
Hoofdstuk 1: De mens is een sociaal dier 

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

situaties. Anderen observeren, hun gedrag analyseren, is een fulltime activiteit 

We analyseren constant: die is tof, die is streng, waarom is die zo? Waarom ben ik zo? We 

kunnen niet niet analyseren. 

Belangstelling voor sociaalpsychologische thema’s in de media: Psychologen roepen op om 

sociale contacten in de herfst en winter te onderhoud. Kom uit u kot! 

Social animal= boek 

Alle mensen zijn mateloos geïnteresseerd in anderen, we zijn allemaal sociaal psychologen 

Je leest titel van iets die je niet kent: wil toch de reacties weten en kennen 

Mensen zijn heel erg pro of anti Greta Thunberg 

Kijken naar temptation: oninteressante idioten, maar velen kijken omdat mensen ons 

simpelweg 

interesseren, we voelen ons beter door de miserie van anderen (vergelijken met anderen= 

sociaal) 

Vergelijken met anderen maakt ons sociaal 

We staan niet enkel stil bij wat anderen beweegt, maar ook wat onszelf drijft 

sociale context grote invloed op gedrag 

 

2. SOCIALE PSYCHOLOGIE: DEFINITIE EN VERWACHTE DISCIPLINES 
2.1Definitie van sociale psychologie 
Sociale psychologie is de wetenschappelijke studie naar de wijze waarop gedachten, 

gevoelens, motivaties en gedragingen van mensen beïnvloed worden door de aanwezigheid 

van anderen en hoe wij zelf een invloed uitoefenen op hoe andere personen denken, voelen 

en zich gedragen (Allport, 1985) 

 

• Wetenschappelijke studie 

o mensen zijn niet gemakkelijk te bestuderen omdat ze zelf bewust zijn (bv. 

Fysicus kan voorspellen wanneer bal zal vallen, mens is niet te voorspellen) 

o enkel wanneer we innerlijk (denkprocessen, affect en motivatie) vd actoren 

begrijpen kunnen we uitspraken doen over wat mensen drijft 

o benadrukken wetenschappelijke methoden (alle takken binnen psychologie) -

> gebruiken hiervoor experimenten en gevalideerde vragenlijsten als basis 

wetenschappelijke kennis 

o Sociaalpsychologen toetsen theorieën aan de hand van systematische 

observatie, beschrijving en meting  

o andere mogelijkheid zijn persoonlijke ervaringen -> laat niet toe theorieën op 

te bouwen ->vertrouwen eerder op wetenschappelijke dan op anekdotische 

 

• Gedachten, gevoelens, motivaties en gedragingen 



o sociale psychologie richt zich op manier waarop het individu de sociale wereld 

waarneemt, begrijpt en interpreteert 

o gedrag bepaalt door cognitieve, affectieve en motivationele processen 

 

• De aanwezigheid van anderen 

o sociale aard individu  

o sociale invloed van anderen op het individuele functioneren (bv. Als iemand 

lief is, lief terug zijn) of individuele processen die intern spelen, maar toch 

betrekking hebben tot anderen (bv. Gemotiveerd zijn om met iemand om te 

gaan) 

 

2.2De kracht van de sociale situatie 
Wij laten ons op continue wijze beïnvloeden door onze sociale omgeving. 

Reagan - Mondale debat 1984 

President Ronald Raegan: heel charismatisch en grappig persoon 

Volgende 4 jaar (presidente) had Raegan zware alzheimer 

Hypothese: Reagan won verkiezingen door zijn geestige oneliners 

Het experiment 

Controlegroep: bekijkt onbewerkt filmpje 

2e groep krijgt bewerkte versie zonder oneliners 

3e groep krijgt bewerkte versie zonder reacties van het publiek 

Iedereen beoordeelt Raegan, en gemiddelde wordt berekend 

Oneliners hebben geen impact, publieksreacties wel 

-> mening van anderen is bepalend voor onze mening 

Sociale Psychologie 1 

Lachbanden bij sitcoms werken volgens zelfde principe 

Nu worden mensen verplicht om geen reactie te tonen 

Beïnvloeding door anderen 

Reactie van anderen geeft doorslag -> video’s zonder reactie van publiek zorgde voor minder 

stemmen dan video’s met reactie van publiek, het heeft dus weinig te maken met de 

oneliner zelf 

Publieksreactie = bepalend 

De kracht van de reactie van anderen 

Bij Clinton vs Trump -> reacties publiek bewust uitgesteld omdat ze wisten dat dit zo’n grote 

impact heeft 

Obama VS Romney 22 oktober 2012 

‘Horses and Bayonets’ verouderde materialen, heel veel tweets maar publiek in studio was 

Muisstil. Op bepaald moment meer dan 100 000 keer per minuut getweet 

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

vinden. 

 

 

Stanford Prison “Experiment” 



Uitvoerder (Zimbardo)staat graag in belangstelling, geen goeie combinatie 

Film: das Experiment  

Deelnemers werden willekeurig verdeeld over 2 groepen, cipier en gevangene 

Gevangenen werden opgehaald door politie met sirenes en opgesloten in kelder van 

Stanford 

Onderzoeker verplicht bewakers om streng te zijn 

1 cipier was extreem bazig met sadistische neigingen, hij behandelde de gevangen 

onmenselijk. Na 2 dagen moest er al 1’ gevangene’ stoppen met het experiment omdat hij 

het niet meer aankon. 

Begon na enkele dagen al slecht te gaan 

Zijn vrouw vertelde hem om ermee te stoppen doordat het uit de hand loopt (niet zo erg als 

in film) 

Experiment moest worden stil gelegd. 

Lucifer-effect: Lucifer = duivel -> wanneer je goede mensen in een slechte situatie zet, 

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

situatie 

Kelder in Stanford is slechte situatie: gevangenen worden door situatie gestuurd 

Poort uit Dachau (concentratiekamp in Duitsland), cipiers daar werden een beul (ook de 

goeie mensen) 

Experiment om zowel methodologische als om ethische redenen fel bekritiseerd 

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) 

In zo’n situatie is er een psychopaat -> niemand spreekt die tegen 

Weegman: gelooft in goede van de mens, bekritiseerde hem en ook Milgram (minder 

terecht) 

Experiment werd in ’90 opnieuw gedaan (light versie), en niets gebeurde 

-> toont allemaal aan hoe belangrijk situatie is 

 

2.3 Sociale psychologie en verwante disciplines 
Sociale psychologie nauw verwant aan: sociologie 

 

Sociologie 

Studie van groepsfactoren (bv. SES, nationaliteit, etnische achtergrond…) 

Multilevel designs 

Verschil met sociale psychologie: psychologie kijkt naar individu, sociologie kijkt naar groep 

 ->Samen gevormd geeft dit wel een vollediger inzicht  

 

Multilevel analyses: Analyse die effecten bepaalt van de verschillende hiërarchische niveaus 

op een uitkomstvariabele, waarbij het individuele niveau het ondergeschikte niveau vormt 

en de groep, organisatie of maatschappij het bovengeschikte niveau uitmaakt. 

 

Beide niveaus worden samengevoegd 

 

 



Gelijkenissen Verschillen 

Interesse voor soortgelijke onderwerpen 
die meestal een groot maatschappelijk 
belang hebben 

Sociologie heeft aandacht voor groepen of 
instituties (cultuur, nationaliteit, ras, …), 
sociale psychologie voor het individu (wat 
drijft de persoon) 

Complementair, verklaren elk een 
belangrijk deel van sociaal gedrag 

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

Combineren om een vollediger beeld te krijgen, mogelijk via multilevel analyses 

Multilevel analyses: statistische methode om de effecten van variabelen op individueel en 

groepsniveau samen te vatten en verbanden na te gaan. 

Gat tussen sociologie en sociale psychologie wordt kleiner 

Zus van sociale: persoonlijkheidspsychologie (wordt vaak samen besproken) 

 

Persoonlijkheidspsychologie 

Modellen op basis van gedachten 

Studie van de structuur en de effecten van cross-situationele stabiliteit tussen 

individuen 

Bv. Schaamte = PP -> schaamte enkel in een aula = SP 

Interactionisme: wisselwerking tussen individuele verschillen en situatie (zwakke en 

sterke situaties onderscheid) 

 

Gelijkenissen Verschillen 
Stellen modellen voor die op basis van 
gedachten, affect en motivaties gedrag 
voorspellen. 

Persoonlijkheidspsychologie: belangstelling 
voor cross situationele consistentie 
(vaststaand gedrag 
ongeacht de situatie = de persoonlijkheid) 
Sociale P: belangstelling voor hoe situaties 
een 
impact hebben op personen, ondanks hun 
verschillende persoonlijkheden. 

Gemeten hoeveelheid lawaai mensen maken mannen vs. Vrouwen (Janneke maakt 3 lawaai, 

Helena 9) 

Verschillen zitten tussen groepen -> verklaring in sociologie 

Verschillen zitten tussen situaties -> sociale psychologie 

Verschillen zitten tussen patronen -> persoonlijkheidspsychologie 

Co-existerende perspectieven: hebben in realiteit elk een belangrijke rol 

 

Relatie tot andere disciplines 

• Effect van groep >> sociologie 

o Vb. Alle mannen zijn stil, alle vrouwen zijn luid 

• Effect van conditie >> Sociale psychologie 

o Vb. In de les zijn mannen en vrouwen stil, op een feestje zijn ze luid 

• Effect van persoonlijkheid >> persoonlijkheidspsychologie 



o Vb. Volume hangt af van hoe luid persoon van zichzelf is 

• De realiteit 

o Er zijn verschillen tussen: conditie, groepen, persoonlijkheden.. 

o Manieren spelen op elkaar in, een enkel aspect gebeurt zelden 

 

2.4 Andere psychologische domeinen 
Klinische psychologie: proberen personen met psychische problemen of stoornissen te 

begrijpen en te behandelen vb. effect van verschillende therapieën voor reductie van 

vooroordelen bij antisociale personen 

 

Cognitieve psychologie: bestudeert mentale processen die betrekking hebben 

informatieverwerking zoals leren, onthouden en redeneren vb. Manipuleer blootstelling aan 

een lid van een sociale categorie en registreer automatische gedachten 

 

Arbeids- en organisatiepsychologie: bestuderen de mens in relatie tot tot zijn werk en zijn 

Organisatie 

 

Sociale psychologie: Manipuleer diverse soorten contact tussen allochtonen en autochtonen 

en registreer het effect op vooroordelen 

 

Persoonlijkheidspsychologie: vb. constructie van een vragenlijst om mannen met sterke 

vooroordelen te identificeren 

 

 

Interactionisme: Er is een dynamische wisselwerking tussen dispositie en situatie, waarbij 

uitingen van disposities afhankelijk zijn van de situatie. 

 

2.5 Sociale psychologie en mensenkennis 
Kleuters worden door beloning minder gestimuleerd (zoals dit voorbeeld) 

Mensenkennis kan juist of fout zijn (hier fout) 

Attractiviteit verhoogt (hier is mensenkennis juist) 

-> Mensenkennis berust niet op empirische toetsing 

 

3. De geschiedenis van Sociale psychologie 
Lange historie, maar korte geschiedenis 

Griekse filosofen dachten al na over sociaalpsychologische kwesties, maar slechts later 

(begin 20e eeuw) dat er gestructureerd sociaalpsychologisch onderzoek wordt verricht 

 

3.1 De beginjaren van de sociale psychologie (1880-1935) 
Eerste laboratorium: 1879 (Wilhelm Wundt in Leipzig) 

Max Ringelmann (1880): vroege onderzoeken die geen coherent programma vormden 

- Vergelijking van individuele met groepprestaties (touwtrekken) 

- Individueel levert men betere prestaties 



Titel ‘grondlegger van de sociale psychologie’ -> vele kandidaten -> mogelijkheid: theoretici 

die het sociologische perspectief hebben uitgebreid naar het individu. 

 

Eerste belangrijk werk: 

Gustave Le Bon (1895) Psychologie des Foules 

o Bestudeerde massageweld in de late 19e eeuw -> massa geeft individu het 

gevoel van anonimiteit waardoor individu elk gevoel van 

verantwoordelijkheid verliest. 

 

Enkele eerste onderzoeken die echter geen coherent programma vormen.  

Bv. Max Ringelmann (1880) 

o Vergelijking van groepsprestaties met individuele prestaties (touwtrek) 

o In groep presteert men minder dan alleen 

o In tegenstelling met Triplett en Féré 

 

Eerste handboeken 

o Mc Dougall (1908) 

o Edward Ross (1908) 

o Floyd Allport (1924) 

 

3.2 De jaren van bevestiging (1936-1960) 
• De betekenis van WOII en de Jodenvervolging voor de ontwikkeling van de sociale 

psychologie in de USA 

o Grotere interesse sociale psychologie na WOII 

o Na beurscrash jonge psychologen moeite werk vinden -> aangetrokken linkse 

partijen en beoogde progressieve sociale actie )-> groep stichtte ‘the society 

for the psychological study of social issues’ 

o Groei naziregime -> grotere interesse naar vragen over oorzaken geweld, 

genocide, conformiteit, gehoorzaamheid… 

 

• Kurt Lewin (1935): 3 fundamentele grondbeginselen = vader sociale psychologie 

o Ons gedrag wordt bepaald door hoe we de wereld waarnemen en 

interpreteren 

o Gedrag is functie van de interactie tussen persoon en omgeving (intern en 

extern) 

•  Psychodynamicus denkt dat alles door intern en herinneringen 

aangestuurd worden 

•  Behaviorist dekt zelfde over omgeving 

• Kurt is eerste die stelt dat het beide is 

o Sociaalpsychologische theorieën kunnen worden toegepast door 

oplossingen van praktische sociale problemen (geen onderzoek zonder 

actie, geen actie zonder onderzoek) 

• Fundamenteel onderzoek: inzicht menselijke gedrag verruimen + vaak 

opgezet om specifieke hypothese, afgeleid uit theorie, te toetsen 



•  Toegepast onderzoek: hanteert sociaalpsychologische theorieën of 

methoden om dagelijkse gebeurtenissen beter te begrijpen en een 

bijdrage te leveren tot het oplossen maatschappelijke/praktische 

problemen 

• Richtte in 1944 Massachusetts Institute of Technology op en 

leidde belangrijke auteurs op 

• Belangrijkste bijdragen tot sociale psychologie (jaren 50) 

 

Namen vanbuiten kennen!!!! 

Theodor Adorno en collega’s The Autoritarian Personality 

Gordon Allport The Nature of Prejudice 
Solomon Asch Conformiteit en persoonsperceptie 
Leon Festinger Sociale vergelijkingstheorie en cognitieve 

dissonantietheorie 

Fritz Heider Balanstheorie en attributietheorie 

Carl Hovland en collega’s Attitudes en persuasieve communicatie 

Harold Kelley Attributietheorie 

 

3.3 Groei en debat (1960-1975) 
Groei door sociaal protest (gelijke rechten vrouwen & minderheden), stedelijk geweld en 

Vietnamoorlog. 

• Vertrouwen en uitbreiding 

o Grote productiviteit, sociale psychologie wordt op steeds meer domeinen 

toegepast en bestudeerd (bv. Apathie van omstanders, agressie, stress) 

 

• Crisis (vertwijfeling en debat: onenigheid over de waarde van 

laboratoriumexperimenten) 

o Ethische kritiek op het experiment (Kelman) 

o Methodologische artefactoren: dat verwachtingen experimentatoren gedrag 

van deelnemers beïnvloeden (Orne, Rosenthal) 

o Cultureel en filosofisch relativisme, te beperkt (Gergen) 

o Kritiek over dat de sociale psychologie nog steeds gedomineerd werd door 

mannelijke onderzoekers 

 

3.4 Methodologisch en inhoudelijk pluralisme (1975-heden) 
Andere onderzoeksmethoden (naast toen nog altijd belangrijke laboratoriumexperimenten) 

werden gehanteerd, ook belangrijke variaties op inhoudelijk vlak Inhoud: hete (emotie, 

motivatie) versus koele (cognitie) perspectieven. 

Sociale cognitie (koel): de studie van het waarnemen, onthouden en interpreteren van 

informatie over onszelf en anderen. Cognities oefenen invloed uit op hoe we ons voelen, wat 

we verlangen en hoe we ons gedragen. 

Er is altijd plaats voor hete perspectieven, maar in ’70-’80 ligt nadruk op koele perspectieven 

Toenemende internationalisering (niet meer enkel Amerikaans) 



• European Association of Experimental Social Psychology (1966) leidt tot European 

Journal of Social psychology (1971) 

• Asian Association of Social Psychology (1995) 

• Erkenning van het feit dat veel sociaalpsychologische fenomenen cultureel bepaald 

zijn 

-> pluralistische benadering door deze 2 oorzaken 

• Pluralisme 

o Methodologisch: multimethodisch -> laboratoriumonderzoeken bleven maar 

er kwamen andere methodes bij 

o Inhoudelijk: heel wat veranderingen, er kwamen heel wat aspecten bij 

▪ Hete versus koele perspectieven -> heet: emotie en motivatie + koel: 

cognitie-> poging om deze benaderingen te integreren (bv. 

Dissonantietheorie combineert aspecten van motivatie en cognitie) 

 

 

• Internationale en culturele perspectieven 

o Opkomst sociale psychologie in Europa en Azië, eerst een ‘all American enterprise’. 

mede door emigratie Europese sociaal psychologen 

o Internationaal en multicultureel onderzoek 

 

4. Sociale psychologie in de 21e eeuw 
Hersenonderzoek 

• Nieuwe beeldvormingstechnieken 

o bv. FMRI ((Functional Magnetic Resonance) Imaging functionele MRI, plaats 

van hersenactiviteit bepalen) -> ontstaan sociale neurowetenschappen -> 

schaduwkant: traditionele sociaalpsychologische onderzoek minder aandacht 

en middelen 

Sociale neurowetenschap: de studie van de relatie tussen neurologische en sociale 

processen, ontstond als gevolg van de technologische vooruitgang 

 

 
 

Internet 

• Evolutie in manier waarop informatie wordt verworven en hoe we communiceren  

• Onze digitale voetafdruk wordt steeds groter, dus zijn er steeds meer gegevens 

beschikbaar 

• Maakt mogelijk onderzoek op te zetten dat onder normale omstandigheden moeilijk 

realiseerbaar is 



• Belangrijk na te gaan of er een verschil is tussen online versus offline 

sociaalpsychologische processen 

• Online steeds meer gegevens beschikbaar 

o  Dit stelt sociaalpsychologen in staat talrijke variabelen en hun onderlinge 

verbanden te onderzoeken. 

  

Sociaal-culturele perspectieven 

• Wereld wordt steeds meer een dorp door bv communicatie 

• Meer behoefte naar onderzoek van hoe we op elkaar gelijken en verschillen 

• Crosscultureel onderzoek - verschillen tussen (bv. Collectivistisch of 

individualistisch?) 

o Crosscultureel onderzoek: studie van gelijkenissen en verschillen tussen 

mensen uit verschillende culturen 

▪ Belangrijke verschillen tussen individualistische culturen en 

collectivistische culturen 

▪ - Individualistisch (Europa & Noord-Amerika): klemtoon op 

zelfstandigheid, autonomie en onafhankelijkheid 

▪ - Collectivistisch (Afrika, Azië en Latijns-Amerika): klemtoon 

onderlinge afhankelijkheid, samenwerking en sociale harmonie 

 

Wat maakt een maatschappij individualistisch/collectivistisch? 

• Complexiteit van de maatschappij: In een complex geïndustrialiseerde maatschappij 

kunnen burgers zich met meerdere groepen identificeren, wat leidt tot minder 

trouw zijn aan 1 bepaalde groep en meer belang hechten aan persoonlijke 

doelstellingen. 

• Welvaartspeil van de maatschappij: Win een welvarende maatschappij zijn mensen 

financieel onafhankelijk wat de aandacht richt op persoonlijke doelstellingen. 

• Heterogeniteit: in een homogene maatschappij zijn mensen geneigd om 

onbuigzaam/ onverdraagzaam van die norm af te wijken, in een losse maatschappij 

zijn mensen toleranter tegen afwijkend gedrag en individuele expressie. 

 

uiteraard passen niet alle culturen in dit eenvoudig schema 

 

• Multicultureel - verschillen binnen een cultuur 

• Multicultureel onderzoek: studie van gelijkenissen en verschillen tussen mensen uit 

raciale en etnische groepen binnen eenzelfde cultuur. 

 

Open wetenschap 

• Registratie en replicatie -> bv. Platformen 

• Preregistratie: onderzoekers maken hun verwachte uitkomsten kenbaar alvorens ze 

gegevens verzamelen 

• Onderzoekgegevens op overzichtelijke wijze bewaren en eventueel beschikbaar 

stellen andere onderzoekers of brede publiek 



• Maatregelen moeten geloofwaardigheid en integriteit wetenschap ondersteunen 

• Replicatie: Opnieuw uitvoeren van experimenten die veel impact hadden, maar veel 

uitkomsten kwamen niet overeen 

o Methodes kwamen niet exact overeen, exacte replicatie is vaak niet mogelijk, 

statistische uitgangspunten waren discutabel 

o Kritiek door wetenschappers: er was druk van universiteiten om nieuw 

onderzoek te voeren 

 

Hoofdstuk 2: Onderzoeksmethoden 

 

1. De ontwikkeling van hypothesen 
1.1 Een goed idee 
Gebaseerd op theorieën, observatie, of intuïtie en persoonlijke ervaringen, stelt de 

onderzoeker een hypothese op. 

Een hypothese: een expliciete, toetsbare voorspelling over het al dan niet optreden van een 

Gebeurtenis. 

 

1.2 Opzoeken van psychologische literatuur 
• Google scholar / Web of Science 

Theorie: Een georganiseerde set van abstracte principes die het mogelijk maken om 

geobserveerde fenomenen te verklaren 

• Eenvoud  

• Volledigheid  

• Generativiteit (een goede theorie leidt tot andere vragen bv. E=mc^2 -> Einstein 

heeft Newton op achtergrond geschoven) 

Bv. Geld drijft de mensen, verklaart heel veel zaken in realiteit (niet alles!) 

Volledigheid is nooit compleet Homo economicus wordt geconfronteerd met de mens, in 

realiteit wil mens (vaak maar) niet altijd geld. 

 

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

 

2. Het operationaliseren van sociaalpsychologische variabelen 
Conceptuele variabelen zijn abstract: conformiteit,  attitude, geweld, discriminatie, 

groepsdruk, agressie 

Om te kunnen testen moeten we die omzetten naar een operationele variabele 

Operationele variabele: de specifieke manier waarop de conceptuele variabele wordt 

gemanipuleerd en gemeten -> vaak veel mogelijkheden, geen enkele dekt conceptuele 

variabele volledig 

• Operationele definitie: procedure om conceptuele variabele te meten of te 

manipuleren  meerdere operationalisaties zijn mogelijk  

• Geen enkele operationele variabele dekt volledig de conceptuele 

 



Experimenten proberen agressie meten:  

gooien van bommen tijdens videogame (is niet echtagressief) 

(onderzoeks)deelnemer: een individu dat deelneemt aan een psychologische studie 

Handlangers: medewerkers van de onderzoeker die zich voordoen als gewone 

Onderzoeksdeelnemers 

 

Begripsvaliditeit: De mate waarin meetinstrumenten  meten wat ze bedoelen te meten en 

experimentele manipulaties die variabelen beïnvloeden die ze beogen. 

 

Electroshocks geven, tabasco of witte ruis geven, is agressief, er is een soort consensus. 

Er is geen cijfer over wat agressief is of wat niet, er moet gewoon genoeg overlap zijn met de 

Consensus. 

 

2.1 Zelfbeschrijving 
• De deelnemer beschrijft zelf gedachten, gevoelens, verlangens of gedrag 

• Enkelvoudige vragen of meervoudige vragen die een concept meten (bv., schaal 

subjectief welbevinden)  

o Interne consistentie 

Problemen  

• Sociale wenselijkheid: De neiging zichzelf zo positief mogelijk te presenteren  

o pseudo-informatiebron  

• Inwilligingstendens: De neiging om affirmatief te antwoorden 

 

Gebruik van schalen en schaalankers: 

Schaal van subjectief welbevinden 

Duid aan of je volledig akkoord gaat, akkoord gaat, niet akkoord gaat, of helemaal niet 

akkoord gaat met elk van volgende beweringen.  

• 1.Mijn leven benadert op de meeste wijzen mijn ideaal. 

• 2.Mijn levensomstandigheden zijn uitstekend. 

• 3.Ik ben tevreden over mijn leven. 

• 4.Tot nu toe verkreeg ik de belangrijke dingen die ik in mijn leven wou. 

• 5.Als ik mijn leven zou moete 

Antwoordschaal 

 



2.2 Gedragsobservatie 
Gedragsobservatie: het gedrag die proefpersonen stellen proberen te registreren. 

Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid: De mate waarin verschillende waarnemers 

overeenstemmen in de waarnemingen die ze rapporteren  

Gedragsobservatie kan gaan over heel simpel gedrag: bv reactie snelheid bij een experiment 

op de computer. 

• Coderen of bepaalde (verbale en non-verbale) gedragingen al dan niet aanwezig zijn 

• Codeerschema’s kunnen ingewikkeld zijn  (zie p32boek) 

• Codeerschema’s worden bv gebruikt voor het beoordelen van groepsdiscussies 

• Mensen trainen om codeerschema’s te kunnen gebruiken vraagt tijd 

• Intercodeursbetrouwbaarheid hoog goed codeerschema 

• Intercodeursbetrouwbaarheid laag slecht codeerschema 

o Slechte registratie van gedragingen 

Gedrag is niet altijd 100% betrouwbaar door sociaalwenselijkheid 

Vertekening is nog steeds een probleem zelfpresentatie 

Volgorde-effect : Koningin Elisabeths wedstrijd 2005 

• Mensen die perfect een klassiek instrument kunnen bespelen nemen hieraan deel 

 

Volgorde-effect 

KEB loopt gedurende 6 dagen, elke avond 

2optredens. In totaal treed iedere 

kandidaat dus 12 keer op. Wordt random 

gekozen wanneer wie optreed. 

Plaatsbepaling bepaald deels mee over 

wie kan winnen. Nummer 1 belangd 

gemiddeld altijd op de 9de plaats. Als je 

als 2de speelt heb je gemiddeld een 6de 

plaats,… 

Besluit: de ideale manier om mensen te bestuderen bestaat niet. Fouten komen altijd voor 

in observatie. 

3. Hypothesen testen: onderzoeksplannen 
3.1 Beschrijvend onderzoek 

• Is niet hypothesetoetsend! 

o Kan wel de aanzet zijn voor later hypothesetoetsend onderzoek 

• Observationeel onderzoek  

o Systematische observatie van mensen  

o Bv. Hulpgedrag in verschillende steden over de wereld 

▪ Bv hoelang duurt het tegen dat iemand helpt met een blinde man om 

over te steken 

• Archiefonderzoek  

o Studie van oude stukken  

o Bv. Analyse van muziekstukken en indicatoren van conflict 



▪ Hoe katoen prijs iedereen blij en rijk wanneer de katoenprijs laag was 

,was er frustratie die lijde tot agressie 

• Opiniepeiling  

o Vragen over attitudes, opvattingen... in een bepaalde populatie 

▪ Bv: vraag: moesten er verkiezingen zijn voor wie zou je dan stemmen? 

• Opiniepeiling hebben vaak grote afwijkingen 

o Geen representatieve steekproef 

 

3.2 Correlationeel onderzoek 
• Hypothesen over relaties tussen variabelen 

• Bijvoorbeeld:   

o relatie tussen zelfwaardering en populariteit  

o relatie tussen studiebelasting, inspanning, studieresultaat en evaluatie van de 

docent 

• Correlatiecoëfficiënt 

 

Correlaties: positief, negatief, nul 

Positief: hoe warmer, hoe meer ijsjes dat er worden 

verkocht 

Negatief: Hoe warmer, hoe minder sjaals dat er worden 

verkocht 

Niet correlatie: Hoe warm of koud het is maakt niet uit 

hoeveel brood er wordt verkocht. 

Richting van het verband 

Nadelen van correlationeel onderzoek: 

• Causaliteit 

• Derde variabelen  

o Schijn verbanden er is een verband dat door 

een exrtra (een 3de) variabele wordt verklaart. 

o Bv. latijn zorgt er niet voor dat je mensen kiezen voor latijn en kunnen dan 

ook unief aan -> derde variabele is nooit uit te sluiten 

o Bij de ene is dit wel, de andere niet: interactie-effect (het hangt van 2 dingen 

af) 

▪ Interactie-effect/moderatie-effect: de mate waarin het effect van een 

onafhankelijke variabele op de afhankelijke variabele bepaald wordt 

door de waarde van een andere onafhankelijke variabele. 

▪ Hoofd-effect: het globale effect van de onafhankelijke variabele op de 

afhankelijke variabele, zonder rekening te houden met de andere 

onafhankelijke variabelen 

Voorbeelden van interactie-effect  

Mensen met een lage MAOA activiteit worden door anti-sociaal gedrag veel meer 

gestimuleerd 

MAOA: bepaald gen dat neuroserotonine produceert 



Mensen die dit veel hebben worden minder beïnvloedt door mishandeling en tonen later 

minder anti-sociaal gedrag 

Conditioneel: afhankelijk van die twee variabelen 

-> beide methodes hanteren, ze zijn complementair 

Index antisociaal gedrag: 

Er is een positief verband tussen mensen die 

mishandeld zijn en mensen die antisociaal 

gedrag vertonen. 

Bij mensen die zich goed voelen en een hoge 

MAOA activiteit hebben is dat een licht positief 

verband. 

Bij mensen die zich slecht voelen en een lage 

MAOA activiteit hebben is dat een sterk positief   

verband. 

Voor en nadelen van correlationeel onderzoek: 

Voordelen: 

• bestuderen van zaken die ethisch onverantwoord zijn om mee te experimenteren 

• Talrijke variabelen tegelijk bestuderen 

• Veel vrijheid: we kunnen kiezen of we ze naar het labo laten komen of wij hun in het 

“echte leven” bestuderen 

Nadelen: 

•  kan geen oorzaak-gevolgrelatie aantonen 

•  A veroorzaakt B 

• B veroorzaakt A 

• C veroorzaakt A en B 

 

Longitudinaal onderzoek: correlationeel onderzoek waarbij de bestudeerde variabelen op 

twee of meerdere tijdsommen gemeten worden (kan wel causaliteit aantonen, maar sluit 

wel nog steeds geen derde variabele uit) 

Zelftesten kun je zo veel maken als je wil 

3.3 Experimenten: manipuleren van de situatie 
• Een vorm van onderzoek die toelaat causale relaties aan te tonen omdat:  

o de experimentator controle heeft over de gebeurtenissen   

▪ Alle gebeurtennissen blijven hetzelfde behalve het ding dat we 

manipuleren en dus controleren. 

o deelnemers volkomen toevallig toegewezen worden aan condities 

Volkomen toevallige toewijzing 

Een methode om deelnemers toevallig toe te wijzen aan de condities van een experiment  

waardoor elke deelnemer evenveel kans 

 

Verband hitte (onafhankelijke variabele) en agressie (afhankelijke variabele) 

Hogere temperatuur -> meer agressie 

Allebei meten: correlationeel onderzoek 



Manipuleren: zelf temperatuur instellen (waarde van minstens 1 variabele is gekend) 

Kern van experimenten 

• Er worden geen andere dingen gewijzigd dan de variabele die we willen onderzoeken 

• 1 groep is meisjes en andere jongens, we steken die in andere temperaturen en 

meten agressie, we weten niet of agressie veroorzaakt wordt door temperatuur of 

geslacht 

• Groepen moeten random toegewezen worden 

• Volkomen toevallige toewijzing: het random toewijzen van deelnemers aan de 

experimentele condities, zodat elke deelnemer evenveel kans heeft om aan elk van 

de condities te worden toegewezen 

o verschillen van de afhankelijke variabele kan zo worden toegeschreven aan 

het effect van manipulatie en niet aan bestaande verschillen tussen de 

deelnemers 

• Filmpje experiment naspelen over kopiëren van agressie 

• Als je een volwassene die agressief doet ziet een beloning krijgen, doet het kind het 

na 

• Krijgt de volwassene een straf, doet het kind het niet na 

• Onafhankelijk: de variabele die je manipuleert 

• Afhankelijk: wordt gemeten 

o -> beiden zijn nodig in een experiment 

 

Een voorbeeld: Het “Bobo-Dollexperiment” (Bandura)Sociale Leertheorie:  

We leren niet enkel gedrag aan door eigen ervaringen met betrekking tot baten en straffen, 

maar het ZIEN van modellen heeft eveneens een effect 

Iedereen ziet het zelfde filmpje maar in het ene filmpje wordt de man die vecht met de pop 

beloond en in het andere filmpje wordt hij gestraft. Daarna zal men kijken hoe kinderen 

reageren als zij de pop zien. 

Experimenteel onderzoek 

Onafhankelijke variabelen: 

De factoren of variabelen in een experiment die door de onderzoeker gemanipuleerd 

worden om te zien of ze effect hebben op de afhankelijke variabelen 

De gemanipuleerde variabele 

Afhankelijke variabelen: 

De variabelen in een experiment waarvan de waarde door de onderzoeker gemeten of 

geregistreerd wordt om te zien of hun waarde beïnvloed wordt 

De gemeten variabele 

 

Experimenteel onderzoeksplan 



 

 

 

 

 

 

Fictieve resultaten van een experiment 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdeffect en interactie 

Hoofdeffect: 

Effect van een onafhankelijke variabele op de afhankelijke variabele  

Interactie-effect :  

Men spreekt van een interactie-effect als het effect van 1 onafhankelijke variabele (op de 

afhankelijke variabele) afhankelijk is van de waarde van een andere onafhankelijke variabele 

Combinatie  

• Hoofdeffect van onafhankelijke variabele X op Y  

• Hoofdeffect van onafhankelijke variabele Z op Y  

• Interactie tussen onafhankelijke variabelen X en Z op Y 

Voorbeeld interactie 

X = temperatuur in de kamer 

Hoofdeffect (vanaf 1 conditie afwijkt heb je 

hoofdeffect): X leidt tot meer agressie 

1 logische uitleg: temperatuur zorgt ervoor dat 

agressie stijgt. Kan ook dat X enkel effecten heeft 

als een bepaalde Y voldaan is (conditionele 

effecten, interactie) 

Er is een effect van x want agressie stijgt 

Er is ook effect van Z want verschil tussen 13.5 en 14.5 

Er is interactie effect: temperatuur onder lage luchtvochtigheid heeft minder effect dan 

temperatuur onder hoge luchtvochtigheid 

Er is een groter verschil van effect X door Z -> interactie effect 



Staafgrafiek  XZ-interactie 

 

 

 

 

 

 

 

Lijngrafiek XZ- interactie 

 
Hoofdeffect(en) ? Interactie AxB? 

Hier is interactie 

Hoofdeffect: het globale effect van de onafhankelijke 

variabele op de afhankelijke variabele, zonder rekening te 

houden met de andere onafhankelijke variabelen. 

Interactie-effect: de mate waarin het effect van een 

onafhankelijke variabele bepaald wordt door de waarde van 

een andere onafhankelijke variabele (bij onderzoeken met meerdere onafhankelijke 

variabelen 

Experiment – vervolg 

• Statistische significantie van effecten  

o Significantiedrempels: .05, .01, .001 

o 0,5= 95% zeker dat het effect ook echt een effect is 

Interne validiteit: De mate waarin variatie in de afhankelijke variabele met redelijke 

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

 

Volkomen toevallige toewijzing en controle proefleider  

• Bedreigende factoren  

o Proefleidereffect: Poefleiders zijn beter blind voor de condities 

 

Rosenthal : effect van verwachtingen 

 

Externe validiteit 

Externe validiteit: De mate waarin met redelijke zekerheid de resultaten van een gegeven 

onderzoek ook kunnen bekomen worden met andere personen en in andere situaties  

• Veralgemenen naar andere  

o Operationele definities of taken, Subjecten, Situaties,Tijdstippen  

o Interactie tussen effect onafhankelijke variabele en taken, subjecten, situaties 

of tijdstippen 

Oplossingen  



• Inductief en dus nooit logisch dwingend  

• Replicatie met andere Taken, Subjecten, Situaties (veldexperimenten) en Tijdstippen 

o Ontmoeten van witte eenden, je zit in Citadelpark en ziet heel veel witte 

eenden “er zitten hier alleen maar witte eenden” -> er kan wel nog een 

bruine eend zitten, je kunt niet zeker zijn van affirmatieve resultaten 

Bedreigende factoren  

• Representativiteit van de taken  

• Werelds realisme: de mate waarin de onderzoekssituatie met de werkelijke wereld 

overeenkomt (cf. gevangenisexperiment) Experimenten die je doen denken aan 

dingen die in het dagelijks leven gebeuren. 

• Experimenteel realisme: de mate waarin de experimentele situatie en de procedures 

voor de deelnemers als echt ervaren worden 

o Bv: Milgram is realistisch als ervaring, was moreel heel zwaar 

Deceptie (en debriefing) 

• Hebben tot doel dat de deelnemer zich ‘natuurlijk’ en spontaan gedragen. 

Deceptie: meestal weet je niet exact wat de bedoeling van het experiment is, achteraf wordt 

het pas uitgelegd 

 

3.4Verschillen correlationeel- en experimenteel onderzoek 

 
3.5 Nog even kort het verschil tussen hoofd- en interactie effecten 

Tabel, lijngrafiek en staafgrafiek zijn zaken om hoofd- en of 

interactie effecten te interpreteren. Meestal tabel het 

gemakkelijkste voor hoofdeffecten en grafiek het 

gemakkelijkste voor interactie effecten. 

 

 

 

 

Voorbeeld experiment 

Wat is de invloed van alcohol en soort tegenstander op agressie in een competitief spel? 

 

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 
 

 



Gemeten: intensiteit van elektroshocks toegediend(maat van agressie) 

 

Hoofdeffect: is er een algemeen effect van een bepaalde variabele zonder rekening te 

houden met de andere variabele? 

• Vergelijking van gemiddelden 

o Vb. is er een hoofdeffect van alcohol: is het zo dat mensen die dronken zijn 

agressiever zijn in dat spel dan mensen die nuchter zijn. 

o Vb. hoofeffect van tegenstander: Is het zo dat een agressieve tegenstander 

meer agressie opwekt en dus meer shocken zal krijgen dan een positieve 

tegenstander.  

Tabel     Lijngrafiek  Staafgrafiek 

 

 

 

 
 

 

Interactie effect: Is het effect van de ene variabele afhankelijk van (de waarde van de) 

andere variable? 

• Vergelijken van verschillen 

o Vb. Hoe groot het effect is, is dat afhankelijk van het soort tegenstander? 

Tabel     Lijngrafiek  Staafgrafiek 

 
 

 

 

 

 

Lijngrafiek: wanneer je lijnen niet evenwijdig zijn is er altijd interactie 
Er zijn geen hofdeffecten van situatie 

Er zijn wel hoofeffecten van geslacht 

Interactie effect tussen geslacht en situatie 

 

 

 

 

 

 

4. Ethiek en waarden 
Institutionele beoordelingscommissie 

niet goedgekeurd =geen financiering 

 

4.1 Geïnformeerde toestemming 
Expliciete toestemming nodig van deelnemer om aan een studie deel te nemen 



Geïnformeerde toestemming: de weloverwogen en vrijwillige beslissing van een persoon 

om aan een onderzoek deel te nemen, steunend op de beschrijving door de onderzoeker van 

de vereisten voor de deelname aan het onderzoek. 

• achterhouden van minder essentiële informatie is wel toegestaan om interne 

validiteit te beschermen 

 

4.2 Debriefing: Alle uitleg verstrekken 
Mensen staan meestal positief tegenover hun deelname aan een onderzoek, ook al was er 

Deceptie. De onthulling van de bedoeling van het onderzoek na het beëindigen ervan, 

waarmee de onderzoeker probeert de eventueel opgewekte negatieve gevoelens tegen te 

gaan en het belang beklemtoont van deelname aan het onderzoek voor de wetenschap 

 

4.3 Waarden en wetenschap  
• Wetenschap is niet vrij van ideologie  

• Vertrouwen in wetenschap kalft af aan de politieke rechterkant  

• ‘Stapelgate’ 

 

Fraude bij een op de twaalf medische wetenschappers  

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

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

praktijken om zich heen gebeuren. Dat blijkt uit een anonieme enquête van Eos-magazine. 

Als een van de oorzaken wijzen de onderzoekers naar de grote publicatie 

 

Hoofdstuk 3: Het sociale zelf 
Wat is het ‘sociale zelf’? 

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 heeft (‘ik’). Dit 

noemen we ‘zelfregulatie’.  

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

het ‘mij’ bekijken 

 

1.1 De oorsprong van het zelf 
Spiegelonderzoek  

• Gallup: spiegelonderzoek  

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

Andersen & Chen (2002): het zelf is “relationeel” 

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

 

Niet veel organismen herkennen zich zelf. Door de spiegelproef te doen kunnen we 

achterhalen of een organisme zich zelf kent. Bij de spiegelproef brengt men bij een mens of 

dier een geurloze stip aan. 

 

 



 

Gallup spiegelproef 

Chimpansees 

Pretest: nagaan hoeveel keer raakt het dier zijn voorhoofd aanraakt als hij in 

de spiegel kijkt voodat de stip wordt aangebracht. 

 

Op het moment wanneer ze de geurloze stip aan brengen is het dier onder 

volledige verdoving. 

 

Mensen, chimpansees oeranoetans, olifanten 

en dolfijnen herkennen zichzelf in de spiegel. 

Katten herkennen zichzelf niet in de spiegel. 

 

 

Olifanten 

Wanneer de test bij een olifant wordt gedaan 

probeert de olifant aan de hand van zen slurf het kruis van haar hoofd te halen. 

Spiegelproef bij jonge kinderen 

Zelfherkenning bij kinderen start tussen de 21 en 24 maanden. 

Mensen die in een cultuur leven zonder spiegels kunnen zichzelf niet zo gemakkelijk 

herkennen als ze zichzelf in de spiegel zien. 

Apen die nog nooit een soortgenoot hebben gezien 

Wanneer de spiegeltest wordt gedaan met apen die nog geen soorten genoten hebben 

gezien, dan herkent de aap zichzelf niet. 

Het sociale is dus een zeer belangrijk iets voor het zelfconcept, voor jezelf te herkennen. 

Zonder anderen is er geen zelf 

Lewis & Brooks-Gunn (1979) 

De mens herkent zichzelf vroeg in zijn/haar 

bestaan. 

 

 

 

 

 

 

Looking glass self (Cooley 

Idee: Het zelf wordt opgevuld door het beeld dat de significante anderen over je hebben. 

• Bv. : Iedereen zegt dat je onhandig bent.-> Na een tijd zal je jezelf ook als onhandig 

beginnen te zien. 

 

The generalised other:  

• Door mead 

o Mead: heft zelf nooit iets genoteerd. Zen studneten hebben zijn bevindingen 

opgeschreven. 



• Generalised other: soort van reïncarnatie van de maatschappij in u zelf 

o De andere mensen zitten in het ‘spel’ dat maatschappij heet 

o Vb in voetbal: Spelregels geven actie aan elke speler die op het veld staat. 

 

Significantie: Significantie krijg je alleen in de maatschappij zonder de maatschappij, zonder 

significantie, zonder groep ben je ‘niks’. 

 

1.2 Zelfschema’s 
Je zelfconcept, je zelfbeeld is hoe je jezelf beschrijft. 

Zelfconcept   

Kern zelfconcept: Het idee dat er een zelf is. 

• Verzamelingen van kennis 

• Gestructureerd 

• Hoe meer kennis, hoe beter dat het schema functioneert 

• Hoe groter het schema hoe sneller alle aspecten direct opladen 

• Het geheel van de opvattingen van een individu over zijn of haar persoonlijke 

eigenschappen 

• Beschrijf je zelf 

Bevat een aantal zelfschema’s 

• Voorbeelden: eerlijk, gevoelig, conservatief ... 

• Men is schematisch  of a-schematisch, bijvoorbeeld over gewicht 

o Gewicht schema’s 

▪ Direct calorieën op voeding zien 

▪ Onthouden van calorieën op voeding 

Hoe groter het schema hoe meer betekenis het opslorpt. 

Iedereen ziet dingen anders door de verschillende schema’s die bij hem of haar het beste 

zijn ontwikkelt. 

Zelfreferentie-effect 

Bv.: Van woordenlijst 

• Structurele eigenschappen 

o Grote of kleine letters 

• Betekenis 

o Synoniem 

• Zelf 

o Woordenkoppelen aan jezelf 

 

1.3 Zelfregulatie 
Zelfregulatie: De intentionele poging om gedachten, gevoelens en gedrag te controleren en 

eventueel te veranderen aan de hand van interne standaarden 

Zelfregulatie gaat over de controle van u zelf 

 

Zelfdiscrepantietheorie 

 



Zelfconcept: Wie jezelf bent. Wie ben ik? 

Het ideaal zelf: Wie je zou willen zijn. Het ideaal 

zelf stemt meestal niet overeen met wie je nu al 

bent. 

Zelfdiscrepantietheorie: Legt verband tussen 

discrepanties tussen zelfconcept en zelfgidsen  

 

Zelfbewustzijnstheorie 

Zelfbewustzijn is aversief, want het confronteert ons met onze beperkingen  

Stelt dat op het zelf gerichte aandacht leidt tot het bemerken van zelfdiscrepanties die de 

persoon motiveren tot het vermijden van zelfbewustzijn of tot gedragsverandering 

Oorzaken en gevolgen 

• Als je denkt dat iets mogelijk is zal je proberen je gedragingen aanpassen aan wat 

nodig is om je doel mogelijk te maken 

• Als je denkt dat het niet mogelijk is om je doel te behalen dan zal je het opgeven 

 

 

 

 

 

 

Oplossingen ?  

• Zelfdiscrepanties verminderen door gedrag aan te passen  

• Zelfbewustzijn vermijden 

o Baumeister: drugmisbruik, alcoholisme etc. zijn middelen om (negatief) 

zelfbewustzijn te ontvluchten 

Csikszentmihalyi en Figurski (1982) 

Het zelf is aversief 

Mensen denken niet vaak aan zichzelf.  

 

Het zelf zit in 8% van de gedachten geïmpliceerd 

 

Suicide en het gebruik van ”ik, mij, mijn” 

poëten die later zelfmoord hebben gepleegd en poëten die geen 

zelfmoord hebben gepleegd. 

Opvallend gebruik ik mij mijn in de poëzie. 

De meesten mensen denken weinig aan zich zelf, maar mensen 

met te veel zelf aandacht denken vaak slecht over zich zelf 

waardoor ze er veel aandacht aan besteden. 

Dit wil niet zeggen dat aan jezelf denken in het algemeen slecht 

is. Je moet sowieso soms eens aan je zelf denken. 

 

 

Beperkingen van zelfregulatie 



Zelfcontrole is beperkt  

Alle inspanningen tot zelfcontrole putten uit hetzelfde reservoir  

Inspanning tot zelfcontrole leidt tot vermoeidheid 

Zelfregulatie kan je vergelijken met spieren: Na gebruik van je spieren ben je vermoeid. Als je 

dan weer even hebt uitgerust heb je terug energie om je spieren opnieuw te gebruiken. 

Bij zelfregulatie is dit ook zo. Bv Wanner je je zelf reguleert heb je vaak minder energie over 

voor andere taken 

 

Muraven en Baumeister (1998) 

Kijken naar een film die vol zit met lijken van dieren.  

Vraag aan proefpersonen in 3 condities 

• om hun emotionele reacties proberen te versteken (boosten) 

• walging proberen te onderdrukken 

• Of geen instructie, geen zelfcontrole 

Wanner je je zelfregulatie, zelfcontrole moet gebruiken is na de film je 

energie lager. Dit werd gemetendoor het indrukken van een handpalm 

Emotionele zelfcontrole zorgt voor een soort vermoeidheidseffect. 

2 Het zelfconcept 
 

2.1 Introspectie 
Introspectie: Het proces van ‘in jezelf kijken’,  over jezelf ‘nadenken’   

Probleem: We denken niet veel aan onszelf -> basis voorwaarde introspectie niet vervuld 

Csikszentmihalyi en Figurski (1982)  

Introspectie kan inaccuraat zijn -> introspectie kan fout zijn 

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

ingeschat 

Kan introspectie helpen een beslissing te nemen?  

Wilson & Schooler (1991)  

Keuze tussen soorten confituur 

De accuraatheid van analyseren af van het feit of het gedrag in kwestie het gevolg is van 

cognitieve of affectieve factoren (Millar en Tesser 1998) 

Met eerlijkheid geprimed -> behulpzaam 

Primen om oordeel te kleuren 

Waarom behulpzaam? Verzinnen van verhalen, mensen lullen zonder dat ze het weten 

Nooit nadenken over confituur want dan is ze minder lekker 

Intuïtief oordeel is beter dan nagedacht oordeel bij confituur, ook bij lijsten met heel veel 

data 

Bij affectief gekleurd is intuïtie belangrijker 

Zijn we uniek? Iedereen herkent zich in algemeenheden van horoscopen 

We kennen onszelf maar ook weer niet perfect 

, 

maar uiteindelijk bleek dat alle 10 de participanten (die zichzelf zo uniek vonden) dezelfde 

beschrijving gekregen hadden. 



 

Kennen we onszelf? 

Wij zijn allen ‘uniek’, cf. Barnum effect 

Groep Spaanse studenten, groep Amerikaanse studenten en groep Engelse studenten 

Introspectie kan werken, maar moest het een perfect methode zijn waarom kwamen alle 

studenten dan tot het zelfde resultaat? 

The barnum effect: participanten kregen zogezegd op basis van 

geboortedatum en sterrenbeeld een hele persoonlijkheidsbeschrijving van zichzelf 

uitgeschreven, maar uiteindelijk bleek dat alle 10 de participanten (die zichzelf zo uniek 

vonden) dezelfde beschrijving gekregen hadden. 

2.2 Zelfperceptie 

Zelfperceptietheorie: Men kan gedachten en gevoelens afleiden uit de observatie van het 

eigen gedrag en de situatie waarin het gedrag plaatsvindt 

Zelfperceptie van emoties  

• Gelaatsfeedback hypothese: De hypothese dat veranderingen in 

gelaatsuitdrukkingen kunnen leiden tot corresponderende veranderingen in emotie  

Zelfperceptie van emoties verraad zaken die leuk zijn om et weten. 

William James zei ooit ik ween niet omdat ik verdrietig ben maar ik ben verdrietig omdat ik 

ween. 

Hij vindt dat je je gemoedstoestand afleid uit je gedrag en niet omgekeerd zoals wij denken. 

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

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

spiegelconditie  

o Zajonc: gelaatsuitdrukking leidt tot fysiologische reacties 

 

Strack onderzoek 

Is niet gerepliceerd. 

Redenering: door de gelaatsspieren te manipuleren ontstaat er een verandering in het 

gemoed.  

Zajonc’s experiment (1989) 

Door je spieren te manipuleren zijn er subtiele wijzigingen in de temperatuur in de hersenen. 

Uit spreken van een leuke letter of een droevige letter. 

A en E blij letters 

U  en Oe droevige letters 

Wie vaak A zegt staat positiever in het leven 

 

Gelukkiger van Botox? 

Recent onderzoek toont dat mensen met botox in het voorhoofd gelukkiger zijn.  

De reden? Ze fronsen minder 

Opgelet voor botox rond de bovenhoeken van de mond 

Botox spuit gevoelens ook plat 

Door botox zou je je spieren minder kunnen gebruiken hierdoor wordt het dus moeilijk om 

emoties zoals lachen enz te vertonen. 

Lachrimpels verdwijnen 



 

Zelfpercepties van motivatie 

Intrinsieke en extrinsieke motivatie 

Overrechtvaardigingseffect: De tendens tot vermindering van intrinsieke motivatie voor 

activiteiten die geassocieerd worden met beloning of andere extrinsieke factoren 

Kleuters zijn gemotiveerd om elke week tijdens keuze-uur te kleuren Als we ze daarvoor 

belonen -> zorgt voor verwarring, waarom doen we het? 

Onverwachte beloning: geen twijfel over waarom je de activiteituitvoerde, geen 

zelfperceptie conflict 

Intrinsieke motivatie: de motivatie om een activiteit uit te voeren uit eigen interesse, 

vanwege de uitdaging, of gewoonweg omdat we de activiteit leuk vinden 

Extrinsieke motivatie: de motivatie om een activiteit uit te voeren die voortkomt uit 

factoren die losstaan van de activiteit zelf, maar wel allerlei voordelen zoals geld, erkenning 

of het vermijden van straf met zich meebrengt 

Als beloning gegeven wordt -> zelfperceptieconflict, minder motivatie 

Overerechtvaardigingseffect: de vermindering van de intrinsieke motivatie voor activiteiten 

die worden geassocieerd met beloning of andere extrinsieke factoren  

Spontane kunstwerken worden vaak ook hoger beoordeeld omdat ze uit intrinsieke 

motivatie gemaakt zijn. 

 

Lepper, Greene & Nisbett (1973) voerden 'het klassieke’ experiment uit. Hoe stak dit 

experiment juist ineen? 

Resultaten experiment Lepper 

Proefpersonen: kindjes die zonder belonen uit zichzelf in de 

tekenhoek gingen zitten 

worden opgedeeld in 3 condities 

• Verwachte beloning conditie 

o Bv zeggen als je goed kleurt krijg je een zak snoep 

o Deze groep zullen later minder spontaan in de tekenhoek gaan 

zitten 

• Onverwachte beloning conditie 

• Geen beloning conditie 

Wat men spontaan doet is meestal van beter kwaliteit van wat men doet aan de hand van 

een beloning 

2.3 De invloed van anderen 
Sociale vergelijkingstheorie (Festinger) Stelt dat mensen hun eigen capaciteiten en opinies 

evalueren door ze met die van anderen te vergelijken 

Sociale vergelijkingstheorie we positioneren ons zelf door ons te vergelijken met anderen 

Wanneer vergelijken we ons met anderen?  

Belangrijk wanner de realiteit moeilijk te doorgronden is 

Minder belangrijk wanneer de realiteit duidelijk is 

Je vergelijkt jezelf met anderen om je eigen positie te verklaren 

Sociale vergelijking maakt het mogelijk om snel attitudes aan te nemen en zich opinies en 

meningen te vormen, 



waardoor we minder informatie moeten verwerken. 

Onzekerheid, afwezigheid objectieve criteria 

 Klein (1997): zelfs wanneer objectieve informatie aanwezig is hechten we soms meer belang 

aan sociale vergelijkingsinformatie 

Met wie vergelijken we ons?  

Vaak met personen die op ons gelijken 

Experiment door Klein Twee-factoren-emotietheorie 

Relatieve positie van veel meer belang dan objectieve score 

Bv examen algemene psychologie 11 met een gemiddelde van 13 of 9 met een gemiddelde 

van 7 -> meeste mensen hebben liever een 9 bij een gemiddelde van 7 

Twee factorenemotie-theorie (Schachter): de theorie die stelt dat de ervaring van emoties 

op twee factoren is gebaseerd: fysiologische opwinding en een cognitieve interpretatie van 

die opwinding. 

Emotietheorieen uit het grijze verleden hebben allemaal arousal aspect 

Epinephrine: stimulerend middel, stijgende hartslag, ademhaling, … 

Placebo als controle 

• Groep 1:  

o je kreeg epinephrine en dat zorgt voor … -> je zoekt niet naar andere 

oplossingen 

• Groep 2: 

o  je krijgt epinephrine maar geen verklaring -> mensen kijken naar anderen 

voor 

verklaringen 

• euforische handlanger: testpersoon voelt zich positief 

• Boze handlanger: testpersoon voelt zich negatief 

• Groep 3:  

o krijgen placebo, geen effecten -> je zoekt niet naar andere oplossingen 

 

Enkel groep 2, die het effect voelde en een verklaring moest zoeken, werd beïnvloed door de 

handlanger. 

Cooley: anderen houden ons een spiegel voor waarin we onszelf leren kennen 

-> maar ons zelfbeeld komt vaak niet overeen met wat anderen denken 

Significante anderen hebben een grote invloed op de ontwikkeling van eigen waarden en 

normen en het zelfbeeld. 

Causaliteit: beschrijven anderen ons zelfbeeld of vormen de meningen van anderen onze 

persoonlijkheid? Werkt waarschijnlijk hand in hand 

 

2.4 Impact van geslacht, generatie en cultuur 
Meisjes investeren meer in interpersoonlijke relaties(vrienden, 

familie...) 

Jongens investeren meer in sociale groepen (voetbalploeg, 

nationale identiteit...  



Generatieverschillen: elke jonge generatie is een generatie die narcistisch is/denkt: later 

evolueren van een generation me naar een generation we. 

Cohorte-effect: verschillen tussen mensen die verklaard kunnen worden door de 

cultureelhistorische context 

 

Culturele verschillen 

Culturele oriëntaties doordringen het zelfconcept en de identiteit 

Individualistische culturen  

Onafhankelijkheid, autonomie, zelfredzaamheid  

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

Collectivistische culturen  

Onderlinge afhankelijkheid, samenwerking, groeps- en familiale banden  

Guatemala, Ecuador, Indonesië, Pakistan, Korea... 

Culturele concepties van het zelf  

Singelis: zelfstandig versus afhankelijk zelf (zie Tabel 3.1)  

Kim & Markus: verkies je gelijkheid  of uniekheid 

Abstracte figuren (Figuur 3.9) 

Balpen kiezen als beloning 

➔ westerse mensen kiezen de rode balpen tussen de 4 zwarte, mensen 

uit andere culturen kiezen vaker de zwarte balpen. 

 

Individualistische cultuur: kiest 1 vierkantje tussen allemaal bollen 

Collectivist kiest een bol Binnen onze cultuur zijn er ook variaties van collectivistischer en 

individualistischer 

Singelis: ontwikkelt schaal die zelfstandigheid en afhankelijkheid meet. Laat ons toe aan de 

hand van antwoorden die mensen geven, te zien of een cultuur 

collectivistisch/individualistisch is. 

Kim & Markus: culturele oriëntatie op onafhankelijkheid en conformiteit vertaalt zich ook in 

algemene voorkeuren voor uniciteit of gelijkheid. Deze voorkeur treedt zelfs op bij oordelen 

over abstracte stimuli, zoals figuren die bestaan uit vele deeltjes met dezelfde vormen 

positie en slechts enkele deeltjes met een afwijkende positie en vorm. Leden van een 

indivualistische cultuur vertonen een voorkeur voor de deeltjes die uniek/in de minderheid 

zijn. 

 

3 Zelfwaardering 
De behoefte aan zelfwaardering 

• De meeste mensen kijken positief naar zichzelf 

Mechanismen van zelfverheerlijking 

Zijn positieve illusies adaptief 

• Je kijkt naar jezelf op een positieve manier, maar niet op een accurate manier 

3.1 De behoefte aan zelfwaardering 
Zelfwaardering  

Een affectieve component van het zelf  



Algemene evaluatie van het zelf en een algemene inschatting van iemands waarde 

 

Zelfwaardering bij jongeren 

“De meerderheid van de Vlaamse jongeren heeft een 

positief zelfbeeld, een goede relatie met de ouders en 

neemt uitgebreid deel aan het verenigingsleven. Dat is de 

belangrijkste conclusie van de Vlaamse Jeugdmonitor...” 

Het Nieuwsblad, 20.03.2007 

 

Aan de hand van de tabel zie je dat 50% heel erg positief naar zich zelf kijkt 

De meeste mensen kijken dus zeer positief naar zich zelf maar 4,8% kijkt echt negatief naar 

zichzelf. 

De basisaard van mensen veranderd niet. Mensen zien zich zelf over het algemeen graag. 

De behoefte aan zelfwaardering 

Oorzaken  

• Leary & Baumeister (2000): zelfwaardering is een indicator van het beeld dat 

anderen van ons hebben   

o Zelfwaardering heeft te maken met je plaats in de groep, met de plaats in de 

maatschappij 

• Greenberg et al. (1997): Terror Management Theorie, zelfwaardering is buffer voor 

doodsangst  

o Zelfwaardering is een soort tussenschot tussen u zelf en iets dat 

onvermijdelijk gebeurd zoals dood gaan 

• Maslow (1943): Zelfwaardering is een voorwaarde voor psychisch welbevinden 

o Maslow is de persoon die de behoefte piramide heeft ontwikkelt 

o Je hebt zelfwaardering nodig om een goed psychisch wel bevinden te hebben 

(je kan alleen een ander graag zien als je je zelf graag ziet.) 

o Dingen bereiken kan alleen maar op een basis die stabiel is, een basis die 

positief is. 

Er zijn veel oorzaken, veel verschillende redenen waarom zelfwaardering zo hoog is bij de 

mens. 

 

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

• Bv., overdreven optimisme omtrent toekomst.  Meer mensen dan dat je zou 

verwachten, scoren boven het gemiddelde 

Impliciet egotisme   

• Onbewuste vorm van zelfverheerlijking  

• Naamletter effect: letters eigen naam  

• Kleine voorkeur voor alles waarin de letters van onze naam voorkomen: woonplaats, 

school, enz 

 

• Toekomstverwachtingen studenten 



Hoe schatten studenten hun eigen toekomst in? 

• De meeste studenten denken een hoger 

inkomen te hebben dan de gemiddelde mens. 

• De meeste studenten denken dat ze het op hun 

examen beter zullen doen dan de gemiddelde student. 

• Ze denken dat ze later ook een hoge 

tevredenheid zullen hebben 

• De meeste studenten denken ook dat ze een 

betere levensstandaard zullen hebben dan de gemiddelde mens 

• … 

 Over ons zelf zijn we positief, over de maatschappij zijn we negatief 

Naamlettereffect 
 

 
Naamlettereffect is uitgevonden in de universiteit van Leuven 

Het nammlettereffect wordt soms gebruikt om te weten of je je onbewust goed of slecht over jezelf 

voelt. 

De meeste mensen hun favoriete letter is de letter van hun voornaam of familie naam. 

Kennisdeelnemers: waren op de hoogte van het naamletter effect. 

➔ Mensen die het effect kennen ontwikkelen nog meer liefde voor de letters 

uit hun eigen naam 

Naieve deelnemers: waren niet op de hoogte van het naamletter effect 

 

Alles wat in verband staat met hetzelf zien we graag: bv iemand die geboren is op dezelfde dag. 

Alles wat je zelf reflecteert zie je over het algemeen liever. 

Zelfdienende informatieverwerking 

Hoe dit overdreven optimisme verklaren ? 

• Uitgebreide theorieën worden geconstrueerd om de rooskleurige toekomst te 

ondersteunen  



o Men bedient zich van ego-beschermende rationalisaties en is als het ware de 

advocaat van de zaak ‘het zelf’  ̈

▪ Je zou jezelf de lucht kunnen in prijzen en zeggen dat je allerlei 

fantastische eigenschappen hebt en dat uit allerlei acties blijkt dat je 

te goed bent om op deze planeet rond te lopen etc 

▪ Maar zo werkt het niet mensen zijn veel gemixter in het produceren 

van verhaaltjes die het zelf ondersteunden en het is daar waar ziva 

cunda of alludeerde.  

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

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

overtuigd dat hun gebrek aan ervaring de beste waarborg was voor 

een stabiel huwelijk 

▪ Zij die wel relaties hadden zagen ervaring als een voordeel 

o We brouwen uit onze levensomstandigheden dingen die gunstig zijn voor ons 

zelf 

 

Zelfhandicappering 

Zelfhandicappering (ZH)Gedrag bedoeld om de eigen prestaties te onder-mijnen en zichzelf 

aldus een excuus te bezorgen voor een mislukking 

Berglas & Jones experiment  

Enen groep maakt moeilijke taak en andere groep maakt makkelijkere taak. Er wordt tegen 

je gezegd terwijl dat je bezig bent met de taak dat je straks een soort gelijke taak opnieuw 

zal moeten doen. 

Ze vragen ook aan je wel medicament je zou willen hebben eentje die prestatiebevorderend 

of prestatiehinderend werkt. De mensen die in fase 1 de moeilijke test hebben kiezen ervoor 

om het presatiehinderend medicijn te nemen. Dit doen ze omdat ze dan hun slechte 

prestaties op het medicijn kunnen steken. Zo redden ze zichzelf. Je eigen valkuilen toegeven 

is moeilijker dan een excuus te vinden waarom iets niet lukt. 

Niet iedereen kiest voor het prestatiehinderend middel, wel de meerderheid 

Zelfhandicapering: er voor zorgen dat er een reden is om je falen te verklaren. 

• Fase 1: analogie test met positieve feedback 

o Groep A  gemakkelijke test en dus hoge succesverwachting 

o Groep B  moeilijke test en dus lage succesverwachting  

• Fase 2: tweede test met vooraf keuze tussen 

o Actavil (prestatiebevorderende drug) 

o Pandocrin (prestatiehinderende drug)  

• Resultaat: A kiest voor Actavil, B voor Pandocrin 

Als je een moeilijke taak doet en je verwacht dat deze slecht zal zijn, maar als deze toch goed 

dan is dan steunt dit ook de zelfwaardering. 

 

Zich koesteren aan andermans succes 

We staan graag in verband met dingen die goed gaan, teams die het goed doen, dingen die 

positief zijn. 

Verhoogde zelfwaardering door associatie met succesvolle personen (Birging)  



• Meer identificeerbare voetbalsupporters na een overwinning   van het team  

• Verkiezingsaffiches van de winnende partij blijven langer  hangen na de verkiezingen 

CORF (Cut off reflected failure):  

• Wanneer het favoriete team verliest gaat men zelfs aan zijn  eigen bekwaamheden 

twijfelen  

• Gaat soms gepaard met daling van testosteronnivieau 

 

Birging in de praktijk 

Toen dat de rode duivels het slecht deden kon de 

voetbalbond de uitzendrechten van de match niet 

eens meer verkocht krijgen. Niemand wou de rode 

duivels nog uitzenden op tv omdat ze het zo slecht 

deden. 

Nu doen de rode duivels het goed en wil iedereen 

het wel uitzenden. 

Iedereen is nu fan van de rode duivels. 

Als de groepen het slecht doen voelen we ons er 

niet meer aan verbonden. Wanneer de groepen het goed doen is de verbondenheid terug. 

 

Dit is niet relationeel want als een ploeg het slecht doet heeft hij juist meer steun nodig dan 

als hij het goed doet. 

Neerwaartse sociale vergelijkingen 

De defensieve neiging om onszelf te vergelijken met anderen die het minder goed hebben  

• Slachtoffers vergelijken zich met diegenen die er nog slechter aan toe zijn 

(borstkankerpatiënten) 

• De mensen die borstkanker hadden waren meer optimistisch als ze hun zelf 

vergelijken met mensen die het slechter hadden. Bv: met mensen in een verder 

stadia van kanker. 

Neerwaartse vergelijkingen helpen je om je opnieuw een boost met positieve energie te 

geven. Als het even niet gaat, kijk naar iemand die het slechter heeft. 

De opwaartse zelfvergelijking laat jezelf dan wel slechter voelen. Je hier kijk je naar mensen 

die het beter hebben 

Hoe reageert men op succes van een goede vriendin? Met fierheid of met jaloersheid ?  

• Tesser: hangt af van de relevantie voor het zelf van het  succes Zelfrelevant                   

->jaloersheid  

•  Niet zelfrelevant->  Birging 

 

3.3 Zijn positieve illusies adaptief ? 

Positieve illusies   

Een te positief zelfbeeld lijkt niet op de realiteit. 

Personen die een meer accuraat beeld hebben over zichzelf hebben meestal een laag 

zelfbeeld. Hun zelfbeeld lijkt meer op het beeld dat ook de anderen over hun hebben. 

• Personen met een lage zelfwaardering hebben doorgaans een accurater zelfbeeld  



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

hebben 

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

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

 

Negatieve effecten van positieve illusies    

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

schadelijk zijn  

• Mensen met een overdreven zelfwaardering worden negatiever beoordeeld  

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

afwijzing en andere egobedreigingen ( Bushman & Baumeister, 1998) 

 

Te hoge zelfwaardering... 

Mensen met een te hogen zelfwaardering worden meestal negatief beoordeelt door 

anderen. 

Mensen met een te hoge zelfwaardering worden ook sneller boos als ze eens negatieve 

feedback krijgen.  

Bewuste zelfwaardering: hoe jezelf bewust inschat 

Impliciete onbewuste  zelfwaardering 

Narcisme lijkt vooral op een sterke bewuste zelfwaardering, maar een zwakke impliciete 

onbewuste zelfwaardering. 

 

4. Zelfpresentatie 
 

4.1 Strategische zelfpresentatie 
Strategische zelfpresentatie: Strategieën die men hanteert om de indrukken van anderen in 

een bepaalde richting te sturen om macht, invloed, sympathie of goedkeuring te verwerven 

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

o Nochtans wordt dit ‘sociaal bewustzijn’ overschat, schijnwerpereffect 

o Mensen voelen zich zelf de hoofdacteur in het theater stuk maar vaak is het 

zo dat er weinig of geen publiek is die dat ook vindt 

▪ Bv iemand in het auditorium met een dom kinderachtig T-shirt. De 

persoon met dat T-shirt denkt dat van oei iedereen heeft dit gezien, 

maar in werkelijkheid heeft bijna niemand dat gezien. 

• De ingeschatte percentage van de mensen die het hebben 

gezien is altijd heel veel hoger dat het werkelijke percentage 

van de mensen die het hebben gezien. 

 

Drie vormen van strategische zelfpresentatie  

• ‘Get along’ (sympathiek overkomen)  

• ‘Get a head’ (vooruitkomen)  

o Om dingen te verkrijgen 

• Status 



 

‘Get along’ ̈ 

• Vleien en complimenteren (subtiele vormen ervan) 

o Zeggen hoe goed iemand is, hoe mooi iemand is, hoe succesvol iemand is,..  

• Gelijkenissen opdrijven (cf. Zanna & Pack, 1975)  

o We gaan vaker om met mensen die gelijk zijn aan ons 

o Als we iemand leuk vinden gaan we proberen op die persoon te gaan lijken 

• Uiterlijke aantrekkelijkheid 

 

Sociale netwerksites 

Sociaal media is meestal negatief voor je zelfbeeld, maar op je facebook kijken heeft meestal 

wel een positieve invloed. 

Facebook is vergelijken met andere sociale media geen spiegel voor jezelf maar is meer een 

publiek zelf dat je voor je ziet. Zoals post van je vrienden over hun leven etc. 

 

4.2 Zelfverificatie 
• =Tegengestelde van zelfpresentatie 

• Naast strategische zelfpresentatie is zelfverificatie een belangrijke vorm van 

zelfpresentatie 

• Zelfverificatie: verlangen om door ander gezien te worden zoals men zichzelf ziet, 

zoals je werkelijk bent 

• De behoefte om zichzelf strategisch te presenteren kan conflicteren met de behoefte 

tot zelfverificatie  

o Zou het zo zijn dat mensen met een negatief zelfconcept eveneens wensen 

dat hun zelfbeeld door anderen bevestigd wordt?  

▪ Swann-onderzoek: partner kiezen uit iemand die hen positief had 

beoordeeld en iemand die negatief oordeelde.  

▪ Deelnemers met een positief zelfbeeld kozen eerder iemand die hen 

positief beoordeelde, terwijl deelnemers met een negatief zelfbeeld 

eerder kiezen voor iemand die hen negatief beoordeelde 

▪ Analogen resultaten voor hechte relaties 

 

Je kan allen bij een negatief zelfbeeld het onderscheid maken tussen zelfpresentatie en 

zelfverificatie. 

Mensen met een negatief zelfbeeld krijgen graag bevestiging door anderen. 

 

Voorbeeld experiment: Je moet samenwerken met een persoon en of te wel zegt die 

persoon allemaal positieve dingen over je of wel allemaal negatieve dingen. Mensen met 

een negatief zelfbeeld kiezen vaak voor de persoon die negatieve feedback geeft. Dit is niet 

te verklaren uit zelfverificatie. Waarom kiest deze persoon voor de negatieve feedbacker? 

Dit kan alleen maar te maken hebben met dat je denkt dat de persoon die negatieve 

feedback geeft een accurater beeld vormt over je dan dat de positiever feedbacker doet. 

 



Ook in relatie zie je dit terug. Vb in de serie Clan. Een bullebak van een vent was samen met 

een super lieve gedienstige mevrouw. De man was wel constant negatief bezig tegen zijn 

vrouw. De zussen van die vrouwen waren razen d op haar man omdat haar man zo negatief 

was tegen haar. De vrouw bleef wel bij haar man en slikte al zijn commentaar zonder er ook 

maar 1 woord over te zeggen. 

 

4.3 Individuele verschillen in zelfsturing 
Individuen verschillen in de manier en de mate waarin ze hun gedrag afstemmen op de 

sociale situatie 

Zelfsturingsschaal (Snyder)   

Iemand die hoog scoort op zelfsturing is iemand die graag zelfpresentatie gebruikt. 

• Hoog (men past zich gemakkelijk aan) 

o (+) Ik zou waarschijnlijk een goede acteur zijn 

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

nagenoeg niets weet 

 

Iemand die laag is op zelfsturing is iemand die niet graag zelfpresentatie gebruikt. Deze 

persoon kan maar 1 rol van het zelf spelen, namelijk het waarachtige zelf. 

• Laag (men is relatief stabiel in verschillende situaties) 

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

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

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

zijn. 

Er is geen antwoord op welk van beide het best zo zijn (hoog of laag scoren). Het is gewoon 

niet aangeraden om extreem te zijn in 1 van de beide richtingen. Een beetje van beide 

hebben kan dus geen kwaad, afhankelijk van de sociale situatie. 

 

5. Slotwoord: het dynamische zelf 
De sociaalpsychologische bevindingen die we in dit hoofdstuk zagen, geven de aanleiding tot 

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

komt.   

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

naar verandering minder direct.  

o Levert niet altijd de juiste en accuraatste zelfkennis op 

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

veranderen  

• Een scala aan zelven ondersteunt de zelfwaardering 

 

Hoofdstuk 4 Sociale perceptie 
 

Sociale perceptie 
 



Sociale perceptie: Een algemene term voor de processen die de basis vormen van hoe we 

tot oordelen over anderen komen 

= De oordeelsvorming die we hebben over een andere persoon, onze eerste indruk 

Onze eerste indruk omvat 4 belangrijke componenten 

• De waarnemer 

• Het uiterlijk 

• De situaties 

• Het gedrag 

 

1.Het ruwe materiaal van de eerste indruk 
1.1 De waarnemer 

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

realiteit.  

o Als we iets zien gebeuren interpreteren we dat op onze geven manier. De 

interpretatie van iets kan bij iedereen verschillend zijn. 

o In de sociale wereld zie je niet met je ogen, maar met je hersenen 

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

verwerkt. Hieraan refereert het begrip ‘schema’ 

o Het begrip ‘schema’ staat voor ons geheugen, de inhoud van wat er in onze 

hersenen zit heeft dus een heel belangrijk effect. Die schema’s zijn bij 

iedereen anders 

• Er wordt uitgebreid ingegaan op schema’s in hoofdstuk. Sociale cognitie 

• Er zijn belangrijke verschillen tussen de waarnemers 

 

1.2 Het uiterlijk 
• Phythagoras: ogen 

o Phythagoras keek in de ogen van zijn studenten en dacht dat hij daarmee een 

blik op de intelligentie van die studenten kon krijgen. 

• Middeleeuwen: J. B. da Porta vergelijking met dieren 

o Je hebt bijvoorbeeld mensen die wat op varkens lijken. Van deze mensen 

denken we dat ze gulzig zijn. 

o Je hebt mensen met een haviksneus. Van deze mensen denken we dat ze 

dominant zijn. 

o Je hebt mensen die eruit zien als een rat van deze mensen denken we dat ze 

achterbaks zijn. 

We gebruiken ons uiterlijk om op de 1 of andere 

manier bekeken te worden, we passen ons uiterlijk 

ook aan: strategische zelfpresentatie 

Uiterlijk is op de dag van vandaag een zeer belangrijk 

fenomeen. 

 



• We gebruiken het uiterlijk om een eerste indruk te vormen. Het is eigenlijk heel dom 

dat we het uiterlijk gebruiken om daar innerlijke kenmerken uit af te leiden. 

• automatische perceptie van ‘primaire kenmerken’ zoals geslacht, huidskleur, leeftijd 

(aan sociale categorieën)  

o Geslacht is de meest automatische categorie. Je kan in een micro seconde 

bepalen of het een meisje of een jongen is 

o Je activeert direct bepaalde codes vanaf wanneer een bepaalde doelpersoon 

in het aandachtsveld verschijnt. 

• Andere uiterlijke kenmerken zoals lengte, gewicht, huidskleur, haarkleur, bril etc. 

o Bij Amerikaanse presidenten verkiezingen wint de grootse kandidaat het 

vaakst. Lengte heeft de indruk van macht en status 

• Sommige van die kenmerken activeren stereotypische opvattingen  

o Bv., ‘wat mooi is, is goed’ 

▪ Van aantrekkelijke mensen verwachten niet dat ze een slechte 

persoonlijkheid hebben of dat ze slechte dingen doen 

• Gelaat is wellicht de belangrijkste informatiebron 

o De morfologie van het gelaat 

 

Gelaat: Hiëronymus Bosch – Kruisdraging 

Kunstenaars zijn goed in het veruiterlijken van het innerlijke. Ze schilder bijvoorbeeld een 

kwaadaardig gelaat bij een kwaadaardig persoon. 

Verkiezingen: Kinderspel? 

Uit de verkiezingen is gebleken dat de 

meeste mensen hebben gekozen voor de 

persoon rechts. 

Mensen die stemmen houden dus ook 

rekening met het uiterlijk van het gelaat 

van een persoon 

 

Gelaatskenmerken 

Babyfaces  

Tegengestelde babyface: een testosterone gezicht; behaard met baard 

• Grote ronde ogen, ronde kin, bolle wangen, hoge wenkbrauwen, hoog voorhoofd, 

gladde huid  

• Hartelijk, vriendelijk, naïef, zwak, eerlijk, onderdanig  

• Impact op sociale oordelen 

o Gerechtszaken 

▪ Mensen met een babyface blijken minder hard gestraft te worden dan 

mensen zonder babyface 

o Verzorgende beroepen 

▪ Babyface heeft je een grotere kan om aangenomen te worden tijdens 

een sollicitatie. 

 

 



Wie vertrouw je onmiddellijk? 

Zie filmpje 

Gelaatskenmerken hebben een duidelijk effect op oordelen over de personen die dat gelaat 

dragen. 

 

1.3 Situaties 
Script 

• Een vooropgezette opvatting over hoe een reeks gebeurtenissen zich zal voordoen in 

een specifieke situatie  

o Eten in een restaurant, op bezoek gaan, examen 

▪ In een restaurant doe je eerst je jas uit, je gaat aan tafel zitten, neemt 

aperitief, voorgerecht, hoofdgerecht en dessert, je betaald 

 

Beïnvloeden persoonsperceptie op 2 manieren  

• We zien wat we verwachten te zien  

o zelfde aangezicht -> verschillende situatie (lotto gewonnen of belaagd door 

hond) ->interpretatie  

▪ Als je tegen iemand zegt dat er een hond achter hem aan loopt zal de 

ene persoon bang worden terwijl de andere persoon het lief en 

schattig kan vinden. 

• Kennis van de situatie (script) stuurt persoonsbeoordeling 

o Gedrag conform met het script (weinig informatief ) 

▪ Dit gedrag wordt nauwelijks opgemerkt door andere omdat het bij de 

verwachtingen van het gedrag hoort in die bepaalde situatie. 

o Gedrag niet conform met het script (diagnostische waarde) 

▪ Wordt wel opgemerkt omdat het buiten de norm behoord 

 

1.4 Gedrag 
• Eerste indruk wordt gevormd door (Mehrabian):  

• Verbaal gedrag: 7%  

• Non-verbaal gedrag: 55% (lichaamstaal)  

o Als je iets snel moet beslissen kijk je niet naar de boodschap maar kijk je wel 

hoe de persoon die boodschap brengt. 

o Belangrijker dan verbaal gedrag. 

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

Non-verbaal gedrag  

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

gelaatsuitdrukkingen, lichaamstaal en vocale expressie  

• Laat toe om innerlijke gevoelstoestanden af te leiden 

 

Nonverbaal gedrag 

Darwin: gelaatsuitdrukkingen zijn universeel 

• Darwin zegt dat we de spieren die zich in ons gelaat bevinden nodig hebben. 



• De manier waarop we deze spieren gebruiken hebben een universele betekenis. Je 

kan het toepassen op alle mensen over heel de wereld. 

 

Ekman: FACS coderingssysteem discrete emoties en gelaatsacties 

• Expressie basisemoties is aangeboren  

o Blijheid, angst, verdriet, woede, verrassing en afkeer 

• Cross-culturele herkenbaarheid van emotionele gelaatsuitdrukkingen 

• Manifestatieregels (Display rules) 

o In welke omstandigheden tonen we onze emoties? Is wel cultureel bepaald. 

 

Facial Action Coding System (Ekman) 

Afbeelding van het gelaat en de spieren die in het gelaat functioneren. 

In het gelaat zijn er 42 spiergroepen aanwezig. 

Wat functioneel is wordt ontwikkelt. 

Deze spieren zijn bijvoorbeeld functioneel voor het kunnen tonen van onze 

emoties, onze gezichtsuitdrukkingen. 

 

6 basisemoties volgens Ekman 

 
Expressie van Blijheid: Cultuur ? 

In iedere cultuur wordt blijheid op de zelfde manier uitgedrukt. Door te lachen het is van 

iemand zen gelaat af te leiden als hij of zij blij is of niet. 

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

 



Van alle emoties blijkt geluk de emotie die het gemakkelijkste is te herkennen bij iedereen 

en angst de emotie die het minst makkelijk is te herkennen bij iedereen. 

Lachles voor Hostessen Olympische Spelen 

 

In Oosterse 

culturen 

wordt 

blijdschap niet 

zomaar 

getoond. In 

China bestaan 

er lachlessen 

omdat de 

mensen 

opnieuw 

moeten leren 

lachen voor 

evenementen zoals bijvoorbeeld de olympische spelen. Ze moeten opnieuw leren lachen 

omdat hun lachspieren verzwakt zijn door dat er in hun cultuur niet vaak gelachen mag 

worden. 

 

Lichaamstaal- gebaren 

In tegenstelling tot de universele betekenis van emoties, verschillen andere non-verbale 

gedragingen tussen en zelfs binnen cultuur 

 
Handgebaren 

Er bestaan 2 gebaren om te zeggen kom eens hier. Niet in elk land gebruiken ze hetzelfde 

gebaar. Zie onderstaande afbeelding met tabel. 



 
Leugen en waarheid 

Experts van lichaamstaal kunnen herkennen of je liegt of niet. Dit kunnen ze door te letten 

op de non-verbale communicatie. 

James Ensor-Intrige 

Leugen en waarheid zijn ook in de kunst bekende fenomenen. Schilders kunnen uitdrukken 

op het gelaat of iemand vals is of niet. 

Waarheid van leugen onderscheiden 

drie non-verbale communicatiekanalen verschaffen relevante informatie over bedrog:  

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

liegen, verhogen hun stemtoon en spreken aarzelend.   

o We kijken het minst van al naar de stem 

▪ Een leugenaar komt vaak niet goed uit zijn woorden en dat heeft te 

maken met dat hij eigenlijk een verhaal construeert. Hij moet 

nadenken over wat hij gaat vertellen. 

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

bewegingen van handen en voeten en het ongedurig wisselen van de 

lichaamshouding.   

o We kijken minder naar het lichaam dan naar de gelaatsuitdrukking 

▪ Minder gecontroleerde bewegingen zoals armen en benen die 

schudden dat zijn signalen van zenuwachtigheid. 

• Gelaatsuitdrukkingen kunnen bedrog signaleren, maar eigenlijk is dit het minst 

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

gemakkelijk te manipuleren 

o We kijken vooral naar de gelaatsuitdrukking 

▪ Bepaalde gelaatsdelen zijn gemakkelijk te controleren, hierdoor kan 

een leugenaar gemakkelijk doen alsof 

 

Omdat we als mens op de verkeerde dingen letten zijn we dus zo slecht om waarheid en 

leugens van elkaar te onderscheiden. 

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

getraind zijn 

 



2. Attributie: van elementen tot disposities 
2.1 Attributietheorieën 
Attributies: Het toeschrijven van oorzaken aan gedrag. Er zijn interne en externe oorzaken. 

EFFECTEN 

• Mislukken op examen 

OORZAAK 

• Inspanning 

• Leerkracht 

• Aanleg 

• Interesse 

• Toeval 

• Taak 

 

Het mislukken op een examen kan je toeschrijven aan 1 van de bovenstaande oorzaken. 

Soorten Attributies 

Causaliteitsoorsprong  

• Persoonsattributies (interne) (= oorzaak ligt bij jezelf) = dispositionele attributie 

Toeschrijven van het gedrag van een actor aan interne eigenschappen zoals aanleg, 

persoonlijkheid, humeur en inspanning  

• Situationele attributies (externe) (oorzaak komt vanuit de sociale omgeving) 

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

taakmoeilijkheid, andere personen en toeval 

Stabiliteit  

Stabiele attributie: het toeschrijven van gedrag van een doelpersoon aan factoren die niet 

enkel nu aanwezig zijn, maar ook eveneens in de toekomst gelden (aanleg, karakter) 

Instabiele attributie: het toeschrijven van het gedrag van een doelpersoon aan factoren die 

in dit ene geval opgaan, maar op andere momenten wellicht niet geldig zijn  

• Stabiele: aanleg, karakter  

• instabiele: humeur, toeval 

 

Interne of externe oorzaak ? 

De basis van het menselijk misverstand. Namelijk het feit dat als mensen iets doen voor 

zichzelf de situatie vaak aansprakelijk achten. Terwijl anderen (de observatoren) vaak de 

persoon aansprakelijk achten. 

Als jij zelf iets fout doen zal de oorzaak meestal op een externe factor steken 

Als een ander iets fout doet dan zal je de oorzaak meestal op een interne factor steken. 

 

Voorbeeld: 

De gevallen God heeft eindelijk gesproken, woensdagavond op de Franse televisie. Veel 

wijzer zijn we er niet van geworden. Zidane-het-rolmodel verontschuldigde zich voor zijn 

barbaarse kopstoot in de WK-finale, Zidane-de-mannetjesputter-uit-het-getto zei dat hij 

nergens spijt van had. Slachtoffer Marco Materazzi had hele lelijke dingen gezegd over 

Zijn zus en zijn moeder. 



2.2 Theorie van corresponderende gevolgtrekkingen 
Theorie van corresponderende gevolg trekkingen 

 

Als we een persoon een bepaald gedrag zien stellen lijden we daar bepaalde eigenschappen 

uit af, ook al kennen we de persoon in kwestie niet. 

Theorie die stelt dat men inferenties maakt over een persoon, wanneer zijn of haar gedrag 

vrij gekozen is, onverwacht en een beperkt aantal gunstige effecten heeft 

 

De 3 vereisten waaraan gedrag moet voldoen volgens de corresponderende 

gevolgentrekking. 

Keuzevrijheid  

• Op tijd 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 situatie 

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

o Als het gedrag conform is met de verwachtingen kan je er weinig tot niets uit 

afleiden. 

o Als het gedrag onverwacht is in de gegeven situatie dan kan je er wel zaken 

uit afleiden. 

Resulterend in een beperkt aantal gunstige effecten 

• Bv., naar een vegetarisch restaurant gaan 

Jones & Harris (1967) 

Experiment over keuzevrijheid van Jones en Harris 

Er zijn studenten die voor of tegen speech over 

Castro krijgen. Achter het horen van de speech 

moet je vertellen of dat de persoon die je hebt 

gehoord voor of tegen Castro is. 100 helemaal pro 

en 0 volledig tegen. De helft van de mensen waren 

gedwongen om pro of anti Castro speech te geven 

zonder dat de studenten dit wisten. Als het 

standpunt wordt opgedrongen weten de studenten 

minder of het over een pro of anti gaat. 

 

Conform de theorie van corresponderende gevolgtrekkingen, leidden de deelnemers de 

attitudes van de studenten vooral af uit het essay indien de studenten de vrije keuze 

hadden. Maar ook al hadden ze geen eigen keuze, had welke speech ze deden toch invloed 

op wat hun klasgenoten van hun dachten (mensen denken niet graag na) Zelf kiezen-> groot 

verschil tussen anti en pro attitude, attitude van schrijver is duidelijker Er hing geen briefje 

van 500 EUR voor de camera die hij kreeg, de positieve effecten zijn dus beperkt (stel dat het 

wel zo was wordt raar gedrag makkelijk verklaard) 

Conclusie: Keuzevrijheid speelt wel degelijk een rol. 

 



2.3 Kelley’s covariatiemodel 
Covariatieprincipe 

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

aanwezig is en afwezig zijn als het gedrag afwezig is 

• Er is covariantie tussen de oorzaak en het gevolg 

o Een bepaalde actie lijd altijd tot een bepaald effect, maar als je de actie niet 

doet is het effect er niet. 

Drie soorten informatie  

• Consensusinformatie: covariantie tussen effect en personen  

• Distinctiviteitsinformatie: covariantie tussen effect en stimuli   

• Consistentieinformatie: covariantie tussen effect en modaliteiten of tijdstippen 

 

Covariatietheorie 

 
1 persoon: Helena komt buiten, alle andere personen komen ook buiten, maar je ziet alleen 

bij haar het gedrag. Ze weent. Je ziet haar wenen na elke film dat ze heeft gezien. 

Waaraan gaan we het gedrag wenen dan attribueren (aan toe schrijven) ? 

Als het altijd Helena is die weent en de rest niet heeft het waarschijnlijk iets met de persoon 

zelf te maken. 

 

Bij de Titanic zat iedereen te wenen. Elke keer opnieuw bij de film de Titanic komt iedereen 

wenend naar buiten. Waardoor zou dit komen? Dit komt door de film zelf. 

 

Bij de film komt Helena enkel deze ene keer wenend buiten. Waaraan kan het liggen? Ze 

heeft die dag net te horen gekregen dat haar oma is gestorven (omstandigheden) 

 

Fundamentele attributie fout: De neiging om, wanneer we het gedrag van andere mensen 

verklaren, de impact van persoonlijke factoren te overschatten en de rol van situaties te 

overschatten, mensen aansprakelijk maken bij verplichtingen 

- verplichte pro-castro speech, persoon wordt nog altijd als pro-castro ingeschat!! 

Twee stappen: 

1. Automatische persoonlijke attributie 



Attributie Consensus Distinctiviteit Consistentie 

Persoonlijke Laag (enkel Helena) Laag (bij alle films) Hoog (altijd Helena) Stimulus Hoog 

(iedereen) Hoog (enkel deze film) Hoog (altijd bij deze film) Omstandigheid Laag/hoog 

Hoog/laag Laag (unieke situatie) 

2. Moeizame stap van corrigeren door toevoeging van de situatie -> geen bewuste cognitie, 

motivatie, wordt vaak niet gedaan Iemand die over zichzelf een attributie moet vellen kijkt 

naar de situatie, observator kijkt naar de persoon -> waar we naar kijken is waaraan we de 

attributie toeschrijven 

 

Kelleys covariatietheorie 

Bv. Ann is bang voor de 

hand Bull 

Bij persoonsattributie: 

Anderen zijn niet bang 

van de hond Bull. Ann is 

ook bang voor andere 

honden. Ann is altijd 

bang voor Bull. Het heeft 

iets te maken met Ann 

zelf. 

Bij stimulsattributie: 

Anderen zijn ook bang 

van Bull. Ann is niet bang voor andere honden. Ann is wel altijd bang van Bull. Het heeft iets 

te maken met de hond Bull 

 

Oefeningen 

• Bart  kwam wenend uit de les. Aan zijn medestudenten was er niks speciaals te zien. 

Vorige week was het ook al zo. 

-> ?  Dit heeft iets met Bart zelf te maken 

• Bart kwam wenend uit de les. Aan zijn medestudenten was er niks speciaals te zien. 

Een beetje raar, want ik heb Bart nog nooit zien wenen 

->? Dit kan iets te maken hebben met de situatie van Bart er is iets erg gebeurd. Zen hond 

is verdwenen bijvoorbeeld. 

 

Fundamentele Attributiefout 

De neiging om de impact van situaties op het gedrag van anderen te onderschatten en de 

aandacht te richten op persoonsgebonden oorzaken 

Aan de attributie zelf zit er een schema aan verbonden als dit schema niet helemaal gevold 

wordt dan ontstaan de fundamentele attributiefout. 

• We richten onze aandacht vooral op de persoon en veronachtzamen de invloed van 

de situatie op het gedrag van de persoon 

o Het kenmerk van de persoon zelf is verantwoordelijk voor het gedrag 



• Zelfs wanneer personen de opdracht krijgen om zich zus of zo te gedragen, is men 

toch nog geneigd om de oorzaak van het opgelegde gedrag in bepaalde mate toe te 

schrijven aan de persoon 

• Observatoren zijn meestal wel het verschil omdat zij dit hebben geleerd 

 

Dit experiment is vooral bekend geworden omdat 

het de fundamentele attributiefout illustreert. 

Als de persoon was gedwongen om een bepaalde 

mening aan te nemen konden wij op geen enkele 

manier weten wat de echte mening van de persoon 

was. 

De mens denk hij heeft anti geschreven dus hij zal 

wel tegen zijn. De mens denkt er niet over na dat 

het zou kunnen dat de situatie hen daartoe dwong. 

 

Observatoren zijn niet geïnteresseerd in al je 

verhaaltjes. Ze zijn de geïnteresseerd in de uitvluchten. Over het algemeen denken andere 

mensen dat de oorzaak altijd bij jezelf ligt. 

 

Twee-stappen model 

Attributie van een gedrag verloopt in twee stappen  

Stap 1: Automatische persoonlijke attributie  

• Deze stap is zeer gemakkelijk, gaat vanzelf, kost geen moeite 

• Is een efficiënt proces 

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

factoren, indien nodig 

• Deze stap kost veel moeite en motivatie. Ook heb je de cognitieve middelen hiervoor 

nodig. Je moet er aandacht aan besteden. 

 

Onderzoek ondersteunt dit  

• We maken snel beoordelingen en vormen gemakkelijk eerste indrukken 

(automatisch)  

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

fout  

• Motivering tot zorgvuldigheid/accuraatheid en voldoende tijd reduceren de 

fundamentele fout. 



 
De fundamentele attributiefout als een perceptueel fenomeen 

De tendens om het eigen gedrag toe te schrijven aan situationele oorzaken en dat van 

anderen aan persoonlijke factoren 

 

Waar gaat de aandacht naar toe: 

Actors 

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

Observatoren 

• Richten hun aandacht op de actor 

 

Experiment Storms 

Belangrijk op examen ! 

 

De fundamentele attributie fout heeft inderdaad te 

maken met perceptie en met perspectief.  

4 mensen doen mee met een experiment. 

• 2 worden actoren 

o Moeten kennismakingsgesprek voeren 

• 2 worden observatoren 

o Kijken naar de actors 

 

Bv. Je hebt het kennismakingsgesprek gehad en hierna beoordeel je het event. -> Eerste 

conditie controle 

Je ziet opneiuw het event, maar je ziet de beelden die je voorheen gezien hebt. -> Tweede 

controle conditie. 

Stel je voor dat actor 1 zich zelf bezig ziet in de interactie. Eerst zag hij de ander bezig in 

intercatie maar door camera beelden kan hij nu ook zichzelf bezig zien->Omgekeerde 

pespectief conditie 

• Dit omkeren zorgt voor veranderingen in je interpretatie 

Actoren die achteraf informatie krijgen als een observator gaan aan interpretatie doen van 

het event zoals een observator. 

Resultaten experiment: 



Als je de beelden van het omgekeerde perspectief krijgt dan 

ga je inderdaad naar jezelf kijken zoals een observator. 

Dit wilt zeggen dat je relatief minder situationeel gaat 

attribueren. 

Want iemand die naar jou kijkt heeft jou in het perspectief 

en ziet jou als de bron van het gedrag. 

 

Lassiter et al. (2001) 

Je kan tijdens een ondervraging de camera 

richten om de ondervraagde of je kan de 

camera richtingen om de gehele sociale 

situatie. Dit heel klein effecten. 

Bij rechtszaken is het wel steeds zo dat kleine 

verschil de kansen van de verdachte kunnen 

keren. 

 

• Camera op verdachte. Het lijkt vooral de 

schuld van de verdachte. Een waarachtige 

bekentenis. 

• Camera op ondervrager. Het lijkt of dat het meer aan de situatie ligt. De verklaring is 

meer afgedwongen. 

• Camera op beide. Het lijkt of dat het meer aan de situatie ligt. De verklaring is meer 

afgedwongen. 

 

Attributies als culturele constructies 
Culturele verschillen 

2 soorten culturen 

Collectivistische cultuur 

Indivudualistische cultuur 

 

Als iets negatief gebeurd hoe gaan we dat 

verklaren? 

USA: Bij het stijgen van de leeftijd neemt het 

aantal van de persoonlijke attributies toe. Hoe 

ouder de persoon wordt, hoe vaker de persoon 

zelf aansprakelijk wordt gesteld voor de gebeurtenis. 

 

India: Hoe ouder dat mensen zijn,hoe vaker er situationeel geatribueerd wordt. Men heeft meer de 

neiging om te denken dat het aan de situatie ligt en niet aan de persoon zelf als er iets fout loopt. 

 

Cognitieve heuristieken 

Cognitieve heuristieken: vuistregels voor informatieverwerking die weinig cognitieve 

hulpbronnen vergen en tot snelle conclusies leiden, die echter ook vertekend en inaccuraat 

kunnen zijn. Valse consensuseffect: de neiging om eigen opinies, kenmerken en gedragingen 



als standaard te gebruiken, waardoor we denken dat ze gedeeld worden met en typerend 

zijn voor anderen 

Beschikbaarheidsheuristiek 

de neiging om de waarschijnlijkheid van gebeurtenissen te beoordelen op basis van 

gegevens die in het geheugen beschikbaar en gemakkelijk oproepbaar zijn  

• De zaken die makkelijk oproepbaar zijn in je geheugen zal je ook gebruiken om 

gedrag te interpreteren. 

Mensen gebruiken meestal de snelste weg naar een oordeel zonder eerst alle informatie te 

verwerven. 

Bv: er is een vrouw heel erg geïnteresseerd in de Japanse cultuur. Leest Japanse boeken 

heeft bonsaiboompjes,… Wie zou dit dan kunnen zijn?  

A: Een proef oosterse talen 

• Dit denken de meeste mensen, maar dit komt bijna nooit voor 

• We kiezen toch dit antwoord omdat we ons dit makkelijker kunnen voorstellen, het is 

makkelijk oproepbaar 

B: Een verpleegster met interesse van oosterse culturen 

• Basisfrequentievalstrik 

De vaststelling dat men relatief ongevoelig is voor consensus-informatie onder de 

vorm van numerieke basisfrequenties. Een levendig voorval vertekent het oordeel en 

leidt tot overschatting van de frequentie 

Toepassingen  

• Lotto, Vliegtuigcrash vs. ongeluk met de auto 

• Door de media bespeeld 

 

Representativiteitsheuristiek: de neiging om een specifieke stimulus te beoordelen op basis 

van hoe sterk de stimulus lijkt op de algemene categorie. Je baseert je oordeel op de mate 

waarin de persoon overeenkomsten vertoont met de typische kenmerken van een bepaalde 

categorie. 

 

Motivatievertekeningen 

Sociale waarnemingen worden dikwijls door persoonlijke behoeften, wensen en voorkeuren 

gekleurd. Soms ziet men wat men wil zien 

 

Bv., zelfbescherming en zelfverheerlijking dragen bij tot het vertekenen van attributies 

•  Succes schrijven we toe aan onszelf en mislukking aan externe oorzaken  

• Succes van anderen wordt toegeschreven aan externe oorzaken en mislukking aan 

interne factoren 

 

3. Integratie: van disposities tot Impressies 
3.1 Enkele basisbevindingen 
Asch (1946)  

• een doelpersoon werd beschreven aan de hand van de trekken intelligent, vlijtig, 

impulsief, kritisch, koppig en afgunstig  



• deze lijstjes werden gemanipuleerd  om te zien wat het effect ervan zou zijn 

 

Een belangrijke bevinding:  

Primauteitseffect: informatie die het eerst in een reeks voorkomt, heeft meer impact heeft 

op impressies dan later gepresenteerde informatie 

 

Primauteitseffect 

Twee verklaringen  

Aandacht verzwakt naarmate men meer informatie krijgt 

• Behoefte aan afsluiting versterkt dit effect  

Betekenisveranderingshypothese 

• Nieuwe inconsistente informatie wordt geherinterpreteerd in overeenstemming met 

de initiële impressie 

 

Centrale versus perifere trekken 

Een tweede belangrijke bevinding: 

Trekken die een sterke invloed uitoefenen of de impressie en die ons de aanwezigheid van 

andere trekken doen veronderstellen, zijn centrale trekken. Perifere trekken hebben minder 

effect op de globale impressie  

• Asch studies met treklijsten hartelijk vervangen door koel heeft een groot effect op 

de globale evaluatie 

• Beleefd vervangen door lomp heeft een klein effect 

 

Iets centraal positief (vriendelijk) vervangen met iets centraal negatief (gemeen) heeft meer 

effect dan vervangen met iets perifeer/onbelangrijk (onhanding) -> centrale kenmeren 

vormen globale impressie 

Impliciete persoonlijkheidstheorie: een netwerk van veronderstellingen over verbanden 

tussen persoonlijkheidstrekken en hun relaties met gedragingen 

 

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

• Summatief model: H+ H+ M+ M+ (3+3+2+2)  

o Dit model veronderstelt dat sociale waarnemers een globale impressie van 

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

• Gemiddelde model: H+ H+ M+ M+(3+3+2+2)/4 

o Dit model veronderstelt dat sociale waarnemers een globale impressie van 

een persoon vormen door het gemiddelde te nemen van alle positieve en alle 

negatieve kenmerken 

o Gemiddeld is beste samenvatting 

 

Informatie-integratietheorie van N. H. Anderson 

De theorie die stelt dat impressies gebaseerd zijn opeen gewogen gemiddelde van de 

kenmerken van de doelpersoon 



3.3 Afwijkingen van het gemiddelde model 
Disposities van de waarnemer  

• Sommige waarnemers weinig of geen rekening houden met bepaalde trekken, terwijl 

anderen dit wel doen   

• ‘eye of the beholder’ 

o observator heeft heel veel invloed -> extreme visie: doelpersoon doet er niet 

toe 

 

Effecten van primeren 

Effecten van primeren  

• De tendens van recent gebruikte woorden of ideeën om opnieuw voor de geest te 

komen en de interpretatie van nieuwe informatie te beïnvloeden 

Onderzoek  

Lijst 1: ‘dapper’, ‘onafhankelijk’ en ‘avontuurlijk’ 

Lijst 2: ‘roekeloos’, ‘dwaas’ en ‘onvoorzichtig’ 

 

Oordeel over man die bergen beklom, aan avontuurlijke tochten deelnam en met een 

zeilboot de oceaan probeerde over te steken. 

 

Eigenschappen van de doelpersoon 

Treknegativiteitsvertekening  

Treknegativiteitsvertekening: er wordt een groter gewicht toegekend aan negatieve dan 

aan positieve eigenschappen 

• Negatieve informatie heeft meer impact dan het loutere gewicht  

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

dan op basis van even positieve (eerlijk) termen  

• Dijksterhuis & Aarts experiment over subliminale presentatie van positieve en 

negatieve woorden (aandacht)  

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

afbeeldingen (verwerking) 

 

Negativiteitsvertekening 

Ito, T. A., Larsen, J. T., Smith, N. K., & Cacioppo, J. 

T. (1998).Negative information weighs more 

heavily on the brain: The negativity bias in 

evaluative categorizations. Journal of Personality 

and Social Psychology, 75, 887-900 
 

 

4. Confirmatievertekening 
Confirmatievertekening: de tendens om informatie te interpreteren in overeenstemming 

met de bestaande opvattingen 

Gevaarlijk mechanisme in het gerecht 



Advocaat Jef Vermassen zegt over dit proces: 'Verdachten die blijven ontkennen, worden 

door de speurders al snel ervaren als “ambetanteriken”, die het onderzoek boycotten’.  'Je 

houdt het gewoon niet voor mogelijk. Alle getuigenissen à decharge van mijn cliënt en van 

de andere beschuldigden werden gewoon onder de mat geveegd. Dat is typerend voor het 

fenomeen waarover ik al sprak: je hebt een verdachte, en als je een keer de “klik, hebt 

gemaakt en overtuigd bent dat die verdachte ook werkelijk de dader is, dan pas je het 

onderzoek aan tot alles in die hypothese past’.  

De Standaard 24/10/09 

 

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

bestaande opvattingen. 

 

Persistentie van opvattingen  

• Ambigue gebeurtenissen die allerlei interpretaties mogelijk maken, zijn als 

inktvlekken: men ziet erin wat men wil of verwacht te zien.   

• Ambigue info verhoogt de vertekening (Darley & Gross)   

o Dus, meer info leidt niet altijd tot meer accuraatheid 

 

Niet-ambigue, extra informatie leidt tot minder vertekening  

• Mag niet te ver afwijken  

• Dient consistent aanwezig te zijn 
 

Gemengde evidentie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

verwachtingen te vergroten. Hanna haar ouders zijn leerkracht in hoger onderwijs -> 

hoge verwachtingen over prestaties in onderwijs. Inktvlek bijgeven: mensen zien Hanna op 

intelligentie proef, sommige dingen heeft ze juist, sommige dingen zijn fout -> verschil 



tussen hoge en lage verwachtingen wordt groter (Hanna met haar slimme ouders kan die 

oefening, wauw wat doet ze het goed, bevestiging van verwachtingen) 

Meer informatie geeft meer vertekening 

Duidelijk patroon: Hanna heeft alle oefeningen juist -> we zijn het er over eens dat Hanna 

slim is, maar toch enkele condities: 

• mag niet te ver afwijken: verlegen persoon staat te dansen op tafel in ovp, 

boemerangeffect, door zo radicaal anders te doen denkt men aan vroegere 

verlegenheid -> ze is waarschijnlijk aan het overcompenseren en dat is niet haar 

echte persoonlijkheid 

• Consistentie 

 

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

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

personen vroegen naar info die gerelateerd is aan extraversie 

Er werd zelfs geconstateerd dat professionals zoals psychotherapeuten aan confirmatorische 

hypothesetoetsing lijden 

 

Telefoongesprek, waarbij de deelnemer extra informatie kreeg over de persoon waarmee ze 

zouden bellen (handlanger). De ene groep werd verteld dat de persoon extravert was, de 

andere groep werd verteld dat de persoon introvert was. Bij het telefoongesprek stelden 

beide groepen vragen die de vooraf meegedeelde eigenschap zou bevestigen. 

Een derde persoon hoort het telefoongesprek en denkt ook effectief dat bij de extraverte 

groep, de persoon extravert is en ook bij de introverte groep. Je krijgt zogezegd een 

extravert/introvert persoon omdat je vragen stelt in die richting. 

 

4.3 Zelfvervullende voorspelling 
Het proces waarbij de verwachtingen over een persoon hem of haar er toe brengen om zich 

conform die verwachtingen te gaan gedragen. 

 
Rosenthal experiment 

Studenten nemen intelligentietest 

Er worden studenten random toegewezen aan rol van bloomer of niet zo slim 

Na 2e intelligentietest zien we effect van verwachtingen 

Overtuigingen van leerkracht hebben een effect op prestaties van de klas 



5. Slotwoordzin 
• Alle fasen van de sociale perceptie is er een conflict tussen de snelheid waarmee een 

oordeel wordt gevormd en de accuraatheid ervan 

• Het is duidelijk dat waarnemers vaak afwijken van de logica en de kansrekening en 

dat sociale percepties vaak vertekend zijn.  

• Echter, meestal zijn we tevreden over onze sociale oordelen, en bovendien kunnen 

we niet altijd alle info verwerken 

• De vraag is of men gelukkiger zou worden indien er voor alles een juist antwoord zou 

bestaan. Wellicht niet. 

 

Hoofdstuk 5: Sociale beïnvloeding 
 

1.Automatische sociale beïnvloeding 
• Subtiele vorm van beïnvloeding waarop vrijwel reflexmatig gereageerd wordt  

o Imitatie door voorbijgangers  

▪ Zelf dieren doen het. Zowel mensen en dieren zijn geneigd om hun 

soortgenoten na te boosten 

o Cultuuroverdracht bij dieren: bultrugwalvissen  

o Pasgeborenen imiteren al snel gebaren ̈Pasgeboren rhesusaap imiteert 

menselijke gebaren 

 

• Kameleoneffect  

o Volwassenen imiteren automatisch gedrag uit hun omgeving en passen zich 

aan zoals een kameleon  

o Chartrand & Bargh(1999)  (zie afbeelding) 

o Verklaring: synchronisatie doet interactie vlotter verlopen  

o 2deExperiment: Deelnemers die geïmiteerd worden door handlanger 

beoordelen en handlanger positiever 

2. Conformiteit 
De tendens tot aanpassing van percepties, opinies en gedrag in overeenstemming met de 

geldende groepsnormen 

• Klassieke studies  

o Autokinetisch effect (Sherif)  

o Normatieve groepsdruk (Asch) 

• Waarom conformeert men?  

o Informationele invloed (Sherif) 

o Normatieve invloed (Asch) 

• Meerderheidsinvloed 

• Minderheidsinvloed 

 



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

zwakheid 

o In de jaren 30 waren personen die volgzaam waren perfect, afwijken was not 

done in die tijd. 

o Nu worden we gezien als afhankelijk, geen individuen als we mensen volgen. 

Maar uiteindelijk conformeren we constant mensen 

• Conformiteit is evenwel een essentieel onderdeel van elk maatschappelijk systeem  

o Veilig verkeer is ondenkbaar zonder conformiteit  

o Normen scheppen verwachtingen (cfr. etiquette),  zorgen voor een gevoel van 

veiligheid en stroomlijnen interacties (cfr. scripts)  

o Gemeenschappelijke normen (conversatieregels) versus unieke 

groepsnormen (sekten, voetbal-vandalen) 

 

Normen kunnen veranderen over tijd: Borst-taille ratio in de 20ste eeuw 

Hoe vrouwen er volgen de norm van de boekjes moeten 

uitzien. Heel vroeger was de gewone boeren vrouw met 

haar rondingen perfect. Rond 1925 waren extreem magere 

vrouwen het schoonheidsideaal, daarna was het marlie 

Monroe en nu zijn weer magere vrouwen het ideaal 

 

Playboy magazine 

Het afbeelden van modellen in tijdschriften is niet 

neutraal en vaak proberen mensen hier we na toe te 

leven. Soms worden mensen hier zelf depressief van 

omdat ze niet aan de ‘idealen’ voldoen 

 

 

 

 

2.1 Klassiekers: autokinetisch effect 
• Experiment Muzafer Sherif – autokinetisch effect 

• Stilstaand lichtpunt lijkt te bewegen in het donker (visuele illusie – ambigue stimulus) 

• Individuele verschillen in perceptie van de beweging (van 2 tot 25 cm) 

• Condities  

o Alleen conditie: schatten van de beweging stabiliseert na enkele minuten  

o Groepsconditie: convergentie van individuele oordelen naar een 

groepsoordeel   

o Nieuweling in de groep adopteert de groepsnorm 

 

Resultaten Sheriffs experiment 



Voorbeeld hoe een typische groep bestaand uit 3 mensen zal 

reageren op bovenstaand experiment.  

Als je ze alle 3 afzonderlijk laat schatten dan zullen ze 

oordelen schatten die ver van elkaar afwijken. 

Naar verloop van de sessies convergeren de individuele 

oordelen naar een groepsnorm die na een paar groepssesies 

ontstaat. 

 

Als je deze mensen na een jaar nog eens laat schatten neigen ze ernaar om terug de 

groepsnorm te gaan antwoorden als antwoord. 

Bij Sheriff volg je de groep om de realiteit te doorgronden. 

Informationele invloed 

 

 

 

 

Asch’s conformiteitsonderzoek 

Volgen we de groep ook wanneer er duidelijk verkeerde 

antwoorden worden gegeven. 

Bij dit experiment moet je zeggen aan welke 

vergelijkingslijn de standaardlijn gelijk is en dat is zeer 

duidelijk B. 

Maar als de groep een ander antwoord zegt dan gaat de 

rest ook het verkeerde antwoord zeggen omdat men 

denkt dat de groep wel gelijk zal hebben en het individu zelf fout zal zijn. Door de 

groepsdruk volg je de groep. 

Normatieve invloed. 

Je gaat mee met de groep omwille van de groepsdruk. 

Klassiekers: S. Asch 

• Solomon Asch – beoordeling lengte lijnstukken 

• Vergelijken lengte standaardlijn met drie lijnstukken (geen ambiguïteit) 

• Publieke seriële beoordeling door 7 subjecte 

o Aanvankelijk consensus, iedereen antwoordt correct  

o Nadien geven 6 van de 7 deelnemers hetzelfde foutief antwoord  

o Hoeveel echte subjecten zullen het foutieve antwoord bevestigen en zich 

conformeren aan de meerderheid ?  

▪ 37% conformerende antwoorden (dit percentage is te kennen) 

▪ 25% van de subjecten conformeren nooit 

 



Resultaten Asch experiment 

Er zijn in het totaal 12 trials waarin je kan meegaan. Er zijn 

natuurlijk ook mensen die dat nooit doen, maar deze behoren tot 

de minderheid. 
 

 

2.2 Waarom Conformeert men ? 
REDEN 

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

anderen  correct oordelen (ambigue stimuli – Sherif exp.) 

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

negatieve sociale gevolgen van afwijkend te lijken (Asch ) 

UITKOMST 

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

voor zichzelf het standpunt inneemt van anderen 

Je gelooft het zelf 

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

overeenkomstige meningsverandering, veroorzaakt door reële of vermeende 

groepsdruk 

De realiteit die ik zogezegd zie is alleen als de groep erbij is. De mensen gaan alleen 

mee met de groep zolang dat de groep er is. Als de groep weg is kiezen ze terug het 

juiste antwoord. 

• Hoe onderscheiden ? Private antwoorden - motivatie 

 

Types Conformiteit onderscheiden 

• Moeilijke taak: je ziet 2 keer een foto een halve seconde 

o Analoog aan de taak van Sheriff: de realiteit is moeilijk 

te doorgronden. 

• Makkelijke taak: je ziet 2 keer een foto 10 seconden 

o Analoog aan de taak van Asch: Je kan het juiste 

antwoord heel duidelijk zien. 

 

Als de motivatie stijgt ben je meer geneigd om de groep te 

volgen dan wanneer de motivatie laag is. 

 

 

 

Twee Types Conformiteit 



 
2.3 Meerderheidsinvloed 
Groepsgrootte  

Asch: 3 of 4 handlangers volstaan (zie figuur)  

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

 

Een medestander in onenigheid 

• 1 dissident reduceert de 

conformiteit met 80 %  

• Waarom ?   

o Valideert het standpunt van de 

deelnemer (Informationele invloed)  

o Reduceert normatieve druk door 

meerderheid te negeren 

• Allen & Levine experimenten  

o Meerderheid van 3+1  

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

o Resultaat: elke dissidentie verlaagt conformiteit  

o Idem voor dissident met geringe competentie 

 

Sailliantie (=opvalendheid) van de normen  

• Kennis en bewustzijn van de norm is noodzakelijk (cfr. pluralistische onwetendheid: 

wanneer je niet weet wat de norm is)  

• Cialdini experiment 1: bezoekers pretpark gooien meer papier op de grond in een 

reeds vervuilde dan in een propere omgeving  

• Cialdini experiment 2: Sailliantie van de norm 

o OAV parkeergarage: proper vs. vuil (zie grafiek) 

▪ Als het ergens al vuil is op de grond heb je eerder de neiging om je 

rommel ook op de grond te gooien 

▪ Als het ergens heel proper is heb je niet de neiging om je rommel op 

de grond te gooien 

o OAV Sailliantie: medewerker gooit folder al dan niet op de grond 

 

Cialdini : Sailliantie van de norm 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geslachtseffecten 

Geslachtseffect is afhankelijk van 

• Kennis van de taak (stereotype, verwachting):   

o mannelijke: voetbal, auto’s  

o vrouwelijke: huisinrichting, familieplanning 

• Sociale druk  

o In publieke situaties conformeren vrouwen  meer dan mannen   

o Openlijke onenigheid en onafhankelijkheid is eerder de norm voor mannen 

dan voor vrouwen 

 

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

vragen te 

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

vraag 

Beschikking over percentage andere deelnemers -> vrouwen conformeerde meer bij 

mannelijke 

Stereotypen en mannen bij vrouwelijke stereotypen 

-> we conformeren dus sneller over onderwerpen waarover we minder kennis denken te 

hebben 

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

sneller 

Conformeren in publieke setting 

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

setting 

Minder gaan conformeren 

-> meer afhankelijk van sociale rollen dan van biologisch geslacht 

Culturele invloeden 

• Culturele oriëntaties  

o Individualisme: Een culturele oriëntatie waarin onafhankelijkheid, autonomie 

en zelfredzaamheid belangrijker zijn dan groepsloyauteit  

o Collectivisme: Een culturele oriëntatie waarin onderlinge afhankelijkheid, 

samenwerking en sociale harmonie belangrijker geacht worden dan 

persoonlijke doelstellingen 



• Factoren die de culturele oriëntatie bepalen  

o Complexiteit: complexe culturen zijn eerder individualistisch  

o Welvaart: welvaart stimuleert onafhankelijkheid en persoonlijke 

doelstellingen  

o Heterogeniteit: verschillende talen, etnische groepen, religies stimuleren 

onafhankelijkheidsdrang 

 

2.4 Minderheidsinvloed 
Het proces waardoor dissidenten veranderingen bewerkstelligen in een groep 

• Moscovici experiment (kleuren ~ ‘omgekeerde Asch taak’)  

Moscovici heeft het paradigma van asch omgedraaid. Bij moscovici zijn er maar 2 

personen de opzettelijk het foute antwoord zeggen. Het waren 2 personen want met 

1 persoon zou zijn experiment nooit gelukt zijn. Dit omdat een minderheid van 1 

overeenstemt met een minderheid van 0. 

o Minderheden ontlenen hun invloed aan hun stijl  

▪ Krachtig, volhardend en standvastig  

▪ Maar tevens flexibel, open en evenwichtig 

o Minderheden overtuigen meerderheden indien:  

▪ Hun standpunt wordt opgemerkt  

▪ Ze consistent zijn en hun opvatting wordt toegeschreven aan 

persoonlijke overtuiging 

• Ze moeten altijd fout zijn, ze mogen nooit is het juiste 

antwoord zeggen.  

▪ Ze zelfvertrouwen uitstralen en toegewijd zijn 

▪ Hoe moeten minderheden zich gedragen om de meerderheid van hun 

standpunt te overtuigen? 

• Standvastig 

• Consistent 

• Het mag niet koppig overkomen. 

• Hollander: Eigenzinnigheidskrediet  

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

o Je gaat eerst mee in de groep, hierdoor krijg je een zekere status in de groep. 

Als je dan genoeg ben meegegaan met de groep dan krijg je de vrijheid om af 

en toe tegen de groep in te gaan. 

 

2.5 Differentiele of unimodale procesmodellen 

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

twee verschillende processen? 

Hier zijn alle processen gelijk voor de minderheden en de meerderheden. Natuurlijk heb je 

minder personen in de minderheid waardoor deze dus minder impact hebben dan de 

meerderheid. 



• Zelfde proces: (meer Amerikaanse invloed) 

Sociale impact theorie (Latané, 1981) 

o Sterkte 

o Nabijheid 

o Aantal 

 

Volgens deze theorie zijn bovenstaande processen 

defensief om invloed uit te oefenen. Hoe meer sterkte, hoe dichterbij en hoe meer in aantal, 

hoe meer impact eruit gaat van de beïnvloeding. 

 

• Verschillend proces (meer Europese invloed) 

o meerderheden bevorderen publieke conformiteit  

▪ Als de groep weg is gaat de persoon in kwestie zeggen de groep was 

verkeerd. 

o minderheden veroorzaken duurzame private conformiteit of conversie 

▪ Als de groep weg is zal de persoon in kwestie nog altijd zeggen dat de 

groep gelijkt had. 

 
 

3. Instemmen 
3.1 Redenen geven 

• Inwilliging: Gedragsverandering die het gevolg is van een direct verzoek 

• Onaangekondigd verzoek is effectiever 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 Onnadenkendheid doorbreken bevordert soms ook inwilliging 

▪ Ongewone verzoeken schakelen automatische piloot uit: Heb je 0.34 

Euro voor mij? 

 

3.2 Stel je eens voor 
Gregory, Cialdini & Carpenter (1982) 

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

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

effectief zal overkomen 

• Interessant voor verkoop (bv verzekeringen) 



• Real life ‘stel je voor dat je kabeltelevisie hebt -> meer effectief kabel aanschaffen 

(study 4) 

 

3.3 Wederkerigheidsnorm 
• Anderen behandelen zoals ze ons behandelen 

• Regan experiment  

o OAV-1 onaangenaamheid: medewerker sympathiek of niet  

o OAV-2 gunsten 

▪ Cola 

▪ Niets 

▪ Cola van onderzoeker  

o AV: aantal verkochte loterijbiljetten 

▪ Er werden meer loterijbiljetten verkocht als je een cola krijg van de 

medewerker 

 

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

ingezet om mensen te manipuleren, waardoor ze met verzoeken instemmen 

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

geld bij elkaar 

 

• Individuele verschillen  

o in gebruik wederkerigheidsnorm: Crediteurs  

▪ Mensen die iets doen voor je met als doel later iets terugvragen 

o in alertheid voor wederkerigheidsnorm 

▪ vermijden dat later van hen geprofiteerd wordt 

 

3.4 Tweestappen instemmingstechnieken 

• Voet-tussen-de-deur 

• Als-de-bal-eenmaal-aan-het-rollen-is 

• Deur-tegen-de-neus 

• Het-is-nog-niet-klaar 

 

Voet tussen de deur 

Een tweestappen inwilligingstechniek waarbij een beïnvloeder het echte verzoek laat vooraf 

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

Freedman & Fraser experiment  

• Fase 1 : Huisvrouwen telefonisch bevragen  

o Mensen die instemmen op het telefonisch bevragen krijgen in fase 2 een 

bezoek. Mensen die niet instemmen komen niet in fase 2 terecht 

o Klein verzoek 

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

producten  

o Groter verzoek 



 

• Resultaat: 

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

o 22% stemmen rechtstreeks in met tweede verzoek (deze mensen waren niet 

telefonisch bevraagd) 

• Verklaring: zelfperceptie  

o Ik heb die persoon geholpen, dus ik ga hem nog een tweede keer helpen 

• Kritiek: instemmers met eerste verzoek zijn selectieve groep 

 

Als de bal eenmaal aan het rollen is 

Een tweestappen inwilligingstechniek waarbij de beïnvloeder een overeenkomst sluit over 

een verzoek maar naderhand de omvang van het verzoek opdrijft door verborgen kosten te 

onthullen 

Cialdini et al. (1978)  

• Studenten rekruteren voor experiment ...om 7.00 uur  

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

we dit engagement voor onszelf verantwoorden en dus versterken 

 

Een tweestappen inwilligingstechniek waarbij de beïnvloeder een overeenkomst sluit over 

een verzoek maar naderhand de omvang van het verzoek opdrijft door verborgen kosten te 

onthullen 

Joule (1987) 

• Vroeg aan rokers of ze bereid waren om korte vragenlijst in te vullen 

o Eerste conditie werd meteen gezegd dat ze 48 uur ervoor niet mochten 

roken -> slechts 12 procent stemde in 

• Tweede conditie hadden de mensen alreeds ingestemd vooraleer ze te horen kregen 

dat ze niet mochten roken -> 85% stemde in 

We zoeken justificatie voor de keuze en concentreren ons op vooral de positieve aspecten 

van de beslissing 

Bijvoorbeeld -> je kiest auto omdat deze goedkoop is -> hierna begin je te denken dat hij ook 

wel mooi, praktisch.. Is en begin je je eigenaar te voelen -> wanneer dan wordt gezegd dat 

de prijs duurder zal zijn, vergeet je de eigenlijke reden waarom je hem kocht (goedkoop) 

Gevoel van verplichting tegen over persoon waaraan we beloften hebben gemaakt 

 

Deur-tegen-de-neus-techniek 

• Een tweestappen inwilligingstechniek waarbij de beïnvloeder het echte verzoek laat 

voorafgaan door een heel groot verzoek dat afgewezen wordt 

• Cialdini experiment  

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

o Fase 2: nadat vrijwel iedereen weigert, volgt een tweede verzoek om 

eenmalig 2 uur te  besteden om met delinquenten de dierentuin te bezoeken  

o Resultaat: 50% stemt in met tweede verzoek na weigering van eerste 

verzoek, slechts 17% stemt direct in met tweede verzoek 

o Verklaringen:  



▪ Perceptueel contrast  

▪ Wederkerige concessies (wederkerigheidsnorm) 

▪ Schuldgevoelens wegwerken door in te stemmen met het tweede 

verzoek 

 

Het-is-nog-niet-klaar-techniek 

Een tweestappen inwilligingstechniek waarbij de beïnvloeder begint met een overdreven 

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

bieden 

Bv. Product tegen bepaalde prijs aangeboden, maar voordat koper kan instemmen voegt 

verkoper toe ‘het is nog niet klaar hoor’ -> om deal aantrekkelijker te maken prijs verlaagd 

• Burger experiment  

o Gebak verkopen aan 75 eurocent of  

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

o Schijnbaar voordeel doet verkoop stijgen van 40 tot 73%  

o Verklaring: schijnbare concessie activeert de wederkerigheidsnorm 

• Koopjestechniek 

 

Vergelijking Tweestapstechnieken 
 

 
3.5 Assertiviteit 
Aandacht en waakzaamheid! 

Als men de poging doorziet 

• besef gemanipuleerd te worden 

• psychologische reactantie 

 

4. Gehoorzaamheid 



Bickman (1974) -> mannelijke handlanger gaf aan voorbijgangers in een straat in NY allerlei 

bevelen -> wanneer handlanger in burgerkleren volgde slechts 1/3 bevelen op -> wanneer in 

politie uniform volgde wel 9/10 de bevelen op 

 

• Milgrams onderzoek  

o Het gehoorzame subject  

o De autoriteit ̈Het slachtoffer  

o De procedure 

• Milgram in de 21ste eeuw 

• Trotseren: als men zich verzet 

 

• 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 Koresh – Texas (1993), Haven’s gate 

(1997), Zonnetempel (België – Zwitserland) 

• Karaktergestoorden of normale mensen in abnormale omstandigheden ? 

->Onderzoek van Milgram 

 

Bekijk ook bladzijde 144 in het boek 

 

Verloop standaard conditie 

• Krantenadvertentie “deelname leerexperiment” voor $ 5 

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

• Leerling wordt vastgemaakt op stoel en aan elektrisch apparaat 

• Uitleg over het leerexperiment 

• Leraar neemt plaats achter schokgenerator en krijg teen licht voorbeeldschokje 

• Experiment begint... 

De mensen die in Milgram meedoen die denken echt dat ze elektroshocks aan het geven 

zijn, maar voor alle duidelijkheid is niet in werkelijkheid niet zo 



4.1 Milgram experiment 
Dit is de machine die de mensen 

die de shocks in het Milgram 

experiment moeten geven voor 

zich krijgen. 

De vraag is hoeveel van de knopjes 

gaan ze indrukken. Gaan ze tot aan 

de extreemste schok? 

De naïeve persoon is de leerkracht 

en de leerling is een medewerker 

van de experimentator. De medewerker zal geen schok krijgen maar zet gewoon een banden 

opnemer aan met allemaal klachten. ( Deze staan in het boek geformuleerd op pagina 140 

ongeveer) 

Basisresultaten Milgram onderzoek 

65% van de mensen gaat uiteindelijk een schok geven van 450Volt.                                                                                        

Natuurlijk vragen die mensen wel 

ineens aan de experimentleider of 

het niet gevaarlijk is, of dat zij niet 

verantwoordelijk worden gesteld, 

… De experimentleider zegt dat 

het niet gevaarlijk is en dat ze niet 

verantwoordelijk worden 

gesteld,… en moed hun eigenlijk 

wat aan om te blijven voortdoen. 

Uiteindelijk kunnen ze altijd 

stoppen met het experiment als 

ze echt willen, maar toch gaat 

65% van de mensen nog verder 

tot dat ze de hoogst schok hebben gegeven. 

 

Verklaring?? 

A. Het gehoorzame subject (de proefpersoon) 

B. De Autoriteit (de labjas in de universiteit) 

C. Het slachtoffer 

D. De procedure 

 

A. Het gehoorzame subject 

• Gestoorde personen?  

o Deelnemers in controlegroep weigerden heel snel om door te gaan  

o Deelnemers waren zeer gestresseerd tijdens het experiment  

o Deelnemers waren onthutst na het experiment 

• Genderverschillen? 

• Leeftijdseffecten? 

• Culturele verschillen? 



• Autoritaire persoonlijkheid (Adorno)  

o Gemeten met de Adorno F-schaal  

o Rigide, dogmatisch, verdrongen seksualiteit, ethno-centrisme, intolerant, 

punitief voor ondergeschikten, onderdanig tegenover autoriteiten 

▪ Geven meer shocks in Milgram experiment 

 

B. De autoriteit  

• Proefleider in Milgramonderzoek is geen opper-machtig persoon in vergelijking met 

militairen, dokters, leerkrachten, managers enz. 

• Autoriteit van de proefleider verlagen door 

o het experiment te verplaatsen van Yale University naar een gewoon 

kantoorgebouw, verlaagt de volledige  gehoorzaamheid tot 45%  

o door proefleider te vervangen door een gewone burger verlaagt volledige 

gehoorzaamheid tot 20%  

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

gehoorzamen tot 21% 

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

dan proefleiders (cfr. mishandelingen in kampen) 

 

C. Het slachtoffer 

Slachtoffer 

• Fysieke afstand tussen proefpersoon (leraar) en slachtoffer  

• verschillend lokaal – basisconditie 65%  

• zelfde lokaal – 40% volledige gehoorzaamheid  

• proefpersoon moet slachtoffer aanraken: 30%  

• Implicaties voor “real life” 

 

D. De procedure 

Procedure  

• proefpersoon heeft het gevoel niet volledig verantwoordelijk te zijn voor wat gebeurt 

met het slachtoffer  

• Conditie met Experimentleider -> overbrenger -> uitvoerder 

o Overbrengers (54%) 

o Uitvoerders (28%)  

• geleidelijke escalatie 

o bij 250 willen stoppen, maar waarom niet al vroeger gestopt? 

o Waardoor mensen doorgaan 

 



Overzicht van beïnvloedende factoren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werkcollege 

1)Zou het Milgram experiment in de 21steeeuw nog dezelfde mate van gehoorzaamheid 

opleveren? 

2)Hoe in de 21ste eeuw gehoorzaamheidtesten (Milgram-style) binnen de grenzen van het 

ethisch toelaatbare? 

 

4.3 Trotseren: Wanneer verzet men zich ? 
• Soms verzet men zich tegen de bevelen van een autoriteit 

• Gamson-onderzoek (zie boek p. 155) 

• 1 rebel volstaat doorgaans om een deelnemer niet te laten gehoorzamen  

• Milgramvariant – twee handlangers als medelaar levert slechts 10% gehoorzaamheid 

op 

• Verklaring: vanaf dat 1 persoon tegenstribbelt dan daalt de gehoorzaamheid 

 

Epiloog: Gehoorzaamheid in ‘real life’ 

• CIA’s predator drones 

• Abu Graib: Lynndie England 

• “Het McDonalds Incident”:  A hoax most cruel 

o iemand belt en zegt dat hij politie is en meisje moet naakt vanalles doen van 

hem -> autoriteit van restaurant zegt wat vrouw moet doen en vrouw doet dit 

ook gewoon 

 

Perspectieven over de menselijke natuur 

• Culturen beïnvloeden hoe men opgevoed wordt 

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

• Amerikaans onderzoek over waardevolle eigenschappen van kinderen  

o 1920: gehoorzaamheid, loyauteit  



o 1970: onafhankelijkheid, tolerantie  

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

• Laboratoriumonderzoek toont aan dat er vandaag minder conformiteit is maar niet 

minder gehoorzaamheid 

• Invloed van de (sociale) media is de hedendaagse illustratie van conformiteit, 

inwilliging en gehoorzaamheid 

 

Hoofdstuk 5: Extra werkcollege 

 
Inwillingstechnieken 

 
Deur-tegen-de-neus 
 



 

 
Het-is-nog-niet-klaar 

 

Milgram in de 21ste eeuw 

1)Zou het Milgram experiment in de 21steeeuw nog dezelfde mate van gehoorzaamheid 

opleveren? 

2)Hoe in de 21ste eeuw gehoorzaamheidtesten (Milgram-style) binnen de grenzen van het 

ethisch toelaatbare? 

Men moet een soort evenwicht vinden tussen het welzijn van de 

participanten en de wetenschappelijke kennis. 

Het Milgram experiment was niet of moeilijk eti 

Het Milgram experiment was niet of moeilijk ethisch toelaatbaar 

want zoals je zit is het welzijn van de participanten geschonden en 

dus niet in evenwicht. 

 
 

Het is mogelijk een gelijkaardig experiment uit te 

voeren die ethisch verantwoord is. Zie hieronder 

voor een aantal experimenten van het Milgram 

experiment. 

 

1.Gedachte- experiment 

Experiment uitleggen zonder het uit te voeren 

• 72% max 150 volt 



o The point to no return 

• 0%: meer dan 300 volt 

• Psychiaters 1/1000 

Dit is geen ideaal alternatief om gehoorzaamheid te onderzoeken 

 

2. Obedience in modern society  

    Replicatie in Nederland met moreel dilemma ( Meeus & Raaijmakers, 1995) 

 
3. A virtual Reprise of the Stanley Milgram obedience experiments 

Mensen moest shocks toedienen aan een virtueel persoon. Hier merkte je hetzelfde effectief 

als in het echte experiment van Milgram 

 

4.hock the puppy” (Obedience to authority with an authentic victim.Sheridan & King, 

1972)  

Gehoorzaamheid: visuele conditie Milgram: 40%  

Puppy experiment: man: 7/13 (54%)   vrouw: 13/13 (100%) 

 

5. Replicating Milgram: Would people still obey today? (Burger 2009) 

 
 

4.2 Milgram in de 21ste eeuw 
Replicatie in Nederland met moreel dilemma (Meeus & Raaijmakers, 1995)  

• Op de proef stellen van een sollicitant (handlanger)  

o Vanuit aangrenzende kamer sollicitant op de proef stellen op bevel van de 

proefleider  

o Lijst met 15 in toenemende mate beledigende opmerkingen die de sollicitant 

leed berokkenen  

o Resultaat 



▪ Experimentele groep: 92% volledige gehoorzaamheid 

▪ Controlegroep: 0 % volledige gehoorzaamheid 

▪ Geen gendereffect 

 

• A Virtual Reprise of the Stanley Milgram Obedience Experiments 

(Slater, Antley, Davison, Swapp, Guger, Barker, Pistrang, &  Sanchez Vives (2006)) 

• In de eerste plaats een test of virtuele situaties dezelfde fysiologische responsen 

uitlokken 

Jeu de la mort (France 2 

Gehoorzaamheid: 64/80 (80%) 

 

Hoofdstuk 8 : Interpersoonlijke relaties 
 

1. Het belang van interpersoonlijke relaties 
Ostracisme: uitgesloten worden van de eigen groep 

De cyberball methode is een heel eenvoudige methode om dit te onderzoeken. Deze 

methode gebeurt digitaal, online. Hierbij word je toegewezen aan een groepje met 2 andere 

personen en wordt er een spelletje gespeelt waarbij er een bal naar elkaar moet worden 

gegooid. In het spel sluiten de 2 andere leden van het groepje je uit en gooien dus de bal 

helemaal niet naar jou. 

Dit lijkt iets heel dom zo een online spelletje, maar onderzoek heeft aangetoond dat dit wel 

degelijk een effect heeft op mensen hun zelfwaardering. Ook worden er in de hersenen 

dezelfde gebieden geactiveerd als bij het ervaren van fysieke pijn. Dus uitgesloten worden 

uit een groep doet eigenlijk fysiek pijn zou je kunnen zeggen. 

Interessant is hou mensen zich gaan gedragen en aanpassen om de volgende keer niet meer 

uitgesloten te worden. 

Mensen die eerst werden uitgesloten in het spel van het cyberball experiment gaan de 

volgende keer in dat spel meer meegaan met de groep ook als ze verkeerde beslissingen 

nemen. 

 

1.1De behoefte aan affiliatie 
Baumeister & Leary (1995): Need to belong 

fundamenteel menselijke behoefte 

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  



• ... 

Als je hoog scoort op deze vragen duidt dit een hoge score van affiliatie aan 

 

Dat mensen behoefte hebben en affiliatie, behoefte hebben aan sociaal contact is helemaal 

niet nieuw. We weten dit al uit de behoefte piramide van Maslow (1943) en uit het 

experiment van Harlow rond de jaren (50’- 60’) 
 

 
Behoefte aan sociaal contact staat op plaats 3 bij de 

piramide van Maslow. Dit is een behoefte dit 

eigenlijk primairder is, die meer aan de basis van de 

piramide ligt dan andere behoeftes zoals 

zelfontplooining. 

Harlow toonde met de aapjes al aan dat dieren en 

dus ook mensen behoefte hebben aan warmte en 

sociaal contact en dus niet alleen maar behoefte hebben aan voeding. 

 

De ‘sociostaat’ 

• Soort sociale thermostaat die relaties en sociaal contact regelt 

• Homeostase principe (nastreven van een optimale hoeveelheid sociaal contact) 

• O’connor en Rosenblood (1996) 

o 66 studenten  

o Bieper geeft +- om het uur signaal 

o Ben je alleen of in gezelschap? 

o Wil je liefst alleen of in gezelschap zijn? 

-> huidige staat en gewenste staat komen overeen in meeste gevallen (het 

antwoord op vraag 1 en vraag 2 was heel vaak hetzelfde, beide antwoorden 

stemden heel vaak overeen) 

-> gewenste staat goede predictor voor eigenlijke staat op volgend meetmoment 

(als een student zei ik ben alleen, maar zou het liefst in gezelschap zijn. Wel als de 

bieper een uur later afging waren deze studenten bijna altijd in het gezelschap 

van anderen.) 

 

Eenzaamheid 

= weinig sociaal contact?  

= minder sociaal contact dan men zou willen? 

• Vooral bij overgangsperioden 

o Bv sterven of scheiden partner: meer eenzaamheid dan wanneer nooit 

gehuwd (Peplau & Perlman, 1982) 

▪ Mensen waarvan de partner sterf of waarvan ze gaan scheiden 

ervaren sterkere eenzaamheid van mensen die nooit in een relatie 

hebben gezeten. 



• Algemeen 

o Meest eenzame periode is vaak adolescentie en jong volwassenheid 

(Rubenstein & Shaver, 1982; Parlee, 1979) 

▪ Dus het zijn niet de ouderen die zich bevinden in de meest eenzame 

periode van hun leven. 

 

1.2 Hechtingsstijlen 
• Veilige hechting 

• Vermijdende hechting 

• Angstige hechting 

 

Strange situation test (Ainsworth et al., 1978) deze test meet hoe het kind gehecht is. In 

deze test wordt het kind alleen gelaten in een kamer zonder de mama. Een vreemde 

persoon probeert met het kind contact te zoeken en ermee te spelen. Als de mama 

terugkomt kijkt men hoe het kind reageert. Ook kijkt men hoe het kind reageert op de 

aanwezigheid van de vreemde persoon. 

 

Tegenwoordig meer een dimensioneel ipv categorisch perspectief 

• Vaak bestaan er wat variaties/ continuïteit in hoe een persoon nu precies gehecht is. 

De hechting die we hebben als kind zal later ook een rol spelen in de hechting die we 

hebben als volwassenen en hoe we onze relaties vormgeven. 

• Onze relaties worden niet volledig gedetermineerd op basis van onze hechtingsstijl 

uit de kindertijd. 

• De hechtingstijlen kunnen nog wat veranderen in loop van de levensjaren. 

(Zie ontwikkelingspsychologie) 

 

1.3 Het sociale netwerk 
Aantal individuen in het netwerk? 

• wat met veel slechte relaties? 

• wat met overdaad? (cf. homeostatisch principe) 

 

Evans en Lepore (1993) 

Proefpersonen in lokaal met handlanger. Krijgen negatieve feedback overeen 

schrijfopdracht. Krijgen steun van handlanger. Daarna zelfde scenario maar nu krijgt 

handlanger negatieve feedback en PowerPoint kan steunbieden. 

 

Overbevolking 

Er is wel degelijk een verschil tussen de studenten die uit een dicht behuisde of uit een laag 

behuisde buurt komen. (Hoort bij bovenstaand experiment van Evans en Lepore) 

In de laag bevolkte omgeving gaan meer opzoek gaan naar steun bij de handlanger na dat ze 

negatieve feedback hebben gekregen. Ook ervaren deze studenten meer steun van de 

handlanger in vergelijking met de studenten die in de dichtbevolkte huizen wonen. 



In de tweede fase zie je ook dat studenten uit een dunbevolkte omgeving zelf ook meer 

steun geven ten op zicht van de studenten in de dicht behuisde studentenhuizen.  

De studenten uit de dunbevolkte omgeving ervaren meer steun dan de studenten uit de 

dicht bevolkte omgeving. 

 

1.4 Relaties en welbevinden 

 
Er zijn onderzoekend dat voldoende betekenisvolle relaties zorgen voor een verhoging van 

het psychologisch welbevinden. 

Voorbeeld: van onderzoek naar relaties op welbevinden: 

Easterlin (2003): Effect van huwelijk op welbevinden 

->gebaseerd longitudinale Duiste data n > 2000 

• De mensen die op dat moment gehuwd waren gaven een positiever welbevinden aan 

dan de mensen die niet gehuwd waren of nooit gehuwd geweest zijn. 

• Resultaten mannen en vrouwen redelijk gelijkaardig. 

 

Harker en Keltner (2001) 

Beoordeling van oprechte positieve expressie in jaarboekfoto’s 

->effect op huwelijksstatus, algemeen welbevinden en huwelijkstevredenheid jaren later 

• Mensen die op de jaarboek foto’s als oprecht positief werden beschouwt bevonden 

zich 10j later in een hoger algemeen welbevinden dan de mensen die niet oprecht 

positief op de jaarboekfoto’s stonden. 

• Bij een echte lach wordt er ook gelachen met de ogen bij de fake smile niet. De 

onderzoeken konden de fake smile en de neplach onderscheiden 

 

1.5 Sociale steun en fysieke integriteit 
Sociale steun leidt tot betere fysieke gezondheid. 

Hier zijn er veel studies rond gedaan 

• Lagere bloeddruk, en minder schommelingen bij stressvolle gebeurtenissen, betere 

immuniteit 

(Uchino, Cacioppo, & Kiecolt-Glaser, 1996) 

• Langere overleving bij vrouwen met borstkanker 

(Spiegel, 1993; Kroenke et al., 2017) 

• Hogere levensverwachting (jong-oud, man-vrouw, arm-rijk) 

o Mensen met veel sociaalcontact en sociale steun hadden een hogere 

levensverwachting ongeacht geslacht, leeftijd en sociale status. 

(Berkman & Syme,1979) 

 

Mogelijke Redenen waarom sociale steun een invloed heeft op de fysiek 

• Sociale steun zorgt ervoor dat mensen beter voor zichzelf zorgen 

o Als mensen niet vaak mensen zien zorgen ze over het algemeen minder goed 

voor zichzelf 

• Sociale steun is een buffer voor stress en gerelateerde gezondheid 



2. Aantrekkingskracht 
2.1 Nabijheidseffect 
Nabijheid is het meest belangrijke om in contact te komen met mensen. Dit is redelijk logisch 

want als mensen zich niet in elkaars nabijheid bevinden dan kunnen ze uiteraat ook weinig 

sociaalcontact hebben. 

Festinger, Schachter & Back (1950) 

Universiteitsstudenten in ‘dorms’ (kennen elkaar aanvankelijk niet) 

 

Wie zijn uw 3 beste vrienden?  

• 65% uit zelfde gebouw 

• 41% 22% goede vrienden 

 

2.2 Familiariteit 
Zajonc (1968):“Familiarity leads to liking” 

Als dingen ons bekend voorkomen dan hebben we deze dingen liever. 

->Loutere blootstellings-effect (Mere exposure effect).  

 

Moreland & Beach (1992) namen foto’s van 4 studenten die ongeveer even aantrekkelijk 

waren. De eerste ging nooit naar de les, de tweede 5 keer ... Hoe meer de studente naar de 

les ging, hoe positiever het oordeel.  

 

Mita,  Derner &  Knight  (1977)  lieten  werkelijke  enge spiegelde foto’s beoordelen door 

zelf en vrienden. Men toonde een voorkeur voor de beelden zoals men ze meest ziet 

• Gewone foto’s van vrienden vindt men aantrekkelijker dan gespiegelde foto’s van 

vrienden. 

• Van zichzelf vinden ze de gespiegelde foto mooier dan de normale foto 

• Reden: als we andere mensen zien, zien we ze op dezelfde manier als wanneer we ze 

zien op een foto. Maar ons zelf zien we meer in de spiegel als op foto daarom zijn we 

meer vertrouwd met het beeld van ons zelf in de spiegel dan het beeld van ons op 

een normale foto. 

Beperkingen: 

• Enkel voor aanvankelijk neutrale (of positieve) stimuli. Niet als men bij eerste 

kennismaking een negatieve attitude heeft. In het laatste geval kan herhaalde 

blootstelling de negatieve houding versterken. 

• Overdaad schaadt 

o Als je een liedje vaak hoort kan je mening steeds positiever worden er over 

o Als je verplicht wordt om een liedje vaak te horen zal je het steeds negatiever 

viden 

 

2.3 Gelijkenissen 
Trekken tegengestelden elkaar aan? 

• Dit klopt niet 



• Alleen op basis van geslacht man trekt vrouw aan en omgekeerd (met uitsluiting van 

bisexuelen) 

“het complementaire koppel” 

 

Vrienden en koppels meer dan toevallig gelijkend voor demografische variabelen zoals 

leeftijd, onderwijs, godsdienst, intelligentie... 

• Gelijkenis ook mbt interesses, waarden, opvattingen,... 

• Koppels hebben vaak maar gelijkenissen dan verschillen 

 

Byrne (1971): PowerPoint vult attitude vragenlijst in, en leest deingevulde vragenlijst van 

een ander. Hoe meer similariteit, hoe positiever de onbekende wordt beoordeeld. 

Redenen? Validatie van eigen waarden, voorspelbaarheid, grotere kans dat onze noden 

(h)erkend worden, ... 

• Als je meer gelijke antwoorden had met de onbekende dan ging je een positiever 

beeld hebben van die onbekende dan als je meer verschillende antwoorden had. 

 

Gelijkenissen 

Tweestappenmodel van Byrne, Clore & Smeaton (1986) 

 
Als personen duidelijk verschillend zijn dan jij zelf dan wordt die persoon vermeden. 

Als een persoon op je lijkt ga je er contact mee hebben en als een persoon heel erg veel op 

je lijkt dan zal je er blijvend contact meehebben.  

Gelijkenissen bevinden zich ook op basis van fysieke schoonheid. Als we een koppel op straat 

zien lopen waarvan de ene persoon veel aantrekkelijker is dan de andere persoon dan we 

vak dat dat niet klopt, waardoor we allerlei redenen proberen te bedenken waarom die 2 

personen samen zijn ondanks het verschil in fysieke aantrekkelijkheid. 

 

2.4 Uiterlijke aantrekkelijkheid 
Algemeen: Mooie mensen... 

• Worden slimmer geacht als kind (Clifford & Walster, 1973) 

• Verdienen meer (Hamermesh & Biddle, 1994) 

• Krijgen meer gedaan (Chaiken, 1979) 

• Krijgen lagere boetes van rechters (Downs & Lyons, 1991) Worden sneller geholpen 

(zie HS 9) 

Objectieve schoonheid? 



• Universele schoonheid 

o voorkeuren gelijk in verschillende culturen 

o voorkeuren gelijk op verschillende leeftijden (bv baby’s) 

▪ Baby’s hebben een voorkeur voor mooie gezichten (symmetrische 

gezichten) 

• Objectieve kenmerken 

o  ideaal mannelijk of vrouwelijk gezicht (hormoon-gerelateerd) 

▪ Bv. Mannen een sterke kaaklijn 

o symmetrie & gemiddelde 

▪ Symmetrische gezichten worden als mooi beschouwd 

 

Gemiddelde gezichten 

Gemiddelde gezichten (Langlois & Roggman, 1990) 

De gezichten zoals deze van een gemiddelde mens. Geen afwijkingen zoals extreem grote 

oren, etc 

 

Subjectieve aspecten 

Subjectieve schoonheid? 

Invloed van: 

• Cultuur: verschillen in esthetische ingrepen, lichaamsgewicht 

o In culturen met een geschiedenis die te maken heeft met hongersnood vindt 

men zwaardere lichamen aantrekkelijker. 

• Tijdsgeest: gezicht, maten (cfr. HS sociale beïnvloeding) 

• Situationele factoren: verliefdheid, vergelijking 

o Als je verliefd bent om iemand dan vindt je deze persoon heel erg mooi 

 

De aantrekkingskracht van schoonheid 

• A thing of beauty is a joy forever 

o mooie landschappen, kunstwerken, mensen, ... 

o We halen plezier uit het kijken naar mooie dingen 

• Wat mooi is, is goed 

o bv Smith et al., (1999) 

▪ Experiment 1: op basis van film: 

De goede personen werden als mooi beoordeeld 

De valse/slechte personen werden eerder als lelijk beoordeeld 

• De associatie dat wat mooi is goed is, is sterk aanwezig en is 

ook een cultureel stereotype 

▪ Experiment 2: Voor een sollicitatie bekijk men een film. In deze film 

kwamen verschillende stereotypen aanbod over wie ‘goed’ en ‘slecht’ 

was. 

Na het kijken van een film moest men bepalen hoe goed een persoon 

ging zijn voor een bepaalde functie 

De vrouwen beoordeelden de mannen en omgekeerd. 



Ook hier werden mooi, positieve kandidaten beter beoordeeld dan 

minder mooi kandidaten. 

 

Voor en nadelen van schoonheid 

De keerzijde van de medaille: 

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

• Bekommernis om uiterlijke schoonheid te behouden kan dysfunctioneel worden 

o Mensen gaan botox spuiten om er goed uit te zien om beter beoordeeld te 

worden door anderen. 

• Soms werkt het tegen de persoon (soms bv in solliciatie als interviewer van zelfde 

geslacht is; Aghte et al., 2011) 

 

Beperkte relatie tussen (beoordeelde) schoonheid en geluk (Diener, Wolsic & Fujitta 1995: 

Holder & Coleman, 2008) 

Zeker op lange termijn (Berscheid, Walster & Campbell, 1972) 

• Mooie mensen hebben minder geluk in de liefde. Ze gaan vaker scheiden en moeten 

vaak meerdere relaties doorlopen voordat ze een partner vinden voor het leven. 

 

2.5 Contextfactoren 
Opwindingstransfer (Zillmann, 1984) 

• opwinding door stimulus 1 wordt ‘overgeplaatst’ naar stimulus 2 

• Gevolg: mensen kunnen vaak opgewonden zijn en denken dat dat komt door een 

bepaalde persoon terwijl dat niet het geval is. 

 

Dutton en Aron (1974) experiment 

2 bruggen (wankel & gevaarlijk versus stabiel en veilig) aangesproken door knappe 

onderzoekster + tel nr. 

De mensen die op de gevaarlijke brug stonden, vonden de mooie vrouw nog aantrekkelijker 

dan dat ze al was en de lelijke vrouw nog lelijker 

Zie filmpje 

 

White et al. (1981) experiment 

15 sec of 2 minuten huppelen beoordelen van een (on)aantrekkelijke vrouw 

• meer extreme oordelen 

 

De klok tikt... “het sluitingstijd” effect 

Pennebacker et al. (1979) 

Wanneer de cafés het sluitingsuur bereiken vinden we 

mensen aantrekkelijker, vooral het andere geslacht. 

 

Alcohol slechts deels verklaring (Johnco et al 2010) 

Effect doorgaans sterker als bij singles (Madley et al 

1996) 



3. Hechte relaties 
3.1 Elkaar leren kennen 
Wederkerigheid 

We houden van hen die ook van ons houden 

Maar: vooral indien verdiend en niet te vanzelfsprekend 

• We staan het meest positief tegenover mensen die eerst niet zo’n fan waren van ons, 

maar plots wel positief staat ten opzichte van je.  

o Dit lokt de meeste wederkerigheid uit en heir geven deze mensen ook de 

meeste affectie terug aan die persoon 

 

Jagen op wie moeilijk te krijgen is 

Afhankelijk van de oorzaak: 

Als de oorzaak vooral aan de persoon zelf ligt dan reageren mensen daar meestal negatief 

op. 

Als iemand moeilijk te verkrijgen is door externe factoren dan stijgt de aantrekkelijkheid 

• De ander: voorkeur voor matige kieskeurigheid 

• Externe factoren: attractiviteit stijgt (bv ‘verboden vrucht’) 

 

Inschatten van interesse 

• Mannen hebben een meer geseksualiseerd perspectief en(mis)interpreteren 

vriendelijke signalen vaker als seksueel geladen (Abbey, 1987, Saal et al., 1989)  

o Saal et al. (1989): interacties beoordeeld door mannelijke en vrouwelijke 

observatoren 

• Studie 1: Mannelijke en vrouwelijke student waren een discussie aan het voeren en 

dan moest men de mannelijke en de vrouwelijke student beoordelen op een aantal 

kenmerken zoals vriendelijkheid, verleidelijk, flirterig, intelligent,…  Men zag dat de 

mannelijke observatoren een gesprek rapper zagen als verleidelijk dan als de 

vrouwelijke observatoren 

• Studie 2: Een mannelijke baas die uitlegt aan de kassierster hoe dat de kassa werkt. 

Terug zelfde effect de mannelijke observatoren denken meer dat de vrouw zich 

flinterig gedraagt 

• Studie 3: Vrouwelijke studente die uitstel vraagt aan de prof voor een taak 

Terug zelfde effect de mannelijke observatoren denken meer dat de vrouw zich 

flinterig gedraagt 

 

3.2 Partnerkeuze 
Evolutionair perspectief (Buss, 1989; 2003): 

Maximalisatie van doorgeven genetisch materiaal  

= maximalisatie conceptie, geboorte, & overleving nakomelingen 

 

“strategische” verschillen tussen mannen en vrouwen  

• Strategisch keuzes mannen: vruchtbaarheid en trouw 

o Zo veel mogelijk eigen nakomelingen  



o Zekerheid dat de nakomelingen van hen zijn 

• Strategische keuzes vrouwen: financiële zekerheid en succes 

o investering in beperkt aantal nakomelingen  

 

Buss (1989): 37 landen 

Consistente verschillen tussen mannen en vrouwen in : 

• belang van financiele zekerheid geboden door partner 

• belang van aantrekkelijkheid (vruchtbaarheid) geboden door partner 

•  leeftijdsvoorkeur partner 

 

Evolutionair perspectief: Analyse contactadvertenties Kenrick & Keefe (1992) 

Contactadvertenties werden geanalyseerd zuiver op termen van de leeftijdsvoorkeur van de 

potentiële partner. Links keuze mannen rechts keuze vrouwen. 

 
Mannen verkiezen vanaf 30j eerder een jongere partner 

Vrouwen willen altijd een man die het liefst iets ouder is dan zij zelf 

 

Greenless en McGrew (1994) 

In dit onderzoek bekeek men hoe zich zichzelf aanbood in de advertenties 

 
Vrouwen zoeken veel financiële zekerheid bij een man en mannen zoeken veel 

aantrekkelijkheid bij een vrouw. 

 

Evolutionair perspectief: Studies van Li et al. (2002): “ontwerp uw ideale levenspartner” 

 

Men moest aanduiden in welke 

eigenschappen ze het meest 

geïnteresseerd waren. 

Conclusie: vrouwen zetten vooral in op 

sociale status partner en de mannen 

zetten vooral in op het uiterlijk. 



Sociaal-culturele perspectieven 

Kanttekeningen bij het evolutionair perspectief. 

• Financiële ontvoogding vrouwen leidt tot ‘masculinisering’ van de voorkeuren bij 

vrouwen 

• Verschillen geslachten < overeenkomsten 

• Hypothetische wensen versus eigenlijke keuzes (Finkel  &Eastwick, 2008) 

o Mensen hun wensen stemmen niet altijd overeen met hun eigenlijke keuze 

 

Seksualiteit & seksuele oriëntatie 

Alfred Kinsey: Studie van de menselijke seksualiteit Interviewdata van 17000 personen 

Kinsey reports (1948, 1953) 

 

Seksuele oriëntatie 

Aristoteles: “aangeboren maar kan door gewoontes versterkt worden ” 

Geen verschillen tussen oriëntaties mbt familiale achtergrond, relatie met ouders, ...(Bell, et 

al., 1981) 

 

Evidentie voor biologische dispositie: 

• Grootte specifieke nucleus in hypothalamus (LeVay, 1991) 

o maar: kleine groep en correlationeel 

• Tweelingstudies (Bailey & Pillard, 1991; Bailey et al., 1993) 

Deze studie toont aan dat er veel meer gelijkenissen zijn tussen monozygoto 

tweelingen ten opzichte van dizygote tweelingen 

o 167 homoseksuele mannen 

o 52% monozygote, 22% dizygote, 11% geadopteerde broers ook homoseksueel 

 

Complexe oorsprong: 

• Geen 100% fit bij identieke tweelingen;  

o dus geen “homoseksueel gen” 

• Gelijk voor mannen en vrouwen?  

o Diamond (2003): groep niet-heteroseksuele vrouwen 

 
->Vrouwen vertonen hogere erotische plasticiteit (zie ook Baumeister 2000). 

• De seksuele oriëntatie bij vrouwen mogelijks minder vast ligt en meer flexibel is. 

->Bij vrouwen minder sterke connectie seksuele oriëntatie en opwinding bij zien van 

verschillende soorten stimuli (Chivers et al. 2004) 

• Heteroseksuele mannen werden opgewonden van vrouwen maar niet van mannen 

• Homoseksuele mannen werden opgewonden van mannen, maar niet van vrouwen 

• Bij vrouwen was de connectie niet echt aanwezig 

 



3.3 Relatietevredenheid en toewijding  
Liefde en aantrekking als functie van ervaren positieve emoties in aanwezigheid van partner. 

Sociale ruiltheorie Kosten minimaliseren en voordelen maximaliseren in sociale Relaties 

• voordelen: bv liefde, troost, seksuele bevrediging 

• kosten: bv investering, compromis, verliezen alternatieven 

->Weinig belang in begin, belangrijker daarna Verschillende varianten 

(interafhankelijkheidmodel & investeringsmodel; zie boek) 

• Het is belangrijk dat de verhouding tussen kosten en voordelen gelijk zit voor beide 

partners. 

 

Billijkheidstheorie (specifieke versie van ruiltheorie) 

Relatietevredenheid is het hoogst wanneer verhouding tussenbeloning en investering gelijk 

is voor beide partners. = Evenwicht! 

->Bij onevenwicht: bevoordeelde voelt zich schuldig & benadeelde voelt zich wrokkig 

 

Samenhorigheidsrelaties (liefde , familie, beste vriendschappen)zijn kwalitatief anders en 

ruilsaspecten zijn hier minder belangrijk dan in oppervalkkige relaties: Relaties zijn niet 

allemaal enkel wiskundig model 

 

De balans tussen verwachtingen en investeringen 

The suffocation of marriage: Climbing Mount Maslow Without Enough Oxygen(Finkel, Hui, 

Carswell & Larson, 2014) 

 
Een succes vol huwelijk is steeds moeilijker en moeilijker omdat mensen van een huwelijk 

veel meer verwachten dan dat een huwelijk behoeften bevredigd.  



 
De verwachting van een huwelijk zijn met de loop der jaren gestegen. 

Het probleem is wel dat men veel minder tijd doorbrengt met de partner dan vroeger. Dit 

botst met de verwachtingen. 

Boodschap hier achter: verwacht minder van je huwelijk OF investeer meer in je huwelijk. 

3.4 Soorten hechte relaties 
Sternberg (1988): Liefdesdriehoek 

7 vormen van liefde + 1 (afwezigheid = geen liefde) 

 
Passionele (romantische) liefde 

 Bercheid & Walster: een emotie zoals andere, dus ook op die manierbestuderen. 

-> cfr. emotietheorie Schachter (1964)- 

• verhoogde staat van fysiologische opwinding- 

• overtuiging dat dit toe te schrijven is aan persoon 

 

Belang passionele liefde als voorwaarde huwelijk afhankelijk van 

• Geslacht  

• Tijdsgewricht 

• Cultuur 



Partnerschapsliefde 

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

• Geen daling over tijd 

• Zelfonthulling als brandstof (tov opwinding bij passionele liefde) meer zelfonthulling 

bij groeiende relatie aanvankelijk obv wederkerigheidsprincipe individuele en 

geslachts-verschillen 

 

4. Algemene Ontwikkelingspatronen 
4.1 Ontwikkelingspatronen in het huwelijk 
Agemene daling huwelijkstevredenheid  

Kurdek (1999) 

Vooral na het 1ste en na het 8ste jaar een duidelijke daling in huwelijkstevredenheid. 

Protectieve factoren:  

• onderwijs, werk, gelijke attitudes... 

• samen nieuwe (spannende) activiteiten ontdekken 

 

4.2 Communicatie en conflict 
Gestoorde communicatiepatronen: 

1. Negatieve affect wederkerigheid: 

Expressie van negatieve gevoelens van ene partner zet de andere ertoe aan om ook 

negatief te reageren 

2. Vraag/terugtrekking interactie: 

Ene partner (vrouw) wil problemen bespreken, andere partner(man) trekt zich terug   

-> Frustraties 

 Gottman (1994): geen van beide is foute manier om met conflict om te gaan, de 

discrepantie is het probleem 

 

Negatieve effecten van conflict reduceren: 

1) Belonend gedrag in relatie verhogen 

-> de ratio positief/negatief veranderen 

-> relatief belang conflict (neg) gereduceerd 

 

2) Begrip opbrengen 

-> conflict erkennen als communicatieprobleem 

 

3) (Dis)functionele Attributies 

 
Relatie bevorderende attributies 

Bij relatie bevorderende attributies zorgen ervoor dat we het positieve gedrag van onze 

partner dispositioneel benoemen (die persoon is zo) men gaat de verklaring aan de hand van 

interne factoren van die persoon. 



Bij relatie bevorderende attributies zorgen ervoor dat we het negatieve gedrag van onze 

partner situationeel benoemen (het ligt aan dit of dat) men gaat de gebeurtenis toeschrijven 

aan bepaalde gebeurtenissen, aan externe factoren. 

 

Leedbestendige attributies 

Het positieve gedrag van onze partner situationeel benoemen (het ligt aan dit of dat) men 

gaat de gebeurtenis toeschrijven aan bepaalde gebeurtenissen, aan externe factoren. 

Het negatieve gedrag van onze partner dispositioneel benoemen (die persoon is zo) men 

gaat de verklaring aan de hand van interne factoren van die persoon. 

 

4.3 Uit elkaar gaan 
Lucas (2005) 

• De levenstevredenheid zal gemiddeld gezien na een scheiding niet meer op het 

niveau komen van in de gelukkige huwelijkstijd. 

o De levenstevredenheid is op zen laagste punt 1jaar voor de scheiding 

• Wie hoog klimt kan laag vallen  

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

relatie 

o minder kans op scheiden 

o meer leed bij scheiding 

• Vrouwen meer problemen maar mildere vormen, mannen minder maar ernstiger 

(Riessman & Gerstel, 1985) 

 

4.4 Samen oud worden 
Blijft huwelijksgeluk dalen over de tijd? Of is er een opwaartse tred eens men in de latere 

levensfases komt? 

= Een vraag die onderzoekers al decennia bezighoudt 

Tegenstrijdige evidentie 

• Er zijn onderzoeken die spreken over een continue daling en er zijn onderzoeken die 

spreken over een U vorm 

 

Hoofdstuk 9: Anderen helpen 
 

1. Waarom helpen we anderen? 
1.1 Evolutionaire factoren 
Geholpen worden vergroot overlevings- en   voortplantingskansen. 



Helpen kan deze kansen verkleinen 

De 3 onderstaande theorieën geven een antwoord op de “vraag waarom helpen we 

anderen?”. 

1.Verwantschap 

Doorgeven erfelijk materiaal belangrijker dan overleving individu 

• Hamilton’s rule: rB – C > 0 

r =  verwantschap, B =  baten voor ontvanger, c = kost voor de helper 

• Price equation:  

• Verwantschapsselectie 

o Verwantschapsselectie is de neiging om verwanten personen te helpen en dit 

met het oog op het verhogen van de overlevingskansen van het 

gemeenschappelijk genetisch materiaal 

o Burnstein, Crandall en Kitayama (1994) 

▪ In dit onderzoek warden aan een aantal Amerikaanse en Japanse 

studenten gevraagd hoe ze zouden reageren in een aantal 

hypothetische situaties waarin dat iemand hulp nodig heeft. 

 

Ondervindingen onderzoek: 

• Hoe groter dat de genetische verwantschap was 

hoe meer respondenten bereid waren om te 

helpen. 

• Het verwantschapseffect is sterker bij 

levensbedreigende situaties dan bij alledaagse 

situaties. 

• We zijn eerder geneigd om jonger mensen te helpen dan ouderen 

• We zijn eerder geneigd om gezonde mensen te helpen dan zieke 

mensen. 

 

2.Wederkerig Altruisme 

Hulp geven in nood = hulp krijgen in nood 

Idee achter het wederkerig Altruisme: Wanneer jij hulp heeft aan anderen in nood, zal 

wanneer jij in nood bent ook hulp krijgen van anderen. 

• Komt ook voor bij dieren (De Waal, 2003) Seyfarth & Ceney experiment 

In dit onderzoek heeft hij onder andere onderzocht dat wanneer een chimpansee de 

vacht van een andere chimpansee verzorgd om hem te helpen, dan zal die 

chimpansee die geholpen is geweest meer bereid zijn om voedsel te delen met de 

chimpansee die hem geholpen heeft. Het kan ook zijn dat de aap die geholpen is 

geweest zijn helpen zal steunen in een gevecht,… De helper krijgt ook hulp terug. 

 

• Afwijken van de wederkerig altruïsme norm wordt vaak bestraft door de groep 

=altruistic punishment 

Deze vorm van strafen wordt vaak gebruikt om egoïstisch gedrag te gaan beperken 

 

 



Altruistic punischment 

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 conditie 

o punishment = 0 – 10 strafpunten(1 punt = - 3 dollar voor bestrafte, -1 dollar 

voor straffer) 

( Lees meer over dit experiment in het boek) 

 

3 Evolutionaire factoren 

De coöperatieve groep 

• Groepselectie reflecteert de neiging van groepen om elkaar te gaan helpen. Dit zou 

vooral gebaseerd zijn op het idee van sociaal verbondenheid. Dus groepen kunnen 

elkaar gaan helpen zelf zonder dat er genetische verwantschap moet bestaan. 

Natuurlijke selectie op het niveau van de groep en soort. 

“Samen sterk” 

• Vooral bij bedreiging van buitenaf 

o Bv. Bedreiging door een andere groep 

Controversieel 

 

Groepen die dus ook uit altruistische leden bestaan hebben meer kan op overleven dan 

groepen die alleen maar uit egoïstische leden bestaan. Daarom zou hulpbieden aan 

groepsleden ook een genetische overdraagbare karaktereigenschap zijn. 

 

1.2 Kosten en baten 
Volgens de theorie omtrent kosten en baten zouden mensen altijd een soort kosten en 

batenanalyse uitvoeren en enkel wanneer de baten van helpen de kosten van helpen 

overstijgen zouden we bereid zijn om hulpgedrag te vertonen. Dit betekent dus ook wanneer 

die kosten die verbonden zijn aan hulpvaardigheid te groot zijn dat we het dan gaan laten 

om te helpen onder die omstandigheden. 

 

Zichzelf goed voelen 

Je zelf goed voelen is het belangrijkste argument om anderen te gaan helpen 

Smitherman (1992): belangrijkste argument om te helpen. Als we andere gaan helpen leidt 

dat tot activatie van het beloningscentra in onze hersenen 

Anderen helpen in dus intrinsiek motiverend en tegelijktijdig ook belonend 

• Korte termijn (bv zelfwaarde gaat toenemen, schuldgevoel gaat afnemen) 

• Helpen is fysiologisch belonend (Rilling et al., 2002) 

• Lange termijn (goed voor de gezondheid (fysiologisch en mentaal)) 

 



Kosten van helpen (of niet helpen) 

• Agressie tegenover hulpverleners  

• Moedige weerstand: Langdurige en bewuste hulp ondanks grote risico’s (bv 

onderdak Joden tijdens WOII) 

• Barmhartige Samaritaan 

Deze wetten verplichten mensen om in een noodsituatie hulp te beiden of hulp te 

gaan zoeken indien zelf niet instaat om hulp te bieden. 

o wetten-schuldig verzuim (Europa) 

o Vrijstelling van vervolging bij helpen (VS) 

▪ Deze dingen zijn ontstaan op hulp bieden te gaan stimuleren en die 

kosten die verbonden zijn aan hulp bieden te gaan verminderen. 

 

1.3 Altruïsme of egoïsme: het grote debat 
Batson: de empathie-altruïsme hypothese 

De 2 componenten van empathie 

• perspectief nemen (cognitieve component empathie) 

o Je gaat de wereld bekijken door de ogen van een andere persoon 

• empathische bezorgdheid (emotionele component) 

o Gaat over de gevoelens van empathie en de gevoelens van medeleven 

 
Uitkomst via paden = helpen 

Egoïsme als alternatief 

• Empathie zet aan tot hulpvaardigheid 

o NIET uit bezorgdheid om slachtoffer 

o WEL obv kosten-baten analyse voor zelf 

Kosten: bv schuldig voelen 

Baten: goed gevoel 

Empathische bezorgdheid -> Droefheid -> Helpen -> empathische vreugde 

 

De test 

Wat als men zich aan de situatie kan onttrekken? 

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 situatie ontvluchten (makkelijk-

moeilijk) 

o Bezorgdheid werd aangepast 

Ze gaan ervanuit dat de empathische bezorgdheid laag ging zijn als me ervoor 

zorgde dat de waarden en interesse van Elaine niet overeenkwamen met deze 

van de observators 

Ze gaan ervanuit dat de empathische bezorgdheid hoog ging zijn als me 

ervoor zorgde dat de waarden en interesse van Elaine overeenkwamen met 

deze van de observators 

o Situatie ontvluchten werd aangepast 

In de ene conditie kon je de situatie heel makkelijk ontvluchten en in de 

andere conditie konden ze de situatie veel moeilijker ontvluchten. 

 

Batson et al. (1981) 

Verschil tussen hoge en lage Empathische bezorgdheid komt tot uiting als men makkelijk de 

situatie kan ontvluchten 

Resultaten experiment 

 

 
Conclusie: Het verschil tussen de hoge en de lage empathische bezorgdheid komt vooral tot 

uitdrukking wanneer men de situatie makkelijk kan ontvluchten. 



Als de situatie makkelijk te ontvluchten valt, maar er een hoge empathische bezorgdheid is 

gaat men toch helpen. 

Wanneer de situatie makkelijk te ontvluchten valt en er een lage empathische bezorgdheid 

aanwezig is zal men niet helpen. 

 

Altruïsme of egoïsme Beperkingen en gelijkenissen 

• Meeste hulpgedrag door combinatie van beide 

o Snyder (1993): combinatie zelfs best 

• Soort motivatie bepaalt niet noodzakelijk het hulpgedrag zelf 

• “Zelf vs ander” of “zelf en ander”: 

o Wegner (1980): “empathie weerspiegelt de fundamentele vervaging van het 

onderscheid tussen zichzelf en anderen” 

 

1.4 Motieven om te helpen 

In bepaalde situaties belangrijk om hulpgedrag te voorspellen (cfr. ontsnappen mogelijk?) 

Mensen die anderen gaan helpen van uit die zelf georiënteerde motieven blijken de mensen 

te zijn die het langst actief gaan blijven als hulpverlener. 

 

Lange-termijn hulpgedrag 

• Eigenbelang en voldoening vaak motor om blijvend te helpen 

 

Motieven om te helpen 

 
 

 



2. Onder welke omstandigheden helpen we (niet)? 
2.1 Het omstandereffect 
Kitty Genovese (†1964) 

• Amerikaanse vrouw die rond 3u in de ochtend werd vermoord vlak bij haar 

appartement. Ze werd aangevallen door een man met een mes. 38 mensen die bij 

haar in de buurt woonden zij getuigen geweest en hebben dit alles dus zien 

gebeuren. Wel heeft er niemand ingegrepen. 

 

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

Latané en Darley  

Deze 2 psychologen gingen ervan uit dat de getuigen dachten dat iemand anders de politie 

al had verwittigd. Deze psychologen hebben ook de hypothese ontwikkelt dat als er maar 1 

of 2 getuigen zouden geweest zijn dat de kans dat Kitty geholpen zou worden veel groter 

was geweest. 

 

Onderzoek van Lantané en Darley (1970): Groepsdiscussie via intercomsysteem 

• Dyades vs groep (3-6) 

• Proefpersoon met hartritmestoornissen krijgt aanval 

• Wie gaat hulp halen? 

Resultaten 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Het omstandereffect 

 
 

Latané en Darley (1970): 

 

A. Opmerken 

• Veel personen = afleiding 

• Drukke omgeving (stad) = stimulusoverbelasting 

o Hierdoor is de kans groter dat we de noodsituatie niet gaan opmerken 

• Hoe ongewoon is stimulus in deze context (bv stad) 

 

B. Interpretatie 

• Ambiguiteit 

o Is hete echt of een grap? 

• Relatie tussen agressor en slachtoffer 

• Pluralistische onwetendheid 

 

Relatie tussen agressor en slachtoffer 

Shotland en Straw (1976):  



“slachtoffer en dader vormen een koppel” 

• Interventie “getrouwd” : 19%  

• Interventie “vreemde”: 65% 

 

Jamie Bulger †1993 

Dit jongetje is overleden in Liverpool. Hij is als 2jarige door 2jongens van 10j meegelokt toen 

hij met zijn moeder in het winkelcentrum was. Ze hebben deze jongen aan de kanaaloever 

laten vallen op zen hoofdje. Op dat moment kwam er ook een vrouw die vrouw wat er aan 

de hand was. De jongens van 10 hadden die vrouw wijsgemaakt dat Jamie hun kleine broer 

was en dat hij was gevallen. Dit hebben ze ook nog 38 andere getuigen wijsgemaakt. Ze 

hebben Jamie blijven slaan en shoppen en hebben met Jamie 4km afgelegd. Het jongetjes is 

bewusteloos geslagen en dan gestorven. 

 

Pluralistische onwetendheid 

Wanneer men ten onrechte denkt dat anderen in een situatie geengevaarlijk incident zien, 

louter en alleen omdat niemand reageert. Iedereen wacht dus op een signaal van anderen, 

die ook allemaal wachten, waardoor er geen actie wordt ondernomen. 

 

Latane en Darley (1968): 

Hadden proefpersonen uitgenodigd in een lokaal en aan hun gevraag dom een bepaalde 

vragenlijst in te vullen. 

Wat anders is bij dit onderzoek is dat hier de mensen zelf slachtoffer werden gemaakt in een 

situatie. In de ruimte waar dat de proefpersonen zaten ging men rook laten binnenkomen en 

dan ging men kijken of dat de proefpersonen daarop gingen reageren. 

Alleen 50% zocht hulp binnen de 4 minuten en 75% binnen de 6minuten. 

In groep zicht men minder snel hulp. Dit komt omdat ze kijken naar de reacties van anderen. 

Omdat het lijk dat de anderen zich geen zorgen maakten gingen ze ervan uit dat er niks ergs 

aan de hand was. 

 
 

C.Verantwoordelijkheid nemen 

• Verspreiding van verantwoordelijkheid 

o ook bij kinderen  (Plotner, et al., 2015) 

▪ De proefleider morste water men ging na af het kindje het meest links 

kon helpen 

 



• In conditie 1 was het kind alleen aanwezig en kwam hij de proefleider helpen 100% 

• In conditie 2 was het kind in het bij zijn van 2 andere kinderen. De kans dat het kind 

de proefleider gaat helpen is hier maar 50% 

• In conditie 3 was het kind in het bij zijn van 2 andere kinderen, maar deze 2 andere 

kinderen waren belemmert om hulp te beiden aan de proefpersoon. In deze conditie 

gaat het kind de proefleider helpen 100% 

Resultaten  

 

• Tegengaan via:  

o anticipatie latere interactie (Gotlieb en Carver, 1980) 

o sociale rol (bv hulpverlenen) 

 

D. Beslissen hoe men zal helpen 

• Direct of indirect 

• Mensen hebben vaak het gevoel dat ze de bekwaamheden 

missen om te helpen. 

o Daarom bestaan er verschillende sites met tips wat je kan doen als getuige in 

bepaalde situaties 

 

E. Hulp bieden 

• Publieksgeremdheid: de vrees om op anderen een verkeerde indrukte maken. (bv 

bemoeizuchtig) 

 

De erfenis van het onderzoek naar het omstander effect 

1995: Deletha Word springt in de rivier in Detroit 

2003: Brendan Vedas pleegt langzaam zelfmoord voor de webcam 

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

 

Gevaarlijke versus ongevaarlijke situaties 

• Fisher et al. (2011): Meta-analyse bevestigt het algemene omstandereffect 

• Maar: In situaties waar alleen helpen gevaarlijk is voor de helper (bv fysieksterke 

agressor), is er geen (of kleiner) omstandereffect. 

Experiment Fischer et al. 2006 

In het experiment werd een vrouw lastiggevallen door een man. Er waren 2 

manipulaties in het experiment: of dat de omstander alleen of in gezelschap was en 

de mate van het gevaar.(sterke man of zwakke man) 

Mensen grijpen dus meer in als ze alleen zijn dan als ze in groep zijn. In groep zullen 

ze alleen ingrijpen in gevaarlijke situaties (het omstanderseffect verkleint hier) 

 
 

• In meta-analyse (2011) werd dit ook bevestigd. 



• 3 mogelijke verklaringen (die algemeen omstandereffect compenseren):  

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

noodsituatie 

o 2.Bij gevaar dienen anderen als psychologische en fysieke ondersteuning 

o 3.Gevaarlijke noodsituaties vergen vaak ook meer coördinatie en 

samenwerking 

 

Hulp krijgen in een menigte 

2 zaken doen om als slachtoffer hulp te krijgen 

• Ambiguïteit doorbreken: wees duidelijk dat je hulp nodig hebt 

• Verspreiding van verantwoordelijkheid tegengaan: richt u rechtstreeks tot specifieke 

perso(o)n(en) 

 

“Individuele” versus “summatieve” kans om hulp te krijgen 

Omstanderseffect verkleint de kans dat een specifiek individu in de menigte hulp biedt 

• Dit is wat experimentele onderzoekstraditie met passieve handlangers duidelijk 

aantoont 

 

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

groep, aangezien die kans de som is van alle individuele kansen 

 

2.2 Stress en tijdsdruk 
• Opmerken? 

• Kosten? 

 

Darley en Batson (1973): 

• proefpersonen: toekomstige priesters 

• Taak een lezing voorbereiden en geven 

• Condities: 

o lezing over parabel barmhartige Samaritaan of een ander onderwerp 

o tijdsdruk: achter op schema, op schema, voor op schema 

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

->Groot effect van tijdsdruk, GEEN effect van parabel 

63% van de toekomstige priester gingen helpen als ze dachten dat ze voorliepen op schema. 

45% van de toekomstige priester gingen helpen als ze dachten dat ze op schema zaten 

10% van de toekomstige priester gingen helpen als ze dachten dat ze achterliepen op 

schema. 

 

Conclusie: tijdsdruk en stress zijn dus vaak een grote belemmering om anderen te helpen. 

 

2.3 Locatie en cultuur 
Grote steden: 

• Bevolkingsdichtheid ->stress Stimulusoverbelasting 



• Diversiteit -> minder gelijkenis -> gereduceerde empathische bezorgdheid 

• Anonimiteit ->minder verantwoordelijkheid 

 

Cultuur: 

Twee significante invloeden (Levine et al, 2001): 

2 zaken die bepalen of iemand helpt 

1)Economische welvaart 

• Hoe hoger de economische welvaart hoe minder rap iemand zal helpen. 

• Er is dus een negatieve relatie tussen economische welvaart en hulpvaardigheid. 

2)Simpatia (= de zorg voor het sociaal welzijn van anderen): Kenmerkend voor Spaanse en 

Latijns-Am. Culturen 

 

Locatie en cultuur 

Resultaten van de studie 

 
 

2.4 Stemming 
Positieve stemming: 

Isen & Levin (1981): geld geven na succes op taken 

Baron (1997): dollarbiljet wisselen bij aangename geuren 

• Bij aangename geur mensen hebben betere stemming en zijn meer geneigd om te 

helpen. 
 



 
-> Meer helpen 

= Positieve stemmingseffect 

• Redenen: Goed humeur behouden, meer positieve gedachten, ... 

• Effect van korte duur 

• Treedt al op bij kinderen 

 

Negatieve stemming 

• Schuldgevoel leidt tot hulpgedrag 

-> Generaliseert ook naar andere personen (Cunningham et al, 1980) 

 

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

-> inconsistente resultaten 

-> Beperkingen: gepercipieerde verantwoordelijkheid (zelf-ander) aandacht (zelf-ander) 

 

3. Wie helpt anderen? 
3.1 Zijn sommige personen behulpzamer dan anderen?  
Individuele verschillen in behulpzaamheid 

• Enigszins consistent over situaties 

o Behulpzaam in een situatie ≈ behulpzaam in een andere 

• Weinig tijds-afhankelijk 

o Behulpzaam op leeftijd X≈behulpzaam op leeftijd Y 

• Genetische invloed 

o Overeenkomst monozygote tweelingen > dizigote tweelingen 

 

3.2 Kenmerken van de altruïstische persoonlijkheid  
• Totaal verschillende persoonlijkheden delen dezelfde uitzonderlijke behulpzaamheid 

(Schindler, Moeder Theresa, BillGates, ...) 

• Specifieke persoonlijkheidskenmerken voorspellen behulpzaamheid in specifieke 

situaties 

•  Twee essentiële eigenschappen: empathie en morele persoonlijkheid 

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



Morele identiteit = de mate waarin moraliteit ontwikkeld is en een belangrijk deel van het 

zelf vormt 

Morele identiteit 

 =de mate waarin mensen vinden dat morele aspecten een belangrijk deel van hun 

zelfconcept vormen. (Aquino & Reed, 2002). 

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

gedragsscripts 

• Hoge morele identiteit  

-> centraal in dagelijks leven en makkelijk geactiveerd -> meer moreel denken en handelen 

(zelf-consistentie) 

Als gevolg hiervan gaan ze dus ook veel meer hulpvaardig zijn. Er is dus een positieve relatie 

tussen morele identiteit en alle vormen van hulpvaardigheid. 

 

Empathie (hot emotion) + Moraliteit (cold emotion) -> behulpzaamheid 

Miller et al. (1996): studie bij kleuters 

• Filmpje waarin jongen en meisje gevallen waren 

• Empathie gemeten via gelaatsexpressie en zelfrapportage 

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

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) -> substantieel hogere behulpzaamheid 

Als het kind weinig empathie heeft gaat er geen hulpgedrag optreden. 

 

3.3 De invloed van ouders en familie 
• Focus op volwassene:  

o bv deel je speelgoed ... dan wordt papa blij/trotsanders wordt papa 

boos/verdrietig/ontgoocheld 

• Focus op andere:  

o bv als je je speelgoed deelt zal je broertje blij zijn  

➔ stimuleren van perspectief nemen en empathie 

o Kinderen die op deze manier zijn opgevoed zijn socialer en hulpvaardiger ook 

vertonen ze meer empathie. 

 

3.4 Rolmodellen en sociale normen 

Real life en fictieve figuren 

Invloed pro-sociale tv > invloed televisiegeweld 

Mensen op tv zien anderen helpen zet aan tot helpvaardigheid 

Waarom zetten hulpvaardige rolmodellen aan tot helpen? 

• Men kan gedrag makkelijk imiteren 

• Indien beloond -> besef van de voordelen 

• Herinnert ons aan de sociale normen 



 

Rolmodellen en sociale normen 

Sociale normen: algemene gedragsregels die door de maatschappij worden onderschreven 

en de norm voor sociale aanvaarding en afkeuring reflecteren. 

 

Belangrijke sociale normen voor hulpgedrag: 

1)Wederkerigheidsnorm (zie HS sociale beïnvloeding) 

• Hulp krijgen is dus ook hulp geven 

2)Billijkheidsnorm (‘herverdeel’ volgens verdienste) 

• Het idee dat mensen voordelen krijgen als ze anderen help 

• Op basis van eigen verdienste (wat verdien ik eraan als ik iemand help) 

o Wanneer ze meer krijgen dan ze verdienen gaan ze dit herverdelen 

3)Sociale verantwoordelijkheidsnorm (plichtsgevoel) 

4)Rechtvaardigheidsnorm (help wie het verdient) 

 

-> Sterkte en toepassing verschilt tussen individuen en culturen 

 

4. Interpersoonlijke factoren: wie ontvangt hulp? 
4.1 Waargenomen eigenschappen van de persoon in nood 
Aantrekkelijkheid 

Benson, Karabenick & Lerner (1976):  

Luchthaven experiment (604 blanke deelnemers) 

 
De aantrekkelijke personen werden in 47% geholpen door de proefpersonen 

De onaantrekkelijke personen werden in 35% van de gevallen geholpen door de 

proefpersonen. 

Verantwoordelijkheid 

Attributie-Affect-Actie theorie (Weiner, 1996) 

Deze theorie gaat ervan uit dat wanneer we de nood van hulp van een persoon niet 

toeschrijven aan de verantwoordelijkheid van de persoon zelf (de attributie) dat ze dan veel 

meer sympathie en medeleven gaan voelen (meer effect) en als gevolg daarvan dus eerder 

hulp zullen bieden (actie) 

 
Voorbeeld zie boek 

 



4.2 De gepaste combinatie van helper en ontvanger 
Gelijkenis 

• effect op aantrekking (verhoogt) 

• effect op empathie (verhoogt) 

• Hoe meer gelijkenissen hoe sneller je een persoon gaat helpen 

Bekendheid 

• Vreemd vs vriend 

• Samenhorigheidsrelaties vs ruilrelaties 

 

4.3 Geslacht en hulpvaardigheid  
Mannen: “knight in shining armour” 

• De man gaat eerder hulpbieden in risicovolle situaties 

Vrouwen: volgehouden ‘dagelijkse hulp 

• Gaan eerder hulp bieden als er geen risico’s zijn, maar waar het hulpgedrag wel 

langduriger is 

 

Conclusie: geen verschil in het aantal hulp die geboden wordt door mannen en vrouwen, 

maar wel een verschil in het type hulp dat ze zullen bieden. 

 

4.4 Anderen om hulp vragen 
Geslachtseffecten: vrouwen vragen vaker om hulp bij ‘kleine problemen’ 

➔ Voor mannen is dit minder sociaal aanvaard en bedreigender voor het zelfbeeld. 

➔ Zelfdestructieve paradox 

 

Wanneer is hulp vragen en krijgen zelf ondersteunend, en wanneer is het zelfbedreigend? 

• Zelfwaardering 

• Hulp van gelijken 

• Type probleem (ego-relevant) 

 

Mensen zijn dus vooral geneigd om hulp te bieden aan mensen waarmee ze zich verbonden 

voelen.  

 

Hoofdstuk 10: Agressie 
 

1. Wat is agressie?  
1.1 Definities en vormen van agressie  

• Gedrag bedoeld om een andere persoon ongewenste schade te berokkenen 

• Agressie bevindt zich in de mind van de dader 

• Zware vormen van agressie: geweld 

• Lichte vormen van agressie: roddelen 

• Alles met de bedoeling om een ander te schaden is agressie 

• Agressief gedrag wordt gekenmerkt door ...  



o 1. de onderliggende motivatie, namelijk het schaden van iemand, maar niet 

door de gevolgen ervan.   

o 2. Agressief gedrag wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van een intentie.   

o 3. Agressief gedrag wordt ten slotte gekenmerkt door het feit dat het gedrag 

door het slachtoffer niet gewenst wordt 

 

1.2 Pestgedrag  
• Vormt een groot probleem op school en werk. Tussen 10-20% van de mensen zijn 

slachtoffer. 

• Slachtoffers op school zijn dit vaak ook op het werk. 

• Uit een Finse studie (Klomek et al., 2009) bleek dat kinderen die gepest werden op 8-

jarige leeftijd, veel later, op 25-jarige leeftijd, meer kans maakten op zelfmoord 

(meisjes, 6,3 keer meer kans, jongens 4 keer). 

• Nultolerantie is het enige zinvolle beleid! (naast preventie) 

• Straf alleen effectief direct na de daad, moet zwaar genoeg zijn en moet altijd (bv 5x 

pesten = 5x gestraft worden en niet minder) 

 

1.3 De meting van agressie 
• Er zijn slechts beperkte methodologische middelen om agressie te bestuderen, 

• Observatie  

o In een labocontext, opleggen van aversieve (maar onschadelijke) stimuli, bv., 

het ‘hot sauce’-paradigm 

• Rapportering  

o Buss & Perry (1992): Individuele verschillen in agressie bestaan uit (1) fysieke 

agressie, (2) verbale agressie, (3) Boosheid en (4) vijandigheid 

• Andere databronnen  

o Publieke bronnen, zoals misdaadstatistieken   

o Krantenartikels 

▪ Deze bovenstaande zaken laten toe om buiten observatie en 

rapportering agressie te bestuderen 

 

2. Crossnationale en intraculturele verschillen  
Een vergelijking tussen landen 

• Grote verschillen!  

• Geweldloze maatschappijen  

o De rol van coöperatie versus competitie 

 

2.1 Crossnationale verschillen   
 



 

 
Wereldrecord 2011: Honduras 

In 2010 was Honduras met 86 moorden per 100000 inwoners het meest moordzuchtige land 

HLN, 14/10/1 

 

Geweldloze samenleving 



 
2.2 Intraculturele verschillen 

• Mannen zijn gewelddadiger dan vrouwen  

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

geslacht  

o Is een universeel fenomeen (over cultuur en tijdvak) 

• Men dient wel een onderscheid te maken tussen soorten agressie: fysieke agressie, 

verbale agressie en indirecte, sociale of relationele agressie  

o Meisjes en vrouwen hanteren vaker relationele agressie 

 

Man vrouw verschillen 

 
Heel groot verschil tussen mannen en vrouwen 

De gevangenispopulatie bestaat vooral uit mannen 

In relationele agressie zijn vrouwen ‘beter’ dan mannen 

• Soort van agressie die best wel kan in sommige gevallen zware gevolgen hebben 

o Bv. zeggen ik heb gelezen in een stuk archief dat mijn buurman al kinderen 

heeft verkracht 

o Je probeert iemand zijn reputatie te verpesten door achterklap 

 

Etnische achtergrond 

• Belangrijke verschillen in agressie binnen eenzelfde samenleving, afhankelijk van 

leeftijd, ras, sociale klasse, woonplaats ...  

o Intra-raciaal geweld >> interraciaal geweld (+ 90 % >> - 10%)  



o Kans dat een zwarte man door moord om het leven komt, is 1/40; voor een 

blanke man is dit 1/280. 

 

3. De oorsprong van agressie  
3.1 Biologische theorieën (het erfelijkheidsperspectief) 
Het zit wel of niet in een mens om agressief te zijn. Het wel agressief of niet agressief zijn is 

aangeboren. 

Typisch rechts denkt zo. 

 

Drifttheorieën 

• Agressie werkt als een drift. Net zoals honger dient deze drift gelenigd te worden. 

Indien deze bevrediging uitblijft, bouwt de drift verder op. 

• Lorenz   

o ‘Grote aap theorie’  

▪ De aap zet zijn mannelijke rijpe nageslachten uit zijn territorium 

omdat ze bang zijn dat ze zijn vrouw gaan afnemen 

o Agressie biedt voordelen in de overlevingsstrijd, zoals voedsel, een uitgebreid 

territorium en aantrekkelijke partners.   

o Natuurlijke selectie bevordert het agressief instinct omdat enkel diegenen die 

de strijd overleven in staat zijn om zich voort te planten 

 

De evolutieleer   

• Tegenstelling met de grote aap theorie: kinderen worden 70% tot 100% meer 

vermoord door hun stiefouders dan door hun biologische ouders 

• Stelt niet de overleving van het individu voorop, maar wel het doorgeven van de 

genen  

• Agressie tegenover genetisch niet-verwanten    

• Mannen wedijveren met elkaar omdat vrouwen partners met een hoge status 

verkiezen. Agressie is een middel om die status te verwerven en te behouden  

• Genen interageren met sociale en culturele factoren 

 

De gedragsgenetica  

• De studie van de erfelijkheid van disposities zoals agressie, gebaseerd op tweelingen-

onderzoek en adoptiestudies  

• Toont de genetische component van agressie aan 

 

De rol van hormonen 

• Testosteron is een hormoon dat in hogere concentraties voorkomt bij mannen dan 

bij vrouwen 

• Correlationele studies tonen een verband tussen testosteron en agressie 

• 2D:4D verhouding en agressie 

o Heeft te maken met je 2de en 4de vinger 



De verhouding daartussen zou indicatief zijn voor de blootstelling aan 

prenataal testosteron wat op zijn beurt gerelateerd zou zijn aan agressie 

niveaus 

 

De rol van neurotransmitters 

• Serotonine is een neurotransmitter waarvan hoge concentraties gepaard gaan met 

een lage mate aan agressie 

 

3.2 Leertheorieën (het leerperspectief) 
Eerder het linkse perspectief 

2 soorten leren: leren uit eigen ervaringen en leren van anderen 

Positieve bekrachtiging van gedrag beloning vs negatieve bekrachtiging van gedrag straf 

• 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 

• Het behaviorisme verklaarde alle gedrag vanuit de principes van beloning en straf  

o Als een bepaalde stimulus – response associatie beloond wordt, wordt ze 

versterkt  

o Indien een bepaalde response op een stimulus bestraft wordt, dan wordt 

deze associatie verzwakt 

• Belonen werkt beter dan straffen. 

• Straf is vooral effectief als het direct, zwaar en altijd wordt toegepast. Als dit schema 

gehanteerd wordt, verdwijnt het ongewenst gedrag vanzelf. 

 

Gevaren van straffen 

• Onbillijke straffen roepen wraakgevoelens op 

• Straffen werken in op gedrag, niet de onderliggende normen. Wanneer het 

strafregime wegvalt, treedt het gedrag terug op. 

• Positieve correlatie tussen lijfstraffen en later antisociaal gedrag 

o Monkey see monkey do 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lijfstraffen en antisociaal gedrag 



 

Men registreert het antisociaal gedrag 

van het kind op tijdstip 1 en dan 2 jaar 

later. 

Men heeft toen ook gevraagd hoe vaak 

krijgt je kind fysieke straf. 1 tot meer dan 

3. 

Hoe vaker het kind een fysieke straf kreeg 

hoe meer het antisociaal gedrag ging 

stijgen 

 

 

Bestraffing als wapen tegen delinquentie 

• In de praktijk 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 

• Het gevolg is dat het beloningsschema sterker is dan het bestraffingschema, 

waardoor bestraffen nauwelijks nut heeft 

 

Recidivisme 

• Recidivisme is een goede indicator van het leereffect van straffen 

• Van der Werff:  

o In 1966 

▪ 41% van de veroordeelden recidiveert 

▪ 31% van de geseponeerden recidiveert  

o In 1977 

▪ 51% van de veroordeelden recidiveert 

▪ 38% van de geseponeerden recidiveert 

• Block & Van der Werff (1991) 

o 60% van de veroordeelden recidiveert 

o Daders die zes keer of vaker zijn aangehouden, 90% 

De loopbaan van criminelen en niet-criminelen 

Moffitt (1993): Two pathway model 

• Life-course persistent: beginnen op jonge leeftijd   

o 5 - 10% van de delinquenten  

o Staan in voor 50% van de criminaliteit  

o Leerstoornissen 

• Adolescent limited: beginnen in adolescentie en stoppen als ze ongeveer 20 jaar zijn  

(90 – 95%) 

• Straffen helpt enkel bij de adolescent limited groep, die daarenboven ook zonder 

straf zichzelf als het ware gecorrigeerd zouden hebben  

o dit zijn dus ‘vals positieve’ van zogenaamde effecten van straffen 

 

Sociaal leren 



We leren niet enkel agressie aan door eigen ervaringen, maar ook door het ZIEN van 

ervaringen van modellen (Bandura) 

• Het “Bobo-Doll experiment 

o http://www.youtube.com/watch?v=ZeE_Ymzc1rE  

o http://www.youtube.com/watch?v=uMwOexrV6fM&feature=related 

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

versterken agressieve tendensen bij observatoren 

• Sociale leertheorie kan toegepast worden op, bv., man vrouw verschillen in agressie 

 

4. Sociaalpsychologische theorieën van agressie  
4.1 Frustratie  

• De frustratie-agressie hypothese (Dollard et al, 1939)  

o Agressie is een drift  

o Alle vormen van agressie ontstaan uit frustratie 

o Frustratie leidt altijd tot agressie 

• Twee belangrijke principes  

o Verplaatsing, bv. Economische recessie en lynchpartijen in het Zuiden van de 

VS.   

o Catharsis, een afname van agressie door zich te “ventileren”, bestaat uit (1) 

een afname van het fysiologisch opwindingsniveau, waardoor (2)  men 

minder geneigd is tot agressie.   

o De empirie toont echter aan dat catharsis eerder tot een verhoging van 

agressie, dan een verlaging leidt 

 

4.2 Negatief affect  
• Negatief affect 

Een ruime waaier aan situaties kan tot negatief affect leiden (bv., lawaai, stank, pijn, 

hitte)  door deze zaken worden mensen eerder agressief 

o Besluit: frustratie is een vorm van negatief affect die tot agressie kan leiden 

• Positief affect 

Baron en Ball (1974): het zien van grappige cartoons vermindert de agressie 

• Hitte leidt tot verhoogde agressie  

o Interpersoonlijke agressie  

o Collectieve agressie  

o Opwarming van de aarde 

 

4.3 Fysiologische opwinding  
• opwinding-affect model: De opwinding die door de ene stimulus gecreëerd wordt, 

straalt af op een andere stimulus. 

o De intensiteit van de fysiologische opwinding en het type emotie bepalen de 

mate van agressie 
 



 
4.4 Cognitieve processen  

• Het geheugen is een associatief netwerk van concepten en affect. Onaangename 

ervaringen of gedachten ‘laden’ het netwerk automatisch op.  

o Deze processen leiden tot de automatische reactie: vechten of vluchten 

• Gedragsuitkomsten hangen vervolgens af van de cognitieve hogere orde verwerking 

• Wapeneffect (Berkowitz & Lepage, 1967)  

o De loutere aanwezigheid van wapens verhoogt de agressie. Ook foto’s van 

wapens hebben dit effect 

 

Het associatief netwerk 

Zie figuur boek 

Iedereen heeft een meubilair schema: bv: zetel, tafel, eetkamer, stoel 

Je geheugen iets niets anders dan concepten met daartussen allemaal verbindingswegen 

Wanneer 1 element uit een schema actief is wordt heel het schema actief 

 

Situationele invloed: cognitie (2) 

• Hogere orde cognitieve controle  (het nadenken) 

o Ondanks dat situationele wenken het netwerk van cognitieve associaties 

kunnen klaarstomen voor agressie, kunnen doelbewuste, weloverwogen 

denkprocessen agressie weerhouden 

• Matigende informatie: informatie waaruit men kan opmaken dat de agressor niet de 

volle verantwoordelijkheid draagt voor zijn/haar handelingen 

• Effect matigende informatie hangt af van  

o Individuele verschillen in de mate waarin men een daad als agressief 

beschouwt (vijandigheidsattributie vertekening)  

o Situationele factoren die leiden tot sterke opwinding en alcohol remmen de 

hogere orde verwerking, waardoor de cognitieve controle wegvalt 

 

 



4.5 Een integratief model van agressie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. De invloed van geweldmedia  
5.1 Geweld in de media  

• Studies tonen een continue stijging in de aanbieding van dit soort materiaal  

• Onderzoek toont aan dat mediageweld wel degelijk agressie verhogend werkt 

o Hierbij hanteerde men verschillende methodes: laboratoriumexperimenten, 

veldexperimenten, cross-sectionele surveys en longitudinale studies 

 

 

 

 

 

 



effect van mediageweld volgens type onderzoek 

 
Hoe sterk is de relatie tussen mediageweld en agressie? 

 
Onmiddellijke effecten mediageweld 

• Videogames, songteksten met agressieve boodschappen ... lokken agressie uit (en 

seksisme) 

• Het vernietigend effect van geweldmedia is direct aantoonbaar bij ‘copycats’ 

• Effecten mediageweld afhankelijk van  

o Sociaal netwerk  

o Individuele verschillen 



 

Specifiek model – specifiek geweld 

 
 

Niet-seksueel geweld: lange termijn effecten 

• Rip von Winkle project 

• Toont het longituniale verband aan tussen consumptie televisiegeweld op jonge 

leeftijd (8 jr) en latere (tot 48 jr) agressie, gemeten door zelfrapportering en de ernst 

van criminele delicten (Eron & Huesmann).  

o Vooral mannen vertonen stabiele niveaus van agressie, bij vrouwen is de 

stabiliteit van agressie geringer 

• Cross-culturele vergelijking (Huesman & Eron, 1986): verband bevestigd in landen 

zolas Finland Polen en de VS, maar niet in Australië en kibboetskinderen in Israël 

 

Waarom hebben de media deze effecten?  

• Vervorming realiteit door de lens van de media  

o Habituatie (je wordt er gewent aan): men wordt gewelddadige stimuli 

gewoon minder psychische en fysiologische reactie  

▪ Als je iets nog niet gewoon bent heeft dat een grotere impact op je 

dan iets dat je wel al gewoon bent 

o Cultivering (soort van pseudorealiteit): massamedia creëren een 

gewelddadige wereld die als realiteit wordt beschouwd 

▪ Goeie, mooie personen hebben het recht om eens iets slechts te doen 

• Tegenmaatregelen  

o Prosociale rolmodellen 

▪ Mensen die het goeie doen roepen ook het goeie op bij anderen 

(monkey see monkey do is dus in 2 richtingen) 

 

5.2 Pornografie 
• Effecten van pornografie zijn best te begrijpen vanuit het opwinding affect model  

o Aantrekkelijk naakt veroorzaakt meestal positieve emoties, waardoor de 

opwinding niet tot hogere agressie leidt  

o Onbehouwen beelden van seksueel materiaal wekt bij veel mensen negatieve 

emoties op. Door de combinatie met opwinding stijgt de kans op agressie 



• Niet-gewelddadige pornografie heeft 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 Chronisch seksueel agressieve mannen 

• Niet-gewelddadige pornografie heeft wel effecten op attitudes 

 

Gewelddadige pornografie  

• Heeft een direct agressie introducerend profiel 

• Gewelddadige pornografie heeft grotere effecten dan ander gewelddadig 

beeldmateriaal 

• Bij gewelddadige pornografie is provocatie niet (meer) nodig om tot agressie te 

komen (Donnerstein & Berkowitz, 1981) 

• Bovendien leiden gewelddadige (mainstream) films tot attitudeverschuivingen 

 

Agressie na gewelddadige porno (Donnerstein & Berkowitz, 1981) 

Gewelddadige porno zorgt voor meer 

geweld (meer schoks toedienen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de Vlaamse steekproef… 



 
Individuele verschillen 

Aanvaarding van interpersoonlijk geweld (AIG) 

• Veel vrouwen vinden dat ruw behandeld worden, seksueel opwindend is 

• Een man kan nooit het slaan van zijn partner rechtvaardigen 

• Omdat ze niet als gemakkelijk te veroveren wil overkomen, doet een vrouw vaak 

alsof ze geen seksuele betrekkingen wenst. In werkelijkheid hoopt ze dat de man 

haar ertoe zal dwingen 

 

Aanvaarding van verkrachtingmythes (AVM) 

• Als een vrouw begint te kussen en te strelen en de zaken uit de hand laat lopen, is 

het haar eigen schuld als haar partner haar tot seks dwingt 

• In het merendeel van de verkrachtingen is het slachtoffer promiscue of heeft ze een 

slecht reputatie 

• Vrouwen die onder een strak truitje geen BH dragen en daarenboven een korte 

minirok aan hebben, vragen om moeilijkheden 

 

AVM-scores en seksueel geweld (Malamuth & Check, 1981) 



 
Het profiel van de verkrachter 

• Het profiel van de verkrachter: wordt opgewonden met het zien van gewelddadige 

pornografie en heeft attitudes die geweld tegen vrouwen goedkeuren  

o Vertonen meer dwangmatige seksuele contacten in het verleden en meer 

seksueel agressieve intenties in de toekomst 

 

Inschatten van gevaar van pornografie 

• Correlationele studies bij (veroordeelde) delinquenten tegenstrijdig 

• Crossculturele vergelijkingen  

o Japan versus India 

 

6. Verborgen geweld  
6.1 Seksuele agressie  

• De meerderheid van de vrouwelijke studenten en ongeveer een derde van de 

mannelijke studenten rapporteerde ooit tot ongewild seksueel contact te zijn 

gedwongen. ‘Date rape’ 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 

• Veel seksueel geweld in de VS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



seksueel geweld bij studenten (Canada) 

 
Verkrachtingszaken geen prioriteit in België (HLN, 3/5/2013) 

• “Wie in België het slachtoffer wordt van een verkrachting, 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.” 

 

6.2 Partnergeweld  
• Vrouwen zijn gewelddadiger tegen mannen dan andersom (ook zware vormen van 

agressie), maar de consequenties van agressie zijn zwaarder voor vrouwen dan voor 

mannen. 

o Vrouwen slaan meer, mannen slaan harder 

• Samenwonende koppels zijn gewelddadiger dan gehuwde koppels, 

• Verschillende factoren correleren met geweld en dit zijn dikwijls stressfactoren (o.a. 

Attitudes tegenover geweld, persoonlijkheid, alcoholmisbruik, isolatie, lage SES) 

 

6.3 Kindermishandeling 
• Advies en Meldingspunt Kindermishandeling in Nederland onderzocht in 2011 niet 

minder dan 19.254 (!) nieuwe meldingen.  Een verdubbeling (!) in 7 jaar tijd. 

• Vele oorzaken (cf geweld onder partners) 

• Familiale geweldcyclus: geweld gaat over van de ene generatie op de volgende 

• http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/1.2048642 

 

7. Slotwoord: de reductie van geweld (zelfstudie) 
7.1 Concrete maatregelen  

• Meerdere oorzaken, meerdere remedies Er is geen algemene oplossing voor agressie  

• Enkele belangrijke maatregelen  

o Reductie wapens  

o Toezicht op gewelddadige media en prosociale modellen  

• Interpersoonlijke en intiem geweld  

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/1.2048642


o Aanleren van niet-gewelddadige reacties  

o Seksuele opvoeding en veranderen attitudes (AVM ...)  

o Bevorderen van effectieve communicatie 

 

7.2 Omvattende programma’s 
• Pesten  

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

o Klasgesprekken, gesprekken met dader(s), opstellen reglement tegen 

pesten... 

• Delinquentie  

o Oriëntatie op criminogene behoeften: kenmerken, risicofactoren en 

problemen van de dader die direct samenhangen met het delinquent gedrag, 

maar ook zijn bezigheden, sociale omgeving en leefsituatie. 

 

Hoofdstuk 16: De rechtelijke wereld 
Routes van het recht 

 

Woord vooraf en probleemstelling 

• Rechterlijke dwaling: wanneer iemand veroordeeld wordt voor een misdrijf dat hij of 

zij niet begaan heeft, of voor een misdrijf dat nooit heeft plaatsgevonden 

• Bedau & Radelet (1987) traceerden 534 bewezen rechterlijke dwalingen in de VS die 

met de doodstraf kunnen bestraft worden  

• ‘Innocence Project’ van de Benjamin N. Cardozo Law School (USA): 351 geïllustreerde 

cases (gemi. 14 jaar van vrijheid beroofd) door DNA profilering (december 2017) 

o Recent 

o Liet toe om mensen die ten onrechte zijn veroordeeld vrij te spreken 

• 3% van de rechtszaken leiden tot dwalingen (extrapolatie op basis van DNA 

profilering bij verkrachtingszaken, Risinger, 2007 

 

Oorzaken van dwalingen (B&R, 1987) 

Fouten van politie 

• Valse (afgedwongen) bekentenissen (9%) 

• Slecht onderzoek (2%) 

• Overijverigheid (4%) 

 

Fouten openbaar ministerie 

• Geheim houden ontlastend bewijs (7%) 

• Overijverigheid (3%) 

 

Fouten van getuigen 

• Onjuiste identificatie (11%) 

• Meineed door getuigen van OM (22%) 

• Foutieve verklaringen getuigen OM (4%)  



 

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%) 

• Foutieve vaststelling doodsoorzaak slachtoffer (3%) 

• Ten onrechte ‘guilty plea’ (3%) 

• Grote publieke druk (13%) 

Bron: Bedau & Radelet (1987) 

 

The national register of exonerations 

 

16.1 De selectie van de jury 
16.1.1 De ondervraging van kandidaat-juryleden 

• Algemene lijst van kandidaat juryleden 

• Vooringenomenheid 

o Relatie (familie, kennis, vriend,…) met slachtoffer waardoor je niet neutraal 

bent 

• Wrakingsrecht  

o Betreft niet vooringenomen juryleden 

• Advocaten als intuïtieve psychologen  

o Advocaten steunen op impliciete persoonlijkheidstheorieën  

o Meestal op basis van demografische variabelen  

o Onderzoek bij schijnjury’s: negatieve evidentie (bv. Kerr et al., 1995)  

o Conclusie: Advocaten slagen er niet in om op basis van hun intuïtieve 

theorieën, noch op basis van de antwoordentijdens de voir dire, het 

stemgedrag van juryleden te voorspellen 

 

16.1.2 De wetenschappelijke selectie van de jury 
Effecten van demografische variabelen en attitudes die verband houden met de inhoud van 

het proces (bv. Harrisburg seven) 

• Op basis van demografische variabelen (persoonlijke vragen zijn dikwijls niet 

toegestaan tijdens het peremptoir wrakingsrecht).  

• Men tracht te komen tot correlaties tussen demografische variabelen (in de 

gemeenschap waar het proces gehouden wordt) en attitudes die relevant voor het 

proces zijn 

• Ethisch dilemma: leidt het wrakingsrecht tot klassenjustitie? 

 

16.2 Het proces 
16.2.1 Bekentenissen  
Terrorisme 



 

Bekentenissen door politieverhoor 

• Het verhoor tracht “psychologisch” in te werken op de verdachte  

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

o Het verhoor combineert zalvende, minimaliserende met schrikwekkende, 

maximaliserende technieken 

▪ (‘white hat, black hat strategie’) 

▪ De ene person is soepel, de andere persoon is hard 

▪ Confrontatie en begrip 

• Inbau et al. : de negen stappen van het verhoor  

o Leo (1996): Na analyse van een groot aantal video’s van politieverhoor, bleek 

dat gemiddeld vijf of zes van de negen tactieken gehanteerd wordt 

 

Negen technieken voor verhoor 

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

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

3. Onderbreek elke verklaring van onschuld en elke ontkenning 

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

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

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

7. Geef de verdachte een verklaring waarmee het gezicht kan worden gered voor het plegen 

van het misdrijf 

8. Breng de verdachte ertoe om alle details van het misdrijf te bespreken  

9. Leg de verklaring vast in een volledig schriftelijke bekentenis 

 

Valse bekentenissen  

• Bekentenis van een misdaad van-wege iemand die niet schuldig is  

• Er zijn kwetsbare groepen voor valse bekentenissen  

o Mentale handicap, Zwak cognitief functioneren  

• Individuele factoren die een rol spelen bij valse bekentenissen zijn inschikkelijkheid 

en suggestibiliteit 

 

Inschikkelijkheid 

Als de situatie 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 

mensen volgen de mening van anderen om 

vriendelijk te zijn, om niet tegendraads te zijn 

 

 

 

 

Het meten van Inschikkelijkheid 

• Ik geef mensen snel hun zin, wanneer ik onder druk word gezet 



• Ik doe mijn best om gezaghebbende mensen vooral niet te beledigen 

• Ik doe mijn best om het andere mensen naar hun zin te maken 

• Over het algemeen probeer ik confrontaties met andere mensen te vermijden 

• Ik denk dat het in de regel goed is om te doen wat je wordt opgedragen 

 

Suggestibiliteit 

• Iemand die iets in de mond gelegd wordt en dit dan zelf gelooft.  

• Het vermogen om de bron van kennis te traceren, noemt men source monitoring  

o Mensen met een grote mate aan inlevingsvermogen en fantasie leggen 

moeilijk een grens tussen realiteit en inbeelding of droom (bv., 75% geeft aan 

realistische dromen te ervaren, 10% zegt zelfs dat men ooit naderhand 

mensen uit de omgeving aangesproken heeft op het vermeende 

droomgedrag)  

▪ De realiteit en de fantasie zijn niet bij iedereen goed afgescheiden 

o Extreme situaties zoals dronkenschap, drugsintoxicatie en extreme emoties 

(kunnen zorgen voor retrograde amnesie) 

▪ Mensen bekennen omdat ze het niet weten omdat ze een black-out 

hebben gehad 

 

Het meten van suggestibiliteit 

• De Gudjonsson Suggestibility Scale: Eerst wordt (gestandaardiseerde) informatie 

aangedragen. In een tweede fase wordt gevraagd of bepaalde feiten al dan niet in de 

boodschap was vervat 

• Fasen:  

o Presentatie van een verhaal met 40 feiten  

o Vrije herinnering (max score = 40)  

o 20 vragen, waarvan 15 suggestieve 

▪ Score op suggestieve vragen (max score = 15, Yield) 

▪ Verschuivingen na suggestie van testleider (max score = 20, Shift) 

 

Kassin en Kiechel (1996) 

• Twee factoren  

o Verdachte kan incident niet 

duidelijk herinneren  

o Presentatie van vals 

bewijsmateriaal  

 

 

 

 

 

 

 

 



Bekentenissen en de jury 

• Indien de jury in de rechtszaal geconfronteerd wordt met een bekentenis die later 

teruggetrokken wordt, ervaart ze een attributioneel dilemma  

o De verklaring kan aanduiden dat de verdachte echt schuldig is (persoonlijke 

attributie)  

o De verklaring kan onder dwingende omstandigheden afgedwongen zijn 

(situationele attributie)  

• Kassin & Sukel (1997) 

 
16.2.2 De polygraaf 

• De polygraaf is een een instrument dat tegelijkertijd diverse signalen registreert die 

wijzen op fysiologische opwinding of spanning 

• 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) 

• Methode effectief om schuldigen op te sporen (98%), maar onschuldigen “slagen” 

ook dikwijls op de test (45% ‘vals positieven’)  

o Fysiologische en psychische tegenmaatregelen kunnen de polygraaf om de 

tuin leiden  

o Moderne methoden hanteren elektrische activiteit hersenen of 

pupilverwijding 

 

Honts et al. (1994) 

Fysische tegenmaatregelen bij controlevragen 

• Teen hard tegen de grond drukken 

• Op tong bijten 

 

Psychische tegenmaatregelen bij controlevragen 



• Terugtellen per 7 seconden vanaf 200 

 

De test met de leugendetector 

Test met leugendetector geweigerd 

Een ander belangrijk element is het terugvinden van de pilot chute door Clottemans. Terwijl 

Somers en Jan De Wilde probleemloos een test met de leugendetector ondergingen, 

weigerde Clottemans de test 

 

Schuldige kennis test 

• Concealed information: Men reageert met een andere intensiteit op bekende dan op 

onbekende stimuli 

• Methode: Proefpersonen dienen een nieuwe identiteit aan te nemen en hun echte 

identiteit te ‘verstoppen’. Bij het ‘verstoppen’ stijgen de RTs, ERP-hersengolven ... 

• Ook deze methode is niet perfect:  

o Psychopathie  

o Tegenmaatregelen werken hier ook 

 

16.2.3 Getuigenissen 
Getuigenverklaringen 

• Grootse fout zijn getuigenissen verklaringen 

• ‘aside from a smoking pistol, nothing carries as much weight with a jury as the 

testimony of an actual witness’(Loftus, 1996, p. 16).  

• Vervormingen komen voor in elk v/d volg. stadia   

o Acquisitie  

o Opslag  

o Herinnering 

 

Acquisitie 

• Sommige personen, gebeurtenissen zijn moeilijker te percipiëren dan andere   

o Voor de hand liggende omstandigheden zoals slechte belichting, grote 

afstand, afleiding  

o Minder voor de hand liggende redenen zoals stress, de aanwezigheid van 

wapens   

• Stress / tunnelzicht  

o Door getuige te zijn van een misdaad stijgt onze opwinding, waardoor de 

aandacht naar centrale maar niet naar perifere kenmerken (kledij, 

haarkleur,..) van de situatie getrokken wordt 

• Wapenfocuseffect  

o De aandacht wordt naar het wapen getrokken (centrale stimulus), waardoor 

men minder aandacht heeft voor de dader 

o Beter kijken naar de persoon zelf dan naar het wapen op zich 

• Vooringenomenheid bij crossraciale identificatie  

o Platz & Hos 



 
Mensen kennen gemakkelijker mensen die tot de eigen groep behoren 

 

Opslag 

• Het louter verstrijken van de tijd, het horen van de versie van andere omstaanders, 

bijkomende “feiten” uit nieuwsverslaggeving , dingen die men achteraf zelf zegt... 

veroorzaken vervormingen in het geheugen   

o verkeerde informatie effect:  informatie die verkregen werd na de feiten 

vervormt de getuigenverklaring 

• Loftus & Palmer (1974)  

o Proefpersonen kregen video te zien met een ongeval (iedereen zag hetzelfde) 

▪ Hoe snel reden de auto’s toen ze tegen elkaar beukten/ botsten/ 

elkaar in aanraking kwamen? 

• 65 km/ 55km/ 50km 

• De vraag is suggestief voor snelheid of voor geen snelheid 

▪ Een week later ‘herinnerden’ zich meer proefpersonen uit de 

‘beukten-conditie’ dat er glas op de weg lag 

• Er kwamen allemaal zaken bij die niet in het filmpje aan bot 

kwamen 

• Ons geheugen wordt dus helemaal vervorm door 1 vraag 

• Informatie in de suggestieve vraag vermomd de 

informatieverklaring 

o Komt omdat menselijke geheugen alles met alles 

associeert 

 

De herinnering 

• Ondervragingen, identificaties, robotfoto’s opmaken ... vervormen de herinnering 

van de getuige 

• De line-up  

o Samenstelling: personen die lijken op de beschrijving die de getuige gaf  

o 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  

▪ Je gaat sneller mensen aanduiden die je ooit eerder al hebt gezien 

o Instructies: geeft men aan of de verdachte zich in de line- up bevindt, of dat 

het “mogelijk is dat ...”?   



o Grootte van de line-up: indien enkel de verdachte getoond wordt, is men 

voorzichtiger. Indien een hele resem verdachten getoond wordt, vat men de 

identificatie op als een multiple choice 

 

Malpas & devine 1981 

 
Getuigenissen van kinderen 

• Onjuiste wenken (Ceci e.a., 1987) en suggestieve vragen (Leichtman & Ceci, 1995) 

hebben een nefaste werking op het geheugen van jonge kinderen  

o Herhaling van vragen impliceert dat het kind “fout moet geweest zijn” 

o 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) 

Sam Stone is een onhandige man die altijd brokken maakt. Een tijdje later verbleef er een 

man in de klas voor enkele dagen. De dag daarna werd er een gescheurd boek en een 



bevuilde beer gevonden. Leichtman en Ceci vonden dat door het stellen van suggestieve 

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) 

• Waar was je moeder? In de eetzaal. En je vader? Bij mij. Wat deed hij? Niets. 

• Heeft je vader er over gesproken? Ja. 

• Wat zei hij? Dat het niet goed was 

• Heeft hij gezegd dat je er niet over mag praten? Ja 

• Cursief = antwoord kind / vet = suggestieve vraag 

 

Fabrice Burgaud 

De zaak Outreau 

Een overijverige onderzoeksrechter.. 

Mensen gearresteerd op basis van kind getuigenissen 

 

Getuigenissen in de rechtszaal 

• Getuigenissen in de rechtszaal zijn overtuigend, maar niet gemakkelijk te beoordelen 

op hun waarheidsgehalte 

• Op basis van een gefilmde ondervraging van getuigen (na een in scène gezette 

diefstal), waren de deelnemers niet in staat de accuraatheid van de getuigen in te 

schatten en konden ze geen onderscheid maken tussen correcte en valse 

identificaties 

• Besluitvormingsproces: bij correcte identificaties is men gewoonlijk erg snel , bij valse 

identificaties is er sprake van een voorzichtig en weloverwogen eliminatieproces   

o 10-12 secondenregel: 90% accuraatheid bij snelle antwoorden, 50% bij trage 

antwoorden 

 

Accuraatheid en zekerheid 

• Er hoeft geen sterk verband te zijn tussen de zekerheid en de accuraatheid van de 

identificatie   

o Andere processen spelen een rol bij accuraatheid en zekerheid 

• Sociale beïnvloeding heeft een effect op het vertrouwen dat de getuige in zijn/haar 

oordeel stelt (Lüüs & Wells) 

 

 

 

 

 

 

 

Lüüs & Wells (1994): Sociale beïnvloeding 



 
Wells & Bradfield (1998) 

 
De getuigendeskundige 

• Sociaalpsychologen kunnen jury's instrueren over zaken zoals het afdwingen van 

bekentenissen, leugendetectors, beïnvloedbaarheid van het geheugen van kinderen 

• Rechters en advocaten zijn zich nauwelijks bewust van bepaalde processen (bv., zij 

zouden foto’s tegelijk aanbieden ter identificatie) 

• Leidt ook tot aandacht voor het bewijsmateriaal 

 

Waarover wil de expert getuigen 

• Het verwoorden van vragen 

• Line-up instructies 

• Vertekening geïnduceerd door foto’s 

• Relativiteit van zekerheid 

• Informatie na de gebeurtenis 

• Suggestibiliteit van het kind 

• Alcoholintoxicatie 

• Cross-raciale vertekening 

• Wapenfocus 

• Accuraatheid-zekerheid 

 

16.2.4 Niet-toegelaten bewijsmateriaal 



• Publiciteit voorafgaand aan het proces  

o Vooral materiaal dat ongunstig 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 Kramer et al.: jury's die vooraf neutraal materiaal lazen, oordeelden minder 

schuldig (33%) dan jury's die bevooroordeelde informatie kregen (48%).  

o Kerr et al.: men slaagt er niet in de bevooroordeelde juryleden correct uit te 

sluiten 

Kerr et al (1991) 

 
Ontoelaatbaar materiaal 

• De rechterlijke instructie aan de jury om ontoelaatbare bewijzen en getuigenissen 

naast zich neer te leggen (bv., illegale afgetapte telefoon), is dikwijls ineffectief. 

Hiervoor zijn 3 redenen:  

o Cf. “denk niet aan een witte beer”  

o Wordt als censuur ervaren  

o Juryleden willen de juiste beslissing nemen (Kassin & Sommers, 1997) 

 

Instructies door de rechter 

• Rechter geeft instructies net voor de deliberatie, om wettelijke begrippen bij te 

brengen, omtrent mogelijkheden van uitspraak en de te volgen procedure bij 

beraadslaging 

• Slechts 15% begrijpt de betekenis correct  

o Dus, dienen beter gecommuniceerd te worden 

• Tijdstip van instructies is belangrijk: Enkel voor het presenteren van bewijsmateriaal 

hebben ze effect. 

 

16.3 De beraadslaging door de jury 
16.3.1 De groepsdynamica van beraadslaging 

• De macht van de aantallen: jury's beslissen volgens de meerderheidsregel 

• Ze vertonen ook een neiging tot mildheid  



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 

Kerr (1981): schijnjury's 

 

 

 

 

 

 

16.3.2 De grootte van de jury 
• Grootte van de jury  

o In een zeskoppige jury is de kans op een één persoonsminderheid veel groter 

dan bij 12 leden. Eén persoonsminderheden weerstaan minder aan 

meerderheidsdruk  

o Zeskoppige jury's komen vlugger tot consensus en eindigen minder frequent 

verdeeld 
 

16.3.3 De meerderheid beslist 
• Unanimiteit of meerderheidsregel?  

o Initiële minderheid dreigt haar impact te verliezen  

o Hastie et al.: de unanimiteitsregel (12-0) versus meerderheidsregel (10-2, 8-4)  

leidt tot langere discussies en meer aandacht voor het stemmen zelf. De 

leden voelen zich minder geïnformeerd en zelfzeker en vinden dat de anderen 

meer bevooroordeeld zijn 

 

16.4 Het straftoemetingsproces 
Probleemstelling 

• Er zijn grote verschillen tussen rechters  

o Partridge & Eldridge: identieke dossiers van 20 rechtszaken door 50 rechters 

beoordeeld  

o De rechter krijgt volgt vaak adviezen van andere actoren  

o Bedreigt het gelijkheidsbeginsel 

• Hoe komt het dat gelijke cases door verschillende rechters op een verschillende wijze 

beoordeeld worden?   

o Straftheorie rechter?  

o De rechterlijke persoonlijkheid? 

 

16.4.1 Straftheorieën  



• Het globale perspectief op de praktijk van het straffen dat ingaat op de (1) algemene 

rechtvaardiging van de praktijk van het straffen en (2) een antwoord formuleert op 

de vraag wie voor straf in aanmerking komt en op welke wijze hij of zij gestraft moet 

worden 

• Grote meningsverschillen bij de bevolking en rechters over wat een ‘goede straf’ is 

• ‘De meest bekende straftheorieën zijn:  

o Retributivisme  

o Utilitarisme 

 

Retributivisme 

• De gerechtigheid eist dat daders van delicten gestraft worden. De straf rechtvaardigt 

zich dus in het verleden en is in zichzelf moreel rechtvaardigend. Straf moet 

proportioneel zijn aan het delict.  

• Sommige retributivisten refereren aan een kosten-baten analyse, waarbij de straf de 

baten die gepaard gaan met delicten dient te compenseren 

 

Utilitarisme  

• Straf is gerechtvaardigd omdat het toekomstig algemeen welzijn verhoogd wordt 

door reductie en preventie van criminaliteit.  

• Instrumenten:  

o Individuele en algemene afschrikking: Men ziet af van een delict omdat men 

angst heeft voor de straf.   

o Rehabilitatie: Beïnvloeding van de crimineel zijn persoonlijkheid  

o Onschadelijkingmaking: Beperking of volledig afnemen van de 

bewegingsvrijheid van criminelen 

 

Hanteren van straftheorieën door rechters 

• Onderzoek van rechterlijke deliberaties waarin meerdere rechters aan straftoewijzing 

deden.   

o Men repte nauwelijks een woord over straftheorieën en strafdoelen, maar 

men had het vooral over concrete dader en daadfactoren 

• Het is misschien mogelijk dat straftheorieën op een impliciet niveau meespelen  

o Dit wordt onderzocht door De Keyser (2000) met behulp van vignetten waarin 

concrete aanknopingspunten werden verwerkt 

 

De Keyser (2000) 



 
16.4.2 De rechterlijke persoonlijkheid 

• Verschillende belangrijke variabelen hebben weinig impact (USA)  

o Politieke oriëntatie  

o Opleiding en werkervaring  

o Opvattingen over de ernst van criminaliteit als een maatschappelijk probleem  

o Opvattingen over de oorzaken van criminaliteit 

• Angelsaksische landen: weinig bewijs 

• ‘Continentale landen’, waar de rechter een grotere inbreng in de procesvoering 

heeft, ziet men een beperkte impact van de persoonlijkheid van de rechter (bv. 

Nederland) 

 

16.4.3 Gerechtigheid 
• Niet enkel de uitkomst telt, maar ook de manier waarop men tot een beslissing komt  

o Beslissingsbeheersing: heeft elke partij de mogelijkheid om de beslissing te 

verwerpen?  

o Procesbeheersing: heeft elke partij de mogelijkheid haar verhaal te doen? 

• Procesbeheersing of het kunnen laten horen van een stem is erg belangrijk  

• Accusatoire rechtspleging (bv. VS): openbare aanklager en verdediging presenteren 

hun versie van de feiten 

• Inquisitoire rechtspleging (bv. België): een neutrale onderzoeksrechter verzamelt 

bewijzen pro en contra 

• Meestal prefereert men accusatoire rechtspleging 

 


