerd door observatie van anderen die 

beloningen of straffen ontvangen.  

 

Bandura: we leren niet enkel agressie aan door eigen ervaringen, maar ook door het zien van ervaringen 

van modellen  

 

Het Bobo-Doll experiment  

• modellen die door agressie verkrijgen wat ze willen en niet gestraft worden, versterken 

agressieve tendensen bij observatoren  

• sociale leertheorie kan toegepast worden op vb.: man vrouw verschillen in agressie  

 

4. SOCIAALPSYCHOLOGISCHE 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   

o agressie is een drift 

o alle vormen van agressie ontstaan uit frustratie 

o frustratie leidt altijd tot agressie 

 

Twee belangrijke 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. 

vb.: heel veel honger en zin in chocolade die er niet is, dus rijstpap eten  

2. Catharsis → een afname van agressie door zich te ‘ventileren’, bestaat uit een afname van het 

fysiologisch opwindingsniveau, waardoor men minder geneigd is tot agressie m.a.w. een 

afzwakking van agressiviteit als gevolg van het inbeelden, waarnemen of feitelijk stellen van 

agressief gedrag  

• empirie toont aan dat catharsis eerder leidt tot een verhoging dan een verlaging van 

agressie  

 

4.2 NEGATIEF AFFECT 

 

Negatief affect → een ruime waaier aan situaties kan tot negatief affect leiden  

o frustratie is één vorm van negatief affect die tot agressie kan leiden (nog vele anderen ook) 

vb.: lawaai, stank, pijn, hitte 

Positief affect Baron en Ball: het zien van grappige cartoons vermindert de agressie  
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Hitte leidt tot verhoogde agressie  

o interpersoonlijke agressie 

o collectieve agressie 

o opwarming van de aarde  

 

4.3 FYSIOLOGISCHE OPWINDING  

 

Opwindingstransfer → het proces waarbij de opwinding opgewekt wordt door twee of meer stimuli, maar 

waarbij de totale opwinding aan een van die stimuli wordt toegeschreven.  

 

Opwinding-affect model → de opwinding die door de ene stimulus gecreëerd wordt, straalt af op een 

andere stimulus m.a.w. de stelling dat agressie beïnvloed wordt door zowel de intensiteit van de 

opwinding als de aard van de emotie die wordt opgewekt.  

 

Intensiteit v/d fysiologische opwinding & type emotie bepalen de mate van agressie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 COGNITIEVE PROCESSEN  

 

Het geheugen is een associatief netwerk van concepten en affect, onaangename ervaringen of gedachten 

‘laden’ het netwerk automatisch op 

o vergelijking: schakelaar, als 1 element aangeklikt wordt, schiet heel het schema aan 

o schema’s individueel verschillen & hoe groter hoe meer gebruikt: evolutionair  

o processen leiden tot de automatische reactie: vechten of vluchten  

o gedragsuitkomsten hangen vervolgens af van de cognitieve hogere orde verwerking 

 

Cognitieve neo-associatietheorie → de opvatting dat onaangename ervaringen automatische associaties 

oproepen met agressie gerelateerd materiaal en woede en angst, de gedragsmatige uitkomsten hangen 

vervolgens ten dele af van cognitieve hogere-ordeverwerking.  

 

Berkowitz & Lepage: wapeneffect → de loutere aanwezigheid van wapens verhoogt de agressie, ook 

foto’s van wapens hebben dit effect  

 

Cognitieve hogere-ordeverwerking → doelbewuste, weloverwogen informatieverwerking.  

= hogere orde cognitieve controle  

o ondanks dat situationele wenken het netwerk van cognitieve associaties kunnen klaarstomen 

voor agressie, kunnen doelbewuste, weloverwogen denkprocessen agressie weerhouden  

 

Matigende informatie → informatie over de situatie van een persoon waaruit men kan opmaken dat de 

agressor niet de volle verantwoordelijkheid draagt voor zijn/haar handelingen die schade toebrachten  

o effect matigende informatie hangt af van  

1. individuele verschillen in de mate waarin men een daad als agressief beschouwt 

Vijandigheidsattributie vertekening → de neiging om het gedrag van anderen als vijandig 

te interpreteren. 

2. situationele factoren die leiden tot sterke opwinding en alcohol remmen de hogere 

orde verwerking, waardoor de cognitieve controle wegvalt  
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4.5 EEN INTEGRATIEF MODEL VAN AGRESSIE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. DE INVLOED VAN GEWELDMEDIA 

5.1 GEWELD IN DE MEDIA 

 

Studies tonen een continue stijging in de aanbieding van agressief materiaal + dat mediageweld degelijk 

agressieverhogend werkt → verschillende methodes = allemaal positief verband  

 

Meta-analyse: studies geëvalueerd op     

methodologische kwaliteit      Hoe sterk is de relatie tussen mediageweld 

= studies met grootste effect, beste kwaliteit    en agressie?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onmiddellijke effecten mediageweld 

o videogames, songteksten met agressieve boodschappen, … lokken agressie uit (en seksisme) 

o het vernietigend effect van geweldmedia is direct aantoonbaar bij copycats 

o effecten mediageweld afhankelijk van  

→ sociale netwerk 

→ individuele verschillen  

 

Voorbeelden: 

• The Sopranos: twee broers wurgde hun moeder, waarna ze haar hoofd en handen afhakten, later 

vertelden ze aan de onderzoekers dat ze dit gezien hadden bij The Sopranos  

• GTA: twee tieners vuurde met een wapen op voorbijrijdende auto’s op een snelweg, waardoor 

een dode en zwaargewonde viel, ze beweerden hun spelletje GTA te proberen evenaren  
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Lange termijn effecten 

Rip von Winkle project (Eron & Huesmann) 

o toont het longitudinaal verband aan tussen consumptie televisiegeweld op jonge leeftijd (8) en 

latere (48) agressie, gemeten door zelfrapportering en de ernst van criminele delicten  

→ vooral mannen vertonen stabiele niveaus van agressie, bij vrouwen is de stabiliteit van 

agressie geringer 

o cross-culturele vergelijking bevestigd verband in landen zoals Finland, Polen en de VS, maar niet 

in Australië en kibboetskinderen in Israël  

 

Waarom hebben de media deze effecten?  

o vervorming realiteit door de lens van de media 

→ habituatie: men wordt gewelddadige stimuli gewoon minder psychische en fysiologische 

reactie m.a.w. adaptatie aan iets waarmee we vertrouwd zijn, waardoor zowel de 

fysiologische als de psychologische reacties afnemen.  

→ cultivering: massamedia creëren een gewelddadige wereld die als realiteit wordt 

beschouwd m.a.w. het proces waarbij de massamedia voor hun publiek een eigen versie 

van de sociale realiteit construeren.  

o tegenmaatregelen  

→ pro-sociale rolmodellen  

 

5.2 PORNOGRAFIE 

 

Pornografie → expliciet seksueel materiaal.  

 

Effecten van pornografie begrijpen vanuit het opwinding affect model 

o aantrekkelijk naakt veroorzaakt meestal positieve emoties, waardoor de opwinding niet tot 

hogere agressie leidt 

o onbehouwen beelden van seksueel materiaal wekt bij veel mensen negatieve emoties op, door de 

combinatie met opwinding stijgt de kans op agressie  

 

 

Niet gewelddadige pornografie: weinig effect op man-vrouw agressie 

o wel indien de normale remmingen tegenover het stellen van geweld wegvallen (als men 

herhaaldelijk in staat gesteld wordt agressief gedrag te stellen) 

→ chronisch seksueel agressieve mannen  

o niet-gewelddadige pornografie heeft wel effecten op attitudes  

 

 

Gewelddadige pornografie: grotere effecten dan ander gewelddadige beeldmateriaal  

o Donnerstein & Berkowitz: bij gewelddadige pornografie is provocatie niet (meer) nodig om tot 

agressie te komen  

o gewelddadige (mainstream) films leiden tot attitudeverschuivingen  

 

Donnerstein & Berkowitz: agressie na gewelddadige porno  

o vrouw mishandeld, provocatie is nodig om 

agressie om hoog te laten gaan  

o vrouw seksueel opgewonden, provocatie 

weinig effect  
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Individuele verschillen 

Aanvaarding van interpersoonlijk geweld 

(AIG) 

Aanvaarding van verkrachtingsmythes 

(AVM) 

veel vrouwen vinden ruw behandeld worden 
seksueel opwindend  

als een vrouw begint te kussen en te strelen en 
de zaken uit de hand laat lopen, is het haar eigen 
schuld als haar partner haar tot seks dwingt 

een man kan nooit het slaan van zijn partner 
rechtvaardigen 

in het merendeel v/d verkrachtingen is het 
slachtoffer promiscue of heeft ze een slechte 
reputatie 

om niet als gemakkelijk te veroveren over te 
komen, doet een vrouw vaak alsof ze geen 
seksuele betrekkingen wenst, in werkelijkheid 

hoopt ze dat de man haar ertoe zal dwingen 

vrouwen die onder een strak truitje geen bh 
dragen en daarenboven een korte minirok aan 
hebben, vragen om moeilijkheden  

 

AIG → de overtuiging dat gedrag dat fysieke, psychische of seksuele schade berokkent aan een partner in 

een hechte relatie, aanvaardbaar is.  

 

AVM → foute overtuigingen over verkrachting, verkrachters en hun slachtoffers, waardoor daders van 

verkrachting vrijgepleit worden voor hun daden en slachtoffers als de schuldigen worden aangewezen.  

 

Vlaamse steekproef 

o als een vrouw … → M = 2.08 (op 5 puntenschaal) 

o vrouwen die onder … → M = 2.70  

 

Malamuth & Check: AVM-scores en seksueel geweld  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het profiel van de verkrachter 

o wordt opgewonden met het zien van gewelddadige pornografie en heeft attitudes die geweld 

tegen vrouwen goedkeuren  

→ vertonen meer dwangmatige seksuele contacten in het verleden en meer seksueel 

agressieve intenties in de toekomst 

o correlationele studies bij (veroordeelde) delinquenten tegenstrijdig (verschillende soorten daders) 

o cross-culturele vergelijkingen: Japan vs. India → meeste verkrachtingen waar pornografie het 

minst aanwezig is (staat los van gewelddadige porno effect)  

 

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 te maken van het feit dat iemand 

weerloos is.  

De meerderheid v/d vrouwelijke studenten & 

1/3 v/d mannelijke studenten rapporteerde ooit 

tot ongewild seksueel contact te zijn 

gedwongen. ‘Date rape’ onder jongeren is groot 

probleem, onderzoek wijst uit dat seksueel 

geweld vaak voorkomt.  
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Verkrachtingszaken geen prioriteit in België: “Wie in België het slachtoffer wordt van een verkrachting, 

zal zeer waarschijnlijk nooit weten wie de daden pleegde. 1% v/d daders wordt gevat en 70% v/d 

verkregen DNA-stalen wordt nooit onderzocht, blijkt uit een reportage van één.”  

 

6.2 PARTNERGEWELD 

 

Partnermishandeling → fysiek geweld, of de dreiging daartoe, gericht van de ene partner naar de andere 

in een hechte relatie.  

 

Vrouwen zijn gewelddadiger tegen mannen dan andersom (ook zware vormen van agressie), maar de 

consequenties van agressie zijn zwaarder voor vrouwen dan voor mannen.  

 

Samenwonende koppels zijn gewelddadiger dan gehuwde koppels 

 

Verschillende factoren correleren met geweld: dikwijls stressfactoren  

o attitudes tegenover geweld, persoonlijkheid, alcoholmisbruik, isolatie, lage SES 

 

6.3 KINDERMISHANDELING  

 

Advies en Meldingspunt Kindermishandeling in Nederland 

o onderzocht in 2011 meer dan 19254 nieuwe meldingen = een verdubbeling in 7 jaar tijd 

o vele oorzaken vb.: geweld onder partners 

 

Familiale geweldcyclus → de transmissie van huiselijk geweld van de ene generatie op de andere  

 

7. SLOTWOORD: DE REDUCTIE VAN GEWELD  

7.1 CONCRETE MAATREGELEN  

 

Meerdere oorzaken = meerdere remedies 

→ er is geen algemene oplossing voor agressie, enkel belangrijke maatregelen: 

o reductie wapens 

o toezicht op gewelddadige media en pro-sociale modellen  

→ interpersoonlijke en intiem geweld 

o aanleren van niet-gewelddadige reacties 

o seksuele opvoeding en veranderen attitudes (AVM, …) 

o bevorderen van effectieve communicatie  

 

7.2 OMVATTENDE PROGRAMMA’S  

 

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. 

 

Pesten  

o niet enkel richten op de dader, maar op de gehele schoolomgeving  

o klasgesprekken, gesprekken met dader(s), opstellen reglement tegen pesten, …  

Delinquentie 

o oriëntatie op criminogene behoeften: kenmerken, risicofactoren en problemen v/d dader die 

direct samenhangen met het delinquent gedrag, maar ook zijn bezigheden, sociale omgeving en 

leefsituatie  
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H16: DE RECHTERLIJKE WERELD 
 

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  

o Bedau & Radelet: traceerden 534 bewezen rechterlijke dwalingen in de VS die met de doodstraf 

kunnen bestraft worden  

o Benjamin N. Cardozo Law School (USA): ‘innocence project’, 351 geïllustreerde cases (gemiddeld 

14 jaar vrijheid beroofd) door DNA profilering  

o Risinger: 3% v/d rechtszaken leiden tot dwalingen (extrapolatie op basis van DNA profilering bij 

verkrachtingszaken) 

 

Bedau & Radelet: Oorzaken van dwalingen  

Fouten van politie  9% valse (afgedwongen) bekentenissen  

2% slecht onderzoek 
4% overijverigheid   

Fouten openbaar ministerie 7% geheim houden ontlastend bewijs 
3% overijverigheid  

Fouten getuigen  11% onjuiste identificatie 

22% meineed door getuigen van OM 
4% foutieve verklaringen getuigen OM 

Andere fouten  6% misleidend indirect bewijs 
2% incompetente advocaat van de verdachte 
1% niet toelaten door rechter van ontlastend bewijs 

9% geen aandacht voor alibi 
3% foutieve vaststelling doodsoorzaak slachtoffer 
3% ten onrechte guilty plea 
13% grote publieke druk  

 

        → the national register of exonerations  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. DE SELECTIE VAN DE JURY  

1.1 DE ONDERVRAGING VAN KANDIDAAT JURYLEDEN  

 

Algemene lijst van kandidaat juryleden  

o getrokken uit bevolkingsregister vb.: 120 en daarvan 12 selecteren op basis van: 

→ vooringenomenheid 

→ wrakingsrecht → het recht van advocaten om zonder toestemming van de rechter een 

beperkt aantal kandidaat-juryleden uit te sluiten, ook al zijn ze onbevooroordeeld.  

 

Advocaten als intuïtieve psychologen  

o advocaten steunen op impliciete persoonlijkheidstheorieën (die niet kloppen) 

o meestal op basis van demografische variabelen  

o Kerr et al.: onderzoek bij schijnjury’s = negatieve evidentie  

• zaak duidelijk = voor eigen groep strenger zijn & onduidelijk = minder streng  

o conclusie: advocaten slagen er niet in om op basis van hun intuïtieve theorieën, noch op basis 

van de antwoorden tijdens de voir dire, het stemgedrag van juryleden te voorspellen  
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1.2 DE WETENSCHAPPELIJKE SELECTIE VAN DE JURY 

 

Wetenschappelijke selectie van de jury → een methode waarbij eerst op basis van onderzoek in de 

gemeenschap de relaties tussen demografische gegevens en attitudes die voor het proces relevant zijn, 

worden bepaald, waarna deze resultaten als een leidraad bij de sectie van juryleden worden gehanteerd. 

 

Harrisburg Seven: effecten van demografische variabelen en attitudes die verband houden met de inhoud 

van het proces  

o op basis van demografische variabelen (persoonlijke vragen zijn dikwijls niet toegestaan tijdens 

het peremptoir wrakingsrecht) 

o men tracht te komen tot correlaties tussen demografische variabelen (in de gemeenschap waar 

het proces gehouden wordt) en attitudes die relevant voor het proces zijn  

o ethisch dilemma: leidt het wrakingsrecht tot klassenjustitie?  

 

2. HET PROCES 

2.1 BEKENTENISSEN  

 

Bekentenissen door politieverhoor 

→ het verhoor tracht psychologisch in te werken op de verdachte  

o het verhoor grijpt plaats in een kleine, lege, geluiddichte kamer 

o het verhoor combineert zalvende, minimaliserende met schrikwekkende, maximaliserende 

technieken = white hat, black hat strategie  

 

Inbau et al.: de negen stappen van het verhoor 

1. Confronteer verdachte met verklaringen waaruit zijn/haar schuld blijkt 

2. Breng thema’s aan die misdrijf lijken te rechtvaardigen/goed te spreken  

3. Onderbreek elke verklaring van onschuld en elke ontkenning  

4. Ga in tegen alle bezwaren v/d verdachte ten aanzien van de ten laste gelegde feiten  

5. Zorg ervoor dat de steeds passiever wordende verdachte zich niet afsluit 

6. Betoon sympathie en begrip en spoor verdachte aan om alles te vertellen  

7. Geef verdachte verklaring waarmee het gezicht kan worden gered voor het plegen v/h 

misdrijf 

8. Breng verdachte ertoe om alle details v/h misdrijf te bespreken  

9. Leg verklaring vast in volledig schriftelijke bekentenis  

→ Leo: na analyse van een groot aantal video’s van politieverhoor, bleek dat gemiddeld 5 à 6 v/d 9 

tactieken gehanteerd wordt  

 

Valse bekentenissen → bekentenis van een misdaad vanwege iemand die niet schuldig is 

o kwetsbare groepen: mentale handicap, zwak cognitief functioneren  

o individuele factoren die een rol spelen bij valse bekentenissen zijn: 

1. Inschikkelijkheid 

2. Suggestibiliteit  

 

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.  

o vb.: Asch experiment  

o meten: scoren op 5: hoe hoger, hoe meer inschikkelijkheid 

• (1) ik geef mensen snel hun zin, wanneer ik onder druk wordt gezet (2) ik doe mijn best 

om gezaghebbende mensen vooral niet te beledigen (3) ik doe mijn best om het andere 

mensen naar hun zin te maken (4) over het algemeen probeer ik confrontaties met 

andere mensen te vermijden (5) ik denk dat het in de regel goed is om te doen wat je 

wordt opgedragen  

 

Suggestibiliteit → het voor waar aannemen van informatie die anderen aandragen, waardoor de 

herinnering aan feiten verandert, m.a.w. iemand die iets in de mond gelegd wordt en dit dan zelf gelooft. 
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o Source monitoring → het vormogen om de bron van kennis te traceren  

• mensen met een grote mate aan inlevingsvermogen en fantasie leggen moeilijk een 

grens tussen realiteit, inbeelding of droom 

vb.: 75%: realistische dromen ervaren, 10% mensen aangesproken op het vermeende 

droomgedrag  

• extreme situaties zoals dronkenschap, drugsintoxicatie en extreme emoties 

o meten: De Gudjonsson Suggestibility Scale: eerst wordt (gestandaardiseerde) informatie 

aangedragen, in een tweede fase wordt gevraagd of bepaalde feiten al dan niet in de boodschap 

was vervat  

Fasen: 

• presentatie van een verhaal met 40 feiten  

• vrije herinnering (max score = 40) 

• 20 vragen, waarvan 15 suggestieve  

→ score op suggestieve vragen (max score = 15, Yield) 

→ verschuiving na suggestie van testleider (max score = 20, Shift)  

 

Kassin en Kiechel: 100%!!! (enige experiment in deze cursus) 

o opzet: computertaak & je mag niet aan groene toets komen (crash) 

o condities: 

• traag klavier intikken & snel  

• valse getuigen die zegt dat hij/zij je de groene knop al dan niet  

heeft zien intikken  

o twee factoren: 

1. verdachte kan incident niet duidelijk herinneren  

2. presentatie van vals bewijsmateriaal  

o afhankelijke variabelen: inschikkelijkheid: papier tekenen verantwoordelijk voor de schaden  

 

Bekentenissen en de jury 

o indien de jury in de rechtszaal geconfronteerd wordt met een bekentenis die later teruggetrokken 

wordt, ervaart ze een attributioneel dilemma  

1. de verklaring kan aanduiden dat de verdachte echt schuldig is (persoonlijke attributie) 

2. de verklaring kan onder dwingende omstandigheden afgedwongen zijn (situationele 

attributie)  

 

Kassin en Sukel  

o controle: geen bekentenis = 20% 

o ongedwongen: 60% 

o gedwongen: bekentenis teruggetrokken en info  

over verhoor (handen vastgebonden achter stoel): 50%  

 

 

 

2.2 DE POLYGRAAF 

 

De polygraaf → is een instrument dat fysiologische opwinding registreert via diverse indicatoren, zoals 

hartslag, bloedvolume, bloeddruk, huidgeleiding, huidtemperatuur en snelheid of volume van e 

ademhaling, dit apparaat wordt vaak gehanteerd als leugendetector.  

o relevante vragen → vragen aan de beklaagde gesteld tijdens de polygraaftest die handelen over 

het misdrijf en de grootste mate aan fysiologische opwinding veroorzaken.  

o 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.  

o 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)  

o methode effectief om schuldigen op te sporen (98%) maar onschuldigen “slagen” ook vaak op de 

test → 45% vals positieven  
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• fysiologische en psychische tegenmaatregelen kunnen de polygraaf om de tuin leiden  

• moderne methoden hanteren elektrische activiteit hersenen of pupilverwijding  

 

 

Honts et al.  

Fysische tegenmaatregelen bij 
controlevragen  

Psychische tegenmaatregelen bij 
controlevragen  

teen hard tegen de grond drukken  terugtellen per 7 seconden vanaf 200 

op tong bijten  Kalm blijven bij relevante vragen  

 

Schuldig kennis test → volgens deze benadering reageren mensen met een andere intensiteit op bekende 

stimuli dan op onbekende stimuli 

o methode: proefpersonen dienen een nieuwe identiteit aan te nemen en hun echte identiteit te 

‘verstoppen’, bij het ‘verstoppen’ stijgen de RTs en ERP-hersengolven  

o methode ook niet perfect 

• psychopathie  

• tegenmaatregelen werken  

 

2.3 GETUIGENISSEN  

 

Loftus: ‘aside from a smoking pistol, nothing carries as much weight with a jury as the testimony of an 

actual witness’  

 

Vervormingen komen voor in elk v/d volgende stadia 

1. acquisitie 

2. opslag 

3. herinnering  

 

1. ACQUISITIE  

o sommige personen, gebeurtenissen zijn moeilijker te percipiëren dan andere  

→ voor de hand liggende omstandigheden vb.: belichting, grote afstand, afleiding 

→ minder voor de hand liggende redenen vb.: stress, aanwezigheid van wapens 

o stress/tunnelzicht → overdreven aandacht voor de centrale kenmerken van een stimulus ten 

kosten van de perifere kenmerken (gebeurd wanneer getuige van misdaad = stijging opwinding) 

o wapenfocuseffect → de aanwezigheid van een wapen slorpt de aandacht van een getuige op, 

waardoor die minder op de dader let, dit effect bemoeilijkt de identificatie v/d dader  

o vooringenomenheid bij crossraciale identificatie → leden  

van de eigen etnische groep worden beter geïdentificeerd  

dan leden van een ander ras.  

• Platz & Hosch: identificatie van klanten die de  

winkel bezochten, mensen met dezelfde huidskleur  

herken je beter 

 

 

2. OPSLAG 

o 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 versterkt, wordt in 

de herinnering van de gebeurtenis geïntegreerd.  

o Loftus & Palmer: proefpersonen kregen video te zien met een ongeval  

• Hoe snel reden de auto’s toen ze tegen elkaar beukten/botsten/elkaar in aanraking 

kwamen? 

• Een week later ‘herinnerden’ zich meer proefpersonen uit de beukten-conditie dat er glas 

op de weg lag  
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3. HERINNERING  

o ondervragingen, identificaties, robotfoto’s opmaken, … vervormen de herinnering van de getuigen  

o De line-up  

1. Samenstelling: de personen die lijken op de beschrijving die de getuige gaf 

2. Familiariteitseffect → we zijn geneigd iemand die we recent hebben gezien, 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  

 

Malpass & Devine  

      → suggestie of beklaagde er al dan niet in zit 

      → 80% duidt onschuldig persoon aan als schuldigen als de  

      schuldigen niet in de line-up zit  

      → 25% duidt schuldigen aan wanneer de schuldigen in de  

      line-up zit 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 

Getuigenissen van kinderen  

o Liechtman & Ceci: 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 van het kind is er kans op fouten veroorzaakt door 

ouders, klasgenootjes, mediaberichtgeving, …  

 

Leichtman & Ceci 

o Sam Stone: onhandige man, verbleef in een klas voor enkele dag  

o gescheurd boek en bevuilde beer gevonden 

o stellen suggestieve vragen in een 10 week periode  = 72% v/d kleuters (3-4j) beweren dat Sam 

Stone de schuldige is & 45% beweerde dit met de eigen ogen gezien te hebben  

 

Ceci et al.  

o verhaal: Marieke gaat naar huis na het eten van 

eieren waarvan ze buikpijn kreeg  

o conditie 1: juiste wenk 

o conditie 2: onjuiste wenk vb.: was ze misselijk van 

de cornflakes?  

 

 

 

 

 

 

 

Proces in Angers – fragmenten verhoor in De Standaard 

→ ‘er’ = niet concreet & kinderen zelf laten vertellen! 
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Getuigenissen in de rechtszaal 

o zijn overtuigend, maar niet gemakkelijk te beoordelen op hun waarheidsgehalte  

o op basis van een gefilmde ondervraging van getuigen (na een in scène gezette diefstal), 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 

o besluitvormingsproces: bij correct identificaties is men gewoonlijk erg snel, bij valse identificaties 

is er sprake van een voorzichtig en weloverwogen eliminatieproces  

→ 10-12 seconderegel: 90% accuraatheid bij snelle antwoorden, 50% bij trage  

 

Accuraatheid en zekerheid  

o er hoeft geen sterk verband te zijn tussen de zekerheid en de accuraatheid van de identificatie  

→ andere processen spelen een rol bij accuraatheid en zekerheid 

o Lüüs & Wells: sociale beïnvloeding heeft een effect op het vertrouwen dat de getuige in zijn/haar 

oordeel stelt  

= de identificatie van een ander heeft 

invloed op jouw zekerheid, vandaar staat 

accuraatheid en zekerheid los van elkaar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wells & Bradfield 

       → identificeren dader in fotoboek, zit er niet in  

       = iedereen is verkeerd 

       → conditie 1: feedback (schouderklopje) 

       → conditie 2: geen feedback  

       → jezelf inschatten op hoe je het gedaan hebt  

        

 

 

 

 

 

 

De getuigendeskundige 

o sociaalpsychologen kunnen jury’s instrueren over zaken zoals het afdwingen van bekentenissen, 

leugendetectors, beïnvloedbaarheid van het geheugen van kinderen  

o rechters en advocaten zijn zich nauwelijks bewust van bepaalde processen  

vb.: zij zouden foto’s tegelijk aanbieden ter identificatie  

o leidt ook tot aandacht voor het bewijsmateriaal  

 

Waarover de expert wil getuigen:  

het verwoorden van vragen suggestibiliteit van het kind 

line-up instructies alcoholintoxicatie 

vertekening geïnduceerd door foto’s cross-raciale vertekening 

relativiteit van zekerheid wapenfocus 

informatie na de gebeurtenissen  accuraatheid-zekerheid  

 

2.4 NIET-TOEGELATEN BEWIJSMATERIAAL 

 

Publiciteit voorafgaand aan het proces 

o vooraf materiaal dat ongunstig is voor de verdediging, wordt in de pres gebracht   
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o hoe meer men over een zaak geïnformeerd wordt, hoe groter de kans op een schuldig verdict 

o Kramer et al.: jury’s die vooraf neutraal materiaal lazen, oordeelden minder schuldig (33%) dan 

jury’s die bevooroordeelde informatie kregen (48%) 

 

 

o Kerr et al.: men slaagt er niet in de bevooroordeelde juryleden correct  

uit te sluiten  

→ neutrale getuigen, bevooroordeelde getuigen & niet bevooroordeelde  

 

Ontoelaatbaar materiaal 

→ de rechterlijke instructie aan de jury om ontoelaatbare bewijzen en getuigenissen naast zich neer 

te leggen is dikwijls ineffectief, door 3 redenen: 

vb.: illegale afgetapte telefoon 

1. “denk niet aan een witte beer” 

2. wordt als censuur ervaren  

3. Kassin & Sommers: juryleden willen de juiste beslissing nemen 

 

Instructies door de rechter 

→ 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 

= betere communicatie nodig  

→ tijdstip van instructies is belangrijk: enkel voor het presenteren van bewijsmateriaal 

hebben ze effect  

 

3. DE BERAADSLAGING DOOR DE JURY  

3.1 DE GROEPSDYNAMICA VAN BERAADSLAGING  

 

De macht van de aantallen: jury’s beslissen volgens de meerderheidsregel (neiging, niet verplicht) 

 

Neiging tot mildheid → de tendens dat jury’s gemakkelijker tot vrijspraak te bewegen zijn dan tot 

veroordeling.  

→ Kalvin & Kiesel: rechters in 78% van de cases akkoord met jury, wanneer ze niet akkoord waren, 

was dit meestal wanneer de jury de beklaagde vrijsprak  

 

Schijnjury’s → 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.  

 

Kerr: schijnjury’s 

     = meerderheid meer invloed dan minderheid 

     = neiging tot mildheid  

     vb.: 5 denken schuldig vs. 5 denken onschuldig en bij 3-3 

 

 

 

 

 

 

3.2 DE GROOTTE VAN DE JURY  

 

In een zeskoppige jury is de kans op een éénpersoonsminderheid veel groter dan bij 12 leden, 

éénpersoonsminderheden weerstaan minder aan meerderheidsdruk  

→ zeskoppige jury’s komen vlugger tot consensus & eindigen minder frequent verdeeld = niet beter 
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3.3 DE MEERDERHEID BESLIST 

 

Unanimiteit of meerderheidsregel?  

o initiële minderheid dreigt haar impact te verliezen  

o Hastie et al.: de unanimiteitsregel (12-0) vs. 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  

 

4. HET STRAFTOEMETINGSPROCES 

 

Probleemstelling  

o 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  

o hoe komt het dat gelijke cases door verschillende rechters op een verschillende wijze beoordeeld 

worden?  

→ straftheorie rechter?  

→ de rechterlijke persoonlijkheid?  

 

4.1 STRAFTHEORIEËN  

 

Straftheorieën → 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 de bevolking en rechters over wat een ‘goede straf’ is 

 

De meest bekende straftheorieën zijn: 

1. Retributivisme 

2. Utilitarisme  

 

1. RETRIBUTIVISME  

→ straftheorie die stelt dat de gerechtigheid eist dat daders van delicten gestraft worden, waardoor er 

wraak wordt uitgeoefend voor het onrecht dat plegers van misdrijven de maatschappij aandeden, m.a.w. 

de straf rechtvaardigt zich dus in het verleden en is in zichzelf moreel rechtvaardigend, straf moet 

proportioneel zijn aan het delict 

o sommige retributivisten refereren aan een kosten-baten analyse, waarbij de straf de baten die 

gepaard gaan met delicten dient te compenseren  

 

2. UTILITARISME (= REDENEN VAN MISDRIJF UITSCHAKELEN) 

→ straftheorie die stelt dat straffen gerechtvaardigd is omdat het toekomstig algemeen welzijn verhoogd 

wordt door reductie en preventie van criminaliteit 

o instrumenten:  

→ individuele en algemene afschrikking: men ziet af van een delict omdat men angst heeft 

voor de straf 

→ rehabilitatie: beïnvloeding van de crimineel zijn persoonlijkheid 

→ onschadelijkingmaking: beperking of volledig afnemen van de bewegingsvrijheid van 

criminelen  

 

Hanteren van straftheorieën door rechters 

o 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  

o het is misschien mogelijk dat straftheorieën op een impliciet niveau meespelen  
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→ De Keyser: onderzocht dit met behulp van vignetten waarin concrete aanknopingspunten 

werden verwerkt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 DE RECHTERLIJKE PERSOONLIJKHEID 

 

Verschillende belangrijke variabelen hebben weinig impact (USA) 

o politieke oriëntatie 

o opleiding en werkervaring  

o opvattingen over de ernst van criminaliteit als een maatschappelijk probleem 

o opvattingen over de oorzaken van criminaliteit  

 

Angelsaksische landen: weinig bewijs 

Continentale landen: waar de rechter een grotere inbreng in de procesvoering heeft, ziet men een 

beperkte impact van de persoonlijkheid van de rechter vb.: Nederland  

 

4.3 GERECHTIGHEID 

 

Niet enkel de uitkomst telt, maar ook de manier waarop men tot een beslissing komt 

o beslissingsbeheersing: heeft elke partij de mogelijkheid om de beslissing te verwerpen?  

o procesbeheersing: heeft elke partij de mogelijkheid haar verhaal te doen?  

 

Procesbeheersing → de mate waarin een procedure het de betrokken partijen mogelijk maakt om hun 

visie op de zaak in de rechtbank voor te leggen.  

 

Procesbeheersing of het kunnen laten horen van een stem is erg belangrijk  

o 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  

vb.: VS 

o Inquisitoire rechtspleging → een rechtssysteem waarbij een neutrale onderzoeker of 

onderzoeksrechter voor beide partijen bewijsmateriaal verzamelt en dit tijdens het proces 

presenteert.   

vb.: België 

→ meestal prefereert men accusatoire rechtspleging: omdat je meer inbreng hebt  

 

 

 


