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Sociale psychologie

Hoofdstuk 1: Kernthema’s
1. De mens is een sociaal dier (=> komt van the social animal)

- Van nature denken we graag na over onszelf en anderen en over hoe te reageren in sociale
situaties.

- Fulltime activiteit: nadenken over onszelf en anderen & gedrag analyseren.
- We kanaliseren constant, we kunnen niet niet kanaliseren.
- We zijn dagelijks bezig met sociaalpsychologische vraagstukken.

(bv. Heb je een conflict met je partner? Heb je een sollicitatiegesprek,…)
- Ook belangstelling voor sociaalpsychologische thema’s in de media.

Vragen die sociale psychologie behandelt:
- Haat en geweld
- Conflict en wantrouwen
- Samenwerking en hoe we omgaan met culturele, etnische, raciale en religieuze verschillen

2. Sociale psychologie: definitie en verwante disciplines
2.1. Definitie (Allport, 1985)
Sociale psychologie: 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.

➔ Wetenschappelijke studie: Gaat volgens bepaalde regels. Het is eerder
wetenschappelijk dan anekdotisch en eerder systematisch dan toevallig. Die studie levert
kennis op. De studie is cumulatief (objectief) waardoor iemand anders er weer op kan
verder bouwen. Het leidt dus tot inzichten die we onmogelijk louter intuïtief kunnen
verwerven.

➔ Gedachten, gevoelens, motivaties en gedragingen: studie van de subjectieve
interpretatie van objectieve eigenschappen, niet enkel oog voor cognitief aspect maar ook
voor affectieve en motivatiecomponenten. Er wordt hieraan heel veel aandacht besteed.
De mens wordt in zijn geheel bekeken. (gedrag wordt dus bepaald door cognitieve
(denk)-, affectieve (emoties)-, en motivationele (drijfveren)processen.)

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

2.2. De kracht v/d sociale situatie
We laten ons op continue wijze beïnvloeden door onze sociale omgeving.

VB Won Reagan door zijn oneliners? (verkiezingen VS)
- Speech met oneliners MET reactie publiek → scoort hoog op beoordeling
- Speech zonder oneliners MET reactie publiek → scoort hoog op beoordeling
- Speech MET oneliners ZONDER reactie publiek → scoort laag op beoordeling

➔ Men werd beïnvloed door de uitbundige reacties van zijn publiek waardoor men zelf
positievere gevoelens kreeg t.o.v. hem => Gevolg: Het publiek mag niet meer reageren
sinds deze studie.

VB Corona: In de overpoort je masker niet aandoen want de anderen doen het ook
niet.



VB Stanford Prison - Philip Zimbardo Experiment: mensen worden in een gevangenis-simulatie
gestoken.

- Ene groep: de rol van bewaker; taak: orde behouden.
- Andere groep: rol van gevangene.

- Hoewel geen instructies gegeven waren, besloten de bewakers hun rol met de nodige
hardheid uit te voeren en de gevangenen wreed/mensonterend te behandelen.

- Na 3 dagen verschillende mensen buiten gevoerd.
- Experiment uiteindelijk stilgelegd.
- ! Experiment wordt gezien als crap: de onderzoeker beïnvloede de bazige cipier om streng

te doen, ze slecht te behandelen.
- MAAR: zorgwekkend dat niemand zal inspringen als iemand anderen als dieren behandelt.
- De situatie neemt het over van de persoon: KRACHT V/D SOCIALE EVALUATIE.

2.3. Verwante diciplines:
1) Sociologie

- Effect v/d groep (hoger niveau analyse).
- Studie van groepsfactoren (Nationaliteit, etnische achtergrond)
- ! Multilevel designs: effecten van variabelen op groeps- en individueel niveau in

een enkele analyse nagaan. Nagaan of verbanden tussen variabelen op het
individuele niveau mee bepaald worden door variabelen gemeten op het collectieve
niveau.

➢ Vergelijking met sociale psychologie:
○ Gelijkenis: interesse voor gelijke onderwerpen met maatschappelijk

belang.
○ Verschil: Sociale psychologie maakt meer gebruikt van experimenten.

-
2) Persoonlijkheidspsychologie

- Effect van persoonlijkheid
- Studie van cross-situationele stabiliteit tussen individuen.

=> (situatie + persoonlijkheid = gedrag)
- Kijken naar wat stabiel is over situaties heen.
● Vergelijking met sociale psychologie:

○ Gelijkenis: Beiden modellen die gedrag voorspellen o.b.v. gedachten, affect
en motivaties.

○ Verschil: focus op persoonlijke verschillen en situaties.
■ PP: één bron van gedrag (individu zelf) .
■ SP: begrijpen hoe groepssituaties personen beïnvloeden met

belangstelling voor cross-individuele consistentie binnen situaties.

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

- Zwakke en sterke situaties
● Zwak: beïnvloeden gedrag matig waardoor disposities grotere impact

hebben op gedrag.
Vb. Wachtkamer dokter heeft geen strenge richtlijnen of je zal
praten of zwijgen tegen anderen → extraverte mensen zullen
sneller praten dan introverte mensen

● Sterk: geven op meer dwingende wijze richting aan het gedrag, waardoor
persoonlijkheid een kleinere rol speelt.

Vb. In auditoria zijn extraverte mensen ook niet met iedereen aan
het babbelen
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2.4 Andere psychologische domeinen

Klinische psychologie Stroming die zich bezig houdt met het proberen behandelen
en begrijpen van psychopathologie.

Persoonlijkheidspsychologie Stroming die persoonlijkheidskenmerken bestudeerd.

Cognitieve psychologie Houdt zich bezig met denkprocessen en gedachten.
Bv. Geheugen & leren

Arbeids- en
organisatiepsychologie

Bestudeert de mens in relatie tot het werkveld.

2.5. Sociale psychologie en mensenkennis:
Mensenkennis is dikwijls interessant, maar berust niet op een gedegen empirische toetsing.

- beperkt
- vaak niet rationeel

Als je kinderen beloont voor iets wat ze graag doen, dan zullen ze die activiteit
naderhand ... uitvoeren
a) meer b) evenveel c) minder

Het herhaaldelijk zien van een persoon, een schilderij, een gebouw zal je
waardering ervoor:
a) verhogen b) niet wijzigen c) verminderen
=> Exposure effect

3. Geschiedenis van de sociale psychologie
3.1. De beginjaren: 1880 – 1935
Gustave Le Bon: Psychologie des Foules (van de menigten)

- Massageweld: gerelateerd aan psychologie (processen binnen individu).
- Massa bezorgt gevoel van anonimiteit => verlies van verantwoordelijkheidsgevoel.

Eerste onderzoeken die geen coherent programma vormen.
Vb. Max Ringelmann

- Vergelijking van groepspresentaties met individuele prestaties (touwtrekken).
- In groep presteert men minder dan alleen.

VB Triplett: Fietsers gaan sneller in bijzijn van anderen.

Eerste handboeken
● Mc Dougall
● Edward Ross
● Floyd Allport

- Opvattingen over sociale psycho nog steeds aanvaard.
- Experimenten = beste wetenschappelijke methode.
- Er is interactie tss personen en de sociale context.

3.2. De jaren van bevestiging: 1936 – 1960
Intresse in WOII en jodenvervolging => Ontwikkeling sociale psychologie in de VS.

Kurt Lewin: 3 grondbeginselen:
● Gedrag wordt bepaald door hoe we de wereld waarnemen en interpreteren.

- Personen zien/interpreteren dezelfde situatie als verschillend.
● Gedrag is functie van de interactie tussen persoon en omgeving.

- 2 gedragsdeterminanten: interne & externe.
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● Sociaalpsychologische theorieën: oplossing maatschappelijke problemen
- Geen onderzoek zonder actie, geen actie zonder onderzoek

➢ Fundamenteel onderzoek: onderzoek met oog op begrip van gedrag door
het toetsen van hypothesen die uit theorie zijn afgeleid.

➢ Toegepast onderzoek: onderzoek met oog op het verbeteren van onze
kennis over natuurlijke gebeurtenissen en het oplossen van praktische
problemen (bv. recht, milieu, politiek)

Belangrijke bijdragen (1950): Namen actief vanbuiten kennen !!!!!
Auteur Bijdrage
Adorno et al. ‘The Autoritarian Personality’

= invloedrijk boek over vooroordelen en ideologische attitudes.
H17

Allport ‘The nature of prejudice’
= invloedrijk werk over stereotypering, vooroordelen en
intergroepcontact.
H14

Asch ‘Conformiteit en persoonsperceptie’
= Conformiteit aan meerderheid en hoe men zich over anderen
een beeld vormt.
H4, 5

Festinger ‘Sociale vergelijkingstheorie & cognitieve distributietheorie’
- hoe leert men zichzelf kennen door te vergelijken met

anderen.
- Bestudeert de behoefte aan consistentie tussen cognitief

en gedrag.
H3, 7

Heider ‘Balanstheorie en attributietheorie’
- Behoefte aan consistentie tussen gedachten, gevoelens en

sociale relaties.
- Hoe personen oorzaken toeschrijven aan eigen gedrag of

aan andermans gedrag.
H4, 8

Hovland et al. ‘Attitudes en persuasieve/overtuigende communicatie’
H 7

Kelley Attributietheorie (kosten + baten)
= Bestudeerde hoe men de kosten en baten van sociale relaties
analyseert.
H4, 8

3.3. Groei en debat (1960):
Vertrouwen en uitbreiding:

- Sociale psychologie wordt op steeds meer domeinen toegepast en bestudeerd.
(bv. bystandereffect, agressie, stress)

- Sociaal psychologen steeds vaker om hulp gevraagd maar konden vaak geen oplossing
bieden.

Crisis & debat: tegenstanders van experiment:
- Ethische kritiek op experimenten (Kelman)
- Methodologisch artefacten: verwachtingen van experimentatoren/onderzoekers

beïnvloeden de deelnemers (Orne, Rosenthal)
- Theorieën ontwikkeld in labo: cultureel & historisch beperkt (Gergen)

=> cultureel en filosofisch relativisme.

4



- De wetenschap gedomineerd door mannen. => beschuldiging gedomineerd wereldbeeld
(Tesser&Bau)

3.4. Methodologisch/inhoudelijk pluralisme (1975-nu)
Methodologisch pluralisme
Multimethodisch: belang laboratoriumexperiment bleef groot, maar ook andere
onderzoeksmethode gehanteerd met belangrijke variaties op inhoudelijk vlak.

Inhoudelijk pluralisme
1. Hete vs Koele perspectieven

- Heet: emotie/motivatie: onderzoekers richten zich op emotie en motivatie als
determinanten van cognities en gedrag.

- koel: cognities
Vb Sociale cognitie: handelt over hoe we informatie over onszelf en
anderen waarnemen, onthouden en interpreteren.
= koele benadering: cognities hebben invloed op hoe we ons voelen, wat
we verlangen en hoe we ons gedragen.

Jaren 70: vooral aandacht voor koele benadering, maar toch was de hete
benadering aanwezig: typische pluralistische benadering.

2. Toenemende internationalisering.
- Opkomst sociale psychologie in Europa & Azië.
- Internationaal en multicultureel onderzoek.

- Vroeger: vooral Amerikaans, als gevolg van de emigratie van Europese
sociaalpsychologen. (1930-1940)

- Verandering door groeiende aantal sociaalpsychologen in W-Europa.
- 1966: European Association of Exprimental Social Psychology wordt

opgericht
- Lanceren in 1971 European Journal of Social Psychology

= stimulering van de sociale psychologie in W-Europa.
- 1995: oprichting Assian Association of Social Psychology.

4. Sociale psychologie in de 21e E
1. Hersenonderzoek
Hersenonderzoek: nieuwe beeldvormingstechnieken

- Technieken zoals Functional Magnetic Resonance Imaging worden populairder.
⇩ Deze technische vooruitgang zorgde voor het ontstaan van:

Sociale neurowetenschap:
- studie die de relatie tussen neurologische en sociale processen bestudeert.
- Bestudeert dus maw hoe de sociale wereld, hersenactiviteit en biologische processen

beïnvloedt.

Verschillende onderzoeken:
Van Overwalle – 2009 Hersengebieden die geactiveerd worden door sociaalcognitieve processen.

Bernston & Cacioppo - 2004 Relatie tussen hersenactiviteit in de amygdala en de reactie op de zwarte
versus blanke gezichten.

Doane & Adams - 2010 Relatie tussen eenzaamheid en productie van specifieke hormonen.

Casp & McClay – 2002 Relatie tussen genetisch materiaal en sociaal gedrag.
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2. Internet
Internet: evolutie in de manier waarop informatie wordt verworven en hoe we communiceren.

- Maakt ook nieuwe onderzoeksmethoden mogelijk.
- Onze digitale voetafdruk wordt steeds groter en groter, er zijn online steeds meer

gegevens beschikbaar.
=> Dit stelt sociaalpsychologen in staat talrijke variabelen en hun onderlinge verbanden te
onderzoeken.

- Belangrijk om na te gaan of er verschillen zijn tussen online vs offline
sociaalpsychologische processen.

3. Sociaal culturele perspectieven
2 sociaal culturele perspectieven in onderzoek:

● Cross-cultureel: verschillen tussen mensen uit verschillende culturen.
● Multicultureel: verschillen tussen mensen binnen dezelfde cultuur.

2 soorten culturen:
● Individualistische: zelfstandigheid, autonomie, onafhankelijkheid, individu>groep.
● Collectivistische: afhankelijkheid, samenwerking, sociale harmonie, groep>individu.

3 factoren wat een cultuur individualistisch/ collectivistisch maakt:
1) 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.

2) Welvaartspeil van de maatschappij
= Welvarende maatschappij: mensen zijn financieel onafhankelijk wat de
aandacht richt op persoonlijke doelstellingen.

3) Heterogeniteit
= Homogene maatschappij: mensen zijn geneigd om
onbuigzaam/onverdraagzaam van die norm af te wijken.
= Losse maatschappij: toleranter tegen afwijkend gedrag en individuele
expressie.

Uiteraard passen niet alle culturen in dit eenvoudig schema.

Multicultureel onderzoek: studie van gelijkenissen/verschillen tussen raciale en etnische groepen
binnen een bepaalde samenleving.

4. Open wetenschap
Kernwoorden: openheid, transparantie en reproduceerbaarheid.

Vooral belangrijk geworden na ontdekking grote fraude van Stapel (NL, 2011) die eigen gegevens
verzon in zijn onderzoek.

Concrete maatregelen tegen fraude:
1. Registratie van onderzoek waarbij onderzoekers verwachte onderzoeksuitkomsten

kenbaar moeten maken alvorens ze gegevens verzamelen.
2. Replicatie: onderzoeksgegevens op een overzichtelijke manier te bewaren en eventueel

beschikbaar te stellen voor andere onderzoekers en het brede publiek.

Deze maatregelen zouden moeten de geloofwaardigheid en integriteit van de psychologische
wetenschap te ondersteunen.
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Hoofdstuk 2: Onderzoeksmethodes
De methoden en technieken die door sociaalpsychologen gehanteerd worden voor
kennisverwerving.

1. Ontwikkeling van hypothesen
Woord vooraf
Hypothese
Hypothese: expliciete, toetsbare voorstelling over het al dan niet optreden van een gebeurtenis.

- Dit formuleren is cruciaal in de richting van planning en uitvoering van het onderzoek en
de feitelijke gegevensverzameling.

Onderzoek
Indien de voorspelling strookt met de observaties die in het onderzoek werden verricht, leidt dit
naar de volgende stap, het opstellen van een theorie.

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

- Worden beoordeeld volgens 3 criteria/kenmerken:
1) Eenvoud: een beperkt aantal variabelen.
2) Volledigheid: nauwkeurig & omvatten alle relevante info.
3) Generativiteit: laat nieuwe inzichten/verder onderzoek goed toe.

- Het lot van elke theorie is dat ze ooit overtroffen zal worden door een nieuwe theorie.

1.1. Een goed idee
Op basis van theorieën, observatie, intuïtie en persoonlijke ervaringen stelt de onderzoeker een
hypothese op.

1.2. Opzoeken van hypothesen
Men gaat in de literatuur na of er al evidentie aanwezig is.

- Kan opgezocht worden via Google scholar/Web of Science: garandeert primaire
bronnen.

- Deze kunnen een uitgangspunt vormen voor je onderzoek.

Soorten bronnen:
● Primaire bronnen: Oorspronkelijk gepubliceerd werd over bevindingen.

- Wetenschappelijke artikels, wet. Tijdschriften..
● Secundaire bronnen: Samenvattende bespreking van onderzoeksbevindingen uit primaire

bronnen.
- Vb. Theoretische hoofdstukken, introductieboeken, psych cursussen

2. Het operationaliseren van sociaalpsychologische variabelen
● Conceptuele variabelen: variabelen waarop de hypothese betrekking heeft, ze zijn

abstract: bv conformiteit, attitude, geweld, discriminatie, groepsdruk, agressie.

● Operationele variabelen: procedure om conceptuele variabelen te meten of te manipuleren.
- Meerdere operationalisaties zijn mogelijk, vaak geen concreet antwoord mogelijk

maar meerdere antwoorden.
- Geen enkele operationele variabele dekt volledig de conceptuele variabele.

Begripsvaliditeit: de mate waarin de experimentele manipulaties echt die conceptuele variabelen
manipuleren die ze bedoelen te manipuleren, en de meetinstrumenten in een onderzoek effectief
de conceptuele variabelen meten die ze bedoelen te meten.
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(Onderzoeks)deelnemer: individu dat deelneemt aan een psychologische studie.
Handlanger: medewerker van de onderzoekers die zich voordoen als gewone deelnemers.

2.1. Zelfbeschrijving
Zelfbeschrijving: deelnemer beschrijft zelf gedachten, gevoelens, verlangens of gedrag.

Vragenlijst: Bestaat uit enkelvoudige of meervoudige vragen die een concept meten.
- Wordt gebruikt om bepaalde conceptuele variabelen te meten.
- Interne consistentie: de mate waarin items van een vragenlijst met elkaar

samenhangen of correleren.
- Het is belangrijk dat de vragen rond hetzelfde concept draaien.
- Cronbach alpha coëfficiënt: om de samenhang te kunnen rapporteren.

Problemen die opduiken bij zelfbeschrijving:
● Sociale wenselijkheid: de neiging zichzelf zo positief mogelijk te presenteren, zichzelf zo

voordelig mogelijk willen voorbeelden.
- Pseudo-informatiebron: mensen zullen eerlijker antwoorden wanneer ze aan een

leugendetector hangen, omdat ze denken dat hun antwoorden geverifieerd
worden.

● Inwilligingstendens: neiging om affirmatief (= meegaan met de vraagstelling) te
antwoorden. (ja) => de keuze van antwoordalternatieven kan de zelfbeschrijving
beinvloeden.

Gebruik van schalen en ankers:
Likert schaal: schaal die aan een respondent verschillende beweringen of uitspraken voorlegt, voor
elke uitspraak moet de respondent op een meerpuntenschaal aangeven in welke mate hij/zij het
met de uitspraak eens is. De eindscore van de respondent bestaat uit de som of het gemiddelde
van zijn/haar scores op alle items.

2.2. Gedragsobservatie
Gedragsobservatie: naast zelfbeschrijving een tweede mogelijkheid om een variabele te
operationaliseren.

- Bij moeilijke gedragsobservaties wordt vaak gewerkt met codeerschema’s om het gedrag
in kwestie te beoordelen. (Die schema’s dienen wel eerst getest en gecontroleerd te worden om na
te gaan of verschillende beoordelaars hetzelfde rapporteren.)

- Correlatie hoog = betrouwbaar schema !
- Observatiemethoden zijn vaak een goede aanvulling op zelfomschrijving.

=> ‘gedrag zegt meer dan woorden’
- Er zijn ook methoden om lichamelijke toestanden te meten; innerlijke toestanden

registreren.

Interbeoordelaarsbetrouwbaardheid: de mate waarin de verschillende waarnemers
overeenstemmen i/d waarnemingen die ze rapporteren.

- Coderen of bepaalde gedragingen ((non)verbaal) al dan niet aanwezig zijn.
- Codeerschema’s kunnen ingewikkeld zijn. P.32

Problemen/verschillende vertekeningen kunnen optreden:
● Sociale wenselijkheid/zelfpresentatie: wanneer personen weten dat ze geobserveerd

worden, zullen ze zich anders gedragen.
● Volgorde-effect: men zou verwachten dat iedereen evenveel kans heeft om te winnen,

maar is niet zo.
VB (koningin Elizabeth wedstrijd) finalisten die een even nummer hadden en dus
als tweede die avond moesten optreden, haalden gemiddeld een beter resultaat
dan de mensen met een oneven nummer. Ook krijgen de finalisten die later op de
week speelden een hogere waardering.
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3. Hypothesen/ideeën testen: onderzoeksplannen
3.1. Beschrijvend onderzoek
Beschrijvend ond.: gedrag/gevoelens/gedachten van personen beschrijven.

- Vooral gehanteerd om interessante hypothesen op het spoor te komen.
- ! Niet hypothesetoetsend; kan wel de aanzet zijn.

3 soorten:
1) Observationeel onderzoek: Systematische observatie van mensen.

- Bv hulpgedrag in verschillende steden over de wereld.
2) Archiefonderzoek: Studie van oude stukken; bestaande verslagen en documenten

bestudeerd.
- Bv analyse van muziekstukken en indicatoren van een conflict.

3) Opiniepeiling: Vragen over attitudes, opvattingen,… in een bepaalde populatie (adhv
steekproef).

- Bv hoe groot is het percentage dat..

3.2. Correlationeel onderzoek
Correlationeel ond: Hypothesen over de relaties tussen variabelen.

- ! Om specifieke hypothesen te toetsen.
- Typisch gebaseerd op vragenlijstonderzoek.
- Correlaties: weerspiegelen de mate van overeenkomst tussen 2 variabelen.
- Correlatie-coëfficiënt: vat kwantitatief de samenhang van de mate en richting samen.

- Vaak symbool ‘r’.
- Variëren tussen -1 en +1.
- Hoe groter de absolute waarde van het cijfer hoe sterker de relatie.

- Correlaties kunnen positief, negatief of onbestaande (nul) zijn.

+= hoger, hoger
0 = geen samenhang
- = hoge, lage variabele

Nadelen:
- Causaliteit: een correlatie toont geen oorzaak-gevolgrelatie aan.

- Een onbekende derde variabele kan aan de basis liggen van de sterke indicatie van
causaal verband. (= schijnverband)

- ! Longitudinaal correlationeel onderzoek: correlationeel onderzoek waarbij de
bestudeerde variabelen op twee of meerdere tijdsstippen worde gemeten
=> Kan indicatie van causaliteit bieden; maar geen 100% zekerheid.

Voordelen:
- Ethisch onverantwoorde zaken zo soms wel te onderzoeken.
- Talrijke variabelen kunnen tegelijkertijd worden bestudeerd.
- Grote vrijheid: in labo of ‘in het veld’.

3.3. Experimenten: manipuleren van de situatie
Experimenteel onder.: vorm van onderzoek waarbij de onderzoeker controle heeft over de
gebeurtenissen en deelnemers volkomen toevallig aan condities worden toegewezen.

- ! Om specifieke hypothesen te toetsen.
- Een vorm van onderzoek die toelaat causale relaties aan te tonen.
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● de experimentator controle heeft over de gebeurtenissen.
● de deelnemers volledig toevallig toegewezen worden aan condities.

- De waarde van een bepaald variabele wordt op voorhand toe gekend.
- Volkomen toevallige toewijding: het random toewijzen van deelnemers aan de

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

2 soorten variabelen:
1) Onafhankelijke variabele: de factoren of variabelen in een experiment die door de

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

2) Afhankelijke variabele: de variabelen in een experiment waarvan de waarde door de
onderzoeker gemeten of geregistreerd wordt om te zien of hun waarde beïnvloed wordt
door een of meerdere onafhankelijke variabelen. => wat je wil voorspellen/onderzoeken.

2 voorwaarden voor een experiment:
● De onderzoekers moeten controle hebben over de experimentele procedures, met

uitzondering van de variabele(n) de proefleider specifieke verschillen wil creëren, worden
alle deelnemers op precies dezelfde manier behandeld.

● Volkomen toevallige toewijzing: het random toewijzen van deelnemers aan de
experimentele condities, zodat elke deelnemer evenveel kans heeft om aan elk van de
condities toegewezen te worden.

Bandura - Het Bobo-Doll experiment:
Sociale leertheorie: we leren niet enkel gedrag aan door eigen ervaringen mbt baten en straffen,
maar ook het zien van modellen heeft eveneens een effect.

Hoofd-en interactie-effecten !!!!!
Wanneer experimenten meerdere onafhankelijke variabelen bevatten kan de onderzoeker 2 types
conditionele of moderatie-effecten bestuderen:

● Hoofdeffect: effect van een onafhankelijke variabele op de afhankelijke variabele, zonder
rekening te houden met de andere onafhankelijke variabele(n).

- Gemiddelde van uitkomsten.

● Interactie-effect:
- Wordt bedoelt dat het effect van een onafhankelijke variabele afhangt van het

niveau van een andere onafhankelijke variabele.
- De mate waarin het effect van één onafhankelijke variabele op de afhankelijke

variabele bepaald wordt door de waarde van een andere onafhankelijke variabele.
- Vergelijking van verschillen.

➔ Combinaties:
- Hoofdeffect van onafhankelijke variabelen X op Y
- Hoofdeffect van onafhankelijke variabele Z op Y
- Interactie tussen onafhankelijke variabelen X en Z op Y

4
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Statistische significantie
Statische analyse: op basis hiervan wordt de berekening gemaakt die de waarschijnlijkheid
(betekenisvolheid) van de resultaten (verschillen) berekent.

Statische significantie
- Van effect: zijn de verschillen betekenisvol en niet aan het toeval kunnen worden

toegeschreven?
- Ondanks dat er slechts een kleine kans is dat statistische significantie resultaten toevallig

zijn, blijft het belangrijk om deze onderzoeksresultaten te repliceren.
⇩

- Replicatieonderzoek: opnieuw uitvoeren van het onderzoek om de uitkomst te
dubbelchecken. Het dient niet op 100% dezelfde manier het onderzoek te recapuleren
maar dient dezelfde conceptuele variabelen te bestuderen in en andere contexten of met
behulp van andere operationaliseringen en/of andere methoden.

- Significatiedrempels:0,5;0,1;0,001

Validiteit
2 soorten validiteiten:

1) 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 & controle proefleider.
- Gewerkt met controlegroepen = vergelijkingspunt.

- Controlegroep: groep deelnemers die exact dezelfde procedures krijgen
opgelegd maar niet blootgesteld worden aan de onafhankelijke variabelen.

- Bedreigende factor:
● Proefleidereffect: de verwachtingen van de proefleider over het experiment

bepalen zijn/haar gedrag tav de deelnemers, waardoor deelnemers op hun
beurt hun gedrag aanpassen.
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2) 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.

- Veralgemeend kunnen worden naar andere operationele definities, deelnemers,
situaties en tijdstippen.

- Een exp is extern valide indien een andere proefgroepen dezelfde resultaten
boeken

- Oplossingen:
- Inductief en dus nooit logisch dwingend
- Replicatie met andere taken, deelnemers ,situaties ,tijdstippen

- Bedreigende factoren:
● Representativiteit van taken:

➔ Werelds realisme: de mate waarin de onderzoekssituatie met de
werkelijke wereld overeenkomt.

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

● Deceptie/debriefing: het verstekken van valse informatie aan deelnemers
over de doelstellingen van het onderzoek
=> Het doel hiervan is ervoor te zorgen dat deelnemers zich natuurlijk en
spontaan gedragen.

4. Ethiek en waarden
Naar aanleiding van het Stanford Prison experiment waarbij men toch wel kan twijfelen aan de
ethische juistheid, werd de institutionele beoordelingscommissie in het leven geroepen.
Onderzoeksvoorstellen die niet door de ethische commissie geraken, krijgen geen financiering.

⇩

Institutionele beoordelingscommissies: bepalen of je experiment financiering krijgt en of het
ethisch is.

Zaken waaraan een experiment moet voldoen:
● Geïnformeerde toestemming: expliciete toestemming nodig van participant om aan een

studie deel te nemen.
- Vaak niet in detail uitgelegd, maar eerder vage of beperkte informatie gegeven

want volledige kennis kan houding veranderen en reacties beïnvloeden wat interne
validiteit in onderzoek in gevaar brengt.

- Informed consent/geïnformeerde toestemming: formulier dat men moet tekenen
voor aanvang van experiment.

- Het misleiden van de deelnemers met betrekking tot lichamelijke risico’s, ongemak
of onaangename emotionele ervaringen is verboden, hoewel het achterhouden van
minder essentiële informatie wel mogelijk is.

● Debriefing: alle uitleg van het experiment geven op het einde. (is noodzakelijk!)
- De onthulling van de bedoeling van het onderzoek aan de deelnemers na het

beëindigen ervan, waarmee de onderzoeker de eventueel opgewekte negatieve
gevoelens neutraliseert en het belang voor de wetenschap van de bijdrage van de
deelnemers beklemtoont.

- Wanneer deceptie gehanteerd werd => noodzakelijk om na onderzoek
duidelijkheid te verschaffen over aard onderzoek = debriefing.

- Ondervonden dat de deelnemers meestal positief staan tegenover hun deelname,
zelfs indien er sprake is van deceptie en de geringe gevolgen die eruit
voortvloeien.

Waarden en wetenschap
= Vertrouwen in wetenschap neemt af in laatste 4 decennia.

- Wetenschap en ideologie zijn niet onafhankelijk.
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- Tegenwoordig worden wetenschappelijke bevindingen aan de rechterkant van het politieke
spectrum minder aanvaard.

- Typisch gezien zijn sociaal-psychologen (s-p) links-georiënteerde mensen die staan
voor progressiviteit.

- Conservatieve mensen hebben moeite met veranderingen en dat is nu net dat wat
de wetenschap in de sociale psychologie voortdurend aantoont.

- Typisch gezien worden hypothesen van conservatieve s-p minder aanvaard, wat
door kwatongen kan gebruik worden als een reden om het gebrek aan objectiviteit
aan te tonen.

- Volgens sommige onderzoekers garandeert het correcte gebruik van methodologie dat
ideologische standpunten niet in wetenschappelijke kennis doordringen. Anderen zijn ervan
overtuigd dat de wetenschap nooit volledig waardevrij kan zijn.

- Ideologie is eveneens aanwezig in het wetenschapsbedrijf
- Artikel: 8% 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.
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Hoofdstuk 3: het sociale zelf

Enkele vragen:
- Katten en honden herkennen zichzelf in de spiegel. <-- Fout
- Zuur kijken maakt je ongelukkig. <-- Juist
- Door gedrag dat iemand graag stelt, te belonen, zal deze persoon dit gedrag nog meer

vertonen. <-- Fout
- We hebben voorkeur voor letters uit onze eigen naam. <-- Juist
- Mensen die een ‘rol’ spelen, vallen dikwijls door de mand. <-- Fout

Voorwoord
- Zelfkennis is een belangrijke voorwaarde om goed te kunnen functioneren. Wie een

verkeerd beeld heeft van hun capaciteiten , loopt het risico keer op keer teleurgesteld te
worden, waardoor de zelfwaardering daalt.

- Het zelf had evolutionaire adaptieve voordelen.

1. Wat is het sociale zelf?
‘Wie ben ik’ te beantwoorden op 2 manieren:

● Zelfconcept: alle kennis (opvattingen/gedachten) die we hebben over onszelf. ‘mij’.
● Zelfregulatie: de actor die weet, het ‘ding’ dat ons dagelijks leven stuurt. ‘ik’.

⇩

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

1.1. Oorsprong van onszelf
Wanneer spreken we van ‘het zelf’?

● Het vermogen om jezelf als een distinctieve entiteit te zien.
- Spiegeltest – Gallup

- Wanneer we een chimpansee voor de spiegel zetten, bekijkt het zichzelf.
- Wanneer we verdooft op het voorhoofd een rode verfstip aanbrengen, die

niet anders gezien kan worden dan door in de spiegel te kijken, merkt de
chimpansee dat op: Hij wil het wegdoen, maar raakt zichzelf aan en niet de
spiegel.

- Hij beseft dus: “die in de spiegel ben ikzelf”.
=> Dieren met een sociaal complex leven hebben een eigen ‘ik’. VB olifanten

- Spiegelproef bij jonge kinderen – Lewis & Brooks Gunn
- Kinderen herkennen zichzelf in de spiegel tussen de 18 en 24 maanden.

Hoe ouder ze worden, hoe bewuster ze worden van het ‘ik’.
- Zelfherkenning bij apen en kinderen vormt de eerste uitdrukking van het

bestaan van het zelf.
- Als je dat vermogen niet hebt ga je op in de omgeving.

● Geen zelf zonder de ander (sociale relaties).
- Spiegeltest: maar: als men een chimpansee die nog nooit een andere chimpansee

gezien heeft, voor de spiegel zet, herkent die zichzelf niet.
- Het Zelf wordt verder ingevuld door anderen.

● De perceptie van anderen tegenover jou.
- Cooley - ‘Looking glass self’/Spiegelzelf:

- ‘Je ziet jezelf door de ogen van anderen’.
- De reflecties van anderen vormen het ruwe empirische materiaal waaruit

het zelf wordt opgebouwd.
- Hoe anderen je zien ga je uiteindelijk ook jezelf zien.
- ‘hetzelf’ wordt opgevuld door zaken die anderen over ons denken.
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- Mead - The generalised other:
- Via sociale relaties komt de mens tot een algemeen beeld van de waarden

en normen die gelden in de maatschappij.
- Morele ontwikkeling kind adhv volwassene: via het overnemen van rollen,

de maatschappelijke waarden de onze maken.
- Om een significante andere te zijn moet je een rol in de maatschappij

hebben.

Ook recentere theoretische standpunten beklemtonen dat het zelfbeeld vooral wordt ontleend aan
vroegere/huidige relaties met betekenisvolle personen in het leven.

1.2. Zelfschema’s
Zelfconcept:
= Het geheel van opvattingen van een individu over zijn/haar persoonlijke eigenschappen.
= Interne representatie van wie je denkt te zijn en bevat aspecten die refereren aan sekserollen,
etnische identiteit, persoonlijkheid, bekwaamheden, hobby’s…

- Zelfbeeld: wat je zou oplijsten als je jezelf beschrijft.
- Zelfconcept bestaat uit een aantal zelfschema’s:

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

● Een soort kennisstructuren, een actieve kennisverzameling.
● Sturen de interpretatie van individuele levenservaringen en de latere herinnering

eraan.
● ! Hoe groter het zelfschema, hoe meer betekenis het heeft.
● 2 soorten:

● Schematisch: heeft een betekenis;
VB eten; hoeveel calorieën over alles weten.

● A-Schematisch: als je geen schema hebt/eigenschap is niet relevant.
Vb iemand let weinig op wat ze eten, denken niet aan hun gewicht
overdag.

● Voor schematische mensen zijn er tal van situaties die het zelfschema activeren en
steeds verder versterken. VB Denk: schematisch voor gewicht --> omkleedkamer bij LO

● Zelfschema’s sturen interpretatie van individuele levenservaringen en de
herinneringen hieraan

- Mensen die schematisch zijn voor een eigenschap vormen sneller opinies
over zichzelf over deze eigenschappen.

- Herinneringen consistent zijn aan een zelfschema worden beter en
gedetailleerder herinnerd

- Herinneringen niet-consistent aan een zelfschema wordt sneller vergeten
● Mens is geneigd om eigen zelfschema’s toe te passen bij infoverwerking over

anderen.

Experiment – Rogers:
- Participanten moesten verschillende woorden beoordelen volgens 3 categorieën:

- Lettertype
- Betekenis
- Feit of het woord al dan niet het zelf beschrijft.
- Na de beoordelingstaak moesten de participanten zoveel mogelijk woorden

opschrijven die ze zich nog konden herinneren.
- De deelnemers herinnerden zich veel meer de woorden die betrekking hadden op

hun zelf.
⇩

Zelfreferentie-effect: informatie gerelateerd aan het zelf wordt beter verwerkt en beter onthouden.
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1.3. Zelfregulatie
Zelfregulatie: intentionele poging om gedachten, gevoelens en gedrag te controleren en eventueel
te veranderen aan de hand van interne standaarden.

- ‘ik’ het stuur in handen.
- Controle-theorie: stelt het mechanisme van de negatieve feedbackloop voorop.

● Individu: een zelfregulerend systeem (met hiërarchische niveaus)
- Hoogste niveaus: referentiepunten voor gedrag: “standaard” genoemd:

● Het ideale zelf
● principeniveau
● programmaniveau

- Wanneer het gedrag niet meer gelijk is aan de ‘standaard’ wordt het
gedrag bijsturen a.d.h.v. referentiepunten hogere niveaus.

2 theorieën:
1) Zelfdiscrepantietheorie: er treedt een discrepantie op tussen wie je bent (actuele ik) en

tussen wie je wil zijn (ideale ik).
- 3 zelfconcepten:

● Actuele zelfconcept/zelf: hoe de persoon zichzelf momenteel ervaart.
● Ideale zelfconcept/zelf: zou-willen-zelf.
● Ought self: zou-moeten-zelf

- Gerelateerd aan plichtsbesef en verantwoordelijkheid.
- Ideale & Ought self worden als ‘zelfgidsen’/maatstaven gebruikt.
- Gevolg van grote discrepantie: ontwikkel je een lagere zelfwaardering.
- Aard van negatieve gevoelens hangt af v/d specifieke zelfgids

➔ Ideale zelf: bedroefdheid, teleurstelling, depressie, frustratie
➔ Ought self: bezorgdheid, angst, irritatie, schuldgevoelens

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

- Intentie het gedrag in overeenstemming te brengen met de standaarden.
- Zelfbewustzijn is aversief, want het confronteert ons met onze beperkingen.
- 2 oplossingen om ervaren discrepantie weg te werken:

● Gedrag aanpassen zodat discrepantie vermindert.
● Bewustzijn verminderen. Wanneer het mogelijk is de discrepantie te

verkleinen of jezelf er niet tot in staat te stellen. VB middelen om
zelfbewustzijn te ontvluchten.

- Experiment: deelnemers werden gevraagd om een ongevaarlijke slang uit een
mand te halen.

3



- In de ene conditie kregen deelnemers voor ze dit moesten doen een
spiegel voor zich, en toen waren ze minder geneigd om de slang uit de
mand te halen.

- De verklaring voor dit effect is dat de deelnemers in de spiegelconditie een
betere toegang hadden tot hun interne ervaring en zich dus beter bewust
waren van hun angsten.

- Onderzoek - Csikszentmihalyi & Figurski:Deelnemers werden gedurende
een week gevolgd en kregen om de twee uur een signaal waarbij ze
moesten opschrijven waaraan ze op dat ogenblik dachten.

- Slechts 8% van de 4800 opgetekende gedachten ging over het
zelf. Bovendien bleek dat wanneer deelnemers aan zichzelf aan het
denken waren, ze zich relatief ongelukkig voelden en wensten dat
ze iets anders aan het doen waren.
=> Zelfbewustzijn is dus vaak een negatieve toestand, net omdat
de discrepantie opvallend wordt.

- Studie - Stirman en Pennebaker:
- Suïcidale poëten gebruiken veel meer de woorden ik, mij, mijn.
- Niet-suïcidale poëten gebruiken vaker de woorden we, wij, ons, ze.

- oorzaken en gevolgen zelfbewustzijn:

Beperkingen van zelfregulatie:
Ego-uitputting: zelfregulatie is een beperkte hulpbron die uitgeput kan raken na veelvuldig
gebruik.

● Alle inspanningen tot zelfcontrole putten uit hetzelfde reservoir.
(zelfcontrole put uit dezelfde hulpbronnen als alle andere processen die aandacht vereisen)

● Inspanning tot zelfcontrole leidt tot mentale & fysieke vermoeidheid: zelfregulatie vraagt
inspanning, moeite en mentale energie. (het is zoals een spier: wanneer je ze gebruikt
hebt, raakt deze vermoeid en verliest hij kracht)

=> Wnr je jezelf reguleert heb je minder energie voor andere zaken.

Studie - Muraven en Baumeister:
- Deelnemers kregen een film te zien van dode of stervende dieren.

Tijdens het fragment werden de deelnemers gevraagd om hun
emoties te controleren door deze te onderdrukken of te
overdrijven, ofwel kregen ze geen specifieke emotie-instructies.

- De zelfcontrole werd gemeten aan de hand van de tijd dat de
deelnemers in staat waren een handgreep samen te knijpen.

- Deelnemers waren minder succesvol in deze taak als ze eerst hun
emoties hadden moeten controleren => hun energie was lager dan
degene die geen zelfcontrole hadden beoefend.
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2. Zelfconcept
Je kan jezelf op 4 manieren opvullen:

● Introspectie
● Zelfperceptie
● De invloed van anderen
● Impact van geslacht, generatie en cultuur

2.1. Introspectie (denk over jezelf)
Introspectie: het observeren en onderzoeken van interne processen zoals denkbeelden, emoties en
motivaties.

- Het proces van in jezelf kijken, over jezelf nadenken.
- Introspectie lijkt dus erg belangrijk om jezelf te leren kennen en jezelf te leren begrijpen

(zelfkennis).

Toch moeten er enkele kanttekeningen gemaakt worden:
● We denken niet vaak aan onszelf (6de plaats) Csikszentimihalyi en Figurski.
● Introspectie kan inaccuraat zijn/leidt niet persee tot de juiste zelfkennis: niet bewust zijn

van de directe oorzaken van onze gedragingen en gedachten, ze gebeuren onbewust en
automatisch.

● Voor actief gedrag/complexe beslissingen zullen we onze intuïtie volgen.
=> Mensen komen vaak tot besluiten zonder de echte reden ervoor te kunnen
aanduiden/verklaring verzinnen.

- Experiment - Wilson & Schooler: introspectie kan zelfs funest zijn voor zelfkennis
- Universiteitsstudenten werden gevraagd hun relatie tot een medestudent

te voorspellen. De groep die gevraagd werd hun antwoord te
beargumenteren, bleek uiteindelijk minder accuraat te zijn. Te veel
nadenken kan dus leiden tot verwarring, zeker voor oordelen die onder
normale omstandigheden voor een groot deel op intuïtie steunen.

- Experiment - Wilson & Schooler: Kan introspectie helpen beslissingen te maken?
- Moesten keuze maken tussen confituur.
- Bij nadenken over smaak, textuur etc. van confituur werden de confituren

als minder lekker ervaren.

- Kennen we onszelf?
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 (zie jezelf bezig)
Zelfperceptietheorie: de theorie stelt dat we gedachten en gevoelens kunnen afleiden uit de
observatie van het eigen gedrag en de situatie waarin het gedrag plaatsvindt.

- Observatie van ons eigen gedrag is vooral efficiënt wanneer onze zelfkennis zwak of
ambigu is.

- Perceptie is minder van toepassing bij situaties waarbij we sterke attitudes, preferenties
hebben.

Zelfperceptie van emoties:
Gelaatsfeedback hypothese: veranderingen in gelaatsuitdrukkingen kunnen leiden veranderingen
in de gemoedstoestand: maw we wenen niet omdat we ons droevig voelen, we voelen ons droevig
omdat we wenen.

➔ Studie - Strack: Wanneer mensen een potlood tussen hun lippen/tussen hun tanden
moeten steken, voelen ze zich respectievelijk droeviger/blijer.
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➔ Studie - Kleinke: effecten van nabootsen gelaatsuitdrukkingen sterker in spiegelconditie
=> idee dat er zelfperceptie bezig is.

➔ Studie - Zajonc: Gelaatsuitdrukkingen leidt tot fysiologische reacties.
=> De grimassen die we trekken, zorgen voor een andere bloedsomloop door de aders en
heeft dus effect op de hersentemperatuur.

- U: hoge temp.; slechter humeur
- e: lagere temp; beter humeur.

- Lichaamshoudingen nadoen (inkrimping of expansie) heeft invloed op onze emoties.
- Universeel fenomeen.
- Botox: spuit dus ook gevoelens plat. Aangezien we ons gezicht niet meer in een bepaalde

uitdrukking kunnen plaatsen, ervaren we ook minder emoties. Dit zorgt er ook voor dat we
elkaar moeilijker verstaan (non-verbaal)

Zelfperceptie van motivatie
2 soorten motivaties

● Intrinsieke motivatie: de motivatie om een activiteit uit te voeren die voortkomt uit de
eigen interesse, vanwege de uitdaging of gewoonweg omdat we het 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 vermijden van straf die het met zich meebrengt.

Overrechtvaardigingseffect: de tendens tot vermindering van intrinsieke motivatie voor activiteit
die geassocieerd worden met beloning of andere extrinsieke factoren. Door beloning gaan we iets
minder spontaan doen. We weten niet meer wat onze motivatie is door de verschillende redenen.

⇩

Klassiek experiment zelfperceptie – Lepper (vaak examen)
Kleuters kregen viltstiften om een tekening in te kleuren.

- Drie condities:
1. Kleurden de tekening in en kregen geen beloning.
2. Werden op voorhand meegedeeld dat ze een prijs konden winnen (=extrinsieke

motivatie)
3. Kleurden tekening in en kregen nadien onaangekondigd een prijs.

- Een week nadien kregen kleuters opnieuw viltstiften om te kleuren, en zagen we duidelijk
dat de kleuters uit groep 1 & 3 nog steeds intrinsiek gemotiveerd waren, maar de kinderen
uit groep 2 waren veel minder geïnteresseerd.

- Men moet bij de onverwachte motivatie niet twijfelen aan de motivatie; de beloning heeft
geen effect.

2.3. De invloed van anderen
Het ‘zelf’ is een sociale constructie: hoe we onszelf beschrijven hangt af van de situatie waarin we
ons bevinden. (bv. wanneer een prof je vraagt jezelf te beschrijven, begin je waarschijnlijk met te
zeggen dat je student bent, wanneer je jezelf op reis moet beschrijven, begin je waarschijnlijk met
je nationaliteit).

Sociale vergelijkingstheorie
Sociale-vergelijkingstheorie – Festinger:

- Mensen die zich onzeker voelen over hun capaciteiten of opinies, zichzelf evalueren door
zich met anderen te vergelijken.

- Stelt dat we alleen sociaal gaan vergelijken als er geen objectief materiaal voorhanden is.
- Vergelijkingsprocessen zijn belangrijk als de werkelijkheid niet duidelijk is; anders is het

niet nodig.
⇩ later gebleken:
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Mensen vergelijken zichzelf ook met anderen wanneer er objectief materiaal voorhanden is.
Sociale vergelijking maakt het mogelijk om snel attitudes aan te nemen en zich opinies en
meningen te vormen, waardoor we minder informatie moeten verwerken.

⇩ Bewijs:
Studie - Klein:

- Aan studenten werd gevraagd om kunstwerken te beoordelen.
- Na de beoordeling kregen ze een score toebedeeld van 40%/60% en werd hun gezegd of

ze hoger of lager dan gemiddeld scoorden.
- Nadien moesten ze zichzelf evalueren: studenten richtten zich vooral op het feit of ze lager

of hoger dan gemiddeld presteerden om te zeggen hoe goed/slecht ze gepresteerd
hadden.

- Wanneer we ons vergelijken met anderen, doen we dat met personen die op ons gelijken.
=> ‘vergelijkbare anderen’.

Twee-factoren-emotie-theorie
Twee-factoren-emotie-theorie – Schachter:
De ervaring van emoties is gebaseerd op 2 factoren:

● Fysiologische opwinding
● Cognitieve interpretatie van die opwinding.

De theorie zegt dus ook dat het ervaren van emoties in 2 fasen gebeurt:
1) Mensen ervaren fysiologische opwinding.
2) Mensen moeten de fysiologische opwinding interpreteren.

(dit proces wordt beïnvloed door de personen rondom ons heen)
⇩

Experiment - Schachter & Singer
3 condities:

1) Proefpersoon kreeg epinephrine toegediend en werd daarover geïnformeerd.
2) Proefpersoon kreeg epinephrine toegediend en werd daarover niet geïnformeerd.
3) Proefpersoon kreeg placebo toegediend.

- Na de toediening kregen de proefpersonen in een ruimte met een mannelijke handlanger
een vragenlijst. Hierin stonden vragen zoals ‘Heeft je moeder ooit een buitenechtelijke
relatie gehad?”.

- Tijdens het invullen van de vragenlijst werd de handlanger ofwel extreem boos,
verscheurde hij het papier en liep weg, ofwel werd hij extreem gelukkig en begon hij rond
te huppelen enzo.

- Groep 1 had het gedrag van de handlanger geen effect, omdat de personen geïnformeerd
waren over de fysiologische opwinding die zich zou voordoen.

- Groep 3 had dit ook geen effect, omdat er geen fysiologische opwinding was.
- Groep 2 voelden de fysiologische opwinding, maar hadden hier geen verklaring voor en

moesten dus hun gewaarwording interpreteren. Om dit te doen, gebruikten ze het gedrag
van de handlager.

Besluit: Niet alleen voor kennis, maar ook voor emoties vergelijken we ons met anderen. Anderen
zijn relevant om te begrijpen hoe we ons voelen.

Directe impact van anderen
Het zelfconcept zou moeten overeenstemmen met de perceptie van wat anderen van ons denken.

- Probleem: Wat we van onszelf denken kot vaak niet overeen met wat anderen van ons
denken.

- Sterke variatie van de impact die anderen op ons hebben:
➔ Significante anderen:

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

- Vooral impact op jonge leeftijd groot.
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2.4. Impact van geslacht, generatie en cultuur
Geslachtsverschillen:
Psychische verschillen tussen man/vrouw zijn kleiner dan de gelijkenissen.

- Meisjes: investeren meer in interpersoonlijke relaties; grotere relationele afhankelijkheid.
(vrienden/familie)

- jongens: investeren meer in sociale groepen; grotere collectieve afhankelijkheid.
(voetbalploeg, nationale identiteit)

- Mannen en vrouwen verschillen zijn al op jonge leeftijd aanwezig.
- Psychische androgynie: mannelijke en vrouwelijke psychische verschillen zijn aanwezig in

1 persoon.

Generatieverschillen:
Cohorente theorie:
Inglehart:

- Oudere generaties zijn meer matrialistisch ingesteld, en de waarden die hieraan aansluiten
zoals traditie en volgzaamheid.

- Jongeren zijn meer gericht op postmateriele waarden zoals individule zelfstandigheid,
zelfontplooing, emancipatie.

Latere analyses:
- Twijfel of de recentere generaties jongeren de weg naar zelfontplooing gevonden hebben.
- Elke jonge generatie is een generatie die narcistisch is/denkt: later evolueren van een

generation ‘me’ naar een generation ‘we’.

Culturele verschillen:
Meer verschillen hierbij dan tussen sekse.
2 soorten culturen

● Individualistische culturen: onafhankelijkheid, autonomie en zelfredzaamheid staan
centraal. (USA, Australië, UK, Canda, Nederland, België) => Westen.

● Collectivistische culturen: onderlinge afhankelijkheid, samenwerking, groeps-en familiale
banden staan centraal. (Guatemala, Ecuador, Indonesië, Pakistan, Korea) => Afrikaans,
Aziatisch,..

Culturele concepties van het zelf
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.
=> binnenin culturen kunnen er ook verschillen zijn.

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 individualistische cultuur vertonen een voorkeur voor de deeltjes die
uniek/in de minderheid zijn.

- Leden van een collectivistische cultuur vertonen een voorkeur voor de deeltjes die in de
meerderheid zijn.

Onderzoek: het activeren van beide culturen via taal dus een direct effect op de beschrijving van
het zelf. => Gevolg:

- Amerikanen & Europeanen zijn daadwerkelijk geneigd te geloven dat ze uniek zijn.
- Leden van collectivistische culturen geloven dat ze sterk op anderen gelijken.
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3. Zelfwaardering (affectieve kant)
3.1. De behoefte aan zelfwaardering
Zelfwaardering: de affectieve component van het zelf, bestaande uit een algemene evaluatie van
het zelf en een algemene inschatting van iemands waarde.

- Niet alleen de mate van zelfwaarde speelt een rol, maar ook de stabiliteit ervan.
- Het is ook niet alleen een individuele verschilvariabele, maar het niveau ervan wordt ook

door situationele factoren bepaald.(externe factoren).
- Het is afhankelijk van situationele factoren zoals succes en mislukking,…

Levensgebeurtenissen hebben dus een grote impact op zelfwaardering.
- Hoe we ons over onszelf voelen ↔ zelfconcept: hoe we over onszelf denken.

Zelfwaardering bij jongeren: over het algemeen hebben jongeren een positief zelfbeeld; een goede
relatie met de ouders en nemen ze uitgebreid deel aan het verenigingsleven. (conclusie Vlaamse
Jeugdmonitor) => De meeste mensen hebben een positief zelfbeeld van zichzelf.

Oorzaken van behoefte aan zelfwaardering:
● Leary & Baumeister: zelfwaardering is een barometer van de mate waarin anderen ons

aanvaarden. Primaire behoefte van relatievorming en erkenning.
● Greenberg - Terror Management Theorie: iedereen is zich bewust van/en bang voor de

onontkoombare dood. Zelfwaardering is een buffer voor doodsangst.
● Maslow: zelfwaardering is een voorwaarde voor psychisch welbevinden.

Positief zelfwaardering; meer inspanningen en minder mislukken.

3.2. Mechanismen van zelfverheerlijking (6)
Mensen hebben doorgaans een hoge pet op van zichzelf: schatten zichzelf hoger in dan anderen op
vlak van bekwaamheden, positieve eigenschappen, geleverde bijdragen in teams en controle over
gebeurtenissen.

1) Impliciet egotisme: een atomische onderhuidse vorm van verheerlijking van alles wat met
het zelf te maken heeft.
= onbewuste vorm van zelfverheerlijking.

- VB1 naamlettereffect: we vinden de letters uit onze eigen naam mooier/leuker dan
de andere letters. De mensen die van dit verschijn wisten hebben nog meer liefde
voor de letter uit hun naam. (zo ook woon en werkplaats zo vaak gekozen).

- Toont aan hoe vol we van onszelf zijn.
- VB2 Bij een ondervraging van studenten bleek ook dat studenten hun eigen kansen

in de toekomst beter inschatten dan die van iemand anders.
- Iemand met de naam Blomme, vlugger geneigd bloemist te worden.

2) Zelfdienende informatieverwerking: onszelf bedotten: onze keuze is de juiste, onze positie
is de beste.

- Uitgebreide theorieën worden geconstrueerd om de rooskleurige toekomst te
ondersteunen.

- We zijn heel ingenieus in het vinden en combineren van allerlei argumenten die tot
de gewenste conclusies blijven.

- ‘Illusie van objectiviteit’
- We zorgen ervoor dat de keuzes die wij maken ivm onze toekomst, altijd

gerechtvaardigd kan worden/goede uitkomst hebben.
- Bv. bij de vraag of een vaste relatie in de jeugd een voordeel heeft voor een

langdurig huwelijk, waren beide groepen (zowel die met als die zonder relatie)
ervan overtuigd dat hun situatie een voordeel bood aan het hebben van een
langdurige relatie.

9



3) Zelfhandicappering: gedrag bedoeld om eigen prestaties te ondermijnen zodat we een
excuus hebben voor de te verwachten mislukking. => Faalervaring verklaren.

- VB Ik heb mijn examen niet gekunnen, maar dat is logisch want ik heb tot 6h
vanmorgen op café gezeten. (je moet dus niet twijfelen aan mijn bekwaamheid)

- Mannen handicaperen vaak door drugs te gebruiken of niet te oefenen.
- Vrouwen steken het vlugger op stress en fysieke symptomen.
- Experiment – Berglas & Jones

= Studenten kregen 2 testen met analogieën: de ene was makkelijk, de andere
was moeilijk.

- Na de eerste test kregen ze de keuze om een geneesmiddel te nemen die
ofwel de prestatie bevorderde, ofwel de prestatie verslechterde. Mensen
met hoge verwachtingen voor de tweede test kozen voor het bevorderende
middel, mannen (niet vrouwen) die bang waren voor de resultaten van de
tweede test kozen voor het verzwakkend middel opdat ze een excuus
zouden hebben indien ze slecht presteerden op de test.

- Zelhandicapering.
- Als ze de test toch goed doen kan de zelfhandicapering zelfpresentatie

worden.
- Tice:

- Mensen met laag zelfbeeld: handicapering voor defensief excuus.
- Mensen met hoog zelfbeeld: handicapering om meer geprezen te worden.

4) Zich koesten aan andermans succes:
- Verhoogde zelfwaardering door associatie met succesvolle personen.
- BIRGING: Basking In Reflected Glory.
- We affirmeren onszelf graag met dingen die goed gaan.
- VB meer identificeerbare voetbalsupporters na een overwinning van het team.
- VB2 verkiezingsaffiches van de winnende partij blijven langer hangen.

5) Afstand nemen van dingen die het slecht doen/negatieve connotatie:
- CORF (cut off reflected failure): afstand nemen van dingen die het slecht doen.
- VB wanneer de voetbalploeg het slecht doet, distantiëren we ons daarvan.
- Mislukking zorgt voor een fysiologische reactie (daling testosteron mannen).

6) Neerwaartse sociale vergelijkingen:
- We vergelijken ons met gelijkende anderen, maar als we slechter presteren dan

hen dan vergelijken we ons met degene die het slechter doen.
- De defensieve neiging om onszelf te vergelijken met anderen die het minder goed

hebben.
- Voor de zelfwaardering is het beter om onszelf te vergelijken met mensen die het

minder goed doen, of minder goed doen.
- Kan een opbeurend effect geven voor mensen met lage zelfwaardering.
- Hangt ervan af of het bij ons zelfconcept past, anders associëren we ons met de

succes van een ander (birging). Wanneer dit wel een belangrijk aspect is voor
onszelf ervaren we kingsjaloezie + daling zelfwaardering.

- Vb de meeste kankerpatiënten vergelijken zich met andere patiënten die het
slechter hebben.

- Wanneer je beste vriend succesvol is, zijn we pas jaloers als die persoon succesvol
is op eigenschappen die relevant zijn voor het zelfconcept. (aangetoond door
studie Tesser)

3.3. Zijn positieve illusies adaptief?
De roze ballon rond onszelf doet ons functioneren, moesten we die niet hebben, voelen we ons niet
goed: het is dus gezond om positieve illusies over onszelf te hebben. (natuurlijk geen groteske)
Een zekere vorm van bescheidenheid leidt tot een positieve beoordeling van anderen.
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Mensen met een meer accuraat beeld van zichzelf voelen zich slechter. Zij hebben een betere
vergelijking van zichzelf met anderen.

Positieve illusies:
- 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. => De realiteit haalt hen in.
- Mensen met een overdreven zelfwaardering worden negatiever beoordeeld.
- Personen met een hoge zelfwaardering worden vlugger boos na negatieve feedback,

afwijzing en andere egobedreigingen.

4. Zelfpresentatie (opgeblazen beeld v/h zelf)
Zelfpresentatie: het proces waarbij we vorm trachten te geven aan de impressies die anderen van
ons vormen.

Redenen waarom we aan zelfpresentatie doen:
● Voordelen van anderen willen verkrijgen.
● Een beeld van onszelf ophangen dat door anderen bevestigd kan worden, waardoor het

zelfconcept versterkt wordt.
● Reputatie: verduidelijking voor anderen wat ze van ons kunnen verwachten.

Men heeft dus een publiek voor ogen en speelt een soort theater. (Gergen)
=> Later wordt gezien dat dit ‘sociaal bewustzijn’ overschat wordt. = Er is eigenlijk weinig publiek.

⇩

Spotlight-/schijnwerperseffect: de overtuiging dat de publieke schijnwerpers meer op ons gericht
zijn.

4.1. Strategische zelfpresentatie
Strategische zelfpresentatie: strategieën die men gebruikt om de indrukken van anderen in een
bepaalde richting te sturen om macht, invloed, sympathie of goedkeuring te verwerven.

3 vormen van strategische zelfpresentatie: (met elk een ander doel)
1) Get along (sympathiek overkomen)

- Vleien/complimenteren: subtiele vormen ervan, anders werkt het niet.
- Gelijkenissen opdrijven; server voor sociale relaties.
- Uiterlijke aantrekkelijkheid

2) Get ahead (vooruitkomen, dingen verkrijgen)
3) Status VB met een ferrari rijden

Experiment - Zanna & Pack (gelijkenissen opdrijven)
Vrouwen kregen te horen dat ze ofwel een attractieve man, ofwel een niet-attractieve man zouden
ontmoeten. Beide groepen kregen te horen dat de man traditionele sekserollen verkoos. Wanneer
beide groepen een vragenlijst moesten invullen die aan de man zou getoond worden, pasten de
vrouwen die de attractieve man zouden ontmoeten hun vragenlijst zo aan alsof zij ook voor de
traditionele sekserollen stonden.
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4.2. Zelfverificatie
Zelfverificatie: het verlangen door anderen gezien te worden zoals we onszelf zien, waardoor ze
het zelfbeeld kunnen bevestigen.

- Is een andere vorm van zelfpresentatie.
- Behoefte tot zelfverheerlijking blijkt sterker te zijn dan de behoefte van zelfverheerlijking.
- De behoefte om zichzelf strategisch te presenteren kan conflicteren met de behoefte tot

zelfverificatie.
⇩

We willen een goede indruk maken, maar tegelijk willen we ook dat anderen een accurate indruk
hebben die het zelfconcept bevestigt, omdat we nu eenmaal een stabiel en coherent zelf
nastreven.

Studie – Swann: verzamelde heel wat bewijsmateriaal waaruit bleek dat mensen vaak selectieve
feedback uitlokken om het zelfconcept te bekrachtigen.
Experiment:

- Deelnemers aan een experiment werden door een handlager als onderdanig of dominant
bestempeld. Wanneer de uitspraak juist was, werd deze aanvaard. Zo niet, deed de
persoon er alles aan om het tegendeel te bewijzen.

- Ook wanneer iemand een negatief zelfbeeld heeft, wil die zijn zelfbeeld bevestigd zien en
gaat die in een experiment kiezen voor de persoon die hem negatief geëvalueerd had.
Mensen met een positief zelfbeeld daarentegen, gaan kiezen voor iemand die hen positief
geëvalueerd heeft. Deze neiging is ook aanwezig bij hechte relaties.

=> Verklaard: vaak gaan mensen met een negatief zelfbeeld een slechte partner nemen want het
lijkt alsof zijn feedback accuraat is = psychisch support.

4.3. individuele verschillen in zelfsturing
Zelfsturing: de neiging om het gedrag af te stemmen op de eisen van sociale situaties en andere
personen.

- Iemand die hoog op zelfsturing scoort doet aan zelfpresentatie.
- Individuele verschillen.

Snyder ontwikkelde de zelfsturingschaal.
● Hoog (men past zich aan)

- Ik zou wss een goede acteur zijn.
- Ik kan onvoorbereid spreken, zelfs over onderwerpen waarover ik niets weet.

● Laag (men is relatief stabiel in verschillende situaties)
- Ik vind het moeilijk om het gedrag van anderen na te bootsen.
- Ik verdedig alleen ideeën waar ik achter sta.

=> Geen van beide oriëntaties is het beste, maar het is belangrijk om niet extreem te zijn.

5. Slotwoord: het dynamische zelf
De sociaalpsychologische bevindingen die we in dit hoofdstuk zagen, geven de aanleiding tot een
meer dynamische en actieve invulling van hoe men tot kennis en zelfwaardering komt.

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

- Zelfperceptietheorie: het opnemen van uitdagende rollen helpt jezelf te veranderen.
- Een scala aan zelven ondersteunt de zelfwaardering.
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Hoofdstuk 4: Sociale perceptie
Sociale perceptie: een algemene term voor de processen die de basis vormen van hoe we tot
oordelen over anderen komen.

1. Het ruwe materiaal van de eerste indruk
Eerste indrukken worden in een paar seconden tijd of zelfs in een tiende van een seconde
gemaakt.
Belangrijke informatiebronnen:

● Waarneming
● Uiterlijk
● Situaties
● Gedrag

1.1. De waarnemer
- Heeft een belangrijke impact.
- Verschillen tussen observatoren heel belangrijk => Rekening mee houden.
- Iedereen heeft zijn eigen realiteit: we kijken met ons geheugen, zo interpreteren we zaken

en leggen we verbanden. Eerdere ervaringen in het geheugen hebben een grote impact op
hoe men informatie selecteert en verwerkt, men interpreteert adhv hiervan alles mee, van
wat men ziet. (via schema’s: zie hoofdstuk 6: sociale cognitie)

- Schema: een georganiseerde verzameling van kennis over een
stimulus/categorie van een stimuli. (bij iedereen is dit verschillend)

- Stuurt de verwerking van nieuwe informatie.

1.2. Het uiterlijk
= Gaan we uiterlijke kenmerken gebruiken om innerlijkheden mee af te leiden.

- Pythagoras bepaalde de intelligentie van zijn leerlingen door te kijken in zijn ogen.
- In de Middeleeuwen vergeleek JB da Porta mensen met dieren: mensen kunnen eruitzien

als paard, rat, havik. => Dieren menselijk afgebeeld met karaktertrekken erbij; men
verbond karaktertrekken met uiterlijkheden.

- 1 ste blik: automatische perceptie van ‘Primaire kenmerken’ (geslacht, huidskleur,
leeftijd); die we aan sociale categorieën kunnen wijzen.
+ andere uiterlijke kenmerken (lengte, gewicht, huidskleur, bril)

➔ Deze kenmerken activeren stereotypische opvattingen
VB “Bril = intelligentie” ; “Mooi = intelligent, succesvol, sociaal…”

➔ Sturen onbewust onze eerste indruk
=> Al deze kenmerken sturen de eerste indruk zonder dat de waarnemer zich daarvan bewust is.

- Van uiterlijk aantrekkelijke personen wordt aangenomen dat ze goede kwaliteiten hebben
(= wat-mooi-is, is-goed).

= We zijn vooral gericht op het gelaat.
● belangrijkste informatiebron
● Werkt door op persoonsperceptie (heel wat gevolgen)

- Een gelaatskenmerk dat uitgebreid bestudeerd werd, is het feit of het gezicht zacht
of hard is.

❖ Babyface:
- Grote ronde ogen, ronde kin, bolle wangen, hoge wenkbrauwen,

hoog voorhoofd, gladde huid.
- Worden beschouwd als hartelijk, vriendelijk, naïef, zwak, eerlijk en

onderdanig.
❖ Volwassen trekken:

- kleine ogen, lage wenkbrauwen, gerimpelde huid, hoekige kin.



- Worden beschouwd als sterkte, dominantie, competentie.
➔ Dit heeft ook een impact op sociale oordelen (gerechtszaken: minder snel

straf, grotere kans op jobs in verzorgende sector)
- Ook bij verkiezingen winnen vaak de personen die qua uiterlijk het sympathiekst

overkomen => !! Zelfs in een context waarbij het uiterlijk geen rol zou mogen
spelen, houden mensen er toch rekening mee.

- VB Men past uiterlijkheden aan om op een bepaalde manier bekeken te worden.

1.3. Situaties
Script: een vooropgezette opvatting over hoe een reeks gebeurtenissen zich zal voordoen in een
specifieke situatie.

- VB. gaan eten op restaurant: we gaan eerst bestellen, dan eten en dan betalen, niet
andersom.

⇩

Hebben op 2 manieren invloed op onze persoonsperceptie:
1) We zien wat we verwachten te zien.

- Experiment: men kreeg een foto te zien van een man en aan de ene groep werd
verteld dat hij aangevallen werd door een hond, aan de andere groep werd verteld
dat hij veel geld had gewonnen.

- De groep die verteld werd dat hij door een hond aangevallen was, zei dat
de man er angstig uitzag

- Terwijl de groep die verteld werd dat hij veel geld gewonnen had, zei dat
de man er gelukkig uitzag.

- De foto was hetzelfde.
➔ Exact hetzelfde kan als iets anders geïnterpreteerd worden door de

context/verwachting.

1) Kennis van de situatie stuurt persoonsbeoordeling.
- Wanneer iemand zijn gedrag conform is, denken we dat het gedrag aan de situatie

ligt. (weinig informatief) VB roept mee in een discotheek.
- Wanneer het gedrag niet conform is, linken we dat aan de persoon zelf.

(diagnostische waarde) VB Vrouw loopt schreeuwend door winkelstraat → “wat een
marginaal mens”

De sociale situatie is een belangrijke factor voor de interpretatie van gedrag, en wordt gestuurd
door schema’s.

1.4. Gedrag
Onze eerste indruk wordt gevormd door (Mehrabian)

● 7% verbaal gedrag
● 55% non-verbaal gedrag (lichaamstaal:houding/beweging)
● 38% paraverbaal gedrag (toon/ritme waarop iemand iets zegt).

1.4.1. Non-verbaal gedrag
Non-verbaal gedrag: gedrag dat de gevoelens van een persoon signaleert zonder woorden; door
gelaatsuitdrukkingen, lichaamstaal en vocale expressie.

- Het gedrag laat toe om innerlijke gevoelens af te leiden.

Gelaatsuitdrukkingen
- Darwin: de mogelijkheid om emoties af te leiden uit gelaatsuitdrukkingen is in het belang

van de overleving van de soort. Het is inderdaad belangrijk om zaken zoals woede/afkeer
te kunnen communiceren en interpreteren. Wanneer we iemand bedorven voedsel zien
eten, activeert dit bepaalde hersencentra, zoals wanneer we het zelf zouden eten.

➔ Gelaatsuitdrukkingen zijn universeel & aangeboren.



- Ekman: FACS (facial action coding system)
= systeem waarmee elke menselijke gelaatsexpressie in kaart wordt gebracht. Door de
studie van gelaatsspieren kunnen we accuraat definiëren hoe emoties gevormd worden.

- Hansen:
- Men merkt in een fotoreeks met 1 afwijkende emotie vlugger boze gezichten op

dan gelukkige/neutrale. => voor overleving.
- Bij boze gelaatsuitdrukkingen kreeg men onbewust fysiologische opwinding en

werden de gelaatsspieren geactiveerd.

- Over de hele wereld kunnen mensen 6 primaire emoties (baisisemoties) herkennen:
● Blijheid
● Angst
● Woede
● Afkeer
● Verdriet
● Verbazing.

=> Het herkennen is geen cultureel product, maar een facet van menselijke ervaring in
het algemeen. Zelfs met stammen die nagenoeg geen contact met de buitenwereld gehad
hebben, worden deze emoties herkend.

⇩

Er is dus sprake van cross-culturele herkenbaarheid van emotionele gelaatsuitdrukkingen, maar er
blijven wel manifestatieregels. VB in China/… is het veel minder conform om emoties te tonen.

Lichaamstaal – gebaren:
- Emoties worden niet enkel door het gelaat uitgedrukt.
- Deze emoties worden ook crosscultureel herkend.
- Deze non-verbale gedragingen verschillen tussen en zelfs binnen cultuur.

=> Cultuursensitief.
- Veel belang voor de ogen. => heeft vele gevolgen van opvattingen, ervaringen.
- Iemand in de ogen kijken: stijgt de fysiologische opwinding en worden in de hersenen de

‘sociale gebieden’ geactiveerd.
- Aanraking: uitdrukking van een positieve relatie, zorg en seksuele belangstelling. Het heeft

echter ook andere functie. Het drukt niet enkel intimiteit uit, maar ook dominantie en
controle.

Leugen en waarheid onderscheiden:
- Meestal accepteren we uitspraken van anderen vol vertrouwen.
- Mensen die beroepshalve leugens van waarheid moeten onderscheiden, zijn niet beter

hierin.
- We verraden onszelf door het gelaat en de lichaamshouding.
➔ 3 non-verbale communicatiekanalen verschaffen relevante informatie over bedrog:

1) De stem is het meestal diagnostische kanaal: mensen die sterk gemotiveerd zijn
om te liegen, verhogen hun stemtoon en spreken aarzelend.

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

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

- !! Nochtans letten we het meest op het gelaat, maar om dit te doen, moet je eigenlijk
getraind zijn op het zien van micro-expressies.

- Onwaarheden vertellen is meer cognitief belastend dan de waarheid vertellen.



2. Attributie: van elementen tot disposities
2.1. Attributietheorieën
Attributietheorieën: theorie over het proces van het toeschrijven van oorzaken aan gedrag.

- Grondlegger: Fritz Heider.
- We observeren anderen, analyseren hun gedrag en proberen te voorspellen wie wat zal

doen.

Soorten attributies:
1) Causaliteitsoorsprong: - Fritz Heider

● Persoonsattributies: toeschrijven van het gedrag van een actor aan intere
eigenschappen zoals aanleg, persoonlijkheid, humeur en inspanning. (intern)

● Situationele attributies: toeschrijven van het gedrag van een actor aan externe
factoren, zoals de taakmoelijkheid, andere personen en toeval (extern)

2) Stabiliteit
● Stabiele attributie: het toeschrijven van het 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 wel opgaan, maar op andere momenten wellicht niet
geldig zijn (humeur, toeval)

=>! Bij onszelf zullen we vlugger externe zaken aanduiden en bij anderen die in de fout zijn zullen
we interne oorzaken aanduiden.

Vb: iemand buist op examen sociale psychologie:
- Intern, stabiel: ik ben te dom
- Intern, stabiel: ik ben lui
- Intern, onstabiel: ik was ziek
- Intern, onstabiel: ik heb te weinig gestudeerd
- Extern, stabiel: de leerkracht is te streng
- Extern, onstabiel: familielid werd erg ziek

tijdens blok

Attributietheorieen stellen doorgaans grote eisen aan de sociale waarnemer, waardoor die de
nodige cognitieve hulpbronnen en motivatie ter beschikking moet hebben. In omstandigheden
waarin die onvoldoende aanwezig zijn, wordt doorgaans een gemakkelijke, korte weg naar een
besluit genomen, waarbij de beschikbare informatie niet objectief geanalyseerd wordt.

2.2. Theorie van corresponderende gevolgtrekkingen
Theorie van corresponderende gevolgtrekkingen: theorie die stelt dat men interferenties maakt
over een persoon, wanneer zijn/haar gedrag vrij gekozen is, onverwacht en een beperkt aantal
gunstige effecten heeft.

- De voorwaarden waaraan voldaan moet worden opdat waarnemers persoonlijke
eigenschappen uit gedragsevidentie zouden kunnen afleiden.

Inferenties/neiging om corresponderende gevolgtrekkingen te maken is afhankelijk van 3
voorwaarden:

1) De mate waarin het gedrag ‘sociaal wenselijk’ is.
- Hoe groter de sociale wenselijkheid, hoe meer waarschijnlijk dat iedereen dit

gedrag in dezelfde situatie zou vertonen en des te kleiner de kans op een
corresponderende gevolgtrekking (zegt niets over de persoon zelf).

- Gedrag ‘out-of-role’: wanneer het in de gegeven situatie het gedrag het allerminst
te verwachten is.

- Naar les komen in jeans = normaal maar in tuxedo = ongebruikelijk.
2) Keuzevrijheid: Vrij gekozen gedrag is informatiever dan gedwongen gedrag.



3) Resulterend in beperkt aantal gunstige effecten.
- Gedrag dat verschillende aantrekkelijke uitkomsten oplevert, is minder informatief

dan gedrag dat ogenschijnlijk slechts 1 aantrekkelijke uitkomst tot doel heeft.
- Hoe meer gunstige effecten, hoe minder we weten over deze persoon.

Experiment – Jones en Harris
- Studenten kregen in de helft van de condities de opdracht om een essay te schrijven dat

positief was of negatief was over Fidel Castro.
- In een andere conditie hadden ze zelf de vrije keuze om een essay pro of contra te

schrijven.
- 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.

➔ Als opinie opgedwongen wordt dan weten we niet wat men echt vindt.

2.3. Kelley’s covariatiemodelo!!!
De attributies worden gebaseerd op de aan-afwezigheid van oorzaak en effect.

Covariatieprincipe: personen schrijven gedrag toe aan de factoren die aanwezig zijn als het gedrag
aanwezig is en afwezig zijn als het gedrag afwezig is.

- Wanneer een bepaalde factor steeds samen met een bepaald effect voorkomt.

Covariantie-informatie
3 soorten informatie/dimensies:

1) Consensusinformatie: covariatie tussen effect en personen.
2) Distinctiviteitsinformatie: covariatie tussen effect en stimuli.
3) Consistentieinformatie: covariatie tussen effect en modaliteiten of tijdstippen.

=> Met al de 3 dimensies moet rekening gehouden worden.

VB Kunnen toepassen bij oefening.

!! toont het goed aan



2.3. Attributievertekeningen
Attributietheorie gaat ervan uit dat waarnemers een hoge motivatie en bekwaamheid hebben
=> bv. grondig en lang nadenken over consensus.

⇩

- Dat is eigen onwaarschijnlijk: vaak niet alle info grondig verwerken & cognitieve
verwerkingscapaciteit = beperkt.

- In korte tijdspanne zoveel mogelijk attributies => kortste weg die tot besluit leidt
gebruiken. (soms is dat juist, soms ook niet)

- Snelheid leidt dus mogelijk tot onnauwkeurigheid (vertekeningen = fouten)

Attributievertekeningen: omdat we in korte tijdspanne attributies maken, treden er systematische
vertekeningen op in het verzamelen of verwerken van informatie over de oorzaken van het gedrag,
dat we proberen te verklaren.

Fundamentele attributiefouten:
=> De neiging om de impact van situaties op het gedrag van anderen te onderschatten en de
aandacht te richten op persoonsgebonden oorzaken; neiging om niet alle info te verwerken.

- We richten onze aandacht vooral op de persoon en veronachtzamen de invloed van de
situatie op het gedrag van de persoon.

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

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

Twee-stappen attributiemodel
Twee-stappen model: attributie van een gedrag verloopt in 2 stappen:

1) Automatische persoonlijke attributie
2) Aanpassing van de aanvankelijke beoordeling door toevoeging van situationele factoren,

indien nodig.

Onderzoek ondersteunt dit: we maken snel beoordelingen en vormen gemakkelijk 1e indrukken.
Extra cognitieve belasting of distractie bevorderen het maken van de fundamentele fout.
Motivering tot zorgvuldigheid/accuraatheid en voldoende tijd, reduceren de fundamentele fout.

2 verklaringen fout:
- De fout ligt aan het visuele perspectief; wat zich centraal in het blikveld ligt wordt

makkelijker als verklaring aangegrepen.
- De fout kan cultureel bepaald zijn; de fout is dan een typisch bijproduct van

individualistische culturen.



De fundamentele attributiefout als een perceptueel fenomeen:
Actor-observatoreffect: Tendens om het eigen gedrag toe te schrijven aan situationele oorzaken en
dat van anderen aan persoonlijke factoren.

- Actors richten hun aandacht vooral op de omgeving en niet zozeer op zichzelf.
- Observators richten hun aandacht op de actor. Ze vergeten de context en gebruiken de

actor als verklaring.

Video - ‘invisible gorilla’: De actor trekt altijd de aandacht en de achtergrond zinkt weg.

Experiment – Storms
- Actoren hebben een kennismakingsgesprek dat door observatoren bekeken wordt.
- Achteraf krijgen de deelnemers de videobeelden te zien waarin ze zichzelf bekijken vanuit

het perspectief van de observator, of vanuit het perspectief van de actor, of ze krijgen geen
filmmateriaal (controlegroep).

➔ Actoren die zichzelf bezig zien vanuit het perspectief van de observator, maken meer
persoonsattributies, terwijl observatoren die achteraf het perspectief van actor kregen
aangeboden, meer situationele attributies maakten.
=> Effect van perspectief

Attributie als culturele constructies
2 onderzoeken:
Onderzoek - Miller

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

- Amerikanen: meer persoonlijke attributies
- Indiërs: meer situationele attributies

Onderzoek - Norenzayan & Nisbett
- Aan Amerikaanse en Japanse studenten fragmenten met kleine visjes en 1 grote, snelle

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

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

- Verschillen in perceptie.
- Verschillen in soort attributie.

Individualistische cultuur: meer persoonlijk attribueren
Collectivistische cultuur: meer situationeel attribueren

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.

- Dergelijke heuristieken kunnen onze perceptie van de realiteit vertekenen, en dus ook
onze sociale perceptie.

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.

- Zo veronderstellen mensen vaak ten onrechte dat mensen er dezelfde ideeën op nahouden
als zijzelf.

- Het gevolg van beschikbaarheidsheuristiek.
⇩



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

- Als we de opinie van een ander moeten inschatten, is de eigen opinie de snelst
beschikbare en meest voor de hand liggende informatie.

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

Experiment – Greene & House
- Studenten werden gevraagd om rond te lopen met een groot reclamebord.
- Daarna moesten deelnemers inschatten hoeveel procent van de studenten

toegezegd had.
- Diegenen die zelf ingestemd hadden, dachten dat 62% van de studenten had

toegezegd. Zij die niet zelf instemden, dachten dat 33% van de studenten zou
ingestemd hebben.

➔ Studenten die zelf wilden doen schatten hoger in en omgekeerd.

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.

- Wanneer gedrag met iets correspondeert, leggen we snel de link naar een oordeel: bv
iemand is slim en verward => het zal een prof zijn. Terwijl er veel meer mensen verward
zijn die geen prof zijn, toch leggen we de link.

Motivatievertekeningen
- Sociale waarnemingen worden dikwijls door persoonlijke behoeften, wensen en voorkeuren

gekleurd.
- Soms ziet men wat men wil zien.
- Bv zelfbescherming/zelfverheerlijking dragen bij tot het vertekenen van attributies:

● Eigen succes schrijven we toe aan onszelf en mislukking aan externe oorzaken.
● Succes van anderen wordt toegeschreven aan externe oorzaken en mislukking aan

interne factoren.
Beperkingen hierin:

- Wanneer de andere een vriend is wint de behoefte om een positief beeld van de
ander te hebben het van de zelfdienende motivatie.

- Beide personen de schuld op zich nemen als een taak mislukt.

Attributies worden ook bepaald door meer globale overtuigingen zoals ideologie.
=> Geloof in een rechtvaardige wereld kleurt ook attributies.

- Geloof dat in deze wereld iedereen krijgt waar hij/zij recht op heeft en dat uiteindelijk
iedereen naar verdienste zal worden beloond.

3. Integratie: van disposities tot impressies
Hoe worden brokken info over persoonlijke eigenschappen tot een coherent, omvattend beeld
samengevoegd?

3.1. Enkele basisbevindingen
Primauteitseffect
Primauteitseffect: informatie die het eerst in een reeks voorkomt, heeft meer impact op impressies
dan later gepresenteerde informatie.

➔ Twee verklaringen:
1) Aandacht verzwakt naarmate men meer informatie krijgt: behoefte aan afsluiting

versterkt dit effect.



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

Experiment - Asch:
- Toont participanten lijst met persoonlijkheidstrekken
- Toont 50% dezelfde lijst maar met positieve trekken als eerst
- Toont andere helft dezelfde lijst meer met negatieve trekken eerst
➔ Informatie die eerst in reeks voorkomt heeft meer impact op impressies dan later

gepresenteerde info = primauteitseffect

Centrale vs Perifere trekken: sommige eigenschappen hebben meer impact dan
andere
2 soorten trekken:

● Centrale persoonlijkheidstrekken: impliceren aanwezigheid van andere trekken en hebben
daardoor sterke impact op de resulterende indruk.

● Perifere trekken: hebben minder effect op de globale invloed.
- Bv wanneer in een lijst hartelijk werd vervangen door koel, had dit een groot effect op de

globale evaluatie. Wanneer echter beleefd vervangen werd door lomp, had dit een klein
effect.

Impliciete persoonlijkheidstrekken: netwerk van veronderstellingen over verbanden tussen
persoonlijkheidstrekken en gedragingen.

- Bv. Wanneer iemand eerlijk is verwachten we eveneens dat deze persoon ook vriendelijk is
of is iemand die traag spreekt wellicht niet slim

3.2 Integratie van kenmerken in een globale impressie
2 belangrijke manieren/modellen van informatie-integratie:

1) Additief model
= Veronderstelt dat sociale waarnemers al het positieve en negatieve optellen. Hoe meer
positieve kenmerken een persoon heeft, hoe leuker ze die persoon vinden.

2) Gemiddelde model
= Stelt dat je alle kenmerken optelt, maar daarna deelt door het aantal kenmerken.

Hoe het wordt gemeten:
Onderzoekers hebben persoonlijkheidstrekken in verband met een schaal van gunstig naar
niet-gunstig.

Anderson – informatie-integratietheorie
De theorie stelt dat impressies gebaseerd zijn op een gewogen gemiddelde (dus niet zo maar het
gemiddelde) van de kenmerken van de doelpersoon.
Experiment:

- Een persoon beschreven door twee trekken met sterke positieve waarden.
- tweede groep deelnemers beoordeelde een persoon beschreven aan de hand van twee

sterke en twee matige positieve trekken.
- Derde groep beoordeelde een persoon beschreven door twee negatieve trekken.
➔ Globale beoordeling van sympathie sloot beter aan bij gemiddelde model.
➔ Later onderzoek: gemiddelde voldoet niet aan de complexiteiten van sociaal oordelen.

3.3. Afwijkingen van het gemiddelde model
Er zijn afwijkingen van het gemiddelde model ten gevolge van de eigenschappen vd
doelpersonen/waarnemers.  => afwijkingen zijn onvermijdelijk.

Dispositie van de waarnemer
- Sommige waarnemers houden weinig/geen rekening met bepaalde trekken, terwijl

anderen dit wel doen.



- Eye of the beholder: waarneming is de belangrijkste factor in de beoordeling en de
doelpersoon zelf is weinig belangrijk. We kunnen wel niet ontkennen dat mensen bij het
beoordelen van anderen vaak zichzelf als standaard nemen.

- Bv. Waarnemer die heel positief in het leven staat vs die heel negatief naar dingen kijkt
=> effect op beoordeling.

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.

Experiment – Aarts & Dijksterhuis
- Deelnemers kregen in de ene conditie een lijst met positieve woorden (dapper,

onafhankelijk, avontuurlijk).
- In de andere conditie een lijst met negatieve woorden (roekeloos, dapper, onvoorzichtig)

die ze moesten van buiten leren.
- Nadien kregen ze een verhaaltje over een man die bergen beklom, aan avontuurlijke

tochten deelnam en met een zeilboot de oceaan probeerde over te steken, en moesten ze
de man beoordelen.

➔ De mensen die de positieve lijst vanbuiten hadden geleerd, waren veel positiever over de
man dan zij die de negatieve lijst hadden vanbuiten geleerd.

Eigenschappen van de doelpersoon
Treknegativiteitsvertekening: er wordt een groter gewicht toegekend aan negatieve dan aan
positieve eigenschappen.

- Indrukken gevormd op basis van negatieve termen, zijn extremer dan op basis van even
positieve termen.

2 experimenten:
Experiment – Ito

- ERP activiteit als reactie op positieve, negatieve en neutrale afbeeldingen.
- Brein wordt actiever voor dingen die ofwel positief of negatief zijn tov neutraal.
➔ Brein wordt nog actiever voor negatieve dingen dan positieve dingen.

Experiment Dijksterhuis & Aarts:
- Nadat flitswoord was gegeven moesten proefpersonen synoniem aanduiden.
- Bij negatieven meer juist dan bij positief.
➔ We zijn meer opmerkzaam bij het negatieve woord Negatieve stimuli – neutrale stimuli –

positieve stimuli.
➔ Hersenen zijn reactiever op negatief materiaal.

4. Confirmatievertekening: van impressies naar realiteit
Conformatievertekening: de tendens om informatie te interpreteren en te vervormen in
overeenstemming met de bestaande opvattingen, ook al is die gebaseerd op
onvolledige/gebrekkige informatie, zijn we geneigd die aan te passen.

4.1. Persistentie van opvattingen
Persistentie van opvattingen: de tendens om opvattingen in stand te houden.

- Ambigue gebeurtenissen die allerlei interpretaties mogelijk maken, zijn als inktvlekken:
men ziet er in wat men er in wil zien.

- Ambigue info verhoogt de vertekening.
- Extra informatie leidt niet altijd tot een beter oordeel, het laat wel toe uw oordelen te

turnen en kan leiden tot minder vertekening, MAAR onder voorwaarden: inconsistente
(niet-ambigue) informatie mag niet te ver afwijken van de mening en moet consistent
voorkomen.



Experiment – Darley
- Deelnemers evalueerden de lees- en rekencapaciteiten van Hannah, een 9jarig meisje van

wie gezegd werd dat ze uit een laag of hoog sociaaleconomisch milieu kwam.
● Prestaties niet gezien: hoge/lage verwachtingen ongeveer gelijk.
● Prestaties gezien: groep kreeg extra randinfo “inktvlek info”.

➢ Degene met hoge verwachtingen en extra inktvlek info kregen = hoge
beoordeling (selecteerden de positieve info uit “inktvlek info” want komt
overeen met hun verwachtingen).

➢ Degen met lage verwachtingen en extra inktvlek info = lage beoordeling
(selecteerden de negatieve info uit “inktvlek info” want komt overeen met
hun verwachtingen).

=> Extra informatie leidt niet altijd tot extra accuraatheid
(interpretatie van deze info).

- Wat als extra info wel duidelijk is, en niet ambigue? Leidt dat tot een accurater beeld.
➔ Ja MAAR:

- Info mag niet te ver afwijken van originele opvattingen.
- Anders denk je terug aan wat was, en denk je van “sarah was vroeger

super verlegen. Het kan niet dat ze nu ineens super extravert op de tafel
danst, diep van binnen is ze nog verlegen maar ze faked
het/overcompenseerd.”

➔ Info dient in alle situaties gelijk te zijn:
- “Sarah is ineens extravert in toverpoort, en nu is ze ook al zeer

spraakzaam tegen de prof tijdens de les.. Blijkbaar is ze echt veranderd”

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

- Als je actief zoekt naar info, ga je vragen stellen die uw mening bevestigen.
- Er werd zelfs geconstateerd dat professionals zoals psychotherapeuten aan

confirmatorische hypothesetoetsing lijden.

Experiment – Swann & Snyder
- 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.

De tendens om vertekende vragen te stellen wordt tegengegaan indien we onzeker zijn over de
opvattingen, indien we bezorgd zijn om de accuraatheid van de impressies of wanneer de
beschikbare, disconfirmerende vragen aanzienlijk betere kwaliteit zijn.

4.3. De zelfvervullende voorspelling (self-fulfilling
Zelfvervullende voorspelling: het fenomeen dat andere personen gedrag stellen conform aan onze
verwachtingen.



Experiment – Rosenthal
- Aan leerkrachten werd verteld dat sommige kinderen uit hun klas op basis van een

intelligentietest, beoordeeld werden als laatbloeiers, maar dat ze grote kans hadden om
veel te bereiken in het leven.

- Dit waren echter random kinderen waarbij geen test uitgevoerd was.
➔ Men zag tijdens het experiment dat de leerkrachten die kinderen effectief superieur

begonnen te behandelen en dat zij effectief betere punten behaalden, maar dat dit enkel
kwam door de behandeling van de leerkracht.

Verwachtingen maken een verschil maar zetten wereld niet volledig op zijn kop, moet realistisch
blijven.



Hoofdstuk 5: sociale beïnvloeding
Sociale beïnvloeding: de uitoefening van sociale macht door een persoon of een groep om de
attitudes en/of het gedrag van anderen te veranderen.

Leerdoelen:
- De meest voorkomende methoden voor kwalitatieve dataverzameling kennen en hun

werking kunnen uitleggen.
- De keuze voor een bepaalde methode begrijpen en kunnen toelichten a.d.h.v een

voorbeeld.
- De methode van dataverzameling kunnen herkennen en bespreken in een concrete

studie.
- Inzicht hebben in de rol van de onderzoeker, haalbaarheid en ethiek in het proces van

dataverzameling.
- Het belang van transcriptie begrijpen voor data-verzameling en het ruimere

onderzoeksproces.

1. Automatische sociale beïnvloeding
Automatische sociale beïnvloeding: subtiele vorm van beïnvloeding waarop vrijwel reflexmatig
gereageerd wordt.

- Geen expliciet verzoek en zijn ons er nauwelijks van bewust.
- Iedereen doet het; ook dieren.
- Door imitatie is de samenleving geëvolueerd.
- Mimetisch principe: VB jij lacht naar iemand, die lacht terug.
- Zelfs wanneer we naar foto’s/films kijken.
- Milgram:

- Conclusie: zelfs de meest gewone mensen kunnen afschuwelijke misdaden begaan,
indien ze in bepaalde situaties geplaatst worden en bepaalde prikkels ontvangen.

- Onderzoek: Waarbij medewerkers in het midden van een drukke straat plots
omhoog tuurden naar het raam van de 6e verdieping in een random gebouw, en
hoe meer medewerkers omhoog keken, hoe meer voorbijgangers ook halt hielden
om omhoog te kijken.

- Cultuuroverdracht bij dieren: bultrugwalvissen.
- Pasgeborenen imiteren al snel gebaren.
- Pasgeboren rhesusaap imiteert menselijke gebaren.

Kameleoneffect
Kameleoneffect: het automatisch nabootsen van allerlei gelaatsuitdrukkingen, de mimiek en de
gedragingen van interactiepartners.
=> Volwassenen imiteren gedrag uit hun omgeving en passen zich aan zoals een kameleon.

Bewezen adhv 2 experimenten van Chartrand en Bargh: (2 sociaal ondersteunende functies)
1) Er was een interactie tussen een deelnemer en een handlanger. Tijdens het gesprek moest

de handlanger over zijn gezicht wrijven, met zijn voet schudden,…
➔ Resultaat: Deelnemer imiteert gedrag van handlanger, zonder het te weten.
➔ Verklaring: synchronisatie doet de interactie vlotter verlopen (verbondenheid).

2) De handlanger moest zoveel mogelijk gedrag van de deelnemer imiteren.
➔ Resultaat: Imitatiegedrag zorgt voor positievere beoordeling.

=> Wordt ook wel spiegelgedrag genoemd:
- Doel: andere duidelijk maken dat we op dezelfde golflengte zitten.
- Wat: het imiteren van de andere persoon.
- Imitatie van: houding, gedrag, wat woorden overnemen.
- Men moet een paar seconden wachten vooraleer men het spiegelgedrag uitvoert; anders

kan het spiegelgedrag opvallen; wat tot zenuwachtigheid leidt.



- Oud gedragssysteem.

Continuum sociale beïnvloeding
Sociale beïnvloeding = continuüm (zo zit H5 ongeveer in elkaar)

- Hangt af van hoeveel druk er op het individu wordt uitgeoefend.

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

- In individualistisch culturen wordt conformiteit soms gezien als een uiting van zwakheid;
Wij conformeren heel de dag door.

- Nodig voor vreedzaam samen leven.
- Conformiteit is evenwel een essentieel onderdeel van elk maatschappelijk systeem (bv

verkeer, etiquette, gemeenschappelijke normen (conversatieregels) VS unieke
groepsnormen (sekten)).

- Heeft ook negatieve gevolgen vb drugs gebruiken want vrienden doen het.
- Normen: overtuigingen die het gedrag richting geven, gebaseerd op wat de groep als

typisch/wenselijke gedragingen beschouwd.
- Normen kunnen veranderen doorheen de tijd.

- Zo worden wij door bv beelden beïnvloed, propaganda,...
- VB Bij periodes waarbij bredere vrouwen werden afgebeeld in de media waren veel

meer vrouwen ook breder; ze volgden de normen; ze leefden hier naartoe.
- Playboy/girl magazine

2.1. Klassieke studies Experimenten kennen
1) Sheriff – Autokinetisch effect:
- Hij wou bewijzen dat we mekaar beïnvloeden.

= Indien je in een volmaakt donkere kamer een onbeweeglijk lichtpunt ziet, heb je toch de
indruk dat deze beweegt. (visuele illusie)

- De meeste deelnemers schatten de uitwijkafstand tussen de 2,5 en de 25cm in.
- Tijdens het experiment werd aan de deelnemers gevraagd over welke afstand het

lichtje zich verplaatste. Nadien moesten de deelnemers de volgende 3 dagen de
taak uitvoeren in groepjes van 3.

- De resultaten toonden aan:
➔ Men twijfelde over hun waarneming, daardoor beschouden ze opinies van

anderen als waardevol.
➔ Na de 1e sessie de individuele oordelen dichter bij elkaar lagen, maar toch

nog enige variatie vertoonden.
➔ De oordelen convergeerden meer na de tweede groepssessie, en na de

derde sessie evolueerde elke groep naar een gemeenschappelijk oordeel.
- De condities:

● Alleen conditie: schatten van de beweging stabiliseert na enkele minuten.



● Groepsconditie: convergentie van individuele oordelen naar een
groepsoordeel.

● Een nieuweling in de groep adopteert de groepsnorm.
=> De norm blijft bestaan (ook al is die persoon weg), onafhankelijk van wie die
geïnstalleerd heeft.

2) Asch – Normatieve groepsdruk:
- Volgen we de groep ook als er duidelijk verkeerde antwoorden worden gegeven?

= Beoordelen van lengte lijnstukken.
- Tussen 4 handlangers zat 1 deelnemer.
- Iedereen moest na het zien van een lijn, zeggen welke lijn correspondeerde met de

lijn. => Het juiste antwoord was duidelijk.
- Resultaat:

➔ 6 van de 7 deelnemers geven het verkeerde antwoord:
● 37% van de echte subjecten bevestigen het foutieve antwoord.
● 25% van de subjecten conformeren nooit.

➔ Iedereen weet dat het verkeerd is maar volgt gwn de groep =>
Groepsdruk.

2.2. Waarom conformeert men?
Redenen (3 soorten invloeden):

1) Meerderheidsinvloed: sociale beïnvloeding die tot stand komt door blootstelling aan de
opinie van de meerderheid, of de meerderheid binnen een groep. (Sherrif & Asch)

2) Informationele invloed: invloed die leidt tot conformiteit omdat hem gelooft dat anderen
correct oordelen. (Sherrif)

3) Normatieve invloed: invloed die leidt tot conformiteit omdat men vreest voor de negatieve
sociale gevolgen van afwijkend te lijken. (Asch)

Uitkomst (2 soorten conformiteiten):
1) Private conformiteit: de verandering van opvatting die optreedt wanneer iemand voor

zichzelf het standpunt inneemt van anderen. => Je gelooft het zelf.
2) Publieke conformiteit: een oppervlakkige verandering in openlijk gedrag, zonder een

overeenkomstige meningsverandering, veroorzaakt door reële of vermeende groepsdruk.
=> Je doet mee zolang de groep er is.

Types conformiteit:
= aan de hand van motivatie te onderscheiden.

↗Hoge motivatie bij moeilijke taken: men is meer conform
aan de groep omdat men zeker het juiste antw. wilt geven
(door moeilijkheid v taak = men onzeker over eigen antw.)

↗Hoge motivatie bij makkelijke taken: men is minder
conform omdat men weet dat hun antwoord juist is

↘Lage Motivatie: Conformatie is ongeveer gelijk bij
moeilijke & makkelijke taken minder behoefte om juist te
antwoorden (men durft sneller eigen antw. te geven)



Private conformiteit: aanpassing gedrag & aanpassing eigen opinie (ze geloven de groep)

Publieke conformiteit: aanpassing gedrag zonder aanpassing van eigen opinie (ze geloven de
groep niet)

2.3. Meerderheidsinvloed (hoe groot moet de groep zijn?)
Groepsgrootte: macht van getallen
Dieper ingaan op Asch experiment: bleek dat (+)3/4 handlangers volstaan (piek conformiteit)
om iemand te doen conformeren.

⇩

Uit onderzoek van Wilder bleek dat meerdere kleine groepen meer invloed hebben dan 1 grote
groep (distinctiviteit).

⇩

Een medestander in onenigheid
Dissident: een medestander in onenigheid:

- Doorbreken de normatieve druk (soort onenigheid/medestander).
- Zorgt ervoor dat het meerderheidsinvloed (effect) weg gaat => proefpersoon zal dus

vlugger de waarheid zeggen.
➔ 1 dissident reduceert de conformiteit tot 80%.

⇩ oorzaken:
● Valideert het standpunt van de deelnemer (informationele invloed).
● Reduceert normatieve druk door meerderheid te negeren. (niet meer alleen in

antwoord)

Experiment – Allen & Levine
= Bij een soortgelijk experiment als Ash waarbij er 4 handlangers waren en 1 deelnemers, zeiden
nu 3 van de 4 handlangers een verkeerd antwoord, de 4e gaf ofwel ook hetzelfde verkeerd
antwoord, koos het juiste antwoord of koos een derde optie, die ook verkeerd was. Zelfs wanneer
hij voor de derde, andere optie ging, daalde de conformiteit.

➔ Resultaat: elke dissidentie verlaagt conformiteit.

Saillantie (opvallendheid) van de normen
= Kennis en bewustzijn van de norm is noodzakelijk: we moeten weten wat de norm is, voor we
kunnen conformeren.

- Pluralistische onwetendheid: wanneer je geen kennis/bewustzijn van de norm hebt.
=> VB denken dat veel drinken in studententijd normaal is.

=> Gevolg: gaan zelf ook veel drinken, ook al is dat niet de norm.

2 experimenten Cialdini
1) Bezoekers van een pretpark gooien meer papiertjes/vuiligheid op de grond als de

omgeving sowieso al vervuild is, dan wanneer deze proper is.
2) Mensen komen in een parkeergarage die ofwel proper ofwel vervuild is. Men heeft een flyer

tussen de ruitenwisser gestoken. Net wanneer de man/vrouw de flyer vast heeft, passeert
er een medewerker die zelf het papiertje op de grond smijt en zo dus de norm aangeeft. =
saillantie

➔ Door de saillantie gooien veel meer mensen zelf ook het papiertje op de grond.
➔ Indien de aandacht op de bestaande norm gevestigd wordt, zullen deze normen een

grotere impact hebben.

Geslachtseffecten
Is afhankelijk van:

● Kennis van de taak (volgens stereotype, verwachting)
- Mannen gaan veel meer conformeren als ze moeten deelnemen aan een taak waar

stereotype gezien meer vrouwen aan deelnemen (ook omgekeerd: vrouwen doen
dit ook).



- Mannelijke: voetbal, auto’s
- Vrouwelijke: huisinrichting, familieplanning

● Sociale druk
- In publieke situaties conformeren vrouwen meer dan mannen. (privé gelijk)
- Openlijke onenigheid en onafhankelijkheid is eerder de norm voor mannen dan

voor vrouwen; vrouw die tegenspreekt wordt meer bekritiseerd dan mannen.

=> We conformeren dus sneller over onderwerpen waarover we minder kennis denken te hebben.
=> Meer afhankelijk van sociale rollen dan van biologisch geslacht.

Culturele invloeden
Culturele oriëntatie:

● Individualisme: een culturele oriëntatie waarin onafhankelijkheid, autonomie en
zelfredzaamheid belangrijker zijn dan groepsloyaliteit. => minder meegaand; individu.

● Collectivisme: een culturele oriëntatie waarin onderlinge afhankelijkheid, samenwerking en
sociale harmonie belangrijker geacht worden dan persoonlijke doelstellingen.
(=conformiteit is belangrijk). => meer meegaan; groep.

Factoren die culturele oriëntatie bepalen:
● Complexiteit: complexe culturen zijn eerder individualistisch.
● Welvaart: welvaart stimuleert onafhankelijkheid en persoonlijke doelstellingen.
● Heterogeniteit: verschillende talen, etnische groepen, religies stimuleren

onafhankelijkheidsdrang. (hoe diverser, hoe individualistischer)

2.4. Minderheidsinvloed
Minderheidsinvloed: Het proces waardoor dissidenten veranderingen bewerkstelligen in een groep
=> zorgen bv dat dingen niet hetzelfde blijven.

Experiment – Moscovici
= Een soortgelijk experiment als Asch: deelnemers moesten beoordelen of de dia’s blauw/groen
gekleurd waren. In de conditie waarbij handlangers (er waren er slechts 2) zeiden dat de dia groen
was (verkeerdelijk, want het was eigenlijk blauw), waren de resultaten dat 32% van de
deelnemers van minstens 1 dia verkeerdelijk zeiden dat die groen was. 8,5% van alle antwoorden
was foutief. In de controleconditie, zei niemand het verkeerde antwoord.

➔ De minderheid had niet alleen invloed op de antwoorden die in de groep werden gegeven,
maar ook op latere, individueel uitgevoerde taak.

⇩

De macht van de stijl
=> Gedragsstijl van minderheden is bepalend voor het feit of ze sociale invloed uitoefenen of niet.
Minderheden ontlenen hun invloed aan hun stijl:

● Krachtig, volhardend en standvastig.
● Maar tevens flexibel, open en evenwichtig.
● Zelfvertrouwen uitstralen.

=> ! Wanneer het koppigheid wordt; dan wordt degene gediskwalificeerd; psycholiseren van
minderheden; verliezen hun impact.

Minderheden overtuigen meerderheden indien:
● Hun standpunt wordt opgemerkt.
● Ze consistent zijn en hun opvatting wordt toegeschreven aan een persoonlijke overtuiging.

- Zorgt ervoor dat de herhaling aandacht trekt.
- Toont aan dat dissenent niet van plan is van standpunt af te wijken.
- Tegen de stroom in, dus zal wel uitstekende argumenten hebben.

● Ze zelfvertrouwen uitstralen
● Toegewijd zijn.



Eigenzinnigheidskrediet
Hollander – Eigenzinnigheidskrediet:
Het is beter om eerst te conformeren aan de meerderheid en pas daarna een afwijkend standpunt
in te nemen. Meer bepaald dient de latere dissident zich aanvankelijk te conformeren om de status
van competente insider te vestigen. Op deze wijze accumuleert hij/zij eigenzinnigsheidskrediet.

➔ Interpersoonlijk krediet dat men verdient door de groepsnorm te volgen.
➔ Een status waardoor de vrijheid om af en toe de groepsnorm niet te volgen.

2.5. Differentiele of unimodale procesmodellen
Wat ligt aan de basis van minderheids- en meerderheidsinvloed

- Hebben ze 1 dezelfde proces of verschillende processen?
- De ene onderzoeker zegt 1, anderen zeggen meerdere.

Zelfde proces (unimodaal):
Latané – Sociale impact theorie: stelt dat de sociale invloed van anderen op een
doelpersoon afhankelijk is van 3 factoren:

1) Sterkte: hoe sterk iemand zijn mening uit, hangt af van nabijheid en aantal.
2) Nabijheid: hoe dicht persoon bij je staat (iemand zoals ouder heeft meer invloed)
3) Aantal: hoeveel personen dit doen

= Geldt zowel voor minderheids- als meerderheidsinvloed.
➔ Conclusie:

- Hoe meer sterkte, hoe hoe groter de invloed.
- Hoe meer in aantal, hoe meer impact er uit gaat van de beïnvloeding.
- De weerstand is groter indien de sociale impact over veel sterkte en verre

doelpersonen verdeeld is.
- De impact op doelpersonen, is eveneens kleiner dan de impact op enkele

doelpersonen.
➔ De invloeden komen op dezelfde wijze tot stand, met eerder verschillen op kwantitatief

vlak.
➔ ! Het model geldt voor conformiteit, instemmen & gehoorzaamheid.

Verschillende processen (differentieel):
- Meerderheden bevorderen publieke conformiteit.
- Minderheden veroorzaken duurzame private conformiteit of conversie.
➔ De invloeden worden op een verschillende manier verwerkt.

3. Instemmen
Instemmen: gedragsverandering die het gevolg is van een direct verzoek.

Strategieën:
● Reden geven



● ‘stel je eens voor
● Wederkerigheidsnorm
● Tweestappeninstemmingstechnieken
● Assertiviteit

3.1. Redenen geven
- Inwilliging: gedragsverandering die het gevolg is van een direct verzoek.

=> “ja” op een vraag.
- Onaangekondigd verzoek is effectiever omdat het verrassend is.

=> VB tegen potje bedelaar lopen; schuldgevoel: betalen.
- De vorm van het verzoek is soms belangrijker dan de inhoud:

- Onnadenkendheid: ongewone verzoeken schakelen automatische piloot uit VB Heb
je 0.43cent voor mij?

- Soms onnadenkendheid ook tegengestelde effect hebben: Bv. Voorbij lopen bij
bedelaars. => Dan moet je juist de aandacht trekken; zodat de automatische,
ondoordachte tendens te verbreken.

- De slaper in ons wakker maken; normaal zeg je in die situatie nee.
VS

- In slaap laten vallen; wanneer de natuurlijke tendens nee is.

Experiment – Langer
= Een handlanger stapte af op een student die bezig was met het fotokopieerapparaat.

- Conditie 1: vroeg de handlanger: ik moet vijf pagina’s kopiëren, mag ik de kopieermachine
gebruiken? 60% stemde in.

- Conditie 2: vroeg de handlanger: ik ben gehaast, zou ik vijf pagina’s mogen kopiëren?
94% stemde in.

- Conditie 3: zei de handlanger: “ Ik moet vijf pagina’s kopiëren, mag ik de kopieermachine
gebruiken, want ik moet kopiëren.” Hij gaf dus geen echte reden, toch stemde 93% in.

➔ Onnadenkend reageren op de vorm van een verzoek.

Onderzoek - Santos, Leve & Pratkanis
= Handlanger stelde aan passanten op straat een eerder typische vraag (kunt u een kwartje
missen) of een eerder atypische vraag (kunt u 37 cent missen)

➔ Atypische vragen stellen automatische piloot uit.

Carpenter & Guéguen
➔ verzoek dat gepaard gaat met persoonlijke vrijheid de kans op instemming aanzienlijk

verhoogt “Je bent natuurlijk volledig vrij om niet in te stemmen”

3.2. Stel je eens voor
Experiment – Gregory, Cialdine, Carpenter
= Mensen kregen een kabeltelevisie verkoper over de vloer.

- Helft van de gevallen werd aan de mensen verteld dat ze een groter assortiment,… zouden
krijgen, 19% nam het.

- Aan de andere helft van de mensen werd gevraagd om zich voor te stellen dat ze een
groter assortiment hadden, 47% nam het.

➔ Effect: zich iets voorstellen verhoogt de inschatting dat het je ook effectief zal overkomen.
- Interessant bij verkoop
- Vb verkiezingen

3.3. Wederkerigheidsnorm



Wederkeringsnorm: de norm die voorschrijft dat je voor iemand iets terugdoet wanneer men iets
voor jou gedaan heeft, of dat iemand je behandelt zoals men jou behandelt.

- Anderen behandelen zoals ze ons behandelen.
- Verhoogt voorspelbaarheid en eerlijkheid in sociale interacties.
- Sterke norm; kan je gemakkelijk gebruiken/misbruiken.
- Werkt voor alles.

Experiment – Regan
- Tijdens een experiment krijg je ongevraagd een cola van een mede-proefpersoon.
- Wanneer die persoon na het experiment lotjes komt verkopen voor een goed doel, ben je

veel meer geneigd om lotjes te kopen.
- Ongeacht of de persoon sympathiek was of niet.
➔ Wederkerigheidsnorm kan strategisch ingezet worden om mensen te manipuleren,

waardoor ze met verzoeken instemmen.
Smolowe: oorlogsveteranen die een klein cadeau in envelop bieden, krijgen meer geld bij elkaar.

Individuele verschillen in strategisch gebruik wederkerigheidsnormen om eigen belang te
dienen:

● In gebruik wederkerigheidsnorm:
- Vaak & profiterend gebruik v wederkerigheidsnorm: Crediteurs genoemd,

zorgen ervoor dat anderen bij hen in het krijt staan, om dan op het
gepaste moment een verzoek naar hen te richten.

● In alertheid voor wederkerigheidsnorm.
- Reciprociteit: personen die vermijden dat later van hen geprofiteerd wordt

door geschenken te weigeren.

Soorten wederkerigheidsnormen:
● Negatieve: vb Wanneer iemand onaardig is zal je ook onaardig terug doen.
● Positieve: vb Wanneer iemand iets aardigs doet voel je je verplicht om ook iets aardigs te

doen.

3.4. Tweestappeninstemmingstechnieken
Tweestappen instemmingstechnieken: een aantal verzoeken zijn gebaseerd op 2 opeenvolgende
verwante verzoeken, waarvan het eerste verzoek slechts de voorbereiding vormt voor het 2de,
echte verzoek.

● Voet-tussen-de-deur
● Als-de-bal-eenmaal-aan-het-rollen-is
● Deur-tegen-de neus
● Het-is-nog-niet-klaar

1. Voet tussen de deur
Voet tussen de deur: een tweestappen instemmingstechniek waarbij een beïnvloeder het echte
verzoek laat voorafgaan door een vraag om in te stemmen met een veel beperkter verzoek.
= 1ste verzoek doen om dan het 2de te doen.

Experiment – Freedman en Fraser
= Huisvrouwen werden opgebeld met de vraag of ze telefonisch mochten bevraagd
worden. Drie dagen later werden ze gevraagd of men een inventaris mocht komen maken
van de huishoudelijke producten.

- 53% van de instemmers met 1ste verzoek gaan akkoord met het tweede verzoek.
- 22% stemt rechtstreeks in met tweede verzoek.

Verklaring:



- Zelfperceptie: als je ja hebt gezegd, zie je jezelf als hulpvaardig persoon en om aan dat
beeld van jezelf consistent te houden, moet je de tweede keer ook ja zeggen.
Bv. “mag ik je iets vragen?” = 1e fase.

- Effect treedt alleen op als we consistent willen blijven.
- Functie 1ste verzoek: je meekrijgen.

Kritiek: instemmers met eerste verzoek zijn selectieve groep.

2. Als de bal eenmaal aan het rollen is
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.
= Pas later adertje onder het gras zeggen.

- Nadat men het engagement aangaat worden de kosten verhoogt.

Experiment – Cialdini
- Aan studenten wordt gevraagd om deel te nemen aan een experiment. 50% stemt

in. Later wordt onthuld dat het experiment om 7h ’s morgens begint: wanneer dit
in het eerste verzoek zou gezeten hebben, was er veel minder volk op afgekomen.

- Zelfde principe bij het kopen van een auto: je hebt in de auto gezeten, je bent
overtuigd en dan zegt de verkoper dat de prijs zonder btw is en dus waarschijnlijk
boven je prijsklasse: toch ben je meer geneigd om de auto toch te nemen omdat
je je geëngageerd hebt tov de auto.

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

- Gevoel van verplichting tov persoon waaraan we belofte hebben gemaakt
- We zoeken justificatie voor onze beslissingen en focussen hierbij vooral op de positieve

aspecten vd beslissing.

Sidenotes:
Het is minder doeltreffend als het 2de verzoek door iemand anders gesteld wordt.
Effect is nog groter wanneer men zich voor het eerste verzoek publiekelijk engageert ipv privé.

3. Deur tegen de neus techniek
Deur tegen de neus techniek: een tweestappen inwilligingstechniek waarbij de beïnvloeder het
echte verzoek laat voorafgaan door een heel groot/onrealistisch verzoek dat afgewezen wordt.

Experiment – Cialdini
= Aan studenten wordt gevraagd om 2h/week vrijwillig te werken.
Vrijwel iedereen weigert, dan volgt het tweede verzoek om vrijwillig met delinquenten 2h
lang de dierentuin te gaan bezoeken.

➔ Resultaat:
- 50% stemt in met tweede verzoek na het afwijzen van het 1e verzoek
- slechts 17% stemt direct in met 2e verzoek.

Verklaring:
- Perceptueel contrast: relatief gezien lijkt het tweede verzoek kleiner => “is het maar dat”.
- Wederkerige concessies: als de andere wat toegeeft, geef jij ook toe.
- Schuldgevoelens wegwerken door in te stemmen met het tweede verzoek.

Sidenotes:
Effect werkt niet wanneer het 2de verzoek van een ander persoon komt.
Niet doeltreffend wanneer het eerste verzoek te extreem is waardoor het als oneerlijk wordt
ervaren.



4. Het is nog niet klaar techniek
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/bonus
aan te bieden.
= Doet er iets van af.

- Deze techniek kan ferm misbruikt worden bij solden.

Experiment – Burger
= Wanneer je een gebak verkoopt voor €0,75 of je verkoopt er voor €1 maar verlaagt de
prijs onmiddellijk naar €0,75, doet dit de verkoop stijgen van 40% naar 73%

Verklaring: schijnbare concessie activeert de wederkerigheidsnorm.
=> Deze techniek kan ferm misbruikt worden bij solden.

Vergelijking tweestaptechnieken:

3.5. Assertiviteit
Assertief: Zich niet inschikkelijk tonen door weigeren, in te gaan op direct gerichte verzoeken.

- Niet toegeven

- Om assertief te kunnen reageren moet je in de eerste plaats aandachtig en waakzaam zijn.
- Besef gemanipuleerd te worden, leidt vaak tot woede, psychologische reactantie en koppig

weigeren. Daarom zijn instemmingstechnieken alleen effectief als ze niet doorzien worden
als misleiding/oplichterij.

4. Gehoorzaamheid
Gehoorzaamheid: gedragsverandering als gevolg van een bevel van een autoriteit.

- Autoriteitsfiguren: uniformen, machtsvertoon
- Extreme vormen van autoriteitsvertoon: oorlogen, nazikampen, ethnische zuiveringen,

sektes.
⇩

De vraag: zijn dat karaktergestoorden/normale mensen in abnormale omstandigheden?
- Zijn gewone mensen ook bereid bevelen uit te voeren die ernstige gevolgen hebben voor

anderen.
- Het zijn bange mensen.

⇩ onderzocht:



4.1 Experiment Milgram
Experiment – Milgram

- Vraag: Hoe ver gaan ze geraken? (knopjes)
- Wou het gedrag verklaren/schijnbaar maken, maar praat het niet goed.

Vooraf
- Krantenadvertentie “deelname leerexperiment” voor $5.
- Wachtzaal in Yale: Proefleider (witte labojas) 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 krijgt een licht voorbeeldschokje.
- Schokgenerator: 15 volt met etiket ‘lichte schok’ tot 450 volt ‘XXX’.

Tijdens:
Een experiment waarbij de deelnemer ‘leerkracht’ is en de handlanger leerling.

- De leerling moet duo’s vanbuiten leren (geheugentest).
- Nadien moet de leerkracht de kennis van de leerling toetsen en bij een verkeerde respons

of een uitblijven van een respons, een elektroshock toedienen aan de leerling.
- De shocks beginnen geleidelijk aan en worden telkens erger en erger.
➔ Resultaat: 65% van alle deelnemers gingen tot het extreme toedienen van shocks,

ondanks het beginnen roepen van de handlanger, ondanks de waarschuwing dat hij/zij
hartproblemen had, ondanks het uitblijven van een respons op een gegeven moment.

= klachten die leerling vertoont
(voorgeprogrammeerde antwoorden en reacties
op de schokken.)

Examinator zegt tegen leraar dat hij zich er niets
van moet aantrekken. Hij moedigt de leraar aan
om verder te doen als hij wilt stoppen. De leraar
vraagt of hij hij verantwoordelijk is.

Verklaring:
1) Gehoorzame subject: de proefpersoon



- Gestoorde personen? Neen – deelnemers in controlegroep weigerden heel snel om
door te gaan, deelnemers waren zeer gestresseerd na het experiment, ook
onthutst.

- Genderverschillen: geen.
- Leeftijdseffecten: geen.
- Culturele verschillen: geen.
- Autoritaire persoonlijkheid (Adoro): kan wel een verschil veroorzaken; mensen die

meer autoritair zijn zouden meer de knoppen induwen.

2) Autoriteit: de labjas in de universiteit
- Proefleider in Milgramonderzoek is geen oppermachtig persoon in vergelijking met

militairen, dokter, leerkrachten, managers,…
- Autoriteit van de proefpersoon verlagen:

➢ Door het experiment van de universiteit naar een verlaten kantoorgebouw
verplaatsen, verlaagt de gehoorzaamheid met 45%.

➢ De proefleider vervangen door een gewone burger verlaagt
gehoorzaamheid met 20%.

➢ Door bevelen te geven van op afstand (door telefoon) verlaagt de
gehoorzaamheid met 21%.

- Echte legitieme, autoriteiten zoals militairen, dokters,… hebben wellicht meer
invloed dan proefleiders.

3) Slachtoffer:
- Bij een conditie waarbij de handlanger en de deelnemer zich in dezelfde ruimte

bevonden, ging slechts 40% tot het uiterste.
- Wanneer de proefpersoon de handlanger moet aanraken, gaat slechts 30% tot het

uiterste.

4) Procedure !
- Proefpersoon heeft het gevoel niet volledig verantwoordelijk te zijn voor wat

gebeurt met het slachtoffer.
- Wanneer met een overbrenger werd gewerkt, waarbij iemand de bevelen van de

proefleider kwam doorbriefen, gehoorzaamden de overbrengers in 54% van de
gevallen, en de uitvoerders slechts in 28% van de gevallen.

- Toenames van 15 volt zijn klein, zorgt voor een geleidelijke escalatie. = toepassing
van de voet tussen de deur techniek.

=> !! Er zijn dus wel wat ingrijpen mogelijk die de gehoorzaamheid doen verlagen; maar deze
wordt nooit laag.

Beïnvloedende factoren:



Mensen zijn weldegelijk geneigd om bevelen van legitiem beschouwde autoriteiten op te volgen,
ook wanneer deze bevelen schade aanrichten aan anderen.

De resultaten van Milgram zijn vandaag de dag nog steeds geldig. Men kan dit niet exact
repliceren omdat het ethisch niet volledig correct is.

4.3. Trotseren: wanneer verzet men zich tegenover gehoorzaamheid?
Trotseren: weigeren om bevel van een autoriteit uit te voeren.

- Soms verzet men zich tegen de bevelen van een autoriteit.
- Sociale beïnvloedingsprocessen veroorzaken niet alleen onderdanigheid tegenover een

gezagsdrager, maar kunnen evengoed tot opstand of verzet leiden.
- Groepen hebben macht over groepsleden en deze macht kan destructief of constructief zijn

Experiment – Gamson
= Onderzochten de kracht van groepen door zich voor te doen als vertegenwoordigers van een
marketing bedrijf.

- Groepen van 9 deelnemers vernamen dat er een discussie over maatschappelijke normen
zou plaatsvinden en dat deze gesprekken zouden worden opgenomen.

- De deelnemers lazen eerst informatie over een rechtszaak die een oliemaatschappij tegen
een uitbater van een lokaal benzinestation wou beginnen, omdat hij de verhoging van de
benzineprijs niet wou doorrekenen aan zijn klanten.

- De meeste mensen kozen spontaan partij voor de uitbater.
- De proefleider, die de discussie modereerde, zei echter dat de oliemaatschappij hem

gevraagd had om opinies te verzamelen die haar konden helpen de zaak te winnen. Hij
vroeg de deelnemers om 1 voor 1 voor de camera het standpunt van de oliemaatschappij
te vertolken. Daarna vroeg hij hen een attest te ondertekenen dat het bedrijf toestemming
verleende om de video in de rechtszaal te vertonen.

- Slechts 1 van de 33 groepen gehoorzaamde de proefleider.
➔ 1 rebel volstaat doorgaans om een deelnemer niet te laten gehoorzamen.

Ook wanneer bij het Milgramexperiment 2 handlangers als medeleraar meedoen (op 150V en 210V
weigerde nog mee te werken), levert dat slechts 10% gehoorzaamheid op.

➔ Het is moeilijker groepen te laten gehoorzamen dan individuen.

McDonalds experiment: wanneer aan de drive-in de persoon gebeld wordt met als mededeling dat
er gestolen is in het complex, aarzelt de persoon niet om de persoon die aangewezen wordt in het
kantoor te roepen en te ontslaan, en wanneer de persoon aan de telefoon zegt dat de aangewezen
persoon zijn kleren moet uitdoen,… worden al zijn orders zonder nadenken opgevolgd.

Perspectieven over de menselijke natuur:
- Culturen beïnvloeden hoe men opgevoed wordt.
- Binnen een cultuur zijn er veranderingen over de tijd (bv borst-taille ratio).

Amerikaans onderzoek over waardevolle eigenschappen van kinderen:
❖ 1920: gehoorzaamheid, loyaliteit
❖ 1970: onafhankelijkheid, tolerantie
❖ 1980: vergelijkbare patronen in West-Duitsland, Italië, Engeland en Japan.

Laboratoriumonderzoek toont aan dat er vandaag minder conformiteit is maar niet minder
gehoorzaamheid. Invloed van de media is de hedendaagse illustratie van conformiteit, inwilliging
en gehoorzaamheid.





H8: Interpersoonlijke relaties

Belangrijke vragen over sociale relaties:
- Waarom vormen we relaties met anderen?
- Waarom is het voor mensen zo belangrijk om hun leven in de nabijheid van anderen

door te brengen?
- Tot wie voelen we ons aangetrokken?
- Ontwikkeling van hechte relaties?
- Langetermijnevoluties in partnerrelaties?
- Processen die gepaard gaan met scheiding?

1. Het belang van interpersoonlijke relaties
Mensen: sociale wezens en een sociaal netwerk van dichte relaties is belangrijk om optimaal te
kunnen functioneren.

1.1. Behoefte aan affiliatie
Affiliatiebehoefte: algemene drijfveer om blijvende, positieve en significante interpersoonlijke
relaties op te bouwen en in stand te houden

- Behoefte om ergens bij te horen.

Onderzoeken:
● Need to belong-schaal ontwikkelt door: Baumeister & Leary

- Deze behoefte heeft individuele verschillen en is fundaenteel.

● Behoeftenpiramide ontwikelt door Maslow
- Deze behoefte is fundamenteel menselijk.

● Experiment – Harlow
- Baby resusaapjes moeten kiezen tussen 2 moeders: de ene was volledig in ijzer, de

andere in pluche. De aapjes kozen voor de pluche moeder. Zelfs wanneer er bij de
ijzeren moeder voedsel te vinden was, gingen ze snel drinken bij de ijzeren om dan
terug comfort te zoeken bij de pluche.

➔ Conclusie: Liefde en contact is even belangrijk als de primaire behoeftes zoals
voeding bij kinderen.

Ostracisme
Ostracisme: sociale exclusie.

➔ cyberball - Williams
Door anderen uitgesloten worden heeft negatieve gevolgen:

- Nadelig effect op je zelfwaardering.
- Activeert in hersengebieden hetzelfde gebied als fysieke pijn.
- Roept sterke negatieve emoties op.
- Persoon zal vervolgens extra conformeren met de groep om er zeker bij te

horen.

Sociostaat
Sociostaat: soort sociale thermostaat die relaties en sociaal contact regelt.

- We regelen zelf onze sociale contacten.
- We willen niet altijd zeer veel contact of op elk moment; we schatten dit zelf in.
- Individueel verschillend.
- Homeostase principe: nastreven van een optimaal evenwicht van sociaal contact.
- Behoefte aan contact is efficiënt te reguleren.
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Experiment - O’Conner & Rosenblood
- Een studie bij 66 studenten die elk uur een signaal kregen via een bieper en moesten

antwoorden op de vragen:
- Of ze alleen/in gezelschap waren
- Of ze het liefst alleen/in gezelschap wouden zijn.

➔ Conclusies:
- Gewenste staat en huidige staat kwamen meestal overeen.
- Gewenste staat was een goede predictor voor eigenlijke en toekomstige staat op

het volgende meetmoment.

Eenzaamheid
Eenzaamheid: als mensen niet aan hun affiliatiebehoefte voldoen.

- Vaak aanwezig bij overgangsperiodes/ontwrichting: het verschil zorgt voor eenzaamheid.
(bv sterfgeval, scheiding)

- Meest eenzame periode de adolescentie en jonge volwassenheid.
- Alleenstaanden eenzamer dan personen met partner.
- Weduwen(aars)/gescheiden personen eenzamer dan ongehuwden.

Visies van onderzoekers:
- Eenzamer voelen naarmate we minder sociaal contact hebben.
- Gevolg is van een discrepantie tussen het sociale contact dat iemand realiseert en het

sociale contact dat hij/zij verlangt.

1.2. Hechtingsstijlen (kernaspect van ontw. psych.)
Hechtingsstijl: de typische manier van relatievorming van een persoon met betekenisvolle anderen
die haar oorsprong kent in de interactie van die persoon als kind met zijn of haar verzorger

- Hoe we interpersoonlijke relaties hebben zijn hierop gebaseerd.
- kan veranderen doorheen het leven door nieuwe ervaringen (buiten ouders).
- Weerspiegelen zich in alle sociale relaties, maar duidelijk in de romantische.

3 soorten:
1) Veilige hechting
2) Vermijdende hechting
3) Angstige hechting

=> Tegenwoordig meer dimensioneel ipv categorisch.
- Mate waarin persoon intimiteit benadert of ontwijkt
- Mate waarin persoon (geen) angst ervaart om in de steek gelaten te worden.

=> Gemeten adhv strange situation test.
⇩

Experiment – Ainsworth: strange situation test
In kaart gebracht door observatie van de wijze waarop men reageert op scheiding van en
hereneging met de belangrijkste verzorger (meestal de moeder).
3 verschillende reacties adhv van de hechting:

● Veilige: kind is niet blij dat de moeder weggaat, maar kan wel getroost worden en straalt
wanneer de moeder terug is.

● Vermijdende: kind reageert niet echt op het vertrek van de moeder.
● Angstige: kind is kwaad als moeder weggaat, zoekt nabijheid wanneer de moeder

terugkomt om haar dan weer af te stoten.

Als men van een 3de groep onveilig gehechte kinderen spreekt: ‘gedesoriënteerd’: reageren
verwarrend en inconsistent op het vertrek en terugkeer van de moeder.
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Hoe worden de hechtingstijlen op volwassene leeftijd ervaren?

Veilige hechtingsstijl - Gelukkige en duurzame relaties
- Relaties gebaseerd op wederzijds vertrouwen.
- Zien vooral het goede in anderen.
- Geloven in liefde

Vermijdende
hechting

- Vrezen intimiteit.
- Liefde is gedoemd te vervagen.

Angstige hechting - In relatie emotionele ups en downs.
- Vertonen een obsessieve betrokkenheid.
- Grote bereidheid om langetermijnverbintenis aan te gaan.
- Ervaren vaak zeer extreme seksuele aantrekking en jaloezie.

!! Hoewel hechtingsstijlen enige stabiliteit vertonen, ze toch ook niet volkomen gefixeerd zijn en
door de tijd heen kunnen veranderen.

1.3. Het Sociale Netwerk
Sociale netwerk: totale omvang van sociale contacten.

Vroeger was het belangrijk om een groot sociaal netwerk (kwantitatief) te hebben, nu niet meer
want in dat sociale netwerk kunnen ook veel slechte relaties (kwalitatief) zitten en men kan ook
een overdaad hebben aan sociaal contact.

⇩ overdaad zorgt voor negatieve effecten:
Experiment – Evan & Lepore

- 2 groepen studenten werden bestudeerd:
- 1ste groep: leefden in overbevolkte studentenhuizen
- 2de groep: leefden in minder bevolkte studentenhuizen.

- Beide groepen kregen als individu slechte commentaar op een taak, daarnaast krijgt een
handlanger goede feedback.

- Er werd gekeken of de student toevlucht zocht tot de handlanger.
- Daarna werd de situatie omgedraaid en kreeg de handlanger negatieve feedback.
- In beide situaties zochten de studenten uit de minder bevolkte koten, sneller contact.
➔ Conclusie: veel verschil te zien:

- Laagbevolkt: veel steun zoeken en veel steun ervaren.
- Dichtbevolkt: steun negeren en beetje steun ervaren.

Hoe het sociaal netwerk van een persoon meten?
● Nadruk op het aantal individuen (kwantitatief):

- Groot aantal slechte sociale relaties; persoon voelt zich ellendiger.
- Veel contacten verhinderen/verminderen sociale steun.

● Nadruk op de kwaliteit van relaties (kwalitatief):
- Vooral belangrijk om een hechte relatie te hebben met een belangrijke andere die

beschikbaar is in tijden van nood.
- 1 dergelijke speciale band kan voldoende zijn en positieve effecten hebben.

● Nadruk op waargenomen beschikbaarheid (steun) van anderen:
- Mensen die menen dat er voldoende steun beschikbaar is zijn gelukkiger.
- Mensen kunnen moeilijkheden beter aan wanneer overtuiging steun er is.
- ‘sociaal optimisten’, sterk gevoel zelfefficiëntie, hoge zelfwaardering, goede sociale

vaardigheden, positieve kijk toekomstige relaties.

1.4. Relaties en welbevinden
2 richtingsverkeer:

- Kwaliteitsvolle relaties hebben een positief effect op welbevinden.
(getrouwde vrouwen zijn gelukkiger dan niet-getrouwde)

- Mensen die gelukkig zijn (welbevinden), hebben meer betekenisvolle relaties.
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Relaties beïnvloed welbevinden:
- Partnerrelatie maakt mensen gelukkig.
- Gebrek aan relaties:

- Induceert gevoelens van eenzaamheid en depressie.
- Verlaagd de zelfwaardering.

Welbevinden beïnvloed relaties:
- Mensen die gelukkig zijn maken meer kans op een partner te vinden.
- Experiment – Harker & Keltner

- Beoordelaars hadden geleerd het verschil te zien tussen een fake en een happy
smile.

- Duchenne lach (oprecht): lachen: mond+ogen dicht geknepen.
- Pan am smile (fake): lachen: alleen mond.
- Bekeken de verschillen bij jaarboekfoto’s.

➔ Resultaat: Mensen met een echte lach stonden er beter voor in hun leven en waren
gelukkiger.

1.5. Sociale steun en fysieke integriteit
Sociale steun: de responsiviteit van vrienden en andere personen op de psychische behoeften van
een persoon

Gevolgen:
leidt tot betere fysieke/mentale gezondheid.

- Lagere bloeddruk, minder schommelingen bij stressvolle gebeurtenissen, betere
immuniteit.

- Langere overleving bij vrouwen met borstkanker.
- Hogere levensverwachting (jong-oud, man-vrouw, arm-rijk).

Redenen/oorzaken:
● Zorgt ervoor dat mensen beter voor zichzelf zorgen.
● Is een buffer voor stress en gerelateerde gezondheid.

=> lichaam gaat minder vlug in stressreactie.
● Bron van troost/sympathie.

2. Aantrekkingskracht
Aantrekkingskracht heeft een rol op sociale relaties.

Aspecten die de aantrekkingskracht bepalen:
1) Nabijheidseffect
2) Familiariteit
3) Gelijkenissen
4) Uiterlijke aantrekkelijkheid
5) Contextfactoren

2.1. Nabijheidseffect
Nabijheidseffect: het verschijnsel dat twee personen eerder een relatie zullen aangaan wanneer de
fysieke afstand tussen hen klein is.

- Fysieke nabijheid; nu minder fysiek door sociale media & meer virtueel nabij voelen.

Experiment – Festinger, Schachter & Back
= Bekeken welke relatie studenten die in studentenhuizen hadden met hun buren.
Wanneer ze vroegen naar de beste vrienden van iemand die daar woonde, antwoordde:

- 65% dat ze in hetzelfde gebouw woonden. (onmiddellijke fysieke nabijheid)
- 41% gaf aan dat de buur een goede vriend
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- 22% gaf aan dat de tweede buur ook een goede vriend was.
➔ Conclusie: bewoners meer geneigd vriendschappen te sluiten met mensen die dichter

woonden dan verderaf.

2.2. Familiariteit
Familiariteit: Dingen die ons bekend voorkomen leiden ertoe dat we die liever hebben.

- Vertrouwdheid kan zelfs de zelfevaluatie beïnvloeden.

loutere blootstellingseffect: Hoe meer we iets/iemand zien, hoe positiever we er tegenover
staan/evalueren..

⇩ 2 experimenten over gedaan:
1) Experiment – Moreland & Beach

= Namen foto’s van 4 studenten die ongeveer even aantrekkelijk waren. De eerste ging
nooit naar de les, de andere 5 keer,…

➔ Resultaat: Hoe meer de student op de foto naar de les gegaan was, hoe
aantrekkelijker men hem/haar vond.

2) Experiment – Mita, Derner & Knight
= Lieten werkelijke en gespiegelde foto’s van zichzelf beoordelen door de personen zelf en
hun vrienden.

➔ Resultaat: Men toont een voorkeur voor de beelden die men zelf ziet/mee
vertrouwd is. Maw, de vrienden verkiezen het gewone beeld, de proefpersoon zelf
verkiest het gespiegeld beeld.

Beperkingen van het loutere blootstellingseffect:
● Enkel voor aanvankelijk neutrale/positieve stimuli. Niet als men bij een eerste

kennismaking een negatieve attitude heeft. In dat laatste geval kan herhaalde blootstelling
de negatieve houding versterken.

● Overdaad schaadt. (VB nummer op de radio)

2.3. Gelijkenissen
Gelijkenishypothese: het fenomeen dat personen zich aangetrokken voelen door, en relaties
aangaan met anderen die op hen lijken.

- Gelijke demografische variabele (leeftijd, onderwijs, religie, interesses, waarden,
inkomen…)

- Bij hechte relaties lijken mensen meer op elkaar; soms kunnen de verschillen gewoonweg
meer opvallen.

- Het verband tussen attitudinale overeenkomst en interpersoonlijke aantrekking wordt
meestal doorheen de tijd geleidelijk aan groter, maar kan ook direct zijn.

- Ongelijkheid wekt afkeer op.
- Tegengestelden trekken elkaar niet aan.
- De enige tegengestelde die aantrekt is het geslacht.
- Mensen gaan een romantische relatie aan met mensen die even aantrekkelijk zijn, niet

met mensen waaraan ze niet kunnen tippen.

Experiment – Byrne
- Laat persoon een attitude vragenlijst invullen, en de attitude vragenlijst van een andere

persoon lezen.
➔ Resultaat: Hoe meer similariteit tussen de twee vragenlijsten, hoe positiever de onbekende

wordt beoordeeld. => Denken van oké we hebben dezelfde denkwijze, dus die gaat zoals
mij reageren, dus die gaat dezelfde noden hebben als mij.

Redenen:
● Validatie van eigen waarden
● Voorspelbaarheid
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● Grotere kans dat eigen noden herkend worden
=> Gelijkenissen zijn dus veilig, ze maken de andere voorspelbaarder en zij weten wat wij nodig
hebben.

Tweestappenmodel
Tweestappenmodel van Byrne, Clore & Smeaton:

- Screening van ongelijkheid van wnr we iemand ontmoeten.
- Houdt rekening met zowel het positieve effect van gelijkenissen en het negatieve effect

van verschillen.
- 2 stappen bij het ontmoeten van iemand om te bepalen of we die leuk vinden of niet:

1) Te verschillend van onszelf negeren we.
2) Voelen ons aangetrokken tot de personen die het meest op ons lijken

=> uitkomst: blijvend contact

2.4. Uiterlijke schoonheid
Algemeen worden mooie mensen:

- Slimmer geacht als kind
- Verdienen ze meer
- Krijgen ze meer gedaan
- Krijgen lagere boetes van rechters
- Worden sneller geholpen

=> veel voordelen

Objectieve schoonheid/aspecten:
- Universeel en over culturen en leeftijden heen.
- Bestaat maar blijft subjectief.

⇩

Universele schoonheid
- Voorkeuren gelijk in verschillende culturen.
- Voorkeuren gelijk op verschillende leeftijden. (VB baby’s voorkeur gezichten die volwassen

ook aantrekkelijk vinden))
Objectieve kenmerken

- Ideaal mannelijk of vrouwelijk gezicht (hormoon-gerelateerde kenmerken).
- Symmetrie & gemiddeld gezicht. (meer vertrouwd)

Subjectieve schoonheid/aspecten:
Invloed van:

- Cultuur: verschillen in esthetische ingrepen, lichaamsgewicht.
- Tijdsgeest: gezicht, maten.
- Situationele factoren: verliefdheid, vergelijking.
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Gezelschap aantrekkelijk
Gevolgen:

- Beloningscentra in de hersenen wordt geactiveerd.
- Je wordt zelf ook aantrekkelijker/positiever beoordeeld.

- Assimilatie-effect
- ‘wat-mooi-is, -is-goed’ stereotype

Het hebben van schoonheid
Voordelen (soort van)

- Hebben meer vrienden
- Socialer
- Actiever seksleven

Nadelen
- Extra onzekerheden
- Bekommernis om uiterlijke schoonheid te behouden, kan disfunctioneel worden.
- Moeilijk om positieve feedback te duiden.
- Soms werkt het tegen de persoon: als iemand aantrekkelijk door iemand minder

aantrekkelijk wordt geïnterviewd, wordt die persoon minder positief beoordeeld.

Correlaties
- Beperkte correlatie tussen schoonheid en geluk.
- Niet systematisch gecorreleerd met objectieve metingen van intelligentie, persoonlijkheid,

aanpassingsvermogen en zelfwaardering.
- Effecten ervan zijn op lange termijn niet sterk.

Experimenten:
Experiment – Smith

- Experiment 1: Alle hollywood blockbuster hoofdpersonages liet hij beoordelen op bepaalde
criteria: schoonheid is dus positief gerelateerd met intelligentie, positieve afloop van het
verhaal, met puurheid (minder sletterig).

- Experiment 2: liet hij twee sollicitanten vergelijken die juist dezelfde capaciteiten hebben
en werd toch altijd de aantrekkelijke persoon gekozen. Dit effect was nog groter na het
zien van stereotype films.

Experiment:
- De mannen die meenden een aantrekkelijke vrouw te spreken, beoordeelden haar

persoonlijkheid positiever en waren vriendelijker in het gesprek.
- Mannen beoordeelden de aantrekkelijke vrouw warmer, zelfzekerder en levendiger.

2.5. Contextfactoren
Opwindingstransfer – Zillmann

- Zillmann stelt dat opwinding veroorzaakt door een bepaalde stimulus, kan worden
overgeplaatst naar of toegevoegd aan de opwinding die door een tweede stimulus wordt
opgewekt, een idee gebaseerd op de tweefactorentheorie van Schachter en Singer =
opwindingstranfer.

- Idee dat gebaseerd is op de tweefactorentheorie van Schater en Singer over emoties.

Opwindingstransfer: het proces waarbij de opwinding opgewekt door een stimulus toegeschreven
of toegevoegd wordt aan de opwinding veroorzaakt door een andere stimulus.

- Het effect treedt zelfs op wanneer iemand de werkelijke oorzaak van de opwinding kent,
dus zonder verkeerde attributie.
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Experimenten:
● Dutton & Aron

- Uitgevoerd op 2 bruggen:
- Ene brug: was smal, lang en wankel en hing bovendien 69m boven een

stroomversnelling met veel rotsen. (onveilig)
- Tweede brug: was breed, stevig en bevond zich 3m boven het

wateroppervlak. (veilig)
- Telkens wanneer een jonge mannelijke deelnemer over een van beide bruggen

wandelde, werd hij aangesproken door een aantrekkelijke jonge
onderzoeksassistente die hem vroeg een korte vragenlijst in te vullen en hem
nadien haar telefoonnummer gaf ‘voor het geval hij nog meer informatie over het
project wenste te ontvangen’.

- De mannen die over de gevaarlijke brug wandelden, waren meer geneigd de
assistente op te bellen dan zij die over de stabiele brug wandelden.

➔ Conclusie: De opwinding van de brug had zich dus getransfereerd naar die van de
mooie assistente.

● White
- White creëerde opwinding door mannelijke deelnemers ofwel 15sec ofwel 2min

gehuppeld.
- Nadien kregen ze een filmpje te zien van een aantrekkelijke/onaantrekkelijke

vrouw.
- De mannen die 2 min gehuppeld hadden, beoordeelden de aantrekkelijke als

aantrekkelijker en de onaantrekkelijke als onaantrekkelijker door een versterking
van arousal.

● Pennebacker - Sluitingstijdeffect
- Vroegen aan vaste klanten in een bar 3 keer per week naar hun oordeel over de

aantrekkelijkheid van de andere klanten.
➔ Vastgesteld: De personen van het andere geslacht aantrekkelijker werden

gevonden naarmate het sluitingsuur naderde.
➔ Verklaring:

◆ Sluitingstijd = bedreiging voor zij die een partner zoeken
◆ Alcohol
◆ Geheime interactie? → stijgt aantrekkelijkheid (door spanning)

3. Hechte relaties
Hechte relatie: een relatie gekenmerkt door een emotionele band, de vervulling van psychische
behoeften en een wederzijds afhankelijkheidsrelatie tussen de partners.

- 3 basiscomponenten.

Onderzoek:
- Bevraging 73% van de 300 studenten nagenoeg alle andere doelen opofferen voor een

goede relatie
➔ Een hechte relatie is voor velen een belangrijk levensdoel.

3.1. Elkaar leren kennen
3 factoren die de relatievorming in de eerste fasen kunnen beïnvloeden.

● Wederkerigheid
● Moeilijk te krijgen zijn
● inschatten van intresse

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

- we houden van mensen die ook van ons houden, maar het mag niet te vanzelfsprekend
zijn: als iemand van u houdt die van iedereen houdt, is dat niet zo speciaal.
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- Sterker effect wanneer je de liefde verdiend hebt: persoon die u eerst niet leuk vond en
later wel.

Experiment Linder: Meest aangetrokken tot iemand die je eerst niet zo leuk vond, maar nu wel.
- 2 “studenten” kwamen regelmatig samen voor bespreking (1 student was eig handlanger).
- Na elke discussie hoorde de student evaluatiegesprek tss proefleider en handlanger.
- Beoordelingen van handlanger waren steeds positief of negatief
- Of veranderen van negatief naar positief (winst) of andersom (verlies)
➔ Conclusie: Student ervoer meer sympathie bij de ‘winst’ conditie dan wnr constant

positief

2. Jagen op wie moeilijk te krijgen is
Moeilijk-te-krijgen-effect: de neiging om meer te houden van degenen die kieskeurig zijn in het
aanknopen van sociale relaties, dan van degenen die gemakkelijk beschikbaar zijn.

⇩

Afhankelijk van de oorzaak:
- De ander: voorkeur voor matige kieskeurigheid, dan niet kieskeurig.
- Externe factoren: zorgt ervoor dat attractiviteit stijgt. => mensen hebben een sterke

behoefte om hun gedrag/keuze zelf te bepalen.
Bv. Relatie verboden door ouders → aantrekking tot pers.

Experiment - Spielmann
- Mensen die hoog scoren op ‘angst om vrijgezel te zijn’ hebben beduidend meer interesse

voor minder aantrekkelijke of minder responsieve kandidaten.

3. Inschatten van interesse
- De interpretatie van signalen berust vaak op giswerk of wishful thinking.
- Mannen hebben een meer geseksualiseerd perspectief en (mis)interpreteren vriendelijke

signalen vaker als seksueel geladen.

Experiment – Saal
- Mannelijke & vrouwelijke observatoren moeten interacties tussen man & vrouw

beoordelen.
➔ Conclusies:

- Mannelijke observatoren zagen meer seksualiteit & vooral bij vrouwen.
- Overschatten interesse bij vrouwen en onderschatten bij mannen.

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

- Door maximaal kinderen opwekken & ze doen overleven.
- Strategieën van partnerselectie die leiden tot maximalisatie van nakomelingen.

Strategische verschillen tussen man en vrouw:
Mannen kiezen voor:

● Vruchtbaarheid
● Trouw

=> Zoveel mogelijk eigen nakomelingen kunnen hebben.

Vrouwen kiezen voor:
● Financiële zekerheid
● Succes

=> Investeren in een beperkt aantal nakomelingen.
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Onderzoeken/studies
● Studie – Buss: Consistente verschillen tss man  vrouw in 37 landen.

- Vrouw dient kieskeurig te zijn omdat ze in haar levensloop slechts een beperkt
aantal kinderen kan baren en opvoeden.

- Belang financiële zekerheid aangeboden door partner.
- Mannen kunnen daarentegen bij verschillende vrouwen een onbeperkt aantal

kinderen verwekken.
- Belang voor een jonge vrouw met kenmerken die duiden op een goede

gezondheid en vruchtbaarheid zoals volle lippen, gladde huid, weelderig
haar.

- Voortplantingscapaciteit wordt wel beperkt indien ze onvruchtbare partners
aantrekken of niet met zekerheid weten of ze effectief de vader zijn van de
kinderen.

● Kenrick
- Vrouwen willen alsmaar oudere mannen, mannen consistent jongere vrouwen.

Vruchtbaarheid verklaart ook waarom mannen in het begin een oudere vrouw
willen en later een jongere.

● Experiment – Li
- Zowel mannelijke als vrouwelijke deelnemers mochten hun ideale levenspartner

samenstellen. Ze kregen fiches en mochten punten geven aan elk kenmerk dat ze
belangrijk vonden.

- Groot budget: verschil tussen man & vrouw is klein.
- Mannen investeren iets meer in schoonheid
- Vrouwen investeren iets meer in sociale status

- Klein budget: verschil man & vrouw is groter.
=> Wnr we beperkt zijn en keuzes moeten maken volgende deze keuzes het
evolutionaire perspectief.

- Mannen investeren meer in schoonheid.
- Vrouwen investeren meer in sociale status.

Sociaal-culturele perspectieven
Veel sociaalpsychologen kenden de verschillen tussen mannen en vrouwen toe aan de sociale
context waarin men leeft. (vb macht, vrijheid)

⇩

kanttekeningen bij het evolutionair perspectief:
- Financiële ontvoogding/autonomie vrouwen leidt tot masculinisering van de voorkeuren

bij vrouwen.
- Er zijn ook veel gelijkenissen tussen de partnerkeuze van de beide geslachten.
- Er is ook een verschil tussen de hypothetische wensen van de mensen en de eigenlijke

keuzes die men maakt.

Experiment – Finkel & Eastwick
- Bij speeddating moesten mannen en vrouwen zeggen welke eigenschappen die ze hoopten

tegen te komen.
- Bij mannen was dit een knappe vrouw, bij vrouwen een rijke man.
- Bij de uiteindelijke resultaten werd daar veel minder rekening mee gehouden.

Seksualiteit en seksuele oriëntatie
Seksuele oriëntatie: seksuele voorkeur van een persoon.

- Homoseksualiteit
- Heteroseksualiteit
- Biseksualiteit
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- Aseksualiteit

Vroeger: Aristoteles: zei seksuele oriëntatie is aangeboren maar door gewoontes kan versterkt
worden.

Later: Alfred Kinsey:
- eerste seksuoloog.
- eerste persoon die seksualiteit als een continuüm voorstelt.

Onderzoeken:
● Onderzoek - Bell: Geen verschillen tss oriëntaties mbt familiale achtergrond, relatie met

ouders, seksueel misbruik in jeugd…

● Er bestaat wel een evidentie voor de biologische dispositie (2 studies):
- Studie Levay: bestudeerde de grootte van een specifieke nucleus in de hypothalamus,

maar zijn resultaten waren maar in een kleine groep en correlationeel: dus eigenlijk
een nutteloze studie.

- Tweelingstudies: geen 100% fit bij identieke tweelingen dus ook geen sprake van een
“homoseksueel gen”.

● Studie – Diamond:
- Bij een studie waaraan vrouwen tussen de 18 en 25 deelnamen, constateerde Diamond dat

van de vrouwen die aangaven een lesbische of biseksuele oriëntatie te hebben, een kwart
hun seksuele oriëntatie in de volgende vijf jaar veranderde. Bij mannen werd nooit zo’n
hoog cijfer vastgesteld.

➔ Mogelijke conclusie: Dat vrouwen op het vlak van seksuele oriëntatie een grotere
soepelheid of erotische plasticiteit (= de mogelijkheid om diverse seksuele voorkeuren te
ervaren) vertonen.

● Experiment – Chivers:
- Mannelijke en vrouwelijke proefpersonen keken naar seksueel videomateriaal waarin

mannen of vrouwen figureerden en waarbij naast subjectieve opwinding ook de genitale
opwinding werd gemeten.

- Opvallend was dat de genitale opwinding bij mannelijke proefpersonen wel degelijk
bepaald werd door seksuele oriëntatie, waardoor ze dus opgewonden geraken bij het zien
van vrouwen (indien ze hetero waren) of bij mannen (indien ze homo waren).

- Bij vrouwelijke proefpersonen werd echter een vergelijkbare genitale opwinding
geconstateerd bij het zien van de ‘mannelijke’ en de ‘vrouwelijke’ video’s, ongeacht hun
gerapporteerde seksuele oriëntatie.

Erotische plasticiteit
Erotische plasticiteit: Flexibiliteit in aantrekking tot verschillende geslachten.

- Vrouwen ervaren een hogere erotische plasticiteit dan mannen
- Kans van verandering van label seksuele geaardheid is veel hoger bij vrouwen dan bij

mannen

3.3. Relatietevredenheid en toewijding
Liefde en aantrekking als functie van ervaren van positieve emoties in aanwezigheid van partner.
Positief verband tussen het aantal beloningen en ervaren van liefde.

Sociale ruiltheorie
Sociale ruiltheorie: theorie die stelt dat personen gemotiveerd zijn om in hun relaties met anderen
de kosten te minimaliseren en de voordelen te maximaliseren.

- Kosten: investering, compromis, verlies alternatieven
- Voordelen: liefde, troost, seksuele bevrediging
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- Relaties die meer beloningen bieden en minder kosten met zich meebrengen, schenken
meer voldoening en zijn duurzamer.

- Vanaf 3 maand relatie worden kosten een belangrijke component.

2 verschillende varianten (waardoor toegewijd):
● Interafhankelijkheidsmodel (Kelly & Thibauts):

= vertrekt vanuit de sociale ruiltheorie en bevat 3 niveau’s:
1) Uitkomstniveau: kosten-baten ratio van de relatie.
2) Vergelijkingsniveau: minimale uitkomstniveau dat we aanvaardbaar vinden.

=> Indien de kosten-baten ratio het minimale uitkomstniveau overschrijdt,
dan zijn we tevreden over onze relatie.

3) Vergelijkingsniveau van alternatieven:
= het verwachte uitkomstniveau van het best mogelijke alternatief.

- Dit alternatief kan zowel geen relatie hebben als een andere relatie hebben
zijn.

- Belangrijk om het niveau van toewijding te bepalen.
- Relatietoewijding wordt bepaald door de verhouding tussen het

uitkomstniveau en het vergelijkingsniveau van alternatieven.
=! We zijn dus toegewijd aan een relatie in de mate waarin de kosten-batenanalyse van
onze huidige relatie positiever is dan die van mogelijke alternatieven.

● Investeringsmodel (Rusbult)
= Bouwt verder op interafhankelijkheidsmodel maar voegt voor relatietoewijding nog een
belangrijk component toe, namelijk investeringen.

- Dergelijke investeringen kunnen tastbaar zijn (huis/gemeenschappelijke vrienden)
maar ook immaterieel (energie, tijd).

=! Hoe meer investeringen, hoe groter de toewijding aan de relatie.
- Betekent dat mensen dikwijls in de relatie blijven, door de investeringen, ondanks

de lage relatietevredenheid.

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

- Evenwicht is dus de cruciale factor die relatietevredenheid bepaalt.
- Als er onevenwicht is voelt de ene zich schuldig en de ander zich wrokkig. (allebei

ongelukkig).
- Zo relatietevredenheid en relatietoewijding reguleren (en herstellen).

Samenhorigheidsrelaties
Ruilverhoudingen: een relatie waarbij de partners een strikte wederkerigheid van beloningen en
investeringen verwachten en verlangen.

- Meestal tussen onbekenden/kennissen en in bepaalde langetermijnrelaties zoals
zakenrelaties.

Samenhorigheidsrelatie: een relatie waarbij de partners wederzijds ontvankelijk zijn voor elkaars
behoeften. Partners hebben hierbij dus oog voor elkaar behoeften en welzijn, zonder zich hierbij af
te vragen of ze voordelen verstrekken of krijgen.

De balans tussen verwachtingen en investeren:
The suffocation of marriage: Maslowpiramide
Mount Maslow: Balanstheorie; gaat verder dan de ruiltheorie.
Piramide van basisbehoeften:

- Hoe hoger je gaat op de priamide, hoe specifieker de behoeftes worden.
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- Vroeger was huwelijk heel belangrijk in de piramide, omdat in de psyiological zit (de
basis).

- Nu staat huwelijk hoger, eerder bij self-actualization.
- Hoe hoger de noden liggen op de piramide, hoe meer moeite men moet doen.
- hebben nog nooit zo weinig moeite in onze relaties gestoken: we verwachten veel meer

maar investeren minder.
➔ Conclusie: van een succesvol huwelijk moet je minder verwachten ofwel meer in

investeren.
⇩

- Een succesvol huwelijk is tegenwoordig moeilijker te bereiken.
=> oorzaak: het toegenomen onevenwicht tussen wat mensen verwachten van een
huwelijk en wat ze zelf (willen) investeren.

⇩

1. Vroeger: Interafhankelijkheidszone
- Mensen huwden en de partners verwachtte van elkaar vooral de lichamelijke

behoeftes en veiligheid.
- Heb je niet zoveel zuurstof voor nodig. Makkelijk om dat bij elkaar te bevredigen

zonder teveel inspanning.
2. Samenhorigheidshuwelijk

- Verwachten al meer van de partner.
- Er moet meer geïnvesteerd worden om de behoeftes te bevredigen

3. Zelf-expressief huwelijk
- Partner dient ervoor om zichzelf te actualiseren als persoon. Hebben daar veel

zuurstof voor nodig= tijd en energie.
4. De laatste decennia: zelf-expressief huwelijk

- Men investeert ook veel minder in de partner en zijn minder samen.
- Werkt niet volgens deze theorie.
- Goed dat men hoger naar de top klimt als koppel maar men moet er dan wel veel

meer tijd en energie in stoppen.
- Rollen van geslachten zijn veranderd.
- Verwacht minder van het huwelijk of investeer er meer in.

3.4. Soorten hechte relaties
Vroeger
3 primaire liefdesstijlen:

● Eros (erotische liefde)
● Ludus (speelse, vrije liefde)
● Storge (vriendschapliefde)

Later + secundaire liefdessoorten
● Mania (veeleisende/possesieve liefde)
● Pragma (pragmatische liefde)
● agape (altruistische liefde)

Later
Sternberg – liefdesdriehoek

- Soorten relaties in categorieën plaatsen.
- 8 vormen van relaties. (7 vormen van liefde + 1 (afwezig = geen liefde)
- Afwezigheid/aanwezigheid/combinatie van de componenten.

3 dimensies die aangeven welk soort liefde er is:
1) Intensiteit: Emotionele component, houden van iemand en zich goed voelen bij iemand.
2) Passie: Motivationele component: drijfveren die aantrekking, romantiek en seksueel

verlangen opwekken.
3) Engagement: Cognitieve component: de beslissing zich voor een lange tijd in een relatie te

engageren met een partner.
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Passionele liefde
Passionele liefde: romantische liefde, gekenmerkt door sterke opwinding, intense aantrekking en
seksuele interesse.

- (passie – intimiteit)
- Intense emotie aarbij iemand helemaal in een andere persoon opgaat.
- Extatische hoogtes & pijnlijke dieptes.
- Opwinding als brandstof.

Bercheid & Walster: we moeten erkennen dat passie een emotie is zoals alle anderen, gekenmerkt
door 2 essentiële kenmerken.

● Verhoogde staat van fysiologische opwinding.
● Overtuiging dat dit toe te schrijven is aan een persoon.

Belang v/ passionele liefde als voorwaarde van bereidheid te huwen is afhankelijk van:
- Geslacht
- Cultuur
- Tijdperk

=> Het percentage van mensen dat bereid is om te trouwen zonder passionele liefde is in de
Westerse wereld bijzonder klein. Echter daalt de passie en intimiteit altijd.

Partnerschapliefde
Partnerschapsliefde: veilige, vertrouwensvolle en stabiele relatie.

- (passie x engagement)
Berusten op zorg, vertrouwen, genegenheid, respect, vriendschap,
langetermijnengagement.

- Geen daling over tijd. Minder intens dan passionele.
- Zelfonthulling als brandstof.
- Meer zelfonthulling bij groeiende relatie: aanvankelijk op basis van

wederkerigheidsprincipe.
- Ook veranderen de patronen van zelfonthulling: in het begin onthullen mensen zeer veel

over zichzelf maar dit neemt af doorheen de tijd.
- Vrouwen doen ook veel meer aan zelfonthulling dan mannen.
- Men liegt minder tegen elkaar.

Zelfonthulling: proces van zichzelf aan anderen blootgeven. (intieme gevoelens/feiten)

4. Algemene relatiepatronen
50-60% vd eerste huwelijken mislukt; nog hoger bij 2e huwelijken.
Er is dus een grote discrepantie tussen: verlangen duurzame relatie - grote kans echtscheiding.

4.1. Ontwikkelingspatronen in het huwelijk
Huwelijken zijn verschillend en specifiek, toch is er een algemene daling in huwelijkstevredenheid.

Onderzoek Kurdek: Neerwaartse trend in huwelijkstevredenheid
- Volgde 10j huwelijkheidstevredenheid op.
- Over het algemeen is er een neerwaatse daling in huwelijkstevredenheid.
- Piekende daling bij:

● 1e jaar (einde van de wittebroodsweken)
● 8e jaar (stress van jonge kinderen).

- Wat toe te schrijven aan daling:
● Eerste elkaar idealiseren
● Stress bij het opvoeden van kinderen

- Protectieve factoren:
● Hogere opleiding, werk en gelijke attitudes.
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● Samen nieuwe (spannende) activiteiten ontdekken.

4.2. Communicatie en conflict
50-60% vd eerste huwelijken mislukt; nog hoger bij 2e huwelijken

Soorten gestoorde communicatiepatronen:
● Negatieve affect wederkerigheid:

= Situatie waarin de expressies van negatieve gevoelens van de ene partner de andere
partner ertoe aanzetten om eveneens negatief te reageren.
Bv. de ene zegt dat hij dit niet leuk vindt, de andere reageert ipv begripvol “ja maar ik
vind dit niet leuk”. => negatieve spiraal

● Vraag-terugtrekkinginteractiepatroon:
= communicatiepatroon waarbij de ene partner vraagt om relatieproblemen te bespreken
en de andere partner dit weigert, wat meestal leidt tot frustratie en kwaadheid.

- Gotman: geen van beide manieren is fout om met het conflict om te gaan, het is
de discrepantie die het probleem is. => evenwicht in vinden!

Negatieve effecten van conflict reduceren:
1) Belonend gedrag in een relatie verhogen

=> De ratio positief/negatief verhogen: het is niet altijd makkelijk om een conflict op te
lossen, maar je kan het wel verzuipen in positieve dingen en dan wordt het conflict minder
belangrijk in een relatie.

2) Begrip opbrengen
= Conflict erkennen als een communicatieprobleem

3) (dis)functionele attributies

Relatie-bevorderende
attributies

Leedbestendigende
attributies

Positief gedrag + Dispositioneel Situationeel

Negatief gedrag - Situationeel Dispositioneel

*Dispositioneel: aan de persoon
Situationeel: aan de situatie

Relatie-bevorderende attributies: het toeschrijven van ongewenst partnergedrag aan
situationele, tijdelijke en specifieke factoren en gewenst gedrag aan dispositionele, stabiele
en veralgemeenbare factoren.

- Gelukkige koppels minimaliseren de negatieve en maximaliseren de positieve
eigenschappen.

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

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

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

=> Er zijn dus zowel directe als omgekeerde verbanden tussen attributiestijl en
relatietevredenheid.
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4.3. Uit elkaar gaan
- De factoren die bijdragen tot het welslagen van een relatie blijken ook de factoren te zijn

die bijdragen tot de ellende na een echtscheiding en die de verwerking ervan bemoeilijken.
- Gescheiden individuen zijn minder tevreden dan niet-gescheiden individuen.
- Het tevredenheidsniveau bereikt een dieptepunt een jaar voor de scheiding.
- Na de scheiding bereiken ze gemiddeld niet meer het welbevinden van de jaren voor de

scheiding.
- Hoe intenser de relatie, hoe groter de klap want hoe meer er aan zelfonthulling gedaan is.

Wie hoog klimt, kan laag vallen:
Deel van ander in zelf incorporeren, hoge onderlinge afhankelijkheid, investeren in de relatie.
=> Minder kans op scheiden
=> Meer leed bij een scheiding.

Geslachtsverschillen
- Vrouwen: meer problemen bij een scheiding maar mildere vormen
- Mannen: minder problemen maar wel ernstiger.

4.4. Samen oud worden
Een vraag die onderzoekers al decennia lang bezighoudt: blijft huwelijksgeluk dalen over de tijd?
Of is er een opwaartse trend eens men in de latere levensfases komt?

⇩

Tegenstrijdige evidentie, we weten het niet: sommigen onderzoeken duiden op continue daling
anderen op U-vorm.

Oudere mensen zouden:
- Wel minder conflicten hebben over geld en kinderen.
- Meer voldoening uit vakanties, kinderen, kleinkinderen en gemeenschappelijke activiteiten.
- Beter omgaan met conflicten.
- Hogere tevredenheid eens kinderen uit huis.
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Hoofdstuk 9: Anderen helpen.
1. Waarom helpt we anderen?
Prosociaal gedrag: gedrag met het doel anderen te bevoordelen of hun welzijn te verhogen.

1.1. Evolutionaire factoren
- Geholpen worden vergroot overlevings- en voortplantingskansen.
- Helpen kan deze kansen verkleinen.

⇩ Deze 2 zaken zorgen voor de vraag:
Hoe komt het dat we helpen; dat dat in onze genen blijkt te zitten ondanks de kosten/risico’s die
eraan verbonden zijn. => Antwoord hierop adhv 3 theorieën.

1) Verwantschap
2) Wederkerig altruïsme
3) Coöperatieve groep

1. Verwantschap/verwantschapsselectie:
Verwantschap: Het doorgeven van erfelijk materiaal is belangrijker dan overleving van het
individu. => bepaald gedrag draagt bij tot de reproductie.

- Hamilton’s rule: rB – C > 0
(r= verwantschap, B= baten voor ontvanger, c= kost voor helper)

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

Experiment – Burnstein
= Ze vroegen Japanse en Engelse deelnemers hoe ze zouden reageren in verschillende situaties
waarin iemand hulpbehoevend is. Daaruit bleek dat ze meer geneigd waren om dichte familie te
helpen dan verafstaande familie.

⇩ Geleid tot:
Hulp hangt af van de kansen om genetisch materiaal te converseren en door te geven.

- Hoe meer genetische verwantschap, hoe meer neiging te helpen.
- Verwantschapseffect is groter bij levensbedreigende situaties dan bij alledaagse.
- Meer neiging om jongere dan oudere mensen te helpen.
- Meer neiging om gezonde dan zieke mensen te helpen.

Conclusie: Dit bewijst dat genetisch verwante personen elkaar gaan helpen, met als doel de
overlevingskans van het genetisch materiaal te bevorderen.

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

- Door het helpen van familielid bewerkstelligen we de ‘onsterfelijkheid’ van ons genetisch
materiaal.

2. Wederkerig altruïsme:
Wederkerig altruïsme: Neiging anderen helpen zodat de kans zal vergroten dat degene die we
geholpen hebben ons nadien een wederdienst zal bewijzen; vergroot onze overlevingskansen.

- Hulp geven in nood zorgt ervoor dat je ook hulp zal krijgen in nood.
- Term ‘wederkerig egoïsme’ eigenlijk accurater, want eigenbelang is de drijfveer.

Ook bij dieren:
experiment – Seyfarth:
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● ond1.: wanneer chimpansee A de vacht verzorgde van chimpansee B, later was
chimpansee B meer geneigd om achteraf zijn voedsel te delen met chimpansee A en hem
te verdedigen bij een gevecht.

● ond2.: geluidsopname gemaakt van een schreeuwende aan en nadien geluidsopname
afgespeeld bij het nabijzijn van andere apen.

➔ Resultaat: Als de aap, die aan het schreeuwen was voordien een andere aap had
geholpen; dan gaan de apen die door die aap geholpen werden veel sterker
reageren en vlugger helpen.
!! MAAR dit effect treedt enkel op als ze niet genetisch verwant zijn.
Als men genetisch verwant was zou men altijd reageren op de hulpkreet.

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

- Altruïstisch straffen
- Is iets effectief om egoïstisch gedrag in te perken.
- Komt vooral voor wanneer de kosten van het straffen niet te hoog liggen en de impact van

de gestrafte groot is.

Experiment – Fehr & Gaecher: publieke goederen
experiment.
= 60 groepen bestaande uit elk 4 leden. Elke deelnemer krijgt 20
dollar en moest kiezen tussen het investeren van 0 euro of 20 euro in
het groepsproject. Voor elke geïnvesteerde dollar krijgt elk groepslid
0,4 dollar. Het is dus voordeliger om te investeren. Zo moesten de
deelnemers 6 keer spelen met een wisselende samenstelling van de
groep.

- Basis conditie: geen mogelijkheid om egoïstisch
gedrag te bestraffen
=> Doorheen de trials gaan mensen steeds minder
dollars investeren in de pot ‘en gaan profiteren’

- 2de conditie: mogelijkheid om egoïstisch gedrag te
bestraffen
=> Coöperatie stijgt doorheen de trials

➔ Conclusie: Coöperatie floreert wanneer altruïstisch
straffen mogelijk is en dat het afneemt wanneer het
mogelijk is.

3. De coöperatieve groep/groepsselectie
Coöperatieve groep: Natuurlijke selectie op het niveau van de groep en soort.

- Zelfs wanneer een aap bijvoorbeeld geboren wordt zonder armen/benen, zal die
toch volledig aanvaard worden in de groep.

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

- Meest nuttig wanneer men wordt bedreigd vanaf buitenstaande groep.
- Basisidee: groepen die enkel bestaan uit egoïstische individuen maken meer kans om uit

de sterven dan groepen die coöperatieve an altruïstische leden tellen. “samen sterk”.
- Oordeel dat natuurlijke selectie waarschijnlijk doorwerkt tot in groepen en gehele soorten.
- Er bestaat controverse over of dit nu ook daadwerkelijk zo is.

1.2. Kosten en baten
Helpers doen altijd aan een kosten-baten analyse.
Enkel als de baten de kosten overstijgen zal men hulpgedrag vertonen.

- Gebeurd zelfs bij collectivistische culturen.
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Baten
Belangrijkste argument om anderen te helpen is zichzelf goed te voelen:
Smitherman- MRI bij helpen:

● Korte termijn: je goed voelen over jezelf.
=> hogere zelfwaarde & minder schuldgevoelens.

● Helpen is fysiologisch belonend.
=> activatie van het beloningscentrum in de hersenen.

● Lange termijn: mensen die anderen helpen hebben een verhoogde
overlevingskans.

=> betere gezondheid op zowel psych. als lich. vlak.
➔ Conclusie: er zijn veel baten verbonden aan anderen helpen.

Kosten
Kosten van helpen:

- Agressie tov hulpverleners
- Moedige weerstand: langdurige en bewuste hulp aanbieden ondanks de grote risico’s.

VB onderdak joden tijdens WOII
=> Kan dus uiteindelijk negatieve effecten hebben op de fysieke/psychische gezondheid van de
hulpverlener.

Hoe kosten vermindert zodat hulp bieden gestimuleerd wordt:
adhv Barmhartige samaritaan-wetten: verplichten mensen ertoe om bij een noodgeval hulp te
bieden/ in te roepen.

● Schuldig verzuim: wanneer je iemand passeert die hulp nodig had maar je hebt geen hulp
gegeven, kan je daarvoor vervolgd worden. (Europa)

● Vrijstelling van vervolging bij helpen: het tegengaan dat mensen bang zijn om hulp aan te
bieden, om iets fout te doen. (VS)

1.3. Altruïsme of Egoïsme: het grote debat (motivatie voor helpen)
Het onderscheidt tussen 2 motieven om anderen te helpen:

● Altruïsme: motivatie om anderen het welzijn te verhogen.
● Egoïsme: motivatie om het eigen welzijn te vergroten.

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

➔ 2 componenten van empathie:
1) perspectief nemen

- Het vermogen om via de verbeelding de wereld door de ogen van anderen
te bekijken.

- de eerste stap naar altruïsme.
- cognitieve component

2) empathische bezorgdheid
- gevoelens van sympathie, genegenheid en medeleven.
- emotionele component
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Volgens Batson bestaat er een kritische test om beide vormen/motivieven te onderscheiden.
- Wanneer het motief egoïstisch is, zal de helper minder helpen wanneer hij/zij zich aan de

situatie kan onttrekken. Wanneer de empathische bezorgdheid laag is, kan de potentiële
helper de eigen pijn verminderen door de noodsituatie te ontvluchten.

- Bij egoïsme helpen we dus niet uit bezorgdheid om slachtoffer, wel op basis van
kosten-baten analyse voor zichzelf. Waarbij de kosten bv zich schuldig voelen zijn, en de
baten een goed gevoel zijn,…

Experiment – Batson:
- Handlanger krijgt milde schokken. Geeft aan vroeger een traumatische ervaring gehad te

hebben met elektriciteit. Proefpersoon is observator.
- Er bestaat de mogelijkheid dat de  proefpersoon na 2 schokken de plaats van de

handlanger inneemt.
- 2x2 design: empathische bezorgdheid (hoog-laagp) X situatie ontvluchten

(makkelijk/moeilijk).
- Verschil in resultaten afhankelijk van hoe makkelijk de situatie te ontvluchten was.
- Twee groepen: de ene kreeg te horen dat Elaine (de handlanger) heel erg op hen leek, de

ander kreeg te horen dat ze erg verschillend was.
➔ Resultaat:

- Bij de groep die erg leek op Elaine, nam bijna iedereen haar plaats in, ook bij het
makkelijk kunnen ontvluchten.

- Bij de groep verschillend van Elaine, namen veel mensen haar plaats in als ze niet
makkelijk konden wegvluchten, maar zeer weinig wanneer ze wel makkelijk
wegkonden.

Resultaten experiment systematisch voorgesteld:
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Het meeste hulpgedrag komt door een combinatie van altruïsme en egoïsme.
- Snyder zei zelfs dat de combinatie het beste was.
- De soort motivatie bepaalt niet noodzakelijk het hulpgedrag zelf.
- Wegner: empathie weerspiegelt de fundamentele vervaging van het onderscheid tussen

zichzelf en anderen. Als een zelf en een ander als 1 worden beschouwt, kan het helpen
beschouwd worden als het zelf helpen.

1.4. Motieven om te helpen
In bepaalde situaties belangrijk om hulpgedrag te voorspellen, onafhankelijk van de situatie.

Op lange termijn hulpgedrag vertonen is vaak het gevolg van eigenbelang en voldoening.
➔ Conclusie: eigenbelang en voldoening (egoïsme) zijn vaak hetgene wat ervoor zorgt dat

mensen langdurig hulp verlenen.
VB vrijwilligerswerk doen omdat het goed op je CV staat.

Motieven die hulpvaardigheid bevorderen:
1) Waarden: omdat het belangrijk voor je is.
2) Sociale relaties: omdat anderen het doen + nieuwe sociale contacten maken.
3) Persoonlijke ontwikkeling: nieuwe vaardigheden leren.
4) Verhoging van de zelfwaardering: men voelt zich daardoor belangrijk + beter over zichzelf.
5) Ego-bescherming: wegvluchten van eigen problemen + voelen zich minder eenzaam.
6) Carrière: helpt voor later een betere carrière te maken + goed voor CV.
7) Altruïsme: bezorgdheid voor anderen + kennis willen delen.

=> Hulporganisaties gaan vaak in op die hulpmotieven; zowel de altruïsme als egoïstische
motieven.

2. Onder welke omstandigheden helpen we (niet)?
Contextuele factoren die invloed hebben impact hebben op hulpgedrag.

1) Omstandereffect
2) Stress & tijdsdruk
3) Locatie & cultuur
4) Stemming

2.1. Het omstandereffect
Omstandereffect:
Kitty Genovese: Rond 3u s’nachts vermoord, dichtbij haar appartement. 38 mensen zouden dit
gezien hebben zonder hulp te bieden.

⇩

Iedereen ging er vanuit dat iemand anders hulp ingeroept zou hebben.
⇩

Moesten er maar 1 of 2 getuigen geweest zijn zou er meer kans geweest zijn op hulpgedrag
⇩ onderzocht:

Experiment – Latané & Darley
- Groepsdiscussie via intercomsysteem => niet face-to-face = anonimiteit bewaard.
- Dyades (2pers) VS groep (3-6)
- Proefpersoon met hartritme stoornis (handlanger) krijgt een aanval; en vraagt expliciet om

hulp.
- Resultaten: reacties van de deelnemers zijn afhankelijk van de grootte van de groep.

❖ Dyade: altijd actie ondernemen.
❖ Groep 3pers: ging minder snel hulp zoeken en duurde langer om in te grijpen.
❖ Groep 6pers. 38% neemt nooit actie.
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➔ !! Conclusie: Hoe meer omstanders aanwezig, hoe kleiner de kans dat het slachtoffer hulp
zal krijgen => omstaanderseffect; aanwezigheid van anderen kan een nadelig effect
hebben op de hulpvaardigheid van anderen.

5 stappen model omstanderseffect (hulpvaardigheid in een noodsituatie)
- In elk van de stappen bij het helpen kan het fout lopen.
- Hindernissen: waardoor mensen geen hulpgedrag vertonen.

Hindernissen bij de stappen:
Zijn bijna allemaal van sociale aard dus een individu is minder geneigd om te helpen als er andere
mensen aanwezig zijn.

Stap 1. Opmerken:
● Veel mensen = afleiding
● Drukke omgeving (stad) = stimulusoverbelasting
● Hoe ongewoon is stimulus in de context (VB Iemand op grond liggen; dronkaard)

6



Stap 2. Interpretatie:
● Ambiguïteit: is de situatie een noodsituatie?

=> Wanneer je op vrijdagochtend een oud mevrouw ziet liggen op de grond, ga je anders
reageren dan wanneer dit een student is

● Relatie tussen agressor en slachtoffer.
- Experiment – Shotland & Straw

= Wanneer een discussie geënsceneerd werd, en de omstanders dachten dat het
om een getrouwd koppel ging, was er een interventie van 19%. Wanneer ze
dachten dat het om twee vreemden ging, was er een interventie van 65%.

➔ Conclusie: toont aan dat relatie tussen dader en slachtoffer belangrijk is bij
de interpretatie van een noodgeval.

- Jamie Bulger: peuter die door twee tieners naar buiten wordt gesleurd uit een
winkel en verkracht wordt. 50 omstanders hadden dit gezien maar niemand had
gereageerd omdat ze dachten dat het zijn broers waren.

● Pluralistische onwetendheid
Pluralistische onwetendheid: wanneer men ten onrechte denkt dat anderen in een situatie
geen gevaarlijk incident zien, louter en alleen omdat niemand reageert. Iedereen wacht
dus op een signaal van anderen, doe ook allemaal wachten, waardoor er geen actie wordt
ondernomen.

- Experiment – Latané & Darley
= Een deelnemer wordt in een ruimte gestoken met handlangers, plots komt er
rook vanonder de deur. Deelnemer wacht af tot de handlangers ook een teken
geven van opmerken van de rook.

➔ Resultaat:
- Wanneer de deelnemers alleen in de ruimte

zitten, heeft 50% gereageerd binnen de
4min.

- Wanneer ze in de ruimte zitten met de
handlangers, reageert slechts 4% binnen de
4 min.

Stap 3. Verantwoordelijkheid nemen:
Verspreiding van verantwoordelijkheid: vermindering van de persoonlijke druk om te helpen omdat
de morele verantwoordelijkheid om een persoon in nood te helpen nu verdeeld is over de gehele
groep.

- Vooral bij situatie met grote anonimiteit.
- Ook bij kinderen: experiment – Plotner

- 3 condities:
1. Kind alleen
2. Kind met 2 andere kinderen die niet makkelijk plaats konden verlaten.
3. Kind met twee andere kinderen.

- Leerkracht stoot glas water om: tissues staan bij de kinderen.
➔ Kind gaat het snelst helpen wanneer het alleen is, minst snel wanneer het met de

twee andere kinderen is die ook konden gaan helpen.
- Gaan vlugger inspringen als we vermoeden die persoon nog later tegen te komen => later

dan geen schuld kunnen krijgen.

Stap 4. Beslissen hoe men zal helpen:
Direct of indirect.
= Mensen hebben vaak het gevoel dat ze niet bekwaam zijn om te helpen.

- Direct: wanneer je zelf een EHBO-cursus hebt gevolgd, ben je sneller geneigd om zelf
eerste hulp toe te dienen.

- Indirect: wanneer je dat niet gevolgd hebt, volstaat het soms al om iemand te zoeken die
dat wel gevolgd heeft, om hulp te halen.
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Stap 5. Hulp bieden:
Publiekgeremdheid: een toestand waarbij we niet helpen uit vrees om een slechte indruk te maken
op omstanders.

- Ook in 2003, toen Brendan Vedas een overdosis drugs neemt voor de webcam,
terwijl duizend kijkers het hem zien doen, grijpt er niemand in.

Indien mensen denken dat niet helpen misprijzen zal opwekken, dan verhoogt de aaanwezigheid
van anderen juist de hulpvaardigheid.

Gevaarlijke vs ongevaarlijke situaties:
Experiment – Fisher:

- Deelnemers moesten interacties tussen man en vrouw meten.
- Tijdens de derde interactie liep het fout en werd een vrouw seksueel lastiggevallen

door een man.
- 2 condities:

❖ in de ene conditie was het gevaar laag en was man klein en fijngebouwd
❖ in de hoge gevaar conditie was de man sterk en breed.

➔ Resultaat:

=> !! Gevaar kan het omstanderseffect omkeren: een groep zal meer helpen dan dat men alleen
is.

⇩

3 mogelijke verklaringen die het algemeen omstandereffect compenseren:
- Meer arousal in gevaarlijke situaties: sneller opmerken en interpreteren als noodsituatie.
- Bij gevaar dienen anderen als psychologische en fysieke ondersteuning.
- Gevaarlijke noodsituaties vergen vaak ook meer coördinatie en samenwerking.

Hoe hulp krijgen in een menigte
- Ambiguïteit doorbreken: wees duidelijk dat je hulp nodig hebt.
- Verspreiding van verantwoordelijkheid tegengaan: je rechtstreeks richten tot specifieke

personen.

“Individuele kans” vs. “Summatieve kans” om hulp te krijgen
- Omstandereffect verkleint de kans dat een specifiek individu in de menigte hulp biedt.
- Dit is wat experimentele onderzoekstraditie met passieve handlangers aantoont.
- Dit betekent niet noodzakelijk dat men weinig kans heeft om geholpen te worden in een

groep, aangezien de kans om  geholpen te worden: de som is van alle individuele
personen.

2.2. Stress en tijdsdruk
Stress en tijdsdruk ondermijnen hulpvaardigheid.

- Stress & tijdsdruk zorgt ervoor dat de situatie minder wordt opgemerkt.
- Wordt opgevat als tijdverlies want de kosten zijn te groot.

Experiment – Darley & Batson
- Hun proefpersonen waren toekomstige priesters. Ze moesten als taak een lezing

voorbereiden en geven.
- 2 Condities:

1) Ze moesten een lezing geven over de parabel van de barmhartige samaritaan of
een ander onderwerp.

2) De tijdsdruk verschilde: ofwel liepen ze achter op schema, ofwel net op schema
ofwel voor op schema.
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➔ Resultaat: groot effect van tijdsdruk, geen effect van parabel.
=> Tijdsdruk zorgt voor belemmering hulpvaardig gedrag.

2.3. Locatie en cultuur
Locatie:
= In grote steden zal men minder helpen dan bij kleine steden:

- Hoge bevolkingsdichtheid gaat vaak gepaard met stress. (stimulusoverbelasting).
- De grote diversiteit zorgt dat het besef van de gelijkenis met anderen vermindert, dat de

empathische bezorgdheid gereduceerd wordt.
- Meer het gevoel van anonimiteit en dus het gevoel van minder verantwoordelijkheid.

Cultuur:
= 2 significante invloeden van cultuur:

1) Economische welvaart: hoe rijker, hoe minder er geholpen wordt.
2) Simpatia (= de zorg voor het sociaal welzijn van anderen): hoe meer sampatia hoe

vlugger helpen. =>  kenmerkend voor Spaanse en Latijne-Amerikaanse culturen.
=> Deze verklaringen bleken te komen uit de resultaten van de veldstudie van Levine.

2.4. Stemming
Positieve stemming

- Zorgt ervoor dat mensen meer geneigd zijn om te helpen.
- oa weersomstandigheden: zonnig weer meer helpen.

Positieve stemmingseffect: Door de positieve stemming zullen we vlugger helpen.
- De reden:

● We willen ons goed humeur behouden.
● We willen meer positieve gedachten.
● We willen de negatieve stimuli asap wegkrijgen.

- Dit effect is meestal van korte duur; het effect neemt af wanneer de pos. stemming weg
is.

- Treedt zelfs al op bij kinderen.

Experimenten
Experiment – Isen & Levin

- Het succesvol volbrengen van een taak zorgt ervoor dat mensen sneller geneigd zijn om
geld te geven.

Experiment – Baron:
- We bevinden ons in een grote winkelgalerij: handlangers vroegen aan passanten om een

dollarbiljet in munten te wisselen.
- Deze vraag werd gesteld op een locatie met sterke, aangename geuren, of op een plaats

zonder noemenswaardige geuren.
➔ Resultaat: personen op een locatie met aangename geuren zijn veel behulpzamer.

=> Op basis van deze resultaten zijn ze gekomen op het positieve stemmingseffect.

Negatieve stemming:
- Schuldgevoel leidt tot hulpgedrag.
- Algemeen verbetert helpen wel de negatieve stemming.

Beperkingen van effect:
Negatieve stemmingen fnuiken de hulpvaardigheid wanneer we anderen de schuld geven van die
stemming, maar niet wanneer we zelf de verantwoordelijkheid opnemen. Bovendien leiden
negatieve stemmingen tot minder hulpvaardigheid wanneer de helper zijn aandacht op zichzelf
richt dan wanneer hij de aandacht naar buiten richt.
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Experiment - Cunningham
- men dacht dat ze een camera hadden kapot gemaakt.
- Later heeft een vrouwtje hulp nodig.
- Men die zich schuldig voelde voor het breken van de camera hielp meer.
➔ Schuldgevoelens: generaliseert ook naar andere personen.

3. Wie helpt anderen?
3.1. Zijn sommige personen behulpzamer?
= Er zijn individuele verschillen in behulpzaamheid.

Individueel verschil blijft wel stabiel:
- Enigszins consistent over situaties: als je behulpzaam bent in 1 situatie, zal je ook

behulpzaam zijn in een andere situatie.
- Weinig tijds-afhankelijk: als je op de leeftijd X behulpzaam bent, zal je nog altijd

behulpzaam zijn op leeftijd Y.
- Genetische invloed: grotere overeenkomst in hulpvaardigheid tussen monozygote

tweelingen dan tussen dizygote tweelingen.

3.2. Kenmerken altruïstische persoonlijkheid
Altruïstische persoonlijkheid: persoonlijkheid van mensen die meer geneigd zijn om anderen en
doorheen meer uitlopende situaties te helpen.

- Totaal verschillende persoonlijkheden delen dezelfde uitzonderlijke behulpzaamheid.
- Specifieke persoonlijkheidskenmerken voorspellen behulpzaamheid in specifieke situaties.

2 essentiële eigenschappen:
1) Empathie:

- Het kunnen innemen van het perspectief van de ander.
- zie empathie-altruïsme hypothese (Batson)
- Inlevingsvermogen

2) Morele identiteit:
- De mate waarin moraliteit ontwikkeld is en een belangrijk deel van het zelf vormt.
- De mate waarin mensen vinden dat morele aspecten een belangrijk deel zijn van

zelfconcept.
- Verzameling (cognitief schema) van morele waarden, doelen, eigenschappen en

gedragsscripts.
- Hoge morele identiteit: staat centraal in het dagelijks leven en is makkelijk

geactiveerd. Zorgt er ook voor dat men meer moreel denkt en ook handelt.
- Klassieke theorie morele identiteit (6 fasen)- Kohlberg

- Progressieve evolutie van het moreel redeneren.
- Vanaf de kindertijd tot in de volwassenheid doorlopen we de fasen in een

onveranderlijke volgorde.
- Niet iedereen behaald het hoogste niveau.
- Hoe hoger het niveau: hoe altruïstischer men gedraagt.
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Morele onthechting: mensen die immoreel gedrag rechtvaardigen om zo een positief beeld over
zichzelf te behouden.

- Rechtvaardiging van slecht gedrag, waardoor iemand zichzelf nog steeds als een ‘goed’
mens ziet.

- Morele normen gelden niet voor zichzelf in specifieke context, rechtvaardigen zichzelf en
blijven zichzelf dus zien als goed.

- Lage intenties om iemand te helpen

Welke eigenschap is de beste voorspeller voor behulpzaamheid?:
- Uit studies bleek dat de combinatie van beiden (allebei een hoog niveau) belangrijk is.
- Empathie (hot) + Moraliteit (cold) = behulpzaamheid.

⇩aangetoond.
Experiment – Miller

- Studie bij kleuters: filmpje waarin jongen en meisje gevallen waren.
- Hun empathie werd gemeten via gelaatsexpressies en zelfrapportage.
- Daarna moesten de kleuters moreel oordelen via morele dilemma’s.
➔ Resultaat: kleuters die meer empathie EN moraliteit toonden waren meer geneigd om

altruïstisch gedrag te vertonen.
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3.3. De invloed van ouders en familie
2 technieken focus op die ouders toepassen in de opvoeding:

1) Focus op volwassene: als je je speelgoed deelt, wordt papa blij/trots.
2) Focus op andere: als je je speelgoed deelt, zal je broertje blij zijn.

=> Bij het tweede stimuleer je het kind om perspectief in te nemen en empathie te tonen.
Zij gaan later meer prosociaal/hulpvaardig gedrag vertonen.

Studie:
Altruïstische kinderen:

- Hechte/hamonieureuse gezinnen, met weinig openlijke expressies van angst, agressie en
conflicten.

- Gezinnen die nadruk legden op intellectuele en culturele activiteiten.
- Duidelijk maken delen maakt anderen gelukkig.
- Sterke indicatie met 1 van de ouders (wijst op hoge morele normen).

3.4. Rolmodellen en sociale normen
- De invloed van pro-sociale tv is groter dan de invloed van televisiegeweld.
- Invloed op hulpgedrag bij volwassen en kinderen.

Waarom zetten hulpvaardige rolmodellen aan tot helpen? (real life en fictieve figuren)
- Men kan gedrag makkelijk imiteren.
- Wanneer het gedrag beloond wordt, zijn mensen zich bewust van de voordelen.
- Het herinnert ons aan de sociale normen.

Sociale normen: algemene gedragsregels die voorschrijft welk gedrag door de maatschappij
aanvaard wordt en welk gedrag onaanvaardbaar is.
=> 4 belangrijke sociale normen voor hulpgedrag:

1) Wederkerigheidsnorm: idee hulp krijgen, is ook hulp geven.
2) Billijkheidsnorm: idee mensen krijgen voordelen obv hun eigen verdiensten.
3) Sociale verantwoordelijkheidsnorm: idee wie hulp nodig heeft, moet worden geholpen.
4) Rechtvaardigheidsnorm: enkel wie hulp verdient, moet worden geholpen.

=> De sterkte en toepassing van deze normen verschilt per individu en cultuur.

4. Interpersoonlijke factoren: wie ontvangt hulp?
Eigenschappen van de persoon in nood zijn ook belangrijk.
4.1. Waargenomen eigenschappen van personen in nood
1. Aantrekkelijkheid:
Aantrekkelijke mensen worden vaker geholpen.

Experiment – Benson, Karanick & Lemer
- Op de luchthaven werd door een handlanger een inschrijvingsformulier achtergelaten met

een postzegel op, klaar om gepost te worden.
➔ Resultaat:

- Mensen waren meer geneigd om het formulier te posten als er een foto op stond
van een aantrekkelijke student dan van een niet-aantrekkelijke student.

- Er waren ethische verschillen op te merken.
- Er werden geen verschillen in geslacht opgemerkt.

2. Verantwoordelijkheid:
Weiner: Attributie-Affect-Actie theorie

= Attributie gaat affect bepalen, wat de actie bepaald.
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- Wanneer we de nood aan hulp van een persoon niet toeschrijven aan de
verantwoordelijkheid van de persoon zelf, voelen we sympathie en medelijden en zijn we
sneller geneigd om hulp te bieden.

- Indien we daarentegen de moeilijkheden van de noodlijdende aan controleerbare factoren
toeschrijven, houden we de persoon verantwoordelijk en reageren we boos en geïrriteerd.

4.2. De gepaste combinatie van helper en ontvanger
- Gelijkenissen verhogen de aantrekkelijkheid terwijl verschillen/ongelijkheid die net

verminderen.
- Gelijkenis en bekendheid vergroten onze hulpvaardigheid.

➔ Gelijkenis zorgt voor vergroting:
● Effect op aantrekking
● Effect op empathie

➔ Bekendheid (type relatie):
● Vreemde vs vriend
● Samenhorigheidsrelaties vs ruilrelaties.

4.3. Geslacht en hulpvaardigheid
Er zijn niet veel verschillen in de hoeveelheid hulp er geboden wordt, maar wel in het type/soort
hulp.

Vrouwen
- = meer (langdurig) hulp bij minder risicovolle situaties.
- bieden meer volgehouden, dagelijkse hulp op langdurige basis.

Mannen
- = meer hulp bieden bij risicovolle situaties.
- Willen graag in een noodsituatie tonen dat ze hulp verlenen en willen daarmee ook graag

in het middelpunt van de belangstelling staan.

4.4. Anderen om hulp vragen
- Soms moeten we anderen zelf om hulp vragen.
- Eerdere ervaringen waar er beroep is gevraagd aan anderen hebben gevolgen op hoe

mensen hulp vragen.

Geslachtseffecten:
Vrouwen: vragen vaker hulp bij kleine problemen
Mannen:  is dit minder sociaal aanvaard en bedreigender voor het zelfbeeld.

- zelfdestructieve paradox: weigeren van hulp kan kansen op mislukking
vergroten => nadelige effecten op het zelfbeeld.

Wanneer is hulp vragen en krijgen zelfondersteunend en wanneer is het zelfbedreigend?
- Zelfwaardering: hulp weigeren om de zelfwaardering te beschermen is contraproductief,

als succes afhankelijk is van het krijgen van informatie en hulp van anderen, vergroot geen
hulp zoeken de kans op mislukking, wat op zijn beurt nadelig is voor de zelfwaardering.

- Hulp van gelijken
- Hangt af van het type probleem (ego-relevant)
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! verbondenheid is een belangrijke determinant in het bieden van hulp.
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Hoofdstuk 10: Agressie
1. Wat is agressie?
1.1. Definities en vormen van agressie
Agressie: gedrag bedoeld om een andere persoon ongewenst schade te berokkenen.

- Met de intentie => Het zit in de geest => we kunnen agressie dus interpreteren.
- Schade: negatieve gevolgen.
- Niet alle gevallen van agressie zijn geweld. Alle daden van geweld zijn wel vormen van

agressie.

3 kenmerken van agressie:
● De onderliggende motivatie, namelijk het schaden van iemand, maar niet door de

gevolgen ervan.
● !! de aanwezigheid van een intentie om te schaden.
● het feit dat het gedrag ongewenst is door het slachtoffer.

Soorten agressie
● Fysieke: gedrag bedoeld om iemand lichamelijk te kwetsen.
● Verbale: communicatie bedoeld om iemand mentaal te kwetsen, zoals beledigen.

● Emotionele: iemand verlangt van uiting te geven van negatieve gevoelens.
● Instrumentele: iemand schade berokkenen om iets waardevols te verkrijgen bv. gijzeling

losgeld

● Direct: impliceert een confrontatie tussen de agressor en het slachtoffer.
● Indirect: wordt geheimelijk aangebracht zonder dat het slachtoffer duidelijk op de hoogte

is.

● Spontane: niet-uitgelokte agressie.
● Reactieve: Uitgelokte agressie, na provocatie.

1.2. Pestgedrag
Pestgedrag: agressief gedrag gericht op slachtoffers die zichzelf niet gemakkelijk kunnen
verdedigen

- Groot probleem op school/werk: 10-20% van de mensen zijn het slachtoffer.
- Slachtoffers op school zijn dit vaak ook op het werk.
- Naast de preventie is het enige zinvolle beleid nultolerantie.
- Veel negatieve gevolgen.

Studie – Klomek
Kinderen die gepest werden op 8-jarige leeftijd, maakten later, op 25-jarige leeftijd, meer kans op
zelfmoord. Meisjes 6,3 keer meer kans, jongens 4 keer meer kans.

Cyberpesten: pesten op het internet adhv sociale netwerksites.
- Publieke aangelegenheid met vele getuigen.
- De agressor kan gemakkelijk hun identiteit verbergen.
-

1.3. Meting van agressie
Beperkte methodologische middelen om agressie te bestuderen:

1) Observatie: In een labo context: opleggen van aversieve (maar onschadelijke) stimuli.
- Er worden door onderzoekers experimentele omstandigheden gecreëerd, waarbij

agressie meestal op een zachte wijze bestudeerd wordt.
- Gebruik gemaakt van paradigma’s: de deelnemers kunnen gedrag stellen waarvan

ze denken dat het schade berokkent aan een andere partij.
- Afhankelijke variabele: mate waarin de deelnemers aversieve stimuli aanbieden.
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2) Rapportering: Zelfrapportering:
- Individuen beschrijven hierbij hun eigen agressieve neigingen.

● Agression Questionnaire van Buss & Perry
- Meest gebruikte instrument dat individuele verschillen in agressie

meet.
➔ Kwamen tot de conclusie dat individuele verschillen in agressie

bestaan uit: (4 facetschalen):
● Fysieke agressie
● Verbale agressie
● Boosheid
● Vijandigheid

● Andere vragenlijsten:
- Aanvaarding van interpersoonlijk geweld: de overtuiging dat

gedrag dat fysieke, psychische of seksuele schade berokkent aan
een partner in een hechte relatie, aanvaardbaar is.

- Aanvaarding van verkrachtingsmythes: foute overtuiging over
verkrachting, verkrachters en hun slachtoffers, waardoor daders
van verkrachting vrijgepleit worden voor hun daden en slachtoffers
als de schuldigen worden aangegeven.

- Gevaar: sociale wenselijkheid, dus beter ook omstanders ook bevragen.

3) Andere databronnen: Publieke bronnen zoals:
● Misdaadstatistieken
● Krantenartikels

2. Crossnationale en intraculturele verschillen
2.1. Crossnationale verschillen
Er zijn grote verschillen tussen de landen, wat opvalt is dat:

1. Moordcijfers hoogst in Zuid-Amerika.
2. Oost-Europa ook vaak hoge moordcijfers..
3. VS een opvallend hoog moordcijfer heeft in vergelijking met andere Westerse landen.
4. Honduras wereldrecord moorden 2011: 86/100.000.

Culturele variaties (niets te maken met moordcijfer)
- Japan bijvoorbeeld: niet ongewoon dat mannen jonge vrouwen betasten op het openbaar

vervoer. 64% van de vrouwen gaf aan wel al eens betast geweest te zijn.
- Rituele genitale verminking die vaak zonder hygiëne en zonder verdoving gebeurd. Naar

schatting leven 130 miljoen vrouwen met de gevolgen van deze ingreep.

Attitudes tov agressie
Verschillen zijn mogelijk.

Onderzoek - Douglas & Straus
- Vraag studenten: tik tegen echtgenoten aanvaardbaar?

- Indië: 80% Ja; VS: 24% Ja.
- Omgekeerd als vrouw actor is.

Studie – Lepowsky
Op basis van een studie van geweldlozen gemeenschappen, besloot Bonta dat zij gericht zijn op
vredevol samenwerken en dat dit een belangrijk deel van de identiteit vormt, dit in tegenstelling
tot samenlevingen waar geweld als alledaags en onvermijdbaar wordt gezien.
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Geweldloze samenlevingen:
- Ladkhis – Tibet: Kunnen zich niet herinneren dat er iemand ooit gevochten had.
- G/wi – Zuid-Afrika: Afkeer van geweld en enkel in groep verheugen ze zich over leuke

gebeurtenissen.
- Inuït – Alaska: Controleren hun woede en agressie. Hebben een grote afkeer van agressie

=> Focus in deze gemeenschappen op harmonieus samenleven, sterk waardepatroon of
religieuze/mythische overtuigingen die geweld tegengaan.

2.2. Intraculturele verschillen (binnen een cultuur)
Geslachtsverschillen:

- Mannen zijn gewelddadiger: 90% vd daders & 76% vd slachtoffers (universeel fenomeen).
- Onderscheidt: fysieke, verbale, indirect of relationele (sociale) agressie:

- Vrouwen/meisjes hanteren vaak relationele agressie (Bv. roddelen, uitsluiten)
Relationele agressie: sociale manipulatie met oog op het kwetsen van iemand.

Effectgrootte (mannen>vrouwen):
- Man veel fysiek agressiever (verschil ontzettend

groot!!)
- Man matig meer verbaal agressief
- Vrouwen beetje relationeel agressief

Leeftijd
18-24 jarigen zijn het vaakst betrokken bij geweldpleging.

- Slachtoffers van moord pieken in deze leeftijdscategorie met bijna dubbel zoveel
moordslachtoffers als in andere categorieën.

- De veroudering van de populatie draagt dus wel bij tot een daling in geweld.

Etnische achtergrond
Er zijn belangrijke verschillen in agressie binnen eenzelfde samenleving, afhankelijk van leeftijd,
ras, sociale klasse, woonplaats.

- Meer intra-raciaal geweld (+90%) dan interraciaal geweld (-10%).
- Kans zwarte mans dood door moord = 1/40; witte man dood door moord 1/280 (in de VS).

=> Verklaring complex: kansarmoede, achterstelling, ghetto’s, drugsgebruik, beter beeld van
eigen etnische groep.

3. De Oorsprong van Agressie
Agressie vloeit voort vanuit de sterke interactie tussen biologische en omgevingsfactoren.

3.1. Het erfelijkheidsperspectief
3.1.1. Biologische theorieën:
1. Drifttheorieën
Drifttheorie: theorie die stelt dat alle gedachten, intensies en gedragingen ontstaan vanuit
aangeboren driften.

- Stelt de overleving van het individu voorop.
- Agressie werkt dus ook als een drift. Net zoals honger dient deze drift gelenigd te worden.

Wanneer de bevrediging uitblijft, bouwt de drift verder op.

Lorenz – Grote aap theorie
- Grote aap theorie (= niet juist; te zien bij de evolutietheorie).

= Door agressief gedrag te stellen, kan het individu zich met succes tegenover
anderen handhaven, waardoor het zich verzekert van waardevolle middelen voor
de overlevingsstrijd.
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- Voordelen in de overlevingsstrijd, zoals voedsel, uitgebreid territorium en
aantrekkelijke partners.

- Natuurlijke selectie bevordert het agressief instinct omdat enkel diegenen die de
strijd overleven in staat zijn zich voort te planten.

- Hoewel deze theorie heel aanvaardbaar klinkt, is ze niet compatibel met de
evolutionaire benadering.

2. Evolutieleer:
- Stelt niet de overleving van het individu voorop, maar wel het doorgeven van de genen.

● Agressie tov niet-verwanten
● Mannen wedijveren met elkaar omdat vrouwen partners met een hoge status

verkiezen. Agressie verwerft en behoudt deze status.
● Genen interageren met sociale en culturele factoren.

- !! Hierin schuilt het cruciale verschil met Lorenz’ grote aap theorie.
- Hierin neemt 1 dominant mannetje het territorium over met daarin de vruchtbare

vrouwtjes.
- Wanneer een andere aap bronstig wordt, zal deze verjaagd worden. Evolutionair

klopt dit langs geen kanten.
- Het dominante mannetje zou zijn kroost net moeten beschermen ipv uit te stoten.

⇩ook zo bij de mens:
Studie – Daly & Wilson

- Natuurlijke ouders zijn minder geneigd dan stiefouders om hun kinderen te
mishandelen. De kans op kindermishandeling is 7 keer zo groot en de kans op
dodelijke mishandeling is 100 keer zo groot.

- Hoe kan het dat er samenlevingen zijn zonder geweld als het biologisch is?
- Gen moet geactiveerd/gevoed worden
- Genen interageren met sociale en culturele factoren. Het genetisch materiaal wordt

niet altijd gerealiseerd, want in sommige contexten worden genen niet gevoed.
- Dit is hetzelfde bij bv intelligentie: iemand met hoge intelligentie kan dat alleen

ontwikkelen indien hij/zij daar de middelen toe krijgt.

- Evolutieleer geldt niet echt meer in onze maatschappij: geen nodige maatschappij
(vrouwen werken zelf, voorzien zelf voedsel, onderhoud, … dus gaan ze niet zoeken naar
een man die status, geld, macht etc. heeft want ze kunnen deze behoeften zelf voorzien.
In nodige maatschappijen geldt dit wel meer)

3. Gedragsgenetica:
Gedragsgenetica: de studie van de erfelijkheidsleer van disposities zoals agressie, gebaseerd op
tweelingenonderzoek en adoptiestudies. (Het wordt dus niet via genetisch materiaal aangetoond.)

- Algemene conclusie is: hoe concreter het gedrag dat voorspeld moet worden, hoe
moeilijker het is om het effect van erfelijkheidsleer te voorspellen. Hoe algemener en
breder de agressie neiging gemeten wordt, hoe meer de genetische component tot uiting
komt.

Agressie heeft een genetische component, het is erfelijk.
- Het gen is wel niet te vinden in het celmateriaal.
- Agressie is dus minder een opvoedingscomponent.

4. Hormonen/neurotransmitters:
Hormonen:

- Testosteron komt bij mannen in hogere concentraties voor dan bij vrouwen, er is een link
met agressie (nuit causaal).
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- Een recente lijn van onderzoek is opmerkelijk: de relatieve lengte van de wijsvinger en de
ringvinger (2D:4D verhouding) is indicatief voor de blootstelling van het kind aan prenataal
testosteron.

- De laatste jaren is ook het hormoon cortisol erg belangrijk bevonden: het effect van
testosteron op agressie bleek zelfs afhankelijk te zijn van het niveau cortisol.

Studie – Van Goozen
- Bestudeerden transseksuelen die een hormoonbehandeling ondergingen tijdens hun

geslachtsverandering.
- Agressietest werden afgenomen net voor de behandeling en drie maanden later bij 35

vrouwen die man wilden worden en 15 mannen die vrouw wilden worden.
➔ Door het toedienen van mannelijke hormonen verhoogde de vatbaarheid voor agressie bij

de vrouwelijke transseksuelen.

Neurotransmitters:
- hoge levels van serotonine leiden tot een lage mate van agressie.

3.2. Leertheorieën
- Agressie wordt bepaald door een leerproces waarbij allerlei baten het gedrag versterken,

terwijl kosten het gedrag verzwakken.
- Leren kan op basis van:

● eigen ervaringen.
● ervaringen van anderen (sociaal leren)

- Bandura: stelde dat agressief gedrag aangeleerd wordt: indien het gedrag wordt beloond,
zal het later meer optreden.

- Bij agressie & delinquentie is het beloningsschema sterk: het eindigt bijna altijd met een
beloning als het gedrag gesteld wordt.

Leren uit eigen ervaringen
Er kunnen 2 manieren van belonen ontstaan:

1) Positieve bekrachtiging: de agressie levert de gewenste resultaten op.
(bv kind wil speelgoed, slaat ander kind om zijn speelgoed te krijgen, krijgt zijn
speelgoed.)

2) Straf: vaak om agressief gedrag tegen te gaan.
= Bestraffing kan agressie beperken wanneer 3 voorwaarden:

- De straf onmiddellijk op het agressieve gedrag volgt.
- De straf groot genoeg is om de agressor af te schrikken.
- De straf consequent wordt toegepast en door de agressor als eerlijk en

rechtvaardig wordt ervaren.
=> ! Belonen werkt beter dan straffen; het is namelijk altijd effectief.

Gevaren van bestraffing
1) Onbillijke straffen roepen wraakgevoelens op.
2) Straffen werken in op gedrag, niet op onderliggende normen. Wanneer het strafregime

wegvalt, treedt het gedrag terug op.
3) Gevaar voor escalatie.
4) Positieve correlatie tussen lijfstraffen en antisociaal gedrag later.

=> het kind leert dat agressief gedrag/straffen probleemoplossend werkt.

Bestraffing als wapen tegen delinquentie: de realiteit is dat het crimineel gedrag belonend is voor
diegene die het pleegt (=positieve bekrachtiging), terwijl het bestraffingsschema dikwijls variabel
en zwak is: er is geen regelmaat waarmee men tegen de lamp loopt en de straf is vaak niet zwaar.
Het gevolg is dus dat het beloningsschema sterker is dan het bestraffingsschema, waardoor
bestraffen nauwelijks nut heeft.
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Recidivisme
= goede indicator van het leereffect van straffen.

Studie – Van der Werff
1966 41% van de veroordeelden recidiveert.

31% van de gesponeerden recidiveert.

1977 57% van de veroordeelden recidiveert
38% van de geseponeerden recidiveert.

1991 60% van de veroordeelden recidiveert.
Daders die 6 keer of meer aangehouden zijn, hebben 90% kans om te
recidiveren.

➔ 2 conclusies:
1. De recidivecijfers liggen tamelijk hoog, wat een eerste indicatie vormt voor het

beperkte effect van straffen.
2. De veroordeelden recidiveerden meer dan beklaagden van wie de zaak

geseponeerd werd.
⇩verklaren adhv een theorie.

Moffitt – Two pathway model (loopbaan van criminelen en niet-criminelen)
= verklaring waarom een deel recidiveert en een deel niet.
Er zijn 2 soorten criminelen:

1) Life-course persistent: gedurende heel het leven en begint op jonge leeftijd.
2) Adolescent limited: Beginnen in de adolescentie en stoppen vaak wanneer ze

ongeveer 20j. zijn.
=> successen van straffen kunnen toegeschreven worden aan de tweede groep,
die daarenboven ook zonder straffen zichzelf als het ware gecorrigeerd zouden
hebben. => Dit zijn dus ‘vals positieve’ van zogenaamde effecten van straffen.

➔ Het logische besluit is dus dat bestraffing zelden een verschil maakt.
⇩

MAAR positieve affecten die met straffen gepaard gaan zijn: afschrikking.
=> !! Straffen heeft dus wel een functie maar niet als leerfunctie.

Sociaal leren
Sociale leertheorie: de theorie die stelt dat gedrag wordt aangeleerd door observatie van anderen
die beloningen of straffen ontvangen.

Bobo-Doll Experiment – Bandura (grondlegger van die theorie)
= Kinderen zagen een volwassene die een pop rondslingerde, erop schopte, erop..

➔ Resultaten toonden aan:
- Dat een kind agressiever was tegenover de pop wanneer ze de

volwassenen ervoor beloond zagen worden.

- Modellen die door agressie verkrijgen wat ze willen en niet gestraft worden, versterken dus
agressieve tendensen bij observatoren. Maar ook geweldloosheid kan aanstekelijk werken.
=> werkt dus in beide richtingen.

- Bij het sociaal leren hoort er ook de sociale rol; jongens worden meer bekrachtigd als ze
agressie gebruiken.

- Bredere waaier aan agressieve modellen lokt een brede waaier aan imitaties uit.
- Modellen hoeven niet perse lijfelijk aanwezig te zijn.
- De verschillen in opvoeding en rolpatronen hebben invloed.
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4. Sociaalpsychologische theorieën van agressie
4.1. Frustratie
Frustratie: onstaat omdat het idividu belet wordt een doel te bereiken.

Dollard- Frustratie-agressiehypothese: de stelling dat frustratie altijd leidt tot agressie en dat
agressief gedrag altijd het gevolg is van frustratie. (Agressie is een drift).

De agressiedrift zal niet verdwijnen wanneer agressief gedrag onmogelijk lijkt.
⇩ gevolg:

2 belangrijke principes:
1) Verplaatsing: wanneer de agressiedrift niet bevredigd wordt, zal deze een ander doel

zoeken door verplaatsing. De agressie richt zich niet naar de echte doelpersonen, maar
naar een substituut. na een zware werkdrag reageer je je wel eens af op de eerste de
beste persoon die je tegenkomt.

2) Catharsis: een afzwakking van agressiviteit als gevolg van het inbeelden, waarnemen of
feitelijk stellen van agressief gedrag. (= afname van het fysiologisch opwindingsniveau).

- Agressief gedrag verzwakt de behoefte om verdere agressieve gedragingen te
stellen.

- !! De empirie toont echt aan dat catharsis eerder leidt tot een verhoging van
agressie dan tot een verlaging.

Anders dan de theorie voorstelt leidt frustratie echter niet altijd naar agressie. Frustratie werkt
vooral agressie op wanneer iemand een belangrijke doelstelling, waar hun denkt recht op te
hebben, niet kan bereiken.

4.2. Negatief affect
Negatief affect (= iets wat negatieve gevoelens oproept.)
Een ruime waaier aan situaties kan tot een negatief affect leiden: lawaai, stank, pijn, hitte.

➔ Besluit: frustratie is een vorm van negatief affect die tot agressie kan leiden.
VB waar het stinkt worden mensen vlugger agressief.

Hitte leidt tot verhoogde agressie:
● Meer interpersoonlijke agressie (bv geweld en moord).
● Meer collectieve agressie (bv aanslagen en politieke rellen).
● Sneller zelfbeheersing verliezen, agressiever gedragen.
● Iets vlugger als vijandig interpreteren.
● Opwarming van de aarde => zal leiden tot verhoging van agressie.

Positief affect
Het creëren van positief affect neutraliseert de negatieve emoties en tempert hierdoor agressie.

Studie - Baron & Ball toont aan dat het zien van grappige cartoons tot een vermindering van
agressie leidt.

4.3. Fysiologische opwinding
Opwindingstransfer: proces waarbij de opwinding opgewekt wordt door twee of meer stimuli, maar
waarbij de totale opwinding van een van die stimuli foutief wordt toegeschreven.

- Fysiologische opwinding kan foutief aan agressie worden toegeschreven en zo deze
verhogen.

Opwinding-affect model: de stelling dat agressie beïnvloed wordt door zowel de intensiteit van de
opwinding als de aard van de emotie die wordt opgewekt. De opwinding die door de ene stimulus
gecreëerd wordt, straalt af op een andere stimulus. => Ook zo bij agressie.
VB gevaarlijke brug + vrouw
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⇩

Mate van agressie = Intensiteit v/d fysiologische opwinding + Type emotie

⇩

=> Relatietechnieken kunnen agressie ten gevolge van boosheid en fysiologische opwinding
verminderen.

4.4. Cognitieve processen
Het geheugen is een associatief netwerk van concepten en affect.

- Onaangename ervaringen of gedachten laden het netwerk automatisch op.
- Deze processen leiden tot een automatische reactie: vechten of vluchten.

Cognitieve neo-associatietheorie: de opvatting dat onaangename associaties oproepen met
agressiegerelateerd materiaal en woede en angst. De gedragsmatige uitkomsten hangen
vervolgens af van cognitieve hogere-ordeverwerking.

Automatische activatie
Studie – Berkowitz & Lepage: Wapeneffect

Zelfs de loutere aanwezigheid van wapens verhoogt de agressie, ook een foto heeft dit
effect. Wapens zijn een belangrijke concept binnen het associatieve netwerk van wapens.

=> Ondanks dat situationele wenken het netwerk van cognitieve associaties kunnen klaarstomen
voor agressie, kunnen doelbewust, weloverwogen denkprocessen agressie weerhouden.

Het associatief netwerk
= heel de wereld in ons hoofd geordend. (concepten + relaties)

- Als ertussen een betekenisvol verband is, zal je het vlugger herkennen.
- 1 element ervan zorgt ervoor dat heel het schema actief is.
- Hoe groter het schema; hoe rapper het opgeladen is.

=> Agressie kan dus onmiddelijk aanschieten; dit betekent niet dat het ook weldegelijk zal
gebeuren.

⇩

Dit gebeurd door de hogere orde cognitie controle (nadenken voor we handelen).
- Cognitieve hogere-ordeverwerking: doelbewuste, weloverwogen informatieverwerking.
- Als dit achterwege blijft zal men onmiddellijk: vechten of vluchten.
- Als de cognitieve hogere ordeverwerking wel aanwezig is zullen de primaire reacties

getemperd worden.
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Matigende informatie: informatie waaruit men kan opmaken dat de agressor niet de volle
verantwoordelijkheid draagt voor zijn/haar handelingen.
Bv. Als een persoon met Tourettes je slaat, ga je niet terug slaan.
=> Het effect van de matigende informatie hangt af van:

- Individuele verschillen in de mate waarin men een daad als agressief beschouwd
(vijandigheidsattributievertekening).

- Situationele factoren die leiden tot sterke opwinding en alcohol remmen de hogere orde
verwerking, waardoor de cognitieve controle wegvalt.
=> cognitie controle vereist cognitie.

4.5. Een integratief model van agressie
- Enderson

Negatiefaffect, opwinding en gerelateerde
gedachten kunnen tot agressief gedrag leiden.

Zodra het automatische netwerk aangeklikt werd,
zal het al dan niet uiten van agressie afhankelijk
zijn van hogere-orde cognitie.

5. De invloed van geweldmedia
5.1. Geweld in de media
Geweld komt frequent voor in allerlei media:
=> Studies tonen aan dat er een continue stijging is in aanbieding van dit soort materiaal.

⇩ gevolg/effect:
Onderzoek toont ook dat mediageweld wel degelijk agressieverhogend werkt.
(men gebruikte om dit te testen laboratoriumexperimenten, veldexperimenten, cross-sectionele
surveys en longitudinale studies)

➔ De effectgrootte tussen mediageweld en agressie is meer dan 0,2.
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Onmiddellijke effecten van mediageweld:
(afhankelijk van sociaal netwerk, en individuele verschillen)

- Videogames, songteksten met agressieve boodschappen lokken agressie en seksisme uit.
- Het vernietigende effect van geweldmedia is direct aantoonbaar bij copycats.

Specifieke voorbeelden
= halen idee eruit om het
ook in real life te doen.

lange termijn effecten niet-seksueel geweld:
Rip von Winkle project – Eron & Huesmann

= Toont het longitudinale verband aan tussen consumptie van televisiegeweld op jonge
leeftijd (8j) en latere (48j) agressie, gemeten door zelfrapportage en ernst van criminele
delicten.

➔ Resultaten: vooral mannen vertonen stabiele niveaus van agressie, bij vrouwen is de
stabiliteit van agressie geringer.

Cross-culturele vergelijking
(door Eron & Huesmann): verband bevestigd in landen zoals Finland, Polen en de VS, maar niet in
Australië en kibboetskinderen in Israël.

Waarom hebben media deze effecten?
Vervorming realiteit door de lens van de media:

- Habituatie: adaptatie aan iets waarmee we vertrouwd zijn, waardoor zowel de
fysiologische als de psychologische reacties afnemen. =>afvlakking (neg.) affectieve
respons op het zien van geweld.

- Cultivering: het proces waarbij de massamedia voor hun publiek een eigen versie van de
sociale realiteit construeren.

=> MAAR Tegenmaatregelen: prosociale rolmodellen in de media verlagen ook de agressie.

5.2. Pornografie
Effecten van porno zijn het best te begrijpen vanuit het opwinding affect model:

- Aantrekkelijk naakt veroorzaakt meestal positieve emoties, waardoor de opwinding niet tot
hogere agressie leidt.

- Onbehouwen beelden van seksueel materiaal wekt bij veel mensen negatieve emoties op.
Door de combinatie met opwinding stijgt de kans op agressie.

Niet-gewelddadige pornografie
- heeft weinig effecten op man-vrouw agressie: wel wanneer de normale remmingen

tegenover het stellen van geweld wegvallen en men dus herhaaldelijk in staat wordt
agressief gedrag te stellen. => chronisch seksueel agressieve mannen.

- heeft WEL effect op attitudes; het kan dus wel degelijk verschuivingen maken.
VB minder straf eisen voor dader verkrachting.
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Experiment – Zillmann & Bryant
= Toonden gedurende een periode van 6 weken 18 of 36 geweldloze pornofilms aan
mannelijke en vrouwelijke universiteitsstudenten. Controlegroepen zagen neutrale films.
Na deze periode kwamen alle deelnemers naar het laboratorium.

➔ Resultaten: er was een habituatie effect.
⇩

Herhaalde blootstelling aan pornografie verminderde de fysiologische opwinding bij nieuw
pornografisch materiaal.

Het experiment had ook een effect op attitudes: na het lezen over een artikel van een rechtzaak
waarin een slachtoffer verkracht was, raden de mensen die de pronografische films gezien hadden,
een lichtere straf aan. Daarnaast rapporteerden de mannen die veel pornografische films gezien
hadden, meer negatieve attitudes tov vrouwen.

Geweldadige pornografie
- heeft grotere effecten dan ander gewelddadig beeldmateriaal.
- provocatie is niet (meer) nodig om tot agressie te komen (net zoals alcohol en wapens).
- Gewelddadige (mainstream) films leiden tot attitudeverschuivingen.
- Dit bleek ook geslachtsgebonden te zijn, want enkel de agressie van mannen tov vrouwen

steeg aanzienlijk.
- individuele verschillen:

Studies
Studie - Donnerstein & Berkowitz

= toonde aan dat bij pornografische films die vrouwen als opgewonden slachtoffer
profileren die genieten van de mishandeling, van zelf leiden tot agressie.

Experiment – Malamuth & Check
= De helft van de studenten zagen commerciële films waarin vrouwen ten tonele werden
gevoerd die seksueel opgewonden raakten toen ze werden aangerand, de andere helft
bekeek films zonder seksueel agressieve inhoud.
Enkele dagen later vulden de deelnemers een vragenlijst in die peilde naar hun attitudes
over geweld tov vrouwen en hun opvattingen over verkrachting.

➔ De mannelijke studenten die de seksueel agressieve films hadden gezien, vertoonden een
grotere tolerantie tov interpersoonlijk geweld op vrouwen en een iets grotere aanvaarding
voor verkrachtingsmythes.
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Ook in een Vlaamse steekproef:
- 2,08/5 mannen vond dat wanneer de vrouw de hand van de partner begint te strelen en te

kussen, het haar eigen schuld is wanneer de zaken dan uit de hand lopen.
- 2,70/5 mannen vond dat wanneer vrouwen geen BH dragen onder een strak truitje, en ze

daarenboven een minirok aanhebben, ze vragen om moeilijkheden.

Het profiel van een verkrachter
- wordt opgewonden na het zien van gewelddadige pronografie.
- heeft attitudes die geweld tegen vrouwen goedkeuren.
- vertonen ook vaak meer dwangmatige seksuele contacten in het verleden.
- vertonen meer seksueel agressieve intenties in de toekomst.

Inschatten van gevaar pornografie
- Tegenstrijdige resultaten bij correlatie studies bij (veroordeelde) delinquenten

=> Het is niet zo dat mensen die pornografisch materiaal gebruiken, seksuele
delinquenten worden.

- Adhv crossculturele vergelijking op te merken dat:
=> niet betekent omdat er geen pornografisch materiaal is dat er geen seksueel gedrag
gesteld wordt en omgekeerd.

6. Verborgen geweld
6.1. Seksuele agressie
Seksuele agressie: een andere persoon dwingen tot seks door het hanteren van strategieën zoals
het uitoefenen van fysieke kracht en verbale druk of door misbruik te maken van het feit dat
iemand weerloos is.

- De meerderheid van de vrouwelijke studenten en ongeveer 1/3 van de mannelijke
studenten rapporteerde ooit tot ongewild seksueel contact te zijn gedwongen.

- ‘Date rape’ onder jongeren is een enorm probleem. (=verkrachting van een
uitgaanspartner) Onderzoek in de VS en andere landen wijst uit dat seksueel geweld vaak
voorkomt. Ook is er een toename is date rape drugs zoals Rohypnol en GHB, die dienen
om het slachtoffer te bedwelmen en hulpeloos te maken.

- Alcohol is een bijkomende factor.
- Verkrachtingszaken zijn in België geen prioriteit: wordt amper 4% van de daders van een

verkrachting gevat.
- De gevolgen van een verkachting kunnen zeer ernstig zijn: veel slachtoffers ontwikkelen

posttraumatische stressstoornis, sluiten zich ook vaak emotioneel af.

Sexting: het verspreiden of delen van seksueel expliciete foto’s, video's of berichten via mobiele
telefoons of sociale media.

- 11% van de jongeren geeft aan ooit al een een seksueel getinte foto van zichzelf
verzonden te hebben naar een partner.

- Jongeren hebben hiervoor verschillende redenen: het kan gebruikt worden om de relatie te
ondersteunen en de seksuele appetijt te prikkelen of gewoonweg voor de lol. Het kan
echter ook samenhangen met het ervaren van druk, partnergeweld of seksueel geweld.

- Risico getoond worden aan breder publiek dan inentieel bedoeld => gevaar: pesten.

6.2. Fysiek geweld onder partners (partnergeweld)
Partnergeweld: fysiek geweld, of de dreiging daartoe, gericht van de ene partner naar de andere in
een hechte relatie.

- Vrouwen slaan meer, mannen slaan harder.
=> Vrouwen zijn dus gewelddadiger tegen mannen dan andersom, maar de consequenties
van agressie zijn zwaarder voor vrouwen dan voor mannen.

- Samenwonende koppels zijn ook gewelddadiger dan gehuwde koppels.
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- Geweld tussen partners valt niet toe te schrijven aan 1 factor, maar vaak aan een cocktail
van factoren.

- Attitudes tov geweld
- Persoonlijkheid
- Alcoholmisbruik
- Isolatie
- Lage socio-economische status

- Geweld is een soort communicatie.

6.3. Kindermishandeling
- Jongens en meisjes zijn even vaak het slachtoffer.
- In 7 jaar tijd is het aantal meldingen verdubbeld.
- Kinderen worden zowel door familieleden als door anderen mishandeld, maar zware

mishandeling gebeurd het vaakst door ouders.
- Meisjes zijn vaker het slachtoffer van seksueel misbruik dan jongens
- Vaders zijn vaker de daders dan moeders.
- Een groot aantal factoren ligt aan de basis van kindermishandeling.

=> Vaak is de ouder die mishandelt, vroeger ook een mishandeld kind geweest; zij zien dit
vaak als een soort vorm van communicatie. (familiale geweldcyclus)

Soorten:
● Lichamelijke mishandeling
● Fysieke verwaarlozing
● Affectieve verwaarlozing
● Emotionele mishandeling
● Seksueel misbruik

Effectgrootte risicofactoren voor kindermishandeling:

7. Slotwoord: reductie van geweld
7.1. Concrete maatregelen
Er is geen algemene oplossing voor agressie want het heeft verschillende oorzaken;
=> maar men kan wel een aantal maatregelen nemen:

- Reductie van wapens
- Toezicht op gewelddadige media en prosociale modellen

=> Maatregelen op vlak van interpersoonlijke en intiem geweld:
- Aanleren van niet-gewelddadige relaties
- Seksuele opvoeding en veranderen van attitudes
- Bevorderen van effectieve communicatie.
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7.2. Omvattende programma’s
Pesten: niet enkel richten op dader, maar ook op slachtoffer.
Bv door klasgesprekken, gesprekken met de dader, opstellen reglement tegen pesten,…

Delinquentie: 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.

- Criminogene behoeften: behoeften en noden die door criminele daden bevredigd worden,
waarbij sommige direct samenhangen met het delinquent gedrag, maar andere
samengaan met de sociale omgeving en de leefsituatie.
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Hoofdstuk 16: De rechterlijke wereld
Woord vooraf en probleemstelling
Psychologie kan helpen om fouten in de rechtspleging te begrijpen en op te lossen.

Rechterlijke dwaling: de situatie waarin iemand veroordeeld wordt voor een misdrijf dat hij/zij niet
begaan heeft, of voor een misdrijf dat nooit heeft plaatsgevonden.

- Bedau & Radelet hebben adhv een onderzoek iedereen op de feiten gedrukt.
- Innocence project - Benjamin N. Cardozo

= aan de hand van DNA profiling mensen vrijgesproken.
- 3% van de rechtszaken leiden tot dwalingen.
- Doorheen de jaren heen is er een stijging van dwalingen vrijgesproken.

Oorzaken van dwalingen:
● Fouten van politie

- Valse (afgedwongen betekenissen) 9%
- Slecht onderzoek 2%
- Overijverigheid 4%

● Fouten openbaar ministerie
- Geheim houden ontlastend bewijs 7%
- Overijverigheid 3%

● Fouten van getuigen!!!
- Onjuiste identificatie 11%
- Meineed (valse info) door getuigen van OM 22%
- Foutieve verklaring getuigen OM 4%

● Andere fouten
- Misleidende indirect bewijs 6%
- Incompetente advocaat van verdachte 2%
- Niet toelaten door rechter van ontlastend bewijs 1%
- Geen aandacht voor alibi 9%
- Foutieve vaststelling doodsoorzaak slachtoffer 3%
- Ten onrechte schuldig bevonden 3%
- Grote publieke druk 13%

1. De selectie van de jury
Burgerjury: 12 leden in assisen.

Vanuit de lijst algemene lijst kandidaat juryleden worden mensen geselecteerd; dit adhv criteria:
● Vooringenomenheid
● Wrakingsrecht

=> De juryleden zijn onbevooroordeeld en neutraal t.o.v. de beklaagde.

1.1 De ondervraging van kandidaat-juryleden
- De rechtbank doet eerst een beroep op registratielijsten van kiezers en andere bronnen

om een algemene lijst samen te stellen van kandidaat-juryleden.
- Willekeurig een aantal personen geselecteerd en opgeroepen

- Zij worden voor het proces aan een ondervraging onderworpen:
- Kandidaat-juryleden die zich al een mening hebben gevormd =

worden geweerd door de rechter.
● Vooringenomenheid breed worden gei ̈nterpreteerd

- Als kandidaat-jurylid een van de partijen kent, is hij/zij ongeschikt.
- Als zij belang hebben bij de uitkomst van het proces, ongeschikt.
- Bewering van persoon dat alle advocaten leugenaars zijn, ongeschikt.

● Wrakingsrecht
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= Het recht van advocaten (van de verdediging en openbaar ministerie) om zonder
toestemming van de rechter een beperkt aantal kandidaat-juryleden uit te sluiten,
ook al zijn ze onbevooroordeeld.
Hoe beslissen ze?

- Impliciete persoonlijkheidstheorieën
- Impliciete stereotypen

(Bv. Vrouwelijke juryleden kritischer dan mannen, andere baseren zich ook op
kledij, lichaamstaal of als het gezicht van een jurylid die niet bevalt wordt volgens
de advocaat worden zij ook geweerd.)

⇩

Onderzoek bij schijnjury’s: negatieve evidentie.
➔ Conclusie: advocaten slagen er niet in om op basis van hun intuïtieve theorieën

om het stemgedrag van juryleden te voorspellen.

1.2 De wetenschappelijke selectie van de jury
Wetenschappelijke jury selectie: een methode waarbij eerst op basis van een onderzoek in de
gemeenschap de relaties tussen demografische gegevens en attitudes die voor het proces relevant
zijn, worden bepaald, waarna deze resultaten als een leidraad bij de sectie van juryleden worden
gehanteerd

- Vooral ingeschakeld voor burgerlijke rechtszaken waarbij grote geldsommen op het spel
staan.

- Procedure is eenvoudig.
- Advocaten proberen de attitudes van de juryleden af te leiden uit wat ze over hun

achtergrond weten. (indirect)
- Statische verbanden worden nagegaan tussen algemene demografische factoren en de

attitudes die voor een specifieke rechtszaak relevant zijn.
- Kan de advocaten helpen om mensen met relevante attitudes te selecteren, toch een

controversie ̈le methode met een donkere kant.

=> Geen antwoord kunnen geven op de vraag als het een effectieve methode is ja of nee.

Leidt het wrakingsrecht tot klassenjustitie?
Vb. Zaak O.J. Simpson: in eerste proces 8/10 zwarte juryleden en vrijspraak, tweede proces
allemaal blanke juryleden en schuldig gesproken.

Tegenstanders selectie jury:
- Gaat in tegen intentie om niet-vooringenomen jury’s samen te stellen.
- Doet balans van gerechtigheid overhellen naar rijke cliënten die zich de dure methode

kunnen veroorloven.

Selectie jury:
- Juryleden zijn meestal ouder en minder hoog opgeleid.
- Gemakkelijk vooringenomenheid voordoen als je niet wilt zetelen in jury.

2. Het proces !!!
Bewijsmateriaal: Bekentenissen, resultaten van de polygraaf, getuigenissen, autopsierapporten,
medische tests, bloedvlekken, haren, vingerafdrukken, DNA en foto’s.
=> Er kunnen hierbij enkele problemen optreden.

2.1 Bekentenissen
Politieverhoor
Het verhoor tracht psychologisch in te werken op de verdachte. ondervragen = sociaal beïnvloeden

- Neemt plaats in een kleine, lege, geluiddichte kamer. (liefst zo vlug mogelijk vertrekken)
- Gespreksvoering combinatie van technieken:

● Zalvende, minimaliserende
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● Schrikwekkende, maximaliserende
=> Het is het meest effectief als de ene agent soepel speelt en de andere hard.

3 factoren houden verband met afleggen bekentenis: onderzoek - Gudjonsson & Petursson:
● Externe druk: angst om opgesloten te worden, druk vanwege angst voor politie geweld en

angst. (Aanwezig bij 45% bekentenissen)
● Interne druk: refereert naar schuldgevoelens en opluchting die schuldige mensen ervaren

door afleggen van bekentenis (40% vd bekentenissen)
● Perceptie van bewijslast: verdachten die denken dat er voldoende bewijsmateriaal tegen

hen is leggen vlugger verklaring af.

9 stappen van verhoor (verhoortechnieken: Inbau
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 verdacht 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.

= Als men bang is zal men bekennen om van de situatie af te zijn.
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.

=> !! Zo kan men valse bekentenissen tegen gaan. Niet papegaaien, details die
onschuldige niet zou kennen.

9) Leg de verklaring vast in een volledige schriftelijke bekentenis.
=> Verdediging kan zo achteraf weten wat gezegd is geweest.

Analyse Amerikaanse politieverhoren - Leo : gemiddeld 5 à 6 van de technieken worden
gehanteerd.

Soorten technieken:
- Harde technieken: intimidatie, feiten overdrijven, bluffen met bewijsmateriaal.
- Zachte technieken: vriendschappelijke behandeling, steun betuigen, misdrijf

minimaliseren, advies.

Valse bekentenissen
Valse bekentenis: bekentenis van een misdaad vanwege iemand die niet schuldig is.
=> door onder druk zetting van verdachten of falend geheugen.

Kwetsbare groepen:
● Mentale handicap
● Zwak cognitief functioneren (psychiatrische factoren)
● Inschikkelijkheid & suggestibiliteit

Individuele factoren:
● Inschikkelijkheid

= De bereidheid om dingen te zeggen en te doen die tegen onze kennis of moraal
indruisen, maar waartoe we ons verplicht voelen vanwege al dan niet ingebeelde sociale
druk.

- niet tegen de groep ingaan; anderen naar de zin maken.
- Dingen zeggen omdat de situatie erom vraagt en geen rekening houden met jou

mening of standpunt.
- Schaal:

★ Ik geef mensen snel hun zin, wanneer ik onder druk word gezet.
★ Ik doe mijn best om gezaghebbende mensen vooral niet te beledigen.
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★ Ik doe mijn best om het andere mensen naar hun zin te maken.
★ Over het algemeen probeer ik confrontatie 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 zal dan wel zo zijn”

- Source monitoring: het vermogen om de bron van kennis te traceren.
★ Grote mate aan inlevingsvermogen en fantasie.

=> moeilijk een grens tussen realiteit en inbeelding of droom.
★ Externe situaties: dronkenschap, drugsintoxicatie en extreme emoties.

=> Achteraf niet meer weten wat gebeurd is.
- Schaal: Gudjonsson Suggestibility Scale - Gudjonsson

= Het meten van suggestibiliteit,
- Presentatie van een verhaal met 40 feiten
- Vrije herinnering (max score= 40)
- 20 vragen, waarvan 15 suggestieve

=> Hoe hoger men suggestieve vragen beantwoord, hoe meer
suggestief men is.

Experiment - Kassin en Kiechel
Valse bekentenissen kunnen makkelijk uit te lokken zijn onder bepaalde condities.

- Proefpersonen zijn mensen die goed functioneren.
- “Je mag de groene toets niet indrukken”
- Snel of traag toetsen indrukken.
- Geluid, onderzoeker woest.
- Iemand anders: Ik heb hem op die groene knop zien drukken.
- Gevolg: afhangend van de snelheid.

➔ Traag: Laag inschikkelijkheid; weet wat men gedaan heeft.
➔ ! Snel: Inschikkelijkheid hoog; kan incident niet duidelijk herinneren.

=> leidt 100% tot een valse bekentenis + schuld geïnternaliseerd.

Bekentenissen en de jury
Indien de jury in de rechtszaal geconfronteerd wordt met een bekentenis die later teruggetrokken
wordt. Volgt er een proces en wordt de jury met een attributioneel dilemma geconfronteerd.
2 attributies:

● Dispositionele attributie (persoonlijke attributie)
= De verklaring kan aanduiden dat de verdachte echt schuldig is.

● Situationele attributie
= De verklaring kan onder dwingende omstandigheden afgedwongen zijn.

Onderzoek - Kassin & sukkel
- Jury moest oordelen over zaak
- Versie zonder bekentenis: 19% schuldig
- Attributioneel dilemma: 62% schuldig
- Onder druk gezette bekentenis: 50% schuldig

=> Een afgedwongen bekentenis die teruggetrokken wordt is bijzonder schadelijk voor de
verdediging.
=> Juryleden worden beïnvloed door bekentenis, ook indien afgedwongen.

2.2 De polygraaf (leugendetector)
Polygraaf: instrument dat tegelijkertijd diverse signalen registreert die wijzen op fysiologische
opwinding of spanning.

4



- De signalen worden opgevangen door sensoren die de activiteit van het autonome
zenuwstelsel registreren, zoals hartslag, bloedvolume, bloeddruk, huidgeleiding,
huidtemperatuur en snelheid of volume van de ademhaling.

- Deze worden versterkt en in een visueel beeld omgezet.
- Worden bij sommige rechtszaken nog serieus genomen.
- 98% effectief voor schuldigen op te sporen.
- Wordt gebruikt door de politie om bedrog te detecteren.

Er worden 2 soorten vragen gesteld (ja/neen):
1) Relevante vragen:

= Handelen direct over het misdrijf (‘heb je die persoon geslagen?’)
Veroorzaken de grootste mate aan fysiologische opwinding.

2) Controlevragen
Hebben betrekking op feiten die niet relevant zijn voor het misdrijf (‘heb je vroeger al iets
gestolen’) Lokken minder opwinding uit.

⇩

Dat verschil van stress is een indicator voor schuld/onschuld.
- Schuld: controle lager dan relevante.
- Onschuld: controle hoger dan relevante.

⇩ MAAR !
Gevaar/nadelen:

● Vals positieven
= Personen die naar waarheid hun onschuld bepleiten, toch niet slagen voor de test.

- 45 %
● Misleiden/vervalsen/tegenmaatregelen

= Fysiologische & psychische tegenmaatregelen.
- VB Teen hard tegen de grond drukken, tong bijten, terugtellen van 200
- Als men dit doet bij controlevragen stijgt de stress hierbij waardoor men minder

stress heeft bij relevante vragen.
● Psychopaten hebben een minder actief zenuwstel.

2.3. Schuldigekennistest (innovatie van polygrafie)
Schuldigenkennistest: reageren beklaagden met een andere intensiteit op bekende stimuli dan op
onbekende stimuli.

- De reacties op stimuli die nauw verbonden zijn met de misdaad en op stimuli die niet
direct verbonden zijn met de misdaad met elkaar vergeleken.

- Alternatief voor polygraaf.
- Men pleit naar kennis waarover enkel de schuldige kan beschikken.
- Concealed information.

Meerkeuzevorm
waarbij de misdaad relevante stimulus aangeboden wordt tussen een aantal niet- misdaad
relevante stimuli. Schuldige personen zullen dus sterker reageren op de misdaad relevante
stimulus dan op de controle stimuli. => Minder vals positieven.

2 nadelen/gevaren:
● psychopathie: Daarbij werken de effecten minder goed.
● Tegenmaatregelen: psychisch/fysisisch.

2.4. Getuigenissen !!!
- Belangrijkste bron van bewijs wanneer er geen bewijsmateriaal is.
- Grootste foutenbron rechterlijke dwaling.
- Werking van het menselijke geheugen helemaal niet eenvoudig en onfeilbaar.

- Feilbaar & reconstructief (vatbaar voor suggestie).
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Getuigenisverklaringen
- Loftus: “De verklaring van een getuigenis heeft veel invloed op de Jury”

Nooit geheel accurate reproducties van originele ervaringen/herinneringen.
=> vervormingen/storingen komen hierbij voor:

● Acquisitie: storing bij nieuwe info opnemen.
➔ voor de hand liggende factoren: slechte belichting, grote afstand, afleiding
➔ Houdt de jury minder rekening mee: Extreme emoties hebben vaak een weerslag

op de acquisitie van informatie. Indien mensen getuige zijn van een wilde
achtervolging of een bloederige schietpartij, ervaren ze een hoge mate van stress
en fysiologische opwinding.

● Tunnelzicht/stress: Door stijging van opwinding gaat onze aandacht naar
centrale kenmerken (gelaat) en niet de perifere (uiterlijke
kenmerken/details) => minder aandacht voor details.

● Wapenfocuseffect: Alle aandacht gaat naar het wapen (centrale stimulus),
minder aandacht voor dader.

➔ Vooringenomenheid bij crossraciale identificatie
= We zijn minder nauwkeurig bij de perceptie van mensen met een andere
etnische achtergrond. - Platz en Hosch

➔ Alcohol: men herinnert zich algemeen minder.

● Opslag
= Vervormingen in het herinneringen/geheugen door: verloop van tijd te vervagen,
waardoor er dingen verloren gaan. Het louter verstrijken van de tijd, het horen van de
versie van andere omstanders, bijkomende ‘feiten’ uit nieuwsverslaggeving, dingen die
men achteraf zelf zegt.

- Het geheugen heeft de neiging om verloop van tijd te vervagen.
- Verkeerde informatie-effect: informatie die verkregen werd na de feiten vervormt

de getuigenverklaring. => opgeslagen informatie bewerkt.
- Experiment hierover: Loftus

- Proefpersonen kregen een video te zien.
- Hoe snel reden de auto’s toen ze tegen elkaar

beukten/botsen/elkaar in aanraking kwamen.
- Een week later moesten ze de situatie beschrijven.

- De ‘beukten-conditie’ zei dat er glas op de weg lag.
- Andere condities zeiden dit niet.

➔ Verdere informatie over die gebeurtenis ongeacht of die informatie
juist of fout is in het geheugen geïntegreerd.

- Alles in je geheugen wordt actief gemaakt wat het er mee
associeert.

● Ophalen/herinnering
= Ondervragingen, identificaties, robotfoto’s opmaken,... vervormen de herinnering van de
getuige wanneer er naar gevraagd wordt.

➔ Elke ervaring van ondervraging verhoogt de kans van fouten.
➔ De line-up heeft veel effecten op het geheugen:

● Samenstelling: personen die lijken op de beschrijving die de
getuige gaf

● Familiariteiteffect: indien men eerst foto’s beoordeelt en achteraf in
een line-up dient uit te spreken, worden verdachten die in de foto’s
aanwezig waren eerder aangeduid. => We zijn geneigd iemand die
we recent hebben gezien bv op foto’s of als onschuldige omstander
bij het incident, als dader te identificeren.
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● Instructies: geeft men aan of de verdachte zich in de line-up
bevindt, of dat het mogelijk is? => berustend op
vooringenomenheid.

● Grootte: 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.

➔ Show-up: procedure waarbij de politie de verdachte alleen, zonder potentiële
daders aan de getuigen presenteert. => getuigenissen zijn op hun hoede en
maken meer absolute dan relatieve beoordelingen; de accuraatheid stijgt.

Experiment - Malpass & Divene: Als getuigen de suggestie krijgen “de dader zit erbij” is de
getuigenis eigenlijk waardeloos; men zal gokken ook al zit er toch geen dader in.

Getuigenissen van kinderen
! goed mee oppassen want kinderen hebben een grote suggestibiliteit.

- Hoe jonger hoe meer men de suggestieve vraag volgt.

Invloeden:
● Onjuiste wenken/suggestieve vragen
● Herhaling van vragen; impliceert dat het kind “fout moet geweest zijn”.
● Kans op fouten veroorzaakt door personen omgeving: ouders, klasgenoten,

mediaberichtgeving,...

Het is mogelijk kinderen zover te krijgen dat ze hun fantasie de vrije loop laten. Wanneer de
ondervraging eerlijk en neutraal verloopt is de kans nog groot dat verkeerde informatie hun
mening kunnen veranderen.

Experiment - Ceci:
1) Verhaal gehoord.

- Dag erna vragen beantwoorden adhv juiste of foutieve wenk.
- Men moest dan kiezen tussen 2 plaatjes.
- Meerderheid kiest het foutieve.

➔ Kinderen moet je met experts ondervragen.
2) Doorheen de week suggestieve vragen maken.

- Leidde ertoe 72% beweerden dat die persoon het had gedaan.
- 45% beweerde dit met eigen ogen gezien te hebben.

➔ Verklaring: hoge suggestibiliteit kleuters.

Getuigenissen in de rechtszaal
Zijn overtuigend maar niet gemakkelijk te beoordelen op hun waarheidsgehalte/ accuraatbaarhid.

Accuraatheid en zekerheid
Er hoeft geen sterk verband zijn tussen de zekerheid en de accuraatheid van de identificatie.

- Sociale beïnvloeding heeft een effect op het vertrouwen dat de getuige in zijn/haar oordeel
stelt.

⇩

Experimenten:
1) Luüs & Wells: sociale beïnvloeding

- VB iemand anders zegt het ook (zekerheid stijgt), maar dat betekent niet
dat de accuraatbaarheid beter is.

➔ Iedereen heeft invloed op anderen, wat invloed heeft op iemands
zekerheid.

➔ Jury hadden de neiging om de accuraatbaarheid van de getuigen te
overschatten en slaagden er niet in de correcte en valse identificaties te
onderscheiden.
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2) Bradfield & Wells
- Camerabeelden met een man met wapen.
- Later adhv de man identificeren, maar de man staat er niet in.
- 2 soorten condities:

● Feedback afwezig: politie zegt niets.
● Postitieve feedback: Politie “goed gedaan”

➔ Positieve affirmatie heeft effect op het identificatieproces.
- zelfzekerder
- denken dat ze het beter doen

Besluitvormingsproces:
!! Bij correcte identificatie is men gewoonlijk erg snel, bij valse identificatie is er sprake van een
voorzichtige en weloverwogen eliminatieproces.

- 10-12 secondenregel:
- Meteen antwoorden, zonder te hoeven nadenken.
- 90% accuraatbaarheid bij snelle antwoorden, 50% bij trage.
- Dit is de enigste regel die accuraatbaarheid zou kunnen tonen MAAR met

beperkingen.

De getuigendeskundige
Elk Sociaalpsycholoog (getuigedeskundige) werpt een kritische en unieke blik op het
feitenmateriaal, ze helpen ook juryleden het nauwkeuriger te bekijken (het materiaal), rechters en
advocaten zijn soms nauwelijks bewust van bepaalde processen.

! Zaken/getuigen over:
● Wapenfocus
● Line-up instructies
● Crossraciale vertekening
● Alcohol effecten
● Relativiteit van zekerheid
● Verwoording van vragen
● Info na gebeurtenis
● Vertekening door familiariteit
● Suggestibiliteit vh kind
● Accuraat-zekerheid
● Foto's aanwezig, persoon vlugger beoordeeld

=> Deze zaken kunnen allemaal een rol spelen.

2.5. Niet-toegelaten bewijsmateriaal
De bedoeling van deze regel is dat juryleden hun verdict enkel baseren op getoetst feitenmateriaal
dat in de rechtszaal verschijnt.

Publiciteit voorafgaand aan het proces
Materiaal dat in de pers wordt gebracht is ongunstig voor de verdediging.
Hoe meer men over een zaak geïnformeerd wordt, hoe groter de kans op een onschuldig verdict.

Kramer: Jury’s die vooraf neutraal materiaal lazen, oordeelden minder schuldig (33%) dan die dat
bevooroordeelde informatie kregen (48%).

Experiment - Kerr: Men slaagt er niet in bevooroordeelde juryleden uit te sluiten.
- 3 condities:

● neutraal
● bevooroordeeld niet geslaagd
● bevooroordeeld geslaagd: zeggen dat ze zich niet zullen beïnvloeden maar gebeurd

toch.
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- Bevoordeeld: werkt sowieso negatief voor de beklaagde.
- Neutraal: neiging tot mildheid: Juryleden overtuigen/beraadslagen elkaar makkelijker van

onschuld dan schuld.
- Bij bevooroordeeld is het positief effect van beraadslaging afwezig.
- Er zijn meer schuldverdicten bij voorafgaande publiciteit.

Schijnjury: omdat de feitelijke beraadslaging bij echte zaken niet kan worden geregistreerd, wordt
beroep gedaan op onderzoek deelnemers die in groepen van 6 tot 12 personen over een fictieve
rechtszaak oordelen, waarbij hu keuzes voor en na de groepssessie worden nagegaan.
=> gebruikt bij onderzoeken/experimenten.

Ontoelaatbaar materiaal
De rechter moet de betrokken partijen terecht wijzen als ze ongeschikt materiaal toelaten. De jury
wordt gevraagd dit materiaal naast zich neer te leggen.

⇩

De jury moet ontoelaatbare bewijzen en getuigenissen (VB illegaal verzameld bewijsmateriaal)
negeren, MAAR dat is dikwijls ineffectief omdat:

● Wanneer men aan iets niet mag denken dan begint men er juist aan te denken.
● Wordt als censuur ervaren; men wil zich daar niet door laten doen.
● Juryleden willen de juiste beslissing maken; men is niet zomaar geneigd dingen weg te

laten als dat ons helpt juiste beslissingen te maken (Kassin en Sommers)

Studies tonen wel aan dat de waarschuwing van de rechter meer effect heeft wanneer belangrijke
inbreuken op de rechten van de beklaagde in het geding zijn en dat de inschikkelijkheid tijdens de
beraadslaging vergroot.

Instructies door de rechter
Instructies van rechters hebben meestal geen effect omdat:

● Onbegrijbaar:
- Vakjargon, wettaal.
- MAAR 15% begrijpt de betekenis correct.

● Te laat:
- Tijdstip van instructies is belangrijk: enkel voor het presenteren van

bewijsmateriaal hebben ze effect.

3. Deberaadslagingdoordejury h !!!!
3.1 Groepsdynamica beraadslaging
Jurybeoordeling.

- Indien er geen consensus is proberen de juryleden elkaar via informatie en sociale druk te
overtuigen. => zo tot consensus komen. (informationele beïnvloeding).

- Het uiteindelijke verdict is meestal voorspelbaar op basis van de standpunten die de
meerderheid van de individuele juryleden bij de eerste stemronde innemen.

Macht van de aantallen:
jury’s beslissen volgens de meerderheidsregel.

Neiging tot mildheid
De tendens dat jury’s gemakkelijker tot vrijspraak te bewegen zijn dan tot veroordeling.

Experiment - Kalvin en Kiesel:
- Rechters gaan 78% van de gevallen akkoord met de Jury.
- Wanneer de Jury de beklaagde vrijspreekt gingen de rechters vaak niet akkoord.
➔ Juryleden die alleen beslissen, zijn meer geneigd om schuldig te oordelen dan dat

ze in groep doen.
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➔ Voor de beraadslaging zijn juryleden meer geneigd om de beklaagde te
veroordelen dan erna.

➔ Wanneer de stemmen bij een eerste stemming in een gestimuleerde jury gelijk
verdeeld zijn, kiezen ze vlugger voor vrijspraak.

➔ Rechters zijn geneigd strenger te zijn.

➔ Sociale druk is groter:
- Wanneer jury’s expliciet stemmen met naamafroeping of handopsteking.
- Wanneer de rechter de jury aanspoort om de meningsverschillen bij te

leggen.
Kerr- schijnjury’s !!

Eerste stemming
(schuldig - onschuldig)

veroordeling vrijspraak

5 – 1 78% 7% o

4 - 2 44% 26%

3 - 3 9% o 51% o

2 - 4 4% 79%

1 - 1 0% o 93%

- Meerderheidsregel
- Mildheid: zie vergelijkingen

3.2 Grootte jury
- In een 6koppige jury’s is de kans op een éépersoonsminderheid veel groter dan bij 12

leden. Éénpersoonsminderheden weerstaan minder aan meerderheidsdruk.
- 2/12 is beter dan 1/6 tegen de meerderheidsdruk.

Zeskoppige jury’s komen vlugger tot consensus en eindigen minder frequent
verdeeld. => bekend niet omdat ze efficiënter zijn dat ze beter/nauwkeuriger zijn.

12 koppige jury's zijn het best.
- Beter tegen meederheiddruk
- Nauwkeuriger/beter

3.3 Meerderheid beslist
Unanimiteit of meerderheidsregel?
=> Initiële minderheid dreigt haar impact te verliezen.

Onderzoek - Hastie: unanimiteitsregel vs meerderheidsregel
Jury’s krijgen opdracht om tot unanimiteit te bekomen voor zaak (consensus) of om tot een
meerderheid te bekomen tijdens beraadslaging.

● Unanimiteitsregel (consensus = 12/0)
- Leidt tot langere discussies over de zaak
- Minder aandacht aan het stemmen zelf (= positief)

● Meerderheidsregel (10-2 of 8-4)
- Verwerpen minderheid zodra een meerderheid is bekomen
- Spenderen meer tijd aan stemmen en minder tijd aan bekijken rechtszaak
- Leden voelen zichzelf minder geïnformeerd en zelfzeker
- Vinden dat andere leden meer bevooroordeeld zijn

➔ Conclusies:
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- Ook al zal een meerderheid altijd doorslaggevend zijn in een zaak, is brengt de
expliciete opdracht om ofwel tot een consensus ofwel een meerderheid te bekomen
grote veranderingen teweeg in het discussieproces.

- ! Unanimiteitsregel = beter

4. Het straftoemetingsproces
Er zijn grote verschillen tussen rechters.

- Rechters krijgen soms invloeden van expertises die voor iets pleiten.
=> De rechter volgt vaak adviezen van andere actoren.

⇩

- Probleem: Bedreigd het gelijkheidsbeginsel
⇩

Experiment - Patridge en Eldridge:
- Identieke dossiers van 20 rechtszaken door 50 rechters beoordeeld

➔ Ondanks dezelfde dossiers is er een grote variabiliteit in uitspraken.
⇩ OORZAKEN?

● Straftheorie rechter?
● Rechterlijke persoonlijkheid?

=> Verklaren uiteindelijk allebei niets.

4.1 Straftheorieën
Straftheorieën: het globale perspectief op de praktijk van het straffe dat ingaat op de algemene
rechtvaarding van de praktijk van straffen, en een antwoord formuleert op de vraag wie voor straf
in aanmerking komt en op welke wijze hij/zij gestraft moet worden.

- Bepalen de toekenning van strafsoort en strafmaat.
- Doel: de praktijk van het straffen aan orde, richting en regelmaat te binden en vormen

een kritische standaard voor voortdurende bezinning op die praktijk.
- Grote meningsverschillen bij de bevolking en rechters over wat een ‘goede straf’ is.

2 bekende soorten straftheorieën:
● Retributivisme

= Een straftheorie die stelt dat de gerechtigheid eist dat straf aan plegers van delicten
wordt opgelegd, waardoor er wraak wordt uitgeoefend voor het onrecht dat plegers van
misdrijven de maatschappij aandeden.

- De straf moet proportioneel zijn aan het delict.
- Kosten-baten analyse; niet zo gemakkelijk in overeenstemming te brengen.

● Utilitarisme
= Een straftheorie die stel dat straffen gerechtvaardigd is omdat het toekomstig algemeen
welzijn verhoogd wordt door reductie en preventie van criminaliteit.

- ! Zou mooi zijn moest straffen zo werken maar is niet zo, zie H10.
- Elementen/strafmiddelen:

● Individuele & algemene afschrikking: angst heeft van de straf.
● Rehabilitatie: beïnvloeding uitoefenen op persoonlijkheid crimineel.
● Onschadelijkingsmaking: beperking/volledig afnemen bewegingsvrijheid

crimineel.

Hanteren van straftheorieën door rechters:
= Straftheorieën niet gelijk verdeeld over rechters.

2 onderzoeken door Keyser:
1) Onderzoek van rechterlijke deliberaties waarin meerdere rechters aan straftoewijzing

deden.
➔ De 3 elementen die de straf bepaalden waren:
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◆ Daadkarakteristieken
◆ Daderkarakteristieken
◆ Kans recidive

➔ Er werd nauwelijks iets gezegd over de straftheorieën en strafdoelen.
2) Spelen straftheorieën op een impliciet niveau mee?

- adhv vignetten bekeken.

➔ Geen lijn te vinden daarom zijn straftheorieën moeilijk te linken aan rechterlijke
hardheid dan rechterlijke zachtheid.

4.2 Rechterlijke persoonlijkheid
2 soorten rechtsystemen

● Angelsaskische rechtsysteem (USA):
- Weinig bewijs (jury grotere invloed op rechter)
- weinig impact van variabelen

- Onderzocht adhv verschillende variabelen
- politieke oriëntatie
- opleiding/werkervaring
- ...

● Continentale rechtsysteem:
- Rechter grotere inbreng in de procesvoering.
- Maar beperkte impact v/d persoonlijkheid.

4.3 Gerechtigheid
Niet enkel de uitkomst telt, ook de manier waarop men tot een beslissing komt.
=> Belang mogelijkheid tot inspraak:

● Beslissingsbeheersing: heeft elke partij de mogelijkheid om de beslissing te verwerpen?
● Procesbeheersing: heeft elke partij de mogelijkheid haar verhaal te doen?

2 soorten rechtsplegingen:
● Accusatoire rechtspleging USA

= Openbare aanklager/ministerie en verdediging presenteren hun eigen versie van de
feiten.

- Men kan dus zelf bepalen welke informatie de rechter bereikt.
- Meer inspraak mogelijk.
- Grote voorkeur voor deze soort.

● Inquisitoire rechtspleging België
= Een neutrale onderzoeker voor beide partijen bewijsmateriaal (pro en con) verzamelt en
dit tijdens het proces presenteert.

- België
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