
Sociale psychologie 

Hoofdstuk 1: Inleiding 

Aristoteles, een Griekse filosoof uit de 4e eeuw voor Christus, stelde toen al: ‘De mens 
is een sociaal dier, hij is niet gemaakt om alleen te leven’. 

I. De mens is een sociaal dier 

− De mens is fundamenteel een sociaal wezen.  
− Sociaalpsychologische vraagstukken maken deel uit van het dagelijkse leven; 

sociale relaAes zijn belangrijk. Iedereen is een beetje amateurpsycholoog en 
houdt zich vaak bezig met sociaalpsychologische vraagstukken. 

− We zijn verzot op nadenken over onszelf en anderen en over hoe te reageren in 
sociale situaAes. Anderen observeren, hun gedrag analyseren, is een fullAme 
acAviteit.  

− De wereld zoekt antwoorden op de vragen die de sociale psychologie bestudeert 
– vragen over haat en geweld, conflict en wantrouwen, samenwerking en hoe we 
omgaan met culturele, etnische, raciale en religieuze verschillen. (Social animal= 
boek) 

− Alle mensen zijn mateloos geïnteresseerd in anderen, we zijn allemaal sociaal 
psychologen Je leest Atel van iets die je niet kent: wil toch de reacAes weten en 
kennen  

− Mensen zijn heel erg pro of anA Greta Thunberg  
− Kijken naar temptaAon: oninteressante idioten, maar velen kijken omdat mensen 

ons simpelweg interesseren, we voelen ons beter door de miserie van anderen 
(vergelijken met anderen= sociaal). 

− De sociale context oefent een sterke invloed uit op je gedrag. (bv. Groepsdruk) 
II. Sociale psychologie: definiAe en verwante disciplines 

− Wat de psychologie binnen de grote groep van sociale wetenschappen apart 
maakt, is de gerichtheid op het individu. Enkel wanneer we ‘het innerlijk’ (= 
denkprocessen, affect en moAvaAe) van de actoren begrijpen, kunnen we 
correcte uitspraken doen over wat ‘de mens drijW’.  

I. DefiniAe van sociale psychologie 

− Sociale psychologie is de wetenschappelijke studie naar de wijze waarop 
gedachten, gevoelens, mo8va8es 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.  

− Wetenschappelijk: systemaAsch analyseren, experimenten en gevalideerde 
vragenlijsten op basis van wetenschappelijke kennis, beschrijving en meAng. 
Elk stukje kennis kan door anderen verworven worden, experimenten kunnen 
nagedaan worden door anderen (sociaalpsychologen toetsen hun theorieën op 
basis van systemaAsche observaAe, beschrijving en meAng) 
-> niet enige manier om interessante kennis te verwerven, maar 
wetenschappelijke kennis is enige overdraagbare kennis. Ons onderzoek is niet 
ideaal, we hebben niet de beste middelen + mensen kunnen niet alAjd 
voorspelbaar zijn (eigen wil, bewustzijn) 

− Gedachten, gevoelens, mo8va8es en gedragingen: cogniAeve (i.e. 
denkprocessen) psychologie gebruikte vroeger enkel gedachten, terwijl sociale 
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psychologie ook affecAeve (i.e. emoAes) en moAvaAecomponenten (i.e. 
drijfveren) zoals, gevoelens en gedragingen gebruikt. Ook richt ze zich op de 
manier waarop het individu de sociale wereld waarneemt, begrijpt en 
interpreteert. (Geïntegreerde benadering van het individu) 

− Aanwezigheid van anderen onderscheidt sociale psychologie van de andere 
psychologiën. (het sociale component) 
Sociale: de sociale invloed van anderen op het individuele funcAoneren, 
individuele processen die intern spelen, maar toch invloed hebben op anderen 
(bv. Stereotypen en vooroordelen) 

II. De kracht van sociale situaAe  

− Reagan – Mondale debat 1984 
o President Ronald Raegan: heel charismaAsch en grappig persoon. 
o Oud ! ervaren, jonger ! geen ervaring (“I will not exploit my 

opponents inexperience” ). 
o Volgende 4 jaar (presidenAe) had Raegan zware alzheimer. 
o Mondale heeW al verloren (reacAe publiek) Ronald Raegan heeW 

gewonnen door zijn oneliners. 
o ControlecondiAe/standaardtape: zonder bewerking getoond aan publiek 
o Controlegroep:  

Groep 1: bekijkt onbewerkt filmpje  
Groep 2: bekijkt bewerkte versie zonder oneliners  
Groep 3: bekijkt bewerkte versie zonder reacAes van het publiek  

o Iedereen beoordeelt Raegan, en gemiddelde wordt berekend. 
o Oneliners hebben geen impact, publieksreacAes wel -> mening van 

anderen is bepalend voor onze mening.  
o Lachbanden bij sitcoms werken volgens zelfde principe.  
o Nu worden mensen verplicht om geen reacAe te tonen “horses and 

bayonets” -> verouderde materialen, heel veel tweets maar publiek in 
studio was muissAl 

o Reclames die beroemdheden gebruiken: we volgen de mening van 
iemand die we leuk vinden. 

− Stanford Prison experiment (Zimbardo) 
o Deelnemers werden willekeurig verdeeld over 2 groepen, cipier en 

gevangene. 
o Gevangenen werden opgehaald door poliAe met sirenes en opgesloten in 

kelder van Stanford. 
o Onderzoeker gaf bewakers instrucAes om streng te zijn. 
o Begon na enkele dagen al slecht te gaan. 
o Zijn vrouw vertelde hem om ermee te stoppen doordat het uit de hand 

loopt. 
o Het Lucifer effect: goeie mensen in slechte situaAe worden slecht. 
o Kelder in Stanford is slechte situaAe: gevangenen worden door situaAe 

gestuurd. 
o Poort uit Dachau (concentraAekamp in Duitsland), cipiers daar werden 

een beul (ook de goeie mensen). 
o Niet veel uit Stanford Prison Experiment is waar maar wel belangrijk: 

John Wayne denkt dat hij gevangen zo hard mogelijk moet behandelen 
(waarschijnlijk aangespoord door Zimbardo). 
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o In zo’n situaAe is er een psychopaat -> niemand spreekt die tegen 
Weegman: gelooW in goede van de mens, bekriAseerde hem en ook 
Milgram (minder terecht). 

o Experiment werd in ’90 opnieuw gedaan (light versie), en niets gebeurde. 
 
! Toont allemaal aan hoe belangrijk de situaAe is. 

III. Sociale psychologie en verwante disciplines 

SOCIOLOGIE vs SOCIALE PSYCHOLOGIE 

− Sociologie = studie van groepsfactoren (bv. SES, naAonaliteit, etnische 
achtergrond,…). Deze discipline is gericht op groepsvariabelen zoals geslacht en 
economische status. 

− MulAlevel designs 

-> combineren om een vollediger beeld te krijgen, mogelijk via mulAlevel analyses 

− MulAlevel analyses: staAsAsche methode om de effecten van variabelen op 
individueel en groepsniveau samen te vapen en verbanden na te gaan. (= analyse 
die effecten bepaalt van de verschillende hiërarchische niveaus op een 
uitkomstvariabele, waarbij het individuele niveau het ondergeschikte niveau 
vormt en de groep, organisaAe of maatschappij het bovengeschikte niveau 
uitmaakt.) 

− Gat tussen sociologie en sociale psychologie wordt kleiner  
− Zus van sociale: persoonlijkheidspsychologie (= de studie van de structuur en de 

effecten van stabiele en cross-situaAonele eigenschappen) (wordt vaak samen 
besproken) 

PERSOONLIJKHEIDSPSYCHOLOGIE vs SOCIALE PSYCHOLOGIE  

− Gemeten hoeveelheid lawaai mensen maken mannen vs. Vrouwen (Janneke 
maakt 3 lawaai, Helena 9) 

Gelijkenissen Verschillen

Interesse voor soortgelijke onderwerpen die 
meestal een groot maatschappelijk belang 
hebben

Sociologie heeW aandacht voor groepen of 
insAtuAes (cultuur, naAonaliteit, ras, …), sociale 
psychologie voor het individu (wat drijW de 
persoon)

Complementair, verklaren elk een belangrijk 
deel van sociaal gedrag

Onderscheid op vlak van onderzoeksmethoden 
Sociale psychologie maakt veel meer gebruik van 
experimenten

Gelijkenissen Verschillen

Stellen modellen voor die op basis van 
gedachten, affect en moHvaHes gedrag 
voorspellen.

Persoonlijkheidspsychologie: belangstelling voor 
cross-situaAonele consistenAe (vaststaand 
gedrag ongeacht de situaAe = de 
persoonlijkheid)  
Sociale psychologie: belangstelling voor hoe 
situaAes een impact hebben op personen, 
ondanks hun verschillende persoonlijkheden.
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− Verschillen zipen tussen groepen -> verklaring in sociologie  
− Verschillen zipen tussen situaAes -> sociale psychologie Verschillen zipen tussen 

patronen -> persoonlijkheidspsychologie  
− Co-existerende perspecAeven: hebben in realiteit elk een belangrijke rol 
− InteracAonisme : een stroming die de nadruk legt op het feit dat er een 

dynamische wisselwerking is tussen individuele verschillen en de situaAe, waarbij 
uiAngen van individuele verschillen aqankelijk zijn van de situaAe.  

− Onderscheid zwakke (= beïnvloeden het gedrag slechts maAg, waardoor 
disposiAes een grotere impact hebben op gedrag, bepaalt introversie) en sterke 
situaAes (= geven op een meer dwingende wijze richAng aan gedrag, waardoor 
persoonlijkheid een kleinere rol speelt, niveau van autoriteit) 

IV. Andere psychologische domeinen 

Klinische psychologie - Het effect van verschillende therapieën 
voor reducAe van vooroordelen bij 
anAsociale personen. 
- Personen met psychische problemen of 
stoornissen te begrijpen en te 
behandelen. 
- Onderzoeken hoe personen in sociale 
situaAes met stress en angst omgaan, hoe 
depressieve en niet-depressieve personen 
anderen percipiëren en hun gedrag hierop 
instellen en hoe pesten, uitsluiten en 
stereotyperen een negaAef effect kan 
hebben op de gezondheid en de 
zelfwaardering van het slachtoffer.

Persoonlijkheidspsychologie - ConstrucAe van een vragenlijst om 
mannen met sterke vooroordelen te 
idenAficeren

CogniAeve psychologie - Manipuleer blootstelling aan een lid van 
een sociale categorie en registreer 
automaAsche gedachten 
- Bestudeert de mentale processen die 
betrekking hebben op 
informaAeverwerking, zoals leren, 
onthouden en redeneren.
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V. Sociale psychologie en mensenkennis 

− Soort-zoekt-soort vragen staan het dichtste bij de realiteit  
− Mensenkennis is vaak beperkt geldig en het is niet mogelijk om ze te hanteren als 

basis van meer omvapende theorieën. 
− Kleuters worden door beloning minder gesAmuleerd (Als je kinderen beloont 

voor iets wat ze graag doen, dan zullen ze die acAviteit naderhand minder 
uitvoeren) 

− Mensenkennis kan juist of fout zijn  
− ApracAviteit verhoogt (hier is mensenkennis juist) -> berust niet op empirische 

toetsing (Het herhaaldelijk zien van een persoon, een schilderij, een gebouw zal 
je waardering ervoor verhogen) 

III. De geschiedenis van de sociale psychologie 

− Griekse filosofen: het relaAeve gewicht van eigenbelang en gemeenschapszin 
− 20e eeuw: gestructureerd sociaal onderzoek  
− Eerste laboratorium voor experimentele psychologie: 1879 in Leipzig (Wilhelm 

Wundt) 

I. De beginjaren van de sociale psychologie (1880-1935) 

− Psychologie des Foules: Gustave Le Bon (1895) (massageweld in late 19e eeuw) 
-> eerste sociaalpsychologische bijdrage omdat massageweld (sociologisch 
fenomeen) gerelateerd wordt aan psychologische principes (aan processen 
binnen het individu). 

Sociale psychologie - Manipuleer diverse soorten contact 
tussen allochtonen en autochtonen en 
registreer het effect op vooroordelen 
- Onderzoeken hoe personen in sociale 
situaAes met stress en angst omgaan, hoe 
depressieve en niet-depressieve personen 
anderen percipiëren en hun gedrag hierop 
instellen en hoe pesten, uitsluiten en 
stereotyperen een negaAef effect kan 
hebben op de gezondheid en de 
zelfwaardering van het slachtoffer. 
- Bestudeert mentale processen die 
betrekking hebben op de verwerking van 
sociale informaAe.

Arbeids- en 
organisaAepsychologie

- Bestuderen de mens in relaAe tot zijn 
(werk-)organisaAe. 
- Heel wat wetenschappelijke arAkelen 
- Toegepaste, specifieke vorm van sociale 
psychologie
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− Amerikaanse psycholoog Norman Triplep: eerste sociaalpsychologisch 
onderzoeksarAkel. (CompetenAemachine: sneller aan wieltje draaien in bijzijn 
van anderen dan alleen)  

− Status van deze studie: geconstateerd door Stroebe: eerste sociaal psychologisch 
experiment 

− Enkele eerste onderzoeken die echter geen coherent programma vormen. Bv. 
Max Ringelmann (1880) en Féré : 
-> Vergelijking van groepsprestaAes vs individuele prestaAes (touwtrekken) 
-> In groep presteert men minder dan alleen 

− Eerste handboeken: 
-> Mc Dougall (1908) 
-> Edward Ross (1908) 
-> Floyd Allport (1924) -> worden vooral nu nog aanvaard 

II. De jaren van bevesAging (1936-1960) 

− De betekenis van WOII en de Jodenvervolging voor de ontwikkeling van de 
sociale psychologie in de USA. 

− Beurscrash (1929): jonge psychologen geen werk, aangetrokken door linkse parAj 
en beoogden progressieve sociale acAe. -> OprichAng Society fort he 
Psychological Study of Social Issues (1936) (gericht op maatschappelijke thema’s)  

− Adolf Hitler aan de macht (1933) -> Vragen over oorzaken van geweld, 
vooroordelen, genocide, confirmiteit, gehoorzaamheid en diverse andere sociale 
problemen. 

− Kurt Lewin (1935): grondbeginselen (vader van de psychologie)  
-> Ons gedrag wordt bepaald door hoe we de wereld waarnemen en 
interpreteren (belangrijk om de situaAe te bekijken door de ogen van diegene die 
we willen begrijpen)  
-> Sociaalpsychologische theorieën kunnen worden toegepast voor de 
oplossing van prak8sche sociale problemen (geen onderzoek zonder ac8e, geen 
ac8e zonder onderzoek)  

• Fundamenteel onderzoek: probeert het inzicht in het menselijke 
gedrag te verruimen en wordt vaak opgezet om een specifieke 
hypothese, afgeleid uit een theorie te toetsen 

• Toegepast onderzoek: hanteer sociaalpsychologische theorieën of 
methoden om dagelijkse gebeurtenissen beter te begrijpen en een 
bijdrage te leveren tot het oplossen van maatschappelijke 
problemen. 

-> Gedrag is aqankelijk van de persoon en omgeving 
• Twee soorten gedragsdeterminanten: interne en externe 
• De 2 grote psychologische paradigma’s uit zijn Ajd, de psychoanalyse 

en het bahaviorisme, beklemtoonden ofwel interne moAeven en 
fantasieën, ofwel externe beloningen en straffen. 

Wetenschapper Bijdrage

Theodore Adorno en 
collega’s

Publiceerden The Authoritarian Personality, een invloedrijk boek 
over vooroordelen en ideologische axtudes

Gordon Allport Publiceerde The Nature of PrejusAce, een werk dat nog alAjd een 
bron van inspiraAe is voor onderzoek naar stereotypering, 
vooroordelen en intergroepcontact
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III. Groei en debat (1960-1975) 

− Vertrouwen en uitbreiding 
o Sociale psychologie wordt op steeds meer domeinen toegepast en 

bestudeerd (bv. Apathie van omstanders, agressie, stress, sociale 
problemen, lichamelijke aantrekkelijkheid, liefde) 

− Crisis, vertwijfeling en debat 
o Centrale punt van debat: de onenigheid over de waarde van de 

laboratoriumexperimenten 
o Ethische kriAek op het experiment (Kelman) 
o Methodologische artefacten (beïnvloeding gedrag deelnemers door 

verwachAngen experiment) (Orne, Rosenthal) 
o Cultureel en filosofisch relaAvisme (Gergen) 
o Sociale psychologie nog meer gedomineerd door mannen (geen volledig 

beeld met de realiteit) 

IV. Methodologisch en inhoudelijk pluralisme (1975 – heden) 

− Pluralisme 
o Methodologisch: MulA methodisch 
o Inhoudelijk: 

• “Hete” vs “Koele” perspecAeven 
Heet: emoAe en moAvaAe 
Koel: cogniAe (cf. sociale cogniAe = de studie waarnemen, 
onthouden en interpreteren van informaAe over onszelf en anderen) 
Poging om deze benaderingen te integreren (bv. DissonanAetheorie 
combineert aspecten van moAvaAe en cogniAe) 

o InternaAonale en culturele perspecAeven 
• Opkomst sociale psychologie in Europa (European Journal of Social 

Psychology) en Azië (Asian AssociaAon of Social Psychology) 
• InternaAonaal en mulAcultureel onderzoek 

Solomon Asch Demonstreerde de behoeWe van personen om zich te conformeren 
aan een meerderheid; hij bestudeerde ook hoe men zich ober 
anderen een beeld vormt.

Leon Fes8nger Ontwikkelde de sociale vergelijkingstheorie, die handelt over hoe 
men zichzelf leert kennen door zich met anderen te vergelijken; 
ontwikkelde de cogniAeve dissonanAetheorie, die behoeWe aan 
consistenAe tussen cogniAes en gedrag bestudeert.

Fritz Heider Ontwikkelde de apribuAetheorie, die zich bezighoudt met hoe 
personen oorzaken toeschrijven aan eigen gedrag of aan 
andermans gedrag; introduceerde de balanstheorie, die de 
behoeWe aan consistenAe tussen gedachten gevoelens en sociale 
relaAes bestudeert.

Carl Hovland en collega’s Voerden experimenten uit over axtudes en overtuigende 
communicaAe.

Harold Kelley Ontwikkelde de apribuAetheorie. Bestudeerde hoe men de kosten 
en baten van sociale relaAes analyseert.

 7
Sociale psychologie 
Manon Meert



IV. Sociale psychologie in de 21e eeuw 

− Hersenonderzoek 
o Nieuwe beeldvormingstechnieken (bv. FuncAonal MagneAc Resonance 

Imaging (fMRI)) 
o Sociale neurowetenschap = de studie van de relaAe tussen neurologische 

en sociale processen (bestudeert hoe de sociale wereld hersenacAviteit 
en biologische processen beïnvloedt en vice versa) 

o NegaAef:  Veel geld geïnvesteerd in nieuwe onderzoek domeinen -> 
tradiAonele sociaalpsychologische onderzoek minder middelen en 
aandacht.   

− Het internet 
o EvoluAe in de manier waarop informaAe wordt verworven en hoe we 

communiceren 
o Steeds meer het voorwerp van sociaalpsychologische vraagstukken. 
o Onze digitale voetafdruk wordt steeds groter, dus zijn er steeds meer 

gegevens beschikbaar 
− Sociaal-culturele perspecAeven 

o Cross-cultureel onderzoek: studie van gelijkenissen en verschillen tussen 
mensen uit verschillende culturen (individualisAsche culturen) 

o MulAcultureel onderzoek: studie van gelijkenissen en verschillen tussen 
mensen uit raciale en etnische groepen binnen eenzelfde cultuur 
(collecAvisAsche culturen) 
• Wat maakt een cultuur individualisAsch of collecAvisAsch? 

1. Complexiteit van de maatschappij (minder trouw aan 1 groep in 
een complexe geïndustrialiseerde maatschappij) 
2. Welvaartspeil van de maatschappij (welvarende maatschappij: 
financieel onaqankelijk) 
3. Heterogeniteit (homogene/hechte maatschappijen (zelfde geloof, 
taal en sociale gebruiken) wijken niet van norm af) 
-> Niet alle gelijkenissen en verschillen tussen landen passen in een 
eenvoudig schema van individualisme en collecAvisme! 

− Open wetenschap 
o RegistraAe en replicaAe 
o Openheid 
o TransparanAe 

Hoofdstuk 2: Onderzoeksmethoden 

In dit hoofdstuk belichten we de methoden en technieken die door sociaalpsychologen 
gehanteerd worden voor kennisverwerving. 

− Woord vooraf: Iedereen heeW een andere kijk op de wereld (vb. blinden die 
olifant betasten). Op basis van theorieën, observaAe, of intuïAe en persoonlijke 
ervaringen stelt de onderzoeker een hypothese (= een expliciete, toetsbare 
voorspelling over het al dan niet optreden van een gebeurtenis) op. Indien de 
voorspelling strookt met de observaAes die in het onderzoek werden verricht, 
leidt dit naar de volgende stap in het onderzoeksproces, het opstellen van een 
theorie (= en georganiseerde set van abstracte principes die he mogelijk maken 
om geobserveerde fenomenen te verklaren). Deze worden beoordeeld volgens 3 
criteria: eenvoud, volledigheid en generaAviteit. De beste theorieën bevapen een 
beperkt aantal variabelen, maar zijn tegelijkerAjd nauwkeurig, omvapen alle 
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relevante informaAe en leiden tot verder onderzoek en een beter inzicht. Het lot 
van elke theorie is dat ze ooit overtroffen worden door nieuwe theorieën. 

− De wetenschappelijke manier om kennis te verwerven verloopt cyclisch. 
− Het formuleren van een hypothese is een eerste kriAsche stap in de planning en 

uitvoering van onderzoek. 
− Goede theorieën zijn eenvoudig, volledig en generaAef. 

I. De ontwikkeling van hypothesen 

− Persoonlijke ervaringen, dagelijkse observaAes en theorieën kunnen de 
aanleiding zijn van interessante ideeën voor sociaalpsychologisch onderzoek. 

I. Een goed idee 

− Gebaseerd op theorieën, observaAe, of intuïAe en persoonlijke ervaringen, stelt 
de onderzoeker een hypothese op.  

− Ringelmann (1880): touwentrekkenstudie  
− Stanley Milgram (1963): gehoorzaamheidsexperimenten  
− Solomon Asch (1946): lijnenstudie (aansluiten bij mening van de groep) 

II. Opzoeken van psychologische literatuur 

− Google Scholar (= een internetzoekmachine doe de samenvaxng (‘het abstract’) 
of de volledige tekst van wetenschappelijke arAkelen uit verschillende disciplines 
publiek beschikbaar maakt) /Web of Science (= een databank die niet enkel 
psychologische AjdschriWen, maar ook AjdschriWen van zowat alle andere 
humane en exacte wetenschappen bevat) 

− Primaire bronnen: Oorspronkelijk gepubliceerd werk over bevindingen, dat vaak 
in arAkelvorm in AjdschriWen verschijnt.  

− Secundaire bronnen: Samenvapende bespreking van onderzoeksbevindingen uit 
primaire bronnen, vaak in de vorm van theoreAsche hoofdstukken of 
introducAeboeken. 

− Niet elk idee is een goede basis voor een onderzoek. Het is belangrijk om na te 
gaan welk onderzoek er al uitgevoerd werd naar het idee of naar verwante 
onderwerpen. 

II. Het operaAonaliseren van sociaalpsychologische variabelen 

− Conceptuele variabelen (vragen, observeren) zijn abstract: conformiteit, axtude, 
geweld, discriminaAe, groepsdruk, agressie (wipe ruis -> hoe kwader, hoe meer 
ruis, tabasco toebrengen, elektrische shocken) (= de variabelen waarop de 
hypothese betrekking heeW) 

− OperaAonele definiAe: procedure om conceptuele variabele te meten of te 
manipuleren. (operaAonele variabele = de specifieke manier waarop de 
conceptuele variabele wordt gemanipuleerd en gemeten). 

o Meerdere operaAonalisaAes zijn mogelijk 
o Geen enkele operaAonele variabele dekt volledig de conceptuele 

− Begripsvaliditeit: De mate waarin meeAnstrumenten meten wat ze bedoelen te 
meten en experimentele manipulaAes die variabelen beïnvloeden die ze beogen 
te manipuleren. 

− Conformiteit: het aantal keren dat een (onderzoeks)deelnemer (= een individu 
dat deelneemt aan een psychologische studie) instemt met de duidelijk 
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verkeerde beoordelingen van een groep handlangers (= medewerkers van de 
onderzoeker die zich voordoen als gewone onderzoeksdeelnemers) van de 
onderzoeker. (bv. Lijnenstudie: Asch)  

− Het proces van operaAonalisering van sociaalpsychologische variabelen leidt 
meestal tot 2 categorieën van meAngen: zel{eschrijving en observaAe. 

I. Zel{eschrijving 

− Zel{eschrijving: een methode waarbij de onderzoeksdeelnemer zelf gedachten, 
gevoelens, verlangens en gedrag beschrijW. 

− Enkelvoudige vragen of meervoudige vragen die een concept meten (vb. schaal 
subjecAef welbevinden) 

o Interne consistenAe (= de mate waarin items van een vragenlijst 
samenhangen of correleren) (betrouwbaarheid). 

o De meest gehanteerde staAsAek om deze samenhang te rapporteren is 
de Cronbach alfa (α) coëfficiënt.  

− Problemen 
o Sociale wenselijkheid: de neiging zichzelf zo posiAef mogelijk te 

presenteren (= de tendens van deelnemers om onnauwkeurige 
zel{eschrijvingen te rapporteren omdat ze een goed figuur willen slaan 
bij anderen.  
• Pseudo-informaAebron (= indien deelnemers denken dat hun 

antwoorden met een onfeilbare leugendetector worden geverifieerd, 
dan zullen ze waarachAger over zichzelf rapporteren) 

o Inwilligingstendens/Ja-zeggen-tendens: De neiging om affirmaAef te 
antwoorden (=de neiging van deelnemers om akkoord te gaan met 
bestaande veronderstellingen, waardoor ze vaak affirmaAef antwoorden 
op items uit een vragenlijst) 

− Gebruik schalen en schaalankers 
− Schaal van subjecAef welbevinden 

o Mijn leven benadert op de meeste wijzen mijn ideaal. 
o Mijn levensomstandigheden zijn uitstekend. 
o Ik ben tevreden over mijn leven. 
o Tot nu toe verkreeg ik de belangrijke dingen die ik in mijn leven wou. 
o Als ik mijn leven zou moeten overdoen, zou ik bijna niks veranderen. 

− Likert schaal: antwoordschaal 
o Deze techniek legt aan een respondent een reeks beweringen of 

uitspraken voor. Voor elke uitspraak heeW de respondent op een 
meerpuntenschaal aan in welke mate hij of zij het met de uitspraak eens 
is. De eindscore van de respondent bestaat uit de som of gemiddelde van  

o zijn of haar scores op alle items. 

II. GedragsobservaAe 

− Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid: De mate van overeenstemming tussen de 
beoordelingen van 2 of meer waarnemers die hetzelfde gedrag beoordelen 

% dat aansApt meer dan 2,5h

‘Tot ½ h. … Tot 2,5 h. Meer dan 
2,5h’

16,2

‘Tot 2,5h … 4,5h’ 37,5
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o Coderen of bepaalde (verbale en non-verbale) gedragingen al dan niet 
aanwezig zijn 

o Codeerschema’s kunnen ingewikkeld zijn (dus focus op heel concreet 
gedrag en worden gedragsobservaAes geregistreerd door computers, 
waarmee sociaalpsychologen op de milliseconde kunnen meten hoe snel 
iemand oordeelt)  

o Er bestaan verschillende types instrumenten voor het meten van 
lichamelijke reacAes, zoals veranderingen in hartritme, hormonenspiegel 
en seksuele opwinding.  

o Ook methoden uit de neurowetenschap laten toe ‘innerlijke processen’ 
nauwkeurig te registreren, maar hier bestaat de uitdaging er vaak in om 
de technische gegevens op een betekenisvolle manier te interpreteren. 

o Gedrag zegt meer dan woorden. Hoewel we denken te weten hoe we in 
een bepaalde situaAe zouden handelen, telt wat we in de feiten doen. 

− Vertekening is nog steeds een probleem zelfpresentaAe  
− Volgorde-effect: Koningin Elisabeth wedstrijd 

o De volgorde is random gekozen, maar de deelnemers hebben niet 
evenveel kans om te winnen. 

o Eerste avond is nauwelijks de winnaar van de wedstrijd 
o De plaats in het programma heeW een effect. 
o Jury is gemoAveerd heel juist te oordelen, want het publiek zijn allemaal 

experten, maar dan nog zijn er zo een tekenen. 
o Gedrag registreren is geen probleemloze zaak.  

Gedragscategorieën Observa8ecategorieën

Sociaal-emo8oneel 
gedrag 
Posi%eve reac%es

A 1. Vertoont solidariteit, helpt anderen, beloont

2. Laat de spanning los, grappen, lachen, ziet er 
tevreden uit

3. Gaat akkoord, toont aanvaarding en begrip, 
gaat mee met de groep

Instrumenteel gedrag 
Antwoorden

B 4. Brengt suggesAes aan, geeW richAng aan de 
taak met respect voor de autonomie van 
andere groepsleden

5. GeeW opinies, evalueert, analyseert

6. Werkt oriënterend, geeW informaAe, herhaalt 
en verduidelijkt

Instrumenteel gedrag 
Vragen

C 7. Vraagt oriëntaAe, zoekt naar informaAe en 
verduidelijking

8. Vraagt opinies, zoekt naar evaluaAe en 
analyse

9. Vraagt suggesAes, zoekt richAng en mogelijke 
manieren om de taak te verwerken
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III. Ideeën/hypothesen testen: onderzoeksplannen 

I. Beschrijvend onderzoek: 

− Is niet hypothesetoetsend! 
− Het beschrijven van de gedachten, gevoelens en gedragingen van personen.  
− ObservaAoneel onderzoek: systemaAsche observaAe van individuen, vaak in 

natuurlijke situaAes (objecAef en kwanAficeerbaar) 
o Bv. Hulpgedrag in verschillende steden over de wereld 

− Archiefonderzoek: De studie van bestaand materiaal, zoals verslagen, 
documenten, krantenarAkelen, dagboeken en misdaadstaAsAeken. 

o Bv. Analyse van muziekstukken en indicatoren van conflict 
− Opiniepeilingen: Stellen vragen over axtudes, opvaxngen en gedragingen in een 

steekproef die representaAef is voor de bestuderende populaAe. 

II. CorrelaAoneel onderzoek: de relaAe tussen variabelen 

− Hypothesen over relaAes tussen variabelen 
o RelaAe tussen zelfwaardering en populariteit  
o RelaAe tussen studiebelasAng, inspanning, studieresultaat en evaluaAe 

van de docent 
− CorrelaAoneel onderzoek: gebaseerd op vragenlijsten, waarbij de verbanden (of 

correlaAes) tussen variabelen worden nagegaan. 
− CorrelaAecoëfficiënt: Een staAsAsche indicator die de sterkte en de richAng 

tussen 2 variabelen weergeeW. (of 4,6,10,… variabelen)   
o Variëren tussen -1 en +1 
o De absolute waarde van dat getal (getal zonder het teken) duidt aan hoe 

sterk de 2 variabelen samenhangen) 
o Hoe groter de absolute waarde van het cijfer, hoe sterker de relaAe 
o Het posiAeve of negaAeve teken van de coëfficiënt staat voor de richAng 

van de relaAe. 
o PosiAeve correlaAecoëfficiënt: hoge scores op ene variabele gepaard 

gaan met hoge scores op de andere. (bv. Temperatuur en verkoop van 
ijsjes) 

o NegaAeve correlaAecoëfficiënt: hoge scores op de ene variabele gaan 
gepaard met lage scores op de andere (bv. Temperatuur en verkoop 
sjaals) 

o CorrelaAes kunnen negaAef, posiAef of nul zijn. 
o Significante correlaAes (meestal tussen 0,10-0,30) vs sterke relaAes 

 (-0,39 - +0,57) 

Sociaal-emo8oneel 
gedrag 
Nega8eve reac8es

D 10. Gaat niet akkoord, vertoont afwijzing en 
afstand, gaat niet mee in de groep

11. Vertoont stress, trekt zich terug, zoekt hulp

12. Vertoont gebrek aan solidariteit, verdedigend, 
gaat voor eigen roem 
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o Kunnen ook kwalitaAeve variabelen bevapen (bv. Etnische a�omst, 

geslacht of sociaal economische status) 
o ModeraAe-effect of interacAe-effect (= is het effect van de ene variabele 

aqankelijk van (de waarde van de) andere variabele?, vergelijken van 
verschillen) 
• Bv. Het effect van geweldaxtudes op agressief gedrag is aqankelijker 

van het geslacht van de onderzoeksdeelnemer 
o RichAng van het verband  

• Nadelen correlaAoneel onderzoek:  
▪ Causaliteit valt niet af te leiden 
▪ Derde variabele 
▪ Kan geen oorzaak-gevolgrelaAe aantonen 

• Voordelen correlaAoneel onderzoek: 
▪ Talrijk aantal variabelen tegelijk bestudeerd 
▪ Biedt een grote vrijheid  
▪ Mogelijkheid om niet-manipuleerbare variabelen te bestuderen 

en ingewikkelde modellen met veel variabelen te maken 
▪ RelaAeve sterkte van effecten vergelijken 

o Longitudinaal correlaAoneel onderzoek: correlaAoneel onderzoek 
waarbij de bestudeerde variabelen op 2 of meerdere Ajdsmomenten 
worden gemeten. 

o GelijkAjdige of concurrente correlaAes: CorrelaAes die verkregen worden 
door variabelen op een bepaald AjdsAp te meten en te correleren.  

o ProspecAef: correlaAes die berekend worden tussen variabelen die op 
uiteenlopende AjdsAppen gemeten worden in een longitudinaal 
onderzoek. 

 
−Onderzochten het verband tussen zelf mishandeld te zijn in de kinderAjd 
en later asociaal gedrag. 
−Verband: aqankelijk van de aanwezigheid van het MAOA-gen 
(produceert een enzym dat instaat voor neurotransmipers zoals 
serotonine en dopamine) 
−Zelf mishandeld zijn heeW een sterke relaAe met anAsociaal gedrag voor 
individuen met een lage MAOA-acAviteit, terwijl voor individuen met een 
hoge MAOA-acAviteit dit verband zwakker is. 

− De correlaAe tussen variabele (A) en een andere variabele (B) kan op 3 manieren 
worden verklaard.  

− Variabele A kan veranderingen veroorzaken in variabele B, of variabele B kan 
veranderingen veroorzaken in A, of een derde variabele (C) kan analoge 
veranderingen teweegbrengen in A en B, zelfs indien A en B elkaar niet 
beïnvloeden.  
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− Bv. De correlaAe tussen het aantal uren dat kinderen televisie kijken en de mate 
waarin ze agressief zijn, kan op 3 manieren verklaard worden: 

o Televisie kijken veroorzaakt agressief gedrag 
o Agressieve kinderen kijken veel meer naar televisie  
o Kinderen uit probleemgezinnen, of met ouders die weinig aandacht 

besteden aan opvoeding, kijken net zoals hun ouders veel naar televisie 
en gedragen zich agressief. 

III. Experimenten: manipuleren van de situaAe 

− Een vorm van onderzoek die toelaat causale relaAes aan te tonen omdat: 
o De experimentator controle heeW over de gebeurtenissen 
o Deelnemers volkomen toevallig toegewezen (= het random toewijzen 

van deelnemers aan de experimentele condiAes, zodat elke deelnemer 
evenveel kans heeW om aan elk van de condiAes te worden toegewezen) 
worden aan condiAes (= random toekenning)  

o Doel: door alternaAeve verklaringen voor verschillen in de aqankelijke 
variabele uit te sluiten, sAjgen de garanAes op een juist inzicht in wat het 
gedrag in werkelijkheid heeW veroorzaakt. 

− Volkomen toevallige toewijzing 
o Een methode om deelnemers toevallig toe te wijzen aan de condiAes van 

een experiment waardoor elke deelnemer evenveel kans heeW om 
toegewezen te worden aan elk ban de condiAes 

− Experimentele controle: alles is precies hetzelfde, behalve 1 ding 
− Vb. Het “Bobo-Doll experiment” Bandura 

o Sociale leertheorie: we leren niet enkel gedrag aan door eigen ervaringen 
met betrekking tot baten en straffen, maar het zien van modellen heeW 
eveneens een effect. 

− Experimenteel onderzoek: op basis van resultaten uitspraken doen over oorzaak-
gevolgrelaAes. 

− Experiment: hierin wordt de waarde van een bepaalde variabele op voorhand 
toegekend. (= een vorm van onderzoek waarbij de onderzoeker controle heeW 
over de gebeurtenissen en deelnemers volkomen toevallig aan condiAes worden 
toegewezen) 

o Onaqankelijke variabele: De variabelen die door een onderzoeker in een 
experiment worden gemanipuleerd om te zien welk effect ze hebben op 
de aqankelijke variabelen. 

o Aqankelijke variabele: De variabelen in een experiment die door de 
onderzoekers worden gemeten om te zien of ze door de onaqankelijke 
variabelen worden beïnvloed. 

 
 
<- Experimenteel 
onderzoeksplan 
FicAeve resultaten van een 
experiment   -> 

−Hoofdeffecten en 
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interacAes 
o Hoofdeffect: het globale effect van de onaqankelijke variabele op de 

aqankelijke variabele, zonder rekening te houden met de andere 
onaqankelijke variabelen. 

o InteracAe-effect: De mate waarin het effect van een onaqankelijke 
variabele op de aqankelijke variabele bepaald wordt door de waarde van 
een andere onaqankelijke variabele.  

o CombinaAe:  
• Hoofdeffect van onaqankelijke variabele X op Y 
• Hoofdeffect van onaqankelijke variabele Z op Y 
• InteracAe tussen onaqankelijke variabelen X en Z op Y 

− Voorbeeld experiment: 

 
o Wat is de invloed van alcohol en soort tegenstander op agressie in een 

compeAAef spel? 
o 40 proefpersonen 

• 10 krijgen geen alcohol en een sympathieke tegenstander 
• 10 krijgen geen alcohol en een agressieve tegenstander 
• 10 krijgen alcohol en een sympathieke tegenstander 
• 10 krijgen alcohol en een agressieve tegenstander 

o Gameten: intensiteit van elektroshocks toegediend (maat van agressie) 
o Hoofdeffect: is er een (algemeen) effect van een bepaalde variabele 

zonder rekening te houden met de andere variabele? 
-> Vergelijken van gemiddelden 
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o InteracAe: is het effect van de ene variabele aqankelijk van (de waarde 
van de) andere variabele? 
-> vergelijken van verschillen 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

oHoofd- en interacAe 
effecten 
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−Voorbeeld interacAe 
 
M = aantal elektroshocks 
       lage temp. hoge temp. 

 
 
 
lage luchtvochAgheid 
 
gemiddelde 
 
hoge luchtvochAgheid 
 
laag = sAjging van 3 

hoog = sAjging van 9 
 
-> er is een effect (meer effect bij hoge temperatuur dan bij hoge 
luchtvochAgheid) 

o Staafgrafiek XZ-interacAe 
 
 
 
 
 

oLijngrafiek XZ-interacAe 
 
 
 
 
 

o
Hoofdeffect(en)? InteracAe AxB? (lijnen 
niet parallel? Er is een interacAe)  
 
 

− Experiment vervolg 
o StaAsAsche significanAe van effecten 
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• SignificanAedrempels: 0.05, 0.01, 0.001 (als de analyse aangeeW dat 
de kans om het bewuste resultaat (of extremer resultaat) te 
bekomen, terwijl er in realiteit geen effect is, kleiner is dan 5%. 

• ReplicaAeonderzoek: herhaalt het opzet van het oorspronkelijke 
experiment om te controleren of opnieuw dezelfde resultaten 
worden verkregen. Het dient dan ook niet enkel een exacte kopie te 
zijn van het oorspronkelijke experiment, maar dient ook dezelfde 
conceptuele variabelen te bestuderen in andere contexten of met 
behulp van andere operaAonaliseringen en/of andere methoden. 

o Interne validiteit 
• De mate waarin variaAe in de aqankelijke variabele met redelijke 

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

• Controlegroep: Een groep deelnemers die exact dezelfde procedures 
van het experiment opgelegd krijgen, maar niet blootgesteld worden 
aan de onaqankelijke variabelen. 

• Volkomen toevallige toewijzing en controle proefleider 
• Bedreigende factoren 

▪ Proefleidereffect: proefleiders zijn beter blind voor de condiAes 
(= de verwachAngen 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) (bv. Placebo-effect)  

▪ Rosental: effect van verwachAngen 
o Externe validiteit 

• De mate waarin met redelijke zekerheid de resultaten van een 
gegeven onderzoek ook kunnen bekomen worden met andere 
personen en in andere situaAes 

• Veralgemenen naar andere  
▪ OperaAonele definiAes of taken, subjecten, situaAes, AjdsAppen 
▪ InteracAe tussen effect onaqankelijke variabele en taken, 

subjecten, situaAes of AjdsAppen 
• Oplossingen  

▪ InducAef en dus nooit logisch dwingend  
▪ ReplicaAe met andere taken, subjecten, situaAes 

(veldexperimenten) en AjdsAppen 
• Bedreigende factoren 

▪ RepresentaAviteit van de taken 
-> Werelds realisme: de mate waarin de onderzoekssituaAe met 
de werkelijke wereld overeenkomt (bv. Gevangenisexperiment) 
-> Experimenteel realisme: de mate waarin de experimentele 
situaAe en de procedures voor de deelnemers als echt ervaren 
worden. 

▪ DecepAe/misleiding (= het vertrekken van valse informaAe aan 
deelnemers over de doelstellingen van het onderzoek) 
-> Hebben tot doel dat de deelnemers zich ‘natuurlijk’ en 
spontaan gedragen 

Correla8oneel vs experimenteel onderzoek

CorrelaAoneel onderzoek Experimenteel onderzoek
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IV. Ethiek en waarden in de sociale psychologie 

− InsAtuAonele beoordelingscommissie (IBC) (= de ‘waakhonden’ van het 
onderzoek, belast met de evaluaAe van onderzoeksvoorstellen met het oog op de 
bescherming van het welzijn van de deelnemers) 

I. Geïnformeerde toestemming (informed consent) 

− Expliciete toestemming nodig van deelnemer om aan een studie deel te nemen 
− 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.  

II. Debriefing: Alle uitleg verstrekken 

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

− Als decepAe gebruikt is, is volledige debriefing noodzakelijk. 

III. Waarden en wetenschap 

− Wetenschap is niet vrij van ideologie. Tegenwoordig worden wetenschappelijke 
bevindingen aan de rechterkant van het poliAeke spectrum trouwens minder 
aanvaard. 

− Er is een duidelijke over representaAe van onderzoekers met poliAek-linkse 
overtuigingen. 

− Volgens sommige onderzoekers garandeert het correcte gebruik van de 
methodologie dat ideologische standpunten niet in wetenschappelijke kennis 
doordringen. Anderen zijn ervan overtuigd dat de wetenschap nooit volledig 
waardevrij kan zijn, door bv. Welke onderwerpen worden aangesneden, welke 
hypothesen populair zijn enz. 

− Ideologie is eveneens aanwezig in het wetenschapsbedrijf, een wereld waarin 
steeds meer bedrijfskundigen principes worden gehanteerd. De fraude van een 
Nederlandse hoogleraar – Diederik Stapel – zet aan tot nadenken. Vormt de 

Wat houdt het in? Het meten van variabelen en 
de mate waarin ze met elkaar 
verwant zijn.

Volkomen toevallige toewijzing aan 
condiAes en controle over de 
gebeurtenissen. Bepalen van de 
effecten van manipulaAes van 
onaqankelijke variabele(n) op 
verandering in de aqankelijke 
variabele(n).

Wat is het grootste voordeel 
van deze methode?

Maakt het mogelijk 
natuurlijke variabelen te 
bestuderen, zoals variabelen 
die moeilijk of niet te 
manipuleren zijn.

Maakt het mogelijk oorzaak-
gevolgrelaAes na te gaan. Indien de 
onaqankelijke variabele in het 
experiment een aqankelijke 
variabele beïnvloedt, kunnen we 
van een causale relaAe spreken.
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bedrijfskundige logica waarin mensen ‘steeds dienen te scoren’ geen context die 
het plegen van fraude aantrekkelijker maakt. 

− Vertrouwen in wetenschap kalW af aan de poliAeke rechterkant  
− ‘Stapelgate’ 

Fraude bij een op de twaalf medische wetenschappers: 
Acht procent van de medische onderzoekers in Vlaanderen gee= toe data te 
verzinnen of te ‘masseren’ om een hypothese te doen kloppen. En bijna de hel= 
ziet zulke frauduleuze prakCjken om zich heen gebeuren. Dat blijkt uit een 
anonieme enquête van Eos-magazine. Als een van de oorzaken wijzen de 
onderzoekers naar de grote publicaCedruk.  

Hoofdstuk 3: Het sociale zelf  

In dit hoofdstukgaan we in op het zelf en meer bepaald het zelfconcept, de 
zelfwaardering en de zelfprestatie. Volgens James (1890) is het zelf tweeledig. Het zelf 
is wat we over onszelf weten, maar ons zelf is eveneens de actor die weet. 

− Weten wie je echt bent, is voor velen een uitdagende zoektocht die enkel door 
veel inspanningen en door persoonlijke ontwikkeling tot een goed einde wordt 
gebracht.  

− Het zelf is de basis van alles, van wie we zijn als sociaal wezen en waar we staan 
als soort.  

− Licht ontstaan door evoluAonaire druk (voorouders) (voor zichzelf, maar ook om 
te anAciperen op de reacAes van anderen). Hier op voorhand over nadenken 
verhoogd de kans op succes, zoals wanneer je rivalen tegenkomt en met hen 
moet onderhandelen of vechten.  

− De mogelijkheid tot communicaAe over dingen die niet aanwezig zijn in de 
directe, fysieke omgeving, biedt tal van voordelen: 

o Gecoördineerde en geplande groepsacAviteiten te ontplooien 
o Te overleggen over de jacht op dieren 
o Nadenken over het bestaan en de dood (begraafplaatsen)  
o Ontwikkeling van mythes, rituelen en religies 

I. Het sociale zelf – een inleiding 

− Wat is het ‘sociale zelf’? 
o ‘Wie ben jij?’ Volgens William Jones (1890) kan je deze vraag op 2 

manieren beantwoorden.  
• Het zelf weten wat we weten over onszelf (= de verzameling van 

opvaxngen en gedachten over onszelf. Alle kennis over onszelf zit 
vervat in het ‘zelfconcept’ (‘mij’)) 

• De actor die weet, het agens dat het stuur van ons dagelijks leven in 
handen heeW (‘ik). Dit noemen we ‘zelfregulaAe’.  

• Het sturende zelf staat niet los van het zelfconcept, omdat het ‘ik’ 
bepalend is voor hoe we het ‘mij’ bekijken.  

I. De oorsprong van het zelf  

− Het vermogen om jezelf om jezelf als disAncAeve enAteit te zien.  
− Spiegelonderzoek 
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o Plaatsen van spiegel bij verschillende diersoorten, na enkele dagen 
gebruikten enkele dieren (hieronder) de spiegel om hun tanden te 
reinigen of vermaakten ze zichzelf door gekke bekken te trekken.  

o Gallup (de spiegelproef) 
• Chimpansees die eerder gedurende 10dagen met spiegels werden 

geconfronteerd, kregen onder verdoving een geurloze verf 

aangebrachte rode vlek tussen hun wenkbrauwen. Nadat ze wakker 
werden, Ajdens de premeAng, hadden de apen geen spiegel ter 
beschikking. Uit de observaAes bleek dat de chimpansees nauwelijks 
het gebied tussen de wenkbrauwen aanraakten. Daarna werden ze 
voor een spiegel gezet en observeerden de onderzoekers dat de 
primaten nu heel wat meer de locaAe waarop de rode vlek 
aangebracht was, betaspen. Er waren ook controledieren zonder 
spiegelervaring. Zij reageerden op de spiegel alsof er een andere 
chimpansee tegenover hen zat en hadden nauwelijks oog voor de 
rode vlek.   
 
Apen die nooit in contact gekomen waren met soortgenoten, 
slaagden niet voor deze proef. Geen zelf zonder een ander. 

o Lewis en Brooks-Gunn: baby’s en peuters 

o Dieren die slagen: mens (vanaf 18-24maanden), hoogst ontwikkelde 
apen (mensapen: chimpansees, gorilla’s en orang-oetangs, dolfijnen, 
eksters en olifanten)  

− Andersen en Chen (2002): het zelf is ‘relaAoneel’ 
− C.H. Cooley: looking-glass zelf (spiegelzelf) 

o Mensen zien zichzelf door de ogen van anderen, die fungeren als spiegels 
waarin ze zichzelf leren kennen. De reflecAes van anderen vormen het 
ruwe empirische materiaal waardoor he zelf wordt opgebouwd. (The 
Generalized Other)  

o De morele ontwikkeling van kind tot volwassene houdt in dat we via het 
overnemen van rollen de maatschappelijke waarden tot de onze maken. 
We leren gaandeweg wat de algemene verwachAngen zijn van anderen 
zijn over geschikte gedachten en gedragingen, wat eveneens in het zelf 
geïntegreerd wordt.  
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o RaAoneel bepaald  

II. Zelfschema’s 

− Sturende rol (‘ik’) 
o Hoe we onszelf bekijken 

− Het zelfconcept (‘mij) 
o Het geheel van de opvaxngen van een individu over zijn of haar 

persoonlijke eigenschappen 
o Een interne representaAe van wie je denkt te zijn en bevat aspecten die 

refereren aan sekserollen, etnische idenAteit, persoonlijkheid, 
bekwaamheden, hobby’s, enz 

o Beschrijf jezelf 
o Bestaat uit zelfschema’s 

− Bevat een aantal zelfschema’s 
o Mentale structuren die we hanteren om zelfrelevante kennis te 

organiseren en informaAeverwerking ervan te sturen. 
o Voorbeelden: eerlijk, gevoelig, conservaAef,… 
o Men is systemaAsch (passen schema snel toe en zien als het ware overal 

uiAngen van asserAviteit (of het gebrek eraan), ook waar anderen 
denken dat asserAviteit helemaal niet van toepassing is) of a-
systemaAsch (lijkt de eigenschap er weinig of niet toe te doen en wordt 
die weinig gebruikt), bijvoorbeeld over gewicht 

o Belangrijk: sturen de interpretaAe van individuele levenservaringen en de 
latere herinnering eraan. Mensen gaan sneller opinie vormen over 
zichzelf inzake eigenschappen in de zelfschema’s die erin vervat of 
gerelateerd zijn. Gebeurtenissen uit het verleden die consistent zijn met 
in de zelfschema’s, worden door hen sneller opgemerkt, herinnerd en 
geconstrueerd. Bovendien negeren en verwerpen ze informaAe die niet 
strookt met de zelfschema’s. Bovendien zijn we geneigd zelfschema’s toe 
te passen bij de informaAeverwerking over anderen. 

− ZelfreferenAe-effect  
o InformaAe gerelateerd aan het zelf wordt beter verwerkt en onthouden. 

(dieper en grondiger verwerkt) 
o Rogers, Kuiper en Kirker (1977) lieten deelnemers verschillende 

bijvoeglijke naamwoorden beoordelen op 3 soorten eigenschappen: (1) 
hun structurele eigenschappen (klein of groot lepertype), (2) hun 
betekenis (betekent x hetzelfde als y?) en (3) of het woord het zelf 
beschrijW (beschrijW het zelf wel of niet). Later kregen de deelnemers 
onverwacht een herinneringstest aangeboden. De deelnemers 
herinnerden zich meer woorden die ze betrokken hadden op het zelf, dan 
woorden die ze beoordeelden op andere eigenschappen.  
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III. ZelfregulaAe 

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

o De controletheorie stelt het mechanisme van de negaAeve feedback lus 
voorop, waarbij het individu begrepen wordt als een ‘zelfregulerend 
systeem’. (= onderscheidt de aanwezigheid van verschillende 
hiërarchische niveaus (de 3 hoogste niveaus worden respecAevelijk het 
ideale zelf, het principeniveau en het programmaniveau genoemd)).  

o ReferenAepunten tegenover elkaar: 
• Bovengeschikte niveau: de standaard (vormt het referenAepunt 

waaraan ondergeschikte niveaus geëvalueerd worden) 
• Door aanpassingen van het gedrag op het ondergeschikte niveau 

wordt getracht de standaard te bereiken. 
o ZelfdiscrepanAetheorie (Higgins, 1989): 

• De theorie die stelt dat de discrepanAe tussen het actuele zelf 
enerzijds en het ideale zelf en ‘ought self’ anderzijds, leidt tot een 
lagere zelfwaardering die gepaard gaat met negaAeve emoAes.  

• Legt het verband tussen discrepanAes tussen zelfconcept en 
zelfgidsen. 

• Bij iedereen is er een discrepanAe tussen enerzijds wie we werkelijk 
zijn en anderzijds wie we zouden willen of moeten zijn. 

• Zelfconcept: Wie ben ik?  
• Ought self: De eigenschappen waarvan we 

vinden dat we ze zouden moeten hebben, 
wat refereert aan plichtsbesef en 
verantwoordelijkheid.  

• Ideale zelf: De eigenschappen waarvan we 
willen dat we ze zouden hebben.  
-> Zelfgidsen of persoonlijke maatstaven  

• Indien de discrepanAe tussen het actuele zelf en de zelfgidsen groot 
is, ontwikkel je een lagere zelfwaardering, die gepaard gaat met 
negaAeve emoAes. De aard van de negaAeve emoAe hangt af van de 
specifieke zelfgids.  
▪ Afwijkingen tussen het actuele zelf en het beeld van wie je zou 

moeten zijn, leiden tot het ervaren van schuld en schaamte. 
▪ Afwijkingen tussen het actuele zelf en het ideale zelf, leiden tot 

ontgoocheling, verdriet en onvrede. 
o De zel{ewustzijnstheorie 

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

• Zel{ewustzijn is aversief, want het confronteert ons met onze 
beperkingen. 

• Stelt dat op het zelf gerichte aandacht leidt tot het bemerken van 
zelfdiscrepanAes die de persoon moAveren tot het vermijden van 
zel{ewustzijn of tot gedragsverandering. 

• Oplossingen 
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▪ De ervaren discrepanAe wegwerken (gedrag aanpassen) (met 
spiegel beter bewust van angsten door betere toegang tot 
interne ervaring)  

▪ Het zel{ewustzijn vermijden (vaak een negaAeve toestand, 
omdat hierdoor een discrepanAe tussen het actuele zelf en de 
zelfgidsen opvallend wordt)  
❖ Baumeister: drugmisbruik, alcoholisme etc. zijn middelen om 

(negaAef) zel{ewustzijn te ontvluchten. 
• Mensen denken niet vaak aan hunzelf.  
• Persoonsgebonden 
• Aandacht voor het zelf heeW negaAeve gevolgen voor de 

gemoedstoestand.  
 
 
 
 
 

•
Csikszentmihalyi en Figurski (1982) 

 
 
 
 
 
 

•“Suicide en het gebruik van ‘ik, 
mij, mijn’ 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Zelfgericht gedrag 
• Kinderen die zich voor Halloween verkleed hadden werden door een 

onderzoeker aan de deur begroet. Er werd hen gevraagd om slechts 
1 snoepje te nemen, waarna de onderzoeker de kinderen bij de 
mand alleen liet. Indien er geen spiegel stond, namen de kinderen 
eerder twee of meer snoepjes in de condiAe waarin een spiegel werd 
geplaatst.  

o Beperkingen van zelfregulaAe 
• Zelfcontrole is beperkt 

▪ Alle inspanningen tot zelfcontrole pupen uit hetzelfde reservoir. 
▪ Inspanning tot zelfcontrole leidt tot vermoeidheid. 
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• Ego-uitpuxng/ego-depleAon: nadat we zelfcontrole hebben 
uitgeoefend, is er een Ajdelijk verminderde capaciteit om 
zelfregulaAeprocessen uit te voeren. 
▪ Zelfcontrole put uit dezelfde hulpbronnen als alle andere 

processen die aandacht vereisen. 
▪ Zelfcontrole is als het aanspannen van de spieren: zodra je ze 

gebruikt, raken ze vermoeid en verliezen ze hun kracht. Nadat je 
zelfcontrole hebt uitgeoefend, wordt het dan ook moeilijker om 
opnieuw zelfcontrole uit te oefenen, althans het reservoir 
opnieuw gevuld wordt. 

• Muraven en Baumeister (1998) 
Beelden van doodzieke en stervende 
dieren waarbij ze hun emoAes moesten 
controleren door deze te onderdrukken of 
te overdrijven, of ze kregen geen 
specifieke emoAe-instrucAes. De 
zelfcontrole werd gemeten door de Ajd 
dat de deelnemers in staat waren om een 
handgreep samen te knijpen. (minder 

succesvol indien ze eerst hun emoAes moesten controleren) 
• Marshmallow-test: Mischel, Ebbesen en Raskoff Zeis (1972) 

II. Het zelfconcept  

− IntrospecAe 
− ObservaAe van eigen emoAes, moAvaAes en gedragingen.  
− Bij andere personen (afleiden van eigen posiAe) 

IV. IntrospecAe 

− Het observeren en onderzoeken van interne processen, zoals denkbeelden, 
emoAes en moAvaAes. 

− Het proces van ‘in jezelf kijken’, over jezelf ‘nadenken’. 
o Probleem: We denken niet veel aan onszelf 
o CsikszenAmihalyi en Figurski (1982) 

 
 
 
 

Een week lang schreven honderd volwassenen 
om de 2 uur op waaraan ze dachten. Slechts 8 
procent van de 4800 ondertekende gedachten 
had betrekking op het zelf. 

 

− IntrospecAe kan inaccuraat zijn 
o Nisbep & Wilson: Oorzaken en correlaten van eigen gedrag worden 

weinig accuraat ingeschat 
• We weten hoe we gewoonlijk reageren en hoe we ons voelen in 

bepaalde situaAes, we kennen onze voorkeuren.  
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• We hebben echter een gebrekkig inzicht in de verklaringen voor hoe 
we tot deze reacAes en preferenAes komen, of anders gesteld, in de 
onderliggende cogniAeve processen.  
▪ Redenen: 

❖ Vaak heel veel informaAe tegelijk verwerken en dit 
gedeeltelijk op een automaAsche, bijna onbewuste manier.  

❖ We zijn ons hierdoor vaak niet bewust van de directe 
oorzaken van onze gedachten en gedragingen. 

❖ Soms leidt introspecAe tot de verkeerde conclusie. 
(introspecAe leidt niet per definiAe tot juiste zel�ennis) 

• Primeren: een techniek die bepaalde ideeën voor een korte Ajd in 
ons geheugen toegankelijk maakt. 

− Kan introspecAe helpen een beslissing te nemen? 
o Wilson & Schooler (1991) 

▪ Keuze tussen soorten cultuur 
− De accuraatheid van analyseren af van het feit of het gedrag in kwesAe het 

gevolg is van cogniAeve of affecAeve factoren (Millar & Tesser, 1998) 

V. ZelfpercepAe 

− ZelfpercepAetheorie 
o De theorie die stelt dat we gedachten en gevoelens kunnen afleiden uit 

de observaAe van eigen gedrag en de situaAe waarin het gedrag 
plaatsvindt. 

o ObservaAe van het eigen gedrag is vooral efficiënt wanneer onze 
zel�ennis zwak of ambigu is. 

− ZelfpercepAe en emoAes 
o Gelaatsfeedback hypothese: De hypothese dat veranderingen in 

gelaatsuitdrukkingen kunnen leiden tot corresponderende veranderingen 
in emoAes. 

o Zuur kijken maakt je ongelukkig.  
o Door gedrag dat we stellen, te belonen, zullen we dit gedrag nog meer 

vertonen. 
o Gelukkiger van botox: minder fronsen (opgelet bij bovenhoeken mond -> 

lachen, botox spuit gevoelens plat) 
o Strack et al.: potlood tussen de tanden of lippen 
o Kleinke et al: effecten van nabootsen gelaatsuitdrukkingen sterker in 

spiegelcondiAe. 
o Zajonc: gelaatsuitdrukking leidt tot fysiologische reacAes 

• Door te glimlachen acAveren we de 
gelaatspieren, waardoor er meer 
luchtgekoeld bloed naar de hersenen 
gaat, wat een aangenaam gevoel 
creëert.  
•Omgekeerd verlaagt het fronsen van 
het voorhoofd de bloedtoevoer, 
waardoor de temperatuur sAjgt en er 

een onaangenaam gevoel ontstaat.  
• Ook lichaamshoudingen leiden tot corresponderende 

gewaarwordingen. (bv. Trots – kaarsrecht, opgegeven hoofd 
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(expansie), neerslachAg – zakt in elkaar, hangende schouders en 
hoofd (inkrimping)).  

− ZelfpercepAes van moAvaAe 
o Intrinsieke moAvaAe 

• De moAvaAe om een acAviteit uit te voeren die voortkomt uit de 
eigen interesse, vanwege de uitdaging, of gewoonweg omdat we de 
acAviteit leuk vinden. 

o Extrinsieke moAvaAe 
• De moAvaAe om een acAviteit uit te voeren die voortkomt uit 

factoren die losstaan van de acAviteit zelf, maar wel allerlei 
voordelen, zoals geld, erkenning of het vermijden van straf met zich 
meebrengt. 

o Overrechtvaardigingseffect:  
• De vermindering van de intrinsieke moAvaAe voor acAviteiten die 

worden geassocieerd met beloning of andere extrinsieke factoren. 
o Lepper, Greene & Nisbep (1973) voerden ‘het klassieke’ experiment uit. 

Wanneer een intrinsiek gemoAveerde acAviteit wordt beloond, wordt die 
alter minder vaak spontaan uitgevoerd. (tekenen kleuters). 
• Paradoxale effecten van belonen: 

Kleuters werden beloond voor het kleuren met viltsAWen. In 
overeenstemming met de 
zelfpercepAetheorie waren de kleuters die 
met de sAWen hadden getekend om een 
beloning te krijgen, beduidend minder 
geïnteresseerd dan voordien. De kleuters 
die geen beloning of onverwachte 
beloning ontvingen, bleken nog steeds 
intrinsiek gemoAveerd te zijn. 

VI. De invloed van anderen 

− Sociale vergelijkingstheorie (FesAnger) 
o De theorie die stelt dat mensen die zich onzeker voelen over hun 

capaciteiten of opinies, zichzelf evalueren door zich te vergelijken met 
anderen.  

o Het zelf is relaAef, een sociale construcAe. (Als de sociale omgeving 
verandert, genereren we spontaan een andere zel{eschrijving) 

− Wanneer vergelijken we ons met anderen? 
o Onzekerheid, afwezigheid objecAeve criteria 
o Klein (1997): zelfs wanneer objecAeve informaAe aanwezig is hechten we 

soms meer belang aan sociale vergelijkingsinformaAe. (liever een lagere 
score boven het gemiddelde, dan een hogere score onder het 
gemiddelde) 

− Met wie vergelijken we ons? 
o Vaak met personen die op ons gelijken. 

− Twee-factoren-emoAetheorie 
o De theorie die stelt dat de ervaring van emoAes op 2 factoren is 

gebaseerd: fysiologische opwinding (= arousal) en een cogniAeve 
interpretaAe van die opwinding. 

o Twee voorwaarden: 
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• Fysiologische arousal: hartslag, transpireren, versnelde ademhaling 
• CogniAeve interpretaAe: proces dat beïnvloed wordt door anderen 

om ons heen.  
o Fase 1:  

• Epinephirine + info over te verwachten effect (voelden effecten, 
maar waren geïnformeerd) 

• Epinephirine – geen informaAe (voelde effecten, maakten gebruik 
van de handlanger) 

• Placebo injecAe – geen informaAe (geen effect) 
o Fase 2: 

• Wachten met opgewekte, euforische handlanger 
• Wachten met woedende handlangerµ 

− Directe impact van anderen: 
o Het zelfconcept zou moeten overeenstemmen met de percepAe van wat 

anderen van ons denken. 
o Probleem: 

• Wat we van onszelf denken, komt vaak niet overeen met wat 
anderen van ons denken.  

o Significante anderen: 
• Personen die een sterke impact hebben, personen die invloedrijk en 

belangrijk zijn voor het ontwikkelen van eigen waarden, normen en 
het zel{eeld. (vooral op jonge leeWijd) 

VII. Impact van geslacht, generaAe en cultuur 

− Geslachtsverschillen in het zelfconcept 
Middelbare scholieren beschreven een belangrijke 
emoAonele gebeurtenis uit het verleden. De 
resultaten toonden aan dat meisjes meer 
persoonlijke en relaAonele gebeurtenissen 
opgeschreven, zoals het overlijden van een dicht 
familielid of start van een liefdesrelaAe. Jongens 
schreven eerder over collecAeve gebeurtenissen, 
zoals wanneer hun sporpeam een belangrijke 

overwinning boekte of toen ze lid werden van een groep.  
o Meisjes investeren meer zin interpersoonlijke relaAes (vrienden, familie,

…) – grotere relaAonele aqankelijkheid. 
o Jongens investeren meer in sociale groepen (voetbalploeg, naAonale 

idenAteit,…) – grotere collecAeve aqankelijkheid. 
o Verschillen zijn kleiner dan de gelijkenissen.  
o Geslacht op zich is niet alAjd belangrijk, maar het feit of we een bepaalde 

sekserol-oriëntaAe aannemen en we onszelf al dan niet idenAficeren met 
het feit man of vrouw te zijn.  

o Psychische androgynie: Een meisje die mannelijke sekserollen vervult, of 
zowel de vrouwelijke als mannelijke sekserollen in haar repertoire 
beschikbaar heeW. 

o Hoe meer iemand zich met zijn of haar geslachtsoriëntaAe idenAficeert, 
hoe groter de kans dat hij of zij gedrag stelt dat consistent is met het 
geslachtsstereotype.  

− LeeWijds-en cohorteverschillen 
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o Betrekking tot wat ze belangrijk vinden 
o Te wijten aan de individuele ontwikkeling of aan het Ajdvak waarin 

iemand geboren werd.  
o Cohorte-effect: De eerste argumentaAe gaat op in leeWijdsverschillen; de 

andere verklaring, waarbij de historische-culturele context centraal staat.  
o Oudere generaAes: MaterialisAsche waarden, tradiAe, volgzaamheid 
o Jongere generaAes: Post materiële waarden, individuele zelfstandigheid, 

zelfontplooiing en emancipaAe, narcisisme (generaAon me) 
− Culturele verschillen 

o Zelfstandigheid en aqankelijkheid 
• De mate waarin iemand de klemtoon legt op het individuele dat dan 

boven de groep geplaatst wordt, vs onderlinge aqankelijkheid, 
samenwerking en sociale harmonie. 

o Culturele oriëntaAes doordringen het zelfconcept en de idenAteit  
o IndividualisAsche culturen 

• Onaqankelijkheid, autonomie, zelfredzaamheid 
• USA, Australië, UK, Canada, Nederland, België,… 

o CollecAvisAsche culturen 
• Onderlinge aqankelijkheid, samenwerking, groeps -en familiale 

banden 
• Guatemala, Ecuador, Indonesië, Pakistan, Korea,.. 

o Culturele concepAes van het zelf 
• Singelis: zelfstandig vs aqankelijk zelf 

▪ De enige person waarop je kunt rekenen is jezelf. 
▪ Ik ben graag uniek en verschillend van anderen. 
▪ Mijn gezondheid gaat boven alles. 
▪ Het is gedeeltelijk mijn schuld als een familielid of medewerker 

faalt. 
▪ Mijn geluk is aqankelijk van diegenen die mij omringen. 
▪ Ik vind het belangrijk om de beslissingen van een groep te 

volgen. 
❖ Zelfstandige mensen gaan vooral akkoord met de eerste 3 

stellingen. 
❖ Mensen die onderlinge aqankelijkheid waarderen, zullen 

eerder akkoord gaan met de laatste 3 stellingen. 
• Kim & Markus: verkies je gelijkheid of uniekheid 

▪ Abstracte figuren 
▪ Balpen kiezen als beloning 

III. Zelfwaardering 

− Mensen kennen zichzelf een posiAeve of negaAeve waarde toe. (algemene 
evaluaAe)  

− Omdat het zelfconcept uit meerdere zelfschema’s bestaat, is het normaal dat er 
variaAe is in de wijze waarop we die aspecten waarderen. 

− Sommige facepen beoordelen we posiAever en vinden we belangrijker dan 
andere. 

− Zelfwaardering is nodig voor zelfactualisaAe. 
− Zelfwaardering 

o De affecAeve component van het zelf, bestaande uit een algemene 
evaluaAe van het zelf en een algemene inschaxng van iemands waarde. 
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o Verwijst naar hoe we ons over onszelf voelen. 
− Zelfconcept 

o Refereert aan hoe we over onszelf denken. 
− Niet alleen de mate van zelfwaarde speelt een rol, maar ook de stabiliteit ervan. 
− Zelfwaardering is iet een individuele verschilvariabel, maar het niveau ervan 

wordt ook door situaAonele factoren bepaald. 
− Is ook aqankelijk van externe factoren, zoals succes en mislukking, 

veranderingen in iemands financiële situaAe, of bij het aanknopen of afspringen 
van sociale contacten.  

− Leden van individualisAsche culturen hebben een voorkeur voor uniek zijn of tot 
de minderheid behoren. Leden van collecAvisAsche culturen hebben liever 
deeltjes die passen bij de rest. 

− Onbekwaam en onwetend 
o We hebben de neiging om eigen vaardigheden in diverse domeinen te 

overschapen. Merkwaardig is dat deze tendens het meest uitgesproken 
is bij diegenen die het minst competent zijn. Studenten met de laagste 
scores voor logisch redeneren (op basis van objecAeve testscores) 
overschapen zichzelf het meest, zowel wat hun ingeschape 
bekwaamheid als wat hun testscores betreW (relaAeve posiAe ten 
aanzien van hun klasgenoten, in procenten op 100). Blijkbaar zijn 
ondermaatse presteerders dubbel vervloekt omdat ze niet weten dat ze 
niet weten.  

I. De behoeWe aan zelfwaardering 

− Zelfwaardering:  
o Een affecAeve component van het zelf 
o Algemene evaluaAe van et zelf en een algemene inschaxng van iemands 

waarde. 
− Zelfwaardering bij jongeren 

o ‘De meerderheid van de Vlaamse 
jongeren heeW een posiAef zel{eeld, 
een goede relaAe met de ouders en 
neemt uitgebreid deel aan het 
verenigingsleven. Dat is de 
belangrijkste conclusie van de 
Vlaamse Jeugdmonitor…’ 

− Oorzaken 
o Leary & Baumeister (2000): zelfwaardering is een indicator van het beeld 

dat anderen van ons hebben. 
o Greenberg et al. (1997): Terror Management Theorie, zelfwaardering is 

buffer voor doodangst 
o Maslow (1943): Zelfwaardering is een voorwaarde voor psychisch 

welbevinden. 
− Impliciete zelfwaardering: een weinig bewuste, automaAsche evaluaAe van het 

zelf, die op een subAele wijze gemeten wordt. (bv. Naamlepereffect) 

II. Mechanismen van zelfverheerlijking 

− Mensen hebben doorgaans een hoge pet op van zichzelf 

 30
Sociale psychologie 
Manon Meert



o Bv. Overdreven opAmisme omtrent de toekomst. Meer mensen dan je 
zou verwachten scoren boven het gemiddelde. 

o Impliciete egoAsme 
• Een automaAsche, onderhuidse vorm van verheerlijking van alles wat 

met het zelf te maken heeW. 
• Naamlepereffect: Het fenomeen dat we een grotere voorkeur 

hebben voor de lepers uit onze eigen naam, dan andere lepers uit 
het alfabet. We zijn op zoek naar reflecAes van onszelf in de 
omgeving. (bv. Blomme – bloemist, Van Ulster – woont in Hulst) 

− 4 methoden om zelfwaardering te verhogen: 
o Zelfdienende cogniAes (info draaien en keren tot die voor hunzelf goed 

uitkomt) 
o Zelqandicappering (bij mislukking eigen onbekwaamheid verdoezelen) 
o Zich koesteren aan het succes van anderen (afstand nemen van ‘losers’) 
o Neerwaartse sociale vergelijkingen (vergelijken met anderen die minder 

goed af zijn) 
− ToekomstverwachAngen studenten 

 
 
 
 
 
 
 
 

− 
Zelfdienende informaAeverwerking 

o Illusie van objecAviteit: Het niet vlakaf afwimpelen van wat het zelf 
bedreigd, maar het zeer ingenieus zijn in het vinden en combineren van 
allerlei argumenten die tot gewenste conclusies leiden. Die argumenten 
worden omgebogen, zodat ze ‘passen’ en war niet wenselijk is wordt 
weggefilterd en gewist. 

o Hoe dit overdreven opAmisme verklaren? 
• Uitgebreide theorieën worden geconstrueerd om de rooskleurige 

toekomst te ondersteunen. 
• Men bedient zich van ego-beschermende raAonalisaAes en is als het 

ware de advocaat van de zaak ‘het zelf’. 
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▪ Bv. De stelling dat een vaste relaAe op jonge leeWijd leidt tot 
stabiel huwelijk. 
❖ Zij die geen vaste relaAe hadden op jonge leeWijd waren even 

overtuigd dat hun gebrek aan ervaring de beste waarborg 
was voor een stabiel huwelijk. 

❖ Zij die wel relaAes hadden zagen ervaring als een voordeel. 
− Zelqandicapering: 

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

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

o Mannen zelqandicaperen zich vaak door drugs te gebruiken of niet te 
oefenen. 

o Vrouwen beroepen zich eerder op stress en fysieke factoren. 
o Mensen met lage zelfwaardering: defensief excuus creëren en hun 

gezicht redden bij mislukking. 
o Mensen met een hoge zelfwaarde: extra geprezen worden bij succes. 
o Berglas & Jones experiment 

• Fase 1: analogie test met posiAeve feedback  
▪ Groep A: gemakkelijke test en dus hoge succesverwachAng 
▪ Groep B: moeilijke test en dus lage succesverwachAng 

• Fase 2: twee test met vooraf keuze tussen 
▪ Actavil (prestaAebevorderende drug) 
▪ Pandocrin (prestaAehinderende drug) 

• Resultaat: A kiest voor Actavil, B voor Pandocrin. 
− Zich koesteren aan het succes van anderen 

o Verhoogde zelfwaardering door associaAe met succesvolle personen 
(BIRGing) – Basking in Reflected Glory 
• Meer idenAficeerbare voetbalsupporters na een overwinning van het 

team. 
• Verkiezingsaffiches van de winnende parAj blijven langer hangen na 

de verkiezingen. 
o Net zoals de zelfwaardering sAjgt door zich te affiliëren met succesvolle 

personen en groepen, kan zelfwaardering een knauw krijgen indien we 
ons verbonden weten met personen en teams die mislukken. 

o 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  
o De defensieve neigingen om onszelf te vergelijken met anderen die get 

minder goed hebben (minder succesvol, gelukkig of welgesteld). 
• Slachtoffers vergelijken zich met diegenen die er nog slechter aan toe 

zijn (borstkankerpaAënten) 
o Hoe reageert men op succes van een goede vriendin? Met fierheid of 

met jaloersheid? 
• Tesser: hangt af van de relevanAe voor het zelf van het succes  

▪ Zelfrelevant -> jaloersheid 
▪ Nier zelfrelevant -> Birging 

o Nadeel: 
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• Indien we slechter presteren dan gelijkende anderen, zijn er 
negaAeve gevolgen voor de zelfwaardering mogelijk. 

o Voor mensen met een lage zelfwaardering hebben neerwaartse 
vergelijkingen een opbeurend effect. Vooral indien we tegenslag kennen 
of een mislukking te verwerken krijgen, zullen we meer neerwaarts 
vergelijken.  

o De donkere kant van hoge zelfwaardering 
• Deelnemers legden een test af. De test werd voorgesteld als 

verkennend en de items waren gemakkelijk op te lossen (de niet-
egobedreigde condiAe) of de test werd voorgesteld als gevalideerd 
en de problemen waren moeilijk (egobedreigende condiAe). Hierna 
worden ze een korte conversaAe met een partner. Studenten met 
een hoge zelfwaardering werden door de partner duidelijk minder 
sympathiek bevonden in de egobedreigingscondiAe. 

III. Zijn posiAeve illusies adapAef? 

− PosiAeve illusies 
o Personen met een lage zelfwaardering hebben doorgaans een accurater 

zel{eeld. 
o Hun laag zel{eeld correspondeert beter met het beeld dat observators 

over hen hebben. 
o Conclusie: posiAeve illusies zijn adapAef omdat ze de producAviteit en de 

psychische gezondheid van het individu kunnen bevorderen, maar niet 
om hun accuraatheid. 

− NegaAeve effecten van posiAeve illusies  
o Het effect van posiAeve illusies is van korte duur, op lange termijn 

kunnen ze schadelijk zijn.  
o Mensen met een overdreven zelfwaardering worden negaAever 

beoordeeld. 
o Personen met een hoge zelfwaardering worden vlugger boos na 

negaAeve feedback, afwijzing en andere egobedreigingen (Bushman & 
Baumeister, 1998) 

o Te hoge zelfwaardering leidt tot negaAeve oordelen van anderen. 

IV. ZelfpresentaAe 

− ZelfpresentaAe: 
o Het proces waarbij we een vorm trachten te geven aan de impressies die 

anderen van ons vormen. 
− Redenen: 

o We willen allerlei voordelen van anderen verkrijgen. 
o We hangen door zelfpresentaAe een beeld op van onszelf dat door 

anderen kan bevesAgd worden, waardoor het zelfconcept verstrekt 
wordt. 

o We kunnen van het gestelde gedrag eigenschappen afleiden en die in het 
zel{eeld integreren. 

o Het zelf maakt een deel uit van het publiek. 
o ZelfpresentaAe en het beeld dat we hierdoor bij anderen oproepen, 

verduidelijken hoe we verwachten zelf door hen behandeld te worden. 
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Wanneer we steeds dezelfde rol aannemen weten mensen ‘wat ze aan 
ons hebben’ en kunnen ze zich hierop baseren.  

− Het spotlight- of schijnwerpereffect:  
o De overtuiging dat de publieke schijnwerpers meer op ons gericht zijn 

dan in de realiteit.  

I. Strategische zelfpresentaAe 

− Strategische zelfpresentaAe: 
o De inspanningen om de indrukken van anderen in een bepaalde richAng 

te sturen met het oog op het verwerven van invloed, macht, sympathie 
en goedkeuring. (competenAe en bekwaamheid) 

− Men heeW dus een publiek voor ogen en speelt een soort theater. 
o Nochtans wordt dit ‘sociaal bewustzijn’ overschat, cf. 

schijnwerperseffect. 
− Drie vormen van strategische zelfpresentaAe  

o ‘Get along’ (sympathiek overkomen) 
• Vleien en complimenteren (subAele vormen ervan) 
• Gelijkenissen opdrijven (cf. Zanna & Pack, 1975) 

Vrouwelijke studenten hadden de verwachAng een apracAeve of een 
niet-apracAeve student te ontmoeten. De apracAeve student was 
een adonis, student aan een presAgieuze universiteit, in het bezit van 
een auto en vrijgezel. De niet-apracAeve student had geen enkel van 
deze posiAeve kenmerken. In beide condiAes werd eveneens gezegd 
dat de student tradiAonele opvaxngen had over sekserollen. De 
deelnemers vulden dan een vragenlijst in over sekserollen die 
zogezegd aan de mannelijke studenten zou worden getoond. De 
resultaten bleken dat de vrouwelijke studenten hun axtudes flink 
hadden bijgekleurd wanneer ze dachten dat ze een apracAeve man 
zullen te ontmoeten, maar dit deden ze niet toen ze dachten een 
niet-apracAeve man te ontmoeten. 

• Uiterlijke aantrekkelijkheid 
o ‘Get ahead’ (vooruitkomen) 
o Status 

II. ZelfverificaAe 

− Naast strategische zelfpresentaAe is zelfverificaAe een belangrijke vorm van 
zelfpresentaAe 

− ZelfverificaAe 
o Het verlangen door anderen gezien te worden zoals we onszelf zien, 

waardoor ze het zel{eeld kunnen bevesAgen. 
o De behoeWe om zichzelf strategisch te presenteren kan conflicteren met 

de behoeWe tot zelfverificaAe. 
• Zou het zo zijn dat mensen met een negaAef zelfconcept eveneens 

wensen dat hun zel{eeld door anderen bevesAgd wordt? 
▪ Swann-onderzoek: partner kiezen uit iemand die hen posiAef had 

beoordeeld en iemand die negaAef oordeelde. 
▪ Deelnemers met een posiAef zel{eeld kozen eerder iemand die 

hen posiAef beoordeelde, terwijl deelnemers met een negaAef 
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zel{eeld eerder kiezen voor iemand die hen negaAef 
beoordeelde. 

▪ Analoge resultaten voor hechte relaAes 
▪ Onderdanig beschouwd, maar vindt zelf dominant -> asserAever 

dan gewoon. 
▪ Vonden dat onterecht dominant werden beschreven -> 

onderdaniger 

III. Individuele verschillen in zelfsturing 

− Individuen verschillen in de manier en de mate waarin ze hun gedrag afstemmen 
op de sociale situaAe. 

o Zelfsturingsschaal (Snyder) 
• 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 relaAef stabiel in verschillende situaAes) 

▪ (-) Ik vind het moeilijk om het gedrag van anderen na te bootsen. 
▪ (-) Ik verdedig alleen ideeën waar ik achter sta. 

− Wellicht is geen van beide oriëntaAes het beste, maar is het belangrijk om niet 
extreem te zijn. 

− Zelfsturing: 
o De neiging om het gedrag af te stemmen op de eisen van sociale situaAes 

en andere personen. 
− Mensen die een rolletje spelen, vallen NIET dikwijls door de mand. 

V. Slotwoord: het dynamische zelf 

− De sociaalpsychologische bevindingen die we in dit hoofdstuk zagen, geven de 
aanleiding tot een meer dynamische en acAeve invulling van hoe men tot 
zel�ennis en zelfwaardering komt. 

o Zelfanalyse en introspecAe is nodig, maar kan misleidend zijn. Tegelijk is 
de weg naar verandering minder direct. 

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

o Een scala aan zelven ondersteunt de zelfwaardering. 

Hoofdstuk 4: Sociale percepAe  

Dit hoofdstuk handelt over sociale perceptie, hoe we tot oordelen over anderen 
komen. 

− Woord vooraf: We nemen met zen allen acAef en enthousiast deel aan sociale 
percepAe, in een poging om de bewegingsredenen van anderen te begrijpen. 

VI. Het ruwe materiaal van de eerste indruk 

− Diegene die jou observeert, heeW snel een eerste indruk die zijn of haar verdere 
ideeën over jou sturen.  
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− Deze indrukken worden gevormd in slechts enkele seconden Ajd, of zelfs in een 
Aende van een seconde.  

− 90% van de eerste indruk is gebaseerd op kledij en lichaamstaal. Een groot 
gedeelte van wat je uitstraalt, heb je nauwelijks onder controle. Er zijn veel 
kanalen om op alles te lepen: 

o Gebaren 
o Lichaamsbewegingen 
o Lichaamshouding 
o Vocale kenmerken (ritme en toonhoogte) 
o Uiterlijkheden  
o SituaAes 
o Gedrag 

 
 

I. De waarnemer 

− Waarnemers zijn geen passieve recipiënten van informaAe, maar sturen acAef de 
sociale percepAe.  

− Sociale percepAe werkt niet zoals een fototoestel. Iedereen ziet zijn of haar eigen 
realiteit. 

− Eerdere ervaringen hebben een grote impact op hoe men informaAe selecteert 
en verwerkt. Hieraan refereert het begrip ‘schema’. 

o Een georganiseerde verzameling van kennis over een sAmulus of over 
een categorie van sAmuli.  

o Een schema is geen staAsche kennisverzameling, maar wordt ook 
gebruikt bij het verwerken van informaAe.  

o Schema’s richten het informaAeverwerkingsproces en worden 
gehanteerd om informaAe te selecteren, te ordenen, aan te vullen en in 
het geheugen op te slaan.  

o Voordeel: 
• Laten toe om een massa informaAe in een oogwenk te verwerken. 
• De aandacht wordt gericht op bepaalde soorten sociale informaAe. 

Wanneer die informaAe wordt opgemerkt, kunnen we die gauw 
verbinden met eigenschappen en persoonlijkheidsprofielen die we in 
schema’s opgeslagen hebben. 

• Schema’s sturen de verwerking van nieuwe informaAe, waardoor 
ruw materiaal dat tot de eerste indruk leidt, door verschillende 
manieren kan worden gezien en geïnterpreteerd. 

II. Het uiterlijk 

− Pythagoras: ogen 
− Middeleeuwen: J.B. da Porta vergelijking met dieren 
− AutomaAsche percepAe van ‘primaire kenmerken’ zoals geslacht, huidskleur, 

leeWijd (aan sociale categorieën) 
− Andere uiterlijke kenmerken zoals lengte (dominanAe), gewicht (luiheid, 

gezelligheid), haarkleur, bril (intelligenAe),… 
− Sommige van die kenmerken acAveren stereotypische opmerkingen 

o Bv. ‘wat mooi is, is goed’ 
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o Sprookjes 
o Mensen die er goed uitzien: beschouwd als intelligent, succesvol, 

gelukkig, goed aangepast, sociaal, zelfverzekerd, asserAef, ijdel. 
− Gelaat is wellicht de belangrijkste informaAebron. 
− Gelaatskenmerken 

o Babyfaces 
• Grote ronde ogen, ronde kin, bolle wangen, hoge wenkbrauwen, 

hoog voorhoofd, gladde huid 
• Hartelijk, vriendelijk, naïef, zwak, eerlijk, onderdanig 
• Impact op sociale oordelen 

▪ Gerechtszaken 
▪ Verzorgende beroepen 

o “Typische volwassene” 
• Kleine ogen, lage wenkbrauwen, laag voorhoofd, gerimpelde huis en 

hoekige kin) 
• Sterke dominanAe en competenAe 

− Verkiezingen 
o PoliAci worden ten dele gekozen om hoe ze overkomen en dat rekening 

gehouden wordt met ‘meer’ dan enkel het parAjprogramma. 
III. SituaAes 

− Script 
o Een vooropgezepe opvaxng over hoe een reeks gebeurtenissen zich zal 

voordoen in een specifieke situaAe. 
• Eten in een restaurant, op bezoek gaan, examen 

o Beïnvloeden persoonspercepAe op 2 manieren 
• We zien wat we verwachten te zien 

▪ Zelfde aangezicht -> verschillende situaAe (lopo gewonnen of 
belaagd door hond) -> interpretaAe 

▪ Zodra het script geacAveerd is, wordt het ruwe materiaal in een 
voorbestemd kader geassimileerd en wordt er vanuit dit kader 
betekenis verleend. 

• Kennis va de situaAe (script) stuurt persoonsbeoordeling 
▪ Gedrag conform met het script (weinig informaAef) 
▪ Gedrag niet conform met het script (diagnosAsche waarde) 

IV. Gedrag 

− Eerst indruk wordt gevormd door (Mehrabian): 
o Verbaal gedrag: 7% 
o Non-verbaal gedrag: 55% (lichaamstaal) 
o Paraverbaal gedrag (= niet-linguïsAsche kenmerken van communicaAe, 

zoals de toon, het volume, de intonaAe, de arAculaAe, het Ambre en het 
ritme waarop iets gezegd wordt): 38% 

o Mensen trachten vaak hun ware emoAes te verbergen of ze veinzen 
emoAes. 

− Non-verbaal gedrag 
o Lichaamstaal in de vorm van gedrag gebaseerd op niet-talige signalen of 

tekens, zoals gelaatsuitdrukkingen en lichaamstaal. Gedrag dat de 
gevoelens van de persoon signaleert zonder woorden. 

o Laat toe innerlijke gevoelstoestanden af te leiden 
o Darwin: gelaatsuitdrukkingen zijn universeel 
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o Ekman en Friesen: FACS (Factual AcAon Coding System) 
coderingssysteem discrete emoAes en gelaatsacAes in kaart worden 
gebracht. 

o Expressie basisemoAes is aangeboren 
• Blijheid, angst, verdriet, woede, verrassing en a�eer 
• Het herkennen van emoAes is dus geen cultureel product, maar een 

facet van de menselijke ervaring in het algemeen. 
o Darwin: Herkenning van emoAes heeW een universeel karakter, maar er is 

ook aan klein cultureel voordeel door familiariteit of verwantschap. 
o Cross-culturele herkenbaarheid van emoAonele gelaatsuitdrukking 
o ManifestaAeregels (Display rules) 

• In welke omstandigheden tonen we onze emoAes? 
• Is cultureel bepaald 

o Meta-analyse cross-culturele idenAficaAe van emoAes : 42 landen – 79 
studies 

o Iemand in de ogen kijken:  
• Houdt de aandacht vast 
• Oogcontact mijden: ontwijkend, koud, angsAg, verlegen of 

onverschillig 
• Veel in ogen kijken: inAem, oprecht, zelfverzekerd, respect 

o Aanrakingen: 
• PosiAeve zorg en seksuele belangstelling 
• InAmiteit 
• DominanAe en controle 

o Lachles voor hostessen Olympische Spelen 
• Als je wilt lachen, pak je allebei je mondhoeken beet en trek ze 

omhoog! Dat is een onderdeel van de cursus voor de hostessen die 
Ajdens de Olympische Spelen in Peking buitenlandse gasten 
ontvangen en op die manier het gezicht zullen zijn van China. 

o Lichaamstaal - gebaren 
• In tegenstelling tot de universele betekenis van emoAes, verschillen 

andere non-verbale gedragingen tussen en zelfs binnen een cultuur. 
• Napolitaanse gebaren (de Jorio, 1832) 

▪ SAlte 
▪ NegaAef 
▪ Schoonheid 
▪ Honger 
▪ Bespopen 
▪ Vermoeidheid 
▪ Domheid 
▪ Op zijn goede zijn 
▪ Oneerlijk 
▪ Sluw 
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• Handgebaren 

o Waarheid van leugen onderscheiden 
• Drie non-variabele communicaAekanalen verschaffen relevante 

informaAe over bedrog: 
▪ De stem is het meest diagnosAsche kanaal. Mensen die sterk 

gemoAveerd zijn om te liegen, verhogen hun stemtoon en 
spreken aarzelend. 

▪ Het lichaam is eveneens diagnosAsch. Bedrog kan je vaak aflezen 
aan zenuwachAge bewegingen van handen en voeten en het 
ongedurig wisselen van de lichaamshouding. 

▪ Gelaatsuitdrukkingen binnen bedrog signaleren, maar eigenlijk is 
dit het minst diagnosAsch om zich op te baseren. Het gelaat is 
ook voor bedriegers relaAef gemakkelijk te manipuleren. 

• Nochtans lepen we het meest op het gelaat. Maar, om dit juist te 
doen moet je eigenlijk getraind zijn. (microexpressies) 

• Liegen is cogniAef belastend. Door de cogniAeve last verder op te 
drijven, worden leugenaars gemakkelijker ontmaskerd. 

 

V. ApribuAe: van elementen tot disposiAes 

I. ApribuAetheorieën 

− = theorie over het proces van het toeschrijven van oorzaken aan gedrag. (Fritz 
Heider – stelde dat mensen net als wetenschappers de oorzaken van 
gebeurtenissen proberen te verklaren.  

− We observeren we anderen, analyseren hun gedrag en proberen te voorspellen 
wie wat zal doen. 

− Individuele verschillen in de mate waarin iemand de behoeWe heeW om de 
oorzaken van menselijk gedrag te idenAficeren.  

− Causaliteitsoorsprong:  
o Eerste klasse oorzaken: 

• PersoonsapribuAe/interne apribuAe: Het toeschrijven van het 
gedrag van een doelpersoon aan de actor zelf en zijn of haar interne 
eigenschappen. 

o Tweede en derde klasse van oorzaken: 
• SituaAonele apribuAe/externe apribuAe: Het toeschrijven van het 

gedrag van een doelpersoon aan factoren buiten de actor, hetzij een 
andere persoon, hetzij de situaAe. 

− Stabiliteit 
o Stabiele apribuAe: Het toeschrijven van het gedrag van een doelpersoon 

aan factoren die niet enkel nu aanwezig zijn, maar eveneens in de 
toekomst gelden. (aanleg, karakter) 
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o Instabiele apribuAe: Het toeschrijven van het gedrag van een 
doelpersoon aan factoren die in dit ene geval opgaan, maar op andere 
momenten wellicht niet geldig zijn. (humeur, toeval) 

− Effecten:  
o Mislukken op examen 

− Oorzaak 
o Inspanning 
o Leerkracht 
o Aanleg 
o Interesse 
o Toeval 
o Taak 

II. De theorie van corresponderende gevolgtrekkingen 

− = De theorie die doe voorwaarden omschrijW waaronder een waarnemer uit 
gedrag persoonsapribuAes zal afleiden. Deze voorwaarden zijn keuzevrijheid, 
sociale wenselijkheid en de specificiteit van de gunsAge effecten.  

− Keuzevrijheid: 
o Op Ajd op het werk komen is niet vrij gekozen, maar iemand helpen de 

weg te vinden is doorgaans vrijwillig 
o Cf. Jones en Harris (1967) 

− Onverwacht in de gegeven situaAe / sociale wenselijkheid  
o Hoe groter de sociale wenselijkheid, hoe waarschijnlijker dat iedereen dit 

gedrag in dezelfde situaAe zou vertonen en des te kleiner de kans op een 
corresponderende gevolgtrekking. 

o Naar de les komen in smoking is ongebruikelijk, maar in jeans niet. 
o Out-of-role: gedrag zegt meer over een persoon wanneer het flink van de 

norm afwijkt, waardoor het in de gegeven situaAe allerminst te 
verwachten is.  

− Resulterend in een beperkt aantal gunsAge effecten 
o Gedrag dat verschillende aantrekkelijke uitkomsten oplevert, is minder 

informaAef dan gedrag dat ogenschijnlijk slechts 1 aantrekkelijke 
uitkomst tot doel heeW. 

o Bv. Naar een vegetarisch restaurant gaan 

III. Kelley’s covariaAetheorie 

− Gaat op in de twee suggesAes van Heider 
o Waarnemers maken vaak externe apribuAes, vooral indien gedrag 

veroorzaakt wordt door een andere persoon, de omstandigheden of het 
toeval. Externe oorzaken worden sAefmoederlijk behandeld in de theorie 
van corresponderende gevolgtrekkingen. 
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o Mensen gaan als wetenschappers op zoek naar de oorzaken van gedrag.  
− Volgt de logica van het experiment, waarbij apribuAes worden gebaseerd op de 

simultane aan- en afwezigheid van oorzaak en effect. 
− CovariaAeprincipe: 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. (onderverdeeld in apribuAedimensies): 

o ConsensusinformaAe: InformaAe over het al dan niet voorkomen van het 
effect bij anderen. 

o DisAncAviteitsinformaAe: informaAe over het al dan niet voorkomen van 
het effect bij andere sAmuli.  

o ConsistenAe-informaAe: InformaAe over het al dan niet voorkomen van 
het effect bij andere omstandigheden. (modaliteiten of AjdsAppen) 

− Consensus: 
o PersoonsapribuAe: laag 
o DisAncAviteit: laag 
o ConsistenAe: hoog 
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− Jones & Harris (1967) 
− Studenten kregen in de helW van de condiAes zogenaamd de opdracht een 

negaAef of posiAef essay te schrijven over een controversieel thema, de 
Cubaanse leider Fidel Castro. In de andere hadden de studenten zogenaamd zelf 
vrij gekozen om een anA- of pro-essay te schijven. Deze essays werden dan later 
door deelnemers beoordeeld. Conform de theorie van corresponderende 
gevolgstrekkingen leidden de deelnemers de axtudes van de axtudes van de 
studenten vooral af uit het essay indien de studenten vrije keuze hadden.  

IV. ApribuAevertekeningen  

− = Omdat we in een korte Ajdspanne apribuAes maken, treden er systemaAsche 
vertekeningen op in het verzamelen of verwerken van informaAe over de 
oorzaken van het gedrag dat we proberen te verklaren. Snelheid leidt dus 
mogelijk tot onnauwkeurigheid. 

− Fundamentele apribuAefout: De neiging om, wanneer we het gedrag van 
anderen verklaren, de impact van persoonlijke factoren te overschapen en de rol 
van situaAes te onderschapen.  

o Een van de basisstellingen van de sociale psychologie si dat de 
situaAonele context een grote impact heeW op de mens. 

o Het is niet alAjd even gemakkelijk om dit in het dagelijks even correct in 
te schapen.  

o We hebben NIET de neiging om alle beschikbare informaAe te verwerken 
wanneer we een ander willen beoordelen. Wanneer we het gedrag van 
anderen verklaren, is er dus de neiging om de rol van persoonlijke 
factoren te overschapen en de impact van situaAes te onderschapen.  

o Doel: empirische steun voor de theorie van corresponderende 
gevolgtrekking te vinden, waardoor ze eigenlijk niet zo gelukkig waren 
met hun ontdekking van de fundamentele apribuAefout.  

o We richten onze aandacht vooral op de persoon en veronachtzamen de 
invloed ban de situaAe op het gedrag van de persoon. 

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

− Twee-stappen model 
o ApribuAe van een gedrag verloopt in 2 stappen 

• Stap 1: AutomaAsche persoonlijke apribuAe 
• Stap 2: Aanpassing van de aanvankelijke beoordeling door 

toevoeging  van situaAonele factoren, indien nodig 
o Onderzoek ondersteunt dit 

• We maken snel beoordelingen en vormen gemakkelijk eerste 
indrukken (automaAsch)  

• Extra cogniAeve belasAng of distracAe bevorderen het maken van 
fundamentele fout 

• MoAvering tot zorgvuldigheid/accuraatheid en voldoende Ajd 
reduceren en fundamentele fout. 
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Het tweestappenmodel van apribuAe stelt dat in een eerste stap 
persoonsinformaAe verwerkt wordt en dat dit automaAsch gebeurt. In de 
tweede stap kan eventueel voor situaAonele factoren gecorrigeerd 
worden. Dit correcAeproces vergt echter inspanning. 

− De fundamentele apribuAefout als een perceptueel fenomeen: 
o Heider (1958): apribuAeproces kent analogieën met perceptuele 

vertekeningen zoals opAsche illusies. Indien je naar iemand kijkt die een 
bepaald gedrag stelt, vormt de actor de figuur die de aandacht trekt en 
zinkt de situaAe weg in de achtergrond. We schrijven gebeurtenissen toe 
aan factoren die perceptueel opvallend zijn.  

o Chabris & Simons (1999): creëerden een ‘invisible gorilla’, die duidelijk 
maakte hoe sterk mensen op de figuur lepen ten koste van de 
achtergrond. (basketballers + gorilla)  

o De tendens om het eigen gedrag toe te schrijven aan situaAonele 
oorzaken en dat van anderen aan persoonlijke factoren. 

o Het actor-observatoreffect:  
• De tendens om persoonlijke apribuAes te maken voor het gedrag van 

anderen en situaAonele apribuAes voor zichzelf. 
o Actors: 

• Richten hun aandacht vooral op de omgeving en niet zozeer op 
zichzelf. 

• Zien zichzelf niet, maar richten aandacht op situaAonele factoren die 
hun gedrag sturen.  

• Zijn eerder geneigd situaAonele apribuAes te maken. 
• Percipiëren een causaal verband tussen hun gedrag en belangrijke 

aspecten van de situaAe.  
o Observatoren: 

• Richten hun aandacht op de actor 
• Leggen een oorzakelijk verband tussen het geobserveerde gedrag en 

de persoon die ze waarnemen.  
o Experiment Storms 

• Actoren  hebben een kennismakingsgesprek dat door observatoren 
bekeken wordt. Achteraf krijgen de deelnemers beelden te zien 
waarin ze zichzelf bekijken vanuit het perspecAef van de observator, 
of vanuit het perspecAef van de actor, of ze krijgen geen 
filmmateriaal (controlecondiAe). Actoren die zichzelf achteraf bezig 
zijn vanuit het perspecAef van een observator, maakten meer 
persoonsapribuAes, terwijl observatoren die achteraf het perspecAef 
van de actor aangeboden kregen, meer situaAonele apribuAes 
maakten. 

• Samengevat, in de omgekeerde visuele perspecAefcondiAes 
oordeelden actoren meer als observatoren (minder situaAonele, 
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meer persoonsgebonden apribuAes) en observatoren meer als 
actoren (meer situaAonele, minder persoonsgebonden verklaringen). 

o Lassiter et al (2001) 

− ApribuAes als culturele construcAes 
In een van de eerste studies over dit onderwerk vroeg Miller aan Amerikanen en 
Indiërs om oorzaken op te sommen voor posiAef en negaAef gedrag. Op jonge 
leeWijd werden nauwelijks culturele verschillen geconstateerd, maar naar mate 
de leeWijd toenamen, maakten Indiërs meer situaAonele en Amerikanen meer 
persoonlijke apribuAes.  

o Oost-Aziaten: huldigen het mensbeeld dat iedereen kneedbaar is en 
gemakkelijk beïnvloed wordt door de sociale context. 

o Leden van dergelijke culturen verklaren gedrag op andere wijze en zijn 
daarom minder geneigd om de fundamentele 
apribuAefout te maken.  
oNaast apribuAes voor het menselijk gedrag 
vinden we ook verschillen op het perceptuele 
niveau.  
•Hoe beoordelen biculturelen foto’s zoals 
wanneer een vis voor een groep zwemt? 
Amerikanen beschouwen deze vis als de leider 
(persoonlijke apribuAe), terwijl Chinezen 
denken dat de vis door de groep verjaagd 

werd (situaAonele apribuAe). Onderzoekers 
toonden aan in China geboren die aan een Amerikaanse universiteit 
studeerden, symbolen van beide culturen (zoals Chinese of 
Amerikaanse vlaggen) en tespen studenten daarna met de hierboven 
beschreven ‘vissentest’. De studenten die Chinese symbolen te zien 
kregen, rapporteerden meer situaAonele apribuAe – ze beschreven 
de solitaire vis eerder als ‘verjaagd’ dan als de ‘leider’ in vergelijking 
met hun medestudenten die vooraf met Amerikaanse symbolen 
geconfronteerd werden. 

− CogniAeve heurisAeken 
o HeurisAeken kunnen onze percepAe van de realiteit vertekenen, en dus 

ook onze sociale percepAe.  
o BeschikbaarheidsheurisAek 

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

o Valse consensuseffect  
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• We overschapen de aanwezigheid van kenmerken die we zelf 
hebben in anderen. 

• 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. 

o RepresentaAviteitsheurisAek 
• De vaststelling dat men relaAef ongevoelig is voor consensus-

informaAe onder de vorm van numerieke basisfrequenAes. Een 
levendig voorval vertekent het oordeel en leidt tot overschaxng van 
de frequenAe.  

− MoAvaAevertekeningen  
o Sociale waarnemingen worden dikwijls door persoonlijke behoeWen, 

wensen en voorkeuren gekleurd. Soms ziet men wat men wil zien. 
o Bv. Zel{escherming en zelfverheerlijking dragen bij tot het vertekenen 

van apribuAes 
• Succes schrijven we toe aan onszelf en mislukking aan externe 

oorzaken. 
• Succes van anderen wordt toeschreven aan externe oorzaken en 

mislukking aan interne oorzaken. 
o ConservaAeven zijn eerder geneigd om de oorzaak van armoede, 

misdaad en andere sociale problemen bij het individu zelf te zoeken.  
o Progressieven schrijven dergelijke problemen daarentegen toe aan 

maatschappelijke omstandigheden, of breder gesteld, aan situaAonele 
factoren.  

o Geloof in een rechtvaardige wereld: 
• De opvaxng dat in deze wereld iedereen krijgt waar hij of zij recht 

op heeW en dat iedereen uiteindelijk naar verdienste zal worden 
beloond. 

• Indien we ervan overtuigd zouden zijn dat de wereld niet 
rechtvaardig is, bv. Omdat alles wordt bepaald door het noodlot, of 
omdat we aannemen dat de wereld rot en corrupt is, dan zouden we 
ons eigen lot moeilijk kunnen beheersen. Om ons tegen deze 
dreiging te beschermen, keren we ons soms tegen slachtoffers of 
tegen diegenen die zich aan de onderkant van de maatschappij 
bevinden.  

• Crossculturele vergelijkingen wijzen uit dat mensen uit arme regio’s 
minder in een rechtvaardige wereld geloven. De neiging om 
slachtoffers te minachten of te kleineren kan ten slope ook worden 
beschouwd als een manifestaAe van de fundamentele apribuAefout. 

• De aandacht is te veel op het slachtoffer en te weinig op de situaAe 
gericht. 

VII.IntegraAe: van disposiAes tot impressies 

− Mensen worden door meerdere eigenschappen gedefinieerd. 

I. Enkele basisbevindingen 

− Enkele eenvoudige veranderingen aan de presentaAe van persoonsrelevante 
informaAe beïnvloeden de impressievorming. 
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− De volgorde waarin de trekinformaAe wordt gepresenteerd, heeW een effect op 
de beoordeling.  

− Bepaalde trekken kunnen een proporAonele impact hebben. 
− Asch (1946) 

o Een doelpersoon werd beschreven aan de hand van de trekken 
intelligent, vlijAg, impulsief, kriAsch, koppig en afgunsAg. 

o Deze lijstjes werden gemanipuleerd om te zien wat het effect ervan zou 
zijn. 

− Een belangrijke bevinding: 
o Primauteitseffect: informaAe die het eerst in een reeks voorkomt, heeW 

meer impact op impressies dan later gepresenteerde informaAe. 
• Twee verklaringen: 

▪ Aandacht verzwakt naarmate men meer informaAe krijgt. 
▪ Verzwakt indien waarnemers gemoAveerd zijn en wanneer ze 

niet onder druk gezet worden vlug tot een besluit te komen.  
• Betekenisveranderingshypothese: 

▪ Nieuwe inconsistente informaAe wordt geherinterpreteerd in 
overeenstemming met de iniAële impressie. 

▪ Het feit dat, zodra een impressie gevormd is nieuwe, 
inconsistente informaAe op basis van de iniAële impressie 
geherinterpreteerd zal worden. 
❖ Bv. Vriendelijk en kalm -> zachtaardig, rusAg, sereen MAAR 

Wreed en kalm -> koel, sluw en berekend 
− Centrale vs perifere trekken 

o Centrale trekken:  
• Trekken die de aanwezigheid van andere trekken impliceren en 

daardoor een sterke impact hebben op de resulterende indruk. 
o Impliciete persoonlijkheidstheorie: 

• Een netwerk van veronderstellingen over verbanden tussen 
persoonlijkheidstrekken en hun relaAes met gedragingen. 
▪ We verwachten van iemand die eerlijk is, dat hij of zij eveneens 

vriendelijk is. 
▪ Bepaalde trekken worden eveneens verondersteld gerelateerd te 

zijn aan specifieke gedragingen. (bv. Traag spreken -> niet slim) 
o Een tweede belangrijke bevinding: trekken die een sterke invloed 

uitoefenen of van andere trekken doen veronderstellen, zijn centrale 
trekken. Perifere trekken hebben minder effect op de globale impressie. 
• Asch studies met treklijsten hartelijk vervanger door koel heeW een 

groot effect op de globale evaluaAe. 
• Beleefd vervangen door onhandig heeW een klein effect. 

II. IntegraAe van kenmerken in een globale impressie 

− InformaAe-integraAe: 2mogelijke modellen 
o SummaAef/addiAef model: H(oog)+ H+ M(aAg)+ M+ (3+3+2+2) 

• Dit model veronderstelt dat sociale waarnemers een globale 
impressie van een persoon vormen door alle posiAeve en negaAeve 
kenmerken op te tellen. 

• Bv. Eerder onder de indruk van 2 + kenmerken dan 1. = sterk 
o Gemiddelde model: H+ H+ M+ M+ (3+3+2+2)/4 
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• Dit model veronderstelt dat sociale waarnemers een globale 
impressie van een persoon vormen door het gemiddelde te nemen 
van alle posiAeve en negaAeve kenmerken.  

• Bv. 2+ kenmerken en 2 maAge kenmerken = tussen sterk en maAg 
− InformaAe-integraAetheorie van N.H. Anderson 

o De theorie die stelt dat impressies gebaseerd zijn op gewogen 
gemiddelde van de kenmerken van de doelpersoon. 

III. Afwijkingen van het gemiddelde model 

− DisposiAes van de waarnemer:  
o Sommige waarnemers weinig of geen rekening houden met bepaalde 

trekken, terwijl anderen dit wel doen. 
o ‘Eye of the beholder’ 

• De waarnemer is de belangrijkste factor in de beoordeling en de 
doelpersoon is weinig belangrijk.  

o We kunnen niet ontkennen dat mensen bij de boordelingen van anderen 
zichzelf vaak als standaard of referenAekader nemen. 

− Effecten van primeren 
o De tendens van recent gebruikte woorden of ideeën om opnieuw voor 

de geest te komen en de interpretaAe van nieuwe informaAe te 
beïnvloeden. 

o Onderzoek: 
• Lijst 1: ‘dapper’, ‘onaqankelijk’ en ‘avontuurlijk’ 
• Lijst 2: ‘roekeloos’, ‘dwaas’ en ‘onvoorzichAg’ 
• Oordeel over man die bergen beklom, aan avontuurlijke tochten 

deelnam en met een zeilboot de oceaan probeerde over te steken. 
▪ Hoewel de doelpersoon in beide condiAes op dezelfde manier 

beschreven werd, ontstonden er toch uiteenlopende impressies, 
aqankelijk van de recent geprimeerde trekken. 

o Er zijn niet alleen effecten van cogniAe en informaAeverwerking op de 
impressievorming, ook affecAeve processen spelen een rol. De 
gemoedstoestand van de waarnemer heeW een impact op de impressies 
over anderen.  
• Gelukkige deelnemers hebben meer aandacht voor posiAeve 

gedragsinformaAe en vormen eerder een gunsAge impressie over 
een doelpersoon dan die negaAeve feedback krijgen.  

− Eigenschappen van de doelpersonen: 
o Persoonlijkheidsverschillen tussen mensen: 

• EmoAonele stabiliteit (neuroAcisme)  
• Extraversie (stemmen mensen het meest overeen – makkelijk 

observeerbaar) 
• Altruïsme  
• ConsciënAeusheid 
• Openheid 

o TreknegaAviteitsvertekening  
• NegaAeve informaAe heeW meer impact dan het loutere gewicht. 
• Indrukken gevormd op basis van negaAeve termen (onbetrouwbaar) 

zijn extremer dan op basis van even posiAeve (eerlijke) termen. 
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• Dijksterhuis & Aarts experiment over subliminale presentaAe van 
posiAeve en negaAeve woorden aandacht) 

• Ito et al. Experiment oer ERP acAviteit als reacAe op posiAeve, 
negaAeve en neutrale a{eeldingen (verwerking). 

VIII.ConfirmaAevertekening: van impressies naar de realiteit 

− Zodra we een bepaalde opvaxng hebben, ook al is die gebaseerd op onvolledige 
of gebrekkige informaAe, zijn we weinig geneigd om die aan te passen. De 
neiging om meningen te behouden, is niet enkel typisch bij impressievorming, 
maar geldt ook op andere terreinen. Zo blijven we investeren in aandelen die hun 
waarde verliezen, blijven managers slecht werkende plannen implementeren, of 
slagen juryleden er niet in hun opinie te herzien wanneer blijkt dat het 
bewijsmateriaal hoogst twijfelachAg is.  

− = De tendens informaAe te interpreteren en te vervormen in overeenstemming 
met de bestaande opvaxngen. 

I. PersistenAe van opvaxngen 

− PersistenAe van opvaxngen 
o Ambigue gebeurtenissen die allerlei interpretaAes mogelijk maken, zijn 

als inktvlekken: men ziet erin wat men wil of verwacht te zien. 
o Ambigue info verhoogd de vertekening (Darley & Gross) 

• Dus, meer info leidt niet alAjd tot meer accuraatheid. 
− Niet-ambigue, extra informaAe leidt tot minder vertekening 

o Mag niet te ver afwijken 
o Dient consistent aanwezig te zijn 

− Gemengde evidenAe 

o Deelnemers evalueerden de lees-en rekencapaciteiten van Hannah, een 
negenjarig meisje van wie gezegd werd dat ze uit een laag -of hoog 
sociaaleconomisch milieu kwam. Deelnemers die ook een video van de 
testafname van Hannah bekeken, waren geneigd de verwachAngen te 
vergroten. 
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II. Confirmatorische hypothesetoetsing 

− Het zoeken van informaAe die in overeenstemming is met de bestaande 
opvaxngen. 

o Swann & Snyder (1978):  
• Deelnemers die dachten kennis te maken met extraverte personen 

vroegen naar info die gerelateerd is aan die extraversie. 
o Er werd zelfs geconstateerd dat professionals zoals psychotherapeuten 

aan confirmatorische hypothesetoetsing lijden. 
  

III. De zelf vervullende voorspelling 

− Het proces waarbij de verwachAngen over een persoon hem of haar er toe 
brengen om zich conform die verwachAngen te gaan gedragen. 

o (1) Een waarnemer koestert verwachAngen tegenover een actor. Indien 
de waarnemer gemoAveerd is om een accurate impressie van de 
doelpersoon te hebben, bekrachAgt hij of zij minder de eerste 
verwachAngen. Waarnemers die niet aandachAg zijn, veroorzaken vaker 
de zelfvervullende voorspelling. 
(2) (= het verband tussen verwachAngen en gedrag) De waarnemer 
gedraagt zich in overeenstemming met die verwachAngen. Is aqankelijk 
van contextuele factoren. Zo brengen waarnemers in een machtsposiAe 
bv. De zelfvervullende voorspelling eerder op gang. 
(3) (= het verband tussen het gedrag van de waarnemer en de reacAe van 
de doelpersoon) De actor pas zijn of haar gedrag aan, zodat het gedrag 
van de waarnemer beantwoord wordt. De doelpersoon is zich vaak niet 
bewust van de indrukken van anderen. Indien de doelpersoon er zich wel 
van bewust is dat die indrukken vals zijn, tracht hij of zij deze meestal te 
ontkrachten, waardoor de waarnemers verplicht zijn om hun 
verwachAngen te herzien.  

− Meestal zullen je antwoorden de verwachAngen van de sociale waarnemer niet 
echt ontkrachten.  

− Confirmatorische hypothesetoetsing leidt tot een vicieuze cirkel waarin mensen 
eenzijdig om informaAe vragen die dan ook eenzijdig aangeleverd wordt.  

− Rosenthal experiment 

IX. Slotwoord 

− Waarnemers vormen in enkele seconden hun eerste indruk. (uiterlijk, situaAe en 
gedrag)  

− In alle fasen van de sociale percepAe is er een conflict tussen de snelheid 
waarmee een oordeel wordt gevormd en de accuraatheid ervan. 
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− Het is duidelijk dat waarnemers vaak afwijken van de logica en de kasrekening en 
dat sociale percepAes vaak vertekend zijn. 

− Echter, meestal zijn we tevreden over onze sociale oordelen, en bovendien 
kunnen we niet alAjd info verwerken. 

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

Hoofdstuk 5: Sociale beïnvloeding 

In dit hoofdstuk behandelen we vormen van sociale beïnvloeding die variëren op een 
dimensie tussen spontaan en niet-dwingend aan de ene kant opgelegd en dwingend 
aan de andere kant. 

− Milgram concludeerde dat zelfs de meest gewone mensen afschuwelijke 
misdaden kunnen begaan, indien ze in bepaalde situaAes geplaatst worden en 
bepaalde prikkels ontvangen.  

− Sociale context heeW een enorme impact op het gedrag.  
− Door een situaAe kan iemand gedrag vertonen waarvan hij of zij zich zelfs niet 

kan indenken dit ooit echt te zullen doen.  
− De kracht en het effect van de sociale context blijken uit allerlei alledaagse, 

minder tot de verbeelding sprekende gebeurtenissen.  
− Sociale beïnvloeding:  

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

− Sociale beïnvloeding varieert tussen spontaan en niet-dwingend enerzijds en 
opgelegd en dwingend anderzijds.  

− AutomaAsche beïnvloeding, conformiteit, instemming en gehoorzaamheid 
kunnen op deze dimensie worden gesitueerd. 

I. AutomaAsche sociale beïnvloeding 

− SubAele vorm van beïnvloeding waarop vrijwel reflexmaAg gereageerd wordt. 
o ImitaAe door voorbijgangers 
o Gebeurt ook wanneer we anderen in een film of foto observeren. Tijdens 

de observaAe bewegen we immers allerlei kleine spieren in ons gelaat 
die door op een bepaalde wijze samen te trekken tot micro-expressies 
leiden.  

o Cultuuroverdracht bij dieren: bultrugwalvissen 
o Pasgeborenen imiteren al snel gebaren (mond openen snelste)  
o Pasgeborenen rhesusaap imiteert menselijke gebaren 

− Kameleoneffect 
o Volwassenen imiteren automaAsch gedrag uit hun omgeving en passen 

zich aan zoals een kameleon. 
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• Chartrand en Bargh (1999) voerden een klassieke studie uit naar het 
‘kameleoneffect’. Deze grafiek toont het aantal keer per minuut dat 
deelnemers over hun gezicht strijken of hun voet schudden in 
condiAes waarbij een handlanger respecAevelijk over het gezicht 
strijkt of de voet schudt. 

o Verklaring: synchronisaAe doet interacAe vloper verlopen  
o Door imitaAe maak je duidelijk dat je de ander begrijpt, die zelf dan ook 

het idee heeW dat hij of zij beter begrepen wordt, waardoor de interacAe 
beter verloopt. 

o 2e experiment: deelnemers die geïnAmideerd worden door handlanger 
beoordelen de handlanger posiAever. 

− Spiegelgedrag 
− ConAnuüm sociale beïnvloeding 

o Sociale beïnvloeding varieert aqankelijk van de druk die op het individu 
uitgeoefend wordt. Een individu kan (1) onderworpen zijn aan 
automaAsche beïnvloeding, (2) zich conformeren aan groepsnormen of 
een onaqankelijke posiAe innemen, (3) instemmen met verzoeken of 
asserAef zijn, of (4) gehoorzamen aan de bevelen van een autoriteit of 
zich ertegen verzepen.  

II. Conformiteit 

− De tendens tot aanpassing van percepAes, opinies en gedrag in 
overeenstemming met de geldende groepsnormen. 

− Normen: 
o Overtuigingen die het gedrag richAng geven, gebaseerd op wat de groep 

als typische of wenselijke gedragingen beschouwt. 
− In individualisAsche culturen wordt conformiteit soms gezien als een uiAng van 

zwakheid. 
− Conformiteit is evenwel een essenAeel onderdeel van elk maatschappelijk 

systeem. 
o Veilig verkeer is ondenkbaar zonder confirmiteit 
o Normen scheppen verwachAngen (cfr. EAquepe), zorgen voor een gevoel 

van veiligheid en stroomlijnen interacAes (cfr. Scripts) 
o Normen kunnen veranderen over Ajd: 

• Borst-taille raAo in de 20e eeuw: 
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• Playboy magazine: 

• Playgirl magazine: 
▪ Male centerfolds: 1973-1997 

❖ BMI: r = +.29 
❖ (Geschat) Percentage lichaamsvet: r = -.34 
❖ Fat Free Mass Index: r = -.38 

• Het is niet gemakkelijk om sociale normen te doorbreken. 
• NegaAeve punten: 

▪ Conformiteit kan schadelijk en zelfs levensbedreigend zijn. 
▪ Excessief lijngedrag om toch maar te kunnen beantwoorden aan 

wat gezien wordt als de ideale maten, met vaak problemaAsche 
gevolgen.  

I. De klassieke studies 

− AutokineAsch effect (Muzafer Sherif) 
o SAlstaand lichtpunt lijkt te bewegen in het donker (visuele illusie – 

ambigu sAmulus) 
o Individuele verschillen in percepAe van de beweging (van 2 tot 25cm) 
o CondiAes 

• Alleen condiAe: schapen van de beweging stabiliseert na enkele 
minuten 

• GroepscondiAe: convergenAe van individuele oordelen naar een 
groepsoordeel 

• Nieuweling in de groep adopteert de groepsnorm 

• Sherif (1936) constateerde dat in een groep spontaan een norm 
ontstond. Deze grafiek toont hoe de beoordelingen van drie 
groepsleden over een schijnbaar bewegende lichtvlek naar elkaar toe 
groeien. Elke groep ontwikkelde dus een eigen, unieke norm, 
waaraan alle groepsleden zich conformeerden.  

• De deelnemers zijn onzeker over de waarneming van de realiteit die 
ambigu is. Daardoor beschouwen ze de opinies van anderen als een 
waardevolle bron van informaAe. 
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− NormaAeve groepsdruk (Solomon Asch) 

• De opdracht bestaat erin om aan te duiden welke lijn aan de 
rechterkant – A,B of C – dezelfde lengte heeW als de standaardlijn aan 
de linkerkant. In het experiment gaven de eerste 4 personen het 
verkeerde antwoord. In een derde van de gevallen werd de foute 
meerderheid gevolgd. (standaardlijn = referenAelijn) 

o Asch was geïnteresseerd in de impact van de groep op een individu, 
maar dan in een situaAe waarin de groep duidelijk foute keuzes maakt.  

o Beoordeling lengte lijnstukken 
o Vergelijken standaardlijn met 3 lijnstukken (geen ambiguïteit) 
o Publieke seriële beoordeling door 7 subjecten 

• Aanvankelijk consensus, iedereen antwoordt correct 
• Nadien geven 6 van de 7 deelnemers hetzelfde fouAef antwoord 
• Hoeveel echte subjecten zullen het fouAeve antwoord bevesAgen en 

zich conformeren aan de meerderheid? 
▪ 37% conformerende antwoorden 
▪ HelW van de deelnemers ten minste de helW van de fouAeve 

antwoorden  
▪ 25% van de subjecten conformeren nooit 

• Deelnemers die in een controlegroep parAcipeerden, waarbij ze niet 
met een fouAeve meerderheid werden geconfronteerd, maakten 
immers geen fouten.  

• Experiment afgenomen in jaren 50, maar resultaten blijven hetzelfde.  
• Realiteit is duidelijk. De deelnemer had de leden van de groep niet 

nodig om de realiteit te doorgronden, want het correcte antwoord 
was duidelijk te zien. Toch volgden ze vaak de fouAeve beoordelingen 
van de meerderheid, in plaats van hun eigen overtuiging. 

II. Waarom conformeert men? 

− Meerderheidsinvloed:  
o Sociale beïnvloeding die tot stand komt door blootstelling aan de opinie 

van meerderheid, of de meerderheid binnen een groep. 
− REDEN: 

o InformaAonele invloed: 
• Invloed die leidt tot conformiteit omdat men gelooW dat de anderen 

correct oordelen. (men heeW behoeWe om correct oordelen en 
opinies te vormen) (ambigue sAmuli – Sherif exp) 

o NormaAeve invloed 
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• Invloed die leidt tot conformiteit omdat men vreest voor de 
negaAeve sociale gevolgen van afwijkend te lijken (behoeWe om 
aanvaard te worden en sympathiek gevonden te worden) (Asch) 

• Gevaar om uitgelachen, bespot en uit de groep uitgesloten te 
worden.  

• De pijn die men bij negaAe en uitsluiAng voelt, is niet zo verschillend 
van wat men bij fysieke pijn voelt. 

− UITKOMST: 
o Private conformiteit: 

• De verandering van opvaxng die optreedt wanneer iemand voor 
zichzelf het standpunt inneemt van anderen. 

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

overeenkomsAge meningsverandering, veroorzaakt door reële of 
vermeende groepsdruk. 

o Hoe onderscheiden? 
• Private antwoorden – moAvaAe 

o Types conformiteit onderscheiden: 
• Deelnemers maakten beoordelingen in ambigue en non-ambigue 

taakcondiAes die het Sherif- en Asch- paradigma weerspiegelden. 
Hierbij waren ze ofwel stek ofwel weinig gemoAveerd. Baron, 
Vandello en Brunsman (1996) constateerden dat gemoAveerde 
deelnemers vaker een niet correcte meerderheid volgden voor een 
moeilijke taak, terwijl ze dit net minder deden voor een gemakkelijke 
taak.  

• Twee types conformiteit 

Experimentele taak Groepseffect Diepte van conformiteit

Sherif’s autokine8sch 
experiment

InformaAonele beïnvloeding Private aanvaarding/
conformiteit (= de verandering 
die verwijst niet enkel naar de 
aanpassing van het gedrag 
onder invloed van anderen, 
maar ook van de eigen 
opvaxngen. 
-> echte aanvaarding/
controversie
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III. Meerderheidsinvloed 

− Groepsgroope: de macht van getallen 
o Asch: 3 of 4 handlangers volstaan (zie figuur) 
o Het toevoegen van addiAonele bronnen resulteerde niet in extra invloed  

-> wet van de afnemende meeropbrengsten (bv. Donkere kamer met 1 
lamp -> lamp bijdoen -> grote bijdrage, lichte kamer met 200 lampen -> 
lamp bijdoen -> weinig tot geen bijdrage.) 

o Wilder: meerdere kleine groepen hebben meer invloed dan 1 grote 
groep (disAncAviteit) 

o Een medestander is onenigheid 
• 1 dissident reduceert de conformiteit met 80%. 
• Waarom? 

▪ Valideert het standpunt van de deelnemer (informaAonele 
invloed) 

▪ Reduceert normaAeve druk door meerderheid te negeren. 
• Allen & Levine experimenten 

▪ Meerderheid van 3 + 1 
▪ 1 akkoord met subject, met de meerderheid of met geen van 

beide 
▪ Resultaat: elke dissidenAe verlaagt conformiteit 
▪ Idem voor dissident met geringe competenAe 
▪ Wanneer er een 4e handlanger een derde mening gad en dus het 

oordeel van de deelnemer niet bekrachAgde, trad er minder 
conformiteit op. 

o SaillianAe/Opvallendheid van de normen 
• Hoewel de groope van de meerderheid bepalend is voor de sociale 

druk die erdoor wordt uitgeoefend, kan deze enkel tot conformiteit 
leiden indien de sociale normen bekend zijn.  

• Mensen conformeren zich aan fout ingebeelde normen. 
• Normen hebben enkel effect indien ze bewust gemaakt of 

geacAveerd worden.  
• Kennis en bewustzijn van de norm is noodzakelijk (cfr. PluralisAsche 

onwetendheid) 

Asch’s lijnbeoordelingen NormaAeve beïnvloeding Publieke aanvaarding/
conformiteit (= een 
oppervlakkige 
gedragsverandering 
veroorzaakt door reële of 
vermeende groepsdruk zonder 
dat er een overeenkomsAge 
meningsverandering optreedt.
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• Cialdini experiment 1: bezoekers pretpark gooien meer papier op de 
grond in een reeds vervuilde dan in een propere omgeving 

• Cialdini experiment 2: SaillianAe van de norm 
▪ OAV parkeergarage: proper vs. Vuil 
▪ OAV SaillianAe: medewerker gooit folder al dan niet op de grond. 

▪ Cialdini, Kallgren en Reno (1991) toonden aan dat het gedrag van 
anderen de aandacht op de norm kan vesAgen. In een propere of 
vervuilde omgeving gooide een handlanger al dan niet een 
papiertje op de grond. De resultaten wezen uit dat mensen het 
meest geneigd waren zelf een papiertje op de grond te gooien 
indien de handlanger het papier op de grond had gegooid en de 
garage rommelig was. 

o Geslachtseffecten: 
• Geslachteffect is aqankelijk van: 

▪ Kennis van de taak (stereotype, verwachAng): 
❖ Mannelijke: voetbal, auto’s 
❖ Vrouwelijke: huisinrichAng, familieplanning 
❖ De vrouwen conformeerden zich meer aan deze zogenaamd 

meerderheid van deelnemers bij stereoAep mannelijke 
onderwerpen, terwijl voor mannen een dergelijke tendens 
optrad voor stereoAep vrouwelijke onderwerpen. Bij 
neutrale vragen werden dergelijke verschillend niet 
vastgesteld.  

▪ Sociale druk: 
❖ In publieke situaAes conformeren vrouwen (omdat ze zich 

gedwongen voelen om gedrag te vertonen dat aanvaardbaar 
is volgens de tradiAonele geslachtsrollen) meer dan mannen 
(onaqankelijk en autonoom gedragen).  

❖ Openlijke onenigheid en onaqankelijkheid is eerder de norm 
voor mannen dan voor vrouwen. 

o Culturele invloeden: 
• Culturele oriëntaAes: 

▪ Individualisme: Een culturele oriëntaAe waarin 
onaqankelijkheid, autonomie en zelfredzaamheid belangrijker 
zijn dan groepsloyaliteit. 

▪ CollecAvisme: Een culturele oriëntaAe waarin onderlinge 
aqankelijkheid, samenwerking en sociale harmonie belangrijker 
geacht worden dan persoonlijke doelstellingen. 

• Factoren die de culturele oriëntaAe bepalen: 
▪ Complexiteit: complexe culturen zijn eerder individualisAsch 

 56
Sociale psychologie 
Manon Meert



▪ Welvaart: welvaart sAmuleert onaqankelijkheid en persoonlijke 
doelstellingen. 

▪ Heterogeniteit: verschillende talen, etnische groepen, religies 
sAmuleren onaqankelijkheidsdrang.  

IV. Minderheidsinvloed 

− Het proces waardoor dissidenten veranderingen bewerkstellingen in een groep. 
− Indien iedereen de meerderheid zo volgen zouden maatschappelijke evoluAes en 

veranderingen bijna ondenkbaar zijn. 
− Bv. EmancipaAe van de vrouw, gelijkwaardige behandeling van Afro-Amerikanen.  
− Individuen die afwijkende opvaxngen verdedigen, worden meestal als 

competent, sterk, overtuigd en eerlijk beoordeeld, maar tegelijkerAjd worden ze 
vaak onsympathiek gevonden.  

− Moscovici experiment (kleuren –‘omgekeerde Asch taak’) 
o De gedragssAjl van minderheden is bepalend voor het feit of ze sociale 

invloed uitoefenen of niet. Niet alleen wat ze verklaren is van belang, 
maar vooral hoe ze een standpunt naar voren brengen, is wat telt. 

o Minderheden ontlenen hun invloed aan hun sAjl  
• KrachAg, volhardend en standvasAg 
• Maar tevens flexibel, open en evenwichAg (want door koppigheid en 

rigiditeit riskeert de minderheid negaAef ‘gepsychologiseerd’ te 
worden -> impact verliezen) 

o Minderheden overtuigen meerderheden indien: 
• ConsistenAehypothese: handlangers hadden enkel invloed wanneer 

ze consistent fouAef antwoordden en beide handlangers dezelfde 
fout maakten.  

• ConsistenAe = cruciale factor voor minderheidsinvloed. 
▪ Verklaring: 

❖ Herhaling trekt de aandacht. Wanneer leden van een 
meerderheidsgroep geconfronteerd worden met een 
consistente, maar eerlijke dissident, kijken ze op, tonen ze 
belangstelling en beginnen ze over hun eigen standpunt na 
te denken. 

❖ Signaleert aan de andere groepsleden dat de dissidenten 
niet van plan zijn om van hun standpunt af te wijken. 
Hierdoor worden meerderheidsleden als het ware 
gedwongen om een compromis te zoeken. 

❖ We denken, indien dat een iemand onpopulair en afwijkend 
standpunt inneemt, hij of zij wellicht over uitstekende 
argumenten moet beschikken. Dit stemt tot nadenken en 
een kriAsche blik op de eigen argumenten.  

• Hun standpunt wordt opgemerkt 
• Ze consistent zijn en hun opvaxng wordt toegeschreven aan 

persoonlijke overtuiging 
• Ze zelfvertrouwen uitstralen en toegewijd zijn 

− Hollander: Eigenzinnigheidskrediet/’bonuspunten’ 
o Interpersoonlijk ‘krediet’ dat men verdient door de groepsnorm te 

volgen, wat later kan worden ingezet om van de groep af te wijken.  
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Eerst zich te conformeren, dan af te wijken. -> even doeltreffend als 
consistent afwijken.  

V. DifferenAële of unimodale procesmodellen 

− Ligt eenzelfde proces aan de basis van minderheids- en meerderheidsinvloed of 
gaat het om 2 verschillende processen? 

− Nemeth (1995): 
o Meerderheden zorgen vooral voor convergente verwerking bij diegenen 

die ze willen beïnvloeden. Ontvangers denken alleen na over de 
overredende boodschap zelf en veranderen bijgevolg in de eerste plaats 
van mening over het focale onderwerp dat in de overredende boodschap 
centraal staat. Minderheden zepen vooral aan tot divergente verwerking 
van de informaAe. (= afwijkende minderheden leider ertoe dat niet 
louter over overredende boodschap wordt nagedacht, maar over 
onderwerpen de aan de boodschap gerelateerd zijn. Daardoor verandert 
de mening van de ontvanger van de boodschap met betrekking tot 
gerelateerde onderwerpen waarover is nagedacht.  

o Indien de argumenten van de minderheid voldoende kwaliteit bezipen, 
zal er door divergente verwerking dus sneller gerelateerde 
axtudeverandering optreden.  

o Een afwijkende minderheid sAmuleert de groep tot het zoeken van 
nieuwe en creaAeve ideeën en andere groepsleden worden ertoe 
aangezet om kriAscher, ruimer en creaAever over een probleem te 
denken. 

o De loutere aanwezigheid van minderheidsopinies leidt daarom vaak tot 
een betere kwaliteit van de besluitvorming. 

− Nemeth, Rogers & Brown (2001): 
o Een afwijkende mening leidt tot meer oplossingen die bovendien 

creaAever zijn.  
− Zelfde proces: 

o Sociale impact theorie (Latané, 1981) 
• Sterkte (van een bron) 

▪ Aqankelijk van de status, 
competenAe of relaAe ervan tot 
de doelpersoon. Hoe sterker de 
bron, hoe groter de invloed.  

• Nabijheid 
▪ Afstand tussen de bron en de doelpersoon, zowel in Ajd als in 

ruimte. Hoe dichter de bron, hoe groter de impact.  
• Aantal 

▪ De invloed van de bronnen wordt groter, naarmate ze in ‘aantal’ 
toenemen, of ten minste tot op een bepaald punt.  

• Sociale krachten werken in op individuen zoals natuurlijke krachten 
op objecten (bv. Lampen die een oppervlakte verlichten) 

• Weerstand is groter indien de sociale impact over veel sterke en 
verre doelpersonen verdeeld is. De impact op een doelpersoon die 
vergezeld is van andere doelpersonen, is eveneens kleiner dan de 
impact op een enkele doelpersoon. 
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• Dit model geldt niet alleen voor conformiteit, maar ook voor andere 
vormen van sociale beïnvloeding, zoals instemmen en 
gehoorzaamheid. 

− Verschillend proces: 
o Meerderheden bevorderen publieke conformiteit 
o Minderheden veroorzaken duurzame private conformiteit of controversie 

III. Instemmen 

− Conformiteit treedt op wanneer we de normen van de groep volgen. Die druk is 
soms duidelijk, maar vrij vaak impliciet. Het gebeurt immers niet vaak dat een 
groepslid aan een dissident daadwerkelijk een verzoek richt om de groep te 
volgen.  

− Aqankelijk van de verwoording van het verzoek, sAjgt of daalt de kans dat het 
verzoek ingewilligd wordt. 

I. Redenen geven : de taal van het verzoek 

− Inwilliging/instemmen: 
o Gedragsverandering die het gevolg is van een direct verzoek 

− Onaangekondigd verzoek is effecAever omdat het verrassend is. 
− Vorm van verzoek is soms belangrijker dan de inhoud. 

o Langer (1978) experiment: onnadenkend reageren op de vorm van het 
verzoek. 

o Het woord ‘want’ verwerken in de vraag leidt sneller tot een posiAef 
antwoord, aangezien men denkt een reden te hebben gekregen, terwijl 
dit niet alAjd zo is. (automaAsche piloot reacAes) 

o Onnadenkendheid doorbreken bevordert ook soms inwilliging 
• Ongewone verzoeken schakelen automaAsche piloot uit: Heb je 

€0,34 voor mij? 
o Kleine aanpassingen in de verwoording van een verzoek, kunnen stevige 

effecten hebben. Een verzoek dat gepaard gaat met een verwijzing naar 
persoonlijke vrijheid (bv. Je bent natuurlijk volledig vrij om in te stemmen 
of niet)de kans op instemming aanzienlijk verhoogd.  

II. ‘Stel je eens voor’ 

− Gregory, Cialdini & Carpenter (1982) 
o Scenario waarin je gearresteerd bent of niet, of waarin je een vakanAe 

wint of niet. 
o Effect: zich iets voorstellen (bv. Scenario) verhoogt de inschaxng dat het 

je ook effecAef zal overkomen. 
o Interessant voor verkoop (bv. Verzekeringen) 
o Real life ‘stel je voor dat je kabeltelevisie hebt’ -> meer effecAef kabel 

aanschaffen (study 4) 

Meerderheidsinvloed Minderheidsinvloed

Publieke conformiteit Private conformiteit (controversie)

Vooral op ‘feitelijke’ gegevens Vooral op opinies

Convergent denken Divergent denken (creaAef, out of the box)
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III. De wederkerigheidsnorm 

− = De norm die voorschrijW dat je voor iemand iets terugdoet wanneer hij of zij 
iets voor jou gedaan heeW, of dat je iemand behandelt hoe hij/zij jou behandeld 
heeW. (wereldwijd) 

− Anderen behandelen zoals ze ons behandelen  

− De wederkerigheidsnorm verhoogt de voorspelbaarheid en eerlijkheid in sociale 
interacAes, maar er kan ook misbruik van worden gemaakt om zelf voordeel te 
behalen. 

− Regan experiment 
o OAV-1 onaangenaamheid: medewerker sympathiek of niet 
o OAV-2 gunsten 

• Cola 
• Niets 
• Cola van onderzoeker 

o AV: aantal verkochte loterijbiljepen (meer bij cola gekregen dan niet) 
o MAAR: korte duur 

− Individuele verschillen 
o In gebruik wederkerigheidsvorm: Crediteurs  

• = individuen die vaak wederkerigheid hanteren om instemming te 
verkrijgen 

• Ze zorgen ervoor da anderen bij hen in het krijt staan, om dan op een 
gepast moment een verzoek tot hen te richten.  

• Scoren hoog op de vragenlijst voor reciprociteitsideologie.  
o In alertheid voor wederkerigheidsnorm: sommigen aanvaarden geen 

diensten van een ander om zo te vermijden dat later van hun 
geprofiteerd wordt. 

IV. Tweestappen instemmingstechnieken 

− Voet-tussen-de-deur 
o Een tweestappen inwilligingstechniek (= een aantal verzoektechnieken is 

gebaseerd op 2 opeenvolgende verwante verzoeken, waarvan het 1e 
verzoek slechts de voorbereiding vormt voor het 2e, echte verzoek) 
waarbij een beïnvloeder het echte verzoek laat vooraf gaan door een 
vraag om in te stemmen met een veel beperkter verzoek. 

Nega8eve wederkerigheidsnormen Wanneer iemand je niet sympathiek vindt, dan 
zou je hem of haar eveneens niet sympathiek 
moeten vinden.

Wanneer iemand onaardige dingen tegen je 
zegt, dan zou tegen hem of haar iets onaardigs 
moeten terug zeggen.

Posi8eve wederkerigheidsnormen Wanneer iemand iets voor me doet, voel ik me 
verplicht om iets voor hem/haar terug te doen.

Wanneer iemand je goed behandelt, zou je 
haar/hem eveneens goed moeten behandelen.
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o De onderzoeker 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. 

o Freedman & Fraser experiment 
• Fase 1: Huisvrouwen telefonisch bevragen 
• Fase 2: 3 dagen later – nieuw verzoek – inventaris maken van 

huishoudelijke producten. 
• Resultaat: 

▪ 53% van instemmers met eerste verzoek gaan akkoord met 2e 
verzoek. 

▪ 22% stemmen rechtstreeks in met 2e verzoek 
• Verklaring: zelfpercepAe  

▪ Door de observaAe van het eigen gedrag in de eerste situaAe, 
percipieert de doelpersoon zichzelf als iemand die vriendelijk en 
coöperaAef is. Wanneer dan een 2e verzoek volgt, heeW de 
doelpersoon de natuurlijke neiging om te reageren op een 
manier die met het nieuwe zel{eeld overeenstemt, en dus ook 
in te stemmen op dit nieuwe verzoek.  

▪ Kan dus alleen maar werken indien de 1e instemming aan de 
eigen persoonlijke kenmerken wordt toegeschreven.  

▪ MAAR: betaald voor 1e verzoek -> niet instemmen op 2e verzoek 
en ongelukkig met consequenAes eerste verzoek -> niet 
instemmen 2e verzoek. 

• KriAek: instemmers met 1e verzoek zijn selecAeve groep. 

− Als-de-bal-eenmaal-aan-het-rollen-is 
o Een tweestappen inwilligingstechniek waarbij de beïnvloeder een 

overeenkomst sluit over een verzoek maar naderhand de omvang van 
het verzoek opdrijW door verborgen kosten te onthullen. 

o Men stelt eerst een interessante deal voor, maar nadat het slachtoffer 
het engagement is aangegaan, verhogen de kosten.  

o Cialdini et al. (1978) 
• Studenten rekruteren voor experiment om 7h00. 
• Werking: eens de beslissing genomen is hebben we ons reeds 

geëngageerd en gaan we dit engagement voor onszelf 
verantwoorden en dus versterken. 

• Techniek werkt beter indien mensen zich voor het eerste verzoek 
publiek engageren in plaats van privé in te stemmen. 

− Deur-tegen-de-neus 
o Een tweestappen inwilligingstechniek waarbij de beïnvloeder het echte 

verzoek laat voorafgaan dor een heel groot verzoek dat afgewezen wordt. 
o Iemand doet een eerste veeleisend verzoek (waarop natuurlijk niet 

wordt ingegaan) en daarna een tweede aanvaardbaar verzoek. 
o Cialdini experiment  

• Fase 1: studenten vragen om 2h per week vrijwillig te werken 
• Fase 2: nadat vrijwel iedereen weigert, volgt een 2e verzoek om 

eenmalig 2h te besteden met delinquenten de dierentuin te 
bezoeken. 

• Resultaat: 
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▪ 50% stemt in met 2e verzoek na weigering van 1e verzoek, slechts 
17% stemt direct in met 2e verzoek. 

• Verklaringen: 
▪ Perceptueel contrast (het 2e lijkt in vergelijking met 1e 

gemakkelijk) 
▪ Wederkerige concessies (wederkerigheidsnorm) 

❖ Wanneer iemand na de afwijzing van een omvangrijk verzoek 
een beperkter verzoek formuleert, heeW hij of zij een flinke 
toegeving gedaan. (beloning) 

❖ De techniek is evenmin doeltreffend wanneer het 1e verzoek 
te extreem is, waardoor het als oneerlijk ervaren wordt.  

▪ Schuldgevoelens wegwerken door in te stemmen met het 2e 
verzoek. 

− Het-is-nog-niet-klaar-techniek 
o Een tweestappen inwilligingstechniek waarbij de beïnvloeder begint met 

een overdreven verzoek waarvan de schijnbare omvang vermindert door 
een korAng of bonus aan te bieden. 

o Er is eerst een groot verzoek, maar door het doen van een aantal 
concessies kan men uiteindelijk instemmen met een 2e kleiner verzoek. 

o Burger experiment: 
• Gebak verkopen aan 75 eurocent of 
• Aanbieden aan €1 maar onmiddellijk de prijs verlagen tot 75 

eurocent. 
• Schijnbaar voordeel doet de verkoop sAjgen van 44% tot 73% 
• Verklaring: schijnbare concessie acAveert de wederkerigheidsvorm. 

o Koopjestechniek 

− Vergelijking tweestapstechnieken 

V. AsserAviteit 

Verzoek Techniek Omschrijving

Van klein naar groot Voet tussen de deur 
(grote afstand)

Beginnen met een klein 
verzoek, akkoord bekomen en 
vervolgens een apart maar veel 
groter verzoek maken.

Als de bal eenmaal rolt 
(kleine afstand)

Akkoord bekomen met een 
verzoek en vervolgens de inzet 
verhogen door bijkomende 
verborgen kosten te onthullen.

Van groot naar klein Deur tegen de neus 
(grote afstand)

Beginnen met een groot 
verzoek dat verworpen wordt 
en opvolgen met een (redelijk) 
aanvaardbaar verzoek.

Het is nog niet klaar 
(kleine afstand)

Beginnen met een lichtjes 
overdreven verzoek en het 
onmiddellijk verkleinen door 
een bonus of vermindering. 
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− = Zich niet inschikkelijk tonen door weigeren in te gaan op direct gerichte 
verzoeken. 

− Aandacht en waakzaamheid! 
− Als men de poging doorziet: 

o Besef gemanipuleerd te worden 
o Psychologische reactanAe 

− Hebben alleen invloed wanneer ze subAel gehanteerd worden.  
− Vleierij, geschenken en andere listen bevorderen instemmen, maar niet als ze als 

oneerlijk ervaren worden en evenmin wanneer de doelpersoon een hoge 
alertheid voor reciprociteit heeW.  

− -> technieken steunen bedrog 

IV. Gehoorzaamheid 

− = Uitvoeren van een bevel van een autoriteit  
− Gedragsverandering als gevolg van een bevel van een autoriteit 
− Gehoorzaamheid aan autoriteitsfiguren 

o Populaire Tv-shows – verborgen camera’s  
o Uniformen en machtsvertoon 
o Extreme vormen 

• Oorlogen 
• Nazikampen 
• Etnische zuiveringen in Bosnië, Kosovo, Ruanda, enz  
• Sekten: Jones town (1973), David Korecsh – Texas (1993), Haven’s 

gate (1997), Zonnetempel (België – Zwitserland) 
− Karaktergestoorden of normale mensen in abnormale omstandigheden? 

I. Milgrams onderzoek: krachtlijnen van vernieAgende 
gehoorzaamheid 

− Onderzoek van Milgram 
− Verloop standaard condiAe 

o KrantenadvertenAe “deelname leerexperiment” voor $5. 
o Wachtzaal in Yale: Proefleider (wipe labjas) laat tossen wie leerling en 

leraar wordt. 
o Leerling wordt vastgemaakt op stoel aan elektrisch apparaat. 
o Uitleg over leerexperiment 
o Leraar neemt plaats achter schokgenerator en krijgt licht 

voorbeeldschockje. 
o Experiment begint…  

 63
Sociale psychologie 
Manon Meert



o Basisresultaten:  

− Het gehoorzame subject 
o Gestoorde personen? 

• Deelnemers in controlegroep weigerden heel snel om door te gaan. 
• Deelnemers waren zeer gestresseerd Ajdens het experiment. 
• Deelnemers waren onthutst na het experiment. 

o Genderverschillen? 
o LeeWijdsverschillen? 
o Culturele verschillen? 
o Enkel voor autoritarisme (= een ideologische axtude die verwant is met 

(extreem-) rechtse ideologie) werd er een relaAef klein effect vastgesteld. 

• Mensen met hoge autoritaAsmescores bleken eerder bereid te zijn 
om intensieve schokken toe te dienen.   

o Autoritaire persoonlijkheid (Adorno) 
• Gemeten met de Adorno F-schaal 
• Rigide, dogmaAsch, verdrongen seksualiteit, etnocentrisme, 

intolerant, puniAef voor ondergeschikten, onderdanig tegenover 
autoriteiten. 
▪ Geven meer shocks in Milgram experiment 

− De autoriteit 
o Proefleider in Milgramonderzoek is geen oppermachAge persoon in 

vergelijking met militairen, dokters, leerkrachten, managers, enz. 
o Autoriteit van de proefleider verlagen door 

• Het experiment te verplaatsen van Yale University naar een gewoon 
kantoorgebouw, verlaagt de volledige gehoorzaamheid tot 45%. 

• Door proefleider te vervangen door een gewone burger verlaagt de 
volledige gehoorzaamheid tot 20%. 

• Door bevelen te geven op afstand (via telefoon) verlaagt percentage 
gehoorzamen tot 21%. 

o Echte (legiAeme) autoriteiten zoals militairen, dokters, hebben wellicht 
meer invloed dan proefleiders (cfr. Mishandelingen in kampen).   

− Het slachtoffer 
o Fysieke afstand tussen proefpersoon (leraar) en slachtoffer 

• Verschillend lokaal – basiscondiAe 65% 
• Zelfde lokaal – 40% volledige gehoorzaamheid 
• Proefpersoon moet slachtoffer aanraken: 30% 
• ImplicaAes voor “real life” 

− De procedure 
o Proefpersoon heeW het gevoel niet volledig verantwoordelijk te zijn voor 

wat er gebeurt met het slachtoffer. 
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o CondiAe met experimentleider -> overbrenger -> uitvoerder 
(middenposiAes)  
• Overbrengers (54%) 
• Uitvoerders (28%) 

o Geleidelijke escalaAe 
− Overzicht van de beïnvloedende factoren 

II. Milgram in de 21e eeuw 

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

o Mensen gehoorzamen nog steeds evenveel aan autoriteiten.  
− Hoe in de 21e eeuw gehoorzaamheid testen (Milgram-style) binnen de grenzen 

van het ethisch toelaatbare?  
o De onorthodoxe methodes van Milgram waren gerechtvaardigd omdat ze 

hogere ethische waarden dienden, namelijk het voorkomen van de 
extreme gevaren van destrucAeve gehoorzaamheid voor de mensheid. 

o ReplicaAe in Nederland met moreel dilemma (Meeus & Raaijmakers, 
1995) 
• Op de proef stellen van een sollicitant (handlanger) 
• Vanuit aangrenzende kamer sollicitant op de proef stellen op bevel 

van de proefleider. 
• Lijst met 15 in toenemende mate beledigende opmerkingen die de 

sollicitant leed berokkenen 
• Resultaat: 

▪ Experimentele groep: 92% volledige gehoorzaamheid 
▪ Controlegroep: 0% volledige gehoorzaamheid 
▪ Geen gendereffect 

o A Virtual Reprise of the Stanley Milgram Obedience Experiments 
• In de eerste plaats een test of virtuele situaAes dezelfde fysiologische 

responsen uitlokken. 
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o Jeu de la mort (France 2) 
• Gehoorzaamheid : 64/80 (80%) 

o ‘Shock the puppy’  
• Obedience to authority with an authenAc vicAm -> Sheridan & King, 

1972 
▪ Gehoorzaamheid: visuele condiAe Milgram: 40% 
▪ Puppy experiment: 

❖ Man: 7/13 (54%) 
❖ Vrouw: 13/13 (100%) 

III. Verzet  

− Soms verzet men zich tegen de bevelen van een autoriteit (bv. Oskar Schindler) 
− Gamson-onderzoek 
− 1 rebel volstaat doorgaans om een deelnemer niet te laten gehoorzamen 
− Milgramvariant – 2 handlangers als medeleraar levert slechts 10% 

gehoorzaamheid op. 
− Trotseren: 

o Weigeren om een bevel van een autoriteit uit te voeren. 
− Gehoorzaamheid in “real life” 

o CIA’s predator drones 
o Abu Graib: Lynndie England 
o “Het McDonalds Incident”: A hoax most crual 

− PerspecAeven over de menselijke cultuur 
o Culturen beïnvloeden hoe men opgevoed wordt 
o Binnen een cultuur zijn er veranderingen over de Ajd (zie o.m. figuur 

borst-taille raAo) 
o Amerikaans onderzoek over waardevolle eigenschappen van kinderen 

• 1920: gehoorzaamheid, loyauteit  
• 1970: onaqankelijkheid, toleranAe 
• 1980: vergelijkbare patronen in West-Duitsland, Italië, Engeland en 

Japan 
o Laboratoriumonderzoek toont aan dar er vandaag minder conformiteit is 

maar niet minder gehoorzaamheid 
o Invloed van de (sociale) media is de hedendaagse illustraAe van 

conformiteit, inwilliging en gehoorzaamheid. 
− Groepen bieden geen sluitende garanAe tegen destrucAeve gehoorzaamheid. Ze 

kunnen zelfs aanzepen tot agressie en conflictescalaAe. Groepsgeweld kan 
extreme vormen aannemen en gedrag ontlokken aan individuen dat ze nooit 
zouden stellen indien ze alleen waren. Groepen hebben dus duidelijk macht over 
groepsleden en deze macht kan destrucAef of construcAef aangewend worden. 

V. Slotwoord 

− De situaAe speelt een heel belangrijke rol bij het tot stand komen van sociale 
beïnvloeding. 

− De literatuur over sociale beïnvloeding bewijst vooral dat de mens een sociaal 
dier is. 

− Sociale beïnvloeding is Ajds- en cultuurgebonden. 
− Er zijn posiAeve en negaAeve aspecten aan sociale beïnvloeding. 
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Hoofdstuk 8: Interpersoonlijke relaAes 

In dit hoofdstuk gaan we in op een aantal belangrijke vragen over sociale relaties. 

I. Het belang van interpersoonlijke relaAes 

− Hechte menselijke relaAes: 
o Kenmerken: 

• Warmte 
• Zorg 

− Mensen hebben elkaar nodig 
− Het is een algemene menselijke drijfveer om duurzame relaAes op te bouwen en 

in stand te houden. 

I. De behoeWe aan affiliaAe 

− Baby’s hebben aangeboren reflexen om zich naar mensen te richten. Ze reageren 
vooral op het menselijk gelaat en draaien hun hoofd naar stemmen. 

o Enkele weken na geboorte: 
• Eerste glimlach -> warmste uiAng van alle non-verbale signalen 

− Baumeister & Leary (1995): Need to belong 
o Fundamenteel menselijke behoeWe 
o Individuele verschillen (Leary et al. 2005) 

(1 = helemaal niet kenmerkend voor mij – 5 = heel kenmerkend voor mij) 
• Als andere mensen me niet aanvaarden, dan heb ik daar geen last 

van  
• Ik doe heel erg mijn best om dingen te vermijden waardoor anderen 

mij zouden vermijden of uitsluiten. 
• Ik ben zelden bezorgd of andere mensen om me geven of niet. 
• Ik moet het gevoel hebben dat er andere personen zijn waar ik 

naartoe kan als ik problemen heb. 
• Ik wil dat andere mensen me aanvaarden. 
• Ik hou er niet van om alleen te zijn 
• … 

− Maslow (1943) 

o Wanneer deze behoeWe niet vervuld wordt en we door anderen 
uitgesloten worden heeW dit negaAeve gevolgen.  

o Williams (2001): 
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• Toonde aan dat sociale exclusie, ook wel ostracisme genoemd, sterke 
negaAeve gevoelens oproept en leidt tot een lagere zelfwaarde. Het 
kan ook leperlijk pijn doen (hersenacAvaAepatronen -> fysieke pijn) 

o Mensen zijn blij als ze nieuwe sociale relaAes kunnen aangaan en angsAg, 
eenzaam en bedroefd wanneer relaAes worden gehinderd door afstand 
of worden verbroken door echtscheiding of het overleiden van een 
geliefde.  

o AffililiaAebehoeWe:  
• Een algemene drijfveer om blijvende, posiAeve en significante 

interpersoonlijke relaAes op te bouwen en in stand te houden.   

− Harlow (’50 – ’60) 

− De ‘sociostaat’ 
o Mensen lijken te streven naar een opAmaal evenwicht  
o Soort sociale thermostaat die relaAes en sociaal contact regelt 
o Homeostase principe (nastreven van een opAmale hoeveelheid sociaal 

contact) 
o O’connor en Rosenblood (1996) 

• 66 studenten 
• Bieper geeW +- om het uur een signaal 

▪ Ben je alleen of in gezelschap? 
▪ Wil je het liefst alleen of in gezelschap zijn? 

• Huidige staat en gewenste staat komen overeen in de meeste 
gevallen. 

• Gewenste staat goede predictor voor eigenlijke staat op volgend 
meetmoment. 

− Eenzaamheid 
o Het negaAeve gevoel dat ontstaat door een tekort aan sociale relaAes, 

waardoor affiliaAebehoeWen onvervuld blijven. 
o 2 opvaxngen: 

• Eenzamer naar mate we minder sociaal contact hebben. 
• Eenzaamheid is het gevolg van een discrepanAe tussen het sociale 

contact dat iemand realiseert of het sociale contact dat hij of zij 
verlangt. 

o = weinig sociaal contact? 
o = minder sociaal contact dan men zou willen? 
o Vooral bij overgangsperioden of perioden van ontwrichAng 

• Bv. Sterven of scheiden partner: meer eenzaamheid dan wanneer 
nooit gehuwd (Peplau & Perlman, 1982) 

• Algemeen: 
▪ Meest eenzame periode is vaak adolescenAe en jonge 

volwassenheid (Rubenstein & Shaver, 1982; Parlee,1979) 
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• Eenzaamheid neemt af in de volwassenheid totdat de sociale 
acAviteiten door gezondheidsproblemen en ouderdom worden 
afgeremd.  

II. HechAngssAjlen 

− = De typische manier van relaAevorming van een persoon met betekenisvolle 
anderen die haar oorsprong kent in de interacAe van die persoon als kind met 
zijn of haar verzorger.  

− Kunnen doorgeen de Ajd veranderen. (in 4jaar 30%) -> kan ook veranderen na 
relaAonele ervaringen.  

− Veilige hechAng  
o Ik vind het relaAef makkelijk om met anderen sociale relaAes aan te 

gaan. Ik vind het niet erg als de relaAe te hecht wordt. Ik ben graag van 
anderen aqankelijk en hou er ook van dat zij van mij aqankelijk zijn. Ik 
ben meestal niet bang om verlaten te worden. 

o Benaderen later anderen posiAever.  
o PosiAeve gezinsrelaAes. 
o Gelukkige duurzame relaAe die gebaseerd is op wederzijds vertrouwen. 

Ze zien vooral het goede in anderen en geloven in de liefde. (ook terug te 
vinden in vriendschapsrelaAes) 

− Vermijdende hechAng 
o Hechte relaAes schrikken me enigszins af. Ik voel me zenuwachAg als 

anderen te dicht komen. Ik vind het moeilijk om anderen volledig te 
vertrouwen en om van hen aqankelijk te worden. Vaak verlangen 
partners meer inAmiteit van mij dan ik zelf wil. 

o Moeilijkheden met 1 of beide ouders. 
o Vrezen doorgaans inAmiteit en zijn ervan overtuigd dat liefde gedoemd is 

om te vervagen.  
− AngsAge hechAng 

o Ik wil dolgraag een hechte relaAe, maar vaak zijn anderen op dit punt 
terughoudender dan ikzelf. Ik wil volledig opgaan in een andere persoon, 
waardoor andere personen soms afgeschrikt worden. Ik ben bezorgd dat 
mijn partner niet echt van me houdt, of dat hij/zij mij zal verlaten. 

o Liefdesleven met emoAonele ups en downs. 
o Vertonen eerder obsessieve betrokkenheid met de partner en een grote 

bereidheid om een langetermijnverbintenis aan te gaan. 
o Ervaren extreme seksuele aantrekking en jaloezie. 

− Strange situaAon test (Ainsworth et al., 1978) 
o Een testsituaAe waarbij de hechAngssAjl afgeleid wordt uit de reacAe van 

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

o Veilig gehecht: 
• Wenen als moeder hun verlaat, maar stralen van geluk en zoeken 

contact wanneer de moeder terugkomt. 
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o Onzeker/angsAg gehechte kinderen onderscheiden we 2 of 3 
verschillende hechAngstypes.  
• Klampen zich vast aan de moeder en wenen wanneer ze weggaat, 

maar reageren vaak zowel boos als aanklampend bij haar terugkeer.  
• Over het algemeen afstandelijker en vermijdend en reageren noch 

op vertrek, noch op terugkomst van de verzorger.  
• Gedesoriënteerd: reageren verward en inconsistent op het 

vertrekken en terugkeren van de moeder.  
o Tegenwoordig meer een dimensioneel ipv categorisch perspecAef 

• De mate waarin een persoon inAmiteit benadert vs ontwijkt. 
• De mate waarin een persoon angst (of geen angst) ervaart om in de 

steek gelaten te worden. 

III. Het sociale netwerk 

− Aantal individuen in het netwerk? 
o Wat met veel slechte relaAes? 
o Wat met overdaad? (cf. homeostaAsch principe) 

− Benaderingen: 
o Beperkingen van een gewone optelling van het aantal sociale contacten.  

• Dit gaat voorbij aan het feit dat personen die in een groot aantal 
slechte sociale relaAes vastzipen, zich nog ellendiger voelen. 

• Te veel contacten kunnen de sociale steun hinderen of vermijden. 
(bv. Arme, stedelijke bevolking in India) 

o Nadruk leggen op d kwaliteit van de relaAes eerder dan de kwanAteit 
ervan. 
• 1 sociale band is op zich voldoende en kan posiAeve effecten 

hebben.  
o Hecht belang aan de waargenomen beschikbaarheid van anderen: 

• Mensen die menen dat er voldoende steun beschikbaar is, zijn 
gelukkiger dan diegenen die twijfelen aan de adequaatheid van hun 
sociale relaAes.  

− PercepAe van steun: 
o Personen die op anderen kunnen beroep doen, zijn ‘sociale opAmisten’ 

met een sterk gevoel van zelfefficiënAe, een hoge zelfwaardering, goede 
sociale vaardigheden en een posiAeve kijk op toekomsAge relaAes. 

− Evans en Lepore (1993): 
o Proefpersonen in lokaal met handlanger. Krijgen negaAeve feedback over 

een schrijfopdracht. Krijgen steun van handlanger. Daarna zelfde 
scenario, maar nu krijgt handlanger negaAeve feedback en pp kan steun 
beiden. 

− Overbevolking 
o Evans en Lepore (1993) 
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IV. RelaAes en welbevinden 

− Het psychisch welbevinden en de emoAes die we ervaren, worden vaak bepaald 
door de ervaringen en interacAes die we met anderen hebben.  

o Mensen verkeren vaak in een posiAeve stemming, wanneer ze in 
gezelschap zijn van anderen, vooral wanneer een bepaald niveau van 
nabijheid en inAmiteit met hen ervaren wordt.  

o Mensen ervaren vaak een negaAef effect wanneer ze alleen zijn. Een 
gebrek aan contact met anderen induceert gevoelens van eenzaamheid 
en depressie en verlaagt de zelfwaardering.  

o Mensen die een stabiele en bevredigende partnerrelaAe hebben, zijn 
gemiddeld genomen gelukkiger dan vrijgezellen. Dit geldt zowel voor 
mannen als vrouwen, hoewel geluk bij vrouwen sterker geassocieerd is 
met de kwaliteit van de relaAe dan bij mannen. 

o Mensen die gelukkiger zijn, maken ook meer kans om een partner te 
vinden dan mensen die minder gelukkig zijn.  

− Harker en Keltner (2001): 
o Beoordeling van oprechte posiAeve expressie in jaarboekfoto’s 
o Effect op huwelijksstatus, algemeen welbevinden en 

huwelijkstevredenheid jaren later. 
o Valse glimlach: alleen gebruik mondhoeken 
o Echte glimlach: oogspieren spannen zich ook op. -> Duchenne-glimlach 

V. Sociale steun en fysieke integriteit 

− Sociale steun: 
o De responsiviteit van vrienden en andere personen op de psychische 

behoeWen van een persoon.  
− Sociale steun leidt tot betere fysieke gezondheid. 
− Lagere bloeddruk, en minder schommelingen bij stressvolle gebeurtenissen, 

betere immuniteit  
o Uchino, Cacioppo & Kiecold-Glaser, 1996 

− Langere overleving bij vrouwen met borstkanker 
o Spiegel, 1993; Kroenke et al., 2017 

− Hogere levensverwachAng 
o Jong-oud 
o Man-vrouw 
o Arm-rijk 
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o Berkman & Syme, 1979 
− Mogelijke redenen 

o Sociale steun zorgt ervoor dat mensen beter voor zichzelf zorgen. 
o Sociale steun is een buffer voor stress en gerelateerde gezondheid. 

− MAAR: gehuwde mannen en vrouwen zijn gelukkiger, maar echtelijke conflicten 
zijn een bron van stress, verhoogde bloeddruk, maagzweren, depressie, alcohol- 
en drugsmisbruik, veranderingen in het immuunsysteem en andere ongezonde 
effecten – vooral bij vrouwen. 

− Verschil mannen en vrouwen: 
o Mannen leven langer in huwelijk ongeacht hoe gelukkig het huwelijk is. 
o Gelukkig gehuwde vrouwen zijn gelukkiger dan niet gehuwde vrouwen, 

maar ongelukkig gehuwde vrouwen zijn slechter af dan ongehuwde 
vrouwen.  

II. Aantrekkingskracht 

I. Nabijheidseffect 

− = Het verschijnsel dat 2 personen eerder een relaAe zullen aangaan wanneer de 
fysieke afstand tussen beide klein is.  

− FesAnger, Schachter & Back (1950) 
o Universiteitsstudenten in ‘dorms’  
o Kennen elkaar aanvankelijk niet 
o Wie zijn uw 3 beste vrienden? 

• 65% uit zelfde gebouw 
•  

 
 
 

− Digitalisering: 
o Vervangt de persoonlijke ontmoeAngen van mensen niet. 
o Maar steeds meer relaAes ontstaan door het ontmoeAngen via social 

media.  

II. Familiariteit 

− Zajonc (1968): “Familiarity leads to liking” 
o Loutere blootstellings-effect (Mere exposure effect) 

• Het fenomeen dat, wanneer personen frequent blootgesteld worden 
aan een sAmulus, ze die posiAever evalueren.  

− Moreland & Beach (1992) namen foto’s van 4 studenten die ongeveer even 
aantrekkelijk waren. De 1e ging nooit naar de naar de les, de 2e 5x keer… Hoe 
meer de studente naar de les ging, hoe posiAever het oordeel. 

− Mita, Derner & Knight (1977) lieten werkelijke en gespiegelde foto’s beoordelen 
door zelf en vrienden. Men toonde een voorkeur voor de beelden zoals me ze 
meest ziet. 

− Beperkingen: 
o Enkel voor aanvankelijk neutrale (of posiAeve) sAmuli. Niet als men bij 

eerste kennismaking een negaAeve axtude heeW. 
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o In het laatste geval kan herhaalde blootstelling de negaAeve houding 
versterken. 

o Overdaad schaadt. 

III. Gelijkenissen 

− Trekken tegengestelden elkaar aan? 
o Het complementaire koppel 
o Vrienden en koppels meer dan toevallig gelijkend voor demografische 

variabelen zoals leeWijd, onderwijs, godsdienst, intelligenAe,… 
o Gelijkenis ook mbt interesses, waarden, opvaxngen,… 
o Iemand die aangetrokken is tot ‘het tegengestelde’ kent weinig of geen 

ondersteuning. 
• Bv. Iemand dominant die iemand onderdanig zoekt. 

− De gelijkenishypothese: 
o Het fenomeen dat personen zich aangetrokken  voelen door en relaAes 

aangaan met anderen die op hen gelijken. (geldt ook voor inkomen)  
− Het effect van axtudinale gelijkenis op aantrekking heeW wel enige Ajd nodig 

omdat mensen elkaar eerst moeten leren kennen. Het verband tussen de 
axtudinale overeenkomst en interpersoonlijke aantrekking wordt dus in de loop 
van de Ajd geleidelijk groter. 

− Byrne (1971): pp vult axtude vragenlijst in, en leest de ingevulde vragenlijst van 
een ander. Hoe meer similariteit, hoe posiAever de onbekende wordt 
beoordeeld. 

− Gelijkenissen en verschillen: 
o In eerste instanAe vermijden we ons te associëren met anderen die te 

verschillend zijn. 
o In tweede instanAe voelen we ons aangetrokken tot personen op wie we 

het meest lijken. 
o Zowel mannen als vrouwen verkiezen uiteraard heel aantrekkelijke 

partners, maar ze zijn bang voor afwijzing wanneer ze een te 
aantrekkelijke partner najagen.  

− Redenen: 
o ValidaAe van eigen waarden 
o Voorspelbaarheid 
o Grotere kans dat onze noden (h)erkend worden 

− Tweestappenmodel van Byrne, Clore & Smeaton (1986) 

o Ze stellen dat men eerst ongelijke anderen vermijdt en daarna met 
gelijke anderen contact onderhoudt. 

IV. Uiterlijke aantrekkelijkheid 

− Algemeen: Mooie mensen… 
o Worden slimmer geacht als kind (Clifford & Walster, 1973) 
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o Verdienen meer (Hamermesh & Biddle, 1994) 
o Krijgen meer gedaan (Chaiken, 1979) 
o Krijgen lagere boetes van rechters (Downs & Lyons,1991) 
o Worden sneller geholpen  

− ObjecAeve schoonheid? 
o Universele schoonheid 

• Voorkeuren gelijk in verschillende culturen 
• Voorkeuren gelijk op verschillende leeWijden (bv. Baby’s) 

o ObjecAeve kenmerken 
• Ideaal mannelijk of vrouwelijk gezicht (hormoon-gerelateerd) 
• Symmetrie & gemiddelde 
• Vrouwen: 

▪ Zandloperfiguur: 
❖ Taille 1/3 smaller dan heupen + gemiddeld gewicht 
❖ Grote ogen, vooruitstekende jukbeenderen, een kleine neus 

en brede glimlach 
• Mannen: 

▪ Figuur in vorm van V 
▪ Brede kaak 

− SubjecAeve aspecten: 
o SubjecAeve schoonheid? 

• Invloed van: 
▪ Cultuur: 

❖ Verschillen in estheAsche ingrepen, lichaamsgewicht 
❖ Tijdsgeest: gezicht, maten  
❖ SituaAonele factoren: verliefdheid, vergelijking 

− De aantrekkingskracht van schoonheid 
o A thing of beauty of a joy forever 

• Mooie landschappen, mensen, kunstwerken, … 
• Zien van mooie gezichten: de beloningscentra in de hersenen wordt 

geacAveerd.  
• In bijzijn van aantrekkelijke personen, wordt je zelf ook 

aantrekkelijker en posiAever beschouwd. -> eerder assimilaAe-effect 
dan contrasteffect 

o Wat mooi is, is goed 
• Bv. Smith et al. (1999) 
• Sprookjes (bv. Sneeuwwitje -> mooi, boze sAefmoeder -> lelijk) 
• = De overtuiging dat lichamelijke aantrekkelijke personen posiAeve 

persoonlijkheidskenmerken bezipen. 
• In deze studie evalueerden deelnemers 2 studenten die voor een 

funcAe solliciteerden. De doelpersonen waren verschillend in termen 
van apracAviteit. Deelnemers die eerst een film zagen waarin het 
stereotype ‘wat mooi is, is goed’ werd verwerkt, bevoordeelden de 
apracAeve doelpersoon posiAever in vergelijking met deelnemer die 
een niet-stereotype film zagen.  
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− Voor en nadelen van schoonheid 
o De keerzijde van de medaille: 

• Voor iemand die heel aantrekkelijk is, is het blijkbaar moeilijk om 
posiAeve feedback te duiden.  

• Onzekerheid: 
❖ Is posiAeve feedback te denken aan schoonheid of talenten? 

• Bekommernis om uiterlijke schoonheid te behouden kan 
dysfuncAoneel worden. 

• Soms werkt het tegen de persoon (soms bv. In sollicitaAe als 
interviewer van zelfde geslacht is; Aghte et al., 2011)  

o Beperkte relaAe tussen schoonheid en gelijk op lange termijn (Berscheid, 
Walster & Campbell, 1972) 

V. Contex�actoren 

− Opwindingstransfer (Zillmann, 1984) 
o Opwinding door sAmulus 1 wordt ‘overgeplaatst’ naar sAmulus 2. 
o Het proces waarbij de (residuele) opwinding opgewekt door een sAmulus 

toegeschreven of toegevoegd wordt aan de opwinding veroorzaakt door 
een andere sAmulus.  

− Dupon en Aron (1974) experiment: 
o 2 bruggen (wankel & gevaarlijk vs stabiel & veilig) aangesproken door 

knappe onderzoeker + tel nr. (opwinding gevaarlijke brug werd 
gerefereerd met onderzoeker) 

− White et al. (1981) experiment: 
o 15 seconden of 2 minuten huppelen  
o Beoordelen van een (on)aantrekkelijke vrouw 
o -> meer extreme oordelen 

− De klok Akt… “het sluiAngsAjd” effect 

o Naarmate de sluiAngsAjd naderde, vonden mensen elkaar 
aantrekkelijker.  

o Geheime relaAes zorgen voor meer opwinding dan openbare relaAes, 
maar de last om die relaAe geheim te houden bederW vaak de relaAe zelf. 

III. Hechte relaAes 

− = Een relaAe die gekenmerkt wordt door een emoAonele band, de vervulling van 
psychische behoeWen en een wederzijdse aqankelijkheid tussen de partners.  

− 3 basiscomponenten: 
o Gevoelens van liefde, betrokkenheid en affecAe 
o Vervulling van behoeWen 
o Een wederzijdse aqankelijkheid tussen de partners 

− 73% is bereid om alle andere doelstellingen op te offeren voor een goede relaAe 
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I. Elkaar leren kennen 

− Wederkerigheid: 
o = 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. Indien affecAe 

te gemakkelijk verkregen wordt en te vanzelfsprekend wordt, sAjgt de 
sympathie voor de ander nauwelijks.  

− Jagen op wie moeilijk te krijgen is: 
o ‘Moeilijk-te-krijgen-effect’: 

• De neiging om meer te houden van diegenen die kieskeurig zijn in 
het aanknopen van sociale relaAes, dan van diegenen die 
gemakkelijk beschikbaar zijn. 

• Niet kieskeurig -> geen smaak (angst om vrijgezel te zijn), te 
kieskeurig -> arrogant 

o Aqankelijk van de oorzaak: 
• De ander: voorkeur voor maAge kieskeurigheid 
• Externe factoren: apracAviteit sAjgt (bv. ‘Verboden vrucht’) 

▪ Wanneer gewaardeerde vrijheden bedreigd worden, reageren 
we hierop door de bedreigde keuze nog meer te beheren.  

− Inschapen van interesse: 
o Mannen hebben een mee geseksualiseerd perspecAef en 

(mis)interpreteren vriendelijke signalen vaker als seksueel geladen 
(Abbey, 1987; Saal et al., 1989 -> interacAes beoordeeld door mannelijke 
en vrouwelijke factoren) 

II. Partnerkeuze 

− Indien respondenten gevraagd wordt om uit een lijst 10 persoonlijk wensen te 
selecteren, kiezen de meeste mannen voor liefde, gezondheid, vrede op aarde, 
onbeperkte mogelijkheden en rijkdom. Bij mannen komt seks met een persoon 
echter ook meer voor in dit lijstje dan bij vrouwen. 

− Mannen lijken meer door seks gedreven te zijn dan vrouwen, zowel wat betreW 
frequenAe, aantal partners en variëteit. 

− EvoluAonair perspecAef (Buss, 1989;2003) 
o MaximalisaAe van doorgeven geneAsch materiaal = maximalisaAe 

concepAe, geboorte & overleving nakomelingen 
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− Strategische verschillen tussen mannen en vrouwen 
o Strategische keuzes mannen: vruchtbaarheid en trouw 

• Zoveel mogelijk eigen nakomelingen 
o Strategische keuzes vrouwen: financiële zekerheid en succes 

• Investering in beperkt aantal nakomelingen 
− Buss (1989): 37 landen 

o ConsistenAe verschillen tussen mannen en vrouwen in: 
• Belang van financiële zekerheid geboden door partner 
• Belang van aantrekkelijkheid (vruchtbaarheid) geboden door partner 
• LeeWijdsvoorkeur partner  

o EvoluAonair perspecAef: Analyse contactadvertenAes 

o = De benadering die stelt dat menselijk gedrag en voorkeuren gebaseerd 
zijn op de waarde dei ze hebben om het geneAsch materiaal te 
verspreiden en te beveiligen. 

o EvoluAonair perspecAef: 

• Volgens dit perspecAef vertonen mensen strategieën van 
partnerselecAe die leiden tot een maximalisaAe van het aantal 
nakomelingen, waardoor het geneAsch materiaal wordt 
doorgegeven. 

• Hierdoor gaat het individu op zoek naar maximale kansen op 
concepAe, geboorte en overleving van nakomelingen. 

• Vrouw kieskeurig: 
▪ In haar levensloop kan ze slechts een beperkt aantal kinderen 

baren en opvoeden. 
▪ Partners met economische middelen 
▪ Mannen die ouder zijn, financiële zekerheid bieden, intelligent, 

ambiAeus en emoAoneel stabiel zijn of andere gunsAge 
kenmerken die hun succesvol maken. 

• Mannen: 
▪ Kunnen verschillende kinderen bij verschillende vrouwen 

verwekken 
▪ Jonge vrouwen, goede gezondheid (gladde huid, volle lippen, 

weelderig haar, andere jeugdige kenmerken), trouw (onzekerheid 
over vaderschap minimaliseren)  

o Kendrick en Keefe (1992) analyseerden contactadvertenAes, waarbij ze 
de leeWijdsgrenzen uit deze advertenAes noteerden. Hoe ouder de 
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mannen worden, hoe meer ze geneigd zijn om jongere partners te 
zoeken. Volgens de evoluAonaire benadering heeW dit te maken met het 
feit dat mannen steeds op zoek gaan naar vruchtbare vrouwen. Bij 
vrouwen zijn deze leeWijdstrends nauwelijks aanwezig. 

o In een studie gaven Li, Bailey, Kenrick en Linsenmeier (2002) een budget 
aan mannelijke en vrouwelijke deelnemers waarmee ze eigenschappen 
moesten ‘aankopen’ om een ideale levenspartner samen te stellen. 
Indien ze een groot budget kregen, spendeerden mannen iets meer geld 
aan uiterlijke schoonheid en gaven vrouwen iets meer uit aan sociale 
status. Indien ze daarentegen een laag budget kregen, gaven mannen zelf 
meer geld uit aan uiterlijke schoonheid, evenals vrouwen aan sociale 
status. 

− Sociaal-culturele perspecAeven 
o Visie van Buss: 

• Sterk aqankelijk van de naAonale context 
• Geslachtsverschillen aqankelijk van de mate waarin vrouwen en 

mannen gelijke macht en opportuniteiten hadden op vlak van 
economische en poliAeke parAcipaAe van onderwijs.  

• In egalitaire landen was het verschil minder. 
• Ondanks de stevige kriAek, biedt de evoluAonaire benadering zeker 

een boeiend perspecAef voor het begrijpen van verschillen tussen 
mannen en vrouwen bij de partnerkeuze. 

• Is enkel gebaseerd op voortplanAng, niet voor niet-heteroseksuele 
relaAes. 

− Kanpekeningen bij het evoluAonair perspecAef. 
o Financiële ontvoogding vrouwen leidt tot ‘masculinisering’ van de 

voorkeuren bij vrouwen. 
o Verschillen geslachten < overeenkomsten 
o HypotheAsche wensen versus eigenlijke keuzes (Finkel & Eastwick, 2008) 

− Seksualiteit & seksuele oriëntaAe 
o Seksuele oriëntaAe: 

• De seksuele voorkeur van een persoon voor leden van hetzelfde 
geslacht, het andere geslacht of beide/geen van beide. 

o Alfred Kinsey: studie van de menselijke seksualiteit 
• Interviewdata van 17000 personen 
• Kinsey reports (1948,1953) 

o Aristoteles: 
• “aangeboren maar kan door gewoontes versterkt worden” 

o Geen verschillen tussen oriëntaAes mbt familiale achtergrond, relaAe 
met ouders,… (Bell et al., 1981) 

o EvidenAe voor biologische disposiAe: 
• Groope specifieke nucleus in hypothalamus (LeVay, 1991) 

▪ MAAR: kleine groep en corraAoneel 
• Tweelingstudies (Bailey & Pillard, 1991; Bailey et al., 1993) 

▪ 167 homoseksuele mannen 
▪ 52% monozygote, 22% dizygote, 11% geadopteerde broers ook 

homoseksueel 
o Complexe oorsprong: 

• Geen 100% fit bij idenAeke tweelingen; dus geen “homoseksueel 
gen” 
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• Gelijk voor mannen en vrouwen? 
▪ Diamond (2003): groep niet-heteroseksuele vrouwen 

❖ Vrouwen vertonen hogere eroAsche plasAciteit (= de 
mogelijkheid om diverse seksuele voorkeuren de ervaren) 
(Baumeister 2000) 

❖ Bij vrouwen minder sterke connecAe seksuele oriëntaAe en 
opwinding bij zien van verschillende soorten sAmuli (Chivers 
et al., 2004) 

III. RelaAetevredenheid en toewijding 

− Liefde en aantrekking als funcAe van ervaren posiAeve emoAes in aanwezigheid 
van partner. 

− Sociale ruiltheorie: 
o Personen die gemoAveerd zijn om in de relaAe kosten minimaliseren en 

voordelen maximaliseren in sociale relaAes 
o Voordelen: bv. Liefde, troost, seksuele bevrediging 
o Kosten: bv. Investering compromis, verliezen alternaAeven. 

• Weinig belang in begin, belangrijker daarna 
− Interaqankelijkheidsmodel: 

o 3 componenten: 
• Uitkomstniveau -> kostenbatenraAo van relaAe 
• Vergelijkingsniveau -> minimale uitkomstniveau dat we aanvaardbaar 

vinden 
• Vergelijkingsniveau van alternaAeven -> verwachte uitkomstniveau 

van het best mogelijke alternaAef. 
− Investeringsmodel 

o Interaqankelijkheidsmodel maar voegt relaAetoewijding en 
investeringen (= het niveau van inspanning (Ajd, emoAonele 
betrokkenheid, zelfonthulling, enz.)dat iemand aan de relaAe besteedt.) 
dat iemand toe. 

o Investeringen kunnen tastbaar zijn (bv. Huis of gemeenschappelijke 
vrienden), maar ook immaterieel (bv. Energie en Ajd). 

o Dit aspect verwijst naar het meer algemene, economische en 
psychologische principe dat we vasthouden aan iets waarin we veel 
investeerden, zelfs al is de situaAe niet meer ‘lucraAef’ (= dat mensen 
dikwijls toegewijd blijven aan een relaAe waarin ze veel geïnvesteerd 
hebben, zelfs al is de relaAetevredenheid laag -> vaak wanneer 
alternaAeven beperkt zijn). 

− Billijkheidtheorie (specifieke versie van ruiltheorie) 
o De theorie die stelt dat de relaAetevredenheid het hoogst is wanneer de 

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

o RelaAetevredenheid is het hoogst wanneer verhouding tussen beloning 
en investering gelijk is voor beide partners = evenwicht! 
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• Bij onevenwicht: bevoordeelde voelt zich schuldig & benadeelde 
voelt zich wrokkig. 

− SamenhorigheidsrelaAes 
o Ruilverhouding:  

• Een relaAe waarbij de partners een strikte wederkerigheid van 
beloningen en investeringen verwachten en verlangen.  

• Ontstaan meestal uit onbekenden en kennissen en in bepaalde 
langetermijnrelaAes, zoals bij zakenrelaAes. 

o SamenhorigheidsrelaAe: 
• Een relaAe waarbij de partners wederzijds ontvankelijk zijn voor 

elkaars behoeWes en welzijn, zonder zich hierbij af te vragen of ze 
voordelen vertrekken of krijgen. 

o Liefde, familie, beste vriendschappen 
o Zijn kwalitaAef anders en ruilaspecten zijn hier minder belangrijk dan in 

oppervlakkige relaAes: relaAes zijn niet allemaal enkel wiskundig model! 
− De balans tussen verwachAngen en investeringen  

o VersAkkingsmodel: 
• Een succesvol huwelijk is tegenwoordig moeilijker te bereiken dan 

ooit tevoren. Dit komt door het toegenomen onevenwicht tussen 
wat mensen verwachten van een huwelijk en wat ze zelf (willen) 
investeren. 

• Tegenwoordig hogere behoeWes 
• Maar de bevrediging van dergelijke ‘hogere’ behoeWes vergt ook 

aanzienlijk meer investeringen en communicaAe door beide 
partners.  

• -> moeilijker -> work-life balans 

IV. Soorten hechte relaAes 

− Sternberg (1988): Liefdesdriehoek 
o 7 vormen van liefde (combinaAes van passie, inAmiteit en engagement) + 

1 (afwezigheid = niet-liefde) 
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o De theorie de stelt dat liefde bestaat uit 3 basiscomponenten – inAmiteit, 
passie en engagement – die gecombineerd worden in 8 subtypes. 

o InAmiteit: 
• De emoAonele component 
• Steun verschaffen 
• Elkaar begrijpen 
• Zich vrij voelen om over alles te praten 
• Houden van iemand 
• Zich goed voelen bij iemand 

o Passie: 
• De moAvaAonele component 
• Drijfveren die aantrekken 
• RomanAek 
• Seksueel verlangen opwekken 
• Vlinders in de buik 
• Euforie  
• Staren naar de andere persoon 

o Engagement: 
• De cogniAeve component 
• De beslissing zich voor een lange Ajd in een relaAe met een partner 

te engageren 
• Toewijding 
• Duurzaamheid 
• De ander komt op de eerste plaats  

− 3 primaire liefdessAjlen (Lee, 1998): 
o Eros: 

• EroAsche liefde 
o Ludus: 

• Speelse, vrije liefde  
• Vooral mannen 

o Storge: 
• Vriendschapsliefde  
• Vooral vrouwen 

− Secundaire liefdessAjlen: 
o Mania: 

• Veeleisende, possessieve liefde 
• Vooral vrouwen 

o Pragma: 
• PragmaAsche liefde 
• Vooral vrouwen 

o Agape: 
• AltruïsAsche liefde 

− Passionele (romanAsche) liefde 
o = romanAsche liefde, gekenmerkt door sterke opwinding, intense 

aantrekking en seksuele interesse 
o Bercheid & Walster: een emoAe zoals een andere, dus ook op die manier 

bestuderen. 
• Cfr. TweefactorenemoAetheorie Schachter (1954) 

▪ Verhoogde staat van fysiologische opwinding 
▪ Overtuiging dat dit toe te schrijven is aan persoon 
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o Belang passionele liefde als voorwaarde huwelijk aqankelijk van 
geslacht, Ajdsgewricht en cultuur. 

o Neemt af met Ajd 
− Partnerschapsliefde 

o = een veilige, vertrouwensvolle en stabiele relaAe 
o Zorg, vertrouwen, vriendschap, lange-termijn-engagement,… 
o Geen daling over Ajd 
o Zelfonthulling als brandstof (tov opwinding bij passionele liefde) 

• = het proces van zichzelf aan anderen blootgeven.  
• Meer zelfonthulling bij groeiende relaAe 
• Aanvankelijk obv wederkerigheidsprincipe 
• Individuele- en geslachtsprincipe 

o Als de eerste contacten lonend zijn, wordt te ruil: 
• Breder: 

▪ Beslaat ze meer levensaspecten 
• Dieper: 

▪ Beslaat ze meer gevoelige gebieden 
o Liegen: 

• Het meest tegen onbekenden 
• Gevolgd door kennissen 
• Dan familieleden 
• Dan vrienden 
• Niet-gehuwde partners logen meer tegen elkaar dan gehuwde 

koppels 

IV. Algemene ontwikkelingspatronen 

− 50-60% van de 1e huwelijken loopt mis 
− 2e huwelijk nog riskanter 

I. Ontwikkelingspatronen in het huwelijk  

− Algemene daling huwelijkstevredenheid 
− Kurdek (1999) 

o 1e daling: 1e huwelijksjaar (idealiseren stopt) 
o 2e daling: na 8jaar 
o Totale afname op 10jaar: minder dan 10% 

− ProtecAeve factoren: 
o Onderwijs, werk, gelijke axtudes,… 
o Samen nieuwe (spannende) acAviteiten ontdekken 

II. CommunicaAe en conflict 
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− Gestoorde communicaAepatronen 
o NegaAeve affect wederkerigheid: 

• Expressie van negaAeve gevoelens van ene partner zet de ene andere 
ertoe aan om ook negaAef te reageren. 

• Vooral aanwezig bij ongelukkige koppels 
• Leiden tot een vicieuze cirkel van negaAeve expressies en het 

onvermogen om onaangename interacAes te doorbreken. 
• Vrouwen rapporteerden meer intensere emoAes en zijn expressiever 

o Vraag-terugtrekking-interacAe: 
• Ene partner (vrouw) wil problemen bespreken, andere partner (man) 

trekt zich terug -> frustraAes en kwaadheid 
• Gehuwden en pas samengestelde koppels 
• Gopman (1994): geen van beide is foute manier om het conflict om 

te gaan, de discrepanAe is het probleem 
− NegaAeve effecten van conflict reduceren 

o Belonend gedrag in relaAe verhogen: 
• De raAo posiAef/negaAef veranderen 
• RelaAef belang conflict (neg) gereduceerd 

o Begrip opbrengen 
• Conflict erkennen als communicaAeprobleem 

o (Dis)funcAonele apribuAes 

• RelaAebevorderende apribuAes: 
▪ Het toeschrijven van ongewenst partnergedrag aan situaAonele 

(‘een slechte dag’), Ajdelijke (‘het zal wel overgaan’ en specifieke 
(‘dat is maar één slechte eigenschap’) factoren en gewenst 
gedrag aan disposiAonele, stabiele en veralgemeende factoren. 

• Leedbestendigende apribuAes: 
▪ Het toeschrijven van gewenst partnergedrag aan situaAonele 

factoren die specifiek en niet stabiel zijn, terwijl ongewenst 
gedrag wordt toegeschreven aan disposiAonele, stabiele en 
algemene eigenschappen.  

• Gelukkige koppels minimaliseren de negaAeve en maximaliseren de 
posiAeve eigenschappen, terwijl dit bij ongelukkige koppels 
omgekeerd is.  

III. Uit elkaar gaan 

− Hoe mensen met scheiding omgaan hangt af van verschillende factoren: 
o De hechtheid van de relaAe 
o De mate waarin de grens tussen het zelf en de partner wazig is geworden 
o De mate waarin ‘ik’ en ‘jij’ versmolten zijn 

− Levensduur van de partnerrelaAe: 
o Voorspelt door de mate waarin de partner een deel van het zelf 

incorporeert. Hoe meer de partner deel uitmaakt van het zelf, hoe groter 
de kans dat de relaAe zal blijven duren, maar ook hoe groter het leed zal 
zijn indien de relaAe tot een einde komt.  
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o Onderlinge aqankelijkheid  
• RelaAe wordt duurzamer naarmate koppels meer van elkaar 

aqankelijk zijn (gemeten aan de hand van de Ajd die ze met elkaar 
doorbrengen, het aantal gedeelde acAviteiten en de invloed van de 
partners op elkaar) en meer in hun relaAe investeren. 

− De factoren die bijdragen tot het welslagen van een relaAe (een grote 
gehechtheid en onderlinge aqankelijkheid) blijken ook de factoren te zijn die 
bijdragen tot de ellende na een scheiden en die de verwerking ervan 
bemoeilijken.  

− Mannen vs vrouwen 
o Mannen reageren doorgaans slechter dan vrouwen wanneer hun partner 

overlijdt, met een slechtere gezondheid en hogere eigen mortaliteit tot 
gevolg. 

o Hoewel vrouwen bij een scheiding meer last hebben van ‘milde’ fysieke 
en mentale gezondheidsproblemen, gescheiden mannen meer kans 
maken op extremere vormen van dergelijke problemen. 

− Lucas (2005)  
o Onderzocht mannen en vrouwen die gedurende 18 

jaar de levenstevredenheid noteerden. Gescheiden 
individuen zijn minder tevreden, dan niet 
gescheiden mensen. Voor diegenen die in een 
echtscheiding betrokken waren, daalde de 
levenstevredenheid tot aan de scheiding, waarna 
die opnieuw toenam, maar nooit het hoogste 
niveau bereikte.  

− Wie hoog klimt kan laag vallen 
− Deel van ander in zelf incorporeren, hoge onderlinge aqankelijkheid, investeren 

in relaAe 
o Minder kans op scheiden 
o Meer leed bij scheiding 

− Vrouwen meer problemen maar mildere vormen, mannen minder maar ernsAger 
(Riessman & Gerstel, 1985) 

IV. Samen oud worden 

− BlijW huwelijksgeluk dalen over Ajd? Of is er een opwaartse trend eens men in de 
latere levensfases komt? 

o = een vraag die onderzoekers al decennia bezighoudt 
− Tegenstrijdige evidenAe 

Hoofdstuk 9: Anderen helpen 

De opzienbarende verhalen waarin mensen elkaar helpen, vormen een bron van 
inspiratie, maar er zijn zeker evenveel voorbeelden van gebeurtenissen waarbij mensen 
elkaar de rug toekeren.  
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I. Waarom helpen we anderen? 

− Prosociale gedragingen:  
o Gedrag met het doel anderen te bevoordelen of hun welzijn te verhogen.  

I. EvoluAonaire factoren 

− Geholpen worden vergroot overleving- en voortplanAngskansen. 
− Helpen kan deze kansen verkleinen. -> kost Ajd en inspanning en kan zelfs 

gevaarlijk zijn.  
− Verwantschap  

o Doorgeven erfelijk materiaal belangrijker dan overleving individu. 
o Hamilton’s rule: rB -C > 0 

• r = verwantschap, B = baten ontvanger, c = kost voor de helper 
o Price equaAon: 

oVerwantschapsselecAe: 
•= de neiging om 

geneAsch verwante personen te helpen met het oog op het 
verhogen van de overlevingskansen van gemeenschappelijk 
geneAsch materiaal. 

• Hoe groter de verwantschap, hoe groter de geneAsche gelijkenis en 
hoe meer de overleving van het gemeenschappelijke geneAsche 
materiaal op het spel staat.  

• Burnstein, Crandall en Kitayama (1994)  

▪ Ze vroegen aan Amerikaanse en Japanse studenten hoe ze 
zouden reageren in verschillende hypotheAsche situaAes waarbij 
iemand hulp nodig heeW. De resultaten wezen uit dat hoe groter 
de geneAsche verwantschap is, hoe meer respondenten bereid 
waren om te helpen. Dit verwantschapseffect is sterker bij 
levensgevaarlijke situaAes dan bij alledaagse gebeurtenissen. 

o CoöperaAeve voortplanAng: 
• Het fenomeen waarbij kinderen hun eigen voortplanAng uitstellen 

om de ouders bij de staan bij de opvoeding van de allerkleinsten, om 
aldus mee te helpen eigen geneAsch materiaal door te geven.  

• Door het helpen van een familielid bewerkstellingen we de 
‘onsterfelijkheid’ van ons geneAsch materiaal.  

o Wederkerig altruïsme  
• De neiging om anderen te helpen, waardoor de kans vergroot dat 

diegene die we helpen, een wederdienst zal bewijzen, zodat de 
overlevingskans sAjgt.  
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• WEDERKERIG EGOÏSME:  
▪ Eigenbelang is de drijfveer achter dit gedrag 

• Hulp geven in nood = hulp krijgen in nood 
• Komt ook voor bij dieren (De Waal, 2003 – Sayfarth & Ceney 

experiment) 
• Afwijken van de wederkerig altruïsme norm wordt vaak bestraW door 

de groep = altruisAc punishment  
▪ Fehr & Gaecher (2002) 

❖ ‘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 

❖ Punishment condiAe 
❖ -> punishment = 0-10 strafpunten  

(1 punt = -3 dollar voor bestraWe, -1 dollar voor straffer) 

o De coöperaAeve groep 
• GroepsselecAe: 

▪ De neiging van leden van groepen om elkaar te helpen op basis 
van sociale verbondenheid, zonder dat er geneAsche 
verwantschap hoeW te bestaan. (gebaseerd op sociale 
verbondenheid) 

▪ Groepen die enkel uit egoïsAsche individuen bestaan, maken 
meer kans om uit te sterven dan groepen die coöperaAeve en 
altruïsAsche leden tellen die elkaar in Ajden van nood helpen.  

• Natuurlijke selecAe op het niveau van de groep en soort 
• “samen sterk” -> vooral bij bedreiging van buitenaf 
• Controversieel 
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II. Kosten en baten 

− We zijn vroeger geneigd om anderen te helpen wanneer de potenAële 
beloningen hoog zijn in verhouding tot de vereiste investeringen, een effect dat 
zelf in collecAvisAsche culturen optreedt. 

− Zichzelf goed voelen 
o Individuen wiens zelfwaardering door een mislukking onder druk staat, 

worden bijzonder behulpzaam omdat ze zo hopen hun posiAeve 
gemoedsgesteldheid terug te winnen.  

o Op eenzelfde wijze kunnen we schuldgevoelens – bv. Nadat we iemands 
gevoelens kwetsten of iemands eigendom beschadigden – ons moAveren 
om prosociaal gedrag te stellen en anderen te helpen.  

o Smitherman (1992): belangrijkste argument om te helpen 
• Korte termijn (bv. Zelfwaarde, schuldgevoel) 
• Helpen is fysiologisch belonend (Rilling et al., 2002) 
• Lange termijn (gezondheid) 

− Kosten van helpen (of niet helpen) 
o Agressie tov hulpverleners 
o Moedige weerstand: langdurige en bewuste hulp ondanks grote risico’s 

om anderen te helpen (bv. Onderdak Joden Ajdens WOII) 
• De mogelijke kosten van helpen weerhouden mensen er vaak van om 

hulp te bieden, ook al lijken de kosten voor de helper niet op te 
wegen tegen de voordelen voor zij die geholpen worden.  

o BarmharAge Samaritaan – wepen: 
• Schuldig verzuim (Europa) 
• Vrijstelling van vervolging bij helpen (VS) 

III. Altruïsme of egoïsme: het grote debat 

− Egoïsme: 
o De moAvaAe om het eigen welzijn te verhogen. 

− Altruïsme: 
o De moAvaAe om het welzijn van een ander te verhogen.  

− Batson: de empathie-altruïsme hypothese 
o = de stelling dat empathische bezorgdheid om een persoon in nood een 

altruïsAsch moAef creëert om te helpen.  
o PerspecAef nemen (cogniAeve component empathie) 

• De belangrijkste cogniAeve component van empathie, die inhoudt 
dat iemand het vermogen heeW om via de verbeelding de wereld te 
bekijken door de ogen van anderen. 

o Empathische bezorgdheid (emoAonele component) 
• De belangrijkste emoAonele component van empathie, die inhoudt 

dat iemand op anderen georiënteerde gevoelens van sympathie, 
genegenheid en medeleven. 
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o Uitkomst via beide paden = helpen 
− Egoïsme als alternaAef 

o Empathie zet aan tot hulpvaardigheid 
• NIET uit bezorgdheid om slachtoffer 
• WEL obv kosten-baten analyse voor zelf 

o Kosten: bv schuldig voelen   
o Baten: goed gevoel 

• Empathische bezorgdheid -> droeqeid   
• Helpen -> empathische vreugde 

− De test 
o Wat als men zich aan de situaAe kan onprekken? 
o Batson et al. (1981) 

• Handlanger ‘Elaine’ krijgt milde elektrische schokken  Proefpersoon is 
observator 

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

ontvluchten (makkelijk-moeilijk) 
• Batson et al. (1981) 
• Verschil tussen hoge en lage Empathische bezorgdheid komt  tot 

uiAng als men makkelijk de situaAe kan ontvluchten  

• Volgens de empathie-altruïsmehypothese (Batson, 1991) kunnen we 
op twee manieren op een hulpvraag reageren. Volgens de 
altruïsAsche weg wekt het innemen van het perspecAef van de 
noodlijdende gevoelens van empathische bezorgdheid op, die op hun 
beurt het altruïsAsche moAef opwekken om het lijden van het 
slachtoffer te verminderen. Wanneer je het perspecAef van de 
persoon in nood niet inneemt, dan ervaar je zelfgerichte gevoelens 
van persoonlijke bezorgdheid, die op hun beurt leiden tot het 
egoïsAsche moAef om het eigen lijden te verminderen. In deze 
laatste situaAe zal je niet helpen wanneer je het incident gemakkelijk 
kan ontvluchten.  

− Beperkingen en gelijkenissen 
o Meeste hulpgedrag door combinaAe van beide 
o -> Snyder (1993): combinaAe zelfs best 
o Soort moAvaAe bepaalt niet noodzakelijk het hulpgedrag zelf 
o Wanneer de egoïsAsche kosten groter zijn dan het altruïsAsche moAef 

kan dragen, zullen we toch nalaten om te helpen.  
o In zoverre één (zelf) en één (ander) een eenheid vormen, kan het helpen 

van een hechte andere persoon beschouwd worden als zichzelf helpen, 
of ten minste als het helpen van een belangrijk deel van het zelf. In 
dergelijke situaAes ontstaat hulpvaardigheid omdat we onszelf in de 
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ander herkennen en we dus onszelf helpen. (geen echt onderscheid 
meer tussen egoïsAsch en altruïsAsch moAef). 

o “Zelf vs ander” of “zelf en ander”: 
o Wegner (1980): “empathie weerspiegelt de fundamentele vervaging  van 

het onderscheid tussen zichzelf en anderen” 

IV. MoAeven om te helpen 

− De belangrijkste reden om met de onderliggende moAeven rekening te houden, 
is dat ze voorspellen in welke mate het hulpgedrag al dan niet aqankelijk zal zijn 
van de situaAe.  

− In bepaalde situaAes belangrijk om hulpgedrag te voorspellen (cfr. ontsnappen  
mogelijk?) 

− Lange-termijn hulpgedrag (vb. vrijwilligerswerk) 
o Eigenbelang en voldoening vaak motor om blijvend  te helpen 

− Ferguson, Farrel en Lawrence (2008) gaven aan studenten een pamflet dat opriep 
om deel te nemen aan een bloedinzamelacAe. De ene helW las argumenten die 
appelleerden aan altruïsAsche moAeven zoals ‘wanneer je meedoet, help je 
mensen die ziek zijn’. De anderen lazen een bericht dat argumenten bevape die 
aan egoïsme reflecteerden, zoals ‘je zult trots zijn op jezelf wanneer je meedoet 
aan deze acAe’. Het bleek dat studenten meer geneigd waren om te helpen na 
het lezen van de egoïsAsche moAeven. Het effect trad wel enkel bij studenten op 
die ooit al bloed hadden gegeven. Er werden geen verschillen gevonden voor 
studenten die nog nooit bloed doneerden.  

II. Onder welke omstandigheden helpen we (niet)? 

I. Het omstanderseffect 

− = het feit dat de aanwezigheid van anderen de behulpzaamheid belemmert. 
− Kipy Genovese (†1964)  
− Verval van de maatschappij? Anonimiteit,  vervreemding en apathie in grote 

steden?... 
− Latané en Darley (1970):  Groepsdiscussie via intercomsysteem 

o Dyades vs groep (3-6) 
o Proefpersoon met hartritmestoornissen krijgt aanval 
o Wie gaat hulp halen? 

− Het besluitvorming van omstanders bij noodsituaAes wordt in 5 stappen 
beschreven. 

 89
Sociale psychologie 
Manon Meert



− Opmerken 
o Veel personen = afleiding 
o Drukke omgeving (stad) = sAmulusoverbelasAng 
o Hoe ongewoon is sAmulus in deze context (bv stad) 

− InterpretaAe 
o Ambiguiteit (omstanders vragen zich af of de persoon wel ect hulp nodig 

heeW, we zijn bijgevolg minder geneigd om te helpen in een ambigue 
situaAe. 

o RelaAe tussen agressor en slachtoffer 
o Shotland en Straw (1976): 

• “slachtoffer en dader vormen een koppel” 
• IntervenAe “getrouwd” : 19%  IntervenAe “vreemde”: 65% 

o PluralisAsche/meervoudige onwetendheid: 
• Het fenomeen dat optreedt wanneer we ten onrechte denken dat 

anderen in een situaAe 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 acAe 
ondernomen wordt.  

• Vanaf iemand uit de menigte helpt, zullen anderen sneller helpen. 
o Jamie Bulger (†1993) 
o PluralisAsche onwetendheid 

• Wanneer men ten onrechte denkt dat anderen in een situaAe 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 acAe wordt ondernomen. 

o Latane en Darley (1968): 

− Verantwoordelijkheid nemen 
o Verspreiding van verantwoordelijkheid 

• De opvaxng dat anderen hun verantwoordelijkheid zullen of moeten 
opnemen om een persoon in nood te helpen.  

• In situaAes met een grote anonimiteit.  
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• Ook bij kinderen (Plotner, et al., 2015)  
▪ Hieronder vind je het experimentele studieopzet. Deze studie 

toonde aan dat het omstanderseffect in grote mate toe te 
schrijven is aan de verspreiding van verantwoordelijkheid.  

o Tegengaan via: 
• AnAcipaAe latere interacAe (Gotlieb en Carver, 1980) 

▪ Deelnemers helpen sneller een groepslid in nood, wanneer ze 
dachten later nog in interacAe te zullen treden met andere 
groepsleden. 

• Sociale rol (bv hulpverlener) 
− Beslissen hoe men zal helpen: 

o Direct (zelf helpen) 
o Indirect (bv. Hulpdiensten bellen) 

− Hulp bieden 
o Publieksgeremdheid: de vrees om op anderen een verkeerde indruk te 

maken door te helpen. (bv bemoeizuchAg, verlegenheid) 

− De erfenis van het onderzoek naar het omstander effect 
o De meeste hindernissen en afleidingen zijn van sociale aard, waardoor 

het individu minder geneigd is om bij een noodsituaAe te helpen 
wanneer er anderen aanwezig zijn dan wanneer hij of zij alleen is.  

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

voorbij lopen 
o … 

− Gevaarlijke versus ongevaarlijke situaAes 
o Fisher et al. (2011): Meta-analyse bevesAgt het algemene 

omstandereffect 
• Sterk omstanderseffect in de lagerrisicocondiAe (50% hielp wanneer 

ze alleen waren, slechts 5,9% wanneer ze in groep waren). 
• In meer risicovolle situaAes, waarbij een grote, stevig gebouwde 

agressor moest worden gestopt, was er echter geen omstandereffect 
en reageerden deelnemers ongeveer even vaak wanneer ze alleen 
(44%) of in gezelschap waren (40%). 

• In situaAes waar alleen helpen gevaarlijk is voor de helper (bv fysiek 
sterke agressor), is er geen (of kleiner) omstandereffect. 

o Experiment Fischer et al. 2006 
o In meta-analyse (2011) werd dit ook bevesAgd. 
o 3 mogelijke verklaringen (die algemeen omstandereffect compenseren): 

• Meer arousal in gevaarlijke situaAes è sneller opmerken en 
interpreteren als noodsituaAe 
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• Bij gevaar dienen anderen als psychologische en fysieke 
ondersteuning 

• Gevaarlijke noodsituaAes vergen vaak ook meer coördinaAe en 
samenwerking 

− 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 perso(o)n(en) 
o Dit vertragende effect van groepsgroope werd echter opgegeven 

wanneer de hulpvrager iemand bij naam idenAficeerde om te helpen. 
− Het omstanderseffect in de digitale wereld: 

o Markey (2000) bestudeerde het omstanderseffect in de digitale wereld. 
Studenten die deelnamen aan een online chatroomsessie, zagen een 
verzoek om hulp van een andere persoon. Hoe groter de chatroomgroep, 
hoe langer de deelnemers erover deden om een verzoek echter direct 
naar een specifieke persoon richpe door diens naam te vernoemen, 
verdween het effect van de groepsgroope. 

II. Stress en Ajdsdruk 

− Opmerken? 
o Mensen die geen Ajd hebben of gehaast zijn zien vaak niet eens dat er 

een persoon in nood is. 
− Kosten? 

o Ookal ziet men het toch, kan men kostbare Ajd verliezen.  
− Darley en Batson (1973): 

o proefpersonen: toekomsAge priesters 
o Taak een lezing voorbereiden en geven 
o CondiAes: 

• lezing over parabel barmharAge Samaritaan of een ander  onderwerp 
• Ajdsdruk: achter op schema, op schema, voor op schema 

o Helpgedrag: onderweg iemand die in elkaar was gezakt helpen of  niet? 
• Groot effect van Ajdsdruk, GEEN effect van parabel 

III. LocaAe en cultuur 

− Grote steden: 
o Bevolkingsdichtheid -> stress SAmulusoverbelasAng 
o Diversiteit -> minder gelijkenis -> gereduceerde empathische 

bezorgdheid 
o Anonimiteit -> minder verantwoordelijkheid 

− Cultuur: 
o Twee significante invloeden (Levine et al, 2001): 

• Economische welvaart 
• SimpaAa (= de zorg voor het sociaal welzijn van anderen):  

Kenmerkend voor Spaanse en LaAjns-Am. Culturen 
• Hoewel het verband niet heel sterk was, bleek economische welvaart 

van belang te zijn, waarbij de steden met de hoogste welvaart over 
het algemeen een lagere rang op de hulpvaardigheidslijst bekleden. 
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IV. Stemming 

− PosiAeve stemming: 
o Weersomstandigheden hebben een impact op hulpvaardigheid, waarbij 

zonnig weer tot een grotere geneigdheid tot helpen leidt. 
o Isen & Levin (1981): geld geven na succes op taken   
o Baron (1997): dollarbiljet wisselen bij aangename geuren 

o Meer helpen 
o PosiAeve stemmingseffect 

• Het feit dat een posiAeve stemming de hulpvaardigheid verhoogd.  
o Redenen:  

• Goed humeur behouden 
• Meer posiAeve gedachten 
• Vergroot de frequenAe van posiAeve gedachten over anderen. 
• Iemand sympathiek vinden, leidt tot een grotere bereidwilligheid om 

die persoon te helpen. 
• PosiAeve gedachten leiden tot prosociaal gedrag, zoals hulp bieden. 

o Kenmerken: 
• Effect van korte duur 
• Treedt al op bij kinderen 

− NegaAeve stemming: 
o Schuld is een interpersoonlijke emoAe die dient om relaAes te 

verbeteren te handhaven en te herstellen.  
o Schuldgevoel leidt tot hulpgedrag 

• Generaliseert ook naar andere personen (Cunningham et al, 1980) 
▪ Mensen denken dat ze een fototoestel hebben kapot gemaakt. -> 

80% helpt daarna de vrouw die haar papieren liet vallen. 
▪ Mensen die het fototoestel niet beschadigden -> 40% helpt 

daarna de vrouw. 
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o Personen die iemand onopzepelijk nadeel berokkenen, zijn geneigd bij 
een volgende gelegenheid een persoon in nood te helpen.  

o NegaAeve stemmingen fnuiken de hulpvaardigheid wanneer we anderen 
de schuld geven van die stemming, maar niet wanneer we zelf de 
verantwoordelijkheid opnemen. 

o Bovendien leiden negaAeve stemmingen tot minder hulpvaardigheid 
wanneer de helper de aandacht op zichzelf richt (bv. Wanneer je 
bedroefd bent omwille van persoonlijke problemen) dan wanneer hij de 
aandacht naar buiten richt (bv. Wanneer je bedroefd bent na het zien van 
iemand die iets vervelends meemaakte) 

o Algemeen: helpen verbetert negaAeve stemming (NegaAve state relief 
model) 
• Inconsistente resultaten 
• Beperkingen: gepercipieerde verantwoordelijkheid (zelf-ander)  

aandacht (zelf-ander) 

III. Wie helpt anderen? 

− AltruïsAsche persoonlijkheid: 
o De persoonlijkheid van personen die meer geneigd zijn dan anderen om 

in uiteenlopende situaAes te helpen. 

I. Zijn sommige personen behulpzamer dan anderen? 

− Individuele verschillen in behulpzaamheid 
o Enigszins consistent over situaAes 

• Behulpzaam in een situaAe ≈ behulpzaam in een andere 
o Weinig Ajdsaqankelijk 

• Behulpzaam op leeWijd X ≈ behulpzaam op leeWijd Y 
o GeneAsche invloed 

• Overeenkomst monozygote (eeneiige)  tweelingen > dizigote (twee-
eiige) tweelingen 

II. Kenmerken van de altruïsAsche persoonlijkheid 

− Totaal verschillende persoonlijkheden delen dezelfde uitzonderlijke 
behulpzaamheid (Schindler, Moeder Theresa, Bill  Gates, …) 

− Specifieke persoonlijkheidskenmerken voorspellen behulpzaamheid in specifieke 
situaAes 

o Een collecAvisAsche eerder dan individualisAsche oriëntaAe 
o Extraverte persoonlijkheid 
o Grotere openheid voor nieuwe ervaringen 
o Grotere vriendelijkheid 

− Twee essenAële eigenschappen: empathie en morele persoonlijkheid 
o Empathie = het kunnen inleven in de ander (zie empathie-  altruïsme 

hypothese) 
• Empathische individuen die iemand zien lijden, zullen sympathie en 

medelijden voor die persoon voelen.  
o Morele idenAteit = de mate waarin moraliteit ontwikkeld is en  een 

belangrijk deel van het zelf vormt 
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• Een verzameling (schema) van morele waarden, doelen,  
eigenschappen en gedragsscripts. 

• Hoge morele idenAteit 
▪ Centraal in dagelijks leven en makkelijk geacAveerd -> meer 

moreel denken en handelen (zelf-consistenAe) 
▪ Verlaagde niveaus van immoreel gedrag ziaks minder liegen in 

zakelijke onderhandelingen, verlaagde agressie op het 
voetbalveld en minder anAsociaal gedrag onder adolescenten.  

o De theorie van morele ontwikkeling volgens Kohlberg: 
• De theorie van Kohlberg maakt een onderscheid tussen 6 niveaus 

van morele ontwikkeling: 

o Morele onthechAng: 
• Rechtvaardiging van slecht gedrag, waardoor iemand zichzelf nog 

steeds als een ‘goed mens’ ziet.  
• Bv. Het toeschrijven van schuld aan een slachtoffer of de 

verantwoordelijkheid bij anderen leggen.  
• Het ervaren van persoonlijke stress bij het zien van een ander in 

nood gaat vaak samen met morele onthechAng en lagere intenAes 
om te helpen, terwijl het ervaren van empathie net samengaat met 
hogere niveaus van prosociaal moreel redeneren en de impuls om 
anderen te helpen.  

• Vooral de combinaAe van hoge empathie en een hoog niveau van 
moraliteit is een bijzonder goede voorspeller van behulpzaamheid. 

o Empathie (hot) + Moraliteit (cold) -> behulpzaamheid 
• Miller et al. (1996): studie bij kleuters 

▪ Filmpje waarin jongen en meisje gevallen waren 

Postconven8o
neel 
Erkenning van 
de diversiteit 
van waarden

Niveau 6. Universele Ethische Principes 
Universele ethische principes zijn gegrond in het fundamentele geloof in de 
essenAële gelijkwaardigheid van alle menselijke wezens als raAonele actoren. 
Deze abstracte principes zijn uiteindelijk ‘scheidsrechter’ van de gerechAgheid 
omtrent elke wet of elk contract.

Niveau 5. Sociaal Contract 
Enkel door het bereiken van consensus – door een sociaal contract – kunnen 
wepen moreel gewicht krijgen.

Conven8oneel  
Uitvoeren van 
de correcte 
regels

Niveau 4. Sociale overeenstemming 
Mensen voelen dat het hun morele verplichAng is de wepen van onze 
samenleving te gehoorzamen. Deze wepen zijn noodzakelijk om de sociale orde te 
handhaven.

Niveau 3. Interpersoonlijke overeenstemming 
Mensen voelen een morele verantwoordelijkheid om aan de verwachAngen over 
wat goed is te voldoen en conformeren zich aan de algemene normen.

Preconven8on
eel  
Waarden 
worden 
afgeleid uit 
externe 
situa8es

Niveau 2. Ruilverhoudingen 
Ethische beslissingen worden enkel gemaakt om plezier te vergroten en verdriet te 
verminderen. Door te erkennen dat anderen evenzeer worden gedreven door 
hedonisAsche doelen, is er bereidheid om te ruilen.

Niveau 1. Gehoorzaamheid en straf 
Gehoorzaamheid aan diegene die de macht heeW om te straffen.
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▪ Empathie gemeten via gelaatsexpressie en zelfrapportage 
▪ Moreel oordelen via morele dilemma’s (eigenbelang ßà belang 

anderen) 
▪ Keuze: 

❖ Spelen met heel aantrekkelijk speelgoed of 
❖ Kleurpotloden in dozen steken (saai) om kinderen die  zich 

vervelen in het ziekenhuis te helpen 
▪ Enkel Empathie (hot) + Moraliteit (cold) -> substanAeel hogere 

behulpzaamheid 

III. De invloed van ouders en familie 

− Kinderen die opgevoed waren in ondersteunende gezinnen met inspraak en 
vrijheid, waren prosocialer en oordeelden op een hoger moreel niveau over 
prosociale morele vraagstukken dan andere kinderen. 

− AltruïsAsche kinderen maken gewoonlijk deel uit van hechte en harmonieuze 
gezinnen, met weinig openlijke expressies van angst, agressie en conflicten. (ook 
in gezinnen die de nadruk legden op intellectuele en culturele acAviteiten) 

− Focus op volwassene: bv deel je speelgoed … 
o dan wordt papa blij/trots 
o anders wordt papa boos/verdrieAg/ontgoocheld 

− Focus op andere: bv als je je speelgoed deelt zal  je broertje blij zijn 
o sAmuleren van perspecAef nemen en empathie 

IV. Rolmodellen en sociale normen 

− Real life en ficAeve figuren 
o Invloed pro-sociale tv > invloed televisiegeweld 

− Waarom zepen 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:  
o Een algemene gedragsregel die door de maatschappij worden 

onderschreven en de norm voor sociale aanvaarding en a�euring 
reflecteren. (welk gedrag aanvaard wordt en welk gedrag niet) 

− Belangrijke sociale normen voor hulpgedrag: 
o Wederkerigheidsnorm (zie HS sociale beïnvloeding) 
o Billijkheidsnorm (‘herverdeel’ volgens verdienste) 
o Sociale verantwoordelijkheidsnorm (plichtsgevoel) 

• Een sociale norm die beklemtoont die wie hulp nodig heeW, moet 
worden geholpen. 

o Rechtvaardigheidsnorm (help wie het verdient) 
• Een sociale norm die beklemtoont wie hulp verdient, moet worden 

geholpen. (selecAever) 
• Sterkte en toepassing verschilt tussen individuen en culturen 

IV. Interpersoonlijke factoren: wie ontvangt hulp? 

 96
Sociale psychologie 
Manon Meert



I. Waargenomen eigenschappen van de persoon in nood 

− Aantrekkelijkheid 
o Benson, Karabenick & Lerner (1976):  luchthavenexperiment (604 blanke 

deelnemers) 

• Het inschrijvingsformulier werd eerder ingevuld bij een foto van een 
aantrekkelijke persoon dan een foto van een minder aantrekkelijke 
persoon. 

− Verantwoordelijkheid 
o ApribuAe-Affect-AcAe theorie (Weiner, 1996) 

II. De gepaste combinaAe van helper en ontvanger 

− Gelijkenis 
o Effect op aantrekking (meer aantrekking) 
o Effect op empathie (verhoogd empathische bezorgdheid) 

− Bekendheid 
o Vreemd (minder snel helpen) vs vriend (sneller helpen) 
o SamenhorigheidsrelaAes (bv. Hechte vrienden of liefdespartners -> 

sneller helpen -> wederzijdse verantwoordelijkheid voor de invulling van 
elkaars noden) vs ruilrelaAes (bv. kennissen en zakenrelaAes -> minder 
snel helpen -> verwachten meer wederkerigheid) 

III. Geslacht en hulpvaardigheid 

− Mannen: “knight in shining armour” 
o Helpen over het algemeen meer dan vrouwen bij onbekenden. 

− Vrouwen: volgehouden ‘dagelijkse hulp’ 
o Helpen meer in situaAes zonder risico (bekenden). 

IV. Anderen om hulp vragen 

− Hoe mensen hulp zoeken, wordt beïnvloed door de ervaringen met eerdere 
situaAes waarin een beroep werd gedaan op anderen om te helpen. 

− Geslachtseffecten: vrouwen vragen vaker om hulp bij ‘kleine problemen’ 
o Voor mannen is dit minder sociaal aanvaard en bedreigender voor het 

zel{eeld. 
o ZelfdestrucAeve paradox -> de erkenning van het nut van nederheid 

− Wanneer is hulp vragen en krijgen zelfondersteunend, en wanneer is het 
zel{edreigend? 

 97
Sociale psychologie 
Manon Meert



o Zelfwaardering 
o Hulp van gelijken 
o Type probleem (ego-relevant) 

V. Slotwoord 

− Betekenisvolle verbondenheid tussen mensen leidt tot hulpvaardigheid. Deze 
samenhang lijkt nu net zoek te zijn in onze maatschappij. Een gevoel van 
‘verbondenheid met de volledige mensheid’ is sterk gerelateerd aan zowel 
empathie als moreel redeneren en daarmee ook aan hulpvaardigheid zonder 
onderscheid. 

Hoofdstuk 10: Agressie 

In dit hoofdstuk onderzoeken we een eerder verontrustend aspect van het menselijke 
gedrag: agressie. 

− Agressie tekent hechte relaAes (kindermishandeling en partnergeweld), treedt op 
Ajden interacAes op het werk (pesten), maakt deel uit van negaAeve 
intergroepsrelaAes (voetbalvandalisme en geweld van bendes en conflict tussen 
etnische en poliAeke groepen (genocide en oorlogen. 
  

I. Wat is agressie? 

I. DefiniAes en vormen van agressie 

− Gedrag bedoeld om een andere persoon ongewenste schade (= negaAeve 
gevolgen voor het slachtoffer, zoals veroorzaken van een lichamelijk letsel, het 
wegnemen of vernieAgen van bezixngen, het kwetsen van gevoelens of 
berokkenen van schade aan sociale relaAes door het verspreiden van geruchten) 
te berokkenen. (iemand kwetsen die niet wenst gekwetst te worden) 

− Agressief gedrag wordt gekenmerkt door … 
o De onderliggende moAvaAe, namelijk het schaden van iemand, maar niet 

door de gevolgen ervan. (het doel van het gedrag) 
o Agressief gedrag wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van een 

intenAe. (het gedrag wordt opzepelijk gesteld) 
o Agressief gedrag wordt ten slope gekenmerkt door het feit dat het 

gedrag door het slachtoffer niet gewenst wordt. (de doelpersoon wenst 
dit gedrag niet te ondergaan) 

− Er is geen objecAeve maatstaf om agressie te meten, want we kunnen de 
precieze intenAes van de andere persoon nooit met 100% zekerheid kennen. 

− Geweld: 
o Meer specifiek en beperkt tot gedrag uitgevoerd met de intenAe om 

ernsAge schade te veroorzaken, wat vaak gepaard gaat met het gebruik 
of de dreiging van fysieke kracht, zoals iemand een klap op het hoofd 
geven of met een voorwerp slaan.  

− Agressief gedrag verdeeld in specifieke subcategorieën: 
o Fysieke agressie 

• Gedrag bedoeld om iemand lichamelijk te kwetsen. 
o Verbale agressie 
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• CommunicaAe bedoeld om iemand mentaal te kwetsen, zoals 
schelden, vloeken en beledigen. 

o Spontane agressie 
• Niet uitgelokt 

o ReacAeve agressie 
• Uitgelokt, na provocaAe 

o Individuele agressie 
o CollecAeve agressie 
o Directe agressie 

• Impliceert een confrontaAe tussen de agressor en het slachtoffer 
o Indirecte agressie 

• Wordt heimelijk aangebracht zonder dat het slachtoffer duidelijk op 
de hoofde is van de idenAteit van de agressor. 

o Instrumentele agressie 
• Iemand schade berokkenen om iets waardevols te verkrijgen. 
• Zonder enig gevoel van boosheid. 
• Bv. Omwille van persoonlijke voordleen uit zelfverdediging. 

o EmoAonele agressie 
• Iemand schade berokkenen omwille van de schade. 
• Iemand verlangt om uiAng te geven aan negaAeve emoAes. 
• Treedt vaak op in het vuur van het moment.  

II. Pestgedrag 

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

− Tussen 10-20% van de mensen zijn slachtoffer. 
− Komt steeds meer en meer voor op sociale media. (cyberpesten) 

o Makkelijker voor de agressor om zijn of haar idenAteit te verbergen, wat 
de remmingen op dit agressieve gedrag verminderd.  

o Publieke aangelegenheid met vele getuigen.  
− Uit een Finse studie (Klomek et al., 2009) bleek dat kinderen die gepest werden 

op 8-jarige leeWijd, veel later, op 25-jarige leeWijd, meer kans maakten op 
zelfmoord (meisjes, 6,3 keer meer kans,  jongens 4 keer). 

− Chronisch (psychisch) misbruik door medestudenten lijkt een risicofactor te zijn 
voor zelfmoord, depressie en een zwakke mentale weerbaarheid zelf veel later in 
de volwassenheid.  

− NultoleranAe is het enige zinvolle beleid! 

III. De meAng van agressie 

− Er zijn slechts beperkte methodologische middelen om agressie te bestuderen. 
− De studie van agressie is uitdagend omdat correlaAoneel onderzoek de 

causaliteit van de relaAe niet kan aantonen, terwijl experimenteel werk 
bemoeilijkt wordt door ethische en prakAsche beperkingen.  

− ObservaAe 
o In een labocontext, opleggen van aversieve (maar onschadelijke) sAmuli,  
o Dergelijke studies maken gebruik van paradigma’s waarin de deelnemers 

gedrag kunnen stellen waarvan ze denken dat het schade berokkent aan 
een andere parAj. 
• bv., het ‘hot sauce’-paradigm 
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− Rapportering 
o Buss & Perry (1992):  

• Agression QuesAonanaire: 
▪ Het meest gebruikte instrument dat individuele verschillen in 

agressie meet. 
• Individuele verschillen in agressie bestaan uit: 

▪ Fysieke agressie 
▪ Verbale agressie 
▪ Boosheid 

❖ Sterke gevoelens van ongenoegen als gevolg van een 
waargenomen onrecht. 

❖ De precieze aard van dergelijke gevoelens (zoals 
verontwaardiging, haat of irritaAe) is aqankelijk van de 
situaAe.  

❖ EmoAoneel component 
▪ Vijandigheid 

❖ Een negaAef, antagonisAsch beeld over een andere persoon 
of groep, wat dus een eerder cogniAef component is.  

▪ Seksuele agressie 
▪ Aanvaarding van interpersoonlijke agressie: 

❖ De overtuiging dat gedrag dat fysieke, psychische of seksuele 
schade berokkent aan een partner in een hechte relaAe, 
aanvaardbaar is. 

▪ Aanvaarding van verkrachAngsmythes: 
❖ Foute overtuigingen over verkrachAng, verkrachters en hun 

slachtoffers, waardoor daders van verkrachAng vrijgepleit 
worde voor hun daden en slachtoffers aks de schuldigen 
worden aangewezen. 

− Probleem bij zelfrapportering: 
o Mensen hebben de neiging om sociaal onwenselijke gedragingen zoals 

agressie te ontkennen of te minimaliseren.  
− Andere databronnen 

o Publieke bronnen, zoals misdaadstaAsAeken 
o KrantenarAkelen 

II. CrossnaAonale en intraculturele verschillen 

I. CrossnaAonale verschillen 

− Een vergelijking tussen landen 
o Moordcijfers geven een goed beeld van het voorkomen van agressie op 

de wereld. 
• Moordcijfers zijn het hoogst in LaAjns- en Midden-Amerika. 
• In deze landen, die geen belangrijke oorlogen of etnische conflicten 

kennen, ligt het moordcijfer +- 20x hoger dan in westerse landen. 
• De geweldniveaus in de VS staan op een opmerkelijk hoog peil in 

vergelijking met andere westerse landen. (gebruik van vuurwapens) 
o Grote verschillen! 
o Geweldloze maatschappijen 

• De rol van coöperaAe versus compeAAe 
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− Geweld in de wereld (1994-2002) 

− Wereldrecord 2011: Honduras 
o In 2010 was Honduras met 86 moorden per 100000 inwoners het meest 

moordzuchAge. 
− Geweldloze samenlevingen 

II. Intraculturele verschillen 

− Geslachtsverschillen 
o Mannen zijn gewelddadiger dan vrouwen 

• 90% van de daders en 76% van de slachtoffers zijn van het  
mannelijke geslacht 

• Is een universeel fenomeen (over cultuur en Ajdvak) 
o Men dient wel een onderscheid te maken tussen soorten agressie 

• Fysieke agressie (meer mannen) 
• Verbale agressie 
• Indirecte, sociale of relaAonele agressie (= diverse vormen van 

sociale manipulaAe met het oog op het kwetsen van iemand zoals 
voorliegen, roddel en achterklap verspreiden, of de doelpersoon bij 
anderen in diskrediet brengen) (meer vrouwen) 

o Meisjes en vrouwen hanteren vaker relaAonele agressie 
• Omdat ze meer waarde hechten aan relaAes en inAmiteit  
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− LeeWijd: 
o Tieners en jongvolwassen tussen 18 en 24 raken meer betrokken bij 

gewelddaden.  
o Vergrijzing bevolking -> daling geweld 

− Etnische achtergrond: 
o Belangrijke verschillen in agressie binnen eenzelfde samenleving, 

aqankelijk van  leeWijd, ras, sociale klasse, woonplaats … 
• Intra-raciaal geweld >> interraciaal geweld (+ 90 % >> - 10%) 
• Kans dat een zwarte man door moord om het leven komt,  is 1/40; 

voor een blanke man is dit 1/280. 

III. De oorsprong van agressie 

− PoliAeke debapen 
o Rechtsgezinde poliAci argumenteren dat agressie in belangrijke mate toe 

te schrijven is aan geneAsch overgeërfde, stabiele eigenschappen die al 
vanaf de geboorte aanwezig zijn. 

o Linksgezinde poliAci beklemtonen de context en het milieu waarin de 
delinquent opgroeide, waarin hij of zij verkeerde dingen leerde.  

o Men moet met beide rekening houden. 

I. Biologische theorieën/het erfelijkheidsperspecAef 

− DriWtheorieën 
o = de theorie die stelt dat alle gedachten, intenAes en gedragingen 

ontstaan vanuit aangeboren driWen.  
o Agressie werkt als een driW. Net zoals honger dient  deze driW gelenigd te 

worden. Indien deze  bevrediging uitblijW, bouwt de driW verder op. 
o Lorenz 

• Grote aap theorie 
▪ Agressie biedt voordelen in de overlevingsstrijd, zoals  voedsel, 

een uitgebreid territorium en aantrekkelijke partners. 
▪ Natuurlijke selecAe bevordert het agressief insAnct omdat enkel 

diegenen die de strijd overleven in staat zijn  om zich voort te 
planten. 

− De evoluAeleer en gedragsgeneAca 
o De evoluAeleer 

• Stelt niet de overleving van het individu voorop, maar wel  het 
doorgeven van de genen 

• Agressie tegenover geneAsch niet-verwanten 
• Mannen wedijveren met elkaar omdat vrouwen partners met  een 

hoge status verkiezen. Agressie is een middel om die  status te 
verwerven en te behouden 

• Genen interageren met sociale en culturele factoren 
• Mens: 

▪ Kans op kindermishandeling is 7x zo groot en kans op dodelijke 
mishandeling (vaak tussen 0-2jaar) is 100x zo goot door een 
sAef/pleegouder dan door biologische ouder. 

• Genen manifesteren zich enkel als de situaAe zich ertoe leent. 
o De gedragsgeneAca 
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• De studie van de erfelijkheid van disposiAes zoals agressie, gebaseerd 
op tweelingen-onderzoek en adopAestudies 

• Toont de geneAsche component van agressie aan 
− Hormonen-neurotransmipers 

o De rol van hormonen 
• Testosteron is een hormoon dat in hogere concentraAes voorkomt bij  

mannen dan bij vrouwen. 
▪ Hoe meer testosteron, hoe agressiever.  

• CorrelaAonele studies tonen een  verband tussen testosteron en  
agressie 

• 2D:4D verhouding en agressie 
▪ De relaAeve lengte van de wijsvinger en de ringvinger is indicaAef 

voor de blootstelling van het kind aan prenataal testosteron. Hoe 
langer de ringvinger tov de wijsvinger, hoe meer masculien en 
hoe hoger de agressieniveaus zouden zijn. (enkel bij mannen) 

• Transgenders: 
▪ Vrouwelijke transseksuelen -> afname agressie 

• CorAsol: 
▪ De effecten van testosteron op agressie aqankelijk zijn van de 

niveaus van corAsol.  
o De rol van neurotransmipers 

• Serotonine is een neurotransmiper waarvan hoge concentraAes  
gepaard gaan met een lage mate aan agressie. 

II. Leertheorieën/het leerperspecAef 

− 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) 

− Leren uit eigen ervaring: 
o Het behaviorisme verklaarde alle gedrag vanuit de principes van beloning 

en straf: 
• Als een bepaalde sAmulus – response associaAe beloond wordt, 

wordt ze versterkt. (posiAeve bekrachAging) 
• Indien een bepaalde response op een sAmulus bestraW wordt, dan 

wordt deze associaAe verzwakt. (negaAeve bekrachAging) 
o Belonen werkt beter dan straffen. 
o Straf is vooral effecAef als het direct, zwaar en alAjd wordt toegepast. Als 

dit schema gehanteerd wordt, verdwijnt het ongewenst gedrag vanzelf. 
− Bestraffing kan agressie beperken wanneer: 

o De straf onmiddellijk op het agressieve gedrag volgt 
o De straf groot genoeg is om de agressor af te schrikken 
o De straf consequent wordt toegebracht en door de agressor als eerlijk en 

rechtvaardig wordt ervaren. 
− 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. 
(terugkaatsingseffect) 
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o PosiAeve correlaAe tussen lijfstraffen en later anAsociaal gedrag. 
o Wanneer straf op een boze en vijandige manier wordt gehanteerd, vormt 

er zich een model van imitaAe. 
− Lijfstraffen en anAsociaal gedrag 

o In dit onderzoek registreerden Straus, Sugarman en Giles-Sims (1997) 
hoe vaak per week ouders hun kind lijfstraf gaven, maar ook het 
anAsociale gedrag van het kind. Twee jaar later werd het anAsociale 
gedrag opnieuw gemeten. Uit de grafiek blijkt dat die kinderen die meer 
werden geslagen, anAsocialer werden. 

− Bestraffing als wapen tegen delinquenAe 
o In de prakAjk is crimineel gedrag lonend voor  diegene die het pleegt 

(sterk  beloningsschema), terwijl het  bestraffingschema dikwijls variabel 
en zwak:  er is geen regelmaat waarmee men ‘tegen de  lamp loopt’ en 
de straf is vaak niet zwaar 

o Het gevolg is dat het beloningsschema  sterker is dan het 
bestraffingschema,  waardoor bestraffen nauwelijks nut heeW 

− Recidivisme: 
o Recidivisme is een goede indicator van het leereffect van straffen. 
o Van der Werff: 

• In 1966 
▪ 41% van de veroordeelden recidiveert 
▪ 31% van de geseponeerden recidiveert 

• In 1977 
▪ 51% van de veroordeelden recidiveert 
▪ 38% van de geseponeerden recidiveert 

o Block & Van der Werff (1991) 
• 60% van de veroordeelden recidiveert 
• Daders die zes keer of vaker zijn aangehouden, 90% 

o De recidivecijfers liggen tamelijk hoog, wat een eerst indicaAe van de 
beperkte effecten van straf vormt.  

o De veroordeelden recidiveerden meer dan de beklaagden van die de 
zaak geseponeerd werd en die helemaal geen straf hadden ontvangen. 

− De loopbaan van criminelen en niet-criminelen: 
o Moffip (1993): Two pathway model 

• Life-course persistent: beginnen op jonge leeWijd 
▪ 5 - 10% van de delinquenten 
▪ Staan in voor 50% van de criminaliteit 
▪ Leerstoornissen 
▪ Hogere prevalenAe van persoonlijkheidsstoornissen 

• Adolescent limited: beginnen in adolescenAe en stoppen als ze 
ongeveer 20 jaar zijn (90 – 95%)  
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• Straffen helpt enkel bij de adolescent limited  groep, die daarenboven 
ook zonder straf zichzelf  als het ware gecorrigeerd zouden hebben 
▪ Dit zijn dus ‘vals posiAeve’ van zogenaamde effecten van  straffen 

• 20% van de vrouwelijke gevangenispopulaAe en 50% van de 
mannelijke gevangenispopulaAe heeW anAsociale 
persoonlijkheidsstoornissen.  (stevige geneAsche basis en niet 
gemakkelijk te remediëren) 

− Sociaal leren: 
o De sociale leertheorie: 

• De theorie die stelt dat gedrag wordt aangeleerd door observaAe van 
anderen die beloningen of straffen ontvangen. 

o We leren niet enkel agressie aan door eigen ervaringen, maar ook door 
het ZIEN van ervaringen van modellen (Bandura) 

o Het “Bobo-Doll experiment” 
o Modellen die door agressie verkrijgen wat ze  willen en niet gestraW 

worden, versterken agressieve tendensen bij observatoren. 
o Agressie kan zich als een lopend vuurtje verspreiden, maar ook 

geweldloosheid kan aanstekelijk werken. 
o Sociale leertheorie kan toegepast worden op, bv., man vrouw verschillen 

in agressie. 
• Man die vecht: populair, toegenomen sociale status 

▪ Machismo:  
❖ Uitdagingen en meningsverschillen moeten uitgevochten 

worden  
❖ Verklaring van hoge geweldcijfers in LaAjns-Amerikaanse 

staten. 
• Vrouw die vecht: geridiculiseerd en veracht (meer sociale 

manipulaAe) 

IV. Sociaalpsychologische theorieën van agressie 

I. FrustraAe 

− De frustraAe-agressie hypothese (Dollard et al, 1939) 
o = de stelling dat frustraAe alAjd tot agressie leidt en dat agressief gedrag 

alAjd het gevolg is van frustraAe.  
o Agressie is een driW 
o Alle vormen van agressie ontstaan uit frustraAe 
o FrustraAe leidt alAjd tot agressie 

− Twee belangrijke principes 
o Verplaatsing 

• Agressie tegenover een andere doelpersoon dan de bron van de 
frustraAe, hetzij uit vrees voor de bron, hetzij door de afwezigheid 
van de oorspronkelijke frustraAebron.  

• bv. Economische recessie en lynchparAjen  in het Zuiden van de VS. 
• Individuen die een hogere score halen op verplaatsing, tonen hogere 

niveaus van partnermishandeling en verkeersagressie. 
o Catharsis 

• Een afzwakking van agressiviteit als gevolg van het inbeelden, 
waarnemen of feitelijk stellen van agressief gedrag. 
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• Een afname van agressie door zich te  “venAleren”, bestaat uit: 
▪ Een afname van het fysiologisch opwindingsniveau 
▪ Waardoor men  minder geneigd is tot agressie. 

• De empirie toont echter aan dat catharsis eerder tot een verhoging 
van agressie, dan een verlaging leidt. 

II. NegaAef affect 

− NegaAef affect 
o Een ruime waaier aan situaAes kan tot negaAef affect leiden (bv., lawaai, 

stank, pijn, hipe, bedreigde zelfwaardering, provocaAe) 
• Besluit: frustraAe is een vorm van negaAef affect die tot agressie  kan 

leiden 
− PosiAef affect 

o Baron en Ball (1974): het zien van grappige cartoons vermindert de 
agressie. 

o Bezorgdheid om anderen heeW analoge effecten. Empathie voor het leed 
van een andere persoon vermindert de agressie tegenover dit individu. 

− Hipe leidt tot verhoogde agressie 
o Interpersoonlijke agressie (moorden en verkrachAngen) 
o CollecAeve agressie (aanslagen en poliAeke rellen) 
o Opwarming van de aarde (sAjging van moorden en verkrachAngen met 

2,2 en 3,1%) 

III. Fysiologische opwinding 

− Opwindingstranfer: 
− Het proces waarbij de opwinding opgewekt wordt door 2 of meer sAmuli, maar 

waarbij de totale opwinding aan een van de sAmuli wordt toegeschreven. 
− Opwinding-affect model:  

o De opwinding die door de ene sAmulus gecreëerd wordt, straalt af op 
een andere sAmulus. 

o De stelling dat agressie beïnvloed wordt door zowel de intensiteit van de 
opwinding als de aard van de emoAe die wordt opgewekt. 

− De intensiteit van de fysiologische opwinding en het type emoAe bepalen de  
mate van agressie. 

− RelaxaAetechieken kunnen agressie ten gevolge van boosheid en fysiologische 
opwinding verminderen. 

IV. CogniAeve processen 

− CogniAeve neoassociaAeanalyse: 
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o De opvaxng dat onaangename ervaringen automaAsche associaAes 
oproepen met agressie gerelateerd materiaal en woede en angst. De 
gedragsmaAge uitkomsten hanger vervolgens ten dele af van cogniAeve 
hogere-orderverwerving. 

o Sterke verbanden tussen gedachten, herinneringen en affect die relevant 
zijn voor 2 basale reacAes: vechten en vluchten. 

o Dit hele systeem van verbanden of associaAes wordt automaAsch 
geacAveerd, waardoor het systeem in zijn geheel een fracAe van een 
seconde operaAoneel is. 

− Het geheugen is een associaAef netwerk van concepten en affect. Onaangename  
ervaringen of gedachten ‘laden’ het netwerk automaAsch op. 

o Deze processen leiden tot de automaAsche reacAe:  vechten of vluchten. 
o We interpreteren de situaAe waarin we ons bevinden, we denken na 

over hoe we ons voelen, we maken causale apribuAes voor de oorsprong 
van die gevoelens en we wegen de consequenAes van ageren af in 
overeenstemming met de gevoelens. 

o 2 belangrijke factoren: 
• We gaan in op de situaAonele wenken die dergelijke automaAsche 

gedachten doen ontstaan. 
• We staan sAl bij de doelbewuste hogere-ordeverwerking. 

− Gedragsuitkomsten hangen vervolgens af  van de cogniAeve hogere orde 
verwerking 

− Wapeneffect (Berkowitz & Lepage, 1967) 
o De loutere aanwezigheid van wapens verhoogt de agressie. Ook foto’s 

van wapens hebben dit effect. 
o Mensen met chronisch agressieve neigingen hebben een sterke neiging 

om situaAonele wenken aan agressie te relateren dan mensen die 
minder agressief zijn. 

− Het associaAef netwerk: 
− Hogere orde cogniAeve controle 

o CogniAeve hogere-ordeverwerking: 
• Doelbewuste, weloverwogen informaAeverwerking. 

o Ondanks dat situaAonele wenken het netwerk van cogniAeve associaAes 
kunnen klaarstomen voor agressie, kunnen doelbewuste, weloverwogen  
denkprocessen agressie weerhouden.  

− MaAgende informaAe:  
o InformaAe waaruit men kan opmaken dat de agressor niet de volle  

verantwoordelijkheid draagt voor zijn/haar handelingen. 
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o InformaAe over de situaAe van een persoon waaruit we kunnen 
opmaken dat hij/zij niet de volle verantwoordelijkheid draagt voor 
handelingen die schade toebrachten.  

o Kan enkel dit effect hebben als het verwerkt word door hogere-orde 
cogniAeve processen. 

− Effect maAgende informaAe hangt af van 
o Individuele verschillen in de mate waarin men een daad als  agressief 

beschouwt (vijandigheidsapribuAe vertekening). 
o SituaAonele factoren die leiden tot sterke opwinding en alcohol remmen 

de hogere orde verwerking, waardoor de cogniAeve controle wegvalt. 
o In strafrecht worden de beklaagden vrijgesteld van straf voor agressie die 

het gevolg is van ontoerekeningsvatbaarheid, dwang, onwetendheid of 
zelfverdediging.  

− Kan bemoeilijkt worden: 
o Grote mate van fysiologische opwinding 
o Na gebruik van alcohol  

• IntoxicaAe leidt tot alcoholmyopie. Dronken personen richten zich 
vooral op iniAële, opvallende informaAe, maar verliezen meer 
subAele wenken uit het oog. De waargenomen provocaAe slorpt alle 
aandacht op, maar voor de verwerking van maAgende informaAe of 
de mogelijke kosten van vergelding hebben ze geen cogniAeve 
hulpbronnen vrij. 

• Angst vermindert, wat de remmingen ten aanzien van agressie 
vermindert of wegneemt.  

− VijandigheidsapribuAevertekening: 
o De neiging om het gedrag van anderen als vijandig te interpreteren.  

V. Een integraAef model van agressie 

V. De invloed van geweldmedia 

I. Geweld in de media 

− Studies tonen een conAnue sAjging in de aanbieding van dit soort materiaal. 
− 60% van de programma’s bevape gewelddadig materiaal. 
− Veel misdaden zijn gebaseerd op films of videogames. 
− Onderzoek toont aan dat mediageweld wel degelijk agressie verhogend werkt 
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o Hierbij hanteerde men verschillende methodes:  
• Laboratoriumexperimenten 
• Veldexperimenten  
• Cross-secAonele surveys  

❖ Vragenlijsten waarin we op een bepaald punt in de Ajd een 
verband tussen de blootstelling aan mediageweld en 
agressief gedrag nagaan 

• Longitudinale studies 
❖ Waarin we de blootstelling aan mediageweld op een bepaald 

punt in de Ajd gaan meten, om de effecten ervan op 
daadwerkelijke agressie – jaren later gemeten – na te gaan 

− Effect van mediageweld volgens type onderzoek: 

o Anderson en Bushman (2002) voerden een meta-analyse uit op basis van 
124 labo-experimenten, 28 veldexperimenten, 86 cross-secAonele 
surveys en 46 longitudinale studies. In totaal werden in deze analyses 
data van 50.000 deelnemers betrokken. Ondanks de grote verschillen in 
de gehanteerde methodologie, zijn de effectgroopes tamelijk stabiel en 
duiden ze ondubbelzinnig op een verband tussen mediageweld en 
agressie. 

− Hoe sterk is de relaAe tussen mediageweld en agressie? 
o Het verband tussen mediageweld en agressief gedrag is betekenisvol 

wanneer het vergeleken wordt met andere bronnen van geweld, zoals 
een slechte gezinssituaAe en een laag IQ. Enkel bendelidmaatschap heeW 
een groter effect. De effectgroopes worden eveneens vergeleken met 
bekende correlaAes waar we in het echte leven wel degelijk rekening 
mee houden, zoals het effect van roken op longkanker en de blootstelling 
van asbest op kanker aan het stropenhoofd. 

− Onmiddellijke effecten mediageweld 
o Videogames, songteksten met  agressieve boodschappen …  lokken 

agressie uit (en  seksisme) 
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o Het vernieAgend effect van  geweldmedia is direct  aantoonbaar bij 
‘copycats’ 

o Effecten mediageweld  aqankelijk van 
• Sociaal netwerk 
• Individuele verschillen 

− Specifiek model – specifiek geweld 

− Niet-seksueel geweld: lange termijn effecten: 
o Rip von Winkle project 

• Toont het longituniale verband aan tussen  consumpAe 
televisiegeweld op jonge leeWijd  (8 jr) en latere (tot 48 jr) agressie, 
gemeten door zelfrapportering en de ernst van criminele delicten 
(Eron & Huesmann). 
▪ Vooral mannen vertonen stabiele niveaus van agressie, bij 

vrouwen is de stabiliteit van agressie geringer. 
• Cross-culturele vergelijking (Huesman &  Eron, 1986): verband 

bevesAgd in landen  zolas Finland Polen en de VS, maar niet in  
Australië en kibboetskinderen in Israël 

− Waarom hebben de media deze effecten? 
o Leren dat agressie loont 
o Geweld wordt rapper in het geheugen opgeroepen (door de grote 

blootstelling) 
o Vervorming realiteit door de lens van de media 

• HabituaAe:  
▪ Men wordt gewelddadige sAmuli  gewoon minder psychische en 

fysiologische reacAe. 
▪ AdaptaAe aan iets waarmee we vertrouwd zijn, waardoor zowel 

de fysiologische als de psychologische reacAes afnemen. 
• CulAvering:  

▪ Massamedia creëren een gewelddadige wereld die als realiteit 
wordt beschouwd, waardoor we ons in realiteit sneller 
aangevallen voelen en we sneller agressief reageren. 

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

▪ De ‘goede mensen’ zijn steeds de ulAeme winnaars van 
gevechten en hun agressie is begrijpen en gerechtvaardigdheid. 
De iniAële agressor – de ‘slechterik’ – krijgt zijn ‘verdiende loon’, 
wat betekent dat hij royaal voor zijn daden moeten boeten of dat 
hij wordt ‘afgemaakt’.  

o Tegenmaatregelen 
• Prosociale rolmodellen 
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II. Pornografie 

− = expliciet seksueel materiaal, ongeacht de morele of estheAsche kwaliteiten 
ervan.  

− Effecten van pornografie zijn best te begrijpen vanuit het opwinding affect model 
o Aantrekkelijk naakt veroorzaakt meestal posiAeve emoAes,  waardoor de 

opwinding niet tot hogere agressie leidt 
o Onbehouwen beelden van seksueel materiaal wekt bij veel  mensen 

negaAeve emoAes op. Door de combinaAe met opwinding sAjgt de kans 
op agressie 

− Niet-gewelddadige pornografie heeW weinig effecten 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). 

o Het toevoegen van sAmuli die negaAef affect veroorzaken, kan in 
combinaAe met de opwinding die we door geweldloze pornografie 
ervaren, wel tot verhoogde niveaus van agressie leiden.  

o Niet alleen situaAonele variabelen kunnen ertoe leiden dat geweldloze 
pornografie toch effecten op agressie heeW.  
• Chronisch seksueel agressieve mannen 

o Blootstelling aan pornografie leidt niet noodzakelijk direct tot meer 
agressie, maar kan axtudes veranderen, waardoor eventueel de 
toleranAe tegenover toekomsAge agressie verhoogt. 

− Gewelddadige pornografie: 
o Gewelddadige pornografie heeW grotere effecten dan ander gewelddadig 

beeldmateriaal. (meer bij mannen dan bij vrouwen) 
o Bij gewelddadige pornografie is provocaAe niet (meer) nodig om tot 

agressie te komen (Donnerstein & Berkowitz, 1981) 
o Bovendien leiden gewelddadige (mainstream) films tot 

axtudeverschuivingen. 
− Agressie na gewelddadige porno (Donnerstein & Berkowitz, 1981) 

− Individuele verschillen: 
o Aanvaarding van interpersoonlijk geweld  (AIG) 

• Veel vrouwen vinden dat  ruw behandeld worden,  seksueel 
opwindend is 

• Een man kan nooit het slaan  van zijn partner  rechtvaardigen 
• Omdat ze niet als  gemakkelijk te veroveren wil  overkomen, doet 

een vrouw  vaak alsof ze geen seksuele  betrekkingen wenst. In  
werkelijkheid hoopt ze dat  de man haar ertoe zal  dwingen 

o Aanvaarding van verkrachAngmythes (AVM) 
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• Als een vrouw begint te kussen en te strelen en de  zaken uit de hand 
laat lopen,  is het haar eigen schuld als  haar partner haar tot seks  
dwingt 

• In het merendeel van de  verkrachAngen is het  slachtoffer promiscue 
of  heeW ze een slecht reputaAe 

• Vrouwen die onder een strak  truitje geen BH dragen en  
daarenboven een korte  minirok aan hebben, vragen  om 
moeilijkheden 

− In een Vlaamse steekproef 

− AVM-scores en seksueel geweld (Malamuth & Check, 1981) 
− Het profiel van de verkrachter: 

o Het profiel van de verkrachter: wordt opgewonden  met het zien van 
gewelddadige pornografie en  heeW axtudes die geweld tegen vrouwen  
goedkeuren 
• Vertonen meer dwangmaAge seksuele contacten in het  verleden en 

meer seksueel agressieve intenAes in de  toekomst 
− Inschapen van gevaar van pornografie 

o CorrelaAonele studies bij  (veroordeelde) delinquenten tegenstrijdig 
o Cross-culturele vergelijkingen 

• Japan (extreem gewelddadige pornografie overal verkrijgbaar, maar 
staAsAeken voor verkrachAng zijn laag) versus India (alle expliciete 
gedragingen (zelfs kussen) geband in films, maar hoge staAsAeken 

voor verkrachAng) 

VI. Verborgen geweld 

I. Seksuele agressie 

− = een ander 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.  
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− De meerderheid van de vrouwelijke studenten en ongeveer een derde van de 
mannelijke studenten rapporteerde ooit tot ongewild seksueel contact te zijn 
gedwongen.  

− Meeste verkrachters zijn mannelijk (99% man, 1% vrouw) 
− ‘Date rape’ (= verkrachAng van een uitgaanspartner) onder jongeren is een 

enorm probleem. Onderzoek in de VS en  andere landen wijst uit dat seksueel 
geweld vaak  voorkomt. 

− Alcohol is een bijkomende factor  
o Zorgt wel dat de opvallende, maar niet de subAele wenken worden 

opgemerkt -> kan de interpersoonlijke communicaAe verstoren. 
o Werkt angstverlagend waardoor de remmen tegenover agressief gedrag 

afzwakken. 
− ‘date rape drugs’ 

o Rohypnol en GHB (vloeibare ecstasy)  
• Slachtoffer bedwelmen en hulpeloos maken 
• Lust opwekken 
• Angsten en remmingen verminderen  
• Leiden tot geheugenverlies 

− Gevolgen verkrachAng: 
o PospraumaAsche stressstoornis (feiten herbeleven vb in dromen) 
o EmoAonele afsluiAng om gedachten aan verkrachAng te verdringen 

− Seksueel geweld bij studenten (Canada) 

o De Keseredy, Schwartz en Tait (1993) onderzochten onder Canadese 
universiteitsstudenten de mate waarin ze al blootgesteld werden aan 
seksuele agressie. Deze cijfers zijn vergelijkbaar met de bevindingen die 
gebruikelijk in de VS worden gerapporteerd. 

− VerkrachAngszaken, geen prioriteit in België 
o “Wie in België het slachtoffer  wordt van een verkrachAng, zal  zeer 

waarschijnlijk nooit weten  wie de afschuwelijke daden  pleegde. Zo 
wordt amper 4  procent van de daders gevat in  ons land. 70 procent van 
de  verkregen DNA-stalen wordt  zelfs nooit onderzocht, zo blijkt  uit een 
reportage van het Eén-  programma Koppen van  gisterenavond.” 

− SexAng: 
o = het verspreiden of delen van seksueel expliciete foto’s, video’s of 

berichten via mobiele telefoons of sociale media. 
o Redenen: 

• Om relaAes te ondersteunen 
• Om seksuele appeAjt te prikkelen 
• Voor de lol 
• Ervaren van druk 
• Partnergeweld 
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• Seksueel geweld 
o Pesten -> getoond aan groter publiek dan iniAeel bedoeld. 

II. Partnergeweld 

− = fysiek geweld, of de dreiging daartoe, gericht van de ene partner naar de 
andere in een hechte relaAe. 

− Bronnen: 
o De naAonale cijfers van criminaliteit  
o Onderzoek gebaseerd op zelfrapportering 

− Vrouwen zijn gewelddadiger tegen mannen dan andersom (ook zware vormen 
van agressie), maar  de consequenAes van agressie zijn zwaarder voor  vrouwen 
dan voor mannen. 

− Samenwonende koppels zijn gewelddadiger dan gehuwde koppels 
− Verschillende factoren correleren met geweld en dit zijn dikwijls stressfactoren 

(o.a. Axtudes  tegenover geweld, persoonlijkheid,  alcoholmisbruik, isolaAe, lage 
SES) 

III. Kindermishandeling 

− Advies en Meldingspunt Kindermishandeling in  Nederland onderzocht in  2011 
niet minder dan 19.254  (!) nieuwe meldingen. Een verdubbeling (!) in 7 jaar Ajd. 

− Vele oorzaken (cf.  geweld onder partners) 
− Familiale geweldcyclus:   

o Geweld gaat over van de ene generaAe op de volgende 
o De transmissie van huiselijk geweld van de ene generaAe op de andere. 

− Jongens meer slachtoffer van fysiek geweld dan meisjes. 
− Meisjes meer slachtoffer van seksueel misbruik dan jongens (eerder door vaders 

dan moeders) 

VII.Slotwoord: de reducAe van geweld 

I. Concrete maatregelen 

− Meerdere oorzaken, meerdere remedies 
o Er is geen algemene oplossing voor agressie 
o Wegnemen van antecedente factoren 

− Enkele belangrijke maatregelen 
o ReducAe wapens 
o Toezicht op gewelddadige media en prosociale  modellen 
o Censuur van de regering  
o Opvoeding  

− Interpersoonlijke en inAem geweld 
o Aanleren van niet-gewelddadige reacAes 
o Seksuele opvoeding en veranderen axtudes  (AVM …) 
o Bevorderen van effecAeve communicaAe 

II. Omvapende programma’s 

− Pesten 
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o Niet enkel richten op de dader, maar op de gehele  schoolomgeving 
o Klasgesprekken, gesprekken met dader(s),  opstellen reglement tegen 

pesten… 
− DelinquenAe 

o OriëntaAe op criminogene behoeWen: kenmerken,  risicofactoren en 
problemen van de dader die direct  samenhangen met het delinquent 
gedrag, maar ook  zijn bezigheden, sociale omgeving en leefsituaAe. 

− Criminogene behoeWen 
o De behoeWen en noden die door criminele daden worden bevredigd, 

waarbij sommige direct samenhangen met het delinquenAe gedrag, 
maar andere samengaan met de sociale omgeving en leefsituaAe. 

Hoofdstuk 16: De rechterlijke wereld 

− Woord vooraf en probleemstelling: 
o Rechterlijke dwaling:  

• Wanneer iemand veroordeeld wordt voor een misdrijf dat hij of zij 
niet begaan heeW, of voor een misdrijf dat nooit heeW 
plaatsgevonden. 

• Komt aan het licht wanneer vast komt te staan dat een andere 
persoon de misdrijf pleegde (bv. Wanneer deze persoon 
bekentenissen heeW afgelegd), of wanneer bv een gestolen schilderij 
toch niet ontvreemd blijkt te zijn.  

o Bedau & Radelet (1987) traceerden 534 bewezen rechterlijke dwalingen 
in de VS die met de doodstraf kunnen bestraW worden. 

o ‘Innocence Project’ van de Benjamin N. Cardozo  Law School (USA): 351 
geïllustreerde cases (gemiddeld 13 jaar van vrijheid beroofd) door DNA 
profilering  (december 2017). 

o 3% van de rechtszaken leiden tot dwalingen (extrapolaAe op basis van 
DNA profilering bij verkrachAngszaken, Risinger, 2007)  

− Oorzaken van dwalingen (B&R,1987) 
o Fouten van de poliAe: 

• Valse (afgedwongen)  bekentenissen (9%) 
• Slecht onderzoek (2%) 
• Overijverigheid (4%) 

o Fouten openbaar ministerie: 
• Geheim houden ontlastend  bewijs (7%) 
• Overijverigheid (3%) 

o Fouten van getuigen: 
• Onjuiste idenAficaAe (11%) 
• Meineed door getuigen van OM (22%) 
• FouAeve verklaringen  getuigen OM (4%) 

o Andere fouten: 
• Misleidend indirect bewijs (6%) 
• Incompetente advocaat van de  verdachte (2%) 
• Niet toelaten door rechter van  ontlastend bewijs (1%) 
• Geen aandacht voor alibi (9%) 
• FouAeve vaststelling  doodsoorzaak slachtoffer (3%) 
• Ten onrechte ‘guilty plea’ (3%) 
• Grote publieke druk (vox populi) (13%) 
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− The naAonal register of exoneraAons 

I. De selecAe van de jury 

− Beklaagden die in België of Nederland voor assisen verschijnen, worden door een 
twaal�oppige burgerjury beoordeeld. 

− Het is essenAeel recht van de beklaagde om te worden beoordeeld door 
juryleden die onbevooroordeeld zijn en neutraal tegenover de beklaagde. 

I. De ondervraging van kandidaat-  juryleden 

− Algemene lijst van kandidaat-juryleden –> selecAe –> oproeping –> ondervraging  
− Vooringenomenheid moet breed worden geïnterpreteerd.  
− Er zijn verschillen tussen mensen in de mate waarin ze geneigd zijn parAj te 

kiezen voor de openbare aanklagers of voor de verdediging.  
− Wrakingsrecht  (door advocaten verdediging en het Openbaar Ministerie)  

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

o BetreW niet vooringenomen juryleden 
− Advocaten als intuïAeve psychologen 

o Advocaten steunen op impliciete persoonlijkheidstheorieën en 
stereotypen (omdat ze snel en op basis van weinig informaAe moeten 
beslissen) 

o Meestal op basis van demografische variabelen 
• Kledij, geslacht,… 

o Onderzoek bij schijnjury’s: negaAeve evidenAe (bv. Kerr et  al., 1995) 
• Geven mensen van het zelfde ras graAe aan elkaar? 

▪ Bij zwak bewijs wel, MAAR bij sterk bewijsmateriaal zijn ze zelf 
strenger. 

o Conclusie:  
• Advocaten slagen er niet in om op basis van hun intuïAeve theorieën, 

noch op basis van de antwoorden Ajdens de ‘voir  dire’, het  
stemgedrag van juryleden te voorspellen. 

II. De wetenschappelijke selecAe van de jury 

− = een methode waarbij eerst op basis van onderzoek in de gemeenschap de 
relaAes tussen demografische gegevens en axtudes die voor het proces relevant 
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zijn, worden bepaald waarna deze resultaten als een leidraad bij de selecAe van 
juryleden worden gehanteerd. 

− Deze axtudes kunnen indirect worden verkregen door onderzoek in de 
gemeenschap waar het proces gehouden wordt. 

o StaAsAsche verbanden worden nagegaan tussen algemene 
demografische factoren en de axtudes die voor een specifieke 
rechtszaak relevant zijn. 

− De ondervraging: 
o Advocaten vragen aan de kandidaat-juryleden informaAe over hun 

achtergrond en doen ze een beroep op hun wrakingsrecht om personen 
met een ongunsAg profiel uit te sluiten. 

o Is deze methode effecAef? 
• Enerzijds beroepen advocaten die de wetenschappelijke 

selecAemethode hebben toegepast, zich op een indrukwekkend 
aantal overwinningen. 

• Anderzijds kunnen we onmogelijk weten in welke maten die 
overwinningen in de juryselecAe toe te schrijven.  

o Is de gerechAgheid gebaat bij het inschakelen van professionele 
deskundige voor de selecAe van juryleden? 
• Tegenstanders betogen dat deze methode ingaat tegen de intenAe 

om niet-vooringenomen jury’s samen te stellen.  
• Anderzijds stellen de advocaten die wetenschappelijke selecAe 

gebruiken, dat dit gewoonweg een verfijnde versie is van de intuïAe.  
• Een ander argument van tegenstanders is dat wetenschappelijke 

selecAe van de jury de balans van de gerechAgheid doet overhellen 
naar rijke cliënten die zich deze dure methode kunnen veroorloven.  

• Hierdoor vergroot de sociaaleconomische kloof in het recht. 
− Ondanks alle procedurele waarborgen om een eerlijk en onparAjdig proces te 

garanderen en alle gesofisAceerde methoden om het wrakingsrecht te 
opAmaliseren ten spijt, moeten we constateren dat jury’s vaak bestaan uit een 
select staal uit de samenleving, eerder dan dat ze een afspiegeling ervan vormen.  

− Juryleden: 
o Gemiddeld minder hoog opgeleid 
o Ouder 
o Als men rol niet wilt opnemen, kan men gemakkelijk aan die taak 

ontsnappen door vooringenomenheid te pretenderen. 
− Wordt vooral ingeschakeld voor burgerlijke rechtszaken waarbij grote 

geldsommen op het spel staan. 
− Effecten van demografische variabelen en axtudes die verband houden met de  

inhoud van het proces (bv. Harrisburg seven) 
− Op basis van demografische variabelen  (persoonlijke vragen zijn dikwijls niet 

toegestaan Ajdens het peremptoir wrakingsrecht). 
− Men tracht te komen tot correlaAes tussen  demografische variabelen (in de 

gemeenschap  waar het proces gehouden wordt) en axtudes die  relevant voor 
het proces zijn 

− Ethisch dilemma: leidt het wrakingsrecht tot klassenjusAAe? 

II. Het proces 

I. Bekentenissen 
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− Bekentenissen door poliAeverhoor 
o Er houden 3 factoren verband met het afleggen van bekentenissen: 

• Externe druk 
▪ HeeW betrekking op de angst om (direct) opgesloten toe worden, 

druk vanwege de poliAe en angst voor geweld vanwege de 
poliAe. 

▪ 45% van de bekentenissen 
• Interne druk 

▪ Refereert aan schuldgevoelens en de opluchAng die schuldige 
mensen ervaren door het afleggen van een bekentenis. 

▪ 40% van de bekentenissen 
• PercepAe van bewijslast 

▪ Verdachten die denken dat er voldoende bewijsmateriaal tegen 
hun beschikbaar is, leggen vlugger bekentenissen af. 

▪ 55% van de bekentenissen 
• Het gewicht van de 3 factoren is echter ook aqankelijk van het soort 

misdaad. 
• Seksuele delinquenten en personen die zich te buiten gaan aan 

kindermishandeling, ervaren dikwijls hoge interne druk, terwijl het 
bewijs tegen hen vaak erg mager is. 

• Vroeger: 
▪ Brute kracht en fysieke inAmidaAe 

• Nu: 
▪ GesofisAceerde technieken  
▪ Beklaagden worden gewezen op hun recht op zwijgen en het 

recht op bijstand van een advocaat Ajdens het verhoor. 
o Het verhoor tracht “psychologisch” in te  werken op de verdachte 

• Het verhoor grijpt plaats in een kleine, lege, geluiddichte kamer 
• Het verhoor combineert zalvende, minimaliserende met 

schrikwekkende, maximaliserende technieken 
▪ (‘white hat, black hat strategie’) 

o Inbau et al. : de negen stappen van het verhoor 
• Leo (1996): Na analyse van een groot aantal video’s  van 

poliAeverhoor, bleek dat gemiddeld vijf of zes van de negen tacAeken 
gehanteerd wordt 

− Negen technieken voor verhoor 
o Confronteer de verdachte met verklaringen waaruit zijn/haar schuld 

blijkt 
o Breng thema’s aan die het misdrijf lijken te rechtvaardigen of goed te  

spreken 
o Onderbreek elke verklaring van onschuld en elke ontkenning 
o Ga in tegen alle bezwaren van de verdachte ten aanzien van de ten laste 

gelegde feiten 
o Zorg ervoor dat de steeds passiever wordende verdachte zich niet afsluit 
o Betoon sympathie en begrip en spoor de verdachte aan om alles te 

vertellen 
o Geef de verdachte een  verklaring waarmee het gezicht kan worden 

gered  voor het plegen van het misdrijf 
o Breng de verdachte ertoe om alle details van het misdrijf te bespreken 
o Leg de verklaring vast in een volledig schriWelijke bekentenis 
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− Valse Bekentenissen: 
o Bekentenis van een misdaad vanwege iemand die niet schuldig is 
o 2 soorten bronnen: 

• Onschuldige verdachten bekennen onder druk of om aan de 
onaangename situaAe te ontsnappen 
▪ Mensen die hongerig, vermoeid of gestresseerd zijn, kunnen 

soms het langetermijnperspecAef verliezen.  
• Bij een falend geheugen door suggesAe 

o The Guildford Four “In the name of the father” 
• Mentaal en fysiek mishandeld door de poliAe  
• Kregen toch hun straf 
• PoliAe had met bewijs gesjoemeld -> nieAg verklaard 

o Er zijn kwetsbare groepen voor valse bekentenissen 
• Mentale handicap  
• Zwak cogniAef funcAoneren 

o Individuele factoren die een rol spelen bij valse bekentenissen zijn 
inschikkelijkheid en suggesAbiliteit. 

− Inschikkelijkheid: 
o 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 Als de situaAe erom vraagt, zijn velen van ons bereid om dingen te 
zeggen en te doen die tegen onze kennis of moraal indruisen, maar  
waartoe we ons verplicht voelen vanwege  ‘sociale druk’. 

− Het meten van inschikkelijkheid 
o Ik geef mensen snel hun zin, wanneer ik onder druk word gezet 
o Ik doe mijn best om  gezaghebbende mensen vooral niet te  beledigen 
o Ik doe mijn best om het andere mensen naar hun zin te maken 
o Over het algemeen probeer ik confrontaAes met andere mensen te  

vermijden 
o Ik denk dat het in de  regel goed is om te doen wat je wordt opgedragen 

• Deze schaam bestaat uit twinAg items, die met ‘juist’ of ‘onjuist’ 
moet worden beantwoorden. Bij elk ‘juist’ antwoord sAjgt de score 
met een punt. Hoge scores duiden op een grote mate aan 
inschikkelijkheid. 

− SuggesAbiliteit  
o = het voor waar aannemen van informaAe die anderen aandragen, 

waardoor de herinnering aan feiten verandert. 
o Iemand die iets in de mond gelegd wordt en dit dan zelf gelooW. 
o Het vermogen om de bron van kennis te traceren,  noemt men source 

monitoring: 
• Mensen met een grote mate aan  inlevingsvermogen en fantasie 

leggen moeilijk een  grens tussen realiteit en inbeelding of droom 
(bv.,  75% geeW aan realisAsche dromen te ervaren, 10%  zegt zelfs 
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dat men ooit naderhand mensen uit de  omgeving aangesproken 
heeW op het vermeende  droomgedrag) 

• Extreme situaAes zoals dronkenschap,  drugsintoxicaAe en extreme 
emoAes 

− Het meten van suggesAbiliteit 
o De Gudjonsson SuggesAbility Scale: Eerst  wordt (gestandaardiseerde) 

informaAe  aangedragen. In een tweede fase wordt  gevraagd of 
bepaalde feiten al dan niet in de  boodschap was vervat 

o Fasen: 
• PresentaAe van een verhaal met 40 feiten 
• Vrije herinnering (max score = 40) 
• 20 vragen, waarvan 15 suggesAeve 

▪ Score op suggesAeve vragen (max score = 15, Yield) 
▪ Verschuivingen na suggesAe van testleider (max  score = 20, 

ShiW) 
− Kassin en Kiechel (1996) 

o Twee factoren: 
• Verdachte kan  incident niet duidelijk  herinneren 
• PresentaAe  van vals  bewijsmateriaal 

o Kassin en Kiechel toonden dat valse bekentenissen onder bepaalde 
condiAes gemakkelijk uit te lokken zijn. Ze manipuleerden 2 factoren: 
• De presentaAe van vals bewijsmateriaal. 
• De herinnerbaarheid van ten laste gelegde feit. 

▪ Studenten werden verteld een bepaalde toets niet in te drukken. 
▪ Computer crashed door zogezegd op knop te duwen, maar in 

feite waren ze onschuldig. 
▪ Bij de helW beweerde een 2e studente dat ze de persoon de 

verboden toets had zien indrukken. 
▪ Meerderen ondertekenen dan de geschreven bekentenis. (zeker 

wanneer ze het ze zich niet goed meer konden herinneren) 
− Bekentenissen en de jury 

o Indien de jury in de rechtszaal  geconfronteerd wordt met een  
bekentenis die later teruggetrokken  wordt, ervaart ze een apribuAoneel  
dilemma. 
• De verklaring kan aanduiden dat de verdachte echt schuldig is 

(persoonlijke/disposiAonele apribuAe) 
• De verklaring kan onder dwingende omstandigheden afgedwongen 

zijn (situaAonele apribuAe) 
− Kassin & Sukel (1997)  

o Geen bekentenis:  
• Slechts 19% van de deelnemers dacht dat de beklaagde schuldig was 
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o Bekende onmiddellijk, zonder veel druk, maar trok erna in omdat hij in 
shock was toen hij bekentenis aflegde: 
• 62% van de jury dacht dat de beklaagde schuldig was 

o Onder druk bekend: 
• 50% van de jury dacht dat de beklaagde schuldig was. 

II. De polygraaf 

− De polygraaf is een instrument dat tegelijkerAjd diverse signalen registreert die 
wijzen op fysiologische opwinding of spanning. (hartslag, bloedvolume, 
huidgeleiding, huidtemperatuur en snelheid of volume van de ademhaling). 

− Relevante en controlevragen 
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 Relevante vragen: 
• Vragen aan de beklaagde gesteld Ajden de polygraaWest die 

handelen over het misdrijf en de grootste mate aan fysiologische 
opwinding veroorzaken. 

o Controlevragen: 
• Vragen aan de beklaagde gesteld Ajdens de polygraaWest die 

betrekking hebben op feiten die voor het misdrijf niet relevant zijn 
en minder opwinding uitlokken. 

− Methode effecAef om schuldigen op te sporen (98%), maar onschuldigen 
“slagen” ook dikwijls  op de test (45% ‘vals posiAeven’) 

o Fysiologische en psychische tegenmaatregelen  kunnen de polygraaf om 
de tuin leiden 

o Moderne methoden hanteren elektrische  acAviteit hersenen of 
pupilverwijding 

− Honts et al. (1994) 
o Fysische tegenmaatregelen bij controlevragen 

• Teen hard tegen de grond drukken 
• Op tong bijten 

o Psychische tegenmaatregelen bij controlevragen 
• Terugtellen per 7 seconden vanaf 200 

− De test met de leugendetector: 
o Test met leugendetector geweigerd 
o Een ander belangrijk element is het terugvinden van de pilot chute door  

Clopemans. Terwijl Somers en Jan De Wilde probleemloos een test met 
de leugendetector ondergingen, weigerde Clopemans de test. 

− Schuldigekennis test 
o Volgens deze benadering reageren mensen men een andere intensiteit 

op bekende sAmuli dan op onbekende sAmuli. 
o Concealed informaAon: Men reageert met een andere intensiteit op 

bekende dan op onbekende sAmuli. 
o Methode: Proefpersonen dienen een nieuwe  idenAteit aan te nemen en 

hun echte  idenAteit te ‘verstoppen’. Bij het ‘verstoppen’  sAjgen de RTs, 
ERP-hersengolven … 

o Ook deze methode is niet perfect: 
• Psychopathie 
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• Tegenmaatregelen werken hier ook 

III. Getuigenissen 

− Aside from a smoking pistol, nothing  carries as much weight with a jury as  the 
tesAmony of an actual witness’  (LoWus, 1996, p. 16). 

− ‘Ik zal dat gezicht nooit vergeten!’ 
− Herinneringen: 

o Herinneringen zijn nooit geheel accurate reproducAes van originele 
ervaringen. Ze zijn onvolledig omdat aandacht, stress en emoAes een 
selecAeve invloed hebbe op wat wordt waargenomen.  

o Tijdens het opslaan en later bij het ophalen van een gebeurtenis, spelen 
interpretaAes en reconstrucAes een rol, waardoor er fouten kunnen 
ontstaan. 

o Herinneringen kunnen in de loop van de Ajd veranderingen ondergaan 
door het incorporeren van later verkregen informaAe en door het 
verwarren van bronnen waaruit bepaalde informaAe werd verkregen.  

o Mensen kunnen er zelfs toe gebracht worden om producten van hun 
fantasie en verbeelding, of door anderen gesuggereerde feiten, als echt 
herinneringen te accepteren.  

o Na verloop van Ajd worden herinneringen minder gedetailleerd door het 
proces van vergeten. 

o Daarom niet ongeloofwaardig en onjuist, maar er toch voorzichAg mee 
omgaan.  

− Vervormingen komen voor in elk van de volgende stadia: 
o AcquisiAe 

• = de percepAe van de getuige op het ogenblik van het incident zich 
voordoet. 

• Sommige personen, gebeurtenissen zijn moeilijker te percipiëren dan 
andere 
▪ Voor de hand liggende omstandigheden zoals slechte belichAng, 

grote afstand, afleiding 
▪ Minder voor de hand liggende redenen zoals stress, de 

aanwezigheid van wapens 
▪ Stress / tunnelzicht 

❖ = overdreven aandacht voor de centrale kenmerken van een 
sAmulus ten koste van de perifere kenmerken. 

• Door getuige te zijn van een misdaad sAjgt onze opwinding, 
waardoor de aandacht naar centrale maar niet naar perifere 
kenmerken van de situaAe getrokken wordt. 

• Alcoholgebruik  
• Wapenfocuseffect 

▪ De aandacht wordt naar het wapen getrokken (centrale  
sAmulus), waardoor men minder aandacht heeW voor de dader. 

• Vooringenomenheid bij crossraciale idenAficaAe 
▪ Leden van de eigen etnische groep worden beter geïdenAficeerd 

dan leden dan een ander ras. 
▪ Platz & Hosch: IdenAficaAe van klanten die de winkel bezochten 

❖ Winkelbedienden idenAficeerden klanten met een 
verschillende etnische a�omst. De klanten waren in feite 
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handlangers. Het bleek dat de winkelbedienden klanten met 
eenzelfde etnische achtergrond beter konden idenAficeren 
dan klanten met een andere etnische achtergrond. 

o Opslag 
• Het louter verstrijken van de Ajd, het horen van de  versie van andere 

omstaanders, bijkomende “feiten”  uit nieuwsverslaggeving, dingen 
die men achteraf zelf zegt,… veroorzaken vervormingen in het  
geheugen. 
▪ Verkeerde informaAe effect:  

❖ InformaAe die verkregen werd na de feiten vervormt de  
getuigenverklaring (wordt in de herinnering van de 
gebeurtenis geïntegreerd) 

• LoWus & Palmer (1974) 
▪ Proefpersonen kregen video te zien met een ongeval 

❖ Hoe snel reden de auto’s toen ze tegen elkaar beukten 
(snel) / botsten (gemiddeld) / elkaar in aanraking kwamen 
(trager)? 

❖ Een week later ‘herinnerden’ zich meer proefpersonen uit de 
‘beukten-condiAe’ dat er glas op de weg lag. 

• Is ook bij schokkende gebeurtenissen waarbij mensen overtuigd zijn 
perfect het moment te herinneren, wanneer dit in realiteit vaak niet 
klopt.  

o Herinnering 
• Ondervragingen, idenAficaAes, robo�oto’s opmaken … vervormen de 

herinnering van de getuige. 
• De line-up 

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

▪ Familiariteit: indien men eerst foto's beoordeelt  en zich achteraf 
in een line-up dient uit te  spreken, worden verdachten die in de 
foto’s aanwezig waren eerder aangeduid. 
❖ Het familiariteitseffect: we zijn geneigd iemand die we recent 

hebben gezien, bv. Op foto’s of als onschuldige omstander bij 
incident, als dader te idenAficeren.  

▪ InstrucAes: geeW men aan of de verdachte zich in  de line- up 
bevindt, of dat het “mogelijk is dat …”? 

▪ Groope van de line-up: indien enkel de verdachte  getoond 
wordt, is men voorzichAger. Indien een hele resem verdachten 
getoond wordt, vat men de idenAficaAe op als een mulAple 
choice. 

o Show-up 
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• Procedure waarbij de poliAe de verdachte alleen, zonder andere 
potenAële daders, aan de getuige presenteert, waardoor de getuige 
geneigd is om absolute beoordelingen te maken en de accuraatheid 
sAjgt. 

− Malpass & Devine (1981) 

− Getuigenissen van kinderen: 
o Onjuiste wenken (Ceci e.a., 1987) en suggesAeve vragen (Leichtman & 

Ceci,  1995) hebben een nefaste werking op het geheugen van jonge 
kinderen. 
• Herhaling van vragen impliceert dat het kind “fout moet geweest 

zijn” 
• Zelfs bij een correcte ondervraging kan het kind is er kans op fouten 

veroorzaakt door ouders, klasgenootjes, mediaberichtgeving, … 
− Ceci et al. (1987) 

− Leichtman & Ceci (1995) 
o Sam Stone is een onhandige man die alAjd brokken  maakt. Een Ajdje 

later verbleef er een man in de klas  voor enkele dagen. De dag daarna 
werd er een  gescheurd boek en een bevuilde beer gevonden. 

o Leichtman en Ceci vonden dat door het stellen van suggesAeve vragen in 
een 10-week periode (bv., Zou  Sam Stone een korte of een lange broek 
aangehad  hebben toen hij de boeken scheurde?) ertoe leidde dat  72% 
van de kleuters (3-4 jr) beweerden dat Sam Stone het had gedaan, en 
zelfs 45% beweerde dit met de eigen ogen gezien te hebben. 

− Proces in Angers (DS, 23/04/2005) 
o Waar was je moeder? In de eetzaal. En je  vader? Bij mij. Wat deed hij? 

Niets. 
o HeeW je vader er over gesproken? Ja. 
o Wat zei hij? Dat het niet goed was 
o HeeW hij gezegd dat je er niet over mag  praten? Ja 
o Cursief = antwoord kind / vet = suggesAeve  vraag 

− Fabrice Burgaud 
o De zaak Outreau 
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o Een overijverige onderzoeksrechter  
− Getuigenissen in de rechtszaal 

o Getuigenissen in de rechtszaal zijn overtuigend,  maar niet gemakkelijk te 
beoordelen op hun waarheidsgehalte. 

o Op basis van een gefilmde ondervraging van getuigen (na een in scène 
gezepe diefstal), waren de deelnemers niet in staat de accuraatheid van 
de  getuigen in te schapen en konden ze geen onderscheid maken tussen 
correcte en valse idenAficaAes. 

o Besluitvormingsproces: bij correcte idenAficaAes is men gewoonlijk erg 
snel , bij valse idenAficaAes is er sprake van een voorzichAg en 
weloverwogen eliminaAeproces. 
• 10-12 seconde regel: 90% accuraatheid bij snelle antwoorden, 50% 

bij trage 
− Accuraatheid en zekerheid 

o Er hoeW geen sterk verband te zijn tussen de zekerheid en de 
accuraatheid van de idenAficaAe. 
• Andere processen spelen een rol bij accuraatheid en zekerheid 

o Sociale beïnvloeding heeW een effect op het  vertrouwen dat de getuige 
in zijn/haar oordeel stelt (Lüüs & Wells) 

• Getuigen van diefstal dienden de schuldige te idenAficeren en kregen 
vervolgens de informaAe over de idenAficaAe door een medegetuige. 
De deelnemers kregen meer vertrouwen in hun getuigenis wanneer 
hun werd verteld dat de andere getuige dezelfde keuze had gemaakt, 
of wanneer die gekozen had voor een ongeloofwaardig alternaAef. Ze 
werden echter minder zeker wanneer ze vernamen dat de 
medegetuige had gekozen voor een gelijkende verdachte. De 
zekerheid van een getuige kan dus veranderen onder invloed van 
sociale factoren die geen verband houden met de accuraatheid van 
de idenAficaAe. 

− Wells & Bradfield (1998): 

− De getuigendeskundige: 
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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 (bv., zij zouden foto’s tegelijk aanbieden ter idenAficaAe) 

o Leidt ook tot aandacht voor het bewijsmateriaal 
− Waarover wil de expert getuigen: 

o Het verwoorden van vragen 
• De getuigenis van een ooggetuige kan minder accuraat zijn omdat de 

getuige geantwoord heeW op suggesAeve vragen. 
o Line-up instrucAes 

• InstrucAes berustend op vooringenomenheid hebben een effect op 
de bereidheid van een getuige om een idenAficaAe te maken.  

o Vertekening geïnduceerd door foto’s 
• Het zien van foto’s van een verdachte kan er later toe leiden dat de 

getuige deze persoon in de line-up eerder zal kiezen. 
o RelaAviteit van zekerheid 
o InformaAe na de gebeurtenis 

• De herinnering van een ooggetuige wordt beïnvloed door de 
informaAe die achteraf bij de herinnering wordt toegevoegd. 

o SuggesAbiliteit van het kind 
• Jonge kinderen zijn heel kwetsbaar voor suggesAeve vragen en voor 

allerlei vormen van sociale druk. 
o AlcoholintoxicaAe 

• AlcoholintoxicaAe heeW een negaAeve invloed op de kwaliteit van de 
herinnering. 

o Cross-raciale vertekening 
• Ooggetuigen idenAficeren beter leden van hun eigen etnische groep 

dan van een andere groep. 
o Wapenfocus 

• De aanwezigheid van een wapen trekt sterk de aandacht, waardoor 
de daders kenmerken minder aandacht krijgen, wat de accuraatheid 
van de getuigenis reduceert. 

o Accuraatheid-zekerheid 
• De zekerheid van een ooggetuige is geen goede voorspeller van diens 

accuraatheid. 

IV. Niet-toegelaten bewijsmateriaal 

− Publiciteit voorafgaand aan het proces 
o Vooral materiaal dat ongunsAg is voor de  verdediging, wordt in de pers 

gebracht. 
o Hoe meer men over een zaak geïnformeerd  wordt, hoe groter de kans 

op een schuldig verdict. 
o Gevaren: 

• Er wordt vaak informaAe openbaar gemaakt die later niet in het 
gerechtelijk dossier wordt toegelaten. 

• Timing is zeer belangrijk (eerste indrukken) 
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o Kramer et al.: jury's die vooraf neutraal materiaal lazen, oordeelden 
minder schuldig (33%) dan jury's die bevooroordeelde informaAe kregen 
(48%). 

o Kerr et al.: men slaagt er niet in de bevooroordeelde juryleden correct uit 
te sluiten. 

o Schijnjury 
• Omdat de feitelijke beraadslaging bij echte zaken niet kan worden 

geregistreerd, wordt een beroep gedaan op onderzoeksdeelnemers 
die in groepen van 6 of 12 personen over een ficAeve rechtszaak 
oordelen, waarbij hun keuzes voor en na de groepssessie worden 
nagegaan. 

− Ontoelaatbaar materiaal: 
o De rechterlijke instrucAe aan de jury om ontoelaatbare bewijzen en 

getuigenissen naast zich neer te leggen (bv., illegale afgetapte telefoon, 
getuigenissen die achteraf ingetrokken werden, materiaal verteld door 
getuigen die later niet opgeroepen worden), is dikwijls ineffecAef.   

o Hiervoor zijn 3 redenen: 
• Cf. “denk niet aan een wipe beer” -> dan denk je aan een wipe beer 
• Wordt als censuur ervaren 
• Juryleden willen de juiste beslissing nemen (Kassin & Sommers, 

1997) 
− InstrucAes door de rechter: 

o Rechter geeW instrucAes net voor de  deliberaAe, om wepelijke 
begrippen bij te  brengen, omtrent mogelijkheden van  uitspraak en de te 
volgen procedure bij  beraadslaging 

o Slechts 15% begrijpt de betekenis correct 
• Dus, dienen beter gecommuniceerd te  worden 

o TijdsAp van instrucAes is belangrijk: Enkel  voor het presenteren van 
bewijsmateriaal  hebben ze effect. 

III. De beraadslaging door de jury 

I. De groepsdynamica van beraadslaging 

− De macht van de aantallen: jury's beslissen volgens de meerderheidsregel 
− Ze vertonen ook een neiging tot mildheid 

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

o 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. 

o InformaAonele beïnvloeding  
• Overtuigd van argumenten 
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o Druk van normaAeve beïnvloeding  
• Passen hun gedrag openlijk naar dat van de meerderheid aan, 

hoewel ze eigenlijk een andere mening hebben. 
o Sociale druk is groter wanner jury’s expliciet stemmen met 

naamafroeping of handopsteking, of wanneer de jury door de rechter 
wordt aangespoord om meningsverschillen bij te leggen. 

o Dynamica van besluitvorming aanpassen door: 
• Groope van de jury aanpassen 
• Stemprocedure aanpassen 

− Kerr 1981: schijnjury’s/mock juries 

II. De groope van de jury 

− Groope van de jury 
o In een zeskoppige jury is de kans op een éénpersoonsminderheid veel 

groter dan bij 12 leden. Eénpersoonsminderheden weerstaan minder aan 
meerderheidsdruk. 

o Zeskoppige jury's komen vlugger tot  consensus en eindigen minder 
frequent verdeeld. 

o In processen waarbij de beklaagde door de meerderheid wordt 
veroordeeld, vormt het hanteren van kleine jury’s een inbreuk op de 
rechten van de verdediging. 

o Kleine jury’s -> makkelijker unaniem  
o Snel oordelen -> kleine jury’s, maar nauwkeurig oordelen -> grote jury’s. 

III. De meerderheid beslist 

− Unanimiteit of meerderheidsregel? 
o IniAële minderheid dreigt haar impact te verliezen. 
o HasAe et al.: de unanimiteitsregel (12-0)  versus meerderheidsregel 

(10-2, 8-4) leidt tot langere discussies en minder aandacht voor het 
stemmen zelf. De leden voelen zich beter geïnformeerd en zelfzeker en 
vinden dat de anderen minder bevooroordeeld zijn. 

IV. Het straWoemeAngsproces 

− Probleemstelling: 
o Er zijn grote verschillen tussen rechters 

• Partridge & Eldridge: idenAeke dossiers van 20 rechtszaken door 50 
rechters beoordeeld 

• De rechter krijgt volgt vaak adviezen van andere actoren. 
• Bedreigt het gelijkheidsbeginsel 
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o Hoe komt het dat gelijke cases door  verschillende rechters op een 
verschillende  wijze beoordeeld worden? 
• StraWheorie rechter? 
• De rechterlijke persoonlijkheid? 

I. StraWheorieën 

− Het globale perspecAef op de prakAjk van  het straffen dat ingaat op de (1) 
algemene rechtvaardiging van de prakAjk van het  straffen en (2) een antwoord 
formuleert op  de vraag wie voor straf in aanmerking komt  en op welke wijze hij 
of zij gestraW moet worden. 

− Grote meningsverschillen bij de bevolking en rechters over wat een ‘goede straf’ 
is. 

− 2 componenten: 
o Ze bevapen de algemene rechtvaardiging van de prakAjk van het straffen. 

Daarin wordt antwoord gegeven op de vraag waarom straffen goed en 
gerechtvaardigd is. 

o Het antwoord op de vraag wie in aanmerking komt voor straf en op 
welke wijze die gestraW moet worden. 

− ‘De meest bekende straWheorieën zijn: 
o RetribuAvisme 

• De gerechAgheid eist dat daders van delicten  gestraW worden. De 
straf rechtvaardigt zich dus in  het verleden en is in zichzelf moreel  
rechtvaardigend. Straf moet proporAoneel zijn aan  het delict. 

• Sommige retribuAvisten refereren aan een kosten-  baten analyse, 
waarbij de straf de baten die  gepaard gaan met delicten dient te 
compenseren. 

• Voorkeur hebben voor langere strafmaten bij toenemende ernst van 
het misdrijf, onaqankelijk van de waarschijnlijkheid waarmee de 
veroordeelde deze daden in de toekomst zal herhalen. 

• Soms moeilijk om gewichten te kunnen berekenen 
o UAlitarisme  

• Straf is gerechtvaardigd omdat het toekomsAg  algemeen welzijn 
verhoogd wordt door reducAe en prevenAe van criminaliteit. 

• Instrumenten: 
▪ Individuele en algemene afschrikking: Men ziet af van een  delict 

omdat men angst heeW voor de straf. 
▪ RehabilitaAe: Beïnvloeding van de crimineel zijn persoonlijkheid 
▪ Onschadelijkingmaking: Beperking of volledig afnemen  van de 

bewegingsvrijheid van criminelen 
• Problemen: 

▪ Conflict tussen harde en zachte strafmiddelen. De beste straf 
voor een delinquent kan bv. In de rehabilitaAesfeer liggen, maar 
dat maakt het delict minder afschrikwekkend voor anderen. 

− Hanteren van straWheorieën door rechters: 
o Onderzoek van rechterlijke deliberaAes waarin  meerdere rechters aan 

straWoewijzing deden. 
• Men repte nauwelijks een woord over  straWheorieën en strafdoelen, 

maar men had het  vooral over concrete dader en daadfactoren 
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o Het is misschien mogelijk dat straWheorieën op  een impliciet niveau 
meespelen 
• Dit wordt onderzocht door De Keyser (2000)  met behulp van 

vignepen waarin concrete  aanknopingspunten werden verwerkt. 

 
II. De rechterlijke persoonlijkheid 

− Verschillende belangrijke variabelen hebben weinig impact (USA) 
o PoliAeke oriëntaAe 
o Opleiding en werkervaring 
o Opvaxngen over de ernst van criminaliteit als een  maatschappelijk 

probleem 
o Opvaxngen over de oorzaken van criminaliteit 

− Angelsaksische landen: weinig bewijs 
− ‘ConAnentale landen’, waar de rechter een grotere  inbreng in de procesvoering 

heeW, ziet men een  beperkte impact van de persoonlijkheid van de  rechter (bv. 
Nederland) 

III. GerechAgheid 

− Niet enkel de uitkomst telt, maar ook de manier waarop men tot een beslissing 
komt. 

− Een beklaagde die weinig of geen straf ontvangt, wordt verondersteld posiAef te 
staan tegenover het proces en een hoge mate aan gerechAgheid te ervaren. Het 
omgekeerde geldt voor burgerlijke parAjen.  

o Beslissingsbeheersing:  
• HeeW elke parAj de mogelijkheid om de beslissing te verwerpen? 

o Procesbeheersing:  
• De mate waarin een procedure de betrokken parAjen mogelijk maakt 

om hun visie op de zaak in de rechtbank voor te leggen. 
• HeeW elke parAj de mogelijkheid haar verhaal te doen? 
• Zorgt ervoor dat de persoon weet dat hun stem voldoende waard is 

om gehoord te worden en garandeert respectvolle behandeling. 
− Procesbeheersing of het kunnen laten horen van  een stem is erg belangrijk 
− Accusatoire rechtspleging (bv. VS):  

• Een rechtssysteem waarbij het Openbaar Ministerie (de openbare 
aanklager) en de verdediging tegenover elkaar geplaats worden en ze 
allebei een van de parAjen vertegenwoordigen. 

• Openbare aanklager en verdediging presenteren hun versie van de 
feiten 

− Inquisitoire rechtspleging (bv. België):  
• Een neutrale onderzoeksrechter verzamelt bewijzen pro en contra. 
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• Een rechtssysteem waarbij een neutrale onderzoeker of 
onderzoeksrechter voor beide parAjen bewijsmateriaal verzamelt en 
dit Ajdens het proces presenteert. 

• Geheel in de handen van de rechter. 
− Meestal prefereert men accusatoire rechtspleging. 
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