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Inleiding  
1 De mens is een sociaal dier  

Vragen die de sociale psychologie bestudeert: vragen over haat en geweld, conflict 

en wantrouwen, samenwerking en hoe we omgaan met culturele, etnische, raciale 
en religieuze verschillen  
 

Sociale context: invloed op gedrag  
 

2 Sociale psychologie: definitie en verwante disciplines  

Het innerlijk: denkprocessen, affect en motivatie  
 

Sociale psychologie onderscheidt zich van andere domeinen: gerichtheid op het 
individu in de context van sociale relaties en situaties  

 

2.1 Definitie van sociale psychologie  

Sociale psychologie: wetenschappelijke studie naar de wijze waarop gedachten, 

gevoelens, motivaties en gedragingen van mensen worden beïnvloed door de 
aanwezigheid van anderen en hoe wij zelf een invloed uitoefenen op hoe andere 
personen denken, voelen en zich gedragen  

 

2.1.1 Wetenschappelijke studie  

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

Toetsen van theorieën: systematische observatie, beschrijving en meting  
 

2.1.2 Gedachten, gevoelens, motivaties en gedragingen  

Sociale psychologie richt zich op: manier waarop het individu de sociale wereld 
waarneemt, begrijpt en interpreteert  

 
Sociaalpsychologen:  

• bestuderen subjectieve interpretatie van objectieve eigenschappen  

• hebben oog voor zowel het cognitieve aspect als de affectieve en 

motivatiecomponenten  

• bestuderen gedachten of gevoelens van personen over niet-sociale objecten  

 
Vooroordelen: negatieve gevoelens tegenover andere personen gebaseerd op hun 

lidmaatschap van bepaalde sociale groepen  
 

2.1.3 De aanwezigheid van anderen  

Het sociale:  

• sociale invloed van anderen op het individuele functioneren  

• individuele processen die intern spelen, maar toch betrekking hebben op 

anderen  
 

2.2 De kracht van de situatie: voorbeeld van een sociaalpsychologische studie  

Stanford Prison Experiment: sociale context heeft grote invloed op ons gedrag  
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2.3 Sociale psychologie en verwante disciplines  

2.3.1 Sociologie  

Sociologie: klasseert personen volgens nationaliteit, ras, sociaal-economische klasse 
en andere groepsfactoren  

 
Sociaal gedrag: beïnvloed door systemische variabelen die zich op het niveau van 
de groep bevinden, maar ook door individuele of persoonlijke invulling  

 
Multilevel analyse: analyse die effecten bepaald van de verschillende hiërarchische 

niveaus op een uitkomstvariabele, waarbij het individuele niveau het ondergeschikte 
niveau vormt en de groep, organisatie of maatschappij het bovengeschikte niveau 

uitmaakt  
 

2.3.2 Persoonlijkheidspsychologie  

Persoonlijkheidspsychologie: studie van structuur en effecten van stabiele en cross-
situationele eigenschappen van individuen  
 

Verschil:  

• persoonlijkheidspsychologie: cross-situationele consistentie  

• sociale psychologie: cross-individuele consistentie binnen situaties  

 

Interactionisme: dynamische wisselwerking tussen dispositie en situatie, waarbij 
uitingen van disposities afhankelijk zijn van de situatie  

• zwakke situaties beïnvloeden gedrag slechts matig → disposities hebben 

grotere impact op gedrag  

• sterke situaties beïnvloeden gedrag meer dwingend → persoonlijkheid speelt 

kleinere rol  
 

2.4 Andere psychologische domeinen  

Klinische psychologie: proberen personen met psychische problemen of stoornissen te 
begrijpen en te behandelen  

 
Cognitieve psychologie: bestuderen mentale processen die betrekking hebben op 
informatieverwerking  

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

organisatie  
 

2.5 Sociale psychologie en mensenkennis 

Mensenkennis:  

• berust niet op gedegen empirische toetsing  

• beperkt geldig  

• niet mogelijk om ze te hanteren als basis van meer omvattende theorieën  

 

3 De geschiedenis van de sociale psychologie  

3.1 De beginjaren van de sociale psychologie (1880 – 1935)  

Gustave Le Bon: Psychologie des Foules over massageweld in de late 19de eeuw → 
massageweld (sociologisch fenomeen) gerelateerd aan psychologische principes  
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Norman Triplett: auteur van het eerste sociaalpsychologische onderzoeksartikel + 

experiment  
 

Féré: was Triplett voor  
 

Ringelmann: deelnemers presteren vaak slechter wanneer ze opdrachten samen met 
anderen uitvoeren  
 

Eerste handboeken:  

• McDougall  

• Ross 

• Alport  

 

3.2 De jaren van bevestiging (1936 – 1960)  

WOII: exodus van wetenschappers uit Europa → interesse voor sociale problemen  
 
Lewin: fundamentele grondbeginselen van sociale psychologie 

• gedrag wordt bepaald door hoe we de wereld om ons waarnemen en 

interpreteren → verschillende personen zien eenzelfde situatie op een 
verschillende wijze en stemmen hun gedrag op deze perceptie af  

• gedrag is afhankelijk van de persoon en de omgeving → twee soorten 

gedragsdeterminanten  
o interne  
o externe  

• sociaalpsychologische theorieën kunnen worden toegepast voor de oplossing 

van maatschappelijke problemen → ‘Geen onderzoek zonder actie, geen 
actie zonder onderzoek’)  

 
Fundamenteel onderzoek: met oog op een beter begrip van menselijk gedrag, 
voornamelijk door het toetsen van hypothesen die uit een theorie zijn afgeleid  

 
Toegepast onderzoek: met oog op het verbeteren van onze kennis over natuurlijke 

gebeurtenissen en het oplossen van praktische problemen  
 

Belangrijke bijdragen in de jaren vijftig:  

• Theodor Adorno en collega’s: publiceerden The Authoritorian Personality, een 

invloedrijk boek over vooroordelen en ideologische attitudes  

• Gordon Allport: publiceerde The Nature of Prejudice, een werk dat nog altijd 

een bron van inspiratie is voor onderzoek naar stereotypering, vooroordelen en 

intergroepcontact  

• Solomon Asch 

o demonstreerde de behoefte van personen om zich te conformeren aan 
een meerderheid 

o bestudeerde hoe men zich over anderen een beeld vormt  

• Leon Festinger  

o ontwikkelde de sociale vergelijkingstheorie, die handelt over hoe men 

zichzelf leert kennen door zich met anderen te vergelijken  
o ontwikkelde de cognitieve dissonantietheorie, die de behoefte aan 

consistentie tussen cognitie en gedrag bestudeert  

• Fritz Heider 

o ontwikkelde de attributietheorie, die zich bezighoudt met hoe personen 
oorzaken toeschrijven aan eigen gedrag of andermans gedrag  
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o introduceerde de balanstheorie, die de behoefte aan consistentie 

tussen gedachten, gevoelens en sociale relaties bestudeert  

• Carl Hovland en collega’s: voorden experimenten uit over attitudes en 

overtuigende communicatie  

• Harold Kelley 

o ontwikkelde de attributietheorie  
o bestudeerde hoe men de kosten en baten van sociale relaties 

analyseert  

 

3.3 Groei en debat (1960 – 1975)  

Vertrouwen en uitbreiding: sociale psychologie wordt op steeds meer domeinen 

toegepast en bestudeerd  
 

Crisis: onenigheid over waarde van experimenteel onderzoek 

• bepaalde onderzoeksmethoden onethisch  

• verwachtingen van experimentatoren beïnvloedden gedrag van deelnemers 

• theorieën in laboratorium getest zijn historisch en cultureel beperkt  

• gedomineerd door mannelijke onderzoekers  

 

3.4 Methodologisch en inhoudelijk pluralisme (1975 – heden)  

Sociale cognitie: studie van het waarnemen, onthouden en interpreteren van 

informatie over onszelf en anderen  
 

Koele benadering: cognities oefenen invloed uit op hoe we ons voelen, wat we 
verlangen en hoe we ons gedragen  

 
Hete benadering: emotie en motivatie als determinanten van cognities en gedrag  
 

Pluralisme:  

• koele en hete benaderingen integreren  

• internationalisering van sociale psychologie  

o grotere geografische diversiteit van onderzoekers  
o erkenning dat veel sociaalpsychologische fenomen cultureel bepaald 

zijn  

• multimethodisch  

 

4 Sociale psychologie in de 21ste eeuw  

4.1 Hersenonderzoek  

Beeldvormingstechnieken: het brein in werking bestuderen  
 

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

 

4.2 Het internet  

• mogelijk om onderzoek op te zetten dat onder normale omstandigheden 

moeilijk realiseerbaar is  

• online wereld als voorwerp van sociaalpsychologisch onderzoek  

• revolutie in de manier waarop informatie wordt verworven en waarop er met 

elkaar wordt gecommuniceerd  

• massale groei in beschikbare data → talrijke variabelen en onderlinge 

verbanden onderzoeken  
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4.3 Sociaal-culturele perspectieven  

Crosscultureel onderzoek: studie van gelijkenissen en verschillen tussen mensen uit 
verschillende culturen  

 
Multicultureel onderzoek: studie van gelijkenissen en verschillen tussen mensen uit 

raciale en etnische groepen binnen eenzelfde cultuur  
 

Triandis: factoren die cultuur individualistisch / collectivistisch maken  

• complexiteit van de maatschappij: complexe geïndustrialiseerde 

maatschappij → kunnen met meerdere groepen identificeren → minder trouw 
aan één bepaalde groep  

• welvaartspeil van de maatschappij: in welvarendere maatschappijen zijn 

mensen financieel onafhankelijk → sociale mobiliteit → persoonlijke 
doelstellingen ten koste van collectieve doelstellingen  

• heterogeniteit: grotere culturele diversiteit → tolerantie tegenover afwijkend 

gedrag en individuele expressie  

 
Individualistische culturen: Europa en Noord-Amerika 

• zelfstandigheid  

• anatomie  

• onafhankelijkheid  

 

Collectivistische culturen: Afrika, Latijns-Amerika en Azië  

• onderlinge afhankelijkheid  

• samenwerking  

• sociale harmonie  

 

4.4 Open wetenschap  

Open wetenschap: openheid, transparantie en reproduceerbaarheid  

• preregistratie van onderzoek: onderzoekers maken de verwachte uitkomsten 

kenbaar op een platform voor ze gegevens verzamelen  

• onderzoeksgegevens op overzichtelijke manier bewaren en eventueel 

beschikbaar stellen aan andere onderzoekers (en brede publiek)  

• reproduceerbaarheid  

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Onderzoeksmethoden  
Hypothese: expliciete, toetsbare voorspelling over het al dan niet optreden van een 

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

geobserveerde fenomenen te verklaren  
 

Theorieën volgens drie criteria beoordeeld:  

• eenvoud  

• volledigheid  

• generativiteit  

 
Het lot van alle wetenschappelijke theorieën: bekritiseerd en uiteindelijk overtroffen  

 

1 De ontwikkeling van hypothesen  

1.1 Een goed idee  

Gebaseerd op: 

• theorieën  

• observatie  

• intuïtie en persoonlijke ervaringen  

 

1.2 Opzoeken van psychologische literatuur  

Secundaire bronnen: samenvattende bespreking van onderzoeksbevindingen uit 

primaire bronnen, vaak in de vorm van theoretische hoofdstukken of 
introductieboeken  

 
Primaire bronnen: oorspronkelijk gepubliceerd werk over bevindingen, dat vaak in 
artikelvorm in tijdschriften verschijnt  

 

2 Het operationaliseren van sociaalpsychologische variabelen  

Conceptuele variabelen: de variabelen waarop de hypothese betrekking heeft  

 
Operationele variabele: de specifieke manier waarop de coneptuele variabele wordt 

gemanipuleerd en gemeten  
 

Deelnemer: een individu dat deelneemt aan een psychologische studie  
 
Handlangers: medewerkers van de onderzoeker die zich voordoen als gewone 

onderzoeksdeelnemers  
 

Begripsvaliditeit: de mate waarin 

• de experimentele manipulaties echt die conceptuele variabelen manipuleren 

die ze bedoelen te manipuleren  

• de meetinstrumenten in een onderzoek effectief de conceptuele variabelen 

meten die ze bedoelen te meten  

 
Proces van operationalisering leidt tot twee categorieën van metingen: 

• zelfbeschrijving  

• gedragsobservatie  

 

2.1 Zelfbeschrijving  

Zelfbeschrijving: methode waarbij de onderzoeksdeelnemer zelf gedachten, 

gevoelens, verlangens en gedrag beschrijft  
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Interne consistentie: de mate waarin items van een vragenlijst met elkaar 

samenhangen of correleren → Cronbach alfa coëfficiënt  

• hanteren van schalen die uit meerdere items bestaan  

• elke vraag kan op verschillende manieren geïnterpreteerd worden  

 

Socialewenselijkheidsvertekening: de tendens van deelnemers om onnauwkeurige 
zelfbeschrijvingen te rapporteren omdat ze een goed figuur willen slaan bij anderen  
 

Inwilligingstendens: de neiging van deelnemers om akkoord te gaan met bestaande 
veronderstellingen, waardoor ze vaak affirmatief antwoorden op items uit een 

vragenlijst  
 
Gehanteerde antwoordschaal: Likert schaal → reeks beweringen of uitspraken waar 

de respondent op een meerpuntenschaal aanduidt in welke mate hij of zij het met de 
uitspraak eens is  

 

2.2 Gedragsobservatie  

Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid: de mate van overeenstemming tussen de 

beoordelingen van twee of meer waarnemers die hetzelfde gedrag beoordelen  
 

Bedreigingen voor validiteit:  

• socialewenselijkheidstendens: indien deelnemers beseffen dat ze worden 

geobserveerd, kunnen ze geneigd zijn om een overdreven gunstig beeld van 
zichzelf te presenteren  

• volgorde-effect 

 
Codeerschema: vragen dikwijls veel inspanningen van onderzoekers en vaak is het 

moeilijk om consistente oordelen te verkrijgen → focus op heel concreet gedrag dat 
geobserveerd wordt door computer  
 

3 Ideeën testen: onderzoeksplannen  

Interessante hypothesen op het spoor komen: beschrijvend onderzoek  
 

Specifieke hypothesen toetsen: correlationeel en experimenteel onderzoek  
 

Voordeel experimenteel onderzoek: uitspraken over oorzaak-gevolgrelaties  
 

3.1 Beschrijvend onderzoek  

Doelstelling: beschrijven van de gedachten, gevoelens en gedragingen van 
personen  

 
Observationeel onderzoek: personen systematisch geobserveerd, vaak in natuurlijke 
situaties  

 
Archiefonderzoek: bestaande verslagen en documenten bestudeerd  

 
Opiniepeiling: vragen over attitudes, opvattingen en gedragingen  

 

3.2 Correlationeel onderzoek: de relatie tussen variabelen 

Correlationeel onderzoek: onderzoek dat het verband tussen variabelen nagaat  
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Correlatiecoëfficiënt: getal tussen -1 en 1 dat aanduidt hoe sterk de variabelen 

gecorreleerd zijn 

• absolute waarde: sterkte verband  

• teken: richting van de relatie (positief of negatief)  

• dicht bij 0: geen verband  

 
Voordelen:  

• bestuderen van variabelen niet geschikt voor experimenteel onderzoek  

• talrijke variabelen kunnen samen worden bestudeerd  

• biedt grote vrijheid  

 
Nadeel: correlatie kan geen oorzaak-gevolgrelatie aantonen  

• A → B  

• B → A 

• derde variabele → A en B  

 

Meetmodel: in welke mate individuele items gerelateerd zijn aan de gemeten 
concepten  

 
Theoretisch relevante relaties: in welke mate de verschillende variabelen aan elkaar 
gerelateerd zijn  

 
Longitudinaal correlationeel onderzoek: correlationeel onderzoek waarbij de 

bestudeerde variabelen op twee of meerdere tijdsmomenten worden gemeten  
 
Gelijktijdige of concurrente correlaties: correlatie verkregen door variabelen op een 

bepaald tijdstip te meten en te correleren  
 

Prosprectieve correlatie: correlaties berekend tussen variabelen die op uiteenlopende 
tijdstippen gemeten worden in longitudinaal onderzoek  

 

3.3 Experimenten: manipuleren van de situatie  

Experiment: een vorm van onderzoek waarbij de onderzoeker controle heeft over de 

gebeurtenissen en deelnemers volkomen toevallig aan condities worden toegewezen  
 
Onafhankelijke variabele: de variabelen die door de onderzoeker in een experiment 

worden gemanipuleerd om te zien welk effect ze hebben op de afhankelijke 
variabelen  

 
Afhankelijke variabele: de variabelen in een experiment die door de onderzoekers 

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

Essentiële voorwaarden:  

• onderzoekers moeten controle hebben over experiment  

• deelnemers moeten volkomen toevallig worden toegewezen  

Beide voorwaarden dienen hetzelfde doel: door alternatieve verklaringen voor 

verschillen in de afhankelijke variabele uit te sluiten, stijgen de garanties op een juist 
inzicht in wat het gedrag in werkelijkheid heeft veroorzaakt  
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3.3.1 Hoofdeffecten en interacties  

Hoofdeffect: het globale effect van de onafhankelijke variabele op de afhankelijke 
variabele, zonder rekening te houden met de andere onafhankelijke variabelen  
 

Interactie-effect: de mate waarin het effect van een onafhankelijke variabele op de 
afhankelijke variabele bepaald wordt door de waarde van een andere 

onafhankelijke variabele  
 

3.3.2 Statistische significantie  

Statistisch significant: analyse geeft aan dat de kans om het bewuste resultaat te 
bekomen, terwijl er in realiteit geen enkel effect is, kleiner is dan 5 procent  

 
Replicatieonderzoek: herhaalt opzet van oorspronkelijke experiment om te 
controleren of opnieuw dezelfde resultaten worden verkregen  

 

3.3.3 Interne en externe validiteit  

Interne validiteit: de mate waarin met redelijke zekerheid de verschillen in de 

afhankelijke variabelen toegeschreven kunnen worden aan het effect van de 
onafhankelijke variabelen → controle groep, elimineren proefleidereffect 

 
Controlegroep: een groep deelnemers die exact dezelfde procedures van het 

experiment opgelegd krijgen, maar niet blootgesteld worden aan de onafhankelijke 
variabelen  
 

Proefleidereffect: de verwachtingen van de proefleider over de resultaten van een 
experiment bepalen zijn of haar gedrag ten aanzien van de deelnemers, waardoor 

deelnemers op hun beurt hun gedrag aanpassen → proefleiders beter blind voor 
condities  

 
Externe validiteit: de mate waarin met redelijke zekerheid de bevindingen van een 
studie kunnen worden veralgemeend naar andere operationele definities, 

deelnemers, situaties en tijdstippen → werelds realisme, experimenteel realisme, 
deceptie  

 
Externe validiteit bepaald door:  

• deelnemers  

• omstandigheden  

 

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

 
Experimenteel realisme: de mate waarin de experimentele situatie en procedures de 
deelnemers aangrijpen en hen tot spontaan en natuurlijk gedrag aanzetten  

 
Deceptie: het verstrekken van valse informatie aan deelnemers over de doelstellingen 

van het onderzoek  

4 Ethiek en waarden in de sociale psychologie  

4.1 Geïnformeerde toestemming  

Verplichting: onderzoeker moet waken over de rechten en het welzijn van alle 
deelnemers aan hun experiment  
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Geïnformeerde toestemming: de weloverwogen en vrijwillige beslissing van een 

persoon om aan een onderzoek deel te nemen, steunend op beschrijving door de 
onderzoeker van de vereisten voor de deelname aan het onderzoek  

 
Verboden: misleiden van deelnemers met betrekking tot lichamelijke risico’s, 

ongemak of onaangename emotionele ervaringen  
 
Volledige kennis over onderzoek: kan houding en reacties van deelnemers te veel 

beïnvloeden → verminderde interne validiteit  
 

4.2 Debriefing  

Debriefing: 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  

 

4.3 Waarden en wetenschap  

• vertrouwen in de wetenschap neemt de laatste vier decennia af  

• appreciatie van wetenschap is ideologisch gekleurd  

• meestal progressieve gedeelte van de maatschappij → 80 tot 90% progressieve 

standpunten  

• hanteren van wetenschappelijke methode is de garantie voor objectieve 

veranderingen  

• onderzoek beïnvloed door onze overtuigingen over wat goed en slecht is  

• productiviteit van wetenschappers  

o telling van het aantal artikelen van een auteur in peer-reviewed 
tijdschriften  

o het aantal citaties van het werk van de auteur  

o de mate waarin ze slagen om onderzoeksfinanciering binnen te halen  

• onderzoekers treden steeds meer op in de media als marketeers van henzelf 

en hun werk  

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Het sociale zelf  
1 Het sociale zelf – een inleiding  

Wat is ‘het zelf’?  

• de verzameling van opvattingen en gedachten over onszelf → zelfconcept / 

mij  

• agens dat het stuur van ons dagelijks leven in handen heeft → zelfregulatie / ik  
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• ‘ik’ is bepalend voor hoe we het ‘mij’ bekijken  

 

1.1 De oorsprong van het zelf  

Eerste noodzakelijke stap voor ‘het zelf’: vermogen om jezelf als een distinctieve 
identiteit te zien  

 
Spiegelproef: kijken of een dier beseft dat hij zichzelf ziet in de spiegel via rode stip  

 
Zonder sociale aspect: zelf zou niet bestaan  
 

Gallup: apen die nog nooit in contact waren gekomen met soortgenoten slaagden 
niet voor de spiegelproef  

 
Lewis: en Brooks-Gunn:  

• meeste jonge kinderen herkennen zichzelf in de spiegel tussen 18 en 24 

maanden  

• jonge kinderen die slagen voor de test maken meer gebruik van de termen ‘ik’ 

en ‘mij’  
 

Zelfherkenning bij mensapen en kinderen: eerste uitdrukking van het bestaan van het 
zelf  

 
Looking glass self: het zelf wordt opgevuld door het beeld dat significante anderen 
van jou hebben  → zelf = optelsom van de percepties van anderen  

 
The Generalized Other: algemeen beeld van de waarden en normen die in een 

maatschappij gelden → incarnatie van de maatschappij in het zelf  
 
Andersen en Chen: het zelfbeeld wordt vooral ontleend aan vroegere en huidige 

relaties met betekenisvolle personen in het leven  
 

1.2 Zelfschema’s  

Zelfconcept: interne representatie van wie je denkt te zijn  
 

Zelfconcept bestaat uit zelfschema’s: mentale structuren die we hanteren om 
zelfrelevante kennis te organiseren en de informatieverwerking ervan te sturen → 

sturen interpretatie van individuele levenservaringen en de latere herinnering eraan  
 
Schematische mensen: bevatten bepaald schema → vormen sneller opinie over 

zichzelf inzake eigenschappen die in de zelfschema’s vervat of eraan gerelateerd zijn 
+ passen schema’s toe bij informatieverwerking over anderen  

 
Aschematische mensen: bevatten bepaald schema niet  

 
Zelfreferentie-effect: informatie gerelateerd aan het zelf wordt grondiger en dieper 
verwerkt waardoor die beter onthouden worden dan andere informatie  
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1.3 Zelfregulatie  

Zelfregulatie: intentionele poging om gedachten, 
gevoelense en gedrag te controleren en eventueel te 
veranderen aan de hand van interne standaarden  

 
Controletheorie: mechanisme van de negatieve 

feedbacklus → individu als zelfregulerend systeem met 
verschillende hiërarchische niveaus die als 

referentiepunten ten opzichte van elkaar opereren  
 
Bij zelfregulatie: door aanpassingen van het gedrag op het ondergeschikte niveau 

wordt getracht de standaard te bereiken  
 

1.3.1 De zelfdiscrepantietheorie  

Zelfdiscrepantietheorie: er is bij iedereen een discrepantie tussen enerzijds wie we 
werkelijk zijn en anderzijds wie we zouden willen of moeten zijn  

 

 
 

Zelfgidsen: persoonlijke maatstaven  

• ought self: eigenschappen die je zou moeten hebben → plichtsbesef en 

verantwoordelijkheid  

• ideale zelf: eigenschappen die je zou willen hebben  

 

Discrepantie tussen zelfconcept en zelfgidsen groot: lagere zelfwaardering  
 

Afwijkingen tussen actuele zelf en ought self: schuld en schaamte  
 
Afwijkingen tussen actuele zelf en ideale zelf: ontgoocheling, verdriet en onvrede  

 

1.3.2 De zelfbewustzijnstheorie  

Zelfbewustzijnstheorie: 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  

 
Oplossingen om ervaren discrepantie weg te werken:  

• gedrag aanpassen tot discrepantie verdwijnt  

• zelfbewustzijn vermijden als we niet in staat zijn om zelfdiscrepantie weg te 

werken  

Zelfgerichte mensen: neiging om zich volgens persoonlijke waarden te gedragen  
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1.3.3 Beperkingen van zelfregulatie  

Zelfcontrole is beperkte hulpbron: kan uitgeput raken door veelvuldig gebruik → ego 
depletion  

• zelfcontrole put uit dezelfde hulpbronnen als alle andere processen die 

aandacht vereisen  

• inspanning tot zelfcontrole leidt tot vermoeidheid (zoals spieren)  

 

2 Het zelfconcept  

2.1 Introspectie  

Introspectie: het observeren en onderzoeken van interne processen, zoals 
denkbeelden, emoties en motivaties  
 

Probleem: we denken niet veel aan onszelf  
 

Evidentie voor effectiviteit van introspectie:  

• levenservaringen neerschrijven  

• zichzelf inleven in een situatie waarin emoties worden gestimuleerd  

 
Meestal wel een duidelijk zicht op: inhoudelijke aspecten, maar een gebrekkig inzicht 

in de verklaringenen voor hoe we tot deze reacties en preferenties komen (Nisbett en 
Wilson)  

 
Primeren: een techniek die bepaalde ideeën voor een korte tijd in ons geheugen 
toegankelijk maakt  

 
Te veel nadenken: kan tot verwarring leiden, zeker voor oordelen die onder normale 

omstandigheden voor een groot deel op intuïtie steunen (Wilson en LaFleur)  
 

Accuraatheid van analyseren hangt af van: het feit of het gedrag in kwestie het 
gevolg is van cognitieve of affectieve factoren (Millar en Tesser) → bij cognitief 
gestuurd gedrag kan het opsommen van de redenen tot een betere kennis leiden  

 

2.2 Zelfperceptie  

Zelfperceptietheorie: mensen kunnen gedachten en gevoelens afleiden uit de 

observatie van het eigen gedrag en de situatie waarin het gedrag plaatsvindt  
 

Observatie eigen gedrag vooral efficiënt wanneer: onze zelfkennis zwak of ambigu is 
→ wanneer we niet met zekerheid weten hoe we ons voelen of tegenover iets staan 

zijn we geneigd onszelf te beoordelen op grond van het gedrag dat we stellen 
 

2.2.1 Zelfpercepties van emotie  

Gelaatsfeedbackhypothese: veranderingen in de gelaatsuitdrukking kunnen de 
aanleiding zijn tot corresponderende veranderingen in emoties  
 

Ook lichaamshoudingen leiden tot corresponderende gewaarwordingen:  

• expansie bij iemand die trots is (kaarsrecht, opgerichte schouders, hoge borst, 

opgeheven hoofd)  

• inkrimping bij iemand die neerslachtig is (in elkaar gezakt, schouders en hoofd 

hangen)  
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2.2.2 Zelfpercepties van motivatie  

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

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

factoren die losstaan van de activiteit zelf, maar wel allerlei voordelen  
Overrechtvaardigingseffect: de vermindering van de intrinsieke motivatie voor 

activiteiten die worden geassocieerd met beloning of andere extrinsieke factoren  
 
Wanneer intrinsiek gemotiveerde activiteit wordt beloond: activiteit later minder 

spontaan uitgevoerd  
 

Verliezen van intrinsieke motivatie: kan kwaliteit van de prestaties negatief 
beïnvloeden  

 

2.3 De invloed van anderen  

Wat anderen over ons denken: belangrijk voor ontwikkeling van zelfconcept  

 

2.3.1 Sociale vergelijkingstheorie  

Als sociale omgeving verandert: spontane generatie van andere zelfbeschrijving  

 
Festinger: mensen die onzeker zijn over hun capaciteiten of opinies evalueren zichzelf 
door zich met anderen te vergelijken = sociale vergelijkingstheorie  

 
Twee thema’s centraal:  

• wanneer richten we ons tot anderen om vergelijkende informatie te verkrijgen?  

o indien geen objectieve informatie beschikbaar is  
o zelfs wanneer objectieve informatie aanwezig is, hechten we soms meer 

belang aan sociale vergelijkingsinformatie  

o snel attitudes aannemen en opinies en meningen te vormen waardoor 
we minder informatie moeten verwerken  

• wie kiezen we uit om onszelf mee te vergelijken?  

o vergelijkbare anderen  
 

2.3.2 De tweefactoren-emotietheorie  

Tweefactoren-emotietheorie: ervaren van emoties is gebaseerd op twee factoren  

• fysiologische arousal: bonkend hart, transpiratie en snelle ademhaling   

• cognitieve interpretatie: interpreteren van opwinding (beïnvloed door 

anderen) 
→ indien we ons opgewonden voelen, proberen we hiervoor een verklaring te vinden 

en kunnen anderen hierbij helpen  
 

2.3.3 Directe impact van anderen  

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

Probleem: wat we over onszelf denken, komt vaak niet overeen met wat anderen 
over ons denken  

 
Significante anderen: personen die een sterke impact hebben  
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Op jonge leeftijd: impact van significante anderen groot  

 

2.4 Impact van geslacht, generatie en cultuur  

2.4.1 Geslachtsverschillen  

Vrouwen: oriënteren zich meer op personen die dicht bij hen staan → grotere 
relationele afhankelijkheid   
 

Mannen: meer aandacht voor sociale groepen → grotere collectieve afhankelijkheid  
 

Geslacht is niet belangrijk: het feit of we een bepaalde sekserol-oriëntatie aannemen 
en we onszelf al dan niet identificeren met het feit een man of een vrouw te zijn is wel 

belangrijk → psychische verschillen tussen geslachten zijn kleiner dan gelijkenissen  
 
Sekserol-oriëntatie: de mate waarin iemand typisch mannelijke en vrouwelijke rollen 

vervult, is inderdaad gerelateerd aan geslacht  
 

Psychische androgynie: zowel vrouwelijke als mannelijke rollen  
 

Hoe meer iemand zich met zijn/haar geslachtscategorie identificeert: hoe groter de 
kans dat hij of zij gedrag stelt dat consistent is met het geslachtsstereotype  
 

2.4.2 Leeftijds- en cohorteverschillen  

Verschillen tussen jongere en oudere generaties:  

• de individuele ontwikkeling (leeftijdsverschillen) 

• het tijdvak waarin iemand geboren werd (cohorte-effecten)  

 

Oudere generaties: materialistisch ingesteld  

• traditie  

• volgzaamheid  

 
Jongere generaties: postmateriële waarden  

• individuele zelfstandigheid  

• zelfontplooiing  

• emancipatie  

 
Grondslag tweedeling: generaties die in westerse landen na de tweede wereldoorlog 
geboren zijn, groeiden op in een periode van vrede en toenemende welvaart  

 
Behoeftetheorie van Maslow: zodra de elementaire behoeften aan veiligheid en een 

goede levensstandaard als vanzelfsprekend bevredigd worden, streven mensen 
behoeften na die zich op een hoger niveau bevinden 

 
Meer recente analyses: “generation me” → jonge generatie is narcistisch MAAR 
jongeren vertonen altijd een hoger niveau van narcisme dan volwassenen en 

ouderen  

2.4.3 Culturele verschillen  

Onderscheid:  

• individualistische culturen   

o zelfstandigheid 
o autonomie  

o onafhankelijkheid  



 16 

o individu boven de groep  

• collectivistische culturen 

o onderlinge afhankelijkheid  
o samenwerking  

o sociale harmonie  
o groep boven individu  

 

Zelfstandigheid en onderlinge afhankelijkheid: de mate waarop iemand de klemtoon 
legt op het individuele dat dan boven de groep geplaatst wordt, versus onderlinge 

afhankelijkheid, samenwerking en sociale harmonie  
 

Culturele oriëntaties: doordringen het zelfconcept en de identiteit  
 
Gevolg van verschillende culturele opvattingen: leden van individualistische culturen 

zijn geneigd te geloven dat ze uniek zijn, terwijl leden van collecitivistische geloven 
dat ze sterk op de anderen lijken  

 

3 Zelfwaardering  

Zelfwaardering: algemene evaluatie van het zelf en een algemene inschatting van 

iemands waarde (hoe we over onszelf voelen)  
 

Zelfconcept: hoe we over onszelf denken  
 
Zelfwaarderingsstabiliteit: er zijn individuele verschillen in de mate waarin de 

zelfwaardering zich door de tijd heen op een gelijke hoogte bevindt  
 

3.1 De behoefte aan zelfwaardering  

Drie oorzaken:  

• behoefte aan zelfwaardering is een afgeleide motivatie van de primaire 

behoefte aan relatievorming en erkenning → indicator van het beeld dat 

anderen over ons hebben  

• zelfwaardering vormt een buffer tegen de dreiging van de eigen dood  

• bevrediging van de zelfwaardering is essentieel om gelukkig, gezond, 

productief en succesvol te zijn → voorwaarde voor psychisch welbevinden  
 

3.2 Mechanismen van zelfverheerlijking  

Meeste mensen hebben positief zelfbeeld: mensen schatten zich meestal hoger in 
dan anderen op bekwaamheden, positieve eigenschappen, geleverde bijdragen in 

teams en controle over gebeurtenissen  
 

Impliciet egoïsme: automatische, onderhuidse vorm van verheerlijking van alles wat 
met het zelf te maken heeft  
 

Naamlettereffect: we hebben een grotere voorkeur voor de letters uit de eigen naam 
dan voor andere letters van het alfabet → op zoek naar reflecties van onszelf in de 

omgeving  
 

Methoden om de zelfwaardering te verhogen:  

• zelfdienende cognities  

• zelfhandicappering 

• zich koesteren aan het succes van anderen  
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• neerwaartse sociale vergelijkingen  

 

3.2.1 Zelfdienende informatieverwerking  

ego-beschermende rationalisaties: vinden en combineren van ellerlei argumenten 
die tot de gewenste conclusies leiden → illusie van objectiviteit  

 
Nadenken over toekomst:  

• denken dat het ons beter zal vergaan dan de meeste anderen  

• grotere kans op positieve gebeurtenissen dan op negatieve  

→ construeren van uitgebreide theorieën waarin we persoonlijke eigenschappen aan 

positieve toekomstige ontwikkelingen koppelen  
 

3.2.2 Zelfhandicappering  

Zelfhandicappering: gedrag bedoeld om de eigen prestaties te ondermijnen, zodat 
we een excuus hebben voor de te verwachten mislukkin  

 
Verschillende vormen van zelfhandicappering: 

• mannen: drugs gebruiken of niet oefenen 

• vrouwen: stress en fysieke symptomen  

 

Redenen voor zelfhandicappering:  

• mensen met lage zelfwaardering: defensief excuss creëeren en gezicht redeen 

bij mislukking  

• mensen met hoge zelfwaardering: extra geprezen worden bij succes  

 

3.2.3 Zich koesteren aan het succes van anderen  

BIRGing: basking in reflected glory → koesteren aan succes van andere personen of 

groepen waarmee we ons identificeren  
 
CORFing: cutting off reflected failure → twijfelen aan eigen bekwaamheden wanneer 

succes uitblijft bij andere personen of groepen waarmee we ons identificeren  
 

3.2.4 Neerwaartse sociale vergelijkingen  

Volgens Festinger: mensen vergelijken zich met gelijkende anderen  
 

Neerwaartse sociale vergelijkingen: de defensieve neiging om zichzelf te vergelijken 
met anderen die minder succesvol, gelukkig of welgesteld zijn  

 
Sociale vergelijkingsjaloezie: het succes van een ander situeert zich op belangrijk 
zelfaspect → daling zelfwaardering  

 

3.3 Zijn positieve illusies adaptief?  

Mensen met een laag zelfbeeld: hebben over het algemeen een accuratere 
inschatting van zichzelf dan mensen met hoge zelfwaardering 

• minder zelfverheerlijkende strategieën  

• zelfevaluaties komen meestal beter overeen met het beeld dat neutrale 

observatoren over hen hebben 

 
Voordelen positieve illusies:  

• maken ons gelukkiger  
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• stimuleren het verlangen om voor anderen te zorgen  

 

Negatieve effecten:  

• krikken tijdelijk het humeur en de zelfwaardering op, maar de 

langetermijneffecten zijn onduidelijk  

• mensen met een overdreven zelfwaardering worden negatiever beoordeeld  

• personen met hoge zelfwaardering worden sneller boos na negatieve 

feedback, afwijzing en andere egobedreigingen  

 

4 Zelfpresentatie  

Zelfpresentatie: proces waarbij we vorm trachten te geven aan de impressies die 

anderen van ons vormen  
 

Redenen:  

• willen allerlei voordelen van anderen verkrijgen  

• door zelfpresentatie hangen we een beeld van onszelf op dat door anderen 

bevestigd kan worden  

• we kunnen door zelfperceptie van het gestelde gedrag eigenschappen 

afleiden en die in het zelfbeeld integreren  

 
Spotlight- of schrijnwerpereffect: overtuiging dat de publieke schrijnwerpers meer op 

ons gericht zijn dan in de realiteit  
 

4.1 Strategische zelfpresentatie  

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

 
Drie vormen:  

• sympathiek overkomen (get along)  

o vleien en complimenteren (subtiel, anders omgekeerd effect)  
o gelijkenissen opdrijven → verhoogde attractiviteit  
o uiterlijke aantrekkelijkheid  

▪ hoger salaris  
▪ meer aandacht van moeder 

• vooruitkomen (get ahead)  

o competent zijn  
o laten zien wanneer we succes boeken en mislukkingen uit het oog van 

anderen houden  
o zeggen dat je competent bent  
o zorgen voor de aanwezigheid van allerlei rekwisieten en gewoontes die 

op competentie wijzen  

• respect afdwingen (status)  

 

4.2 Zelfverificatie  

Zelfverificatie: het verlangen door anderen gezien te worden zoals we onzelf zien  
 

Behoefte tot zelfverificatie: sterker dan behoefte tot zelfverheerlijking → we streven 
stabiel en coherent zelf na  
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Swann: mensen lokken vaak selectieve feedback uit om het zelfconcept te 

bekrachtigen  
 

4.3 Individuele verschillen in zelfsturing  

Zelfsturing / self monitoring: de neiging om het gedrag af te stemmen op de eisen van 
sociale situaties en andere personen  

 
Hoge zelfsturing:  

• men past zich gemakkelijk aan  

• bedreven in strategische zelfpresentatie  

• verzamelen informatie over personen met wie ze in contact zullen komen en 

stemmen gedrag daarop af  

• zelfbeschrijving:  

o pragmatisch  
o flexibel  

o adaptief  
o in staat om verschillende rollen aan te nemen  

• kunnen bestempeld worden als  

o wispelturig  

o opportunistisch  
 

Lage zelfsturing: relatief stabiel in verschillende situaties 

• maken zich weinig zorgen over hoe anderen hen bekijken  

• spelen altijd dezelfde rol  

• zelfbeschrijving  

o principieel  
o rechtuit  

• kunnen bestempeld worden als  

o koppig  
o ongevoelig voor omgeving  
o compromisloos  

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Sociale perceptie  
1 Het ruwe materiaal van de eerste indruk  

Drie belangrijke informatiebronnen:  

• uiterlijkheden  

• situaties  

• gedrag  

 

1.1 De waarnemer  

Sociale perceptie: iedereen ziet eigen realiteit  
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Eerdere ervaring: grote impact op hoe we informatie selecteren en verwerken  

 
Schema: georganiseerde verzameling van kennis over een stimulus of over een 

categorie van stimuli  
 

Schema is geen statische kennisverzameling: schema’s richten 
informatieverwerkingsproces en worden gehanteerd om informatie te selecteren, te 
ordenen, aan te vullen en in het geheugen op te slaan  

 
Schema’s sturen verwerking: ruw materiaal dat tot de eerste indruk leidt, kan door 

verschillende waarnemers op verschillende manieren worden gezien en 
geïnterpreteerd  
 

1.2 Het uiterlijk  

Oude Grieken: we kunnen uiterlijke kenmerken verbinden met karaktertrekken door 

het feit dat deze uiterlijkheden aan bepaalde dieren doen denken  
 
Primaire kenmerken: kenmerken die gebruikt worden om mensen aan sociale 

categorieën toe te wijzen (huidskleur, geslacht en leeftijd)  
 

Wat-mooi-is,-is-goed-stereotype: mooie mensen worden beschouwd als intelligent, 
succesvol, gelukkig, goed aangepast, sociaal, zelfverzekerd, assertief en ijdel 
 

Gelaat is belangrijk: babyface  

• grote, ronde, ogen, hoge wenkbrauwen, bolle kaken, een hoog voorhoofd, 

een gladde huid en een ronde kin 

• vriendelijk, hartelijk, eerlijk, naïef, zwak en onderdanig  

• rechters oordelen minder streng wanneer een beklaagde met een babyface 

schuldig is aan misdaden met voorbedachten rade, maar strenger indien er 

nalatigheid in het spel is  

• sollicitanten met een babyface worden eerder gerekruteerd voor een zachte 

functie  

 
Politiek: politici worden ten dele gekozen om hoe ze overkomen en er wordt rekening 

gehouden met meer dan enkel het partijprogramma  
 
Bedrijven: uitstraling van macht is gerelateerd aan winst die bedrijf maakte  

 

1.3 Situaties  

Script: ongeschreven verwachtingen die we in bepaalde situaties hebben → 

schema’s over gebeurtenissen die aangeven hoe mensen zich in een bepaalde 
situatie dienen te gedragen  

 
Scripts hebben op twee manieren een impact:  

• we zien wat we verwachten te zien: zodra script geactiveerd is, wordt het ruwe 

materiaal in een voorbestemd kader geassimileerd en wordt er vanuit dit kader 

betekenis aan verleend  

• kennis over sociale situaties worden aangewend om verklaringen te geven 

voor het menselijke gedrag  
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1.4 Gedrag  

Non-verbaal gedrag: lichaamstaal in de vorm van gedrag gebaseerd op niet-talige 
signalen of tekens  
 

Paraverbaal gedrag: niet-linguïstische kenmerken van communicatie, zoals de toon, 
het volume, de intonatie, de articulatie, het timbre en het ritme waarop iets gezegd 

wordt  
 

Eerste indruk wordt gevormd door:  

• verbaal gedrag (7%)  

• non-verbaal gedrag (55%)  

• paraverbaal gedrag (38%) 

 

1.4.1 Gelaatsuitdrukkingen  

Darwin: wijze waarop het gelaat emoties uitdrukt, is aangeboren, gebeurt overal op 

eenzelfde wijze en wordt wereldwijd begrepen → mogelijkheid om emoties af te 
leiden uit gelaatsuitdrukkingen is in het belang van de overleving van de soort  

 
Communicatie:  

• expressie  

• decoderen / interpreteren  

 

Ekman en Friesen – FACS: Facial Action Coding System  

• elke menselijke gelaatsexpressie in kaart gebracht  

• 42 individuele spieren in het gelaat  

 
Primaire / basisemoties: geluk, angst, verdriet, woede, verbazing en afkeer → overal 

ter wereld gelijk, maar accuraatheid van herkenning stijgt indien we gelaatsfoto’s 
beoordelen van personen die tot dezelfde groep behoren  

 
Manifestatieregels / display rules: onder welke omstandigheden welke emoties 

mogen worden getoond → cultuurspecifiek  
 
Belangrijker om emoties zoals woede en afkeer te herkennen dan emoties zoals 

blijdschap:  

• we zien boze gezichten vlugger  

• reactiesnelheid om aandacht achteraf op iets anders te richten trager 

 

1.4.2 Ander non-verbaal gedrag  

Andere non-verbale gedragingen:  

• algemene houding  

• manier van lopen  

• wijze waarop we gebaren hanteren  

 
Belang van de ogen: oogcontact en blikrichting  

• geneigd om de blik van anderen te volgen  

• iemand die oogcontact mijdt: ontwijkend, koud, angstig, verlegen of 

onverschillig  

• iemand die veel in de ogen kijkt: intimiteit, oprechtheid, zelfvertrouwen en 

respect  

• frequent oogcontact in vriendschappelijke relatie: positieve impressie  
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• frequent oogcontact in vijandige relatie: negatieve impressie  

 

Lichamelijke aanraking:  

• uitdrukking van positieve relatie, zorg en seksuele belangstelling  

• ook dominantie en controle  

 

1.4.3 Waarheid van leugen onderscheiden  

Meestal: accepteren we beweringen van anderen in vol vertrouwen, ongeacht of ze 
juist of fout zijn  
 

Theorie: we verraden onszelf door het gelaat en de lichaamshouding, want die zijn 
moeilijker te manipuleren  

 
Drie non-verbale communicatiekanalen verschaffen informatie over bedrog:  

• het gelaat  

o minst diagnostisch  
o gelaat kan emoties overbrengen, maar is makkelijk te manipuleren 
o om gelaat correct te analyseren dienen we getraind te zijn in het 

decoderen van micro-expressies 

• het lichaam 

o zenuwachtige bewegingen van handen en voeten  

o ongedurig wisselen van lichaamshouding  

• de stem  

o verhoogde stemtoon  
o aarzelend spreken  

 
Ook inhoud van communicatie gebruiken: onwaarheden vertellen is meer cognitief 

belastend  

• verplichten om oogcontact te houden  

• feiten achterstevoren vertellen  

• leugenaars bereiden verhaaltjes voor → bij onverwachte vragen moeten ze 

snel iets verzinnen  
 

2 Attributie: van elementen tot disposities  

Attributietheorieën: hoe we gebeurtenissen en gedragingen verklaren  
 

2.1 Attributietheorieën  

Attributies: causale verklaringen van het eigen en van andermans gedrag  
 

Attributietheorie: theorie over het proces van het toeschrijven van oorzaken aan 
gedrag 

 
Persoonsattributie: het toeschrijven van gedrag van een doelpersoon aan de actor 
zelf en zijn of haar interne eigenschappen → intern  

 
Situationele attributie: het toeschrijvan van het gedrag van een doelpersoon aan 

factoren buiten de actor, hetzij een andere persoon, hetzij de situatie → extern  
 

Stabiele attributie: het toeschrijven van het gedrag van een doelpersoon aan 
factoren die niet enkel nu aanwezig zijn, maar eveneens in de toekomst gelden → 
aanleg en karakter  
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Instabiele attributie: het toeschrijven van het gedrag van een doelpersoon aan 
factoren die in dit ene geval opgaan, maar op andere momenten wellicht niet geldig 

zijn → humeur of toeval  
 

2.2 De theorie van corresponderende gevolgtrekkingen  

Corresponderende gevolgtrekking: het leggen van een verband tussen iemands 
gedrag en een onderliggende persoonlijke eigenschap  

 
Neiging om corresponderende gevolgtrekkingen te maken hangt af van:  

• sociale wenselijkheid: hoe groter de sociale wenselijkheid, hoe waarschijnlijker 

dat iedereen dit gedrag in dezelfde situatie zou vertonen en des te kleiner de 

kans op een corresponderende gevolgtrekking → gedrag zegt meer over een 
persoon als het van de norm afwijkt  

• keuzevrijheid: vrij gekozen gedrag is informatiever dan gedwongen gedrag  

• specificiteit van de gunstige effecten: gedrag dat verschillende aantrekkelijke 

uitkomsten oplevert, is minder informatief dan gedrag dat ogenschijnlijk slechts 

één aantrekkelijke uitkomst tot doel heeft  
 

Theorie van de corresponderende gevolgtrekkingen: de theorie die de voorwaarden 
omschrijft waaronder een waarnemer uit gedrag persoonsattributies zal afleiden  

 

2.3 Kelley’s covariatietheorie  

Heider:  

• waarnemers maken vaak externe attributies, vooral indien gedrag veroorzaakt 

wordt door een andere persoon, de omstandigheden of het toeval  

• mensen gaan op zoek naar de oorzaken van gedrag  

 
Covariatieprincipe: de stelling dat een gedrag wordt toegeschreven aan de oorzaak 

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

 
Drie soorten covariatie-informatie: 

• consensusinformatie: informatie over het al dan niet voorkomen van het effect 

bij andere actoren  

• distinctiviteitsinformatie: informatie over het al dan niet voorkomen van het 

effect bij andere stimuli  

• consistentie-informatie: informatie over het al dan niet voorkomen van het 

effect bij andere omstandigheden  
 

 consensus  distinctiviteit consistentie  

persoonlijke attributie laag laag hoog 

stimulusattributie hoog hoog hoog 

omstandigheidsattributie laag/hoog laag/hoog laag 

 

2.4 Attributievertekeningen  

Attributietheorieën gaan ervan uit dat: waarnemers een hoge mate van motivatie en 
bekwaamheid hebben  
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Attributievertekeningen: omdat we in een korte tijdspanne attributies maken, treden 

er systematische vertekeningen op in het verzamelen of verwerken van informatie 
over de oorzaken van het gedrag dat we proberen te verklaren  

 

2.4.1 De fundamentele attributiefout  

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  

 
Situationele context: heeft grote impact op de mens, maar wordt niet correct 
ingeschat (geneigd om van iedereen te denken dat ze altijd en overal op dezelfde 

wijze reageren en zich gedragen)  
 

In attributiemodellen: assumptie dat alle informatie tegelijkertijd wordt verwerkt 
 

Twee-stappenmodel:  

• eerste fase: beoordelaars identificeren het gedrag en maken direct een 

persoonsattributie → initiële impressie ontstaan op basis van een blik op het 
gelaat of het taxeren van enkele gedragingen  

• tweede fase: corrigeren van de eerste attributie door de situatie mee in 

rekening te brengen, waardoor eventueel een situationele attributie ontstaat  

 
Onderzoek ondersteunt twee-stappenmodel:  

• we maken snel beoordelingen en vormen gemakkelijk eerste indrukken  

• extra cognitieve belasting of distractie bevorderen het maken van de 

fundamentele fout  

• motivering tot zorgvuldigheid / accuraatheid en voldoende tijd reduceren de 

fundamentele fout  
 

Verklaringen fundamentele fout:  

• visuele perspectief dat ingenomen wordt: wat zich centraal in het blikveld 

bevindt, wordt gemakkelijker als verklaring aangegrepen  

• cultureel bepaald: attributiefout als bijproduct van individualistische culturen  

 

2.4.2 De fundamentele attributiefout als een perceptueel fenomeen  

Heider: we schrijven gebeurtenissen toe aan factoren die perceptueel opvallend zijn 
Actor-observatoreffect: de tendens om persoonlijke attributies te maken voor het 

gedrag van anderen en situationele attributies voor zichzelf  
 

Observatoren: leggen oorzakelijk verband tussen het geobserveerde gedrag en de 
persoon die ze waarnemen  
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Actoren: richten aandacht op de situationele factoren die hun gedrag sturen, dus 

eerder situationele attributies  
 

2.4.3 Attributies als culturele constructies  

Individualistische culturen: meer persoonlijke attributies  
 

Collectivistische culturen: meer situationele attributies  
 

2.4.4 Cognitieve heuristieken  

Cognitieve heuristieken: vuistregels voor informatieverwerking die weinig cognitieve 
hulpbronnen vergen en tot snelle conclusies leiden, die echter ook vertekend en 

inaccuraat kunnen zijn  
 
Valse consensuseffect: mensen veronderstellen vaak ten onrechte dat anderen er 

dezelfde ideeën op nahouden als zijzelf → gevolg van onze neiging om informatie te 
gebruiken die gemakkelijk oproepbaar is en snel beschikbaar is  

 
Beschikbaarheidsheuristiek: de neiging om de waarschijnlijkheid van gebeurtenissen 

te beoordelen op basis van gegevens die in het geheugen beschikbaar en 
gemakkelijk oproepbaar zijn  
 

Basisfrequentievalstrik: de vaststelling dat men relatief ongevoelig is voor 
consensusinformatie onder de vorm van numerieke basisfrequenties  

 
Representativiteitsheuristiek: je baseert je oordeel op de mate waarin de persoon 
overeenkomsten vertoont met de typische kenmerken van een bepaalde categorie  

 

2.4.5 Motivatievertekeningen  

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

Mensen hebben behoefte aan zelfwaardering: kan leiden tot zelfdienende en 
defensieve attributies  

 
Zelfdienende attributies: mensen hebben de neiging om zichzelf hoger te schatten 
dan anderen op bekwaamheden, positieve eigenschappen en geleverde bijdragen 

aan teaminspanningen  
 

Attributies van eigen gedrag: zodanig gemaakt dat ze de zelfwaardering ten goede 
komen → onszelf als oorzaak van positieve uitkomsten  

 
Oorzaken van negatieve gebeurtenissen: schuld van anderen  
 

Motivatievertekeningen beïnvloeden: attributies voor het gedrag van anderen  
Geloof in een rechtvaardige wereld: opvatting dat in deze wereld iedereen krijgt 

waar hij of zij recht op heeft en dat iedereen uiteindelijk naar verdienste zal worden 
beloond  

 
Bij overtuiging dat wereld niet rechtvaardig is: we zouden ons eigen lot nog moeilijk 
kunnen beheersen → keren tegen slachtoffers om ons voor dreiging te beschermen  
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3 Integratie: van disposities tot impressies  

3.1 Enkele basisbevindingen  

Veranderingen aan presentatie informatie beïnvloeding impressievorming: volgorde 
waarin trekinformatie wordt gepresenteerd, heeft een effect op de beoordeling en 

bepaalde trekken kunnen disproportionele impact hebben  
 
Primauteitseffect: bevinding dat eerder genoemde informatie meer impact heeft op 

het oordelen dan later gepresenteerde informatie  
 

Twee verklaringen primauteitseffect:  

• zodra waarnemers een accuraat beeld menen te hebben, besteden ze 

minder aandacht aan verder gepresenteerde informatie  

o effect verzwakt indien waarnemers gemotiveerd zijn en wanneer ze niet 
onder druk gezet worden  

o individuele verschillen in de mate waarin iemand geneigd is om tot 

vlugge conclusies te komen → behoefte aan cognitieve afsluiting (her 
verlangen om ambiguïteit te verminderen en de knoop door te hakken 

door snel een antwoord te formuleren)  
o hoge behoefte aan aflsuiting → primauteitseffect versterkt  

• zodra een impressie gevormd is, zal nieuwe, consistente informatie op basis van 

de intiële impressie geherinterpreteerd worden = 

betekenisveranderingshypothese: extra informatie geïnterpreteerd in termen 
van voorgaande trek  

 
Sommige trekken hebben meer impact dan anderen: de aanwezigheid van een 

karaktertrek impliceert vaak ook de aanwezigheid van andere trekken  
 
Centrale trekken: trekken die de aanwezigheid van andere trekken impliceren en 

daardoor een sterke impact hebben op de resulterende indruk 
 

Perifere trekken: hebben minder effect op globale evaluatie  
 
Impliciete persoonlijkheidstrekken: netwerk van veronderstellingen over verbanden 

tussen persoonlijkheidstrekken en gedragingen → wanneer we denken dat iemand 
een specifieke persoonstrek heeft, dan verwachten we ook de aanwezigheid van 

anderen  
 

3.2 Integratie van kenmerken in een globale impressie  

Twee manieren om info tot conclusie te kristalliseren:  

• additief model: model dat veronderstelt dat sociale waarnemers een globale 

impressie van een persoon vormen door alle positieve en negatieve kenmerken 

op te tellen  

• gemiddelde model: model dat veronderstelt dat sociale waarnemers een 

globale impressie van een persoon vormen door het gemiddelde te nemen 
van alle positieve en negatieve kenmerken  

 
informatie-integratietheorie: theorie die stelt dat impressies gebaseerd zijn op een 

gewogen gemiddelde van de kenmerken van de doelpersoon 
 



 27 

3.3 Afwijkingen van het gemiddelde model  

3.3.1 Disposities van de waarnemer  

Waarnemers komen niet altijd tot hetzelfde oordeel: verschil in mate waarin ze trekken 
als (on)gunstig ervaren → in the eye of the beholder  

 

3.3.2 Effecten van primeren  

Primeren: fenomeen dat recent verwerkte informatie gedurende een korte tijd meer 

toegankelijk wordt  
 

Rol bij impressievorming:  

• cognitie  

• informatieverwerking  

• affectieve processen  

 

3.3.3 Eigenschappen van de doelpersoon  

Eigenschappen doelpersonen waar we meer aandacht aan geven: 

persoonlijkheidsverschillen en negatieve kenmerken  
 

Vijf basisdimensies van persoonlijkheid: 

• emotionele stabiliteit / neuroticisme  

• extraversie 

• altruïsme 

• consciëntieusheid  

• openheid  

 
Treknegativiteitsvertekening: er wordt een groter gewicht toegekend aan negatieve 
dan aan positieve eigenschappen  

 

4 Confirmatievertekening: van impressies naar de realiteit  

Zodra we bepaalde opvatting hebben: weinig geneigd die aan te passen  
 
Confirmatievertekening: de tendens om informatie te interpreteren en te vervormen 

in overeenstemming met de bestaande opvattingen  
 

4.1 Persistentie van opvattingen  

Ambigue gebeurtenissen zijn als inktvlekken: we zien erin wat we willen zien of 
verwachten → hetzelfde gedrag dus op heel andere manier geïnterpreteerd  

 
Persistentie: groter effect wanneer extra ambigue informatie gegeven wordt  

 
Additionele informatie: versterkt vertekening  
 

Niet-ambigue, extra informatie: maakt het niet mogelijk om gelijk wat te interpreteren 
→ kan tot minder vertekening leiden maar het is beter om de kracht van dergelijke 

informatie niet te overschatten  
 
Randcondities voor inconsistente informatie om meningen te veranderen:  

• mag niet te ver afwijken van vooropgestelde opinies 

o informatie die te ver afwijkt creërt boemerangeffect  
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o aantrekkelijkheid informatie verdwijnt wanneer die te veel verschilt van 

eigen mening  

• dient consistent aanwezig te zijn  

 

Persistentie van opvattingen: de tendens om opvattingen in stand te houden  
 
Te veel informatie: leidt tot immobilisme en het gevoel te verdrinken in een poel van 

informatie die niet meer te vatten is  
 

4.2 Confirmatorische hypothesetoetsing  

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

 
De tendens om vertekende vragen te stellen wordt tegengegaan indien  

• we onzeker zijn over de eigen opvattingen  

• we bezorgd zijn om de accuraatheid van de impressies  

• de beschikbare, disconformerende vragen van aanzienlijk betere kwaliteit zijn  

 

4.3 De zelfvervullende voorspelling  

Confirmatorische hypothesetoetsing leidt tot: vicieuze cirkel waarin mensen eenzijig 
om informatie vragen die dan ook eenzijdig aangeleverd wordt  

 
Zelfvervullende voorspelling: het fenomeen dat andere personen gedrag stellen 

conform onze verwachtingen  

 
Drie fasen:  

• waarnemer vormt impressie van doelpersoon, waardoor hij bepaalde 

verwachtingen heeft 
o indien waarnemer gemotiveerd is om een accurate impressie van de 

doelpersoon te hebben, bekrachtigt die eerste verwachtingen minder  
o waarnemers die niet aandachtig zijn, veroorzaken vaker de 

zelfvervullende voorspelling 

• waarnemer gedraagt zich in overeenstemming met verwachtingen  

o afhankelijk van contextuele factoren  
o waarnemers in machtspositie brengen zelfvervullende voorspelling 

eerder op gang  

• doelpersoon past zijn of haar gedrag aan het gedrag van de waarnemer aan  

o doelpersoon is zich vaak niet bewust van indrukken van anderen  
o indien wel bewust: ontkrachten  

→ verwachtingen waarnemer door gedrag doelpersoon bekrachtigd  
 

Leerkrachten: 

• geven meer persoonlijk aandacht, aanmoediging en ondersteuning en zorgen 

op die manier voor warme context 

• bieden veelbelovende studenten meer uitdagende leerstof aan  
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• geven veelbelovende studenten meer en betere feedback op hun werk  

• veelbelovende studenten kregen tijdens de lessen meer kansen om te 

reageren en met de leerkracht te interageren  

 
Confirmatorische voorspelling: moeilijk te controleren en te corrigeren  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

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  

 

1 Automatische sociale beïnvloeding  

Mensen: neiging om elkaar automatisch te imiteren  

 
Tijdens observatie: beweging allerlei kleine spieren in ons gelaat → micro-expressies  

 
Kameleoneffect: hat automatisch nabootsen van allerlei gelaatsuitdrukkingen, de 
mimiek en de gedragingen van interactiepartners  
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Verklaring kameleoneffect: imitatie heeft sociaal ondersteunende functie → vlottere 
interactie  

 
Sociale functie nabootsing: mensen imiteren meer wanneer ze sterk gemotiveerd zijn 

om te affiliëren  
 
Jones: jonge kinderen imiteren ouders en doen dit in opeenvolgende fases voor 

verschillende gedragingen  
 

2 Conformiteit  

Conformiteit: de neiging om percepties, opinies en gedrag te veranderen, zodat ze in 
overeenstemming zijn met de geldende normen van de groep  

 
Normen: overtuigingen die het gedrag richting geven, gebaseerd op wat de groep 

als typische of wenselijke gedragingen beschouwt  
 
In individualistische culturen: conformiteit soms gezien als uiting van zwakte  

 
Conformiteit is essentieel in maatschappij: 

• normen scheppen verwachtingen, zorgen voor gevoel van veiligheid en 

stroomlijnen interacties  

• gemeenschappelijk normen versus unieke groepsnormen  

 

2.1 De klassieke studies  

Muzafer Sherif: autokinetisch effect 

• stilstaand lichtpunt lijkt te bewegen in het donker (visuele illusie)  

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

• condities  

o alleenconditie: schatten van beweging stabiliseert na enkele minuten  
o groepsconditie: convergentie individuele oordelen naar groepsoordeel  

o nieuweling in de groep adopteert de groepsnorm  
Solomon Asch: beoordeling lengte lijnstukken  

• vergelijken lengte standaardlijn met drie lijnstukken  

• publieke seriële beoordeling door 7 subjecten  

o aanvankelijk consensus, iedereen correct 

o nadien geven 6 van de 7 deelnemerd hetzelfde foutief antwoord  
▪ 37% conformerende antwoorden  

▪ 25% conformeert nooit  
 

2.2 Waarom conformeren we ons?  

Meerderheidsinvloed: sociale beïnvloeding die tot stand komt door blootstelling aan 
de opinie van de meerderheid of de meerderheid binnen een groep  
 

Informationele invloed: invloed die leidt tot conformiteit omdat men de behoefte 
heeft om correcte oordelen en opinies te vormen → wanneer velen eenzelfde oordeel 

delen, gaan we ervan uit dat dit niet anders dan correct kan zijn  
 
Normatieve invloed: invloed doe leidt tot conformiteit omdat men de behoefte heeft 

om aanvaard te worden en sympathiek over te komen, waardoor men afwijkend 
gedrag vermijdt  
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Mensen die van groep afwijken:  

• activiteit in hersencentrum voor negatieve emoties  

• bespot en uitgelachen  

• gevaar om uit de groep te worden gezet  

 
Pijn bij uitsluiting: niet zo verschillend van wat men bij fysieke pijn voelt  
 

Volgen van meerderheid: geen gemakkelijkheidsoplossing  
 

Private conformiteit: de verandering verwijst niet enkel naar de aanpassing van het 
gedrag onder invloed van anderen, maar ook van de eigen opvattingen → echte 

aanvaarding / conversie  
 
Publieke conformiteit: een oppervlakkige gedragsverandering veroorzaakt door reële 

of vermeende groepsdruk zonder dat er een overeenkomstige meningsverandering 
optreedt → geen echte aanvaarding  

 

2.3 Meerderheidsinvloed  

2.3.1 Groepsgrootte: de macht van de getallen  

Wet van de afnemende meeropbrengsten: hoe groter de groep, hoe minder 

opvallend het bijgevoegde groepslid wordt  
 

Asch: het toevoegen van additionele bronnen resulteert niet in extra invloed  
 

Wilder: hoeveel onafhankelijk denkende personen we waarnemen is van belang om 
de impact van de groep te begrijpen → wanneer we met een meerderheidsopinie 
geconfronteerd worden, baseren we ons niet alleen op een ruwe telling van de 

groepsgrootte, maar proberen we eveneens het aantal zelfstandige opvattingen te 
onderscheiden  

 

2.3.2 Een medestander in onenigheid  

Aanwezigheid medestander: helpt om sociale impact van meerderheid te reduceren  

• valideert standpunt (informationele invloed) 

• reduceert normatieve druk door meerderheid te negeren  

Allen en Levine:  

• hypothese: een medestander doet de normatieve druk afnemen  

• resultaten: zelfs incompetente medestander vermindert conformiteit  

 

2.3.3 Opvallendheid van de normen 

Voorwaarde conformiteit: kennis en bewustzijn van de norm 

 
Prentice en Miller: mensen conformeren zich zelfs aan foute en ingebeelde normen  

 

2.3.4 Effecten van geslacht en cultuur  

Sistrunk en McDavid: vrouwen conformeerden zich meer aan meerderheid bij 

stereotiep mannelijke onderwerpen, terwijl mannen conformeren bij stereotiep 
vrouwelijke onderwerpen → we conformeren ons meer aan anderen voor 

onderwerpen waarover we denken weinig relevante kennis te bezitten  
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Sociale druk: voor publiek zijn we ons meer bewust van de sociale rollen die we 

verwacht worden te vervullen 
 

Algemene verschillen tussen geslachten: vooral met betrekking tot sociale rollen  
 

Culturele oriëntaties:  

• individualisme: onafhankelijkheid, autonomie en zelfredzaamheid belangrijker 

dan groepsloyaliteit  

• collectivisme: onderlinge afhankelijkheid, samenwerking en sociale harmonie 

belangrijker dan persoonlijke doelstellingen  

 
Factoren die culturele oriëntatie bepalen:  

• complexiteit: complexe culturen zijn eerder individualistisch  

• welvaart: welvaart stimuleert onafhankelijkheid en persoonlijke doelstellingen  

• heterogeniteit: verschillende talen, etnische groepen en religies stimuleren 

onafhankelijkheidsgedrag  

 
Culturele verschillen:  

• variatie in sociale normen  

• mate waarin de normen worden opgevolgd  

→ neiging om te conformeren groter in collectivistische culturen  

 

2.4 Minderheidsinvloed  

Minderheden in bepaalde omstandigheden ook grote impact: gebeurtenissen die de 

wereld veranderd hebben, werden ooit in kleine groepjes van andersdenkenden 
voorbereid  

 
Individuen die afwijkende opvattingen verdedigen: competent, sterk, overtuigd en 

eerlijk maar ook onsympathiek  
 
Asch: niet iedereen plooit onder sociale druk  

Moscovici: strategieën die succesvolle non-comformisten hanteren om sociale 
veranderingen te bewerkstelligen  

 
Minderheidsinvloed: proces waar dissidenten in groep veranderingen bewerkstelligen  
 

Gedragsstijl minderheden: bepalend voor het feit of ze sociale invloed uitoefenen of 
niet → sterk, volhardend en onwrikbaar maar ook flexibel en breeddenkend 

 
In overeenstemming met consistentiehypothese: handlangers hebben enkel invloed 

wanneer ze consistent foutief antwoorden en beide handlangers dezelfde fout 
maakten → consistentie is cruciale factor  
 

Waarom dient minderheid consistente gedragsstijl te vertonen?  

• herhaling trekt de aandacht → wanneer geconfronteerd met consistente en 

eerlijke dissident, tonen ze belangstelling en beginnen ze over hun eigen 

standpunt na te denken  

• consistent gedrag signaleert aan de andere groepsleden dat dissidenten niet 

van plan zijn om van hun standpunt af te wijken → meerderheidsleden 
gedwongen om compromis te zoeken  

• we denken dat, indien iemand een onpopulair en afwijkend standpunt 

inneemt, die wellicht over uitstekende argumenten moet beschikken  
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Hollander: aangezien een afwijkende mening vaak vijandigheid opwekt → 
eigenzinnigheidskrediet = interpersoonlijk ‘krediet’ dat men verdient door de 

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

2.5 Differentiële of unimodale procesmodellen  

Differentiële procestheorie:  

• minder- en meerderheden oefenen via twee verschillende, specifieke 

processen invloed uit  

• Nemeth: meerderheden zorgen voor convergenten verwerking bij degenen 

die ze willen beïnvloeden en minderheden zetten aan tot divergente 

verwerking (ook aan gerelateerde onderwerpen)  

• indien argumenten minderheid voldoende kwalitei bezitten, zal door 

divergente verwerking sneller gerelateerde attitudeverandering optreden  

• afwijkende minderheid stimuleert groep tot zoeken van nieuwe en creatieve 

ideeën en andere groepsleden worden ertoe aangezet om kritischer, ruimer 
en creatiever over een probleem na te denken  

• loutere aanwezigheid van minderheidsopinies leidt tot betere kwaliteit van 

besluitvorming  

• Nemeth, Rogers en Brown: afwijkende mening leidt tot meer oplossingen die 

creatiever zijn  
 

Meerderheidsinvloed Minderheidsinvloed 

publieke conformiteit private conformiteit  

vooral op “feitelijke” gegevens vooral op opinies  

convergent denken divergent denken 

 

Unimodale procesmodellen:  

• minder- en meerderheden oefenen via dezelfde processen invloed uit op 

attitudeverandering  

• verschillen eerder kwantitatief van aard  

• sociale impacttheorie 

o sociale invloed van anderen op een doelpersoon is afhankelijk van  

▪ sterkte: afhankelijk van status, competentie of relatie ervan tot de 
doelpersoon → hoe sterker de bron, hoe groter de invloed  

▪ nabijheid: afstand tussen de bron en de doelpersoon (zowel in tijd 

als ruimte) → hoe dichter de bron, hoe groter de impact 
▪ aantal → toename in aantal leidt tot meer invloed  

o sociale krachten werken op individuen zoals natuurlijke krachten op 
objecten  

o weerstand groter indien sociale impact over veel sterke en verre 
doelpersonen verdeeld is  

o impact op doelpersoon vergezeld van andere doelpersonen, is kleiner 

dan impact op enkele doelpersoon  
 

3 Instemmen  

Instemmen: gedragsverandering die het gevolg is van een direct verzoek  
 

Inwilliging hangt af van verwoording:  

• eenvoudige verzoeken effectief: maken gebruik van het feit dat de persoon 

die het verzoek ontvangt, niet aandachtig is  
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• doordachte valstrik: zodra slachtoffer gevangen is, kan die moeilijk 

ontstnappen  

 

3.1 Redenen geven  

Langer, Blank en Chanowitz: we stemmen vaak in met verzoeken zonder na te denken 

→ gebruik van ‘want’ volstaat om instemming te verhogen (bij kleine verzoeken)  
 

Langer: mensen reageren onnadenkend op woorden, zonder de informatie die in het  
verzoek vervat zit, zorgvuldig te verwerken (bij kleine invloeden) 
 

Onnadenkendheid kan ook tegengestelde effect hebben: in sommige situaties een 
automatische, ondoordachte tendens om geen instemming te vertonen → patroon 

doorbreken door aandacht te trekken  
 

Santos, Leve en Pratkanis: atypische verzoeken lokken meer commentaar en vragen 
uit en zijn effectiever  
 

3.2 ‘Stel je eens voor’  

‘stel-je-eens-voor’-techniek: laat mensen zich inbeelden hoe ze zich zouden voelen 
indien ze op het aanbod ingaan → meer instemming  

 

3.3 De wederkerigheidsnorm  

Wederkerigheidsnorm: de norm die voorschrijft dat je voor iemand iets terugdoet 
wanneer die iets voor jou gedaan heeft, of dat je iemand behandelt zoals die jou 
behandeld heeft  

• verhoogt voorspelbaarheid en eerlijkheid in sociale interacties  

• kan misbruik van gemaakt worden  

 
 
Regan:  

• wederkerigheidsnorm geldt zelfs voor mensen die we niet sympathiek vinden  

• wederkerigheidsnorm kan strategisch ingezet worden om te manipuleren  

 
Smolowe: zelf aardig zijn, lokt aardig gedrag van anderen uit  

 
Burger, Horita, Kinoshita, Roberts en Vera: het gevoel een wederdienst te moeten 
bewijzen lijkt van korte duur (voor kleine gunsten)  

 
Individuele verschillen in strategisch gebruik:  

• crediteur: individu die wederkerigheid hanteert om instemming te verkrijgen  

• sommigen aanvaarden geen diensten om te vermijden dat later van hen 

geprofiteerd wordt  
 

3.4 Tweestappeninstemmingstechnieken  

Tweestappeninstemmingstechniek: een aantal verzoektechnieken is gebaseerd op 
twee opeenvolgende verwante verzoeken, waarvan het eerste verzoek slechts de 
voorbereiding vormt voor het tweede, echte verzoek  
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3.4.1 De voet tussen de deur  

Voet-tussen-de-deur-techniek: de verzoeker breekt het ijs met een klein verzoek dat 
men moeilijk kan weigeren → instemmen met eerste verzoek vergroot de kans dat 
men met een volgend, groter verzoek instemt  

 
Freedman en Fraser: mensen zijn eerder bereid tijd, geld en inspanning ter beschikking 

te stellen indien ze eerst op een kleiner verzoek zijn ingegaan  
 

Burger: frequentie instemming stijgt gemiddeld met 13%  
 
Zelfperceptietheorie: door de observatie van het eigen gedrag in de eerste situatie, 

percipieert de doelpersoon zichzelf als iemand die vriendelijk en coöperatief is → bij 
tweede verzoek: natuurlijke neiging om te reageren op een manier die met hun 

nieuwe zelfbeeld overeenstemt  

• indien ontvanger betaald wordt voor eerste verzoek: geen inherente 

meewerking → techniek werkt niet  

• enkel indien we consistent willen blijven  

 

3.4.2 Zodra de bal aan het rollen is  

Zodra-de-bal-aan-het-rollen-is-techniek: de tweestappenstrategie waarbij men eerst 
een interessante deal voorstelt, maar nadat het slachtoffer het engagement is 

aangegaan, de kosten verhoogt  
 

Werking: vanaf het moment dat we beslist hebben, zoeken we justificatie voor de 
keuze en concentreren we ons vooral op de positieve aspecten van de beslissing → 

meer positieve eigenschappen, minder de neiging om van mening te veranderen  

• wanneer kosten stijgen, vervalt initiele reden waarom  

• gevoel van verplichting  

• werkt niet als je vermoeden hebt dat er iets niet pluis is  

• minder doeltreffend wanneer tweede verzoek door andere gedaan wordt  

• werkt beter indien mensen zich voor het eerste verzoek publiek engageren  

3.4.3 De deur tegen de neus  

Deur-tegen-de-neus-techniek: iemand doet een eerste verzoek (waarop natuurlijk 
niet wordt ingegaan) en daarna een tweede aanvaardbaar verzoek  

 
Cialdini: 50% stemt in met tweede verzoek na weigering eerste verzoek, slechts 17% 
stemt direct in met tweede verzoek  

 
Verklaringen:  

• principe van contrast: tweede beperkte verzoek lijkt in vergelijking met het 

eerste verzoek gemakkelijk  

• principe van de wederkerige concessies: wanneer iemand na afwijzing van 

een omvangrijk verzoek een beperkter verzoek formuleert, heeft die een flinke 
toegeving gedaan → beloond door andere partij 

• emotionele component: weigeren op een verzoek in te gaan, kan 

schuldgevoelens veroorzaken die gereduceerd kunnen worden door met een 
tweede, beperkte verzoek in te stemmen  

 
Goede werking:  

• werkt niet indien tweede verzoek door andere persoon wordt gedaan  
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• werkt niet wanneer het eerste verzoek te extreem is, waardoor het als oneerlijk 

wordt ervaren  

 

3.4.4 Het is nog niet klaar, hoor!  

Het-is-nog-niet-klaar-techniek: er is eerst een groot verzoek, maar door het doen van 

een aantal concessies kan men uiteindelijk instemmen met een tweede, kleiner 
verzoek 

 
Verklaring: schijnbare concessie activeert de wederkerigheidsnorm  
 

3.5 Assertiviteit  

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

verzoeken  
 
Besef gemanipuleerd te worden: woede, psychologische reactantie en koppig 

weigeren → opeenvolgende verzoeken hebben enkel invloed wanneer ze subtiel 
gehanteerd worden 

 
Werken niet wanneer:  

• ze als oneerlijk ervaren wordt  

• de doelpersoon een hoge alertheid heeft voor reciprociteit  

 

4 Gehoorzaamheid  

In bepaalde situaties: kunnen individuen tot destructieve gehoorzaamheid aangezet 
worden → machtssymbolen maken van gewone menzen vaak volgzame 

onderdanen  
 

Bickman: uniformen bevorderen het opvolgen van bevelen van een autoriteit  
 
Gehoorzaamheid: uitvoeren van een bevel van een autoriteit  

 

4.1 Milgrams onderzoek: krachtlijnen van vernietigende gehoorzaamheid  

Conclusie: alarmerend hoge mate van gehoorzaamheid → mensen zijn wel degelijk 
geneigd om de bevelen van legitiem beschouwde autoriteiten op te volgen, ook 
wanneer deze bevelen schade aanrichten aan anderen  

 

4.1.1 Het gehoorzame individu 

Bepalend voor gedrag: situatie en optreden van de autoriteit  

 
Andere conclusie: vrijwel alle deelnemers tegen einde experiment van streek  

 
Voor autoritarisme: relatief klein effect → mensen met hoge autoritarismescores blijken 
eerder bereid te zijn om intensieve schokken toe te dienen  

 
Conclusie: kenmerken van de situatie hebben een grote impact op de bereidheid 

van deelnemers om door te gaan tot het maximale schokniveau  
 

Factoren die gehoorzaamheid doen dalen of stijgen:  

• autoritaire figuur  

• nabijheid slachtoffer  

• experimentele procedure  
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4.1.2 De autoriteit  

Voorwaarden:  

• autoriteit machtig, strikt en veeleisend  

• fysieke aanwezigheid  

• legitimiteit  

 

4.1.3 Het slachtoffer  

Fysieke afstand tussen agressor en slachtoffer: leidt tot psychische distantiëren → 
emotionele gevolgen van negatieve handelingen beter te beheersen 

 

4.1.4 De procedure  

Middenposities: indien mensen zich gedekt weten door een meerdere, ontlopen ze 

het gevoel verantwoordelijk te zijn en ze meer bereid om negatiev gedrag te stellen  
 

Kilham en Mann: onderscheid tussen personen die bevelen doorgeven en diegenen 
die ze daadwerkelijk dienen uit te voeren: indien met overbrenger gewerkt → 
overbrengers gehoorzamen meer dan uitvoerders  

 
Geleidelijke escalatie: op het ogenblik dat de deelnemers zich ten volle bewust 

worden van de beangstigende implicaties van hun gedrag, is het te laat en wordt het 
moeilijk nog te stoppen  

 

4.2 Milgram in de 21ste eeuw  

Ethiek:  

• voldeed niet aan ethische normen omdat de deelnemers werden blootgesteld 

aan een procedure die psychische schade kan berokkenen  

• voldeed aan ethische normen omdat het een beter inzicht opleverde in een 

belangrijk maatschappelijk probleem  
Burger: bevindingen van Milgram gelden ook vandaag nog  

 
Meeus en Raaijmakers: ook tegenwoordig komt gehoorzaamheid aan legitiem 

gepercipieerde autoriteiten nog steeds voor  
 

4.3 Verzet  

Sociale beïnvloedingsprocessen veroorzaken:  

• onderdanigheid tegenover een gezagsdrager  

• opstand en verzet  

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

 
Onderzoek:  

• moeilijker om groepen te laten gehoorzamen dan individuen: in groep is 

meestal iemand die weigert en op die manier de groep aanzet tot 

ongehoorzaamheid  

• groepen bieden geen sluitende garantie tegen destructieve gehoorzaamheid  

• groepsgeweld kan extreme vormen aannemen en gedrag ontlokken aan 

individuen dat ze nooit zouden stellen indien ze alleen waren  

• groepen hebben macht over groepsleden  
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Slotwoord:  

• mens is sociaal dier  

• sociale beïnvloeding is cultuur- en tijdsgebonden: waarden veranderen door 

de tijd heen → conformiteit, welwillendheid en gehoorzaamheid tegenwoordig 
niet als meest geprefereerde eigenschappen beschouwd (nu 

onafhankelijkheid, assertiviteit en trotseren) 

• positieve en negatieve aspecten  

o positief: conformiteit, inwilliging en gehoorzaamheid zijn waardevolle 
menselijke reacties die noodzakelijk zijn om samen te leven  

o negatief: te weinig onafhankelijkheid, assertiviteit en verzet is onwenselijk 
omdat het leidt tot kleingeestigheid, lafheid en destructieve 

gehoorzaamheid  
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Interpersoonlijke relaties  
1 Het belang van interpersoonlijke relaties  

Mensen zijn sociale dieren: sociaal netwerk van dichte relaties is belangrijk om 

optimaal te functioneren  
 

1.1 De behoefte aan affiliatie  

Baby’s: aangeboren reflexen om zich naar mensen te richten  

• reageren op menselijk gelaat  

• draaien hoofd naar stemmen  

• kunnen stapsgewijs bepaalde gelaatsuitdrukkingen nabootsen  

• glimlach na enkele weken → uitdrukking van sociaal contact  

 
Behoefte aan sociaal contact: fundamentele menselijke behoefte in piramide van 

Maslow → behoefte niet vervullen, leidt tot negatieve gevolgen  
 

Williams: ostracisme (sociale exclusie) roept sterke negatieve emoties op en leidt tot 
lagere zelfwaardering  
 

Sociale exclusie kan letterlijk pijn doen: hersenactivatiepatronen die typisch 
gevonden worden bij het ervaren van fysieke pijn  
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Affiliatiebehoefte: een algemen drijfveer om blijvende, positieve en significante 

interpersoonlijke relaties op te bouwen en in stand te houden  
 

Streven naar optimaal evenwicht: ingeboude ‘sociostaat’ die relaties regelt, 
waardoor een optimum aan sociaal contact ontstaat  

• te weinig contact: anderen opzoeken 

• te veel contact: terugtrekken  

 

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

 
Wanneer eenzaam?  

• weinig sociaal contact 

• discrepantie tussen sociale contact dat iemand realiseert en het sociale 

contact dat die verlangt 

→ vooral in overgangsperioden  
 

Getroffen personen:  

• alleenstaanden eenzamer dan personen met partner 

• weduwen, weduwnaars en gescheiden persoon eenzamer dan personen die 

nooit gehuwd zijn  

• adolescenten en jongvolwassenen → eenzaamheid neemt af in volwassenheid 

totdat de sociale activiteiten door gezondheidsproblemen en ouderdom 

worden afgeremd  
 

1.2 Hechtingsstijlen  

Tussen baby’s en ouders: intense, exclusieve banden → heel emotioneel geladen  

• baby’s afhankelijk van anderen  

• ervaringen jonge kind zijn bepalend voor latere relaties  

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 hun verzorger  
 

Strange situation test: een testsituatie waarbij de hechtingsstijl afgeleid wordt uit de 
reactie van baby’s wanneer de verzorger het kind verlaat en wanneer die terugkomt  

• veilig: wenen bij verlating, maar zijn blij en zoeken contact bij terugkomst 

• onzeker  

o angstig: vastklampen aan verzorger en wenen bij verlating, boos en 

aanklampend bij terugkomst 
o vermijdend: afstandelijker en vermijdend bij vertrek en terugkeer  

• gedesoriënteerd: reageren verward en inconsistent op vertrek en terugkeer  

 
Veilige band tijdens eerste levensjaren: basis van hechte relaties op volwassen leeftijd  

• kinderen met veilige hechting benaderen andere personen positiever op 

volwassen leeftijd 

• volwassenen met veilige hechtingsstijl beweren dat ze positieve gezinsrelaties 

gekend hebben  

• onveilig gehechte volwassenen rapporteren vaak moeilijkheden met één of 

beide ouders  
 

Hechtingsstijlen in romantische relaties:  

• veilige hechtingsstijl  
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o gelukkige en duurzame relaties gebaseerd op wederzijds vertrouwen  

o zien vooral goede in anderen  
o geloven in liefde  

o ook te zien in vriendschapsrelaties  

• angstige hechtingsstijl  

o liefdesleven met emotionele ups en downs  
o eerder obsessieve betrokkenheid met de partner  

o grote bereidheid om een langetermijnverbintenis aan te gaan  
o vaak extreme seksuele aantrekking en jaloezie  

• vermijdende hechtingsstijl 

o vrezen intimiteit  
o zijn ervan overtuigd dat liefde gedoemd is om te vervagen  

 

Hechtingsstijlen vertonen enige stabiliteit: MAAR ook niet volkomen gefixeerd → 
kunnen door de tijd heen evolueren en veranderen  

 
Tegenwoordig: hechtingsstijlen als continue dimensies 

• de mate waarin een persoon intimiteit benadert versus ontwijkt  

• de mate waarin een persoon angst of geen angst ervaart om in de steek 

gelaten te worden  

 

1.3 Het sociale netwerk  

Beperking bij gewone optelling van aantal  sociale contacten:  

• gaat voorbij aan het feit dat personen die in een groot aantal slechte sociale 

relaties vastzitten, zich nog ellendiger voelen  

• te veel contacten kunnen de sociale steun hinderen of verminderen  

 

Nadruk op kwaliteit van relaties:  vooral belangrijk een hechte relatie te hebben met 
een belangrijke ander die beschikbaar is in tijden van nood  
 

Waargenomen beschikbaarheid van anderen: mensen die menen dat voldoende 
steun beschikbaar is, zijn gelukkiger dan diegenen die twijfelen aan de adequaatheid 

van hun sociale relaties  
 

Waarom is perceptie van steun zo belangrijk? Personen die op anderen een beroep 
kunnen doen, zijn sociale optimisten met  

• een sterk gevoel van zelfefficiëntie 

• een hoge zelfwaardering 

• goede sociale vaardigheden  

• positieve kijk op toekomstige relaties  

 

1.4 Relaties en welbevinden  

Psychisch welbevinden en emoties die we ervaren: vaak bepaald door de ervaringen 
en interacties die we met anderen hebben  

 
Wanneer mensen alleen zijn: meestal negatief affect 

• eenzaamheid  

• depressie 

• verlaagde zelfwaardering  

 

Partnerrelatie:  
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• mensen die stabiele en bevredigende partnerrelatie hebben, zijn gemiddeld 

gelukkiger  

• zowel bij mannen als vrouwen  

• geluk bij vrouwen sterker geassocieerd met kwaliteit relatie  

 
Bij echtscheiding: daling in subjectief welbevinden  
 

Ook omgekeerde verband: mensen die gelukkiger zijn, maken meer kans om een 
partner te vinden dan mensen die minder gelukkig zijn  

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

effect op huwelijksstatus, algemeen welbevinden en huwelijkstevredenheid jaren later  
 

1.5 Sociale steun en fysieke integriteit  

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

Sociale steun leidt tot betere fysieke gezondheid:  

• lagere bloeddruk  

• minder schommelingen bij stressvolle gebeurtenissen  

• betere immuniteit  

• langere overleving bij vrouwen met borstkanker  

• hogere levensverwachting  

 
Belangrijke uitzondering: partnerrelaties zijn meest invloedrijk → echtelijke conflicten  

• stress 

• verhoogde bloeddruk  

• maagzweren  

• depressie  

• alcohol- en drugsmisbruik  

• veranderingen in het immuunsysteem  

 

Gehuwde mannen: leven langer en gezonder dan ongehuwde mannen, ongeacht 
hoe gelukkig hun huwelijk was  

 
Bij vrouwen: positieve invloed huwelijk afhankelijk van kwaliteit  

• gelukkig gehuwde vrouwen leven langer dan ongehuwde vrouwen  

• ongelukkig gehuwde vrouwen leven minder lang dan ongehuwde vrouwen  

 

Mogelijke redenen:  

• sociale steun zorgt ervoor dat mensen beter voor zichzelf zorgen  

• sociale steun is een buffer voor stress en gerelateerde gezondheid  

 

2 Aantrekkingskracht  

2.1 Nabijheidseffect  

Meest aangetrokken tot: personen die we hebben gezien en met wie we vertrouwd 
zijn  

 
Nabijheidseffect: het verschijnsel dat twee personen eerder een relatie zullen 
aangaan wanneer de fysieke afstand tussen beide klein is  
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Plaats waar iemand woont: bepaalt welke vrienden je hebt  

 
Festinger, Schachter en Back: universiteitsstudentien in dorms → beste vrienden  

• 65% in zelfde gebouw  

• 41% ziet directe buur als goede vriend  

• 22% ziet tweede buur als goede vriend  

 

Tegenwoordig: mensen hebben vaak contact met elkaar van op een afstand  

• communicatie via computer mist de non-verbale context die een niet te 

onderschatten effect heeft op relatievorming  

• geeft begrip nabijheid een andere betekenis  

 

2.2 Familiariteit  

Zajonc: hoe frequenter we een nieuwe stimulus zien, hoe meer we ervan houden → 

het louter-blootstellingseffect (het fenomeen dat, wanneer personen frequent 
blootgesteld worden aan een stimulus, ze die positiever evalueren)  
 

Mita, Derner en Knight: lieten werkelijke en gespiegelde foto’s beoordelen door zelf 
en vrienden → voorkeur voor beelden zoals men ze het meest ziet  

 
Moreland en Beach: namen foto’s van vier studenten die ongeveer even aantrekkelijk 

waren → hoe meer de studente naar de les ging, hoe positiever het oordeel  
 
Beperkingen loutere-blootstellingseffect:  

• als we iemand of iets aanvankelijk niet mogen, versterkt herhaalde blootstelling 

de negatieve houding en leidt tot verachting in plaats van aantrekking  

• een stimulus die frequent wordt gepresenteerd verliest aan impact als hij te 

frequent wordt blootgesteld  

 

2.3 Gelijkenissen  

Complementariteitshypothese: mensen zoeken partners met behoeften die 

‘tegengesteld’ zijn aan de eigen behoeften → weinig of geen ondersteuning  
 
Gelijkenishypothese: het fenomeen dat personen zich aangetrokken voelen door en 

relaties aangaan met anderen die op hen gelijken  

• leeftijd 

• onderwijs 

• ras  

• godsdienst 

• lengte 

• intelligentie  

• inkomen  

• opvattingen, interesses en waarden  

 
Effect van attitudinale gelijkenis: heeft enige tijd nodig omdat mensen elkaar eerst 
moeten leren kennen  

 
Attitudinale gelijkenis kan ook directe effecten hebben: deelnemers beoordelen 

iemand als sympathieker wanneer ze dezelfde attitudes als zijzelf hadden (Byrne)  
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Langetermijneffecten: partners komen beter overeen als ze goed op elkaar lijken met 

betrekking tot de rollen die ze willen vervullen en de wijze waarop ze hun vrije tijd willen 
doorbrengen  

 
Rosenbaum: ongelijkheid wekt afkeer op en de neiging om de betreffende persoon 

te ontwijken of te negeren  
 
Lykken en Tellegen: partnerkeuze is interpersoonlijke gelijkensi een dichotoom 

criterium  
 

Tweestappenmodel:  

• we vermijden ons te associëren met anderen die te verschillend zijn  

• we voelen ons aangetrokken tot personen op wie we het meest lijken  

 

 
 

In romantische relaties: zowel mannen als vrouwen verkiezen heel aantrekkelijke 
partners, maar ze zijn bang voor afwijzing wanneer ze een te aantrekkelijke partner 

najagen → partners zijn geneigd een romantische relatie aan te gaan met iemand 
die even aantrekkelijk is  

2.4 Uiterlijke aantrekkelijkheid  

Algemeen: mooie mensen 

• worden slimmer geacht als kind  

• verdienen meer  

• krijgen meer gedaan  

• krijgen lagere boetes van rechters  

• worden sneller geholpen  

 

2.4.1 Schoonheid: objectief of subjectief? 

Universele schoonheid:  

• voorkeuren gelijk in verschillende culturen  

• voorkeuren gelijk op verschillende leeftijden  

• voorbeelden  

o mannen meer aangetrokken tot vrouwen met zandloperfiguur  

o vrouwen meer aangetrokken door mannen met gemiddeld gewicht en 
een V-figuur  

o baby’s hebben voorkeur voor aantrekkelijke gezichten  
 

Objectieve kenmerken: aantrekkelijkheid van het gelaat wordt bepaald door 
welbepaalde kenmerken  

• vrouwen met grote ogen, vooruitstekende jukbenen, een kleine neus en een 

brede glimlach als aantrekkelijk gezien  

• mannen met breed kaakbeen als aantrekkelijk gezien  
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• mooi gelaat: ogen, neus, lippen en andere gelaatstrekken die niet sterk van 

het gemiddelde afwijken  

• gemiddelde gezichten zijn meer typisch en komen vertrouwder over  

• grote symmetrie als aantrekkelijk gezien  

 
Subjectieve aspecten: invloed van cultuur, tijdsgeest en omstandigheden  

• cultuur  

o personen uit diverse culturen proberen schoonheid op verschillende 

manieren te verhogen  
o dikkere vrouwen aantrekkelijker in landen waar er vaak 

voedselschaarste heerst  
o blanke studenten vinden zware vrouwen het minst attractief  

• tijdsgeest: ideale vrouwelijke maten verschillen door de jaren heen  

• contextuele factoren  

o we vinden anderen vaak uiterlijk aantrekkelijk zodra we van hen houden  

o verliefde personen minder aangetrokken tot andere personen van het 
andere geslacht  

 

2.4.2 De aantrekkingskracht van schoonheid  

Mogelijke verklaring: gezelschap van mooie personen is inherent lonend  

 
Bij het zien van mooie gezichten: belongingscentra in de hersenen geactiveerd  
 

In het gezelschap van mooie mensen: zelf ook als positiever en aantrekkelijker 
beoordeeld → assimilatie-effect  

 
‘Wat-mooi-is,-is-goed’-stereotype: de overtuiging dat lichamelijk aantrekkelijke 

personen positieve persoonlijkheidskenmerken bezitten  
 
Aantrekkelijke personen: hebben meer vrienden, zijn socialer en kennen een actiever 

seksleven  
 

Schoonheid niet systematisch gecorreleerd met: objectieve metingen van 
intelligentie, persoonlijkheid, aanpassingsvermogen en zelfwaardering → verklaring: 

stereotype gevoed door zelfvervullende voorspelling  
 

2.4.3 Voor- en nadelen van schoonheid  

De keerzijde van de medaille:  

• onzekerheid: is positieve feedback te danken aan schoonheid of talenten  

• bekommernis om uiterlijke schoonheid te behouden kan disfunctioneel worden  

• soms werkt het tegen de persoon  

→ beperkte relatie tussen schoonheid en geluk op lange termijn  
 

2.5 Contextfactoren  

Zillmann: opwinding veroorzaakt door een bepaalde stimulus kan worden 
overgeplaatst naar of toegevoegd aan de opwinding die door een tweede stimulus 

wordt opgewekt → opwindingstransfer  
 

Dutton en Aron: op twee bruggen (wankel en gevaarlijk versus stabiel en veilig) 
aangesproken door knappe onderzoekster → mannen op gevaarlijke brug meer 
geneigd om nummer te bellen  
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White et al: 15 seconden of 2 minuten rondhuppelen en daarna een video van 
(on)aantrekkelijke vrouw → mannen die 2 minuten hebben gehuppeld beoordelen 

aantrekkelijke vrouw als aantrekkelijker en de onaantrekkelijke vrouw als 
onaantrekkelijker dan de mannen die maar 15 sec gehuppeld hebben  

 
Foster et al: het opwindingaantrekkingeffect bestaat, zelfs wanneer iemand de 
werkelijke oorzaak van de opwinding kent  

 
Pennebaker et al: personen van het andere geslacht werden aantrekkelijker 

bevonden naarmate de sluitingstijd naderde  
 
Madey et al: naarmate de avond vordert, werden de beoordelingen enkel positiever 

bij klanten die geen vaste relatie hadden  
 

Wegner et al: mensen die in het geheim flirten, blijken meer tot elkaar aangetrokken 
dan mensen die openlijk flirten 

 

3 Hechte relaties  

Hechte relaties bevatten drie basiscomponenten:  

• gevoelens van liefde, betrokkenheid en affectie  

• vervulling van behoefte  

• wederzijdse afhankelijkheidsrelatie tussen partners  

 

3.1 Elkaar leren kennen  

3.1.1 Wederkerigheid  

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

wat we krijgen  
 
Affectoe moet worden verdiend: indien affectie te gemakkelijk verkregen en te 

vanzelfsprekend wordt, stijgt de sympathie voor de ander nauwelijks of niet  
 

Aronson en Linder: wanneer evaluaie van negatief naar positief evolueerde, ervoeren 
de deelnemers meer sympathie voor hun partner dan wanneer de evaluatie de hele 

tijd positief was  

3.1.2 Jagen op wie moeilijk te krijgen is  

‘moeilijk-te-krijgen-effect’: de neiging om meer te houden van diegenen die 

kieskeurig zijn in het aanknopen van sociale relaties, dan van diegenen die 
gemakkelijk beschikbaar zijn  
 

Wright en Contrada: wanneer een potentiële partner weinig interesse toont, voelen 
we ons vaak afgewezen  

 
Gulden middenweg is effectiever: we verkiezen eerder personen die matig kieskeurig 

zijn, dan personen die helemaal niet kieskeurig zijn of juist te kieskeurig zijn  
 
Spielmann en collega’s: mensen hebben sterk de behoefte om eigen keuzes te 

maken en hun gedrag zelf te bepalen → gewaardeerde vrijheiden bedreigd: 
reageren door bedreigde keuze nog meer te begeren  
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Concluderend: ‘moeilijk-te-krijgen-effect’ werkt niet of zelfs tegengesteld wanneer de 

mogelijke partner hiervan zelf de oorzaak is  
 

Bij externe factoren: attractiviteit mogelijke partner stijgt  
 

3.1.3 Inschatten van interesse  

Interpretatie van signalen: giswerk en wishful thinking  
 

In dagelijkse interacties: mannen bekijken dergelijke gedragingen eerder vanuit een 
‘geseksualiseerd’ perspectief dan vrouwen en vatten die sneller op als een signaal 
van seksuele interesse  

 
Verschillen in perceptie: in meest diverse situaties  

 

3.2 Partnerkeuze  

3.2.1 Het evolutionaire perspectief  

Evolutionaire psychologie: de benadering die stelt dat menselijk gedrag en 

voorkeuren gebaseerd zijn op de waarde die ze hebben om het genetisch materiaal 
te verspreiden en te beveiligen  

 
Volgens dit perspectief: mensen vertonen strategieën van partnerselectie die leiden 

tot een maximalisatie van het aantal nakomelingen, waardoor het genetisch 
materiaal wordt doorgegeven  
Individu op zoek naar: maximale kansen op conceptie, geboorte en overleving van 

de nakomelingen  
 

Vrouwen: dienen kieskeurig te zijn omdat ze in levensloop slechts beperkt aantal 
kinderen kan baren en opvoeden → kenmerken partner  

• voldoende economische middelen  

• bereid middelen in nageslacht te investeren  

• ouder  

• intelligent  

• emotioneel stabiel  

 

Mannen: kunnen bij verschillende vrouwen een onbeperkt aantal nakomelingen 
verwekken → kenmerken partner: jonge vrouwen met eigenschappen die duiden op 
een goede gezondheid en vruchtbaarheid (en vrouwen die hen vermoedelijk trouw 

blijven)  
 

Goede illustratie van evolutionaire principes: onderzoekers overal ter wereld 
constateren dat mannen een voorkeur hebben voor jongere vrouwen en dat 

vrouwen iets oudere mannen verkiezen  
 
Kenrick en Keefe:  

• op 20 jaar: mannen hebben evenveel interesse voor jongere als voor iets 

ouderen vrouwen  

• vanaf 30 jaar: vrouwen gemiddeld 5 jaar jonger  

• vanaf 50 jaar: vrouwen 20 jaar jonger  

• vrouwen van alle leeftijden: mannen die iets ouder zijn  
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Interessante uitzondering: mannelijke tieners worden aangetrokken door vrouwen die 

iets ouder zijn  
 

Li et al: ideale levenspartner ontwerpen  

• mannen met groot budget: iets meer geld aan uiterlijke schoonheid  

• vrouwen met groot budget: iets meer geld aan sociale status  

• mannen met laag budget: meer aan uiterlijke schoonheid  

• vrouwen met laag budget: meer aan sociale status  

→ wanneer de zoektocht naar een parnter beperkt wordt en we niet alles in een 
persoon kunnen krijgen, volgen de partnerkeuzes eerder de voorspellingen van het 

evolutionaire perspectief  
 

3.2.2 Sociaal-culturele perspectieven  

Zetner en Mitura: voorspelde geslachtsverschillen op basis van de evolutionaire visie 
zijn sterk afhankelijk van de nationale context → afhankelijk van de mate waarin 

vrouwen en mannen gelijke oppurtuniteiten hebben op vlak van economische en 
politieke participatie en van onderwijs  

• in egalitaire landen: verschillen kleiner  

• zowel mannen als vrouwen hechten grootste belang aan vriendelijkheid, 

afhankelijkheid en een gevoel voor humor  

 
Verschillen tussen seksen: klein in vergelijking met overeenkomsten  
 

Ondanks stevige kritiek: evolutionaire benadering vormt boeiend perspectief, maar 
heeft zijn beperkingen  

 

3.2.3 Seksuele oriëntatie  

Seksuele oriëntatie: de seksuele voorkeur van een persoon voor leden van hetzelfde 

geslacht, het andere geslacht of beide  
 

Homoseksualiteit: eigen geslacht  
 
Heteroseksualiteit: andere geslacht  

 
Biseksualiteit: beide geslachten  

Aseksualiteit: geen van beide geslachten  
 

Aristoteles: homoseksualiteit is aangeboren, maar wordt door gewoonten versterkt  
 
Achterhalen oorsprong seksuele oriëntatie: complex 

• het is niet duidelijk of de wortels van de seksuele oriëntatie gelijk zijn voor 

mannen en vrouwen  
o bij vrouwen: grotere erotische plasticiteit (de mogelijkheid om diverse 

seksuele voorkeuren te ervaren)  
o genitale opwinding bij mannen bepaald door seksuele voorkeur, bij 

vrouwen minder  

• tweelingenstudies beroepen zich op gelijkenissen tussen tweelingparen, zonder 

het genetisch materiaal zelf te identificeren  
 

Bem: seksuele oriëntatie is psycho-biologisch proces → genetisch materiaal bepaalt 
het temperament van een individu bij de geboorte, waardoor sommigen van nature, 



 48 

actiever, energetischer en agressiever zijn en zo meer aangetrokken worden tot 

mannelijke spelgenoten en ‘masculiene’ activiteiten  
 

Hedendaagse stand: mensen lijken niet ‘opzettelijk’ voor hun seksuele oriëntatie te 
kiezen en ze kunnen die niet veranderen  

 

3.3 Relatietevredenheid en toewijding: de analyse van beloningen en 

      investeringen? 

3.3.1 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  
 

Voordelen hechte relatie: liefde, gezelschap, troost, seksuele bevrediging  
 

Kosten hechte relaties: inspanningen, compromissen, opofferingen  
 
Sociale ruiltheorie stelt dat: relaties die meer beloningen bieden en minder kosten met 

zich meebrengen, schenken meer voldoening en zijn duurzamer  
 

Rusbult: kosten vormen een belangrijke component als relatie 3 maanden standhoudt 
→ vanaf dan zijn zowel beloningen als kosten bepalend voor de mate van 

tevredenheid  
Kelly en Thibaut: interafhankelijkheidstheorie 

• uitkomstniveau: kosten-batenratio van de relatie 

• vergelijkingsniveau: minimale uitkomstniveau dat we aanvaardbaar vinden  

• vergelijkingsniveau van de alternatieven: verwachte uitkomstniveau van het 

best mogelijke alternatief  

→ relatietevredenheid hangt af van de vergelijking tussen het uitkomstniveau en het 
vergelijkingsniveau  
→ toewijding bepaald door de verhouding tussen het uitkomstniveau het 

vergelijkingsniveau van de alternatieven  
 

Rusbult: investeringsmodel → voor relatietoewijding: toevoeging investeringen (= het 
niveau van inspanningen dat iemand aan de relatie besteedt): hoe meer 

investeringen, hoe groter de toewijding  
 

3.3.2 Billijkheidstheorie  

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

In onbillijke relatie: partners ongelukkig en situatie niet stabiel  

• bevoordeelde partners voelen zich schuldig  

• benadeelde partners zijn boos en wwrokkig  

 

Murray et al: partners houden rekening met billijkheid en maken in het dagelijkse leven 
opofferingen om de balans in evenwicht te brengen of te houden → 
relatietevredenheid en relatietoewijding reguleren en herstellen  
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3.3.3 Samenhorigheid  

Ruilverhoudingen: een relatie waarbij de partners een strikte wederkerigheid van 
beloningen en investeringen verwachten en verlangen → tussen onbekenden en 
kennissen en in bepaalde langetermijnrelaties  

 
Samenhorigheidsrelatie: een relatie waarbij de partners wederzijds ontvankelijk zijn 

voor elkaars behoeften  
 

3.3.4 De balans tussen verwachtingen en investeringen  

Verstikkingsmodel: een succesvol huwelijk is tegenwoordig moeilijk te bereiken, door 
het toegenomen onevenwicht tussen wat mensen verwachten van een huwelijk en 

wat ze zelf investeren → nu complexere persoonlijke behoeften  
 
Bevrediging van hogere behoeftes: vergt meer investeringen en communicatie door 

beide partners  
 

3.4 Soorten hechte relaties  

Lee:  

• drie primaire liefdesstijlen 

o eros (erotische liefde)  

o ludus (speelse, vrije liefde)  
o storge (vriendschapsliefde) 

• primaire leeftijdsstijlen kunnen gemengd worden → secundaire liefdesstijlen  

o mania (veeleisende en possessieve liefde) 

o pragma (pragmatische liefde) 
o agape (altruïstische liefde)  

• mannen scoren hoger op ludus  

• vrouwen scoren hoger op storge, mania en pragma  

 
Theorie van de liefdesdriehoek (Sternberg):  

• acht subtypes  

o zeven verschillende vormen van liefde  

o achtste combinatie: niet-liefde  

• alle types komen voort uit aanwezigheid of afwezigheid van drie componenten 

of van combinaties van de componenten  

o intimiteit: emotionele component  
o passie: motivationele component  
o engagement: cognitieve component  
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Aron en Westbay: drie categorieën  

• passie: vlinders in de buik, euforie, staren naar de andere persoon  

• intimiteit: steun verschaffen, elkaar begrijpen, zich vrij voelen om over alles te 

praten  

• engagement: toewijding, duurzaamheid, de ander komt op de eerste plaats)  

 
Twee basistypes in alle theorieën: passionele liefde en partnerschapsliefde  

 

3.4.1 Passionele liefde  

Passionele liefde: romantische liefde, gekenmerkt door sterke opwinding, intense 

aantrekking en seksuele interesse  
 

Berscheid en Walster: om passionele liefde te begrijpen, moeten we eerst erkennen 
dat het een emotie is, die niet zoals elke andere emotie kan worden geanalyseerd  

 
Steunend op tweefactorentheorie Schachter: twee essentiële kenmerken  

• verhoogde staat van fysiologische opwinding  

• het geloof dar die opwinding door de geliefde persoon wordt aangewakkerd  

 

Belang passionele liefde als voorwaarde huwelijk afhankelijk van:  

• geslacht 

• tijdsperiode 

• cultuur  

 
Invloed van cultuur op liefdesbeleving:  

• we zijn geneigd te denken dat het pure westerse individualisme intimiteit en 

onderlinge afhankelijkheid in de weg staat  

• in westerse culturen primeren de eigen gevoelens ten aanzien van de partner 

en niet zozeer de familie, de sociale of religieuze verplichtingen, het inkomen 
of andere externe factoren  

 
Passie in nieuwe relaties: gevolg van fysiologisch-hormonale reacties → onvermijdelijk 

afzwakken  
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3.4.2 Partnerschapsliefde  

Partnerschapsliefde: een veilige, vertrouwensvolle en stabiele relatie  
 
Berusten op: wederzijds vertrouwen, genegenheid, respect, vriendschap en 

engagement  
 

Zelfonthulling: het proces van zichzelf aan anderen blootgeven  
 

Drie belangrijke conclusies in verband met zelfonthulling:  

• partners onthullen meer naarmate de relatie groeit → als eerste contacten 

lonend zijn, wordt de ruil breder en dieper  

• patronen van zelfonthulling veranderen naargelang het stadium van een 

relatie → in begin: zelfonthulling beantwoorden door zich in dezelfde mate 

bloot te geven, zodra relatie steviger: strikte wederkerigheid minder typerend  
o reikwijdte en diepte minder: uit elkaar groeien, communicatie stopt  

o reikwijdte vermindert en meer diepte: conflictstof vermeden  

• individuele verschillen in de bereidheid om intieme gedachten met anderen te 

delen  
 

4 Algemene relatiepatronen  

4.1 Ontwikkelingspatronen in het huwelijk 

Is er typisch ontwikkelingspatroon?  

• alle huwelijken verschillend en specifiek  

• bepaalde patronen bij getrouwde koppels over lange periode 

 

Algemene neerwaartse trend:  

• eerste daling: gedurende eerste huwelijksjaar → pasgehuwden zijn geneigd 

om elkaar te idealiseren  

• tweede daling: na ongeveer acht jaar huwelijk  

→ totale afname over periode van 10 jaar minder dan 10%  

 
Karney en Bradbury: kans op echtscheiding groter naarmate de daling in 

tevredenheid in de eerste huwelijksjaren sterker was → stress  
 

Protectieve factoren:  

• onderwijs, werk, gelijke attitudes  

• samen nieuwe activiteiten ontdekken  

4.2 Communicatie en conflict  

Gestoorde communicatiepatronen:  

• negatieve-affect-wederkerigheid: situatie waarin de expressie van negatieve 

gevoelens van de ene partner de andere partner ertoe aanzetten om 

eveneens negatief te reageren  

• vraag-terugtrekking-interactiepatroon: communicatiepatroon waarbij de ene 

partner vraagt om relatieproblemen te bespreken en de andere partner dit 

weigert, wat meestal tot frustratie en kwaadheid leidt  
 
Gottman: er is op zich niets mis met beide manieren om met conflicten om te gaan, 

maar het probleem ligt hem in de discrepantie tussen partners  
 

Negatieve effecten van conflict reduceren:  
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• belonend gedrag in relatie verhogen → ratio positief/negatief veranderen → 

relatief belang conflict gereduceerd  

• begrip opbrengen → conflict erkennen als communicatieprobleem  

 
Gelukkige koppels: relatiebevorderende attributies → het toeschrijven van ongewenst 

partnergedrag aan situationele, tijdelijke en specifieke factoren en gewenst gedrag 
aan dispositionele, stabiele en veralgemeenbare factoren  
 

Ongelukkige koppels: leedbestendigende attributies → het toeschrijven van gewenst 
partnergedrag aan situationele factoren die specifiek en niet stabiel zijn, terwijl 

ongewenst gedrag wordt toegeschreven aan dispositionele, stabiele en algemene 
eigenschappen  
 

4.3 Uit elkaar gaan  

Hoe mensen met scheiding omgaan, hangt af van:  

• de hechtheid van de relatie  

• de mate waarin de grens tussen het zelf en de partner wazig geworden is: hoe 

meer de partner een deel van het zelf incorporeert, hoe groter de kans dat de 

relatie zal blijven duren  

• onderlinge afhankelijkheid: relatie duurzamer naarmate partners meer van 

elkaar afhankelijk worden en meer in hun relatie investeren  

 
Factoren die bijdragen tot het welslagen van een relatie: ook de factoren die 
bijdragen tot de ellende na een scheiding  

 
Mannen: reageren doorgaans slechter wanneer partner overlijdt → slechtere 

gezondheid en hogere eigen mortaliteit  
 

Vrouwen: bij scheiding meer problemen, maar mildere vormen   
 

4.4 Samen oud worden  

Blijft huwelijksgeluk dalen?  

• sommige modellen en studies: blijvende neergang in huwelijkskwaliteit  

• andere studies: eens koppels op pensioen zijn en de kinderen het nest hebben 

verlaten, wordt de huwelijkskwaliteit vaak beter  
 

 

Anderen helpen  
1 Waarom helpen we anderen? 

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

 

1.1 Evolutionaire factoren  

Geholpen worden door anderen: vergroot de overlevingskansen van diegene die 

hulp ontvangt, waardoor dit individu zich later nog kan voortplanten  
 

Keerzijde: anderen helpen kost tijd en inspanning en kan zelfs gevaarlijk zijn, waardoor 
hulpvaardigheid de eigen overlevingskansen verkleint  
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1.1.1 Verwantschap  

Klemtoon evolutionaire benadering: overdracht van genetisch materiaal  
 
Centraal: vraag of het gedrag bijdraagt tot de reproductie en de overlevingskansen 

van het nageslacht → indien een specifiek sociaal gedrag hiertoe bijdraagt, dan 
vergroot de kans dat de genetische basis van dat gedrag aan de volgende 

generaties doorgegeven wordt  
 

Verwantschapsselectie: de neiging om genetisch verwante personen te helpen met 
het oog op het verhogen van de overlevingskansen van gemeenschappelijk 
genetisch materiaal  

 
Coöperatieve voortplanting: het fenomeen waarbij kinderen hun eigen voortplanting 

uitstellen om de ouders bij te staan bij de opvoeding van de allerkleinsten, om aldus 
mee te helpen eigen genetisch materiaal door te geven  

 
Burnstein et al: hoe groter de verwantschap, hoe groter de genetische gelijkenis en 
hoe meer de overleving van het gemeenschappelijke genetische materiaal op het 

spel staat  

• tendens sterker in levensbelangrijke situaties  

• we helpen eerder jonge dan oude en eerder gezonde dan zieke familieleden  

 
Tisak en Tisak: de impact van verwantschapsselectie komt al tot uiting in de 

hulpvaardigheid van kinderen en adolescenten  
 

1.1.2 Wederkerig altruïsme  

Wederkerig altruïsme: de neiging om anderen te helpen, waardoor de kans vergroot 
dat diegene die we helpen, een wederzijdse dienst zal bewijzen, zodat de 

overlevingskans stijgt  
 

In bepaalde omstandigheden: wederkerig altruïsme ook bij mensen essentieel om te 
overleven  
 

Individuen die egoïstisch gedrag stellen waardoor ze afwijken van norm: bestraft door 
de groep = altruistic punishment → effectief om egoïstisch gedrag dat schadelijk is 

voor de groep in te dijken en komt vooral voor indien de kost voor de straffer niet te 
hoog oploopt en de impact op de gestrafte groot is  

1.1.3 De coöperatieve groep  

Gekwetste of zieke dieren: vaak door soortgenoten geholpen, zelfs zonder dat er 
sprake is van verwantschap en als de kans op een wederdienst gering is  

 
Ook mensen: werken intensiever samen en zijn eerder bereid elkaar te helpen 
wanneer ze tot dezelfde groep behoren → natuurlijke selectie werkt waarschijnlijk door 

tot in groepen en gehele soorten  
 

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

ten dele op sociale verbondenheid gebaseerd  
 
Basisidee: groepen die enkel uit egoïstische individuen bestaan, maken meer kans om 

uit te sterven dan groepen die coöperatieve en altruïstische leden tellen die elkaar in 
tijden van nood helpen  
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Coöperatie en hulpvaardigheid: vooral belangrijk wanneer de groep van buitenaf 
bedreigd wordt  

 

1.2 Kosten en baten  

Onderzoek: we zijn vlugger geneigd om anderen te helpen wanneer de potentiële 

beloningen hoog zijn in verhouding tot de vereiste investeringen  
 

Potentiële helpers: kosten-batenanalyse → wanneer de baten de kosten overstijgen, 
zullen we helpen  
 

1.2.1 Zichzelf goed voelen  

Al op jonge leeftijd: kinderen leren dat het loont om anderen te helpen → gevoel van 
trots  

 
Individuen wiens zelfwaardering door mislukking onder druk staat: worden bijzonder 

behulpzaam omdat ze zo hopen hun positieve gemoedsgesteldheid terug te winnen  
 

Schuldgevoelens: motiveren ons om prosociaal gedrag te stellen en anderen te 
helpen  
 

Vrouwen die zich coöperatief gedroegen: vertonen een grotere activiteit in 
hersengebieden die normaal oplichten bij het krijgen van beloningen → intrinsiek 

bevredigend  
 
Helpen zorgt ervoor dat:  

• we ons goed voelen 

• we in een beter humeur verkeren  

• we minder stress en negatieve emoties ervaren  

 

1.2.2 Kosten van helpen, of niet helpen  

Kosten van helpen:  

• mensen in de zorg vaak agressief bejegend  

• moedige weerstand: langdurig en bewust risico’s nemen om anderen te 

helpen  
Hulp die constante en uitputtende eisen stelt: kan negatieve effecten hebben op de 
fysieke en psychische gezondheid van de hulpverlener  

 
‘Barmhartige-Samaritaanwetten’: poging om de balans tussen kosten en baten te 

beïnvloeden → mensen ertoe verplichten om bij noodgevallen hulp te bieden of hulp 
in te roepen  

 

1.3 Altruïsme of egoïsme: het grote debat  

Egoïsme: de motivatie om het eigen welzijn te verhogen  

 
Altruïsme: de motivatie om het welzijn van anderen te verhogen  
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1.3.1 De empathie-altruïsmehypothese  

Empathie-altruïsmehypothese: de stelling dat empathische bezorgdheid om een 
persoon in nood een altruïstisch motief creëert om te helpen → centrale plaats aan 
empathie  

 

 

 
 

Empathie omvat: zowel cognitieve als emotionele componenten 

• perspectief nemen (cognitief): iemand heeft het vermogen om via de 

verbeelding de wereld te bekijken door de ogen van anderen  

• empathische bezorgdheid (emotioneel): iemand ervaart op anderen 

georiënteerde gevoelens van sympathie, genegenheid en medeleven  

 
Perspectief nemen is allereerste stap: wanneer we iemand in nood zien en we ons 

voorstellen hoe die persoon zich op dat ogenblik voelt, is de kans groot dat we het op 
de andere georiënteerde gevoel van empathische bezorgdheid ervaren → 

altruïstische motief  
 
Wanneer we ons toespitsen op de eigen gevoelens: zelfgeoriënteerde gevoelens → 

egoïstische motief 
 

Kritische test om beide vormen te onderscheiden:  

• wanneer het motief egoïstisch is, zal de helper minder helpen wanneer hij of 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 altruïstisch motief helpen we, ook als zouden we ons gemakkelijk aan de 

situatie kunnen onttrekken  
 

1.3.2 Egoïsme  

Egoïsmeperspectief: empathie zet niet aan tot hulpvaardigheid omdat we met het 
slachtoffer begaan zijn, maar omdat we hierdoor een goed gevoel krijgen  
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• we zijn bezorgd over de kosten wanneer we nalaten te helpen  

• empathie vestigt de aandacht op de potentiële voordelen van 

hulpvaardigheid  

 
Smith et al: empathische bezorgdheid attendeert de helper op het goede gevoel dat 

hij of zij met de geboden hulp bij de ontvanger creëert → empathische vreugde  
 
Cialdini et al: door helpen kunnen we de negatieve gemoedstoestand ombuigen → 

empathie kan tot hulpvaardigheid leiden omdat empathische bezorgdheid 
gevoelens van droefheid opwekt, daardoor ontstaan de behoefte om de eigen 

gemoedstoestand te verbeteren  
 

1.3.3 Altruïsme versus egoïsme: beperkingen en gelijkenissen  

Meeste hulpgedrag: combinatie van beide  
 

Snyder: een combinatie van zelfgeoriënteerde en andergeoriënteerde bezorgdheid 
leidt tot meer hulpvaardigheid  
 

Belang altruïsme-egoïsmedebat: beperkt, omdat het debat handelt over de 
onderliggende motivaties, zonder dat die een garantie bieden dat er daadwerkelijk 

hulp geboden wordt → wanneer de egoïstische kosten groter zijn dan het altruïstische 
moetief kan dragen, zullen we toch nalaten te helpen  
 

Bijkomende relativering: fundamentele karakter van altruïsme → het onderscheid 
tussen egoïstische en altruïstische motieven gaat uit van de veronderstelling dat er 

tussen het zelf en de andere persoon een duidelijk onderscheid aanwezig is  
 

Wegner: empathie is een weerspiegeling van een fundamentele vervaging van het 
onderscheid tussen zichzelf en de anderen → in dergelijke situaties ontstaan 
hulpvaardigheid omdat we onszelf in de ander herkennen en we dus onszelf helpen  

 
Wanneer we de behoeften van een ander persoon in een hechte relatie zo sterk 

aanvoelen alsof het de eigen behoeften zijn, is er geen echt onderscheid meer tussen 
een egoïstisch en een altruïstisch motief  

 

1.4 Motieven om te helpen  

Onderliggende motieven: voorspellen in welke mate het hulpgedrag al dan niet 

afhankelijk zal zijn van de situatie  
 
Getuige van ongeval die geen empathie voor slachtoffer voelt: zal niet helpen 

wanneer hij of zij gemakkelijk uit de situatie kan ontsnappen en geen persoonlijke 
bezorgdheid ervaart  

 
Motivationele factoren bij vrijwilligerswerk: vaak door egoïsme gekleurd  

 
Categorieën van motieven voor vrijwilligerswerk:  

• waarden 

• sociale relaties 

• persoonlijke ontwikkeling  

• verhoging van de zelfwaardering  

• ego-bescherming  

• carrière  
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• altruïsme  

 

Individuen die grote persoonlijke voldoening ontlenen aan helpen: veel frequenter en 
constanter gemotiveerd  

 
Ferguson et al: mensen meer bereid om te helpen na lezen van egoïstische motieven  
 

2 In welke omstandigheden helpen we (niet)?  

2.1 Het omstandereffect  

Latané en Darley: reacties van deelnemers op een 

noodsituatie wordt beïnvloed door de grootte van de 
groep  

 
Omstandereffect: het feit dar de aanwezigheid van 
anderen de behulpzaamheid belemmert  

 
Vijf stappen in het proces van hulpvaardigheid bij een 

noodsituatie:  

• opmerken dat er iets mis is  

• interpretatie gebeurtenis als een noodsituatie  

• verantwoordelijkheid nemen om het 

slachtoffer te helpen  

• beslissen hoe men het slachtoffer zal helpen  

• het slachtoffer hulp bieden  

 

2.1.1 Opmerken  

In vele contexten: noodsituatie gewoonweg niet 
opgemerkt  

• in de aanwezigheid van vele anderen  

• in grote steden  

• in een lawaaierige omgeving  

→ slachtoffer van stimulusoverbelasting  

 

2.1.2 Interpretatie  

In ambigue situatie: mensen minder geneigd om te helpen → zich afvragen of die 

persoon wel echt hulp nodig heeft  
 

Relatie tussen slachtoffer en agressor: mensen zijn doorgaans van oordeel dat 
tussenbeide komen in echtelijk geweld gevaarlijker is voor de helper en door het 
slachtoffer minder op prijs wordt gesrekd dan wanneer er sprake is van een 

aanranding door een onbekende  
 

Meest doorslaggevende informatie: gedrag van andere toeschouwers → 
meervoudige onwetendheid = het fenomeen dat optreedt wanneer we ten onrechte 

denken dat anderen in een situatie geen gevaarlijk incident zien, louter en alleeen 
omdat niemand reageert  
 

2.1.3 Verantwoordelijkheid nemen  

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

→ typerend voor situaties met grote anonimiteit  
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Indien psychische afstand tussen omstander en slachtoffer verkleint: minder 
verspreiding van verantwoordelijkheid → meer geneigd om te helpen  

 
Bepaalde beroepsrollen: verhogen kans dat mensen hulp bieden  

Plotner et al: omstandereffect al aanwezig bij kinderen  
 

2.1.4 Beslissen hoe te helpen  

Wie over nodige hulpvaardigheden beschikt: directe hulp 
 
Wie niet over nodige hulpvaardigheden beschikt: indirecte hulp door anderen om 

hulp te vragen  
 

2.1.5 Hulp bieden  

Publieksgeremdheid: een toestand waarbij we niet helpen uit vrees om een slechte 
indruk te maken op omstanders  

 

2.1.6 De erfenis van het onderzoek naar het omstandereffect  

Meeste hindernissen: van sociale aard, waardoor het individu minder geneigd is om 

bij een noodsituatie te helpen wanneer er anderen aanwezig zijn dan wanneer hij of 
zij alleen is  

 

2.1.7 Gevaarlijke versus ongevaarlijke situaties  

Fisher et al: omstandereffect speelt mogelijk minder een rol in gevaarlijke situaties  

 
Meta-analyse:  

• duidelijk, algemeen omstandereffect  

• omstandereffect duidelijk kleiner in gevaarlijke situaties  

 

 
 

Mogelijke verklaringen:  

• gevaarlijke noodsituaties zorgen voor meer persoonlijke opwinding waardoor 

we de situatie sneller en duidelijker zien als een echte noodsituatie  

• in situaties waar ingrijpen gevaarlijk is, dienen andere aanwezigen als sociale, 

fysieke of psychische ondersteuning, waardoor de angst om in te grijpen 

minder groot is dan wanneer je er alleen voor staat  

• gevaarlijke noodsituaties vergen vaak coördinatie en samenwerking tussen 

een aantal omstanders  
 

2.1.8 Hulp krijgen in een menigte  

Een persoon in nood moet:  

• de ambiguïteit van de situatie proberen op te heffen door duidelijk te maken 

dat hij/zij echt hulp nodig heeft  

• verspreiding verantwoordelijkheid proberen te verminderen door een of enkele 

specifieke individuen te selecteren en hen expliciet om hulp te vragen  
 

2.2 Stress en tijdsdruk  

Wanneer mensen gehaast zijn of het heel druk hebben:  
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• kunnen zo in beslag genomen zijn dat ze niet eens opmerken dat anderen hulp 

nodig hebben  

• kosten om iemand te helpen te hoog, omdat ze kostbare tijd zouden verliezen 

 
Darley en Batson: mensen met lage status zijn soms deugdzamer dan personen met 

hoge status en prestige → personen met hoge status leiden gewoonlijk een druk leven  
 

2.3 Locatie en cultuur  

In grote stad: minder hulpvaardigheid  

• hoge bevolkingsdichtheid → stress en stimulusoverbelasting  

• diversiteit → minder gelijkenissen → gereduceerde empathische bezorgdheid  

• anonimiteit → minder verantwoordelijkheid  

 
Cultuur: twee significante invloeden 

• economische welvaart: hogere welvaart → minder hulpgedrag  

• simpatia: de zorg voor het sociaal welzijn van anderen (kenmerkend voor 

Spaanse en Latijns-Amerikaanse culturen)  

 

2.4 Stemming  

2.4.1 Hulpvaardigheid en positieve stemmingen  

Weersomstandigheden: zonnig weer → grotere geneigdheid tot helpen (zonnige dag 
brengt individu in goede stemming)  

 
Geur: aangename geuren → meer helpgedrag  
 

Andere aangename ervaringen:  

• succesvol volbrengen van een opdracht  

• iets aangenaams en positiefs lezen 

• een koekje aangeboden krijgen  

• een muntstuk vinden  

• aan een tropische vakantie denken  

Positievestemmingseffect: het feit dat een positieve stemming de hulpvaardigheid 
verhoogt  

 
Reden positievestemmingseffect:  

• stemmingshandhaving: goede humeur behouden  

• meer positieve gedachten  

 

Positievestemmingseffect heeft twee markante kenmerken:  

• toename in hulpvaardigheid als gevolg van een positieve stemming is van 

korte duur 

• het effect treedt zelfs al op bij jonge kinderen  

 

2.4.2 Hulpvaardigheid en negatieve stemmingen  

Schuldgevoel: meer hulpgedrag → schuld is interpersoonlijke emotie die dient om 

relaties  

• te verbeteren  

• te handhaven  

• te herstellen  
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Personen die iemand opzettelijk nadeel berokkenen: geneigd om bij een volgende 

gelegenheid een persoon in nood te helpen  
Personen die zich slecht voelen: gemotiveerd om negatieve stemming te verbeteren 

→ anderen helpen als middel MAAR evidentie gemengd  
 

Effect beperkt:  

• gepercipieerde verantwoordelijkheid  

• aandacht op zichzelf  

 

3 Wie helpt anderen?  

Altruïstische persoonlijkheid: de persoonlijkheid van personen die meer geneigd zijn 

dan anderen om in uiteenlopende situaties te helpen  
 

3.1 Zijn sommige personen behulpzamer dan anderen?  

Individuele verschillen in behulpzaamheid:  

• enigszins consistent over situaties  

• weinig tijdsafhankelijk  

• genetische invloed: grotere overeenkomst bij monozygote tweelingen  

 

3.2 Kenmerken van de altruïstische persoonlijkheid  

Wat zijn de componenten van de altruïstische persoonlijkheid?  

• betrekkelijk hoge empathie  

• neiging om de oorzaken van gebeurtenissen toe te schrijven aan persoonlijke 

controle eerder dan aan externe omstandigheden  

• collectivistisch eerder dan individualitstische oriëntatie  

• meer extraverte persoonlijkheid  

• grotere openheid voor nieuwe ervaringen  

• grotere vriendelijkheid  

 
 

 
Focus op twee essentiële eigenschappen:  

• empathie: het kunnen inleven in de ander  

o sympathie en medelijden voor mensen die lijden  
o positief gerelateerd aan hulpvaardigheid en andere vormen van 

prosociaal gedrag  

• morele persoonlijkheid  

o morele ontwikkeling: Kohlberg  
o morele identiteit: de mate waarin morele aspecten een belangrijk deel 

van het zelfconcept vormen  
▪ cognitieve representatie van morele waarden, doelen, 

eigenschappen en gedragsmatige scripts  
▪ hoge mate van morele identiteit: morele zelfschema makkelijk 

toegankelijk  

▪ positieve relatie tussen morele identiteit en prosociaal gedrag  
▪ antecedent van ethisch leiderschap  

▪ verlaagde niveaus van immoreel gedrag  
o morele onthechting: rechtvaardiging van slecht gedrag, waardoor 

iemand zichzelf nog steeds als een ‘goed mens’ ziet  
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Hoge empathie en hoge moraliteit: goede voorspeller van behulpzaamheid  
 
Wanneer empathie laag is: moreel redeneren (hoog of laag) heeft dan nog weinig 

effect  

3.3 De invloed van ouders en familie  

Kinderen in ondersteunende gezinnen met inspraak: prosocialer en hoger moreel 
niveau  
 

 
Altruïstische kinderen:  

• in ondersteunende gezinnen met veel inspraak en vrijheid  

• in hechte en harmonieuze gezinnen met weinig openlijke expressie van angst, 

agressie en conflicten  

• in gezinnen die nadruk leggen op intellectuele en culturele activiteiten  

 
Kinderen aanmoedigen om speelgoed met anderen te delen:  

• focus op volwassene: ouders trots,…  

• focus op de andere: stimuleert perspectief nemen en empathie  

 

3.4 Rolmodellen en sociale normen  

Een belangrijke ander pro- of antisociaal gedrag zien stellen: stimuleert kinderen om 

voorbeeld te volgen  
 
Drie redenen waarom hulpvaardige modellen aanzetten tot helpen:  

• ze stellen een voorbeeld van gedrag dat we kunnen imiteren  

• modellen die voor behulpzaamheid beloond worden, leren dat 

hulpvaardigheid voordelen biedt 

• gedrag van modellen herinnert aan sociale normen die de meerderheid volgt  
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Sociale normen: een algemene gedragsregel die voorschrijft welk gedrag door de 

maatschappij aanvaard wordt en welk gedrag onaanvaardbaar is  

• wederkerigheidsnorm: personen die iets geven, moeten hiervoor vergoed 

worden  

• billijkheidsnorm: mensen krijgen voordelen in verhouding tot wat ze investeren  

• sociale verantwoordelijkheidsnorm: een sociale norm die beklemtoont dat wie 

hulp nodig heeft, moet worden geholpen  

• rechtvaardigheidsnorm: een sociale norm die beklemtoont dat wie hulp 

verdient, moet worden geholpen  
 

4 Interpersoonlijke factoren: wie helpen we?  

4.1 Waargenomen eigenschappen van de persoon in nood  

Vooral aandacht voor twee kenmerken van noodlijdende:  

• aantrekkelijkheid  

• verantwoordelijkheid  

 

Aantrekkelijkheid: meer hulp aan aantrekkelijke personen  
 

Attributie van verantwoordelijkheid:  

• niet zelf verantwoordelijk → sympathie en medelijden → hulp bieden  

• wel zelf verantwoordelijk → boosheid en geïrriteerdheid → geen hulp bieden  

 

4.2 De gepaste combinatie van helper en ontvanger 

Gelijkenis: bevordert hulpbereidheid en ook hoe snel we zullen helpen  

• verhoogt aantrekkelijkheid 

• verhoogt empathische bezorgdheid  

 
Bekendheid: meer hulp  

• meer hulp aan bekenden en dierbaren  

• samenhorigheidsrelatie: wederzijdse verantwoordelijkheid en dus meer hulp  

4.3 Geslacht en hulpvaardigheid  

Mannen: helpen meer  
 
Opmerking: geslachtseffect waarschijnlijk te wijten aan de specifieke focus van de 

meeste studies → mannen zijn meer geneigd om te helpen zoals een ‘ridder op het 
witte paard’ en vrouwen voor dagelijkse hulp  

 

4.4 Anderen om hulp vragen  

Geslachtseffecten:  

• vrouwen vragen vaker om hulp bij ‘kleine problemen’  

• voor mannen: minder sociaal aanvaard en bedreigender voor het zelfbeeld  

 
Remedie voor zelfdestructieve paradox: erkenning van ‘het nut van nederigheid’  
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Agressie  
1 Wat is agressie?  

1.1 Definities en vormen van agressie  

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

Agressief gedrag wordt gekenmerkt door:  

• de onderliggende motivatie = het schaden  

• de aanwezigheid van een intentie  

• gedrag door het slachtoffer niet gewenst  

 

Keerzijde definitie: geen objectieve maatstaf om agressie te meten  
 
Geweld: meer specifiek dan agressie → gedrag uitgevoerd met de intentie om 

ernstige schade te veroorzaken  
 

Agressief gedrag:  

• fysiek of verbaal  

• spontaan (niet-uitgelokt) of reactief (uitgelokt)  

• indivudueel of collectief  

• instrumenteel (iemand schade berokkenen om iets waardevols te verkrijgen) of 

emotioneel (iemand schade berokkenen omwille van de schade)  
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1.2 Pestgedrag  

Pestgedrag: agressief gedrag gericht op slachtoffers die zichzelf niet gemakkelijk 
kunnen verdedigen  
 

In de meeste landen: dalende trend  
 

Onderzoek:  

• een vijfde van de 12-jarigen pest regelmatig anderen en/of wordt zelf gepest  

• op speelplaatsen: gemiddeld 4,5 keer per uur iemand bedreigd  

• ongeveer de helft van de lagereschoolkinderen geven aan iemand gepest te 

hebben  

• slachtoffer: 12,6%  

• agressor: 10,7%  

• zowel slachtoffer als agressor: 3,6% 

 

Sociale netwerksites: cyberpesten is publieke aangelegenheid met vele getuigen en 
agressor kan gemakkelijk identiteit verbergen → remmingen vermindert  
 

Individuen die slachtoffer werden van pesten op school: meer kans om later op het 
werk slachtoffer van pesten te worden  

 
Sharp: een derde van de leerlingen uit een middelbare school rapporteerden 
incidenten waarbij ze gepest werden en die weerslag hadden op verdere 

schoolloopbaan 

• paniek of nervositeit op school 

• steeds terugkerende herinneringen aan de incidenten   

• verstoorde concentratie  

 

Chronisch misbruik door medestudenten: risicofactor voor zelfmoord, depressie en 
een zwakke mentale weerbaarheid  
 

Finse studies: kinderen die gepest werden op 8-jarige leeftijd maken meer kans op 
zelfmoord op 25-jarige leeftijd  

• meisjes: 6,3 keer meer kans  

• jongens: 4 keer meer kans  

 

1.3 De meting van agressie  

Moeilijke doelvariabele om te bestuderen:  

• onethisch om aan deelnemers te vragen om tegen een andere persoon fysiek 

agressief gedrag te uiten  

• niet wenselijk om een situatie te creëren waarin agressie gemakkelijk kan 

worden opgewekt  

• geweld niet alledaags  

 

Correlationeel onderzoek: kan causaliteit van relatie niet aantonen, maar 
experimenteel onderzoek bemoeilijkt  
 

1.3.1 Observatie  

Laboratoriumstudies: experimentele omstandigheden gecreëerd, waarbij agressie 
meestal op een ‘zachte wijze’ bestudeerd wordt 
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Paradigma’s: deelnemers kunnen gedrag stellen waarvan ze denken dat het schade 

berokkent aan een andere partij  
 

1.3.2 Rapportering  

Zelfrapportering: individuen beschrijven hun eigen agressieve neigingen  
 

Aggression Questionnaire: meest gebruikte instrument dat individuele verschillen in 
agressie meet → verscheidene facetschalen  

• fysieke agressie  

• verbale agressie  

• boosheid 

• vijandigheid  

 

Aanvaarding van interpersoonlijke agressie: foute overtuigingen over verkrachting, 
verkrachters en hun slachtoffers, waardoor daders van verkrachting vrijgepleit worden 

voor hun daden en slachtoffers als de schuldigen worden aangewezen  
 
Aanvaarding van interpersoonlijk geweld: de overtuiging dat gedrag dat fysieke, 

psychische of seksuele schade berokkent aan een partner in een hechte relatie, 
aanvaardbaar is  

 

1.3.3 Andere databronnen  

Publiek toegankelijke bronnen: misdaadstatistieken, krantenberichten  

 

2 Crossnationale en intraculturele verschillen  

2.1 Crossnationale verschillen  

Moordcijfers: geven goed beeld van het voorkomen van agressie  

• hoogst in Midden- en Latijns-Amerika (20x gemiddelde westers land)  

• Oost-Europese landen (5x gemiddelde westers land)  

• VS opmerkelijk hoog in vergelijking met andere westerse landen (2x)  

o meer wapengeweld  
o meer gewelddadige verkrachtingen  

o meer geweldplegingen  
 
Culturele variaties in agressie die niet gerelateerd zijn aan moordcijfers:  

• Japan: 64% vrouwen ooit in metro betast  

• rituele genitale verminking van meisjes  

 
Attitudes tegenover agressie:  

• in India: 80% vindt tik onder echtgenoten aanvaardbaar als man de agressor is  

• in VS: 24%  

 

Enkele oases waar weinig of geen geweld voorkomt: gemeenschappen sterk gericht 
op vredevol samenleven en dit vormt belangrijk deel van identiteit  

 

2.2 Intraculturele verschillen  

2.2.1 Geslachtsverschillen  

Mannen zijn gewelddadiger dan vrouwen:  

• 90% van de daders en 76% van de slachtoffers zijn man  

• universeel fenomeen  
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Vrouwen: meer relationele agressie, omdat ze meer waarde hechten aan relaties en 
intimiteit  

 
Relationele agressie: diverse vormen van sociale manipulatie met oog op kwetsen 

• voorliegen  

• roddelen  

• doelpersoon bij anderen in diskrediet brengen  

 

2.2.2 Leeftijd  

Tussen 18 en 24 jaar:  

• meer betrokken bij gewelddaden  

• dubbel zoveel slachtoffers van moord  

• daderschap hoogst  

 

Veroudering populatie: daling van geweld  
 

2.2.3 Etnische achtergrond  

Onderzoek VS:  

• Afro-Amerikanen sterk oververtegenwoordigd als daders van geweldsdelicten 

en ook disproportioneel vaak slachtoffer  

• 90% zwarte slachtoffers door zwarten vermoord en 85% witte slachtoffers door 

witte mensen = intra-etnische component  

Interetnische verschillen niet gemakkelijk te verklaren:  

• kansarmoede 

• achterstelling  

• drugsgebruik  

• culturele verschillen  

 
Intra-etnische verschillen: we hebben de meest positieve ervaringen met mensen in 

de onmiddelijke nabijheid, maar ook de meest negatieve  
 

3 De oorsprong van agressie  

Theorieën vallen uiteen in twee brede categorieën:  

• klemtoon op erfelijkheid (rechtsgezinde politici)  

• klemtoon op sociale context (linksgezinde politici)  

 

3.1 Biologische theorieën  

3.1.1 Driften  

Drifttheorie: de theorie die stelt dat alle gedachten, intenties en gedragingen 
ontstaan vanuit aangeboren driften  

 
Indien bevrediging uitblijft: drift bouwt vanzelf op  
 

Lorenz: mensen bezitten agressiedrift → ‘grote-aaptheorie’  

• door agressief gedrag te stellen, kan het individu zich met succes tegenover 

anderen handhaven, waardoor het zich verzekert van waardevolle middelen  

• meer waardevolle middelen → beter in staat zich voort te planten → agressieve 

tendensen worden doorgegeven en worden uiteindelijk kenmerk van de soort  
→ niet compatibel met evolutionaire benadering  
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3.1.2 De evolutionaire benaderingen  

Daly en Wilson: natuurlijke ouders zijn minder geneigd dan stiefouders om hun kinderen 
te mishandelen of te vermoorden → congruent met evolutieleer  

 
Basis van geslachtsverschillen: vrouwen geven meer de voorkeur aan mannen met 

een hoge status, omdat dit meer kansen biedt aan hun kroost  
 

Agressie bij mannen: middel om die status te verwerven en te behouden, waardoor 
ze hun kans op reproductie verhogen en agressie een kenmerk van de soort wordt  
 

Misdaadstatistieken: ondersteunen evolutionaire denken 

• geweld onder mannen is gewoonlijk het gevolg van een dreigend verlies van 

status of macht, van vernedering of van bedreiging van de seksuele relatie  

• geweld van mannen tegenover vrouwen: seksuele jaloersheid  

 
Evolutionaire verklaringen om verschillende redenen gecontesteerd: grote verschillen 
in agressie geconstateerd in verschillende historische en culturele era’s, MAAR 

tegenstelling is meer schijn dan realiteit → genen manifesteren zich enkel als de 
situatie zich ertoe leent  

 

3.1.3 Gedragsgenetica  

Gedragsgenetica: de studie van de erfelijkheid  

 
Tweelingenstudies: ondersteuning voor evolutionaire perspectief  

 
Hoe concreter het gedrag is dat voorspeld moet worden: hoe moeilijker het is om 
effecten van erfelijkheid te vinden 

 

3.1.4 De rol van hormonen en neurotransmitters  

Testosteron:  

• mannelijke geslachtshormoon  

• mannen fysiek agressiever  

• ook bij vrouwen een verband tussen testosteron en agressie  

• de relatieve lengte van de wijsvinger en de ringvinger is indicatief voor de 

blootstelling van het kind aan prenataal testosteron: langere wijsvinger → 
hogere agressieniveaus (eerder gering verband en enkel bij mannen)  

• onderzoek bij transseksuelen  

o toedienen van mannelijke hormonen verhoogt de vatbaarheid voor 

agressie bij vrouwelijke transseksuelen  
o verlies van hormonen bij mannelijke transseksuelen zorgt voor afname in 

agressieve geneigdheid  
 
Cortisol: effecten van testosteron op agressie afhankelijk van de niveaus van cortisol  

 
Laag serotoninegehalte: verhoogde agressie  

 

3.2 Leertheorieën  

3.2.1 Leren uit eigen ervaring  

Toegepast op agressief gedrag kunnen beloningen op twee manieren ontstaan:  
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• positieve bekrachtiging wanneer de agressie de gewenste resultaten oplevert  

• indien bepaalde respons op een stimulus bestraft wordt, dan wordt associatie 

verzwakt  

 
Aantal randvoorwaarden van effectieve straffen:  

• straf moet onmiddellijk op het agressieve gedrag volgen  

• straf moet groot genoeg zijn om de agressor af te schrikken  

• straf moet consequent toegediend worden en door de agressor als eerlijk en 

rechtvaardig wordt ervaren  

 
Agressief en delinquent gedrag is op zich vaak belonend: sterk beloningsschema  

 
Inherent belonend gedrag afleren: als bestraffingsschema even sterk is als 
beloningsschema, maar veel kans dat het inherent lonende gedrag na een tijdje weer 

spontaan opreedt  
 

3.2.2 Gevaren van bestraffing  

Effecten strafmaat: niet eenduidig  
 

Recidivisme: verschillen in strafmaat hebben geen enkele invloed op het al dan niet 
recidiveren  

 
‘te zware’ straffen niet zonder gevaar: een straf die als onbillijk of willekeurig wordt 
ervaren, kan wraakgevoelens oproepen, waardoor de agressie escaleert in plaats 

van te verminderen  
 

Wanneer strafregime wegvalt: gedrag treedt vaak opnieuw op  
 

Probleem met bestraffing: de overtreder past enkel zijn of haar gedrag aan, maar niet 
de attitudes en normen die aan de basis van dit gedrag liggen → soms 
terugkaatsingseffect (gedrag nog meer gesteld)  

 
Straus et al: hoe vaker een kind gedurende één week een pak slaag kreeg, hoe groter 

de kans werd dat het kind twee jaar later zelf antisociaal gedrag stelt → verband zelfs 
sterker wanneer onderzoekers rekening hielden met  

• de impact van het antisociale gedrag dat het kind eerder stelde  

• het geslacht  

• de etnische achtergrond  

• de sociaal-economische status van de familie  

 

Toedienen van lijfstraffen: sterke correlatie tussen lijfstraffen en verscheidene anti-
sociale gedragingen  
 

3.2.3 Bestraffing als wapen tegen delinquentie  

Goede maat van de effectiviteit van straffen: het feot of gestraft gedrag later nog 
vertoond wordt  

 
Straffen moeten direct worden toegediend: wanneer de gerechtshoven overbelast 

zijn en de gevangenissen overvol zitten, lijkt het verband tussen misdaad en straf 
eerder op een kansspel dan op een rationeel systeem waarbij de strafmaat evenredig 

is aan de misdaad  
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Van der Werf: recidiviecijfers:  

• binnen de 6 jaar: 51% van de veroordeelden recidiveert  

• bij geseponeerde zaken: slechts 38%  

 
Recidive bij jongeren:  

• na periode van 10 jaar: 80% 

• hoogst bij jongeren die veroordeeld waren tot een onvoorwaardelijke 

gevangenisstraf: 85% - 95%  

• laagst bij een geldboete: 69% - 80%  

 
Twee opvallende zaken:  

• de recidivecijfers liggen tamelijk hoog → beperkte effect van straffen  

• de veroordeelden recidiveerden meer dan de beklaagden van wie de zaak 

geseponeerd werd  

 
Moffit: two pathway model → onderscheid tussen twee groepen delinquenten  

• lifecourse-persistent criminelen: zij die al op een jonge leeftijd beginnen en van 

criminaliteit een lange carrière maken  
o 5% - 10% van de criminelen  
o 50% van de misdaden  

• adolescent-limited criminelen: delinquenten die tijdens de adolescentie 

beginnen en spontaan ophouden wanneer ze ongeveer 20 jaar zijn  
 

Inefficiëntie van straffen: straffen zijn een leermiddel, terwijl leden van deze groep net 
een gebrekkig vermogen tot leren hebben  
 

Fazel en Danesh: helft van de mannelijke en 20% van de vrouwelijke 
gevangenispopulatie heeft een antisociale persoonlijkheidsstoornis  

 

3.2.4 Sociaal leren  

Sociale leertheorie: de theorie die stelt dat gedrag wordt aangeleerd door observatie 

van anderen die beloningen of straffen ontvangen  
 

Modellen:  

• versterken agressieve tendens bij observatoren 

• stimuleren positieve attitudes en opvattingen over agressie  

• aggressieve scripts ontstaan als leidraad voor sociaal gedrag en sociale 

probleemoplossing  
 

Prosociale modellen hebben betere effecten: de presentatie van niet-agressieve 
reactie op een provocerende situatie illustreert een geweldloos alternatief en versterkt 

de bestaande weerstand tegen agressie  
 
Observatie van een kalme, voor rede vatbare persoon: kan boze persoon ervan 

weerhouden zich agressief te gedragen  
 

Validiteit van leertheorieën: bieden een uitleg voor verschillen in agressie tussen 
mannen en vrouwen → jongens en meisjes worden met betrekking tot agressief 
gedrag verschillend beloond en bestraft en hebben verschillende modellen  

 
Machismo: verklaaring voor hoge geweldcijfers in Latijns-Amerika  
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4 Sociaalpsychologische theorieën van agressie  

4.1 Frustratie  

Frustratie-agressiehypothese: de stelling dat  

• frustratie altijd tot agressie leidt  

• dat agressief gedrag altijd het gevolg is van frustratie  

 
Twee belangrijke principes:  

• verplaatsing: agressie tegenover een andere doelpersoon dan de bron van 

frustratie, hetzij uit vrees voor de bron, hetzij door afwezigheid van de 
oorspronkelijke frustratiebron  

• catharsis: een afzwakking van agressiviteit als gevolg van het inbeelden, 

waarnemen of feitelijk stellen van agressief gedrag  
 
Onderzoek: inderdaad verband tussen frustratie en agressie, maar frustratie leidt niet 

altijd tot agressie → frustratie wekt vooral agressie op wanneer iemand een belangrijke 
doelstelling, waarop hij of zij denkt recht te hebben, niet kan bereiken  

Hovland en Sears: negatieve correlatie tussen economische welvaart en het aantal 
lynchpartijen van Afro-Amerikaanse mannen  

 
Marcus-Newhall et al: betrouwbaar bewijs voor verplaatste agressie als antwoord op 
provocatie → individuen die een hoge score halen op verplaatsing, vertonen hogere 

niveaus van partnermishandeling en verkeersagressie  
 

Dollard en collega’s: catharsis is een proces dat uit twee stappen bestaat 

• het plegen van agressie verlaagt het fysiologische opwindingsniveau  

• boosheid en neiging om agressie te plegen verlaagt 

 
Bewijs voor contraproductieve effecten van catharsis: stoom aflaten kan personen die 

in catharsis geloven, een goed gevoel bezorgen, maar hun vijandigheid en gevoelens 
van boosheid blijven bestaan en kunnen zelfs toenemen  

 

4.2 Negatief affect  

Stimuli die negatief affect teweegbrengen:  

• lawaai 

• zich in een menigte verdrongen voelen  

• een bedreigde zelfwaardering  

• slechte geuren  

• sigarettenrook  

• fysieke pijn  

• provocatie  

 

Creëren van positief affect: neutraliseert negatieve gevoelens en tempert agressie  
 
Empathie: vermindert agressie tegenover individu  

 
Hitte: mensen verliezen sneller hun zelfbeheersing en gedragen zich agressiever bij 

grote hitte  

• in de zomerperiode meer gewelddaden  

• feit dat nationale feestdagen in het noordelijk halfrond vaker in juli en augustus 

vallen, en in zuidelijk halfrond in december en januari  
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Klimaatopwarming: stijging in agressie  

 

4.3 Fysiologische opwinding  

Opwindingstransfer: het proces waarbij de opwinding opgewekt wordt door twee of 

meer stimuli, maar waarbij de totale opwinding aan een van de stimuli wordt 
toegeschreven  

 
Zillmann et al: de deelnemers die boos waren 

gemaakt en die bovendien een fysieke inspanning 
hadden geleverd, gaven sterkere shocks dan de 
deelnemers die niet boos waren of geen fysieke 

inspanning hadden geleverd  
 

Opwinding-affectmodel: de stelling dat agressie 
beïnvloed wordt door zowel de intensiteit van de opwinding als de aard van de 

emotie die wordt opgewekt  
 

4.4 Cognitieve processen  

Cognitieve neoassociatieanalyse: de opvatting dat onaangename ervaringen 
automatische associaties oproepen met agressiegerelateerd materiaal en woede en 
angst, de gedragsmatige uitkomsten hangen vervolgens ten dele af van cognitieve 

hogere-ordeverwerking  
 

Geheugen: verzameling van schema’s, waarbij concepten aan elkaar verbonden 
worden door associatieve paden  
 

Hoe individu reageert: afhankelijk van de daaropvolgende hogere-orde cognitieve 
verwerkingsprocessen  

 
Indien hogere-ordeverwerking achterwege blijft: vechten of vluchten  

 
Twee belangrijke factoren:  

• situationele wenken die dergelijke automatische gedachten doen ontstaan  

• doelbewuste hogere-ordeverwerking  

 

4.4.1 Automatische activatie  

Wapeneffect: het feit dat loutere aanwezigheid van wapens agressief gedrag 
stimuleert  

 
Mensen met chronisch agressieve neigingen: sterkere neiging om situationele wenken 

aan agressie te relateren dan mensen die minder agressief zijn  
 

4.4.2 Hogere-orde cognitie  

Cognitieve hogere-ordeverwerking: doelbewuste, weloverwogen 
informatieverwerking  
 

Door na te denken: impact van aangeklikte associatieve netwerk kan gemilderd 
worden → bedenken dat er betere alternatieven zijn, voorals als die cognities 

impliceren dat  

• agressie in een bepaalde situatie ongepast is  

• als morele waarden geweldloosheid impliceren  
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Matigende informatie: informatie over de situatie van een persoon waaruit we kunnen 
opmaken dat hij/zij niet de volle verantwoordelijkheid draagt voor handelingen die 

schade toebrachten  
 

In het strafrecht: beklaagden vrijgesteld van straf voor agressie die het gevolg is van 
ontoerekeningsvatbaarheid, dwang, onwetendheid of zelfverdediging  
 

Hogere-ordeverwerking kan worden bemoeilijk:  

• door een grote mate van fysiologische opwinding  

• na het gebruik van alcohol  

 
Alcoholmyopie: dronken personen richten zich vooralop initiële, opvallende 

informatie, maar verliezen meer subtiele wenken uit het oog  
 

Alcohol vermindert angst: remmingen ten aanzien van agressie vermindert of 
wegneemt  

 
Vijandigheidsattributievertekening: de neiging om het gedrag van anderen als 
vijandig te interpreteren  

 

4.5 Een integratief model van agressie  

 
 

5 De invloed van geweldmedia  

5.1 Geweld in de media  

Onderzoeksprogramma naar televisiegeweld:  

• niet minder dan 60% van de programma’s bevat gewelddadig materiaal  

• op 23 bestudeerde kanalen wekelijks 6000 gewelddadige interacties  

• meer geweld in programma’s waarvan kinderen het doelpubliek zijn  

o gebruik van wapens in +13 sinds 1985 verdubbeld  
o lagereschoolkind ziet gemiddeld 500 agressieve episodes per maand  

 
Bewijs van impact geweldmedia: mensen die mediamisdaad nabootsen  
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Mediageweld draagt bij tot agressie, MAAR: is geen voldoende en noodzakelijke 

voorwaarde  
 

Meta-analyse: positief verband tussen blootstelling aan geweldmedia en agressief 
gedrag  

 
Ferguson: betoogde dat verkregen verbanden te wijten zouden zijn aan de vele 
methodologische zwakten van de studies naar agressie 

 
Bij kwaliteitsvolle studies: gemiddelde effectgrootte zelfs groter  

 
Recente meta-analyse: effecten van games (ik-persoon) → blootstelling aan 
gewelddadige videospelletjes significant gerelateerd aan een toename van agressief 

gedrag, maar ook aan agressieve gedachten, agressieve gevoelens en een afname 
van het hulpgedrag  

Game waarin seksistisch gedrag aan bod komt: meer seksistische attitudes  
 

Individuele verschillen: versterken of verzwakken de impact van blootstelling aan 
mediageweld  
 

Ook beïnvloed door:  

• familie 

• leeftijdsgenoten  

• sociale waarden  

 

5.1.1 Langetermijneffecten  

Eron et al: een significant verband tussen blootstelling aan televisiegeweld als kind en 
de mate van agressie als volwassene → heel sterke correlatie voor diegenen die zich 
op jonge leeftijd sterk identificeerden met een agressief model van hetzelfde 

geslacht, of die vonden dat tv-geweld toont hoe de echte wereld is  
Verschillen tussen mannen en vrouwen:  

• bij mannen: verband stabiel en blijft significant tot 48-jarige leeftijd  

• bij vrouwen: verband significant op 30-jarige leeftijd, maar niet meer op 48 jaar  

 

5.1.2 Waarom hebben de media deze effecten?  

Blootstelling kan: houding tegenover agressie beïnvloeden  

 
Door sociaal leren: kinderen vinden dat agressie en geweld normale reacties zijn 
wanneer ze geconfronteerd worden met bedreigingen of problemen  

 
Voortdurende blootstelling: zorgt ervoor dat agressieve gedachten en gevoelens een 

steeds uitgebreider netwerk vormen en dat ze gemakkelijker uit het geheugen kunnen 
worden opgeroepen  

 
Habituatie: adaptatie aan iets waarmee we vertrouwd zijn, waardoor zowel de 
fysiologische als de psychologische reacties afnemen → vertrouwdheid met (media-

geweld zorgt voor een aftopping van de fysiologische opwinding en emotionele 
reacties bij confrontatie met nieuwe gewelddadige incidenten  

 
Cultivering: het proces waarbij de massamedia voor hun publiek een eigen versie van 

de sociale realiteit construeren → beïnvloedt tolerantie tegenover agressief gedrag  
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5.2 Pornografie  

Pornografie: expliciet seksueel materiaal  
 
Effecten van pornografie volgens opwinding-affectmodel:  

• 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 → combinatie met opwinding leidt tot agressie  

 

5.2.1 Geweldloze pornografie  

Enkel effect op agressie in situaties waarin: normale remmingen de man-

vrouwagressie inhiberen, wegvallen  
 
Toevoegen van stimuli die negatief affect veroorzaken: kan in combinatie met de 

opwinding wel tot verhoogde niveaus van agressie leiden  
 

Bij chronisch seksueel actieven: relatief agressieve mannen reageren op dezelfde 
beelden op een heel andere manier dan minder agressieve mannen  

 
Geweldloze pornografie beïnvloedt attitudes: habituatie-effect 

• herhaalde blootstelling aan pornografie vermindert fysiologische opwinding bij 

nieuw pornografisch materiaal  

• delnemers die vooraf veel pornofilms hebben gekeken, stellen minder strenge 

straffen voor voor verkrachters  

• meer negatieve attitudes tegenover vrouwen  

 

5.2.2 Gewelddadige pornografie  

Effect geslachtsgebonden: enkel agressie mannen tegenover vrouwen stijgt  
 
Donnerstein en Berkowitz:  

• films die een seksueel opgewonden vrouwelijk slachtoffer van geweld tonen, 

leiden vanzelf tot agressie  

• films die het lijden van het slachtoffer beklemtoont, had enkel 

agressieverhogend effect bij mannen die werden geprovoceerd  

 
Demaré et al: 36% van mannelijke studenten hadden in het afgelopen materiaal 
gezien waarin een vrouw onder dwang seksuele daden moest stellen  

 
Malamuth en Check: mensen die seskuele films met geweld hadden gezien, 

vertoonden grotere tolerantie tegenover interpersoonlijk geweld op vrouwen en een 
iets grotere aanvaarding van verkrachtingsmythes  

 
‘Profiel van de verkrachter’:  

• seksueel opgewonden bij het zien van gewelddadige pornografie  

• vrouwonvriendelijke attitudes  

• keuren geweld tegenover vrouwen  

 

Mensen met profiel:  

• reageerden het meest agressief  

• meer dwangmatige seksuele contacten in het verleden  

• meer seksueel agressieve intenties voor gedrag in de toekomst  
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5.2.3 Het mogelijke gevaar inschatten  

Twee onderzoeksbevindingen:  

• de correlationele evidentie voor het verband tussen pornografie en seksuele 

misdrijven moeilijk te interpreteren  

• crossculturele vergelijkingen geven evenmin een eenduidig beeld  

 

6 Verborgen geweld  

Drie soorten verdoken geweld:  

• seksuele agressie  

• fysieke agressie tussen partners  

• kindermishandeling  

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  
 
Duidelijk geslachtsverschil: mannen meestal de daders, vrouwen het slachtoffer  

 

6.1.1 Date rape  

Amerikaans onderzoek: meerderheid van de vrouwelijke studente en  een derde van 

de mannelijke studenten rapporteert ooit tot ongewild seksueel contact te zijn 
gedwongen  

 
In het merendeel van seksuele agressies: sprake van alcoholgebruik → cognitieve 

impact van intoxicatie zorgt dat opvallende wenken worden opgemerkt en kan dus 
de interpersoonlijke communicatie verstoren  
 

Date rape drugs: slachtoffer bedwelmen en hulpeloos maken  
 

6.1.2 Sexting  

Sexting: het verspreiden of delen van seksueel expliciete foto’s, video’s of berichten 
via mobiele telefoons of sociale media  

 
Bij Vlaamse tieners: 11% heeft minstens één keer aan sexting gedaan  

 
Twee significante antecedenten van sexting: consumptie van porno en muziekvideo’s  
 

Sexting kan samenhangen met: het ervaren van druk, partnergeweld of seksueel 
geweld  

• druk om seksueel getinte foto’s te sturen  

• hangt samen met offline vormen van seksuele druk  

• digitale vormen van partnergeweld  

 

Risico dat: intieme beelden getoond worden aan een breder publiek dan initieel 
bedoeld  

 

6.2 Partnergeweld  

Partnermishandeling: fysiek geweld, of de dreiging daartoe, gericht van de ene 

partner naar de andere in een hechte relatie  
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Twee bronnen van informatie zijn relevant:  

• nationale cijfers van criminaliteit  

• onderzoek dat gebaseerd is op zelfrapportering  

 

Amerikaanse criminaliteitscijfers:  

• vier keer meer vrouwelijke partners door hun mannelijke partner vermoord  

• bij niet-fatale incidenten vrouwen ook eerder het slachtoffer van fysieke 

agressie  

• vrouwen vaker het slachtoffer van diefstal  

 

 
Studies op basis van zelfrapportering: heel andere conclusies 

• hogere cijfers voor geweld van vrouwen tegenover hun echtgenoot aantonen  

• wanneer slechts één van de twee partners gewelddadig: voor elke 

gewelddadige man zijn er twee gewelddadige vrouwen  

• mannen overtreffen vrouwen op één vlak: toebrengen van verwondingen  

 
Punt van kritiek: de context van agressie wordt niet bestudeerd  
 

Kelly en Johnson onderscheiden:  

• geweld dat dient om de partner te onderdrukken  

• gewelddadige weerstand tegen deze pogingen tot onderdrukking  

• geweld naar aanleiding van dagelijkse conflicten  

 
Geweld tussen partners bepaald door verschillende factoren:  

• persoonsgebonden kenmerken  

• drugs- en alcoholmisbruik  

• lage sociaal-economische status  

• stress 

• interpersoonlijke conflicten  

• sociale isolatie  

• in een gewelddadige familie opgroeien  

 

6.3 Kindermishandeling 

Meldingen over kindermishandeling:  

• vaak nadat iemand signaleert dat het niet goed gaat met het kind  

• helft van de meldingen via professionele organisaties  

• lichamelijke mishandeling (18%) 

• fysieke verwaarlozing (24%) 

• affectieve verwaarlozing (36%)  

• emotionele mishandeling (11%)  

• seksueel misbruik (4%)  

 
Zware vormen van kindermishandeling: vaker door ouders en verzorgers  

• jongens meer slachtoffer van fysiek geweld  

• moeders vaker dader van fysieke mishandeling  

• meisjes vaker slachtoffer van seksueel misbruik  

• vaders vaker dader van seksueel misbruik  

 

Opvallend feit: de mishandelende ouder werd als kind vaak zelf mishandeld  
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Familiale geweldcyclus: de behoeften en noden die door criminele daden worden 

bevredigd, waarbij sommige direct samenhangen met het delinquent gedrag, maar 
andere samengaan met de sociale omgeving en de leefsituatie  

 

7 De reductie van geweld  

7.1 Concrete maatregelen  

• meerdere oorzaken, dus meerdere remedies, maar er is geen algemene 

oplossing voor agressie  

• enkele belangrijke maatregelen  

o reductie wapens  
o toezicht op gewelddadige media en prosociale modellen  

• interpersoonlijk en intiem geweld  

o aanleren van niet-gewelddadige reacties  
o seksuele opvoeding en veranderen attitudes  
o bevorderen effectieve communicatie  

 

7.2 Omvattende programma’s  

Pesten:  

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

• klasgesprekken, gesprekken met dader(s), opstellen reglement tegen 

pesten,… 
 

Delinquentie: oriëntatie op criminogene behoeften (= de behoeften en noden die 
door criminele daden worden bevredigd, waarbij sommige direct samenhangen met 
het delinquente gedrag, maar andere samengaan met de sociale omgeving en de 

leefsituatie) 
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De rechterlijke wereld  
Rechterlijke dwaling: de situatie waarin iemand veroordeeld wordt voor een misdrijf 
dat hij of zij niet begaan heeft, of voor een misdrijf dat nooit heeft plaatsgevonden  

 
Oorzaken van rechterlijke dwalingen:  

• fouten van politie  

o valse bekentenissen 9%  

o slecht onderzoek 2%  
o overijverigheid 4% 

• fouten Openbaar Ministerie  

o geheim houden ontlastend bewijs 7% 
o overijverigheid 3% 

• fouten van getuigen: onjuiste identificatie, meineed en foutieve verklaringen 

van getuigen 37%  

• andere fouten  

o misleidend indirect bewijs 6% 
o incompetente advocaat van de verdachte 2%  

o niet toelaten door rechter van bewijs 1%  
o geen aandacht voor alibi 9%  
o foutieve vaststelling doodsoorzaak slachtoffer 3%  

o ten onrechte ‘guilty plea’ 3%  
o grote publieke druk 13%  

 
Sociaalpsychologen bestuderen tal van vragen die bijdragen aan het recht:  

• de mate waarin leden van politionele diensten in staat zijn om leugens te 

detecteren en hoe ze dit beter kunnen doen  

• het effect van procedurele innovaties die kunnen worden toegepast om de 

competentie van de jury te verhogen  

• hoe jury’s reageren op experts met conflictende conclusies  

• Welke mensen worden door advocaten geselcteerd om in de jury te zetelen?  

• Hoe betrouwbaar zijn bekentenissen, getuigenissen en andere soorten 

bewijsmateriaal die in de rechtszaal aan bod komen?  

• Welke factoren beïnvloeden de strafmaten die door de rechters worden 

toegekend?  

 

1 De selectie van de jury  

1.1 De ondervraging van de kandidaat-juryleden  

Procedure:  

• algemene lijst van kandidaat-juryleden  

• willekeurig een aantal personen geselecteerd en opgeroepen  

• ondervraging  

• filteren op  
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o vooringenomenheid  

o mate waarin ze geneigd zijn partij te kiezen voor openbare aanklager of 
verdediging  

• wrakingsrecht: het recht van de advocaten om zonder toestemming van de 

rechter een beperkt aantal kandidaat-juryleden uit te sluiten, ook al zijn ze 
onbevooroordeeld → vaak op basis van impliciete persoonlijkheidstheorieën 
en stereotypen  

o vrouwelijke juryleden kritischer dan mannen  
o kleidij  

o lichaamstaal  
o eenvoudige regel: wanneer het gezicht van een jurylid je niet bevalt, 

dan is de kans groot dat hij of zij je ook niet sympathiek vindt  
 
Mate waarin kenmerken kandidaat-juryleden waarde hebben voor hun oordelen: 

afhankelijk van de specifieke eigenschappen van de rechtszaak  
 

1.2 De wetenschappelijke selectie van de jury  

Wetenschappelijke selectie van de jury: een methode waarbij eerst op basis van 
onderzoek in de gemeenschap de relaties tussen demografische gegevens en 

attitudes die voor het proces relevant zijn, worden bepaald, waarna deze resultaten 
als een leidraad bij de selectie van juryleden worden gehanteerd  

 
Effectiviteit methode:  

• advocaten die gebruik maken van de wetenschappelijke selectiemethode, 

beroepen zich op een indrukwekkend aantal overwinningen  

• we kunnen onmogelijk weten in welke mate die overwinningen aan de 

juryselectie toe te schrijven zijn  
 
Discussie over effectiviteit: Leidt het wrakingsrecht tot klassenjustitie?  

 
Tegenstanders selectie jury:  

• gaat in tegen intentie om niet-vooringenomen jury’s samen te stellen  

• doet balans van gerechtigheid overhellen naar rijke cliënten die zich dure 

methode kunnen veroorloven  
 
Gemiddelde juryleden: minder hoog opgeleid en ouder  

 

2 Het proces  

2.1 Bekentenissen  

2.1.1 Politieverhoor  

Drie factoren houden verband met het afleggen van bekentenissen:  

• externe druk 

o angstt om opgesloten te worden  

o druk vanwege de politie  
o angst voor geweld vanwege de politie  

o speelt rol in 45% van de bekentenissen  

• interne druk  

o schuldgevoelens  
o de opluchting die schuldige mensen ervaren door het afleggen van een 

bekentenis  
o speelt rol in 40% van de bekentenissen  
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• perceptie van bewijslast  

o verdachten die denken dat er voldoende bewijsmateriaal tegen hen 

beschikbaar is, leggen vlugger bekentenissen af  
o speelt rol in 55% van de bekentenissen  

 
Bij seksuele delinquenten en kindermishandeling: hoge interne druk  
 

Vroeger: agenten gebruikten brute kracht en fysieke intimidatie om een beklaagde 
tot bekentenissen te dwingen  

 
Vandaag: meer gesofisticeerde technieken en verdachten gewezen op recht om te 

zwijgen en recht op bijstand  
 
Inbau et al: verdachten eerste ‘psychologisch isoleren’  

• kleine, lege geluiddichte kamer  

• een tafel en twee stoelen  

• kale wanden  

→ gevoelens van hulpeloosheid en onbehagen  
 
Negen stappen van het verhoor:  

• positieve confrontatie: confronteer de verdachte met verklaringen waaruit 

zijn/haar schuld blijkt  

• in contact komen met de verdachte: breng ‘rechtvaardigende thema’s’ aan 

die het misdrijf lijken goed te spreken  

• hanteren van ontkenningen: onderbreek elke verklaring van onschuld en elke 

ontkenning  

• weerleggen van de argumenten van de verdachte: ga in tegen alle bezwaren 

van de verdachte ten aanzien van de ten laste gelegde feiten  

• vasthouden van de aandacht van de verdachte: zorg ervoor dat de steeds 

passiever wordende verdachte zich niet afsluit  

• inspelen op de gemoedstoestand van de verdachte: betoon sympathie en 

begrip en spoor de verdachte aan om alles te vertellen  

• bespreekbaar maken van de bekentenis: geef de verdachte een verklaring 

waarmee het gezicht kan worden gered voor het plegen van een misdrijf  

• mondelinge bekentenis: breng de verdachte ertoe om alle details van het 

misdrijf te bespreken  

• schriftelijke bekentenis: leg de verklaring vast in een schriftelijke bekentenis  

→ zachte technieken: ondervagers behandelen de verdachte vriendschappelijk, 
betuigen steun, geven advies en ‘minimaliseren’ het misdrijf  
→ harde technieken: ondervragers intimideren de verdachte zodat hij/zij toegeeft 

door de ten laste gelegde feiten te overdrijven of door voor te wenden dat ze over 
bijzonder bezwarend bewijsmateriaal beschikken  

 

2.1.2 Valse bekentenissen  

Valse bekentenis: wanneer een beklaagde bekent een bepaald misdrijf te hebben 

gepleegd, terwijl hij of zij niet schuldig is  
 

Twee soorten bronnen van valse bekentenissen:  

• onschuldige verdachten bekennen onder druk of om aan de onaangename 

situatie te ontsnappen (verliezen langetermijnperspectief)  

• bij een falend geheugen kunnen door suggestie eveneens valse bekentenissen 

verkregen worden  
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Inspecteurs: kunnen net als alle andere mensen moeilijk inschatten of iemand liegt of 
niet → scoren amper boven kansniveau  

 
Verwachting van ondervrager over schuld: kan leiden tot meer dwingende 

technieken en dus tot een groter aantal valse bekentenissen → druk moet niet 
aanwezig zijn  
 

Ondervragers hebben neiging om: gebruik van externe druk als geringer in te schatten 
dan de ondervraagden zelf → geschreven transcripten vervangen door audio- of 

video-opnames  
 
Individuele verschillen: 

• 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  

• suggestibiliteit: het voor waar aannemen van informatie die anderen 

aandragen, waardoor de herinnering aan de feiten verandert  
o amnesie: indien iemand achteraf iets suggereert → bekennen 

▪ wanneer er sprake is van alcohol- of druggebruik  

▪ wanneer iemand extreem geëmotioneerd is  
o individuele verschillen in de mate van suggestibiliteit: veel fantasie en 

inlevingsvermogen  
o instrument om inschikkelijkheid te meten (Gudjonsson)  

▪ gebaseerd op verhaal waar achteraf vragen over worden 
gesteld  

▪ sommige mensen voegen door suggestie allerlei extra feiten toe  

 
Valse bekentenissen onder bepaalde condities gemakkelijk uit te lokken:  

• de presentatie van vals bewijsmateriaal  

• de herinnerbaarheid van het ten last gelegde feit  

 

2.1.3 Bekentenissen en de jury  

Klassiek attributioneel dilemma: bekentenis vrijwillig afgelegd of niet  

• dispositionele attributie: verdachte schuldig  

• situationele attributie: druk uit omgeving  

 

Sociale beoordelaars: vallen vaak ten prooi aan fundamentele attributiefout  
 

Kassin en Sukel: gesimuleerde jury  

• controleconditie (geen bekentenis): slechts 19% denkt schuldig  

• tweede conditie (direct bekentenis): 62% denkt schuldig  

• derde conditie (bekentenis onder druk): 50% denkt schuldig → deelnemers 

oordeelde dat bekentenis was afgedwongen en beweerden dat ze daarom 
niet beïnvloed zouden worden door de bekentenissen  

 
Juryleden: sterk beïnvloed door een bekentenis als bewijsmateriaal, zelfs indien deze 

bekentenis duidelijk werd afgedwongen  
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2.2 De polygraaf  

Polygraaf: een instrument dat fysiologische opwinding registreert via diverse 
indicatoren, zoals hartslag, bloedvolume, bloeddruk, huidgeleiding, huidtemperatuur 
en snelheid of volume van de ademhaling  

 
Polygraaf bij politionele diensten: gebruikt om bedrog te detecteren → assumptie dat 

mensen gespannen en opgewonden worden wanneer ze liegen  
 

Relevante vragen: vragen aan de beklaagde gesteld tijdens de polygraaftest die 
handelen over het misdrijf en de grootste mate aan fysiologische opwinding 
veroorzaken  

 
Controlevragen: vragen aan de beklaagde gesteld tijdens de polygraaftest die 

betrekking hebben op feiten die voor het misdrijf niet relevant zijn en minder 
opwinding uitlokken  

 
Vals positieven: personen die naar waarheid hun onschuld bepleiten, slagen toch niet 
voor de test  

 
Patrick en Iacono:  

• polygraaf in politiedossiers accuraat voor 98% van de verdachten die later 

inderdaad schuldig bleken te zijn  

• 45% van de verdachten die uiteindelijk onschuldig werden bevonden, waren 

volgens de test wel schuldig  
 

Test kan gemakkelijk worden vervalst: beklaagden kunnen de polygraaf bedriegen 
door 

• de spieren te spannen 

• op de tong te bijten  

• de tenen te krullen  

• andere technieken die de spanning opdrijven terwijl ze op de controlevragen 

beantwoorden  

 
Alternatieve methoden:  

• de spintane elektrische activiteit van de hersenen  

• pupilverwijding  

• onvrijwillige spierbeweging in het gelaat  

• reactietijden (schuldige reageert trager op misdaadrelevante informatie)  

 

Schuldigekennistest:mensen reageren met een andere intensiteit op bekende stimuli 
dan op onbekende stimuli  

• reacties op stimuli die nauw verbonden zijn met de misdaad en op stimuli die 

niet direct verbonden zijn met de misdaad met elkaar vergelijken  

• schuldige personen reageren sterker op de misdaadrelevante stimulus dan op 

de controlestimuli  
 

2.3 Getuigenissen  

Werking menselijke geheugen: niet zo eenvoudig en onfeilbaar  
 

Herinneringen: nooit geheel accurate reproducties van originele ervaringen → 
onvolledig omdat aandacht, stress en emoties een selectieve invloed hebben op wat 

wordt waargenomen  
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Tijdens opslaan en ophalen: interpretaties en reconstructies spelen een rol → fouten  
 

 
Herinneringen kunnen veranderingen ondergaan:  

• door het incorporeren van later gekregen informatie  

• door het verwarren van bronnen waaruit bepaald informatie werd verkregen  

• producten van fantasie, verbeelding of door andere gesuggereerde feiten  

 

Drie sequentiële stadia van belang:  

• acquisitie: percepties van de getuige op het ogenblik dat het incident zich 

voordoet  

• opslag 

• herinnering: informatie uit het geheugen gehaald wanneer ernaar gevraagd 

wordt  

 

2.3.1 Acquisitie  

Fouten in acquisitiefase: ergste fouten, omdat het geheugen dan onherroepelijk 

innacuraat is  
 

Factoren die acquisitie verstoren:  

• getuige zag het incident van op grote afstand  

• getuige had slechts een fractie van een seconde tijd  

• getuige werd afgeleid door andere zaken  

• het was donker  

• verdachte had een masker aan  

• extreme emoties: hoge mate van stress en fysiologische opwinding → 

tunnelzicht (= overdreven aandacht voor de centrale kenmerken van een 
stimulus ten koste van de perifere kenmerken)  

• alcohol: dronken personen herinneren zich minder  

• wapenfocuseffect: de aanwezigheid van een wapen slorpt de aandacht van 

een getuige op, waardoor die minder op de dader let  

• minder nauwkeurig bij perceptie van mensen met andere etnische 

achtergrond → vooringenomenheid bij crossraciale identificatie (= leden van 
de eigen etnische groep worden beter geïdentificeerd dan leden van een 
andere etnische groep)  

 

2.3.2 Opslag  

Langere intervallen tussen gebeurtenis en oproepen: verminderde accuraatheid  
 
Opgeslagen informatie wordt bewerkt:  

• horen wat andere omstaanders vertellen  

• antwoorden op vragen van onderzoekers en reporters  

• spreken met anderen  

• lezen erover  

→ tegen de tijd dat de getuigen officieel worden ondervraagd of in de rechtbank 
getuigen, kunnen we ons terecht afvragen of het geheugen niet te veel ‘vertroebeld’ 
is  

 
Loftus en Palmer: geheugen kan worden vervormd door slechts één suggestieve 

vraag die net na de feiten gesteld wordt  
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Verkeerde-informatie-effect: informatie die na een gebeurtenis wordt verstrekt, wordt 
in de herinnering van de gebeurtenis geïntegreerd  

 
Ook wanneer informatie grondig verankerd lijkt in het geheugen: nog vervormingen  

• vele mensen hebben levendige herinneringen aan de situatie waarin ze 

verkeerden toen ze schokkend nieuws vernamen  

• ook deze levendige herinneringen kunnen fout zijn  

 

2.3.3 Herinnering  

Line-up:  

• grote impact op geheugen getuige  

• resulteert vaak in tragische vergissingen  

• vier factoren die identificatieproces beïnvloeden  

o samenstelling van de line-up  
▪ samengesteld uit personen die beantwoorden aan de algemene 

beschrijving van de dader  

▪ alles wat verdachte van anderen onderscheidt, verhoogt kans 
om geselecteerd te worden  

o familiariteit 
▪ we herinneren ons vaak een aangezicht, maar vergeten de 

omstandigheden  
▪ familiariteitseffect: we zijn geneigd emand die we recent hebben 

gezien als dader te identificeren  

o instructies die bij line-up aan getuige gegeven wordt  
▪ instructies gebaseerd op vooringenomenheid: verplicht voelen 

om iemand te kiezen → identificatie onschuldige  
▪ dubbelblinde procedure: politieagent die de line-up presenteert 

is niet op de hoogte van wie de beklaagde is  
o grootte van de line-up  

▪ ruime keuze: relatieve beoordeling → selecteren wie het best op 

de dader lijkt  
▪ absolute beoordelingen verminderen het risico op verkeerde 

identificatie  
▪ show-up: procedure waarbij de politie de verdachte alleen, 

zonder andere potentiële daders, aan de getuige presenteert, 

waardoor de getuige geneigd is om absolute beoordelingen te 
maken → accuraatheid stijgt  

 

2.3.4 Getuigenissen van kinderen  

Onderzoek: kleuters zijn meer dan oudere kinderen en volwassenen geneigd om 

eenvoudige verhalen naderhand te wijzigen door suggestieve vragen in hun 
geheugen te incorporeren  

 
Ceci et al: jonge kinderen worden, door een bepaalde vraag voortdurend te 
herhalen, ertoe aangezet om hun herinneringen of ten minste hun antwoorden te 

veranderen → herhaling vraag doet kind denken dat zijn antwoord fout is  
 

Valse herinnering bij kinderen: niet enkel beperkt tot situaties waarin het kind 
suggestieve vragen dient te beantwoorden  
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2.3.5 Getuigenissen in de rechtszaal  

Wells et al: juryleden hebben de neiging om de accuraatheid van de getuigen te 
overschatten en slagen er niet in om correcte en valse identificaties te onderscheiden  
Één uitzondering die ons wel in staat stelt om accuraatheid in te schatten: de snelheid 

waarmee getuigen de identificatie verrichten  

• correcte identificatie: zonder veel moeite, snel en automatisch  

• inaccurate identificatie: voorzichtig en weloverwogen eliminatieproces  

 

’10-12-secondenregel’: getuigen die hun identificaties binnen de 10-12 seconden 
maakten, behaalden een niveau van accuraatheid van 90%, anderen 50%  
 

Ander probleem: juryleden hebben de neiging om een getuigenis te beoordelen op 
basis van het vertrouwen dat de getuige in zijn of haar getuigenis heeft  

• vertrouwen en accuraatheid gaan slechts matig met elkaar samen → 

bepaalde determinanten vertrouwen hebben geen impact op  accuraatheid  

• identificatiefeedback 

• getuigen die herhaaldelijk over observaties worden ondervraagd, worden 

steeds zelfzekerder  

• getuigen die over verkeerde identificaties positieve feedback krijgen, hadden 

meer positieve blik op aantal meer technische aspecten van getuigenervaring  

 

2.3.6 De getuigendeskundige  

Elke deskundige: werpt kritische en unieke blik op het feitenmateriaal  

 
Burgers die deel uitmaken van jury: vaak weinig kennis over de werking van perceptie, 

geheugen en communicatie  
 
Stinson et al:  

• rechters en advocaten maken vaak wel een onderscheid tussen eerlijke en 

suggestieve instructies  

• beseften niet dat getuigen eerder iemand als dader identificeren wanneer de 

foto’s tegelijk worden getoond  
 

Waarover wil de expert getuigen:  

• wapenfocus: de aanwezigheid van een wapen trekt sterk de aandacht, 

waardoor daderkenmerken minder aandacht krijgen, wat de accuraatheid 

van de getuigenis reduceert 

• crossraciale vertekening: ooggetuigen identificeren beter leden van hun eigen 

etnische groep dan van leden van een andere groep  

• alcohol: alcoholintoxicatie heeft een negatieve invloed op de kwaliteit van de 

herinnering  

• de verwoording van vragen: de getuigenis van een ooggetuige kan minder 

accuraat zijn omdat de getuige geantwoord heeft op suggestieve vragen  

• informatie na de gebeurtenis: de herinnering van een ooggetuige wordt 

beïnvloed door de informatie die achteraf bij de herinnering gevoegd werd  

• line-upinstructies: instructies berustend op vooringenomenheid hebben een 

effect op de bereidheid van een getuige om een identificatie te maken  

• vertekening geïnduceerd door familiariteit: het zien van foto’s van een 

verdachte kan er later toe leiden dat de getuige deze persoon in een line-up 
eerder zal kiezen  

• suggestibiliteit van het kind: jonge kinderen zijn heel kwetsbaar voor 

suggestieve vragen en voor allerlei vormen van sociale druk  
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• accuraatheid – zekerheid: de zekerheid van een ooggetuige is geen goede 

voorspeller van diens accuraatheid  

2.4 Niet-toegelaten bewijsmateriaal  

Bedoeling van een proces: beklaagde krijgt eerlijke kansen en jury is 
onbevooroordeeld  

 

2.4.1 Publiciteit voor het proces  

Blootstelling aan berichtgeving voordat het proces begint: kan de beoordelingen van 

de toekomstige juryleden vertekenen, meestal in ongunstige zin voor de beklaagde  
 

Mogelijke gevaren publiciteit voor proces:  

• vaak informatie openbaar gemaakt die later niet in het gerechtelijke dossier 

wordt toegelaten  

• timing belangrijk  

 

Onderzoek: hoe meer we over een zaak weten, hoe groter de kans is dat we de 
beklaagde schuldig zullen vinden, zelfs wanneer we beweren onpartijdig te zijn  

 
Schijnjury: omdat de feitelijke beraadslaging bij echte zaken niet kan worden 
geregistreerd, wordt een beroep gedaan op onderzoeksdeelnemers die in groepen 

van zes of twaalf personen over een fictieve rechtszaak oordelen, waarbij hun keuzes 
voor en na de groepssessie worden nagegaan  

 
Kramer et al: publiciteit voor proces heeft wel degelijk negatieve effecten 

• neutraal materiaal: 33% denkt schuldig  

• negatieve publiciteit: 48% denkt schuldig  

 

Twee onrustwekkende bevindingen:  

• juryleden die slaagden op een test op vooringenomenheid oordelen amper 

anders dan juryleden die als vooringenomen werden geïdentificeerd  

• juryberaadslaging corrigeert geenszins voor de vertekening door de negatieve 

informatie  
 

2.4.2 Ontoelaatbaar materiaal  

Juryleden weigeren instructies rechter te volgen om getuigenis te negeren:  

• wordt als censuur ervaren  

• juryleden willen de juiste beslissing nemen  

 
Waarschuwing van de rechter: meer effect wanneer belangrijke inbreuken op de 

rechten van de beklaagden in het geding zijn en dat de inschikkelijkheid voor 
dergelijke instructies tijdens de juryberaadslaging vergroot  

 
Belangrijk ritueel: instructies van de rechter net voor de juryberaadslaging → 
bedoeling om  

• juryleden relevante begrippen bij te brengen  

• ze te informeren over de mogelijkheden om tot een uitspraak te komen  

• hen op de hoogte te brengen van de te volgen procedure bij de 

beraadslaging  
 
Redenen waarom instructies weinig impact hebben:  

• het niet begrijpen van de instructies  
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• slechte timing  

3 De beraadslaging door de jury  

3.1 De groepsdynamica van beraadslaging  

Uiteindelijke verdict: meestal voorspelbaar op basis van de standpunten die de 
meerderheid van de individuele juryleden bij de eerste stemronde innemen (= 

meerderheidregel)  
 
Neiging tot mildheid: de tendens dat jury’s gemakkelijker tot vrijspraak te bewegen 

zijn dan tot veroordeling  
 

Groepsproces van collectieve oordeelsvorming: juryleden die alleen beslissen zijn 
meer geneigd om schuldig te oordelen dan juryleden die in een groep tot een 

beslissing komen  
 
Twee processen bij dominante meerderheid:  

• informationele beïnvloeding: overtuigd door argumenten  

• normatieve beïnvloeding: gedrag openlijk aanpassen aan dat van de 

meerderheid  
 
Sociale druk groter wanneer:  

• jury’s expliciet stemmen  

• de jury door de rechter wordt aangespoord om meningsverschillen bij te 

leggen  
 

3.2 De grootte van de jury  

Zeskoppige jury: 

• proceskust drukken  

• efficiëntie van het recht verhogen  

• eenzame minderheidslid in een 5:1-verhouding is meer geïsoleerd dan 

minderheidsleden bij 10:2  
→ in processen waarbij de beklaagde door de meerderheid wordt veroordeeld, vormt 

het hanteren van kleine jury’s een inbreuk op de rechten van de verdediging  
 

3.3 De meerderheid beslist  

Saks: 2,5% van de jury’s niet tot consensus bij burgerlijke zaken en 0,6% bij strafzaken  
 

In niet-unanieme jury’s: beoordelen andere juryleden van hun groep als meer 
bevooroordeeld, maar zichzelf als minder geïnformeerd en minder zelfzeker over de 

uitspraak  
 
Meerderheidsregel: langere discussies en minder aandacht voor het stemmen zelf  

 

4 Het straftoemetingsproces  

Algemene klacht: te veel ongelijkheid  

 

4.1 Straftheorieën  

Straftheorieën: het globale perspectief op de praktijk van het straffen dat ingaat op 

de algemene rechtvaardiging van de praktijk van het straffen en een antwoord 
formuleert op de vraag wie voor straf in aanmerking komt en op welke wijze hij of zij 

gestraft moet worden  
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Bestaan uit twee componenten:  

• ze bevatten de algemene rechtvaardiging van de praktijk van het straffen  

• het antwoord op de vraag wie in aanmerking komt voor straf en op welke wijze 

gestraft moet worden  
 

Retributivisme: een straftheorie die stelt dat de gerechtigheid eist dat straf aan plegers 
van delicten wordt opgelegd, waardoor er wraak wordt uitgeoefend voor het 
onrecht dat plegers van misdrijven de maatschappij aandeden 

• straf vindt rechtvaardiging in het verleden  

• in zichzelf moreel rechtvaardigend  

• straf moet proportioneel aan delict  

• probleem: gewichten berekenen  

 

Utilitarisme: een straftheorie die stelt dat straffen gerechtvaardigd is omdat het 
toekomstig algemeen welzijn verhoogd wordt door reductie en preventie van 

criminaliteit  

• individuele en algemene afschrikking 

• rehabilitatie  

• het onschadelijk maken of het beperken of volledig afnemen van de 

bewegingsvrijheid  

• probleem: conflict tussen zachte en harde strafmaatregelen  

 

De Keijser: rechters zijn over het algemeen zachtere strafmiddelen genegen dan de 
bevolking  

 
Rechters als groep hebben niet echt voorkeur: ofwel pluralisme, ofwel straftheorieën 
niet als relevant beschouwd  

 

4.2 De rechterlijke persoonlijkheid  

Specifieke kenmerken die gemakkelijk operationaliseerbaar zijn:  

• de opvattingen over de oorzaken van criminaliteit  

• opvattingen over de ernst van criminaliteit als maatschappelijk probleem  

• taakopvattingen  

• politieke en religieuze oriëntaties  

• opleiding 

• werkervaring  

 

Angelsaksische recht: rechter is voor het proces weinig geïnformeerd en intervenieert 
relatief weinig in het proces  

 
Continentale rechtspraktijk: rechters nemen op voorhand het dossier door, omdat 

mondelinge toelichting op het proces veel tijd vergt en de rechter intervenieert in 
grote mate  
 

4.3 Gerechtigheid  

Klassieke benaderingen: stellen dat gerechtigheid door de actoren in het recht 
bepaald wordt door de uitkomsten van het proces  

 
Thibaut en Walker: tevredenheid is niet alleen afhankelijk van de uitkomsten, maar ook 

van de procedures die worden toegepast  
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Procesbeheersing: de mate waarin een procedure het de betrokken partijen mogelijk 

maakt om hun visie op de zaak in de rechtbank voor te leggen  
 

Twee opvattingen over impact procesbeheersing op gerechtigheid:  

• onderzoekers dachten dat de partijen in het proces een stem willen hebben 

omdat dit de kans op een gunstige uitspraak verhoogt  

• ervaren rechtvaardigheid vooral gebaseerd op het louter kunnen uiten van 

een stem in het proces 

 
Procesbeheersing:  

• geeft personen het gevoel dat hun stem de moeite waard is om gehoord te 

worden  

• garandeert hen een respectvolle behandeling  

 
Procedurele aspect: ongeacht of we akkoord gaan met de uitkomst van een 

rechtszaak, vinden we tenminste troost in het feit dat beide partijen hun deel van het 
verhaal hebben verteld  

 
Accusatoire rechtspleging: een rechtssysteem waarbij het Openbaar Ministerie en de 
verdediging tegenover elkaar geplaatst worden en ze allebei een van beide partijen 

vertegenwoordigen  
 

Inquisitoire rechtspleging: een rechtssysteem waarbij een neutrale onderzoeker of 
onderzoeksrechter voor beide partijen bewijsmateriaal verzamelt en dit tijdens het 

proces presenteert  
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