
Sociale psychologie 

 

Hoofdstuk 1: Inleiding 

1. De mens is een sociaal dier 
Omdat we verzot zijn op  

- Nadenken over onszelf en anderen  
- Nadenken over hoe reageren in sociale situaties  
- Anderen observeren en analyseren  
- Voorspellen hoe iemand zich zal gedragen  

 
Belangstelling sociaalpsychologische thema’s in de media bv Corona, Trump, Temptation (houdt ons niet alleen bezig 
in echte leven) -> amateurpsychologen  
 
Er wordt verwacht dat sociale psych. bedraagt tot begrijpen en oplossen mts problemen  
 
Sociale context sterke invloed op gedrag  
 

2. Sociale psychologie: definitie en verwante disciplines  
2.1 Definitie van sociale psychologie 

wts studie (a) naar wijze waarop 
-  gedachten, gevoelens, motivaties en gedragingen (b) beïnvloed worden door aanwezigheid anderen (c) 
- hoe we zelf invloed uitoefenen op andere persoon denken, voelen en zich gedragen  

a) vaak experimenten en gevalideerde vragenlijst (wts en systematisch -> niet louter intuïtief), geen perfecte 
wts en ultieme kennis 

b) bestuderen aspecten sociaal gedrag: manier waarop individu de sociale wereld subjectief waarneemt, 
begrijpt en interpreteert  
cognitieve, affectieve en motivationele aspect  

c) sociale aard individu, ook niet-sociale factoren die invloed hebben (bv hitte- agressie (elkaar pijn doen))  
 
 
Onderscheid andere domeinen: gerichtheid op individu in context sociale relaties en situaties 

2.2 De kracht van de situatie 

- Continue beïnvloed door sociale omgeving 
 

Bv.  Stanford Prison experiment – Zimbardo P. 
Bv. Reagan – mondale debat: beoordeling bij oneliners en reactie > zonder oneliners en met reactie > met oneliners 
en zonder reactie -> reacties publiek maken het verschil 
 
Kracht van de reactie van anderen: applaus, retweeten,… 
 

2.3 Sociale psychologie en verwante disciplines  
Nauw verwant aan sociologie en persoonlijkheidspsychologie   

Sociologie Persoonlijkheidspsych Sociale psych 
Studie groepsfactoren  
Bv. meisjes- jongens voorkeur 
vrije tijd  

Cross-situationele stabiliteit 
tssn individuen (één bron 
gedrag: persoon zelf)  

- Dispositionisten 
Bv. persoonlijkheid voorkeur 
vrije tijd 

Studie individuele niveau 
(impact situatie op personen) 

- situationisten  
Bv. conditie voorkeur vrije tijd  



  Veel meer experimenten dan 
sociologie om gedrag te 
onderzoeken  

 
Interactionisme: wisselwerking individuele verschillen en situatie  

- zwakke situaties: < impact situatie, > impact disposities (stilte/babbel wachtzaal dokter) 
- sterke situaties : > impact situatie, < impact persoonlijkheid (les auditorium) 

 
Opkomst multilevel analyses: combinatie socio en socia: effecten variabelen op groeps- en individueel niveau in elke 
analyse nagaan  
 

2.4 Andere psychologische domeinen  
Belangrijke input: cognitieve (interface: sociale cognitie), klinische, arbeids- en organisatiepsychologie  
 

2.5 Sociale psychologie en mensenkennis  
Mensenkennis blijkt niet altijd te kloppen 
 

3. De geschiedenis van de sociale psychologie 
Lange historie, korte geschiedenis 
Eerste labo voor experimentele psych: 1879 Leipzig: Wundt W. 

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

Niet echt één aanwijsbare grondlegger. Eerste onderzoek wel zeker Franse herkomst 
- Gustave Le Bon: Psychologie des Foules : massageweld in late 19e eeuw  

Massa bezorgt individu een gevoel van anonimiteit -> verliezen verantwoordelijkheidsgevoel 
- Triplett N.: fietsers neiging om sneller te fietsen in bijzijn van anderen  
- Ringelmann M.: geleverde prestatie minder bij toename groep? Bij touwtrekken: slechter presteren 
- Féré C.: aanwezigheid anderen -> betere prestatie bij indrukken handgreep? 

 
Eerste handboeken: 

- McDougall W. (Engelse psych.) 
- Ross E. (Amerikaan) 
- Allport F. (Amerikaan): tot nu algemeen aanvaard (experiment als geprefereerde methode en interactie 

personen en hun sociale context) 
 

3.2 De jaren van bevestiging (1936-1960) 
Voor, tijdens, na WOII verhoogde belangstelling  
Society for the Psychological Study of Social Issues: jonge psychologen die moeilijk werk vonden, aandacht voor mts 
problemen 
Aandacht verder in de hand gewerkt door Hitler  
 
Kurt Lewin als vader van de sociale psychologie beschouwd (fundamentele grondbeginselen discipline 
geformuleerd)  

- Gedrag afhankelijk v. persoon en omgeving  
Intern/extern 

- Sociaalpsych. theorieën= toepasbaar voor oplossingen mts problemen  
Geen onderzoek zonder actie, geen actie zonder onderzoek  

 
Belangrijke auteurs en bijdragen tot soc. psych. in jaren ‘50 

Adorno Theodor et al. The Authoritarian Personality  
Invloedrijk boek over vooroordelen en ideologische 
attitudes  

Allport Gordon The Nature of Prejudice 



Onderzoek naar stereotypering, vooroordelen en 
intergroepcontact 

Asch Solomon Conformiteit en persoonsperceptie 
Behoefte v personen om zich te conformeren aan 
meerderheid, hoe men zich over anderen een beeld 
vormt 

Festinger Leon Sociale vglstheorie, cognitieve dissonantietheorie 
Zichzelf leren kennen door zich met anderen te vgl, 
behoefte aan consistentie tussen cognities en gedrag 

Hovland Carl et al. Attitudes en persuasieve communicatie 
Kelley Harold Attributietheorie, kosten en baten sociale relaties 

analyseren 
Heider Fritz Attributietheorie, oorzaken toeschrijven aan gedrag 

Balanstheorie, behoefte aan consistentie tssn 
gedachten, gevoelens en sociale relaties  

 
3.3 Groei en debat (1960-1975) 

Periode van grote productiviteit en uitbreiding. 
Sociaalwetenschappers en sociaalpsychologen betrokken bij oplossen mts problemen die niet werden opgelost/ er 
kwamen nieuwe in de plaats. 
Periode gekenmerkt door crisis, vertwijfeling en debat (onenigheid waarde labo-experimenten) 

- Ethische kritiek 
- Methodologische artefacten; verwachtingen onderzoekers beïnvloeden gedrag 
- Cultureel en filosofisch relativisme: theorieën getest in labo zijn historisch en cultureel beperkt 

Sociale psychologie nog steeds gedomineerd door mannelijke onderzoekers 
 

3.4 Methodologisch en inhoudelijk pluralisme (1975-heden) 
- Belang labo-exp blijft groot, maar ook nieuwe onderzoeksmethoden (multimethodisch) 
- Opkomst sociale cognitie: hoe nemen we info over onszelf en anderen waar, hoe onthouden en 

interpreteren we deze. -> cognities invloed op hoe we ons voelen (koele benadering) 
Hete benadering: sociale psych.: richten op emotie en motivatie als determinant cognities en gedrag 

- Internationalisering (eerst all-American enterprise) 
- European Association of Experimental Social Psychology: European Journal of Social Psychology 

Asian Association of Social Psychology 
 

4. Sociale psychologie in de 21ste eeuw 
4.1 Hersenonderzoek 

Nieuwe beeldvormingstechnieken (oorspronkelijk voor medische toepassingen, mogelijk maken brein in werking 
bestuderen) 
fMRI in onderzoek steeds populairder 

è Sociale neurowetenschap: studie v/d relatie tssn neurologische en sociale processen  
 
4.2 Het internet 

Evolutie i/d manier waarop informatie wordt verworven en hoe we communiceren 
Digitale voetafdruk steeds groter -> meer gegevens beschikbaar 
Verschillen tssn online vs offline sociaalpsych processen? 
Maakt nieuwe onderzoeksmethoden mogelijk 
 

4.3 Sociaal-culturele perspectieven 
Crosscultureel- verschillen en gelijkenissen tussen culturen (individualistische vs collectivistische culturen)  
Criteria indi/collec 

- Complexiteit mts (meerder groepen identificeren: minder trouw aan één bepaalde groep) 
- Welvaartspeil (financieel onafhankelijk v elkaar, + sociale mobiliteit) 



- Heterogeniteit (homogene/hechte mts <-> losse mts met veel culturele diversiteit 
Multicultureel- verschillen en gelijkenissen binnen een cultuur 
 

4.4 Open wetenschappen  
Stapelgate: zelfverzonnen gegevens  

è Openheid, transparantie, reproduceerbaarheid  
- Preregistratie: verwachte uitkomsten kenbaar maken op platform 
- Onderzoeksgegevens bewaren en evt beschikbaar stellen 
- Reproduceerbaarheid: protocol volgen 

Evenwicht zoeken tussen blijvende theoretische vernieuwing en consolidatie bestaande kennis 
 

- Samenvatting (handig= zie boek) 
- Kernbegrippen  

 
Hoofdstuk 2: Onderzoeksmethoden  

1. De ontwikkeling van hypothesen 
Hypothese: expliciete, toetsbare voorspelling al dan niet optreden v/e gebeurtenis  
Theorie: georganiseerde set abstracte principes: geobserveerde fenomenen verklaren (lot om overtroffen te worden 
door nieuwe theorieën) 
 

1.1 Een goed idee 
Gebaseerd op theorie, observatie, intuïtie/persoonlijke ervaringen 
 

1.2 Opzoeken van psychologische literatuur 
Nakijken idee literatuur: secundaire (boeken waarin onderzoeken worden samengevat zonder alle info te geven 
over oorspronkelijke artikel) en primaire (eigenlijke onderzoek) bronnen 
 
Primaire bronnen opzoeken op zoekmachines als Google scholar/ Web of Science 
 

2. Het operationaliseren van variabelen 
Steunend op observatie, ervaring of theorie -> hypothese formuleren 
Conceptuele variabelen: variabelen waarop hypothese betrekking heeft, omzetten in manipuleerbare of meetbare 
variabelen om hypothesen te toetsen 
Operationele variabele: specifieke manier waarop conceptuele variabele wordt gemanipuleerd of gemeten 

- Operationele definitie: procedure om c.v. te meten of te manipuleren  
Meerdere operationalisaties mogelijk 
Geen enkele operationele variabele dekt volledig de conceptuele 

- Begripsvaliditeit: mate waarin meetinstrumenten -> meten concept variabelen wat ze bedoelen te meten 
Experimentele manipulaties -> manipuleren conceptuele variabelen die ze bedoelen te manipuleren 
 
2.1 Zelfbeschrijving 

- Deelnemer beschrijft zelf 
- Enkelvoudige/meervoudige vragen die concept meten bv schaal subjectief welbevinden 
- Problemen: sociaal wenselijkheid, inwilligingstendens (neiging affirmatief te antwoorden) 
- Schalen en schaalankers (helemaal rechts/links aanduiden lijkt bijzonder) 

 
2.2 Gedragsobservatie 

- Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid: mate waarin verschillende waarnemers overeenstemmen in 
waarnemingen (coderen verbale en non-verbale gedragingen) 

- Vertekening bij zelfpresentatie (zo goed mogelijk voorstellen in dagelijkse leven) 
- Volgorde-effect (KEB-wedstrijd)  
- Observatiemethoden goede aanvulling zelfomschrijvingen  



 
3. Ideeën testen: onderzoeksplannen 

3.1 Beschrijvend onderzoek 
- Niet hypothesetoetsend 
- Observationeel onderzoek (systematische observatie: ‘nice to know’) 
- Archiefonderzoek  
- Opiniepeiling (af en toe grote afwijkingen) 

 
3.2 Correlationeel onderzoek: de relatie tussen variabelen  

- Hypothesen relaties tssn variabelen 
- Correlatiecoëfficient (positief, negatief, nul)  
- Problemen: causaliteit (A -> B of B -> A?) 

 
3.3 Experimenten: manipuleren van de situatie  

- Causale relaties aantonen (experimentator controle gebeurtenissen, deelnemers toevallig toegewezen aan 
condities) 

- Volkomen toevallige toewijzing 
- Onafhankelijke en afhankelijke variabelen: 

Onafhankelijk: factoren die gemanipuleerd worden om te zien of ze effect hebben op afhankelijke 
variabelen 
Afhankelijke variabelen: waarde gemeten om te zien of waarde beïnvloed wordt door één/meerdere 
onafhankelijke variabele  

- Hoofd en interactie-effect: significantiedrempels: 0,05, 0,1, 0,001 
Hoofdeffect: effect onafh. variabele op afh. (vergelijken gemiddelden) 
Interactie-effect: 1 onafh. variabele afhankelijk is waarde v/e andere onafh. variabele (lijnen evenwijdig: 
geen interactie-effect) 

- Interne validiteit: mate waarin variantie in afhankelijke variabele toegeschreven kan worden aan effect 
onafhankelijke variabele(n) 

- Bedreigende factoren zoals proefleidereffect 
Rosenthal: effect verwachtingen van de proefleider hebben invloed op resultaten 

- Externe validiteit: resultaten onderzoek ook kunnen bekomen met andere personen in andere situaties 
 

Bobo-doll Experiment- Bandura: Sociale Leertheorie : baten en straffen ook leren via zien modellen (niet enkel 
eigen ervaringen) 
3 condities: enkel aanvallen pop, aanvallen pop + beloning, aanvallen pop + straf 

 
- Werelds realisme: mate waarin onderzoekssituatie overeenkomt met werkelijke wereld 
- Experimenteel realisme: mate waarin experimentele situatie en procedures deelnemers als echt ervaren 

worden 
è Hogere externe validiteit  

 
4. Ethiek en waarden in de sociale psychologie 

Bv Stanford prison experiment 
1974: Amerikaanse departement voor Gezondheid voorschriften -> institutionele beoordelingscommissies: 
‘waakhonden’ 
 

4.1 Geïnformeerde toestemming 
Deelnemers expliciet toestemming verlenen -> uitleggen hoe het experiment handelt = geïnformeerde toestemming 
 

4.2 Debriefing  
Misleid over bedoeling onderzoek -> deceptie  
Debriefing: onthulling werkelijke doel onderzoek, uitleg wat en waarom er iets is gebeurd 
 



4.3 Waarden en wetenschap 
Progressieve deel mts  
 

- Samenvatting 
- Kernbegrippen  

 
 
 
Hoofdstuk 3: Het sociale zelf 

1. Het sociale zelf- een inleiding 
Alle kennis over onszelf in zelfconcept: ‘mij’ 
Ik die stuur dagelijkse leven in handen heeft: zelfregulatie  
Ik bepalend voor hoe we mij bekijken: staan niet los van elkaar 
 

1.1 De oorsprong van het zelf 
Vermogen om jezelf als distinctieve entiteit te zien noodzakelijk om van het zelf te spreken 
Spiegelonderzoek  

- Gallup: spiegelonderzoek chimpansees 
- Lewis en Brooks-Gunn: baby’s en peuters (tussen 18 en 24 maand) Ook meer gebruik maken van ‘ik’ en ‘mij’ 

Looking glass self – Cooley: hoe we denken dat anderen over ons denken bepaalt zelfbeeld: verdere invulling van 
het zelf 
The generalized other - Mead: mens komt via sociale relaties tot algemeen beeld v waarden en normen die in een 
mts gelden 
 

1.2 Zelfschema’s 
- Zelfconcept bevat zelfschema’s (kennisverzamelingen): mentale structuren die we hanteren om 

zelfrelevante kennis te organiseren en de informatieverwerking ervan te sturen 
- Zelfconcept: interne representatie v wie je denkt te zijn en bevat geen aspecten die refereren aan 

sekserollen, etnische identiteit, persoonlijkheid, … 
- Zelfreferentie-effect: informatie gerelateerd aan het zelf wordt grondiger en dieper verwerkt, waardoor die 

beter onthouden wordt 
 
1.3 Zelfregulatie 

Controle over uzelf (gedrag, gevoelens, gedachten) adhv verschillende intern standaarden  
 

- Zelfdiscrepantietheorie: verbanden/discrepanties wie we zijn en wie we willen/moeten zijn 
Ought self: wie we moeten zijn (plichtbesef, verantwoordelijkheid) 
Ideale zelf: wie we willen zijn 

- Zelfbewustzijnstheorie: aversief door zelfdiscrepanties  
Zelfbewust: bewust v interne standaarden en mogelijke verschillen met actuele zelf, doel om gedrag in 
overeenstemming te brengen met deze standaarden 

- Csikszentmihalyi en Figurski: aan wat denken mensen zoal? Werk bovenaan, zelf ongeveer midden  
- Stirman en Pennebaker: dichters met hogere zelfrichtende aandacht (ik, mij, mijn) -> hogere suïcide (te veel 

zelfaandacht niet goed, geen zelfaandacht ook niet)  
- Muraven en Baumeister: film vol kadavers dieren: proefpersonen 3 condities om gevoelens te 

versterken/onderdrukken/geen zelfcontrole 
Emotionele zelfcontrole heeft (vermoeidheids)effecten 

- Ego-uitputting: zelfcontrole: beperkte hulpbron die uitgeput kan raken door veelvuldig vebruik 
 

2. Het zelfconcept 
2.1 Introspectie 

In jezelf kijken en over jezelf nadenken 
è We denken niet veel aan onszelf (Csikszentmihalyi en Figurski) 



- Kan inaccuraat zijn (Nisbett en Wilson: oorzaken gedrag verkeerd inschatten) 
- Helpen bij beslissing? (Wilson en Schooler) 
- Analyseren of gedrag gevolg is van cognitieve of affectieve factoren (Millar en Tesser)  

 
The Barnum effect – ‘unieke’ beschrijving studenten adhv geboortedatum en persoonlijk voorwerp 
 

2.2 Zelfperceptie  
- Zelfperceptietheorie : gedachten en gevoelens afleiden uit observatie eigen gedrag en situatie waarin 

gedrag afspeelt 
- Zelfperceptie emoties (gelaatsfeedback hypothese: veranderingen gelaatsuitdrukkingen -> veranderingen in 

emotie)  
Bv. Strack: potlood tssn tanden of lippen  
Kleinke: effect nabootsen gelaatsuitdrukkingen sterker in spiegelconditie  
Zajonc: gelaatsuitdrukking -> fysiologische reactie (hersentemperatuur) 

- Botox: minder fronsen voorhoofd, rond mondhoeken -> gevoelens platspuiten  
- Zelfpercepties motivatie: intrinsiek vs extrinsieke motivatie 

Overrechtvaardigingseffect: verminderen intrinsieke motivatie voor activiteiten die geassocieerd zijn met 
beloning of andere extrinsieke factoren  
Bv. Lepper: tijd tekenen met vilstiften grootst bij onverwachte beloning, dan geen beloning en minst bij 
verwachte beloning  
 
2.3 De invloed van anderen 

Sociale vergelijkingstheorie Festinger: eigen capaciteiten en opinies evalueren door met anderen te vgl 
Vergelijken bij: 

- Onzekerheid, afwezigheid objectieve criteria 
- Klein: zelf bij objectieve info soms meer belang aan sociale vglinformatie  
- Vergelijken met personen die op ons gelijken  

Twee-factoren-emotietheorie: ervaren van emoties gebaseerd op 2 factoren 
- Fysiologische arousal (hartslag, transpireren, versnelde ademhaling) 
- Cognitieve interpretatie van die arousal (stof + info effect, stof + geen info, placebo + geen info en boze of 

euforische handlanger) 
 
2.4 De impact van geslacht, generatie en cultuur 

Meisjes -> interpersoonlijke relaties 
Jongens -> sociale groepen  
Individualistische vs collectivistische culturen  
Singelis: zelfstandige vs afhankelijke zelf 
Kim en Markus: gelijkheid of uniekheid  
 

3. Zelfwaardering 
3.1 De behoefte aan zelfwaardering 

- Affectieve component van het zelf 
- Algemene evaluatie zelf en algemene inschatting iemands waarde  

Oorzaken behoefte:  
- Leary en Baumeister: indacator beeld dat anderen v ons hebben 
- Greenberg: Terror Management Theorie: buffer doodsangst 
- Maslow: voorwaarde psychisch welbevinden (behoeftepiramide)  

 
3.2 Mechanismen van zelfverheerlijking 

- Doorgaans hoge zelfwaardering  
- Impliciet egotisme 

Onbewuste vorm zelfverheerlijking 
Naamlettereffect 



Pos toekomstverwachtingen over onszelf 
- Ego-beschermende rationalisatie om rooskleurige toekomst te ondersteunen  
- Zelfhandicapering: eigen prestaties ondermijnen: excuus mislukken  

Berglas en Jones experiment  
- Koesteren aan andermans succes 

Hoge zelfwaardering door associatie succesvolle personen (Birging) bv voetbal 
CORF cut off reflected failure: favo team verliest: twijfelen eigen bekwaamheid, afstand nemen omdat we 
ons niet verbonden voelen  

- Neerwaartse sociale vgl  
Onszelf vgl met anderen die het minder goed hebben (bv borstkankerpatiënten) 
Reageren op succes vriend met fierheid/jaloersheid? Afhankelijk zelfrelevantheid  

 
3.3 Zijn positieve illusies adaptief? 

- Positieve illusies 
Lage zelfwaardering doorgaans accurater zelfbeeld  
Laag zelfbeeld meer corresponderend met beeld observators  
Positieve illusies adaptief -> productiviteit en psychische gezondheid bevorderen, niet om accuraatheid  

- Negatieve effecten pos illusies 
Effect pos illusies korte duur, lange termijn kan schadelijk zijn  
Overdreven hoge zelfwaardering: negatiever beoordeeld door anderen  
Hoge zelfwaardering: vlugger boos na negatieve feedback 
 

4. Zelfpresentatie 
4.1 Strategische zelfpresentatie 

- Indrukken anderen in bepaalde richting sturen -> macht, invloed, sympathie, goedkeurig verwerven  
- Gergen: publiek voor ogen, theater spelen  
- Drie vormen strategische zelfpresentatie  

Get along (sympathiek) 
Get ahead (vooruitkomen) 
Status  
 
4.2 Zelfverificatie  

Verlangen om door een ander gezien te worden zoals men zichzelf ziet  
Swann-onderzoek: kiezen tussen partner die hem positief beoordeelde of negatief beoordeelde -> pos zelfbeeld pos 
beoordeling, neg zelfbeeld neg beoordeling  
  

4.3 Individuele verschillen in zelfsturing  
Niet iedereen in gelijke mate behoefte aan zelfpresentatie 
Zelfsturing: neiging om gedrag af te stemmen op eisen van sociale situaties en andere personen 
Zelfsturingsschaal Snyder (boek) 

- Hoog: gedrag gemakkelijk aanpassen aan situatie en zijn bedreven in strat zelfpresentatie 
- Laag: relatief stabiel in verschillende situaties, maken zich weinig zorgen over hoe anderen hen bekijken 
è Belangrijk om niet te extreem te zijn hierin  

 
5. Slotwoord: het dynamische zelf 

Bevindingen uit dit hoofdstuk: aanleiding dynamische en actieve invulling van hoe men tot zelfkennis en waardering 
komt 

- Zelfanalyse en introspectie nodig, maar kan misleidend zijn  
- Zelfperceptietheorie: opnemen uitdagende rollen helpt jezelf te veranderen  
- Scala aan zelven ondersteunt zelfwaardering  

 
- Samenvatting 
- Kernbegrippen  



 
Hoofdstuk 4: Sociale perceptie  
 
= algemene term voor processen die de basis vormen van hoe we tot oordelen over anderen komen 
 

1. Het ruwe materiaal van de eerste indruk 
Willis en Todorov: foto’s van gezichten, seconde ½ seconde of 1/10 seconde  

è Oordelen op agressie en betrouwbaarheid 
è Soortgelijke oordelen in drie condities 
è Oordelen sterk samenhangend met degene die geen tijdslimiet kregen  

90% eerste indruk is gebaseerd op kledij en lichaamstaal 
Drie belangrijke informatiebronnen: uiterlijkheden, situaties en gedrag 
 

1.1 De waarnemer 
- Iedereen ziet eigen realiteit, eerdere ervaring grote impact -> schema’s 
- Schema’s sturen verwerking van nieuwe info waardoor ruw materiaal door verschillende waarnemers op 

andere manier gezien en geïnterpreteerd kan worden -> eerste indruk 
 

1.2 Het uiterlijk 
Automatische perceptie primaire kenmerken bv geslacht, huidskleur, leeftijd (sociale categorieën) 
Andere uiterlijke kenmerken bv haarkleur, gewicht, lengte 
Sommige kenmerken -> stereotypische opvattingen (bv wat-mooi-is,-is-goed) 
Gelaat -> belangrijkste informatiebron 
 

- Bv. kunstwerk Hiëronymus Bosch – kruisdraging -> veruiterlijken innerlijke kenmerken  
Oude Grieken: uiterlijke kenmerken – karaktertrekken omdat ze aan bepaalde dieren doen denken 

- Experiment verkiezingen: kiezen voor vriendelijk uitziende persoon  
- Babyfaces: voordelen in gerechtszaken, verzorgende beroepen – ‘wie vertrouw je onmiddellijk’ 

 
1.3 Situaties 

- Sociale situatie is belangrijk voor het interpreteren van gedrag (bv lachen winkel <-> begrafenis) 
- Script; vooropgezette onbeschreven verwachte gebeurtenissen die zich zullen voordoen in specifieke 

situatie, schema’s die aangeven hoe iemand zich in een bep situatie moet gedragen  
è Beïnvloede persoonsperceptie: 

Zien wat we verwachten te zien  
è Kennis over sociale situatie (script) stuurt persoonsbeoordeling en geeft verklaring over menselijk gedrag 

 
1.4 Gedrag 

Eerste indruk (Mehrabian) gevormd door:  
- Verbaal gedrag 7% 
- Non-verbaal gedrag 55% 

Ø Innerlijke gevoelstoestand afleiden 
Ø Darwin: universele gelaatsuitdrukkingen 

Expressie basisemoties: aangeboren  
Ø Ekman: FACS coderingssysteem discrete emoties en gelaat + 6 basisemoties  
Ø Cross-culturele herkenbaarheid emotionele gelaatsuitdrukkingen 
Ø Manifestatieregels (wanneer emoties tonen: cultureel bepaald) 
Ø Lichaamstaal zoals gebaren en handgebaren wel verschillend binnen culturen  
Ø Ander non-verbaal gedrag zoals houding, oogcontact,  

- Paraverbaal gedrag (toon en ritme) 38% 
 
Waarheid van leugen onderscheiden 

- Stem (stemtoon verhogen en aarzelend) 



- Lichaam (zenuwachtige handen en voeten, wisselen houding) 
- Gelaatsuitdrukkingen (minst herkenbaar) 

 
2. Atrributie: van elementen tot disposities  

Toeschrijven oorzaken aan gedrag (intern en extern)  
 

2.1 Attributietheorieën 
Soorten attributies: 

- Causaliteitsoorsprong 
Persoonsattributies (intern) 
Situationele attributies (extern) 

- Stabiliteit  
Stabiel (aanleg, karakter) 
Instabiel (humeur, toeval) 
 
2.2 De theorie van corresponderende gevolgtrekkingen  

Het leggen van een verband tussen iemands gedrag en een onderliggende persoonlijke eigenschap  
è Afhankelijk van sociaal wenselijkheid: gedrag zegt meer over persoon wanneer het flink van de norm afwijkt 

(out-of-role) 
è Afhankelijk van keuzevrijheid: vrij gekozen gedrag is informatiever 

Jones & Harris – pro of contra Castro experiment  
è Afhankelijk van specificiteit van gunstige effecten: gedrag dat maar één aantrekkelijke uitkomst als doel 

heeft, is informatiever) 
 

2.3 Kelley’s covariatietheorie 
Covariatieprincipe: gedrag toeschrijven aan factoren die aanwezig zijn als het gedrag aanwezig is en afwezig als het 
gedrag afwezig is 
Drie soorten info/attributiedimensies: 

- Concensusinformatie (effect en personen): info over gedrag andere personen 
- Distinctiviteitsinformatie (effect en stimuli): enkel bij deze stimuli?  
- Consistentieinformatie (effect en modaliteiten/tijdstippen): omstandigheden 

Persoonsattributie:  
è Lage consensus 
è Lage distinctiviteit  
è Hoge consistentie  

 
2.4 Attributionele vertekeningen  

Korte tijdspanne zoveel mogelijk attributies -> soms attributievertekeningen  
Fundamentele attributiefout: neiging om impact situaties op gedrag anderen te onderschatten en te richten op 
persoonsgebonden oorzaken en bij onszelf situationeel  
Bv. Jones & Harris pro/anti castro  
Bv. !!! experiment Storms: actor-observatoreffect 

- 1e conditie: kennismaking evalueren als vlot of houterig 
- 2e conditie: zelfde event te zien via camera 
- 3e conditie: omgekeerde perspectief (jezelf zien) 
è Eerst zelf goed evalueren en anderen minder, dan omgekeerd  
è In de omgekeerde visuele perspectiefcondities oordeelden actoren meer als observatoren en observatoren 

meer als actoren 
Bv. Lassiter et al  
 
Twee-stappen model (attributie gedrag)  

- Automatische persoonlijke attributie 
- Aanpassing aanvankelijke boordeling door toevoeging situationele factoren  



 
Cognitieve heuristieken: neiging om wssheid gebeurtenissen te beoordelen op basis van gegevens die in het 
geheugen beschikbaar en makkelijk oproepbaar zijn  

è Valse consensuseffect (overschatten aanwezigheid kenmerken die we zelf hebben in anderen)  
Veronderstellen dat anderen dezelfde ideeën hebben als ons (gevolg van beschikbaarheidsheuristiek) 

è Representativiteitsheuristiek: relatief ongevoelig voor consensus-info onder vorm v numerieke 
basisfrequenties, levendig voorval -> vertekent oordeel -> overschatting frequentie  
Oordelen baseren op mate waarin persoon overeenkomsten vertoont met typische kenmerken van een 
bepaalde categorie  

 
Motivatievertekeningen: sociale waarnemingen gekleurd door persoonlijke behoeften, wensen en voorkeuren (zien 
wat men wil zien) 
Zelfbescherming en zelfverheerlijking: vertekenen attributies (zelfdienend en defensief) 
 

3. Integratie: van disposities tot impressies naar de realiteit 
3.1 Enkele basisbevindingen  

Asch: voorstelling persoon maken van iemand warm, intelligent, voorzichtig en ambitieus – impressieformatie  
Enkele veranderingen persoonsrelevante informatie -> beïnvloeden impressievorming 
Volgorde effect op beoordeling: primauteitseffect (eerder genoemde info meer impact op oordeel)  

- Menen accuraat beeld -> minder aandacht volgende info 
Mate geneigd vlugge conclusies -> behoefte aan (cognitieve) afsluiting  

- Zodra impressie gevormd -> nieuwe, inconsistente info wordt geherinterpreteerd -> 
betekenisveranderingshypothese  

Hartelijk en koel centrale trekken die globale evaluatie sterk beïnvloeden  
 
Impliciete persoonlijkheidstheorie: netwerk veronderstellingen over verbanden tssn persoonlijkheidstrekken en 
gedragingen 
 

3.2 Integratie van kenmerken in een globale impressie 
Informatie -> conclusie: 

- Additief/summatief model: pos en neg optellen 
- Gemiddelde model: kenmerken optellen, daarna delen door aantal 

Anderson: informatie-intergratietheorie: impressievorming steunt op gewogen gemiddelde 
 

3.3 Afwijkingen van het gemiddelde model 
- Disposities waarneming 

Eerlijkheid belangrijkste of vriendelijkheid  
Eye of the beholder: waarnemer belangrijkste factor in beoordeling 

- Effecten primeren 
Recent gebruikte woorden opnieuw voor de geest komen -> interpretatie nieuwe informatie beïnvloeden 
Recent verwerkte info gedurende een korte tijd meer toegankelijk  

- Eigenschappen doelpersoon 
Vijf basisdimensies: emotionele stabiliteit (neuroticisme), extraversie, altruïsme, consciëntieusheid en 
openheid 
Treknegativiteitsvertekening: groter gewicht toekennen aan negatieve dan positieve informatie  
Ito 
Dijksterhuis en Aarts 
 

4. Confirmatievertekening: van impressies naar de realiteit 
Confirmatievertekening: tendens om informatie te interpreteren en vervormen in overeenstemming met bestaande 
opvattingen 
 

4.1 Persistentie van opvattingen 



Info interpreteren en vervormen in overeenstemming met bestaande opvattingen 
Bv. de man nam de arm van de vrouw vast (te zien wie het deed andere opvatting) 
 

4.2 Confirmatorische hypothesetoetsing  
Zoeken informatie die in overeenstemming is met bestaande opvattingen  
 

4.3 De zelfvervullende voorspelling  
Proces waarbij verwachtingen over een persoon hem of haar ertoe brengen om zich conform die verwachtingen te 
gaan gedragen 
Rosenthal experiment 
 

5. Slotwoord  
- Conflict snelheid en accuraatheid oordeel 
- Waarnemers vaak afwijken logica en kansrekening, sociale percepties vaak vertekend 
- Meestal tevreden sociale oordelen 

 
- Samenvatting  
- Kernbegrippen  

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

1. Automatische sociale beïnvloeding  
Subtiele vorm van beïnvloeding waarop vrijwel reflexmatig gereageerd wordt, ook bij foto’s/film (micro-expressies) 

- Kameleoneffect 
Volwassene die automatisch gedrag uit hun omgeving imiteren en zich aanpassen – Chartrand en Bargh  
à synchronisatie doet interactie vlotter verlopen (sociaal ondersteunende functie) 
à 2e exp: deelnemers die geïmiteerd worden, beoordelen persoon doorgaans positiever (mannen 3x 
aantrekkelijker bij spiegelgedrag) 

              àSpiegelgedrag: heel oud gedragssysteem om duidelijk te maken dat je op dezelfde golflengte zit  
àMeer imiteren als we sterk gemotiveerd zijn om te affiliëren 
àaffect en humeur ook ‘besmettelijk’ 

 
Continuüm sociale beïnvloeding! 
Toegeven aan beïnvloeding                                                                                          Weerstand bieden tegen beïnvloeding 
Gehoorzaamheid   -   inwilliging   -   conformiteit   -   automatisch   -   onafhankelijkheid   -   assertiviteit   -   trotseren 
 

2. Conformiteit  
Tendens tot aanpassing percepties, opinies en gedrag in overeenstemming met geldende groepsnormen 
 
Klassieke studies  

- Autokinetisch effect – Sherif  
- Normatieve groepsdruk – Asch  

Waarom conformeert men? 
- Informationele invloed: behoefte om correcte oordelen en opinies te vormen 
- Normatieve invloed: behoefte om aanvaard te worden en sympathiek over te komen= afwijkend gedrag 

vermijden 
- Meerderheidsinvloed: sociale beïnvloeding die tot stand komt door blootstelling aan de opinie van de 

meerderheid of de meerderheid binnen een groep 
Ø Groepsgrootte: de macht van de getallen: 2x2 > 4, 2x3 > 6 
Ø Een medestander in onenigheid: conformiteit daalt bij 80% bij één medestander 



Ø Opvallendheid vd normen: conformeren aan wat hoort, enkel als normen bewust gemaakt of 
geactiveerd worden 

Ø Effecten geslacht en cultuur  
- Minderheidsinvloed: kleine groepjes van andersdenkenden  

Consistentie is belangrijke factor bij minderheidsinvloed 
Eigenzinnigheidskrediet: eerst conformeren aan meerderheid en dan pas afwijkende standpunt 

- Private conformiteit: verandering in gedrag én eigen opvattingen 
- Publieke conformiteit: oppervlakkige gedragsverandering zonder meningsverandering 

 
- Individualistische culturen: conformiteit = uiting zwakheid  
- Essentieel onderdeel elk mts systeem  

Veilig verkeer 
Normen -> verwachtingen, gevoel veiligheid en interacties 
Gemeenschappelijke normen vs unieke groepsnormen 

Veranderende normen: borst-taille ratio 
 
2.1 De klassieke studies 

Exp Muzafer Sherif autokinetisch effect 
- Stilstaand lichtje lijkt te bewegen in donker (visuele illusie) 
- Individuele verschillen in perceptie beweging 
- Condities 

Alleen-conditie: schatten beweging stabiliseert na enkele minuten 
Groepsconditie: convergentie individuele oordelen -> groepsoordeel 
Nieuweling in groep adopteert groepsnorm  
 

Asch conformiteitsonderzoek 
- Vergelijken lijnen A B C met standaardlijn  
- Publieke oordeling (7 mensen) 
- Aanvankelijk consensus (correct) 
- Nadien 6/7 hetzelfde foutief antw 
- 37% conformeert zich aan foutieve meerderheid  
- 25% conformeren nooit  
-  

2.2 Waarom conformeert men? 
- Informationele invloed  

Geloof dat anderen correct oordelen (Sherif) 
- Normatieve invloed 

Vrezen voor negatieve sociale gevolgen van afwijkend te lijken (Asch) 
 

è Private conformiteit: verandering van opvatting die optreedt wanneer iemand voor zichzelf het standpunt 
inneemt van anderen 

è Publieke conformiteit: oppervlakkige verandering in openlijk gedrag zonder overeenkomstig 
meningsverandering, als gevolg van reële/vermeende groepsdruk  

 
Bij lage motivatie voor moeilijke én makkelijke taak = evenveel conformiteit 
Bij hoge motivatie: meer conformiteit bij moeilijke taak (Sherif) 
 

Experimentele taak Groepseffect  Diepte conformiteit 
Sherif Informationele  Private aanvaarding 
Asch Normatieve  Publieke aanvaarding 

 
2.3 Meerderheidsinvloed 

- Groepsgrootte: 



¾ handlangers volstaan (Asch) 
Meerdere kleine groepen > 1 grote groep (Wilder) 

- Één medestander in onenigheid: Asch’s exp werkt minder goed 
Reduceren conformiteit met 80% (normatieve druk reduceren door meerderheid te negeren) 
Allen & Levine experimenten;  meerderheid 3+1, 1 akkoord subject, meerderheid/geen van beide -> verlaagt 
conformiteit  

- Sailliantie van de normen 
Kennis en bewustzijn norm -> noodzakelijk (pluralistische onwetendheid) 
Cialdini experiment 1: bezoekers pretpark meer afval op grond in reeds vervuilde omgeving 
Cialdini experiment 2: sailliantie (opvallendheid) is de norm: folder in proper/vuile garage gooien; 1 papiertje 
meer valt niet op/wel op 

- Geslachtseffecten  
Afhankelijk van  
> kennis taak (stereotype, verwachting) 
> sociale druk (publiek situaties: vrouwen conformeren meer) 

- Culturele invloeden  
Culturele oriëntaties (individualisme/collectivisme) 
Factoren die culturele oriëntatie bepalen: (complexiteit, welvaart, heterogeniteit) 
 
2.4 Minderheidsinvloed 

Proces waardoor dissidenten veranderingen bewerkstelligen in een groep  
- Moscovici experiment (kleuren – omgekeerde Asch taak) 
- Hollander: eigenzinnigheidskrediet  

Interpersoonlijk ‘krediet’ dat men verdient door de groepsnorm te volgen 
 
2.5 Differentiële of unimodale procesmodellen  

Zelfde proces minder- en meerderheidsinvloed 
- Sociale impact theorie – Latané  

Sterkte, nabijheid, aantal 
 
Verschillend proces minder- en meerderheidsinvloed 

- Meerderheden bevorderen publieke conformiteit 
- Minderheden veroorzaken duurzame private conformiteit of conversie  

 
3. Instemmen  

3.1 Redenen geven  
Inwilliging: ten gevolge van direct verzoek 
Onaangekondigd verzoek: effectiever (verrassend) 
Vorm verzoek soms belangrijker dan inhoud  
 

3.2 ‘Stel je eens voor’ 
Gregory, Cialdini en Carpenter exp 

Scenario arrestatie/vakantie winnen  
Zich iets voorstellen verhoogt inschatting dat het effectief zal gebeuren 
Interessant verkoop (verzekering) 
 
3.3 De wederkerigheidsnorm 

‘anderen behandelen zoals ze ons behandelen’ 
Regan exp  

Ø Medewerker sympathiek of niet 
Ø Gunsten (cola/niets/cola onderzoeker) 
Ø Aantal verkochte biljetten (bij verkregen cola altijd, sympathiek speelt geen rol) 

Individuele verschillen (bv alertheid: ‘die doet iets voor mij om achteraf iets terug te vragen’ 



 
3.4 Tweestappen instemmingstechnieken 

- Voet tussen de deur (klein -> groot) 
Echte verzoek laten vooraf gaan door beperkter verzoek  
Freedman en Fraser exp:  

Ø Huisvrouwen telefonisch bevragen 
Ø Drie dagen later nieuw verzoek – inventaris huishoudelijke producten 
Ø 53 % instemmers eerste verzoek -> akkoord tweede verzoek  

22% rechtstreeks akkoord tweede verzoek  
 

- Eenmaal de bal aan het rollen is (klein -> groot) 
Overeenkomst sluit over verzoek maar naderhand omvang verzoek opdrijven door verborgen kosten te 
onthullen 
Cialdini: studenten rekruteren experiment, erna zeggen dat het om 7u is 
 

- Deur-tegen-de-neus-techniek (groot -> klein) 
Echte verzoek laten voorafgaan door groot verzoek dat afgewezen wordt 

Ø 2u per week vrijwillig werken 
Ø Iedereen weigert, tweede verzoek om eenmalig 2u met delinquenten naar de dierentuin te gaan 
Ø 50% stemt in met tweede verzoek na weigering eerst verzoek, 17% direct instemmen 2e verzoek 

Komt door perceptueel contrast, wederkerige concessies (anderen doen het ook= wederkerigheidsnorm) en 
schuldgevoelens wegwerken  
 

- Het is nog niet klaar techniek (groot -> klein) 
Beginnen met overdreven verzoek waarvan hij de schijnbare omvang vermindert door korting/bonus aan te 
bieden 
Burger experiment:  

Ø Gebak verkopen aan 75 cent 
Ø Aanbieden aan 1 euro maar meteen prijs verlagen naar 75 cent 
Ø Schijnbaar voordeel: verkoop 40 naar 73 procent 

Schijnbare concessie activeert wederkerigheidsnorm 
 
3.5 Assertiviteit  

Aandacht en waakzaamheid  
Zich niet inschikkelijk tonen door weigeren in te gaan op direct gerichte verzoeken 
Poging doorzien 

è Besef gemanipuleerd te worden 
è Psychologische reactantie  

 
4. Gehoorzaamheid  

Gedragsverandering als gevolg bevel autoriteit  
Karaktergestoorden/normale mensen in abnormale omstandigheden? 
 

4.1 Milgrams onderzoek: krachtlijnen van vernietigende gehoorzaamheid  
65% gaat tot hoogste shock (450 V)  

- Het gehoorzame subject (proefpersoon) 
Weigeren, stress, onthutst na experiment 
Genderverschillen? 
Leeftijdsverschillen? 
Culturele verschillen? 
Autoritaire persoonlijkheid (Adorno) geven meer shocks 
 

- De autoriteit (labjas Universiteit) 



Proefleider Milgramonderzoek is geen oppermachtig persoon  
Autoriteit verlagen door:  

Ø Verplaatsen Universiteit naar gewoon kantoorgebouw = 45%  
Ø Proefleider vervangen door gewone burger = 20% 
Ø Bevelen op afstand (telefoon) = 21% 

Echte legitieme autoriteiten meer invloed dan proefleiders (Nazi-kampen) 
 

- Het slachtoffer 
Fysieke afstand proefpersoon en slachtoffer 

Ø Basisconditie andere ruimte = 65% 
Ø Zelfde lokaal = 40% 
Ø Proefpersoon moet slachtoffer aanraken = 30% 
 
- De procedure 

Proefpersoon gevoel niet volledig verantwoordelijk te zijn voor wat gebeurt  
Geleidelijke escalatie  

 
4.2 Milgram in de 21ste eeuw 

Gelijkaardige resultaten  
Burger – niemand boven 300V  
 

4.3 Verzet  
Soms verzet tegen autoriteit: 
Gamson-onderzoek: 1 rebel volstaat doorgaans om deelnemer niet te laten gehoorzamen  
Twee handlangers als medeleraars -> 10% gehoorzaamheid  
 
Perspectieven menselijke natuur lezen in handboek  
 
Hoofdstuk 8: Interpersoonlijke relaties 

1. Het belang van interpersoonlijke relaties 
Heel belangrijk voor ons om sociaal dier te zijn  
Sociaal netwerk van dichte relaties = belangrijk om optimaal te functioneren 
 

1.1 De behoeftes aan affiliatie  
1) Maslow 1943: behoefte aan sociaal contact in midden behoeftepiramide  
2) Harlow 1950/60: ijzerdraad mama met voeding <-> knuffelmama zonder voeding (toen idee dat teveel liefde ook 

niet goed was) 
3) Baumeister en Leary 1955 – need to belong  

- Fundamenteel menselijke behoefte 
- Individuele verschillen (Leary 2005); affiliatiebehoefte 

Meten adhv vragenlijst (1-5)  
4) Cyberball – Williams (2000,2004): onderzoeken online invloed uitsluiten groep op zelfwaardering 

Sociale exclusie/ostracisme : sterke negatieve emoties en fysieke pijn (dezelfde hersenactivatiepatronen) 
 
De sociostaat 

- Sociale thermostaat die relaties en sociaal contact regelt 
- Homeostase principe (nastreven optimale hoeveelheid sociaal contact) 
- O’connor en Rosenblood 1966 

66 studenten om het uur signaal 
Liefst alleen/in gezelschap en ben je alleen/in gezelschap 
Huidige en gewenste staat komen meestal overeen 
Gewenste staat predictor voor eigenlijke staat volgende moment  

 



Eenzaamheid  
- Weinig sociaal contact/minder dan dat men zou willen? 
- Vooral overgangsperioden (sterven partner meer eenzaamheid dan nooit gehuwd) – Peplau en Perlman  
- Meest eenzame periode: adolescentie en jonge volwassenheid – Rubenstein en Shaver 1982, Parlee 1979 

 
 
1.2 Hechtingsstijlen  

Ervaringen die iemand als jong kind met verzorgers heeft: basis en model latere relaties 
Strange situation test; testsituatie waarbij hechtingstijl afgeleid wordt uit reactie van baby’s wanneer verzorger het 
kind verlaat en terugkomt (Ainsworth) 

- Veilige hechting: wenen als moeder hen verlaat, gelukkig als moeder terugkomt en contact zoeken 
- Vermijdende hechting (onzeker hechtingstype): reageren niet bij vertrek en terugkomst 
- Angstige hechting (onzeker hechtingstype): vastklampen, wenen bij vertrek en boos en aanklampend bij 

terugkeer 
- Gedesoriënteerde hechting: reageren verward en inconsistent op vertrek en terugkeer 

 
è Continuïteit (enige stabiliteit, maar kunnen toch veranderen en evolueren) 
è Weerspiegelen zich in alle sociale relaties, maar vooral romantische 
è Veilige hechting: gelukkig en duurzaam, wederzijds vertrouwen 
 
 

1.3 Het sociale netwerk 
è Groot aantal slechte relaties -> ellendiger  

Overdaad? (homeostase) -> teveel contacten kunnen sociale steun hinderen of verminderen 
è Kwaliteit? -> belangrijk hechte relatie met belangrijke andere  
è Waargenomen beschikbaarheid anderen 

Evans en Lepore 1933: proefpersonen met handlanger in lokaal, krijgen neg feedback over opdracht en steun van 
handlanger, erna handlanger neg feedback en pp biedt steun  
 

1.4 Relaties en welbevinden  
- Psychisch welbevinden en emoties vaak bepaald door ervaring en interacties met anderen, meestal in pos 

stemming bij gezelschap anderen 
Alleen zijn -> negatief affect; induceert gevoelens eenzaamheid en depressie, verlaagt zelfwaardering 

- Easterlin 2003: effect (kwaliteit) relatie op vrouwen, op moment bevraging zijn gehuwden gelukkiger relaties 
à welbevinden 
stabiele en bevredigende relatie: gemiddeld gelukkiger 
gelukkiger -> meer kans op partner te vinden 

- Harker en Keltner 2001: beoordeling oprechte positieve expressie in jaarboekfoto’s en huwelijksgeluk 30j 
later (effect huwelijksstatus, algemeen welbevinden en huwelijkstevredenheid jaar later) welbevinden à 
relaties  

 
1.5 Sociale steun en fysieke integriteit  

Sociale steun -> betere fysieke en mentale gezondheid  
- Uchino, Capioppo, Kiecolt-Glaser 1996: lagere bloeddruk, minder schommelingen stress, immuniteit  
- Spiegel 1993, Kroenke 2017: langere overleving vrouwen met borstkanker  
- Berkman, Syme 1979: hogere levensverwachting (2x minder kans om te sterven binnen 9-12j) 
- Gelukkige gehuwde mannen en vrouwen leven langer, maar echtelijke conflicten zijn bron van stress, 

verhoogde bloeddruk, depressie, alcohol en drugs misbruik,… (vooral bij vrouwen) 
- Gehuwde mannen leven langer gen gezonder, onafh gelukkig/niet-gelukkig huwelijk 

Bij vrouwen meer afhankelijk van kwaliteit  
è Sociale steun -> beter voor zichzelf zorgen? 
è Buffer stress en gerelateerde gezondheid? 

 



2. Aantrekkingskracht  
2.1 Nabijheidseffect 

Festinger, Schachter, Back 1950 – studenten in ‘dorms’ die elkaar niet kennen; 3 beste vrienden 65% uit zelfde 
gebouw 
Meer aangesproken tot personen die we hebben gezien en vertrouwd mee zijn 
Fysieke afstand= beste voorspeller  
 

2.2 Familiariteit  
- Zajonc 1968: Familiarity leads to liking – loutere blootstellings-effect (frequentie) 
- Moreland en Beach 1992: foto’s van 4 studenten ong even aantrekkelijk, 1ste nooit naar les, 2de vijf keer.. hoe 

meer les hoe positiever oordeel 
- Mita, derner en Knight 1997: werkelijke en gespiegelde foto’s beoordelen: voorkeur beelden van hoe men ze 

het meest ziet  
 

2.3 Gelijkenissen 
- Gemiddelde gezichten (Langlois en Roggman 1990) 
- Eerder geneigd om contact te zoeken met gelijken (gelijkenishypothese) 

Demografische gelijkheid, opvattingen, interesses en waarden, attitudinale gelijkenis tijd nodig (elkaar leren 
kennen) 
Soort blijft bij soort  

- Weinig of geen ondersteuning voor complementariteitshypothese 
- Twee-stappen-model aantrekkingsproces (Byrne):  

1) Vermijden associëren met anderen die te verschillend zijn 
2) Aangetrokken tot personen op wie we het meest lijken 

- Relatie aangaan met iemand die ongeveer even aantrekkelijk is 
 

2.4 Uiterlijke aantrekkelijkheid  
Subjectieve schoonheid  

- Cultuur (esthetische ingrepen, lichaamsgewicht) 
- Tijdsgeest 
- Situationele factoren (verliefdheid, vgl) 

Objectieve schoonheid  
- Bepaalde personen inherent aantrekkelijker dan anderen 
- Grote overeenkomsten in oordelen over schoonheid tssn kinderen en volwassenen, vrouwen en mannen, 

culturen  
- Universele schoonheidsnormen 
- Baby’s voorkeur voor gezichten die volwassenen ook als aantrekkelijk beoordelen  
- Aantrekkelijkheid gelaat bepaald door specifieke kenmerken bij mannen en vrouwen 
- Niet te sterk van gemiddelde afwijken (vertrouwd en typisch) 
- Symmetrie  

Anderen uiterlijk aantrekkelijk wanneer we van hen houden  
Leuk om omringd te worden door aantrekkelijke mensen 
 
‘a thing of beauty is a joy forever’ 
 
Smith 1999: wat mooi is, is goed  

- Hollywood films: goed: mooi, slecht: lelijk 
- Beoordeling afhankelijk van attractiviteit  

 
Keerzijde:  

- Onzekerheid: pos feedback door schoonheid of talent? 
- Bekommernis uiterlijke schoonheid behouden 

 



- Aghte 2011: tegen persoon bv bij sollicitatie zelfde geslacht  
- Berscheid, Walster en Campbell 1972: beperkte relatie schoonheid en geluk op lange termijn 

 
2.5 Contextfactoren  

- Zillman 1984 opwindingstransfer 
Opwinding stimulus 1 overgeplaatst naar stimulus 2 

- Dutton en Aron 1974 
2 bruggen wankel en gevaarlijk vs stabiel en veilig aangesproken knappe onderzoekster + telefoon nummer 

- White 1981 
15 sec of 2 min huppelen en beoordelen (on)aantrekkelijke vrouw -> meer extreme oordelen door 
opwinding  

- Pennebacker 1979 het sluitingstijdeffect 
 

3. Hechte relaties 
- Gevoelens van liefde, betrokkenheid en affectie 
- Vervulling behoeften 
- Wederzijdse afhankelijkheidsrelatie tssn partners 

 
3.1 Elkaar leren kennen 

- Wederkerigheid: houden van hen die ook van ons houden (indien verdiend en niet te vanzelfsprekend) 
Evenwicht wederzijdse uitwisseling geven en krijgen 

- Jagen op wie moeilijk te krijgen is (moeilijk-te-krijgen-effect moeilijk aan te tonen) 
Voorkeur matige kieskeurigheid (weinig of geen interesse: afgewezen voelen) 
Attractiviteit stijgt ‘verboden vrucht’: externe redenen 
Gewaardeerde vrijheden bedreigd -> bedreigde keuze nog meer beschermen 

- Inschatten interesse  
Interpretatie subtiele signalen ‘wishful thinking’ 
Aabey 1987, Saal 1989: mannen meer geseksualiseerd perspectief, vriendelijke signalen interpreteren als 
seksueel geladen  
Saal: video’s mannelijke en vrouwelijke studenten, baas en kassierster en prof en studente  
Mannen meer seksualiteit in interactie langs vrouwelijke kant  
 
3.2 Partnerkeuze 

Evolutionaire perspectieven: 
è Buss 1989,2003 (redelijk controversieel) 
- Maximalisatie doorgeven genetisch mat 

Strategische verschillen mannen en vrouwen 
- Mannen: vruchtbaarheid en trouw 
- Vrouwen: financiële zekerheid en succes   
è Buss 1989: 37 landen consistente verschillen mannen en vrouwen in  
- Belang financiële zekerheid  
- Aantrekkelijkheid en vruchtbaarheid 
- Leeftijdsvoorkeur  
è Kenrick en Keefe 1992 

Verschil eigen leeftijd en gewenste leeftijd partner: hoe ouder mannen, hoe meer verschil er mag zijn 
(negatief verschil), vrouwen schommelen tussen 5 jaar jonger en 10 jaar ouder 

è Greenlees en McGrew 1994 
Financiele zekerheid gezocht-aangeboden, aantrekkelijkheid gezocht-aangeboden  

è Li 2002: ontwerp ideale levenspartner: vrouwen meer aandacht aan sociale status, mannen aan uiterlijk  
 

Ø Financiële ontvoogding vrouwen: masculinisering voorkeuren vrouwen 
Ø Verschillen geslachten < overeenkomsten 
Ø Hypothetische wensen <-> eigenlijke keuze (Finkel en Eastwick 2008) 



 
Sociaal-culturele perspectieven: 
Seksualiteit en seksuele oriëntatie  

è Alfred Kinsey: studie menselijke seksualiteit 17000 personen  
Kinsey reports 1948,1953 

è Aangeboren maar kan door gewoontes versterkt worden  
è Bell 1981: geen verschillen oriëntaties door familiale achtergrond, relatie ouders 
è Diamond 2003: niet-heteroseksuele vrouwen  
è Baumeister 2000: vrouwen hogere erotische plasticiteit  
è Chivers 2004: minder sterke connectie bij vrouwen tussen seksuele oriëntatie en opwinding zien 

verschillende soorten stimuli  
Evidentie biologische dispositie seksuele oriëntatie; 

è LeVay 1991: grootte specifieke nucleus in hypothalamus  
è Bailey en Pillard 1991, 1993: tweelingstudies 167 homoseksuele mannen 

52% homozygote, 22% dizygote en 11% geadopteerde broers ook homoseksueel 
Ø Geen ‘homoseksueel gen’  

 
3.3 Relatietevredenheid en toewijding  

- Sociale ruiltheorie 
Kosten minimaliseren en voordelen maximaliseren (belang stijgt wel) 

- Interafhankelijkheidsmodel:  
1) Uitkomstniveau (kosten-baten) 
2) Vergelijkingsniveau (minimale uitkomstniveau dat we aanvaardbaar vinden) 
3) Vergelijkingsniveau van de alternatieven (verwachte uitkomstniveau van best mogelijke alternatief) 
- Investeringsmodel  

Gaat verder op interafhankelijkheidsmodel, maar voegt investeringen toe 
Hoe meer investeringen, hoe groter toewijding aan relatie (bv huis) 

- Billijkheidstheorie (specifieke versie ruiltheorie) 
Verhouding en investering gelijk voor beide partners: hoge relatietevredenheid  

- Samenhorigheidsrelaties  
Kwalitatief anders, ruilaspecten minder belangrijk  

- Finkel, Hui, Carswell en Larson 2014: Climbing mount maslow without enough oxygen (balans verwachtingen 
en investeringen) 
Verstikkingsmodel: succesvol huwelijk moeilijk te bereiken: onevenwicht verwachtingen en investeringen 
 
3.4 Soorten hechte relaties 

- Eros (erotische liefde), ludus (speelse, vrije liefde) en storge (vriendschapsliefde) 
- Stenberg 1988: liefdesdriehoek: 7 vormen van liefde (zie cursus) 
Ø Passionele (romantische) liefde  

Bercheid en Walster: een emotie zoals andere dus ook op die manier bestuderen 
Schachter 1964 emotietheorie: verhoogde staat fysiologische opwinding, overtuiging toeschrijven aan 
persoon 
Belang passionele liefde als vw huwelijk afh van geslacht, tijd, cultuur  

Ø Partnerschapsliefde 
Zorg, vertrouwen, vriendschap,.. 
Geen daling over tijd 
Zelfonthulling als brandstof  

 
4. Algemene ontwikkelingspatronen  

4.1 Ontwikkelingspatronen in het huwelijk 
Algemene daling huwelijkstevredenheid Kurdek 1999 
Protectieve factoren: onderwijs, werk, gelijke attitudes, samen nieuwe dingen ontdekken 
 



4.2 Communicatie en conflict 
Gestoorde communicatiepatronen: 

- Negatieve affect wederkerigheid  
Expressie neg gevoelens van ene partner zet andere ertoe aan om ook neg te reageren 

- Vraag/terugtrekking interactie 
Vrouw wil problemen bespreken, man trekt zich terug -> frustratie  
+--Gottman 1994: geen v beide foute manier om met conflict om te gaan, discrepantie is het probleem 
 
4.3 Uit elkaar gaan 

Lucas 2005:  
- Hoge onderlinge afhankelijkheid, investeren in relatie: minder kans op scheiden, minder leed bij scheiding  

Riessman en Gerstel 1985: 
- Vrouwen meer problemen maar mildere vormen, mannen minder maar ernstiger 

 
4.4 Samen oud worden  

Huwelijksgeluk blijft dalen/opwaartse trend latere levensfases? 
Tegenstrijdige evidentie: 
Continue daling: Birren, Pineo, VanLangingham 
Stijging latere leeftijd: Bernard, Terman, Rollins en Feldman, Umberson, Levenson 
 
Hoofdstuk 9: Anderen helpen  

1. Waarom helpen we anderen? 
Prosociale gedragingen: gedragingen die als doel hebben anderen te bevoordelen 
 

1.1 Evolutionaire factoren 
- Geholpen worden -> overlevings- en voortplantingskansen vergroten 
- Helpen kan overlevingskansen verkleinen (gevaarlijk, tijd en inspanning) 

3 theorieën:  
1) Verwantschap  

Doorgeven erf mat = belangrijker overleven individu 
Ø Eigen genetisch materiaal beschermen door genetische verwanten te helpen overleven 
Ø Hamilton’s rule: rB – C > 0 

r= verwantschap, B= baten ontvanger, C= kost helper  
Ø Price equation  
Ø Verwantschapsselectie Burnstein, Crandall en Kitayama (1994)  

Helpen genetische verwanten vormt gedrag dat door nat selectie gepromoot wordt 
Sterkere hulp bij levensgevaarlijke situaties  
Hulp stijgt bij genetisch verwantschap om gedeeld erf mat te beschermen  
Eerder jonge, gezonde familieleden helpen 

Ø Coöperatieve voortplanting: kinderen stellen eigen voortplanting uit om ouders bij te staan bij opvoeding 
allerkleinsten 

2) Wederkerig altruïsme 
Hulp geven in nood = hulp krijgen in nood -> stijgende overlevingskansen  

- Ook bij dieren (De Waal, 2003): bv apen en katten verzorgen pels, Seyfarth en Ceney experiment: audiotape 
kreet aap 

- Wederkerig egoïsme betere term: eigenbelang is drijfveer  
- Afwijken wederkerig altruïsme norm: bestraffen door groep (altruistic punishment) 

Altruïstisch straffen: egoïstisch gedrag indijken (effectief; kost straffer niet te hoog, impact gestrafte hoog) 
- Fehr en Gaecher (2002): publieke goederen experiment, 60 groepen met 4 leden, iedereen krijgt 20 dollar, 

tussen 0 en 20 investeren in groep (elke dollar -> elk groepslid 0,4 dollar), zelf meeste geld als je niets bijlegt  
6x spelen met steeds wisselende samenstelling  
Zonder straf (geld wegnemen): egoïstisch gedrag stijgt, met straf: egoïstisch gedrag daalt  

3) De coöperatieve groep  



- Groepsselectie; geen genetische verwantschap, dus wel op sociale verbondenheid 
- Vooral wanneer groep van buitenaf bedreigd wordt 
- Natuurlijke selectie op niveau van de groep en soort  
- Controversieel  

 
1.2 Kosten en baten  

Sneller geneigd om te helpen wanneer potentiële beloningen hoog zijn in verhouding tot investeringen 
Helpers doen steeds kosten-baten analyse: baten overstijgen kosten: helpen  
 

Ø Smitherman 1992: belangrijkste argument om te helpen = zichzelf goed voelen 
- Korte termijn (zelfwaarde, schuldgevoel) 
- Fysiologisch belonend (Rilling 2002), neurowts ondersteuning 
- Lange termijn (gezondheid), psychisch en lichamelijk welbevinden 

 
Ø Kosten van helpen of niet-helpen 
- Agressie tov hulpverleners 
- Moedige weerstand: weloverwogen hulpverlening met potentieel enorme kosten 

Bv. bewuste hulp Joden onderdak ondanks grote risico’s 
- Barmhartige Samaritaan-wetten 

Schuldig verzuim Europa: geen hulp geboden 
Vrijstelling v vervolging bij helpen VS 
 
1.3 Altruïsme of egoïsme: het grote debat 

Batson: empathie-altruïsme hypothese, empathie centrale plaats 
- Perspectief nemen (cognitieve component empathie) 
- Empathische bezorgdheid (emotionele component) 

 
Zie tabel slide 15 
 
Egoïsme als alternatief 

- Batson 1981: handlanger krijgt milde elektrische shocken, proefpersoon is observator  
Mogelijkheid om na 2 shocken in plaats handlanger te komen 

Ø Empathische bezorgdheid - waarden (hoog-laag) x situatie ontvluchten (makkelijk-moeilijk) 
Verschil hoge en lage empathische bezorgdheid komt tot uiting als men makkelijk de situatie kan 
ontvluchten 
Hoge bezorgdheid: 90% makkelijk ontvluchten, 80% moeilijk ontvluchten 
Lage bezorgdheid: 20% makkelijk ontvluchten, 60% moeilijk ontvluchten  

 
Beperkingen en gelijkenissen altruïsme en egoïsme: 

- Meeste hulpgedrag door combinatie van beide  
Snyder 1993: combinatie = best  

- Soort motivatie bepaalt niet noodzakelijk hulpgedrag zelf  
- Zelf vs ander/zelf en ander  

Wegner 1980: empathie weerspiegelt fundamentele vervaging van het onderscheid tussen zichzelf en 
anderen  
 
1.4 Motivatie om te helpen  

- In bep situaties belangrijk om hulpgedrag te voorspellen 
- Lange termijn hulpgedrag  

Eigenbelang en voldoening vaak motor om blijvend te helpen  
 

Vrijwilligerswerk (Cornelis en Van Hiel 2013) 
- Waarden 



- Sociale relaties 
- Pers ontw 
- Verhoging zelfwaardering 
- Ego-bescherming 
- Carrière  
- Altruïsme (later bijgekomen): kennis en vaardigheden met anderen delen  

 
2. Onder welke omstandigheden helpen we (niet)? -> Wanneer (contextuele factoren) 

2.1 Het omstandereffect 
Kitty Genovese: 38 mensen in de buurt moord, pas na 45 min hulpdiensten ter plaats; ervan uitgaan dat anderen al 
gebeld hadden  

- Latané en Darley 1970: groepsdiscussie via intercomsysteem  
Proefpersoon met hartritmestoornis krijgt aanval, wie gaat hulp halen  

Ø Proefpersoon en slachtoffer: 85% (einde aanval) en 100% (ooit) reageert in gemiddeld 52s  
Ø Proefpersoon, slachtoffer en 1 iemand anders: 62% (einde aanval) en 85% (ooit) reageert in gemiddeld 93s 
Ø Proefpersoon, slachtoffer en 4 anderen: 31% (einde aanval) en 62% (ooit) reageert in gemiddeld 166s 

 
Schema slide 28 

1) Opmerken 
Ø Veel personen = afleiding  
Ø Drukke omgeving = stimulusoverbelasting  
Ø Ongewone stimulus in deze context 

2) Interpretatie  
Ø Ambiguiteit (echt of vals) 
Ø Relatie agressor en slachtoffer (Shotland en Straw 1976: denken dat slachtoffer en dader een getrouwd  

koppel vormen; veel minder ingrijpen) 
Ø Pluralistische onwetendheid (ten onrechte denken dat anderen in een situatie geen gevaarlijk incident zijn 

omdat niemand reageert, ied wacht op een signaal van anderen) 
Latane en Darley 1968: kamer met rook:  
Alleen: 50% voor 4 min, 75% voor 6 min 
In groep: 4% voor 4 min, 13% voor 6 min 
3) Verantwoordelijkheid nemen  

Ø Verspreiding verantwoordelijkheid  
Ook bij kinderen (Plotner 2015): juf laat stylo vallen, conditie alleen, met drie, en met drie waarvan 2 in een 
box  

Ø Tegengaan via anticipatie latere interactie (Gotlieb en Carver 1980) en sociale rol (bv hulpverlener) 
4) Beslissen hoe men zal helpen (direct-indirect) 
5) Hulp bieden  

Ø Publieksgeremdheid: vrees om op anderen verkeerde indruk te maken  
Ø Deletha Word rivier na ruzie, kon niet zwemmen 
Ø Brendan Vedas zelfmoord voor webcam 
Ø Yue Yue tweemaal overreden terwijl 18 mensen voorbij lopen 

 
Gevaarlijke vs ongevaarlijke situaties  

- Fisher 2011: meta-analyse bevestigt algemene omstanderseffect  
- Helpen alleen gevaarlijk voor helper -> geen/kleiner omstanderseffect  

 Gevaar laag Gevaar hoog 
Alleen  50% 44% 
Gezelschap  5.9% 40% 

- 3 mogelijke verklaringen die omstandereffect compenseren  
Ø Meer arousal in gevaarlijke situaties: sneller opmerken en interpreteren als noodsituatie 
Ø Bij gevaar dienen anderen als psychologische en fysieke ondersteuning  
Ø Gevaarlijke noodsituaties vergen vaak meer coordinatie en samenwerking  



 
2.2 Stress en tijdsdruk 

Darley en Batson 1973:  
- Proefpersonen toekomstige priesters 
- Taak: lezing voorbereiden en geven 

Lezing barmhartige Samaritaan of ander ond 
Tijdsdruk; achter, voor of op schema  

- Hulpgedrag incident afhankelijk v tijdsdruk, geen effect ond 
 
2.3 Locatie en cultuur 

Grote steden; 
- Bevolkingsdichtheid -> stress stimulusoverbelasting 
- Diversiteit -> minder gelijkenis -> gereduceerde empathische bezorgdheid  
- Anonimiteit -> minder verantwoordelijkheid  

Cultuur; twee significante invloeden (Levine 2001) 
- Economische welvaart 
- Simpatia (zorg sociaal welzijn anderen), kenmerkend Spaanse en Latijns-Am culturen 

 
2.4 Stemming  

Pos stemming: 
- Isen en Levin 1981: geld geven na succes op taken 
- Baron 1997: dollarbiljet wisselen bij aangename geur (stemming en helpers stijgen) 
- Meer helpen = pos stemmingseffect  

Neg stemming: 
- Schuldgevoel -> hulpgedrag  

Generaliseert ook naar andere personen (Cunningham 1980) 
- Helpen verbetert neg stemming (negative state relief model) 
Ø Inconsistente resultaten 
Ø Gepercipieerde verantw (zelf-ander), aandacht (zelf-ander) 

 
3. Wie helpt anderen? 

3.1 Zijn sommige personen behulpzamer dan anderen? 
Individuele verschillen  

- Redelijk consistent over versch situaties 
- Weinig tijdsafh (leeftijd) 
- Genetische invloed  

 
3.2 Kenmerken van de altruïstische persoonlijkheid 

- Ttl versch persoonlijkheden delen dezelfde uitzonderlijke behulpzaamheid (Schindler, Moeder Theresa, Bill 
Gates,..) 

- Spec persoonlijkheidskenmerken voorspellen behulpzaamheid in spec situaties  
- Twee essentiële eig: empathie en morele persoonlijkheid  
- Millers 1996 studie bij kleuters: empathie (hot) + moraliteit (cold) -> behulpzaamheid 

 
3.3 De invloed van ouders en familie 

- Focus volwassenen: dan wordt papa blij/trots/verdrietig/boos 
- Focus andere: broertje zal blij zijn als (stimuleren perspectief nemen en empathie) 

 
3.4 Rolmodellen en sociale normen 

- Real life en fictieve figuren (pro-sociale vs geweld tv) 
- Waarom hulpvaardige rolmodellen -> helpen? Imiteren, beloond -> besef voordelen, herinnering sociale 

normen  
Sociale normen voor hulpgedrag: 



- Wederkerigheidsnorm 
- Billijkheidsnorm 
- Sociale verantwoordingsnorm 
- Rechtvaardigheidsnorm  

 
4. Interpersoonlijke factoren: wie ontvangt hulp? 

4.1 Waargenomen eigenschappen van de persoon in nood 
- Aantrekkelijkheid  

Benson, Karabenick en Lerner 1976 luchthavenexp – formulier op post doen  
Aantrekkelijk : 47% (scores iets lager bij zwarte mensen) 
Onaantrekkelijk : 35% (scores lager bij zwarte mensen, hetzelfde bij onaantrekkelijke zwarte en blanke 
vrouw door hulp vrouw) 

- Verantwoordelijkheid  
Attributie-affect-actie theorie Weiner 1996 
Niet zelf verantw-sympathie,medelijden-wel hulp 
Wel zelf verantw-boos,geïrriteerd-geen hulp 

 
4.2 De gepaste combinatie van helper en ontvanger 

- Gelijkenis  
Effect op aantrekking en empathie 

- Bekendheid  
Vreemd vs vriend, samenhorigheidsrelaties vs ruilrelaties 
 
4.3 Geslacht en hulpvaardigheid 

Mannen: knight in shining armour (meer helpen bij risicovolle situaties) 
Vrouwen: volgehouden ‘dagelijkse hulp’ 
 

4.4 Anderen om hulp vragen 
Vrouwen vragen vaker om hulp bij kleine problemen  
Mannen: minder sociaal aanvaard en bedreigend zelfbeeld 
Zelfdestructieve paradox  
 
Wanneer is hulp zelfondersteunend en wanneer zelfbedreigend? 

Ø Zelfwaardering 
Ø Hulp gelijken 
Ø Type probleem (ego-relevant) 

 
Hoofdstuk 10: Agressie  

1. Wat is agressie? 
1.1 Definities en vormen van agressie 

= gedrag bedoeld om andere persoon ongewenste schade te berokkenen  
1) Onderliggende motivatie: schaden v iemand, maar niet door gevolg ervan  
2) Aanwezigheid intentie 
3) Gedrag door slachtoffer niet gewenst  

 
- Fysieke en verbale agressie 
- Instrumentele agressie (geen boosheid, schade om een bepaald doel te bereiken) 
- Emotionele agressie (schade omwille van schade) 

 
1.2 Pestgedrag  

- Groot probleem school en werk 
10-20% slachtoffer 

- Op school gepest = vaak ook op werk 



- Finse studie Klomek 2009: gepest op 8 jarige leeftijd -> op 25j meer kans op zelfmoord (meisjes 6.3x, jongens 
4x) 

- Nultolerantie enige zinvolle beleid 
 
1.3 De meting van agressie 

- Beperkte methodologische middelen om agressie te bestuderen 
- Observatie in labocontext  
- Rapportering 

Buss en Perry 1992: indiv verschillen in agressie bestaan uit 1) fys agressie, 2) verbale agressie, 3) boosheid, 
4) vijandigheid  

- Andere databronnen  
Publieke bronnen zoals misdaadstatistieken  
Krantenartikels 

 
2. Crossnationale en intraculturele verschillen  

2.1 Crossnationale verschillen 
- Moordcijfers hoogst in Latijns en Midden-Amerika (20x westerse landen) 
- Oost-Europese landen 5x westerse landen  
- Geweldniveaus VS op opmerkelijk hoog peil in vgl met andere westerse landen  
- 64% vd vrouwen in Japan betast op metro: in vele culturen agressief en onaanvaardbaar gedrag (McGinty 

2000, Moshavi 2001) 
- Douglas en Straus 2006: onderzoek universiteitsstudenten 19 landen -> grote verschillen aanvaardbaar tik 

onder echtgenoten 
Inda: 80% wanneer actor man is, 24% VS 

- Lepowsky 1944: tien jaar Vanatinai (5 gevallen fysieke agressie -> jaloezie aanleiding en 4x vrouw 
aanstichter) Het ging over bv tik op schouder, wat door ied daar afgekeurd werd, Agressors vreesden wraak 
van heksen en bovennatuurlijke krachten)  

- Bonta 1997-2013: studie geweldloze mtsen: sterk gericht op vredevol samenleven -> belangrijk aspect 
identiteit <-> smlvingen waar gedrag als alledaags en onvermijdbaar wordt gezien 
Coöperatie <-> competitie  
 
2.2 Intraculturele verschillen  

- Variatie binnen eenzelfde samenleving  
- Afhankelijk geslacht, leeftijd en etnische achtergrond -> plegen ervan en slachtoffers  
- Geslachtsverschillen:  

Mannen gewelddadiger (Archer 2004; Card, Stucky, Sawalani, Little 2008) 
Kinderen tssn 3-6j; jongens al fysiek agressiever dan meisjes (Loeber en Hay 1997) 
1 vrouw – 8 mannen gevangenis (Archer en Lloyd 2002) 
Mannen 4x meer kans in VS om vermoord te worden, 2x Finland, 4x Rusland, 9x Mexico (Bulatao, VandenBos 
1996) 
Geslachtseffect afhankelijk van type agressie (Richardson en Hammock 2005): mannen meer fysiek en 
verbaal, vrouwen iets meer relationeel (liegen, roddelen, in diskrediet brengen) -> meer waarde relaties en 
intimiteit -> doeltreffend (Card, Stucky, Sawalani, Little 2008) 

- Leeftijd:  
Tieners en jongvolwassenen 18-24j meer betrokken bij gewelddaden 
Slachtoffers moord 2x andere leeftijdscat., daderschap ook hoogst hier  
Simonton 1986: meer collectieve uitingen v geweld 

- Etnische achtergrond:  
Afro-Amerikanen sterk oververtegenwoordigd als daders geweld, maar vaak ook slachtoffer: in 
moordstatistiek vaak intra-etnische componentn  
VS: >90 % zwarten door zwarten vermoord, 85% blanken door blanken (meest positieve maar ook negatieve 
ervaringen met mensen in onmiddelijke nabijheid) 
Zwarte man kans vermoord: 1/40, blanke man 1/280 



 
3. De oorsprong van agressie  

3.1 Biologische theorieën  
- Drifttheorieën  
Ø Agressie = drift die gelenigd moet worden. Uitblijven -> drift bouwt verder op 
Ø Lorenz: grote aap theorie, agressie= voordelen overlevingsstrijd, natuurlijke selectie bevordert agressief 

instinct -> degene die strijd overleven kunnen zicht voort planten  
- Evolutieleer  
Ø Doorgeven genen  
Ø Agressie tov genetisch niet-verwanten  
Ø Vrouwen verkiezen partners met hoge status -> agressie als middel om status te verwerven en behouden  
Ø Genen interageren met sociale en culturele factoren 
- Gedragsgenetica  
Ø Studie erfelijkheid v disposities zoals agressie, gebaseerd op tweelingen-onderzoek en adoptiestudies  
Ø Toont de genetische component van agressie aan  
- Hormonen en neurotransmitters  

Hormonen: 
Ø Testosteron -> hogere concentratie bij mannen 
Ø Correlationele studies: verband tssn agressie en testosteron  
Ø 2de en 4de vinger verhouding lengte; agressie 

Neurotransmitter: 
Ø Serotonine; neurotransmitter hoge concentraties -> lage mate agressie  

 
3.2 Leertheorieën  

- Agressie sterk bepaald door leerproces waarbij allerlei baten het gedrag versterken, terwijl kosten (straffen) 
het gedrag verzwakt 

- Leren kan zich niet enkel reageren op basis v eigen ervaringen, ook door ervaringen anderen (sociaal leren) 
 

3.2.1 Leren uit eigen ervaring 
- Behavioristen verklaarde alle gedrag vanuit principes beloning en straf 
- Belonen werkt beter dan straffen  
- Straf vooral effectief als direct, zwaar en consequent wordt toegepast  

 
3.2.2 Gevaren van straffen  

- Onbillijke straffen -> wraakgevoelens  
- Straffen -> gedrag, niet op onderliggende normen 

Strafregime weg -> gedrag opnieuw 
- Pos correlatie lijfstraffen en later antisociaal gedrag 

Kind leert dat agressief gedrag probleemoplossend werkt  
 

3.2.3 Bestraffing als wapen tegen delinquentie  
- Crimineel gedrag in praktijk lonend voor degene die het pleegt (sterk beloningsschema), terwijl 

bestraffingsschema vaak variabel en zwak is 
- Beloningsschema > bestraffingsschema -> bestraffen nauwelijks nut 

 
3.2.3.1 Recidivisme  

- Goede indicator leereffect straffen 
- Van der Werff: 

1966: 41% veroordeelden recidiveert, 31% geseponeerden  
1977: 51% veroordeelden, 38% geseponeerden 
1991: (+ Block): 60% veroordeelden, daders 6x of meer aangehouden 90%  
 

3.2.3.2 De loopbaan v criminelen en niet-criminelen  



- Moffitt 1993: Two pathway model  
Ø Life-course persistent: beginnen op jonge leeftijd  

5-10% delinquenten, 50% van de criminaliteiten, leerstoornissen  
Ø Adolescent limited: beginnen in adolescentie en stoppen rond 20j (90-95%) 
Ø Straffen helpt enkel bij adolescent limited groep, die daarenboven ook zonder straf zichzelf als het ware 

gecorrigeerd zou hebben -> valse positieve v zogenaamde effecten straffen  
 

3.2.4 Sociaal leren  
- Niet enkel agressie door eigen ervaringen, ook door zien v ervaringen modellen (Bandura) 
- Bobo Doll experiment 
- Modellen krijgen door agressie wat ze willen en worden niet gestraft -> versterken agressieve tendens 

observatoren 
- Kan toegepast worden op bv man-vrouw verschillen in agressie 

 
4. Sociaalpsychologische theorieën van agressie 

4.1 Frustratie 
- Frustratie-agressie hypothese Dollard 1939 
Ø Agressie: drift 
Ø Alle vormen agressie ontstaan uit frustratie 
Ø Frustratie leidt altijd tot agressie 
- Twee belangrijke principes: 
Ø Verplaatsing  
Ø Catharsis: afname agressie door zich te ventileren 

Afname fysiologisch opwindingsniveau -> minder geneigd tot agressie 
Empirie: catharsis leidt eerder tot verhoging dan verlaging agressie  
 
4.2 Negatief effect 

- Ruime waaier situaties kan tot neg affect leiden (bv lawaai, stank, pijn, hitte) 
Frustratie vorm negatief affect -> agressie 

- Positief affect 
Baron en Ball 1974: zien v grappige cartoons vermindert agressie 

- Hitte leidt tot verhoogde agressie 
Ø Interpersoonlijke agressie 
Ø Collectieve agressie 
Ø Opwarming aarde  

 
4.3 Fysiologische opwinding 

- Opwinding affect model: opwinding die door ene stimulus gecreëerd wordt, straalt af op andere stimulus  
- Intensiteit fysiologische opwinding en type emotie bepalen mate agressie  

 
 Lage fysiologische opw Hoge fysiologische opwinding  
Negatieve emotie De agressie vergroot  De agressie vergroot aanzienlijk 
Neutrale emotie  Geen effect De agressie vergroot 
Positieve emotie  Agressie neemt af De agressie vergroot of neemt af 

 
4.4 Cognitieve processen 

- Geheugen: associatief netwerk v concepten en affect  
Onaangename ervaringen en gedachten ‘laden’ netwerk automatisch op 

Ø Vechten/vluchten  
- Gedragsuitkomsten hangen vervolgens af v cognitieve hogere orde verwerking  
- Wapeneffect (Berkowitz en Lepage 1967) 
Ø Loutere aanwezigheid wapens verhoogt agressie, ook foto’s v wapens  
- Associatief netwerk 



- Hogere orde cognitieve controle  
Situationele wenken kunnen netwerk cognitieve associaties klaarstomen voor agressie, doelbewuste 
weloverwogen denkprocessen kunnen agressie weerhouden 

- Matigende informatie: info waaruit men kan opmaken dat agressor niet de volle verantwoordelijkheid 
draagt voor zijn of haar handelingen 

- Effect matigende informatie hangt af v  
Ø Individuele verschillen in mate waarin men een daad als agressief beschouwt 
Ø Situationele factoren die leiden tot sterke opwinding en alcohol remmen de hogere orde verwerking -> 

cognitieve controle valt weg  
 
4.5 Een integratief model van agressie  

Zie slide 35 
 

5. De invloed van geweldmedia  
5.1 Geweld in de media 

Komt frequent voor in allerlei media  
è Continue stijging in aanbieding  
è Onderzoek toont aan dat mediageweld agressieverhogend werkt (laboratorium, veldexperimenten, cross-

sectionele surveys, longitudinale studies (effect hoogst bij lab, dan veld,..) 
Effectgrootte mediageweld en agressie 0.22, roken en longkanker 0.38 

Onmiddelijke effecten mediageweld: 
- Videogames, songteksten agressieve boodschappen lokken agressie (en seksisme) uit 
- Vernietigende effect geweldmedia direct aantoonbaar bij ‘copycats’ 
- Effect mediageweld afhankelijk v sociaal netwerk en individuele verschillen 

Niet seksueel geweld: lange termijn effect 
- Rip von Winkle project 
- Toont longitudinale verband aan tssn consumptie televisiegeweld op jonge leeftijd (8j) en latere (tot 48j) 

agressie, gemeten door zelfrapportering en ernst criminele delicten (Eron en Huesmann) 
Ø Vooral mannen stabiele niveaus v agressie  
- Cross-culturele vgl (Huesman en Eron 1986): verband bevestigd in landen zoals Finland, Polen en de VS, 

maar niet in Australië en kibboetskinderen in Israël 
Waarom hebben media deze effecten? 

- Vervorming realiteit door lens media 
Ø Habituatie: gewelddadige stimuli gewoon worden: minder psych en fysio reactie 
Ø Cultivering: massamedia creëren een gewelddadige wereld die als realiteit wordt beschouwd  
- Tegenmaatregelen: prosociale rolmodellen 

 
5.2 Pornografie 

- Effecten pornografie best te begrijpen vanuit opwinding affect model 
Ø Aantrekkelijk naakt -> pos emoties -> opwinding geen hogere agressie 
Ø Onbehouwen beelden seksueel mat -> neg emoties -> combinatie opwinding hogere kans agressie 
- Niet-gewelddadige pornografie: weinig effecten op man-vrouw agressie  
Ø Wel indien normale remmingen tov stellen v geweld wegvallen (herhaaldelijk in staat om agressief gedrag te 

stellen) -> chronisch seksueel agressieve mannen  
- Niet-gewelddadige pornografie wel effecten op attitudes  

 
5.2.1 Gewelddadige pornografie  

- Gewelddadige pornografie: grotere effecten dan ander gewelddadig beeldmateriaal  
- Provocatie niet (meer) nodig om tot agressie te komen (Donnerstein en Berkowitz 1981) 
- Gewelddadige (mainstream) films leiden tot attitudeverschuivingen  
- Individuele verschillen; aanvaarding interpersoonlijk geweld en verkrachtingsmythes  
- Zie slide 45,47 en 48 



- Het profiel vd verkrachter: wordt opgewonden bij het zien gewelddadige porno en heeft attitudes die 
geweld tov vrouwen goedkeuren  

Ø Vertonen meer dwangmatige seksuele contacten ih verleden en meer seksueel agressieve intenties in de 
toekomst 

- Inschatten gevaar pornografie: correlationele studies bij (veroordeelde) delinquenten tegenstrijdig, 
crossculturele vergelijkingen  
 

6. Verborgen geweld 
6.1 Seksuele agressie 

Meerderheid vrouwelijke studenten en ongeveer 1/3 mannelijke studenten rapporteerde ooit tot ongewild seksueel 
contact te zijn gedwongen  
‘date rape’ groot probleem onder jongeren  
Onderzoek VS en andere landen: seksueel geweld komt vaak voor 
Alcohol bijkomende factor  
4% daders verkrachtingszaken in België gevat, 70% DNA stalen nooit onderzocht  
 

6.2 Partnergeweld 
- Vrouwen gewelddadiger tegen mannen dan andersom, maar consequenties agressie zwaarder voor 

vrouwen dan mannen 
- Samenwonende koppels gewelddadiger dan gehuwde koppels 
- Verschillende factoren correleren met geweld en dit zijn dikwijls stressfactoren  

 
6.3 Kindermishandeling 

- Advies en Meldingspunt Kindermishandeling Nederland 2011: 19000 nieuwe meldingen, verdubbeling 7 jaar 
tijd  

- Vele oorzaken (bv geweld onder partners) 
- Familiale geweldcyclus; geweld gaat over van ene op andere generatie 

 
7. Slotwoord: de reductie van geweld  

7.1 Concrete maatregelen  
- Wegnemen van antecedente factoren (bv reductie aantal wapens: minder bereikbaarheid, vermindering 

frequentie gewelddadige gedachten en emoties) 
- Aanleren niet-gewelddadige reacties op frustratie en sociale problemen, aanmoedigen gedrag dat niet 

verenigbaar is met agressie 
- Gebrek aan empathie -> aannemen perspectief anderen (bv. rollenspel) 
- Media: reductie gewelddadigheid 
- Beïnvloeding via opvoeding en onderwijs 
- Geweld in huiselijke sfeer: (seksuele) opvoeding over wederzijds respect 
- Familiaal geweld: wetten en programma’s 
- Effectieve communicatie: gewelddadige omgeving opgroeien -> agressieve reacties op sociale problemen 

 
7.2 Omvattende programma’s  

- Ingrijpen op verschillende niveau’s 
Bv pesten: schoolniveau, klasniveau, individuele niveau 

- ‘wat-werkt’-benadering: criminogene behoeften 
Therapeuten richten zich niet enkel op kenmerken, risicofactoren en problemen v delinquente, maar ook op 
bezigheden, sociale omgeving en leefsituatie 

 
Hoofdstuk 16: De rechterlijke wereld 

- Rechterlijke dwaling: iemand wordt veroordeeld voor een misdrijf dat hij of zij niet begaan heeft, of voor 
een misdrijf dat nooit heeft plaatsgevonden  

- Bedau en Radelet 1987 traceerden 534 bewezen rechterlijke dwalingen in de VS die met de doodstraf 
kunnen bestraft worden 



- Innocence project van benjamin N. Cardozo Law School USA: 351 geïllustreerde cases door (gem 14j van 
vrijheid beroofd) DNA profilering  

- 3% rechtszaken leiden tot dwalingen (extrapolatie op basis v DNA profilering bij verkrachtingszaken) Risinger 
2007 

- Oorzaken dwalingen:  
9% valse (afgedwongen) bekentenissen 
Fouten van getuigen 
13% grote publieke druk  
 

1. De selectie van de jury 
1.1 De ondervraging van kandidaat juryleden  

- Algemene lijst kandidaat juryleden 
- Vooringenomenheid (neutraal zijn) 
- Wrakingsrecht (OM die aangeeft wie wel en niet) 
- Advocaten als intuïtieve psychologen 

Advocaten steunen op impliciete persoonlijkheidstheorieën 
Meestal op basis v demografische variabelen (geslacht/etni) 
Onderzoek schijnjury’s: negatieve evidentie (Kerr 1995) 
Conclusie: advocaten slagen er niet in om op basis v hun intuïtieve theorieën of antwoorden tijdens de voir 
de dire het stemgedrag v juryleden te voorspelen  
 
1.2 De wetenschappelijke selectie van de jury  

Effecten demogr variabelen en attitudes die verband houden met inhoud proces (Harrisburg seven: proces vd eeuw 
vrijgesproken Vietnamese oorlog) 

- Op basis v demografische variabelen  
- Tot correlaties komen tssn demografische variabelen (in gemeenschap waar proces gehouden wordt) en 

attitudes die relevant voor proces zijn  
- Ethisch dilemma: wrakingsrecht -> klassenjustitie?  

 
2. Het proces 

2.1 Bekentenissen 
- Verhoor tracht psychologisch in te werken op verdachte 
Ø Kleine, lege, geluiddichte kamer  
Ø Combineren zalvende, minimaliserende met schrikwekkend, maximaliserende technieken  
- Inbau: negen stappen van het verhoor  

Leo 1996: na analyse v e groot aantal video’s v politieverhoor, bleek dat gemiddeld 5/6 vd 9 technieken 
gehanteerd wordt  
1) Confronteer verdachte met verklaringen waaruit zijn schuld blijkt 
2) Thema’s die misdrijf lijken te rechtvaardigen aanhalen 
3) Onderbreek verklaring v onschuld of ontkenning 
4) Ga in tegen bezwaren verdachte ten aanzien vd ten last gelegde feiten 
5) Zorg ervoor dat steeds passiever wordende verdachte zich niet afsluit 
6) Sympathie en begrip tonen -> aansporen om alles te vertellen 
7) Verklaring waarmee gezicht kan worden gered voor plegen misdrijf 
8) Breng verdachte ertoe alle details misdrijf te bespreken 
9) Verklaring vastleggen in volledig schriftelijke bekentenis 

- Valse bekentenissen 
Ø Bekentenis ve misdaad vanwege iem die niet schuldig is  
Ø Kwetsbare groepen voor valse bekentenissen (mentale handicap, zwak cognitief functioneren) 
Ø Individuele factoren die een rol spelen bij valse bekentenissen zijn inschikkelijkheid (bereid dingen te zeggen 

en doen die tegen onze kennis of moraal ingaan, maar waar we ons verplicht toe voelen wegens sociale 
druk) en suggestibiliteit (iemand die iets id mond gelegd wordt en dit dan zelf gelooft, source monitoring: 



vermogen om bron kennis te traceren: bv groot inlevingsvermorgen moeilijk grens tssn realiteit en 
inbeelding, extreme situaties drugs en dronkenschap) 

Ø Meten suggestibiliteit 
Gudjonsson Suggestibility Scale: eerst wordt (gestandaardiseerde) informatie aangedragen, tweede fase 
gevraagd of bepaalde feiten al dan niet id boodschap was vervat 
Fasen: 
Presentatie v e verhaal met 40 feiten 
Vrije herinnering (max score 40) 
20 vragen waarvan 15 suggestieve 

Ø Kassin en Kiechel 1996 
Verdachte kan incident niet duidelijk herinneren 
Presentatie vals bewijsmateriaal 
Traag/snel op knoppen duren, zeker niet op die rode knop duwen: iedereen tekent papier iets fout gedaan 
te hebben bij snel met valse getuige  

Ø Indien jury geconfronteerd wordt met bekentenis die later teruggetrokken wordt, ervaart ze een 
attributioneel dilemma  
Verdachte echt schuldig (persoonlijke attributie), dwingende omstandigheden afgedwongen (situationele) 

Ø Kasin en Sukel 1997:  
Geen bekentenis: 20% schuldig 
Ongedwongen bekentenis die werd teruggetrokken: 60% 
Gedwongen bekentenis die werd teruggetrokken: 50%  

 
2.2 De polygraaf 

- Instrument dat tegelijkertijd diverse signalen registreert die wijzen op fysiologische opwinding/spanning 
- Relevante en controlevragen  
Ø Opwindingen op relevante vragen groter bij schuldigen  
Ø Opwindingen op controlevragen groter bij onschuldigen  
- Methode effectief om schuldigen op te sporen (98%) maar onschuldigen ook 45% vals positieven  
Ø Fysiologische en psychische tegenmaatregelen kunnen polygraaf om tuin leiden 
Ø Moderne methoden hanteren elektrische activiteit hersenen of pupilverwijding 
Ø Hons 1994: fysische tegenmaatregelen controlevragen: teen hard tegen grond drukken, op tong bijten 

Psychische tegenmaatregelen controlevragen: terugtellen per 7 seconden vanaf 200 
- Schuldige kennis test 
Ø Concealed information: met andere intensiteit reageren op bekende dan op onbekende stimuli  
Ø Proefpersonen dienen nieuwe identiteit aan te nemen en echte te ‘verstoppen’: bij verstoppen stijgen RT’s, 

ERP-hersengevolgen 
Ø Psychopathie en tegenmaatregelen kunnen ook effect hebben  

 
2.3 Getuigenissen 

Loftus 1966: aside from a smoking pistol, nothing carries as much weight with a jury as the testimony of an actual 
witness  

- Vervormingen komen ook voor in elk vd volgende stadia  
Ø Acquistitie  

Sommige gebeurtenissen, personen zijn moeilijker te percipiëren dan anderen 
Stress/tunnelzicht  
Wapenfocuseffect  
Vooringenomenheid bij crossraciale identificatie (Platz en Hosch) 

Ø Opslag 
Verstrijken tijd, horen andere versie omstaanders, bijkomende ‘feiten’, dingen die men achteraf zelf zegt 
veroorzaken vervormingen in geheugen  

è Verkeerde informatie effect: info na de feiten vervormt getuigenverklaring  
Loftus en Palmer 1974: proefpersonen video met ongeval (smakken/aanraken/botsen) 

Ø Herinnering 



Ondervragingen, identificaties, robotfoto’s opmaken vervormen herinnering getuige  
Line-up:  
Samenstelling: personen die lijken op de beschrijving die getuige gaf 
Familiariteit: eerst foto’s beoordelen, dan line-up > verdachten die in foto’s waren aangeduid 
Instructies: geeft men aan dat verdachte zich in line-up bevindt/mogelijks is dat 
Grootte line-up: enkel verdachte: voorzichtiger, hele resem verdachten: identificatie als multiple choice 
Malpass en Devine 1981 zie slide 35 

- Getuigenissen van kinderen 
Ø Onjuiste wenken (Ceci 1987) en suggestieve vragen (Leichtman en Ceci 1995) hebben nefaste werking op 

geheugen jonge kinderen (slide 37) 
Ø Herhaling vragen impliceert dat kind ‘fout geweest moet zijn’ 
Ø Zelfs bij correcte ondervraging kunnen er fouten gebeuren veroorzaakt door ouders, klasgenoten, media 
- Getuigenissen in de rechtszaal  
Ø Overtuigend, maar niet gemakkelijk te beoordelen op waarheidsgehalte 
Ø Op basis v gefilmde ondervraging v getuigen waren deelnemers niet in staat om accuraatheid getuigen in te 

schatten en konden ze geen onderscheid maken tussen correcte en valse identificaties  
Ø Besluitvormingsproces: correcte identifcaties: gewoonlijk erg snel, valse identificaties: voorzichtig en 

weloverwogen eliminatieproces  
è 10-12 secondenregel: 90% accuraatheid bij snelle antwoorden, 50% trage  
- Accuraatheid en zekerheid 
Ø Er hoeft geen sterk verband te zijn tssn zekerheid en accuraatheid identificatie  
Ø Sociale beïnvloeding heeft effect op het vertrouwen dat de getuige in zijn/haar oordeel stelt (Lüüs en Wells) 

Slide 43 en 44 
- Getuigendeskundige 

Sociaalpsychologen kunnen jury’s instrueren over zaken zoals afdwingen van bekentenissen, 
leugendetectors, beïnvloedbaarheid geheugen kinderen 
Rechters en advocaten vaak nauwelijks bewust van bep processen 
Leidt tot aandacht bewijsmateriaal 
 
2.4 Niet-toegelaten bewijsmateriaal 

- Publiciteit voorafgaand aan het proces 
Ø Vooral mat dat ongunstig is voor verdediging wordt in pers gebracht 
Ø Hoe meer over zaak geïnformeerd, hoe groter kans op schuldig verdicht 
Ø Kramer: jury’s die vooraf neutraal materiaal lazen, oordelen minder schuldig (33%) dan jury’s die 

bevooroordeelde info kregen (48%) 
Ø Kerr: men slaagt er niet in de bevooroordeelde juryleden correct uit te sluiten slide 48 
- Rechterlijke instructie aan de jury om ontoelaatbare bewijzen en getuigenissen naast zich neer te leggen is 

dikwijls ineffectief, 3 redenen: 
Ø ‘denk niet aan een witte beer’ 
Ø Wordt als censuur ervaren 
Ø Juryleden willen juiste beslissing nemen (Kassin, Sommers 1997) 

 
Instructies door de rechter: 

- Instructies net voor deliberatie om wettelijke begrippen bij te brengen, omtrent mogelijkheden v uitspraak 
en de te volgen procedure bij beraadslaging 

- Slechts 15% begrijpt betekenis correct 
è Betere communicatie 
è Tijdstip instructies belangrijk: enkel voor presenteren bewijsmateriaal effect 

 
3. De beraadslaging door de jury  

3.1 De groepsdynamica van beraadslaging  
- Macht vd aantallen: jury’s beslissen volgens meerderheidsregel 
- Neiging tot mildheid 



Kalvin en Kiesel: rechts in 78% v cases akkoord met jury, niet akkoord -> jury sprak beklaagde vrij 
 
Belangrijk, ex Kerr 1981 schijnjury’s: 

Eerste stemming (on)schuldig Veroordeling  Vrijspraak  
5-1 78% 7% 
4-2 44% 26% 
3-3 9% 51% 
2-4 4% 79% 
1-5 0% 93% 

 
3.2 De grootte van de jury (ex) 

- Zeskoppige jury -> kans op eenpersoonsminderheid veel groter dan bij 12 leden 
Eenpersoonsminderheden weerstaan minder aan meerderheidsdruk 

- Zeskoppige jury’s -> vlugger tot consensus en eindigen minder frequent verdeeld (niet pleiten voor 
effeciëntie!) 
Proceskosten drukken en efficiëntie recht verhogen 
 
3.3 De meerderheid beslist (ex) 

- Unanimiteit of meerderheidsregel  
- Initiële minderheid dreigt impact te verliezen 
- Hastie: unanimiteitsregel (12-0) versus meerderheidsregel (10-2, 8-4) leidt tot langere discussies en minder 

aandacht stemmen zelf. Leden voelen zich minder geïnformeerd en zelfzeker en vinden dat de anderen meer 
bevooroordeeld zijn 
 

4. Het straftoemetingsproces 
- Grote verschillen tssn rechters 

Patridge en Eldridge: indentieke dossiers 20 rechtszaken door 50 rechters beoordeeld 
Rechter krijgt en volgt vaak adviezen v andere actoren 
Bedreigt gelijkheidsbeginsels 

- Hoe komt het dat gelijke cases door verschillende rechters op een verschillende wijze beoordeeld worden? 
Straftheorie rechter? 
Rechterlijke persoonlijkheid? 
 
4.1 Straftheorieën  

- Het globale perspectief op praktijk v straffen dat ingaat op 1) algemene rechtvaardiging vd praktijk vh 
straffen en 2) een antwoord formuleert op de vraag wie voor straf in aanmerking komt en op welke wijze hij 
of zij gestraft moet worden  

- Grote meningsverschillen bij de bevolking en rechters over wat een ‘goede straf’ is 
- Meest bekend straftheorieën zijn  
Ø Retributivisme: gerechtigheid eist dat daders gestraft worden, straf rechtvaardigt zich in verleden en is in 

zichzelf moreel rechtvaardigend, straf moet proportioneel zijn aan het delict 
Sommige retributivisten refereren aan een kosten-baten analyse, waarbij straf de baten die gepaard gaan 
met delicten dient te compenseren 

Ø Utilitarisme: straf gerechtvaardigd omdat het toekomstig algemeen welzijn verhoogd wordt door reductie 
en preventie criminaliteit  
Instrumenten: 
Individuele en algemene afschrikking. Men ziet af ve delict omdat men angst heeft voor de straf 
Rehabilitatie: beïnvloeding vd crimineel zijn persoonlijkheid 
Onschadelijkmaking: beperking of volledig afnemen bewegingsvrijheid criminelen  

- Hanteren straftheorieën door rechters 
Ø Onderzoek rechterlijke deliberaties waarin meerdere rechters aan straftoewijzing deden 
è Men repte nauwelijks woord over straftheorieën en strafdoelen, vooral over concrete dader en 

daadfactoren 



Ø Straftheorieën spelen mogelijks op impliciet niveau mee 
è Onderzocht door De Keyser 2000 met behulp v vignetten waarin concrete aanknopingspunten werden 

verwerkt slide 62 
 
4.2 De rechterlijke persoonlijkheid 

- Verschillende belangrijke variabelen hebben weinig impact USA 
Ø Politieke oriëntatie 
Ø Opleiding en werkervaring 
Ø Opvattingen over ernst criminaliteit als mts probleem 
Ø Opvattingen oorzaken criminaliteit  
- Angelsaksische landen: weinig bewijs 
- Continentale landen waar rechter grotere inbreng in procesvoering heeft, ziet men beperkte impact vd 

persoonlijkheid vd rechter 
 
4.3 Gerechtigheid  

- Niet enkel uitkomst telt, ook manier waarop men tot beslissing komt 
Ø Beslissingsbeheersing: elke partij mogelijkheid om beslissing te verwerpen? 
Ø Procesbeheersing: heeft elke partij de mogelijkheid haar verhaal te doen? 
- Procesbeheersing of het kunnen laten horen ve stem is erg belangrijk 
- Accusatoire rechtspleging: openbare aanklager en verdediging presenteren hun versie vd feiten 
- Inquisitoire rechtspleging: neutrale onderzoeksrechter verzamelt pro en contra bewijzen 
- Meestal prefereert men accusatoire rechtspleging 

  


