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A.01: GESCHIEDENIS VAN DE PSYCHOLOGIE 

1. VROEGE INVLOEDEN OP DE PSYCHOLOGIE 

NICOLAUS COPERNICUS (1473-1543) 

 Voor Copernicus 
- De mens (~aarde) is het centrum van het universum  

(universum speciaal voor de mens gecreëerd) 
- Menselijke geest (de ziel) heeft een vrije wil en is niet onderworpen aan de natuurwetten 
- Mensheid is uniek en niet onderhevig aan gangbare wetmatigheden 

 De invloed van Copernicus  
- De aarde bevindt zich niet in het centrum van het universum, maar draait rond de zon 

 Dualisme 
- Mens bestaat uit twee elementen: lichaam en geest (ziel) 
- Geest kan het lichaam beïnvloeden maar niet andersom 

RENÉ DESCARTES (1596-1650): 

 Mechanische visie: 
- De mens als complexe machine onderhevig aan wiskundige wetten 
- Mens als mogelijk studieobject 
- Wederzijdse beïnvloeding van lichaam en geest 
- Pijnappelklier: plaats waar ziel en lichaam samenkomen 

 Rationalisme: 
- De waarheid kan achterhaald worden door rede 

EMPIRISME 

 Thomas Hobbes (1588-1679) 
- Kennis komt voort uit zintuiglijke ervaringen (empirisch verworven) 
- De bron van kennis is niet de ratio maar waarneming, ervaring en experiment 

 John Locke (1632-1704) 
- De geest wordt gekenmerkt door associaties van ideeën (associatonisme) 
- “Hogere orde kennis komt tot stand door combinaties (ass.) van eenvoudigere ideeën” 
- Tabula rasa (onbeschreven blad) 

 David Hume (1711-1776) 
- Associaties tussen ideeën worden bepaald door: gelijkenis en samen voorkomen in tijd 

en ruimte 

CHARLES DARWIN (1809-1882): 

 The Origin of Species (1859) 

 Natuurlijke selectie 
- Wanneer de omgeving verandert, bieden sommige trekken van een organisme meer 

voordeel dan andere 

 Survival of the fittest 
- Dieren passen zich over langere periodes aan de lokale omgeving 

 GRANT (1991): 20 jarige follow-up van vinkenpopulatie op Galapagos-eilanden (cf. Darwin) 
- Bij droogte sterven vooral kleine vinken: grote vinken kunnen met hun stevigere snavels 

grotere en hardere zaden openbreken 
- Bij natte periode worden grote zaden overwoekerd door eenjarige planten met kleine 

zaden dus zijn kleine vinken in het voordeel 
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VROEGE EXPERIMENTEN: FYSIOLOGISCHE INVLOEDEN 

 Hermann von Helmholtz (1821-1894) 
- Alle krachten in de mens zijn lichamelijk en chemisch 
- Meten van snelheid waarmee impulsen zich voortplanten in het zenuwstelsel 

 Gustav Fechner (1801-1887) 
- Hoeveel helderder moet een licht worden, voordat men het verschil opmerkt? 
- Psychofysica 

2. DE BEGINJAREN VAN DE PSYCHOLOGIE 

STRUCTURALISME 

 Wilhelm Wundt (1832-1920) 
- 1874: Grundzüge der physiologischen Psychologie: “psychologie als alliantie tussen 

fysiologie en psychologie die naar zichzelf van binnenuit kijkt (introspectie)” 
- 1879: oprichting 1ste ψ laboratorium te Leipzig 

 Wat is de structuur van de geest? 

 Elk complex proces kan gereduceerd worden tot een combinatie van elementaire 
componenten 

 Primaire vragen 
- Welke zijn de elementen van een ervaring? (sensaties, beelden en gevoelens) 
- Hoe worden die gecombineerd? 
- Wat zorgt ervoor dat elementen met elkaar gecombineerd worden? 

FUNCTIONALISME 

 Wat zijn de functies van (bewuste) ervaring en gedrag? 

 Sterk beïnvloed door Darwin 
- Hebben mentale processen een evolutionaire geschiedenis?  
- Zijn onze capaciteiten (vb.: leren op basis van ervaring) gelijk aan dieren? 

 William James (1842-1910) 
- The principles of Psychology (1890) 
- Mentale processen zijn actief en continu (cf. rivier) 

GESTALTPSYCHOLOGIE 

 Reactie tegen structuralisme 
- De mens is meer dan de som van onafhankelijke, elementaire gedragingen 
- Mensen nemen de wereld waar in gehelen of gestaltefn (Gestalt)  

Bewijs a.d.h.v. visuele illusies 
- Interactie met omgeving 
- Stroming met nog steeds invloed op perceptie, geheugen, denken en sociale psychologie 

 Wolfgang Köhler (1887-1967), Max Wertheimer (1880-1943), Kurt Kofka (1886-1941) 

BEHAVIORISME 

 John Watson (1878-1958): 
- 1913: pamfletteert Thorndike’s werk (1911) in “Psychology as the behaviorist views it” 
- Psychologie is de wetenschap van het observeerbaar en meetbaar gedrag 
- Bewustzijn en de processen = geen behavioristisch onderwerp 
- Geïnspireerd door logisch positivisme: wetenschap is de meest succesvolle manier om de 

wereld te begrijpen en kennis te genereren 

 Behaviourisme als basis voor wetenschappelijke studies 
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- Operationele definitie: concepten worden gedefinieerd in termen van de gebruikte 
meetprocessen 

- Onafhankelijke en afhankelijke variabelen: stimulus en respons 
Onafh var: karakteristieken van de situatie (manipuleerbaar) 
Afh var: gedragingen van persoon of dier 

- Een theorie is een relatie tussen O.V. en A.V. (in de vorm van wet) 

 Burrhus Frederic Skinner (1904-1990): 
- Hoe verandert gedrag onder invloed van ondervinding? 
- Leerprocessen bij mens en dier 
- Operante conditionering (zie later) 
- Radicaal: 

Mentale processen bestaan niet 
Tussen stimulus en respons bestaat er niets 
Stimuli lokken reacties automatisch uit 

PSYCHOANALYSE  

 Sigmund Freud (1856-1939) 
- Bewustzijn en gedrag zijn slechts oppervlakkige fenomenen 
- Belang van het onbewuste: gedrag komt voort uit het onbewuste 
- Mentale stoornissen en lichamelijke symptomen hebben een psychische oorzaak, te 

wijten aan problemen die de patiënten uit hun bewustzijn verdrongen hebben, omdat ze 
te veel angst opriepen 

- Oplossing: onbewuste conflicten terug in bewustzijn te brengen 
- Methode: vrije associatie en droominterpretatie 
- Kritieken: kindertijd (ouders als schuldigen?), introspectie is niet meetbaar, verlangens 

waren sterk Victoriaans 

ONTWIKKELINGSPSYCHOLOGIE 

 Studie van psychische veranderingen bij toenemende leeftijd 

 Nurture (Locke-Tabula Rasa) vs nature (Rousseau) 

 Piaget (1896-1980) 
- Kennis is de relatie tussen object van de kennis en de verwerver (i.e. kind): beïnvloeding 

door wat al gekend is en assimilatie van wat geleerd wordt 
- Twee manieren om kennis te verwerven over een object: via fysieke of mentale kennis 
- Sensori-motorische fase (0-2j): 

Ontwikkeling op lichaamsniveau 
Ontwikkeling van motoriek en van geheugen 
Geen objectpermanentie 

- Preoperationele fase (2-6j): 
Verfijning van motoriek 
Ontwikkeling van het ik (egocentrisme) 
Animisme: ziel toekennen aan levenloos object (knuffel) 

- Concreet operationele fase (6-11j): 
Ontwikkeling mbt het kunnen vergelijken van lengten en hoeveelheid 
Ontwikkeling tot het kunnen ordenen, tellen, rekenen 
Figuratief denken (analytisch en logisch redeneren adhv ontwerp) 

- Formeel operationele fase (11j-…): 
Ontwikkeling van ruimtelijk denken 
Ontwikkeling van abstract denken, logisch redeneren en conclusies trekken 

- Kritiek: Men leert niet alleen in kindertijd, maar gedurende levensloop (Bruner) 
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3. HEDENDAAGSE PSYCHOLOGIE 

HET BELANG VAN DE BIOLOGIE 

 Genetica 
- Lichamelijke kenmerken erven, intelligentie, persoonlijkheid, psychische problemen,… 
- Onderzoek bij eeneiige en twee-eiige tweelingen: 

Zelfde genen ~ zelfde lichaamslengte 
Spellingstest bij eeneiige en twee-eiige kinderen (n=239), gecontroleerd voor: 
Intelligentie, tijd sinds afstuderen, al dan niet opgroeien bij adoptieouders 

 Evolutie 
- Sommige genetische eigenschappen verhogen kans op nakomelingen en worden 

doorgegeven over generaties 
Vb.: Inprenting (Konrad Lorenz), glimlach baby’s 

 Lichamelijke processen 
- Productie van hormonen (testosteron  agressie) 
- Weinig zonlicht  neerslachtig 
- Lichaamsbeweging  goed humeur 

DE ONMISBAARHEID VAN COGNITIEVE PROCESSEN 

 Mensen leren constant 

 Het gedrag verandert op basis van vroegere ervaringen 

 Mens en dier leren bepaalde handelingen uit te voeren omdat ze op basis van kennis 
verwachten dat die tot een bevredigend resultaat zullen leiden 
- Doolhof: Ratten leren meer dan S-R connectie (Tolman, 1932) ↔ behaviourisme 

 

DE MENS ALS SOCIAAL WEZEN 

 Mensen zoeken nabijheid op van anderen 

 Deze contacten zijn niet willekeurig (Vb.: Dodds et al., 2003) 

 Culturele verschillen 
- Individualisme versus collectivisme 
- Hiërarchisch 
- Rolverdeling man-vrouw 

 Sociale psychologie 
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S.02: ONDERZOEKSMETHODEN IN DE PSYCHOLOGIE 

1. WAAROM ONDERZOEKSMETHODES ? 

 Begrijpen van de wetenschappelijke literatuur 

 Onderscheid gezond verstand en wetenschap 
- Vb.: Hoe meer geld je mensen geeft om iets te zeggen dat niet strookt met hun eigen 

mening, hoe meer ze hun mening zullen herzien  

 Weerstand tegen persuasieve communicatie 

 Accurater redeneren over dagelijkse realiteit & kritische analyse van berichtgeving over 
onderzoek 
- Vb.: Vinden in de zomer meer gewelddadige delicten plaats dan in de winter? 

2. IDEEËN ONTWIKKELEN: DE ONTWIKKELING VAN HYPOTHESEN 

EEN GOED IDEE 

OPZOEKEN VAN LITERATUUR 

3. IDEEËN VERFIJNEN: OPERATIONALISEREN VAN VARIABELEN 

CONCEPTEN VS. OPERATIONELE DEFINITIES 

 Conceptuele variabelen zijn abstract 
- Conformiteit, attitude, geweld, discriminatie, groepsdruk, agressie 

 Operationele definitie 
- Procedure om conceptuele variabele te meten of te manipuleren (zie Behaviorisme) 
- Meerdere operationaliseringen zijn mogelijk 

Vb.: Geweld, schokintensiteit, telkens als men iemand slaat, vastgrijpt,… (fysisch geweld) 
Vb.: telkens als men scheld, roept, beledigt, …. (verbaal geweld) 

 Begripsvaliditeit 
- De mate waarin meetinstrumenten meten wat ze bedoelen te meten 

Vb.: Multiple choice examen 

ZELFBESCHRIJVING 

 Enkelvoudige of meervoudige vragen die een concept meten 
Vb.: SWL-scale (1 item): “Hoe tevreden bent u met uw leven?” 
Vb.: Subjectief welbevinden-scale (verschillende items): Likertschaal 

 Meerdere items: interne consistentie (Cronbach’s alpha) 

 Problemen zelfbeschrijving: 
- Sociale wenselijkheid: Neiging zichzelf zo positief mogelijk te presenteren 

Vb.: open parent-child communication 
- Inaccurate herinneringen 
- Inwilligingstendens: de neiging om affirmatief te antwoorden 

 Manier van vragen stellen 
Vb.: Onderzoek van Shea (1996): “In welke mate moet men speciale aandacht schenken 
aan zwarte studenten bij toelating tot de universiteit?" vs.  "Moet de 
voorkeursbehandeling voor zwarten worden afgeschaft?" 

GEDRAGSOBSERVATIE 

 Behalve de klassieke vragenlijsten, kan men gebruik maken van observatie 

 Methoden 
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- PL is observator: 
Coderen van interactief gedrag zoals aankijken, glimlachen, lichaamshouding 
Belang van interbeoordelaarsbetrouwbaarheid 
Vertekening is nog steeds een probleem 
Volgorde effect 

- Computergestuurde observatie: 
Reactietijd, fysiologische reacties, gelaatsuitdrukkingen 

4. IDEEËN TESTEN: ONDERZOEKSPLANNEN 

BESCHRIJVEND ONDERZOEK: TRENDS EN TENDENSEN ONTDEKKEN 

 Niet hypothese-toetsend beschrijven van personen hun gedachten, gevoelens en gedrag met 
als doel het ontdekken van trends en tendensen 
- Observationele studies: 

Vb.: Registratie van pesten via verborgen camera’s 
Systematische observatie: meerdere observators en beoordelaars   
interbeoordelaarsbetrouwbaarheid 

- Archiefstudies: 
Vb.: Krantenartikel, dagboeken, medische gegevens, loonfiches, rekeninguittreksels etc. 
Soms onsystematisch, onbetrouwbaar, onvolledig, vertekend 
Cultureel-historisch onderzoek: misdaad, trends, interesses 

- Opiniepeilingen: 
Vb.: Enquêtes: persoonlijk, post, telefoon, internet 

 Wetenschappelijk instrument 
- Steekproefselectie: populatie  steekproef 
- Toevallige steekproeftrekking 
- Aantal versus representativiteit 

CORRELATIONEEL ONDERZOEK: OP ZOEK NAAR VERBANDEN 

 Doel: De relaties tussen variabelen nagaan 

 Gebaseerd op gegevens van observatie, archivaris onderzoek of opiniepeiling 

 Bijvoorbeeld: 
- Relatie tussen zelfwaardering en populariteit 
- Relatie tussen studiebelasting, inspanning, studieresultaat 
- Welke relatie bestaat er tussen de lengte van een persoon en zijn loon 

 Correlatiecoëfficiënt 
- Gelijktijdig (concurrent): zelfde tijdstip 
- Prospectief: verschillend tijdstip 

 Zicht op richting en sterkte van het verband maar geen zicht op oorzaak-gevolg 
- Vb.: TV kijken (A)  Agressief gedrag (B) 
- Vb.: Agressieve kinderen (B)  TV kijken (A) 
- Vb.: gezinsproblemen (C)  (A) en (B) 

 Nadelen 
- Geen oorzaak-gevolg relaties 
- Derde variabelen 
- Lineaire verband (vb.: geen U vormige verbanden)  

 Voordelen 
- Voor variabelen die niet manipuleerbaar zijn om ethische of fundamentele redenen of 

omdat ze uniek zijn 
- Voorbereiding of aanvulling van experimenteel onderzoek 
- Een eerste schatting van relatief effect van variabelen 
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Interne 
validiteit 

EXPERIMENTEN: OP ZOEK NAAR OORZAAK EN GEVOLG 

Een vorm van onderzoek die toelaat causale relaties aan te tonen omdat: 

 De experimentator controle heeft over de gebeurtenissen 
- Onafhankelijke variabelen: 

De variabelen in een experiment die gemanipuleerd worden om te zien of ze effect 
hebben op de afhankelijke variabelen 
Vb.: Cond 1 (tonen van agressieve videofilm) –Cond 2 (tonen van neutrale videofilm) 

- Afhankelijke variabelen: 
De variabelen in een experiment waarvan de waarde door de onderzoeker gemeten of 
geregistreerd wordt om te zien of hun waarde beïnvloed wordt door een of meerdere 
onafhankelijke variabelen 
Vb.: spelen van een moord-game 

- Laboratorium- versus veldonderzoek: 
Laboratorium: gecontroleerde omgeving – reactief 
Veld: minder controle – natuurlijke reacties 

 Deelnemers volkomen toevallig toegewezen worden aan condities 
- Elke deelnemer heeft evenveel kans heeft om toegewezen te worden aan elk van de 

condities 
Vb.: toewijzing aan 2 condities: kop of munt 

- Garantie dat deelnemers die aan de conditie 1 worden toegewezen gemiddeld niet 
verschillen van diegenen die aan conditie 2 worden toegewezen 

 Samengevat: 
- Door controle en toevallige toewijzing elimineert de PL de invloed van 
- om het even welke andere factor (met uitzondering van de 
- experimentele manipulatie) 

 Toevallige toewijzing versus steekproeftrekking 
- Volkomen toevallige toewijzing: noodzakelijke voorwaarde voor oorzaak-gevolg relaties 
- Toevallige steekproeftrekking: geen noodzaak voor bepalen van causaliteit maar een 

methode voor het selecteren van deelnemers aan een studie die garandeert dat elk lid 
van de populatie evenveel kans heeft om geselecteerd te worden 

 Subjectvariabelen 
- Variabelen die bestaande verschillen (voorafgaand aan het onderzoek) tussen 

deelnemers aan een studie typeren 
- Niet manipuleerbaar: kunnen niet volkomen toevallig toegewezen worden 

Vb.: geslacht, leeftijd, extraversie, socio-economische status, type 
persoonlijkheidsstoornis, autisme (ja/neen) 

 Interne versus externe validiteit 
- Veroorzaakt de onafhankelijke variabele het effect 
- De mate waarin variatie in de AV met redelijke zekerheid kan toegeschreven worden aan 

het effect van de onafhankelijke variabele(n) 
Controlegroep: pp maken alle procedures mee, behalve de experimentele manipulatie 
 
 

-  
Proefleidereffect is een bedreigende factor indien PL weet tot welke conditie PP behoort 
(proefpersoon ‘onbewust’ anders behandelen waardoor PP’s gedrag verandert) 

- Dus: proefleider mag niet meegedeeld worden tot welke conditie proefpersoon behoort
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Externe 
validiteit 

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

- Kunnen resultaten veralgemeend worden naar andere situaties, subjecten, tijdstippen? 
- Deceptie (en debriefing): PP krijgt valse informatie over de experimentele procedures 

met als doel dat de deelnemers zich ‘natuurlijk’ en spontaan gedragen 
Bedreigende factoren van externe validiteit: 

- Representativiteit van de subjecten 
Gelegenheidssteekproeven 
Voordeel studenten als subjecten: homogener 

- Representativiteit van de taken 
Werelds realisme: mate waarin de onderzoekssituatie met werkelijkheid overeenkomt 
Experimenteel realisme: mate waarin experimentele situatie en procedures voor de 
deelnemers als echt ervaren worden 

5. ETHIEK EN WAARDEN IN DE SOCIALE PSYCHOLOGIE 

 Institutionele beoordelingscommissie 

 Geïnformeerde toestemming 
- APA 1992: Ethical Principles of Psychologists 
- De weloverwogen en vrijwillige beslissing van een persoon om deel te nemen aan een 

onderzoek, steunend op de beschrijving door de onderzoeker van de verwachtingen en 
vereisten van de deelnemer aan het onderzoek 

 Debriefing: alle uitleg verstrekken 
- De onthulling van de bedoeling van het onderzoek na het beëindigen ervan met als doel 

eventueel opgewekte negatieve gevoelens tegen te gaan en het belang van deelname 
aan het onderzoek voor de wetenschap te beklemtonen 

 Waarden en wetenschap 
- Wetenschap is niet vrij van ideologie 
- Vertrouwen in wetenschap kalft af aan de politieke rechterkant 
- Veel onderzoek naar veranderende klimaat (links thema) 
- ‘Stapelgate’: Diederik Stapel: 55/130 artikels gefraudeerd 
- 8% van de medische onderzoekers in Vlaanderen geeft toe data te verzinnen of te 

‘masseren’ om een hypothese te doen kloppen en bijna de helft ziet zulke frauduleuze 
praktijken om zich heen gebeuren. Als een van de oorzaken wijzen de onderzoekers naar 
de grote publicatiedruk. (EOS, 20 maart 2013) 
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A.02: CONDITIONERING EN LEREN 

1. HABITUATIE 

 Eenvoudigste vorm van leren 

 De reactie op een stimulus wordt na herhaalde aanbiedingen minder sterk 
- Eigenlijk een niet-reageren op een stimulus 

2. CONTACTCONDITIONERING 

 Zuivere herhaalde blootstelling aan een object verandert de relatie tussen object en 
evaluatie van het object 
- Het gaat om een affectieve band 

3. KLASSIEKE CONDITIONERING 

DE INZICHTEN VAN PAVLOV 

Ivan Pavlov (1849-1936): 

 1904: Nobelprijs fysiologie & geneeskunde 
- Methode om werking van spijsvertering te registreren 
- Voedsel op tong (OS)  speeksel (OR) (= reflex) 

 Observatie: voedsel zien  speeksel aanmaken (‘psychische reflex’, 1903) 

 Methode 
- Natuurwetenschappelijke aanpak: gecontroleerde omgeving 
- Afhankelijke variabele (respons): speekselafscheiding 
- Toeval: bel + voedsel  permanente gedragswijziging: speeksel bij bel 

 NIET: automatische S-R associatie WEL: samenhang tussen CS en OS 

 De samenhang tussen CS en OS kan twee vormen aannemen: 
- CS als voorspeller voor OS = Signaal-leren 

CS wordt signaal dat OS optreedt 
- CS als ‘verband houdend met’ OS = Evaluatief/associatief leren 

CS krijgt evaluatieve betekenis OS 
Vb.: Neutraal (CS) + aantrekkelijk gezicht (OS)  positief gevoel 

KENMERKEN VAN KLASSIEKE CONDITIONERING 

 Verwerving: het proces waardoor een geconditioneerde stimulus (CS) een geconditioneerde 
reactie (CR) uitlokt 
- Meerdere associaties tussen CS-OS nodig 
- Duur van verwerving hangt af van intensiteit OS en ermee gepaard gaande OR 

 Extinctie en Spontaan herstel 
- Na verwervingsfase CS (bel) zonder OS (voedsel)  CR (kwijlen) vermindert geleidelijk 
- Extinctie NE Vergeten  spontaan herstel (Vb.: vliegangst) 
- Zeer snel nieuwe verwerving CS-OS mogelijk (Vb.: een of twee belsignalen) 

 Stimulusgeneralisatie 
- Een respons die op een bepaalde stimulus geconditioneerd werd, komt ook voor bij 

andere gelijksoortige stimuli 
- Indien CS  CR, dan CS’  CR 
- Eigenschap voor de overleving van een organisme 

 Stimulusdiscriminatie 
- Stimulusdiscriminatie beschermt tegen overgeneralisatie 
- Sommige CS wel (en sommige CS niet) gevolgd door OS en OR 
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CONTIGUÏTEIT 

 Het kort na elkaar aanbieden van CS en OS is efficiënt en noodzakelijk om reactie te generen 

 Maar bij het leren van smaakaversie mag duur tussen CS en OS lang zijn 
- Soms is eenmalige aanbieding CS-  

 Overlevingsprincipe 

 Onderzoek naar smaakaversie bij dieren: contiguïteit is niet altijd nodig 
Experiment: 
Water met speciale smaak (CS) 
Nadien inspuiting met chemische stof (OS)  ziek (OR) 
Gevolg: dieren krijgen aversie van smaak drank (CR) 
Misselijkheid moet niet ontstaan door voedsel 

 Evidentie bij mensen: hamburger + (te) veel alcohol 

 Biologische predispositie 
Experiment 1: Garcia & Koelling (1966): ziekte 
- Fase 1: 

Deprivatie rat 
Buis met lichtflits (CS), geluid (CS), gezoet (CS) water 

- Fase 2: 
Rat ziek maken (H0: rat heeft aversie voor 3 CS) 

- Resultaat: 
C1: Hok met gezoet water  rat drinkt niet 
C2: Hok met lichtflits en geluid  rat drinkt wel 

Experiment 2: Garcia & Koelling (1966): pijn 
- Fase 1: 

Buis met lichtflits (CS), geluid (CS), gezoet (CS) water + schok (OS) 
- Resultaat: 

C1: Kooi met gezoe  
 

 Niet alle stimuli zijn even conditioneerbaar: biologische predispositie 
- Bij OR = ziekte  smaak ontlopen 
- Bij OR = pijn/angst  geluid/visuele prikkels ontlopen 
Experiment Watson & Rayner (1920): 
- Albert (11m) is niet bang van dieren maar schrikt (OR) wel van hamerslag tegen metalen 

staaf (OS) 
- Conditionering naar schrik voor dieren: 

Rat (CS) koppelen aan geluid (OS) 
Na 2 luide slagen weigert Albert het dier aan te raken 
Na 5 à 6 beurten weent hij bij het zien van het dier 

- Stimulusgeneralisatie was mogelijk naar harige voorwerpen, maar niet naar blokken 

 Bij blokkering verhindert (blokkeert) de aanwezigheid van een CS die de OS voorspelt de 
conditionering van andere stimuli 
- Klassieke conditionering is meer dan blinde associatie tussen contigue stimuli 

 Conclusie: Empirische evidentie dat contiguïteit niet noodzakelijk is, omdat: 
- Smaakaversie: lange tijd tussen CS en OS 
- Biologische predispositie 

Sommige associaties zijn gemakkelijker te leren dan andere 
Niet alle stimuli zijn conditioneerbaar (cf. Garcia & Koelling, Watson & Rayner) 

- Blokkering: de aanwezigheid van een CS (met OS) verhindert de conditionering van 
andere stimuli (cf. Kamin) 

KLASSIEKE CONDITIONERING BIJ MENSEN 
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 Reclame 
- Product wordt gekoppeld aan OS (Vb.: mooie vrouwen, succesvolle mannen) die 

positieve gevoelens uitlokken 
- Positieve gevoelens van OS worden naar product overgezet 

 Televisie 
- TV (NS) + versnapering (OS)  digestieve respons 
- TV (CS)  digestieve respons (CR) 

 Partner 
- Kus (OS)  opwinding (OR) 
- Zien van partner (CS) + Kus (OS)  opwinding (OR) 
- Zien van partner (CS)  opwinding (CR) 

 Voorkeur muziek (associatie sterke gevoelens) 

 IJscrème wagen: bel + ijs  saliveren 

 Smaak- en voedselaversies of voorkeuren 
Experiment behandeling kankerpatiënten (Bernstein, 1985): 
- Behandeling (OS)  misselijk + braken (OR) 
- Gevolg: aangeleerde aversie voor normaal voedsel 
- Smeuïg ijs (CS) + behandeling (OS)  misselijk + braken (OR) 

 Ontstaan van angsten en fobieën (vaak stimulusgeneralisatie) 
Vb.: Schrik tandarts 

 Therapieën (stimulusdiscriminatie) 
Vb.: Therapie spinnenfobie 
- Foto gevaarlijke spin + schok/lawaai  angst 
- Foto ongevaarlijke spin + geen schok  / 

4. OPERANTE CONDITIONERING 

THORNDIKE EN SKINNER 

 Klassieke conditionering: leren over de samenhang tussen gebeurtenissen in de omgeving, 
zonder eigen controle 
- Stimulus - Respons 

 Operante/instrumentele conditionering: gedrag wordt gevolgd door consequentie 
- Gedragingen veranderen op basis van de gevolgen die ze hebben(straffen en belonen) 
- Respons – Consequentie 

 Thorndike’s wet van effect (1911): 
- Responsen die voldoening gevende gevolgen teweeg brengen, zullen vaker, sneller en 

efficiënter uitgevoerd worden dan deze die onbevredigende gevolgen teweeg brengen 
- Puzzelkooi 

 Skinnerbox (1904-1990): 
- Meer gecontroleerde omgeving: air crib 
- Gedrag =f(omgevingsverandering) 
- Bekrachtiging: veranderingen in omgeving die gedrag ↑ 

Toedienen aangename stimuli 
Wegnemen negatieve stimuli 

- Straf: verandering in omgeving die gedrag ↓ 
Toedienen negatieve stimuli 
Wegnemen aangename stimuli 
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BEKRACHTIGING 

 Positieve vs. negatieve bekrachtiging 
- Positieve bekrachtiger verhoogt de kans op de voorafgaande respons doordat hij 

toegediend wordt (m.a.w. een aangename stimulus wordt toegediend) 
- Negatieve bekrachtiger verhoogt de kans van de voorafgaande respons doordat hij 

weggenomen wordt (m.a.w. een onaangename stimulus wordt weggenomen) 
Vb.: meer studeren zodat gezeur van moeder (NB) stopt 

 Zowel positieve als negatieve bekrachtiging versterken voorafgaande respons 

 Primaire vs. secundaire bekrachtiging 
- Primaire bekrachtiger komt tegemoet aan basisbehoefte van mens en dier en is hierdoor 

inherent bekrachtigend 
- Secundaire bekrachtigers ontlenen hun effect aan een associatie met een primaire 

bekrachtiger 
Vb.: lieve woordjes bij het aaien van je hond 

 Continue vs. partiële bekrachtigers 
- Bij continue bekrachtiging wordt elke operante respons gevolgd door bekrachtiging, deze 

vorm van bekrachtiging komt zelden voor 
Gedrag wordt snel aangeleerd maar verdwijnt ook snel wanneer bekrachtiging stopt  

- Bij partiële/intermitterende bekrachtiging moet gedrag vaak herhaald worden om nu en 
dan bekrachtiging te krijgen 
Leren duurt langer, maar het gedrag is meer resistent tov uitdoving van bekrachtiging 
Vb.: periodiek studeren (maar enkel in januari examen) 

 Ratioschema’s 
- Bekrachtiging wordt na een bepaald aantal responsen gegeven 
- Hoe vlugger je respons geeft, hoe meer bekrachtigingen je krijgt 

Schema vast ratio (SFR fixed)  
- Bekrachtiging wordt toegediend per vast aantal responsen 
- Hoge responsgraad 
- Verschillende ratio’s 

Vb.: 1 euro per 30 geplukte appelen 
Schema variabele ratio (SVR, variable) 

- Het aantal responsen varieert voordat men bekrachtiging krijgt 
- Met vast gemiddelde 
- Moeilijk uit te doven, omwille van onvoorspelbaarheid 

 Vast vs. variabel: post-bekrachtigingspauze: korte rustpauze na toedienen van bekrachtiger 

 Intervalschema’s:  
- Bekrachtiging volgt nadat vooropgesteld interval verlopen is (en gedrag is gesteld) 

Schema vast interval (SFI, fixed) 
- Bekrachtiging van respons na een specifieke tijd 
- Respons verschijnt frequenter naarmate de geanticipeerde tijd van beloning dichterbij 

komt (schelp-patroon) 
Schema variabel interval (SVI) 

- Bekrachtiging van een respons na onvoorspelbaar tijdsinterval (maw verschillend van 
beurt tot beurt)  veroorzaakt traag gestaag antwoordpatroon 

 Extinctie 
- Continue bekrachtiging: vlugge verwerving, vlugge extinctie 
- Intermitterende bekrachtiging: schema’s met variabele ratio/interval hebben grotere 

weerstand tegen extinctie dan schema’s met vaste ratio/interval 
(Het duurt langer voordat pp doorheeft dat geen bekrachtiging volgt, pp leerde door te 
zetten ondanks frustratie van ontbrekende bekrachtiger, pp leerde dat na vele 
gedragingen soms toch nog bekrachtiger volgt) 
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VERWERVING VAN COMPLEXERE GEDRAGINGEN 

 Verwerving bij operante conditionering vereist een aantal herhalingen 

 Het aantal herhalingen is afhankelijk van de snelheid waarmee bekrachtiging/straf volgt op 
het gedrag, en de complexiteit van het gedrag 

 Snelheid: temporele contiguïteit 
- Hoe vlugger bekrachtiging, hoe sneller toename gedrag 
- Reden: Bij uitgestelde bekrachtiging is het moeilijker om uit te maken op welk gedrag de 

bekrachtiging van toepassing is 
- Verwerving gebeurt sneller indien: 

In eerste stap: continue bekrachtiging 
In tweede stap (na conditionering): partiële bekrachtigingschema’s met steeds langere 
periodes tussen bekrachtiging 

 Vorming (shaping) via successieve benadering: 
- Bij complex gedrag, gedrag gradueel vormen door bekrachtiging van deelcomponenten 

STRAF 

 Positieve vs. negatieve straf 
- Behavioristische straf NE dagdagelijkse straf 
- Straf is een verandering in omgeving die het voorgaande gedrag doet afnemen 
- Positieve straf: het toedienen van een onaangename stimulus 
- Negatieve straf: het wegnemen van een aangename stimulus 
- Dreigen met straf vaak even effectief (ook in labo) 

 Gevolg: stimulus toedienen Gevolg: stimulus wegnemen 

Gedrag neemt toe Positieve bekrachtiging  
Gedrag wordt gevolgd door het 
toedienen van een aangename stimulus  

Negatieve bekrachtiging 
Gedrag wordt gevolgd door het stoppen 
van een onaangename stimulus 

Gedrag neemt af Positieve straf  
Gedrag wordt gevolgd door het 
toedienen van een onaangename 
stimulus 

Negatieve straf 
Gedrag wordt gevolg door het stoppen 
van een aangename stimulus 

EFFECTIVITEIT VAN STRAF 

 Straf is dikwijls niet effectief (vooral positieve straf) 

 Beïnvloedende factoren: 
- Intensiteit 

Hoe intenser de straf, hoe meer gedrag afneemt 
 

Herhaling van straf = efficiëntie daalt =escalatie van straffen 
- Uitstel 

Uitgestelde straf is minder effectief 
- Consistentie 

Ouders willen niet elke keer straffen 
Negatieve bekrachtiging bij uitblijven van straf 

- Associatie van straf met positieve bekrachtiging 
Inefficiënte straf door compensatie van ouders na straf 
Weinig omkijken naar kinderen, maar enkel bij slecht gedrag reageren 

- Leren van ontsnappings- en vermijdingsgedrag 
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ONTSNAPPINGSGEDRAG, VERMIJDINGSLEREN, AANGELEERDE HULPELOOSHEID 

 Ontsnappingsgedrag: 
- Mensen proberen aan situaties te ontsnappen 
- Ontsnappingsgedrag is gedrag dat aversieve stimulus doet stoppen 

 Herhaald ontsnappingsgedrag resulteert in vermijdingsgedrag 
- Vermijdingsgedrag is gedrag dat aversieve stimulus voorkomt 
- Tweefactorentheorie (Mowrer, 1947): pendelkooi 

Signaal (CS) + shock (OS)  angst (CR) 
Door negatieve bekrachtiging leert dier aan angst te ontsnappen 

- Gevolg: langdurige perseveratie gedrag want signaal + geen shock  toch springen 

 Aangeleerde hulpeloosheid (Seligman et al., 1967) 
Seligman’s experiment: Welke gevolgen heeft het toedienen van oncontroleerbare shocks op 
het aanleren van vermijdingsgedrag? 
- Fase 1: Shock in kooi 1  kooi 2, shock in kooi 2  kooi 1  ontsnappen heeft geen zin 
- Fase 2: Honden worden weer in pendelkooi gestopt maar nu kunnen ze ontsnappen 
- Gevolg: honden doen geen poging meer om te ontsnappen, ook al kon dit! 
- Verwachting dat men geen controle heeft over de situatie vermindert de motivatie om 

ontsnappingspoging te ondernemen 
- Resultaat: apathie, inactiviteit, verlies aan motivatie, pessimisme… 

 Aangeleerde hulpeloosheid: het onvermogen om te leren hoe aan een aversieve stimulus kan 
ontsnapt worden of hoe die vermeden kan worden na blootstelling van organisme aan een 
onontkoombare, onvermijdbare stimulus 

TIPS 

 Effectieve straf 
- Relatief intens, direct, consistent, niet geassocieerd met positieve bekrachtiger, mag niet 

leiden tot vermijdings- of ontsnappingsgedrag 

 Real-life 
- Ontvanger reageert met agressie, apathie, .. 
- Strafgever reageert vaak niet objectief, maar geëmotioneerd 

 Straf vaak niet efficiënt door neveneffecten en gevaar van escalatie 

 Tips: 
- Negatieve straf (time-out) is meestal efficiënter dan positieve straf 
- Straf moet gepaard gaan met bekrachtiging gewenst gedrag 
- Ongewenst gedrag vermijden door vooraf gewenst gedrag te bekrachtigen 

5. COGNITIEF LEREN 

 Mensen leren constant (↔ behaviorisme: automatische S-R connecties ) 

 Het gedrag verandert op basis van vroegere ervaringen 

 Mens en dier leren bepaalde handelingen uit te voeren omdat ze op basis van kennis 
verwachten dat die tot een bevredigend resultaat zullen leiden 

LATENT LEREN 

 In de begin periode van leren lag de focus op gedrag 

 Edward Tolman’s meest bekende experiment (Tolman & Honzik, 1930b): 3 groepen ratten 
leren hetzelfde doolhof kennen, één per één 
- Groep 1: elke dag beloond op het einde vh doolhof  Leerden het doolhof zeer vlug 
- Groep 2: elke dag in het doolhof, maar enkel beloond op dag 10  de ratten toonden 

aan dat ze het doolhof kennen, direct nadat ze de beloning kregen 
- Groep 3: nooit beloond  leerden het doolhof niet goed 
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3 OBSERVEREND OF SOCIAAL LEREN 

 Albert Bandura 
- Veel van onze gedragingen worden beïnvloed door gedrag dat we bij anderen 

observeren 
- Wat bepaalt of een gedrag geïmiteerd wordt? 

Gevolgen die model ondervindt door gedrag 
Status van model : hoe machtiger/prestigieuzer model, hoe meer imitatie 

 Veel onderzoek naar angst 
Vb.: Ouders hoogtevrees 

 Veel onderzoek naar agressie 
Bobo doll experiment (Bandura, 1965) bij vierjarige kinderen 

- Situatie: Film met agressie van volwassene tav pop 
- G1: volwassene wordt beloond (snoep, frisdrank, …) 
- G2: volwassene wordt terechtgewezen 
- G3: geen gevolg voor model 
- Gedrag: kinderen mogen met pop spelen 

 Resultaat: G1 vertoont nadien meer agressief G dan G2 en G3 

 Culturele verschillen worden bepaald door observerend leren 
Vb.: eten wordt geassocieerd met gezellige momenten 
Vb.: studenten drinken meer dan leeftijdsgenoten die niet studeren 
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1. Hoornvlies: 
breekt invallende lichtstralen 

5. De gele vlek, (macula lutea) het gebied 
van het netvlies rond om de fovea, is 
verantwoordelijk voor gedetailleerd zien 

4. Lichtgevoelige cellen (staafjes en kegeltjes) in 
netvlies zetten lichtsignalen om in zenuwprikkels 

6. Vezels van de oogzenuw vervoeren 
impulsen van netvlies naar de hersenen 

6. Staafjes (120 miljoen) 
Gevoelig voor alle soorten zichtbaar licht 
Bevatten slechts één type pigment en kunnen geen kleuren 
onderscheiden 
Voornamelijk verantwoordelijk voor het zien bij nacht en 
bewegingen 

7. Fovea: hoogste celdichtheid 

7. kegeltjes (6.5 miljoen) 
Geven een gedetailleerd en gekleurd beeld 
Elk kegeltje reageert op RGB licht en werkt alleen bij veel licht 

8. Het beeld op het netvlies staat 
ondersteboven 

9. Lichtstralen van voorwerp kruisen  
elkaar in het oog en worden gebundeld 

A.03: WAARNEMING 

1. GEWAARWORDING VERSUS WAARNEMING 

 Gewaarwording (sensatie): 
- De opname van stimulatie uit de omgeving en de vertaling van deze stimulatie in 

elektrochemische neuronale signalen naar de hersenen 

 Verschillende zintuigen: 
- Zien, horen, ruiken, voelen, proeven 

 Waarneming (perceptie): het organiseren, interpreteren en begrijpen van gewaarwordingen 

 

 

 

 

 

 Ogen sturen informatie naar hersenen 
- Indien de ogen geen organisatie vinden in het beeld,  

is de informatie incoherent 

 Waarneming is snel, zodat je normaliter geen last ondervindt tussen zien en begrijpen 

2. WAARNEMING: EEN ACTIEF PROCES 

VISUEEL SIGNAAL IS BEPERKT EN VERANDEREND 

 Het signaal dat in hersenen aankomt is onvolledig 
- Blinde vlek in retina (geen receptoren) wordt aangevuld door hersenen 

Test het zelf: x --- 0, kijken – scannen – lezen 
- Oogbewegingen/saccades: reeks successieve sprongen (3-4/sec = tot 40ms blind) 

Oogsaccades onthullen zoekpatroon (vb.: expert vs. nieuweling) 
- Oogknipperingen: 500ms per knippering 
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- Enkel fovea (centraal gedeelte van retina) levert gedetailleerde info om te lezen, tv 
kijken, rijden, … de rest van het visuele beeld is wazig (door te weinig receptoren) 

 Beelden op retina zijn plat 
- Vanuit 2D moeten we naar 3D 
- Niet alleen breedte en hoogte van een voorwerp spelen een rol, maar ook diepte en 

afstand 

 Beelden = f(gezichtshoek) 
- Het binnenkomend signaal van een voorwerp verandert voortdurend 

Vb.: Deur die open gaat blijft niet rechthoekig maar verandert voortdurend 

STREVEN NAAR PERCEPTUELE CONSTANTIE 

 Perceptuele constantie: gelijkblijvende voorwerpen (mbt grootte, vorm, lichtheid, kleur), 
ondanks wisselend retinaal beeld 
- We proberen de perceptie van voorwerpen constant te houden 

Vb.: Mensen die weggaan worden niet kleiner 
- Perceptuele constanties corrigeren onze waarneming door proximale en distale stimuli 
Ponzo illusie: hetzelfde object produceert een kleiner retinaal beeld wanneer het veraf staat 
dan wanneer het nabij is  
- De bovenste balk heeft dezelfde lengte als de onderste balk, maar omdat de bovenste 

balk verder weg lijkt te staan dan de onderste balk, percipiëren we de bovenste balk 
groter 

 De proximale (nabije) stimulus is het geheel aan fysische energie dat onze receptoren 
stimuleert  

Vb.: Lichtgolven, geluidsgolven 

 De distale (veraf) stimulus is het voorwerp in de buitenwereld dat de fysische energie (i.e. de 
proximale stimulus) produceert 

Vb.: Kijk je naar het gezicht van je vriend, dan is dat gezicht een distale stimulus die 
energie reflecteert 

 Het bestaan van perceptuele constanties toont aan dat de perceptuele ervaring meer 
verbonden is met de distale stimulus dan met de proximale stimulus 

Vb.: Jouw vriend draait het hoofd 
- De proximale stimulus (het beeld van het hoofd op jouw retina) verandert 
- De distale stimulus (het hoofd) behoudt zijn vorm en grootte 

HEURISTISCH INTERPRETATIEPROCES 

 Waarneming is een heuristisch interpretatieproces (Palmer, 1999) 
- Het visueel systeem vormt de proximale stimulus om tot een distale stimulus,  

door gebruik van aannames over hoe de omgeving in elkaar zit 
- Dit leidt vaak, maar niet altijd, tot een juiste oplossing (visuele illusies)  

 Een illusie is een foute perceptie van een eigenlijke stimulus op basis van een  
misperceptie van grootte, vorm of de relatie van het een tegenover het andere 

3. BOTTOM-UP (MARR) 

 Bottom-up proces: informatiestroom van receptoren in retina naar hersencentra 
- Herkenning en classificatie van voorwerpen 

 Top-down proces: informatiestroom van kenniscentra naar vroegere stadia van verwerking 
- Stuurt onze zoektocht naar informatie en maakt onze waarneming efficiënter 

 Beide processen staan voortdurend in interactie tijdens waarneming 
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PRIMAIRE SCHETS 

 Bottom-up proces: 
- Marr (1982) onderscheidt drie stadia 
Primaire schets: de randen van vormen zijn belangrijk 
Perceptuele organisatie: welke randen horen bij elkaar? 
Patroon en objectherkenning: koppeling van een beeld aan voorstelling in geheugen 

PERCEPTUELE ORGANISATIE 

 Perceptuele groepering: processen die ervoor zorgen dat elementen uit primaire schets 
worden waargenomen als bij elkaar horend 
- Principe van Gelijkheid 

Gelijksoortige stimuli hebben meer kans om in eenzelfde eenheid gegroepeerd te 
worden dan ongelijke stimuli 

- Principe van Nabijheid  
Stimuli die dicht bij elkaar liggen, worden vlugger in eenzelfde eenheid gezien dan stimuli 
die verder uit elkaar liggen 

- Principe van Geslotenheid 
Stimuli die deel uit lijken te maken van eenzelfde voorwerp, worden in dezelfde eenheid 
gestopt 

- Principe van Goede voortzetting 
Stimuli die in elkaar overvloeien, worden vaker gezien als behorend tot eenzelfde geheel 
dan stimuli die niet in elkaar vervloeien 

 Perceptuele groepering helpt ons visuele percepties te begrijpen 
Vb.: paard staat achter hekken 

 Figuur-achtergrondscheiding 
- Noodzaak om een onderscheid te kunnen maken in figuur en achtergrond 

Vb.: Rubin: Vaas of gezicht 

 Verschillende principes doen de kans toenemen dat een bepaald deel van  
de stimulus als figuur gepercipieerd wordt 
- Principe van omsingeling: wanneer een gebied in de visuele stimulus volledig omsingeld 

is door een ander gebied, dan heeft het omsingelde gebied veel kans om gezien te 
worden als figuur en het omsingelende gebied als achtergrond 

- Principe van grootte van het gebied: een klein gebied heeft meer kans om als figuur 
gezien te worden dan een groot gebied 

- Principe van symmetrie: symmetrische gebieden hebben meer kans om figuren te zijn 
- Principe van locatie: gebieden onder aan de figuur hebben meer kans om als achtergrond 

gepercipieerd te worden 
- Principe van textuur: gebieden met veel detail en een fijnkorrelige structuur worden 

vaker gepercipieerd als figuur 
- Principe van vorm: gebieden die smaller zijn bovenaan dan onderaan worden vlugger als 

figuur gezien 
- Principe van vertrouwdheid: gebieden die beantwoorden aan het silhouet van een 

bekend voorwerp hebben meer kans om als figuur gezien te worden 

PATROON EN OBJECTHERKENNING 

 Perceptuele organisatie  
- Leidt tot een representatie van input die vermoedelijk nog niet 3D is 
- Deze representatie bevat informatie over oppervlakten die zichtbaar zijn voor de kijker 

(kijkergericht beeld) 

 Patroonherkenning 
- De koppeling van kijkergericht beeld aan een voorstelling in het geheugen 
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 Principe van template matching 
- Templates (sjablonen in het geheugen opgeslagen) worden vergeleken met de figuur die 

tijdens de perceptuele organisatie geïsoleerd wordt 
- Bij overeenstemming figuur-template: herkenning 

 Beperkingen van template matching 
- Soms ziet men maar een klein deel van de figuur 
- Het uiterlijk van een voorwerp vertoont variatie 

 Gevolg: nieuwe stimuli zijn onherkenbaar, omdat we nog niet beschikken over de nodige 
sjabloon  kenmerkenherkenning 

 Principe van kenmerkenherkenning 
- Herkenning van voorwerpen op basis van karakteristieke kenmerken 
- Belang van onderlinge posities 

Vb.: Letter H bestaat uit 2 verticale en 1 horizontale streep 

 Recognition by components-theory (Irving Biederman, 1987) 
- Geons: 36 basisvormen waarmee voorwerpen gemaakt worden 
- Door deze geons zijn we in staat patronen te herkennen 
- Naarmate meer geons zichtbaar zijn: vluggere herkenning van voorwerp 

4. TOP-DOWN 

INVLOED VAN TOP-DOWN OP BOTTOM-UP PROCESSEN 

  
- Geen invloed bij primaire schets 
- Perceptuele organisatie 

Perceptuele groepering  
Figuur-achtergrond herkenning  

- Patroonherkenning 

EVIDENTIE VOOR TOP-DOWN INVLOED 

 Belang van context 
- Het belang van context voor interpretatie van een stimuluspatroon 
- Afhankelijk van context wordt eenzelfde stimulus anders waargenomen 

 Omkeerbare figuren 
- Inherent ambigue figuren: verschillende interpretaties zijn mogelijk 
- Hoewel de kenmerken dezelfde zijn, geven ze aanleiding tot verschillende  

percepties 

 Subjectieve contouren 
- In sommige figuren zien we silhouetten, zonder dat fysische randen aanwezig zijn 
- McGurk effect (VaVaVa/BaBaBa/MaMaMa) 

  

Worden beïnvloed door 
vroegere ervaringen } 
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A.04: AANDACHT 

1. SELECTIEVE AANDACHT 

 Hoe goed kunnen we ons concentreren en afleiders negeren 

CHERRY (1953) 

 Het proces waarbij één boodschap uit de omgeving geselecteerd wordt voor bewuste 
verwerking en de andere boodschappen onderdrukt worden 

 De capaciteit om aandacht te richten, neemt toe vanaf kindertijd en neemt af naarmate 
mensen ouder worden 

 Cocktailparty fenomeen (Colin Cherry, 1953): 

 Twee audio streams - 1 input per oor: 
- Verschillende woorden per oor 
- Zonder interactie = onafhankelijke audiostreams 

 Resultaten Spraakschaduwen: 
- Boodschap wordt gemakkelijk herhaald, zeker bij 2 verschillende stemmen 

 Resultaten: neerschrijven genegeerde boodschap 
- Van de genegeerde boodschap werd heel weinig gehoord 

Pp merkten niet dat taal veranderde 
Noch indien achterstevoren afgespeeld 

- Inhoud van boodschap werd niet geregistreerd  
Niet-inhoudelijke veranderingen werden waargenomen 
∆ toon 
∆ geslacht van spreker 
∆ intensiteit van geluid 

MODELLEN 

 Filtertheorie (Donald Broadbent, 1958) 
Filtertheorie ≈ vroege selectie: 

- Concurrente boodschappen wegfilteren op sensorisch niveau, nog voor info verwerkt is 
- Probleem: hoe komt het dat je toch een genegeerd signaal kan oppikken? 

 Late selectie theorie (Deutsch & Deutsch, 1963)  
- Woorden uit ander gesprek worden niet weg  

gefilterd op sensorisch niveau, maar “onbewust” waargenomen 
- Gevolg: sommige signalen uit omgeving kunnen herkend worden en ons gedrag 

beïnvloeden, zonder dat we ons ervan bewust zijn 

 Attenuatietheorie (Treisman, 1960)  
- Cf. filtertheorie; enkel verzwakking ipv wegfiltering 
- Hoe meer aandacht voor geselecteerde stimuli, hoe minder aandacht voor andere stimuli 
- Visuele signalen worden beter gefilterd dan auditieve 

KENMERKEN-INTEGRATIE THEORIE 

 Wat doet aandacht met een stimulus? 
In welk opzicht is een stimulus waarop de aandacht gericht wordt, anders dan een stimulus 
waarop geen aandacht gericht wordt? 

 Neisser (1967): 
- De zoektocht naar één kenmerk gebeurt snel, en wordt niet beïnvloed door het aantal 

items in het display 
- De zoektocht naar een conjunctie van kenmerken vergt veel meer inspanning en duurt 

langer 
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 Experiment Treisman & Gelade (1980): Zoek de stimulus 

 Visuele perceptie verloopt in 2 stadia: 
1. Detectie van kenmerken 
- Verloopt automatisch en parallel 
- Wanneer stimulus van alle andere stimuli verschilt obv 1 kenmerk: “pop-out” (pre-

attentief proces) 
2. Integratie van verschillende stimuluskenmerken tot 1 geheel 
- Vereist energie, verloopt serieel, heeft selectieve aandacht nodig 

 Interindividuele verschillen: sommige mensen kunnen hun aandacht  
beter verdelen over meerdere stimuli en taken 

 Bottom-up versus top-down controle van aandacht 
- Top-down controle: onze geest bepaalt waar we onze aandacht op richten 
- Bottom-up: onze aandacht wordt gevangen door een gebeurtenis uit de omgeving 

 Experiment Theeuwes (1992) 
- Opdracht: Fixeer op het kruis in het midden, en geef aan of het lijnstuk in de ruit 

horizontaal of verticaal staat (negeer de andere (ronde) stimuli)  
- Aandacht wordt even weggetrokken naar cirkel met afwijkende kleur 
- Dit bottom-up effect bleef bestaan, zelfs na uren oefenen 
 bottom-up effecten hebben voorrang 

BEPERKINGEN DOOR SELECTIEVE AANDACHT 

 Menselijke aandacht is beperkt. We moeten selecteren 
Blind voor verandering 
- Cf. waarneming: 3-4 oogsaccades per seconde, per saccade tot 40ms blind 
- Als we iets aan een beeld veranderen, merken we het vaak niet op 
- Als geen oogbeweging wordt uitgevoerd, dan zien pp meteen wat verandert 

Filmcut: 
- Een korte flikkering tussen twee beelden volstaat om pp veel verandering te laten missen 

Experiment Simons et al. (1998): the door experiment 
The office experiment: 

2. VERDEELDE AANDACHT 

 Hoe goed kunnen we meerdere taken tegelijk uitvoeren 

DUAL TASKS 

We moeten vaak verschillende dingen tegelijk doen 

 Dual tasks-studies: in welke mate wordt prestatie op ene taak beïnvloed door andere? 
- Gelijkheid van taken: sterk op elkaar gelijkende taken interfereren meer 
- Beroep op zelfde zintuigen: beter een auditieve en visuele taak tezamen, dan twee 

visuele taken 
- Beschikbare middelen: hoe meer inspanning/aandacht de eerste taak vergt, hoe groter 

interferentie met tweede taak 
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 Ervaren lezers activeren automatisch de betekenis 
en uitspraak van geschreven woorden 
- ROOD is moeilijk te zeggen 

 Asymmetrisch effect: 
- Kleiner effect indien luidop gelezen 
- Woorden lezen gebeurt vermoedelijk 

automatischer dan kleuren benoemen 

 Kleur van letter (conditie 4): 
- Minder interferentie 

HOEVEEL AANDACHT HEEFT EEN TAAK NODIG 

Gecontroleerde versus automatische processen 

 Schneider & Shiffin (1977): ervaring speelt een rol 

Gecontroleerde processen Automatische processen 

Bewuste controle Geen bewuste controle 

Mentale inspanning Makkelijk combineerbaar met andere taken 

Makkelijk te onderbreken Moeilijk te onderbreken 

Relatief traag Snel 

 Van gecontroleerd naar automatisch (continuüm) 
Logan (1988) 
- Alle ervaringen worden in het geheugen opgeslagen 
- Hoe meer herinneringen, hoe gemakkelijker ophaalbaar 

Vb.: typen 
Norman & Shallice (1986) 
- Schema’s voor vaak voorkomende taken 
- Schema’s worden uit het geheugen opgeroepen en leiden tot automatische stereotiepe 

uitvoering van taak 
- Controleproces voor wanneer een schema in conflict komt met ander schema 

Stroop task (Ridley Stroop, 1935)  

 Taak om aan te tonen of een proces automatisch verloop 

 

Omschakelingskost 

 Met meerdere taken tegelijk bezig zijn is niet hetzelfde als ze gelijktijdig uitvoeren 

 Het veranderen van taken brengt omschakelingskosten mee 
- Men moet voor de nieuwe taak gedragsparameters activeren, en deze van de oude taak 

onderdrukken 
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S.01: INLEIDING IN DE SOCIALE PSYCHOLOGIE 

1. DE MENS IS EEN SOCIAAL DIER 

 Sociale perceptie: wat beïnvloedt de manier waarop we onszelf en anderen waarnemen en 
beoordelen? 

 Sociale beïnvloeding: hoe beïnvloeden we elkaar? 

2. RAAKVLAKKEN SOCIALE PSYCHOLOGIE 

 

 Sociologie Sociale psychologie Persoonlijkheidspsychologie 

Analyseniveau Groepen Individuen 
verschillen, maar 
sociale omgeving 
beïnvloedt 

Individuen 
verschillen, maar stabiel in 
verschillende situaties 

Interesse Relatie tussen gedrag 
en maatschappelijke 
variabelen 

Relatie tussen gedrag 
en specifieke ψ 
variabelen 

Relatie tussen gedrag en 
specifieke ψ  variabelen 

 

3. KORTE HISTORIEK  VAN SOCIALE PSYCHOLOGIE 

DE BEGINJAREN: 1880-1935 

 Gustave Le Bon (1895): Psychologie de Foules 
- Onderzoek naar massageweld: personen verliezen door anonimiteit het gevoel van 

verantwoordelijkheid 

 Norman Triplett (1897-1898) 
- Onderzoek naar prestaties van wielrenners: alleen of per twee 
- Prestatie per koppel is beter dan alleen 

 Max Ringelmann (1880-1913) 
- Vergelijking van groepsprestaties met individuele prestaties (touwtrekken) 
- In groep presteert men minder dan alleen 

 Handboeken: Mc Dougall (1908), Edward Ross (1908), Floyd Allport (1924) 

DE JAREN VAN BEVESTIGING EN GROEI: 1936-1960 

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

 Gordon Allport (1936): Society for Psychological Study of Social Issues 

 Muzafer Sherif (1936): conformiteitsonderzoek 

 Kurt Lewin (1935): grondbeginselen 
- Oons gedrag wordt bepaald door hoe we de wereld waarnemen en interpreteren 
- Gedrag is in functie van interactie tussen persoon en omgeving >< psychoanalise, 

behaviourisme 
- Sociaalpsychologische theorieën kunnen worden toegepast voor de oplossing van 

praktische sociale problemen 
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 Belangrijke bijdragen (1950) 
T. Adorno et al.  The Authoritarian Personality 
G. Allport  The nature of prejudice 
S. Asch   Conformiteit en persoonsperceptie 
L. Festinger  Sociale vergelijkingstheorie en cognitieve dissonantietheorie 
F. Heider  Balanstheorie en attributietheorie 
C. Hovland et al. Attitudes en persuasieve communicatie 
H. Kelley  Attributietheorie 

LOPEN EN VALLEN: 1960-MIDDEN 1970 

 Milgram: gehoorzaamheid aan autoriteit 

 Vertrouwen en uitbreiding 
- Zelfperceptie (Bhem) en persoonsperceptie (Kelley) 
- Meerderheids- en minderheidsinvloed (Moscovici) 
- Apathie (Bandura) 
- Stress (Glass & Singer) 

 Crisis: reactie op laboratoriumexperiment 
- Ethische kritiek op het experiment (Kelman) 
- Methodologische artefacten (Orne, Rosenthal) 
- Historisch en cultureel beperkt (Gergen) 

METHODOLOGISCH EN INHOUDELIJK PLURALISME: MIDDEN 1970-2000 

 Pluralisme: multi-method designs 

 “Hete” versus “koele” perpectieven 
- Heet: emotie (Zajonc) 
- Koel: cognitie (Lazarus) 
- Hybride: dissonantietheorie (motivatie en cognitie) 

 Sociale cognitie 
- Onderdeel van de cognitieve revolutie in de psychologie 
- Wellicht meest actieve onderzoeksgebied 

 Internationale en culturele perspectieven 
- Internationaal en multicultureel onderzoek 
- Grotere klemtoon op groepsidentiteit in Europees onderzoek 
- Collectivistische versus individualistische culturen 

4. SOCIALE PSYCHOLOGIE IN DE 21STE EEUW 

HERSENONDERZOEK 

 Technologische ontwikkelingen 
- Positron Emission Tomography (PET) 
- Functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI) 

 Sociale neurowetenschappen 
- Relatie tussen hersenactiviteit (amygdala) en reactie op zwart/blank gezicht 
- Relatie tussen eenzaamheid en productie van hormonen 

INTERNET 

 Facebook, Twitter,…  cyberpesten 

 Ph.D.-project: Waarom delen adolescenten persoonlijke informatie online? 
- Een longitudinale studie bij adolescenten naar het vrijgeven van persoonlijke informatie 

en beschermend gedrag op sociale netwerk sites 
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SOCIAAL-CULTURELE PERSPECTIEVEN 

 Cross-cultureel onderzoek: 
- Bevindingen geldig voor verschillende culturen 

 Multicultureel onderzoek: 
- Gelijkenissen/verschillen tussen raciale en etnische groepen binnen culturen 

 Culturele oriëntaties 
- Individualisme: een culturele oriëntatie waarin onafhankelijkheid, autonomie en 

zelfredzaamheid belangrijker zijn dan groepsloyauteit 
- Collectivisme: een culturele oriëntatie waarin onderlinge afhankelijkheid, samenwerking 

en sociale harmonie belangrijker geacht worden dan persoonlijke doelstellingen 

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

onafhankelijkheidsdrang 
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S.03: SOCIALE ZELF 

1. DE SOCIALE ZELF: INLEIDING 

OORSPRONG EN FUNCTIES VAN HET ZELF 

Functies 

 Cocktailparty-effect 
- Selectiviteit van aandacht (cognitieve psychologie) 
- Informatie m.b.t. het zelf trekt de aandacht (sociale psychologie) 

 Zelfconcept 
- Het geheel van opvattingen dat men over zichzelf heeft 
- Bestaat uit zelfschema’s: 

Opvattingen over zichzelf die verwerking van zelf-relevante informatie sturen (Markus) 
Oorsprong 

 Twee stappen in de ontwikkeling van zelfconcept 
1. Vermogen zichzelf als distinctieve entiteit te zien 
- Gallup (1977): spiegelonderzoek 

Mensen en (mens)apen herkennen zichzelf in de spiegel 
- Lewis & Brooks-Gunn (1979): spiegelonderzoek 

Vanaf 18-24 maanden herkennen baby’s en peuters zichzelf 
2. Sociale factoren als invulling van zelfconcept 
- Looking-glass self (Cooley): anderen fungeren als spiegel voor het zelf 
- Mead (1934): invloedrijke/betekenisvolle mensen zijn belangrijk 
- Perceptie van wat anderen over ons denken wordt deel van ons zelfconcept 

 Correspondentie tussen zelfconcept en wat anderen écht over ons denken is evenwel gering 

GESLACHTS- EN LEEFTIJDSVERSCHILLEN 

 Geslachtsverschillen 
- Meisjes investeren meer in persoonlijke relaties (vrienden, familie,…) 
- Jongens investeren meer in sociale groepen (voetbalploeg, nationale identiteit,…) 

 Leeftijd- en cohorteverschillen 
- Inglehart: leden van oudere generaties zijn meer materialistisch ingesteld, terwijl de 

jongere generaties meer gericht zijn op postmaterialistische waarden 
Cf. behoeftetheorie van Maslow (WOII)  [zie einde hoofdstuk] 

 Twenge et al.: Vergelijking van drie generaties op 18-jarige leeftijd: 
- De babyboomers (geboren tussen 1946 en 1962) 
- Generatie X (geboren tussen 1962 en 1982), Generatie Y (geboren vanaf 1982) 
- Generaties X en Y hechten meer belang aan geld, het ‘correcte’ imago en populariteit 

 Roberts et al. (2010): narcisme-schaal 
- Elke generatie jongeren is een ‘generation me’ en wordt later een ‘generation we’ 

CULTURELE PERSPECTIEVEN 

 Individualistische culturen 
- Onafhankelijkheid, autonomie, zelfredzaamheid 
- USA, Australië, UK, Canada, Nederland, Nieuw Zeeland, Italië, België, Denemarken, 

Frankrijk, Zweden, Noorwegen, Zwitserland, Duitsland, Zuid-Afrika, Finland 

 Collectivistische culturen 
- Interafhankelijkheid, samenwerking, sociale harmonie 
- Guatemala, Ecuador, Panama, Venezuela, Columbia, Indonesië, Pakistan, Costa Rica, 

Peru, Korea, Taiwan, El Salvador, Singapore, Thailand, West-Afrika, Chili 
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 Singelis (1994): Likertschaal over (onderlinge) afhankelijkheid 

 Kim & Markus (1999): Koreanen vs. Amerikanen 
- Op luchthaven vullen voorbijgangers een vragenlijst in, nadien mogen ze een balpen 

kiezen als beloning; drie hebben een gelijke vorm en kleur, de vierde is afwijkend 
- Resultaat: 74% Amerikanen: unieke balpen  76% Oost-Aziaten: niet-unieke balpen 

 Trafimow (1991): ‘Ik ben…’ 
- US: trektermen zoals verlegen, vriendelijk 
- Hong Kong Chinezen: groepslidmaatschap zoals student, zoon 

2. ZELFCONCEPT 

ZELFKENNIS DOOR INTROSPECTIE 

 Volkswijsheid: zelfkennis vloeit voort uit introspectie, het in zichzelf kijken 

 Affectieve voorspelling: mensen kunnen moeilijk voorspellen hoe ze zullen reageren op 
toekomstige gebeurtenissen 

 Duurzaamheidsvertekening (Wilson et al., 2003) 
Mensen overschatten consistent de sterkte en duur van hun emotionele reacties 
- Mensen onderschatten hun veerkracht 
- Introspectie richt iemand op één gebeurtenis 

 Wilson (2002) 
- Mensen doen veel minder aan introspectie dan ze denken 
- Zelfs als mensen aan introspectie doen, kunnen de redenen voor hun gevoelens en 

gedrag voor de bewuste waarneming verborgen blijven 

 Dagboekstudie 
- Gedurende één week 
- Willekeurige pieper tussen 7:30 en 22:30 (gem. 1x per 2h) 
- Activiteit onderbreken en opschrijven waaraan men denkt 

 Teveel nadenken over onszelf, kan ons in verwarring brengen, 
zeker bij gevoelens 
- We zijn allemaal uniek, cf. Barum effect 

“Individuele persoonlijkheidsschets o.b.v. handomtrek, geboortedatum,…” is eigenlijk 
dezelfde lijst met 13 algemene kenmerken (cf. horoscoop) 

ZELFPERCEPTIE 

 Zelfkennis door perceptie van eigen gedrag 
- Zelfperceptietheorie (Bem, 1972) 

Wanneer de interne signalen moeilijk te interpreteren zijn, verwerven personen 
zelfinzicht door observatie van eigen gedrag en de situatie waarin het plaatsgrijpt 

 Zelfkennis door perceptie van eigen emoties 
Gelaatsfeedback hypothese: de hypothese dat veranderingen in gelaatsuitdrukkingen 
kunnen leiden tot corresponderende veranderingen in emotie 
Wetenschappelijke evidentie: 
- Laird (1974): beoordeling striptekening o.b.v. gelaatsacties (≈glimlach of ≈frons) 
- Strack: potlood tussen de tanden of lippen 
- Kleinke et al. (1998): ≈glimlach, ≈frons met/zonder spiegel 
- Zajonc: gelaatsuitdrukking leidt tot fysiologische reacties gepaard met emotionele 

ervaring; ee verlaagt temperatuur in voorhoofd, uu verhoogt temperatuur in voorhoofd 
- Stepper & Strack: uitzetten lichaam (trots), inkrimpen (neerslachtig); hoge tafel/lage tafel 
- Siegman & Boyle: spreekritme en emotie 

 Recent onderzoek toont dat mensen met botox in het voorhoofd gelukkiger zijn 
- Opgelet voor botox rond de bovenhoeken van de mond, spuit gevoelens plat 
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 Intrinsieke en extrinsieke motivatie 
- Intrinsieke motivatie: voldoening in activiteit zelf, motivatie voor het uitvoeren van de 

activiteit komt door de activiteit zelf 
- Extrinsieke motivatie: motivatie voor activiteit omdat activiteit leidt tot bereiken van 

ander doel (middel-doel) 

 Zelfperceptie en motivatie (Lepper et al.): peuters kleuren met viltstiften, var.: beloning 
- Overjustificatie-effect: de tendens tot vermindering van intrinsieke motivatie voor 

activiteiten die geassocieerd worden met beloning of andere extrinsieke factoren 
- Overjustificatie hypothese: de veronderstelling dat iemands intrinsieke motivatie voor 

een activiteit vermindert als men deze activiteit associeert met beloning of andere 
extrinsieke factoren 

- Beloning ondermijnt motivatie ook bij volwassenen 
Amabile (1996): kwaliteit van prestatie is afhankelijk van de motivatie (intrinsiek= beter) 
Beoordeling van creativiteit van kunstwerken gemaakt op contract of niet 

 Wanneer verbetert prestatie door beloning? 
- Verschil tussen taak afhankelijke beloning en prestatie afhankelijke beloning 
- Individuele verschillen in intrinsieke versus extrinsieke motivatie 

INVLOED VAN DE ANDEREN 

 De sociale vergelijkingstheorie (Festinger, 1954) 
- Mensen evalueren hun eigen capaciteiten en opinies door ze met die van anderen te 

vergelijken 
- Opwaartse sociale vergelijking: 

Als we willen weten wanneer we uitblinken in iets (competitief) 
- Neerwaartse sociale vergelijking: 

Als we ons ego willen opblinken (een zelfbeschermende strategie)  vb: klasreunie 

 De twee-factoren emotietheorie (Schachter, 1959) 
- Het ervaren van emoties is gebaseerd op twee factoren 

1. Fysiologische arousal (hartslag, transpireren, versneld ademhalen) 
2. Cognitieve interpretatie van die arousal 

- Experimenten Schachter & Singer 
Deceptie: studie naar de effecten van de vitamine Suproxin op gezichtsvermogen  

 Misattributie van arousal 
- Meestal weten we waarom we aroused zijn 
- Soms meerdere mogelijkheden 
- Experiment Dutton & Aran (1974) 

Deceptie: aantrekkelijke vrouw in park vraagt aan mannen medewerking vragenlijst  en 
geeft Gsm-nummer  voor extra uitleg; uitgeruste man voelt zich minder aangetrokken 

3. ZELFWAARDERING 

DE BEHOEFTE AAN ZELFWAARDERING 

 Zelfwaardering bij jongeren 
- De meerderheid van Vlaamse jongeren heeft een positief zelfbeeld, een goede relatie 

met de ouders en neemt uitgebreid deel aan het verenigingsleven 

 Zelfwaardering: een affectieve component van het zelf, bestaande uit positieve en negatieve 
zelfbeoordelingen 

 Waarom de behoefte aan zelfwaardering? 
- Leary (1995): de mens is een sociaal dier dat gedreven wordt door contact met anderen 

en hun goedkeuring 
- Greenberg et al. (1997): zelfwaardering vermindert onze angst voor de dood 
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Actuele 
zelf

Zou willen 
zelf

Bedroefdheid
Ontgoocheling
Depressie
Frustratie

Zou moeten 
zelf

Bezorgdheid
Angst
Agitatie
Schuld

 Vicieuze cirkel van zelfwaardering 
- Mensen met positief zelfbeeld zijn gelukkig, gezond, productief en succesvol 
- Mensen met negatief zelfbeeld zijn vlug angstig, depressief, pessimistisch 

 

ZELFDISCREPANTIES (HIGGINS, 1989) 

 Zelfwaardering wordt bepaald door hoe men zichzelf ziet en hoe men zichzelf wil zien 

 Zelfdiscrepantietheorie legt verband tussen discrepanties tussen zelfconcept en zelfgidsen 

 Zelfwaardering functie van grootte, belang, aandacht 

DE ZELFBEWUSTZIJNSTHEORIE 

 Hoe vaak denken we aan onszelf?  
- Wanneer ze aan zichzelf dachten, bleken deelnemers ongelukkiger te zijn en wensten ze 

dat ze iets anders te doen hadden 

 Self-awareness theory (Wicklund, 1975) 
- Situaties zorgen ervoor dat we naar onszelf kijken 
- Op het zelf gerichte aandacht leidt tot het bemerken van zelfdiscrepanties die de 

persoon motiveren tot het vermijden van het zelfbewustzijn of tot gedragsverandering 
- Oplossingen: gedrag aanpassen, zelfbewustzijn vermijden 

 Zelfrichtende situaties 
Veldonderzoek Beaman et al. (1979) 
- Op halloween een snoepmand buiten leggen met de boodschap “1 snoepje uit mand” 

var.: spiegel (zonder spiegel neemt 34% meer dan 1 snoepje, met spiegel 12%) 
Hull & Young (1983) 
- Verdriet wegdrinken op wijnproeverij om aan negatieve implicaties van zelfbewustzijn te 

ontsnappen var.: feedback IQ (zelfbewust: bij geslaagd minder drinken dan bij gefaald) 

 Zelfrichtende personen 
- Privaat zelfbewustzijn: een persoonlijkheidskenmerk van personen die introspectief zijn 

en vaak aandacht hebben voor hun interne toestand 
Zelfdiscrepantie verminderen door te kijken naar persoonlijke maatstaven 

- Publiek zelfbewustzijn: een persoonlijkheidskenmerk van personen die aandacht hebben 
voor zichzelf als sociaal object, zoals gezien door anderen 
Zelfdiscrepantie verminderen door het gedrag aan te passen aan sociale normen 

- Experiment (Hass, 1984): hoofdletter E op voorhoofd schrijven 
Publiek zelfbewuste personen schrijven vaker aangepast aan perspectief van het publiek 

BEPERKINGEN VAN ZELFREGULATIE 

 Verhoogde aandacht voor het zelf motiveert ons om ons eigen gedrag te controleren 

 Muraven & Baumeister (2000) 
- Mensen hebben een beperkt reservoir aan zelfcontrole = EGO DEPLETION 
- Eenmaal zelfcontrole gebruikt is voor een taak, wordt het moeilijker om zelfcontrole uit 

te oefenen 

 Experiment Muraven & Baumeister: filmfragment van stervende dieren bekijken 
- Emoties onderdrukken of overdrijven leidt tot minder zelfcontrole in het samenknijpen 

van de handgreep 
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 Experiment Vohs & Heatherton (2000): zelfcontrole bij controlefreaks 
- IJs op afstand leggen van studenten die saaie documentaire kijken, var.: afstand 
- Chronische slankelijners eten meer ijs als het ijs op armlengte staat 

MECHANISMEN VAN ZELFVERHEERLIJKING 

Zelfdienende cognities 

 Hoe gaan we om met fouten, tekortkomingen en onzekerheden? 

 Mensen hebben doorgaans een hoge pet op van zichzelf 
- Overdreven optimisme omtrent toekomst 
- Men overschat zijn bijdrage tot de groep 
- Bijna iedereen scoort boven het gemiddelde 

 Impliciet egotisme: onbewuste vorm van zelfverheerlijking 
- Name letter effect: kleine voorkeur voor alles waarin de letters van onze naam 

voorkomen (woonplaats, school, enz.) 
- Verklaring?  

Succes schrijft men toe aan zichzelf, mislukking aan anderen om aan omstandigheden 
Uitgebreide theorieën worden geconstrueerd om de rooskleurige toekomst te 
ondersteunen (Kunda 1987) 

 Vertekent ook de risicoperceptie 
Vb: Welkenhuyzen et al. (2001): perceptie van borstkanker bij vrouwen (nochtans primaire 
doodsoorzaak én controleerbaar) 
- Third-person effect: we denken dat nieuwsberichten en preventiecampagnes meer 

gericht zijn op anderen dan op onszelf 

 Autobiografisch geheugen: we onthouden meer gebeurtenissen uit het recente dan uit het 
verre verleden met uitzondering van: 
Gebeurtenissen uit overgangsperiodes (‘eerste keren’)  
Gebeurtenissen uit adolescentie (‘drukke periodes’) 
- Self-reference effect: de neiging om informatie die met jezelf te maken heeft, beter te 

onthouden 
- Egocentrische vertekening: de neiging om zichzelf te zien en herinneren als de centrale 

actor in de afgelopen gebeurtenissen 
- Achteruitblikvertekening: de neiging om de eigen bekwaamheid tot voorspellen van 

uitkomsten te overschatten voor gebeurtenissen uit het verleden 
Vb: vertekening van gerapporteerde schoolresultaten (Bahrick, 1996) 

Zelf-handicapping 

 Gedrag bedoeld om de eigen prestaties te ondermijnen en zichzelf aldus een excuus te 
bezorgen voor de mislukking 
Vb.: bij angst voor examen ‘wegens externe factoren’ te laat komen  onmogelijk verliezen 

 Berglas & Jones experiment (1978) 
- Deceptie: experiment dat zogenaamd de effecten van druggebruik op intellectuele 

prestatie nagaat 
- Methoden: lat zeer hoog leggen vs. sandbagging 

 Voordelen van zelfhandicapping 
- Geeft een uitleg voor mislukking, is een vorm van excuus 
- Indien men tegen de eigen verwachtingen in toch slaagt, is dit een extra stimulans voor 

de zelfwaardering omdat men bekwamer is dan men dacht 
Zich koesteren aan het succes van anderen (Birhing) 

 Verhoogde zelfwaardering door associatie met succesvolle personen 

 Cialdini onderzoek 
- CORF (Cut off reflected failure): wanneer het favoriete team verliest, gaat men aan zijn 

eigen bekwaamheden twijfelen 
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Neerwaartse sociale vergelijking 

 Defensieve neiging om zich constant te vergelijken met anderen die het minder goed hebben 

 Hoe reageert men op succes van een goede vriendin? Fier of jaloers? 
- Tesser: hangt af van de relevantie voor het zelf van het succes 

zelfrelevant  jaloersheid  niet zelfrelevant  Birging 

ZIJN POSITIEVE ILLUSIES ADAPTIEF? 

 Voor zichzelf (Taylor & Brown) 
- Lager zelfbeeld ≈ accurater zelfbeeld, correspondeert beter met beeld van observators 
- Conclusie: positieve illusies zijn adaptief omdat ze het geluk en de productiviteit van het 

individu verhogen 

 T.a.v anderen (Colvin, Block) 
- Mensen met een overdreven zelfwaardering worden negatiever beoordeeld op andere 

dimensies 
- Self-serving bias: mensen attribueren positieve uitkomsten aan hun eigen gedragingen 

en negatieve uitkomsten aan die van anderen of hun omgeving 

4. ZELFPRESENTATIE 

STRATEGISCHE ZELFPRESENTATIE 

 Strategieën die men hanteert om de indrukken van anderen in een bepaalde richting te 
sturen om macht, invloed, sympathie of goedkeuring te verwerven 

 Schijnwerperseffect (Gergen) 
- Men heeft een publiek voor ogen en speelt een soort theater 
- De neiging om de mate waarin ons gedrag en uiterlijk anderen opvallen te overschatten 
- Hierdoor voelen we ons beschaamder, bezorgder om onze tekortkomingen dan anderen 

Vb: experiment van Gilovich et al. (2000): overschatting met 23-40% van aantal personen 
dat zich herinnert wat er op (beschamend) T-shirt staat  

 Drie vormen van strategische zelfpresentatie 
- Ingratiatie: get along (sympathiek overkomen) 
- Zelf-promotie: get ahead (gerespecteerd worden) 
- Macht uitstralen: get status 

ZELFVERIFICATIE 

 Verlangen om door ander gezien te worden zoals men echt is 

 Experiment Swann (1982): we vergelijken zelfconcept met indruk van anderen over ons 
- Positief (negatief) zelfconcept  voorkeur voor partner die positief (negatief) evalueert 

INDIVIDUELE VERSCHILLEN 

 Individuele verschillen in manier en mate waarin men  gedrag afstemt op de sociale situatie 

 Zelfbesturingsschaal (Snyder) 
- Hoog (men past zich gemakkelijk aan) 

(+) Ik zou waarschijnlijk een goede acteur zijn 
(+) Ik kan onvoorbereid spreken, zelfs over onderwerpen waarover ik bijna niets weet 

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

 Wellicht is geen van beide oriëntaties de beste, maar het is belangrijk om niet extreem te zijn 
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5. SUBJECTIEF WELBEVINDEN 

 Subjectief welbevinden is meetbaar (zie S2) 
- Culturele variatie 

+ IJsland, Zweden, Australië, Denemarken 
- Dominicaanse Republiek, Kameroen, China, Sovjet-Unie 

- Trend naar meer geluk 

 Welke factoren dragen bij tot geluk?  
- Sociale relaties 
- Tewerkstelling 
- Fysieke gezondheid 

 Leidt rijkdom tot geluk? Beperkte correlatie 
- Geld heeft een kleiner effect op geluk dan je  

op basis van mensenkennis zou verwachten 
- Perceptie van rijkdom is relatief, opwaartse én  

neerwaartse sociale vergelijking 
- Recent verleden wordt als vergelijkingsbasis gehanteerd 

Rijke mensen hebben ‘veel meer’ geld nodig om een contrast te ervaren met de huidige 
situatie (cf. psychofysica) 

- Materialisme: het nastreven van bezit leidt eerder tot een afname van geluk, zeker 
wanneer dit ten koste gaat van het nastreven van persoonlijke groei 

Behoeftetheorie van Maslow (S3.1) 
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S.04: SOCIALE PERCEPTIE 

 Sociale perceptie 
- Een algemene term voor de processen die de basis vormen van hoe we tot oordelen over 

anderen komen 
- 90% van de eerste indruk is gebaseerd op non-verbale informatie 
- Drie belangrijke informatiebronnen: uiterlijk, situaties en gedrag 

1. OBSERVATIE (DE ELEMENTEN VAN SOCIALE PERCEPTIE) 

HET UITERLIJK 

 Phythagoras: ogen 

 Hippocrates: gelaatsuitdrukkingen om medische diagnose te stellen 

 F. Gall: frenologie 

 Sheldon (1950): verband lichaamsbouw & persoonlijkheid 

 Eerste indrukken 
- Automatische perceptie van geslacht, lengte, gewicht, huidskleur, haarkleur, bril etc. 
- Sommige van die kenmerken activeren stereotypische opvattingen: 

Haarkleur, ras, gewicht, haartooi, oren, neus, mond etc. maar ook naam, kleur van kledij 
- Bij personen die we goed kennen, merken we dezelfde kenmerken nauwelijks op 
- Gelaat is de belangrijkste informatiebron 

 Gelaatskenmerken leiden tot gedragsverwachtingen  
90% studenten denkt dat aangezicht invloed heeft op persoonlijkheid 
Babyfaces: grote, ronde ogen, bolle wangen en ronde kin, hoge wenkbrauwen, groot 
voorhoofd, zachte huid  hartelijk, vriendelijk, naïef, eerlijk, onderdanig 
- Gerechtszaken (wandaden vs. nalatigheiden), verzorgende beroepen 

 Drie verklaringen:  
- Genetisch geprogrammeerd 
- Aangeleerd (kind – hulpeloos)  
- Reëel verband 

SITUATIES ALS SCRIPTS VAN HET LEVEN 

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

 Helpen om ontbrekende gegevens in te vullen 

 Beïnvloeden persoonsperceptie op twee manieren: 
- We zien wat we verwachten te zien 

Experiment Trope (1986): foto hond + man met ambigue gezichtsexpressie 
- Kennis van de situatie (script) stuurt persoonsbeoordeling 

Gedrag conform met script (weinig informatief) 
Gedrag niet conform met script (diagnostische waarde) 

GEDRAGINGEN 

“Men kan niet communiceren” – Watzlawick 

 Non-verbaal gedrag: gedrag dat de gevoelens van een persoon signaleert zonder woorden, 
door gelaatsuitdrukking, lichaamstaal en vocale expressie 
- Darwin: gelaatsuitdrukkingen zijn universeel 
- Expressie: 6 basis emoties zijn aangeboren 
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 Hypothese: als emotionele signalen belangrijk zijn voor de overleveringswaarde, dan is 
herkenning van woede primordiaal (Hansen & Hansen, 1988) 
- Boos gezicht wordt steeds het snelste herkend 

 In tegenstelling tot universele betekenis van emoties, verschillen andere non-verbale 
gedragingen tussen en zelfs binnen culturen 
- Met het hoofd knikken (akkoord) of van links naar rechts bewegen (niet akkoord) is in 

Bulgarije net omgekeerd 
- Napolitaanse gebaren 

 Betekenis van blikrichting verschilt 
- Oogcontact vermijden (angst, verlegenheid,…) 
- Oogcontact zoeken (oprechtheid, zelfvertrouwen,…) 
- Intens fixeren 

 Interpretatie van de blik hangt af van de relatie met de persoon 
- Frequent oogcontact met een vriend ≈ positieve emoties 
- Frequent oogcontact met een vreemde of vijand ≈ negatieve connotatie 

 Aanraking 
- Schouderklopje, handdruk, omhelzing 
- Vrouwen raken elkaar meer aan dan mannen 
- Mannen met hoge status of leeftijd raken ondergeschikten of jongeren frequenter aan 

 Vocale signalen 
- Hoge stem en vlug ritme wijzen op stress 
- Lage stem wijst op zelfvertrouwen 

 Interpersoonlijke afstand 
- Verschillen o.b.v. cultuur, geslacht en situatie 
Waarheid vs. leugen 

 Drie non-verbale communicatiekanalen verschaffen relevante informatie over bedrog 
- De stem: meest diagnostische kanaal 
- Het lichaam 
- De gelaatsuitdrukking: minst diagnostisch 

 Men let het meeste op het gelaat, maar om dit juist te doen moet je eigenlijk getraind zijn 

 Experiment Ekman & O’Sullivan 
- Experten beoordelen videofragment: 10 vrouwen rapporteren (waarheidsgetrouw?) over 

hun gevoelens 

 Genderverschillen: vrouwen zijn vermoedelijk beter in het decoderen van emoties (Hall, 
1984) maar zijn niet beter in het decoderen van bedrog 

2. ATTRIBUTIE (VAN ELEMENTEN TOT DISPOSITIES) 

SOORTEN ATTRIBUTIES 

 Om de sociale wereld te begrijpen, probeert men oorzaken van het gedrag van anderen te 
achterhalen, de causale verklaringen worden attributies genoemd 

 Causaliteitsoorsprong 
- Persoonlijke attributies (interne): toeschrijven van het gedrag van een actor aan interne 

eigenschappen zoals aanleg, persoonlijkheid, humeur en inspanning 
- Situationele attributies (externe): toeschrijven van het gedrag van een actor aan externe 

factoren zoals de taakmoeilijkheid, andere personen en toeval 

ATTRIBUTIETHEORIEËN 

 Jones’ corresponderende inferentietheorie 
- We proberen anderen te begrijpen door observatie en analyse van het gedrag 
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- Corresponderende inferentietheorie: de neiging tot de gevolgtrekking dat iemands 
gedrag overeenkomt (correspondeert) met zijn of haar dispositie (persoonlijkheid) 

- We maken inferenties over een persoon, wanneer zijn of haar gedrag vrij gekozen is, 
onverwacht en een beperkt aantal gunstige effecten heeft 
Vrij gekozen   vb.: op tijd naar de les komen is niet vrij gekozen 
Onverwacht in de gegeven situatie   vb.: in smoking naar de les komen 
Resulterend in beperkt aantal gunstige effecten vb.: aangename, goed betaalde en 
gemakkelijk bereikbare job, onaangename slecht betaalde en gemakkelijk bereikbare job 

- Essay lezen van medestudent voor/tegen Fidel Castro var.: standpunt zelf gekozen? 
 er is een grote overeenkomst tussen het essay (gedrag) en de attitude (dispositie) als 
de student vrij had kunnen kiezen 

 Correspondence inference: de neiging iemands gedrag te verklaren in termen van disposities 

 Kelley’s covariatiemodel 
- Niet alleen persoonlijke factoren, ook situationele factoren spelen een rol 
- Personen schrijven het gedrag toe aan die factoren die aanwezig zijn als het gedrag 

aanwezig is en afwezig zijn als het gedrag afwezig is  covariatie van oorzaak en gevolg 
- Drie factoren of dimensies: 

Consensusinformatie: covariatie tussen effect en personen 
Distinctiviteitsinformatie: covariatie tussen effect en stimuli of entiteiten 
Consistentieinformatie: covariatie tussen effect en modaliteiten of tijdstippen 

Attributie Consensus  Distinctiviteit  Consistentie  

Persoon Laag: de man is de enige die 
de film goed vindt 

Laag: de man vindt elke andere 
film goed 

Hoog: de man vindt de film 
overal mooi 

Stimulus  Hoog: iedereen vindt de film 
goed 

Hoog: de man vindt geen enkele 
andere film goed 

Hoog: de man vindt de film 
overal mooi 

Omstandigheid  Laag: de man is de enige die 
de film goed vindt 

Hoog: de man vindt geen enkele 
andere film goed 

Laag: de man vindt die film 
enkel in de bioscoop mooi 

ATTRIBUTIEVERTEKENINGEN  

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

de aandacht te richten op persoonsgebonden oorzaken 
- We richten onze aandacht vooral op de persoon en verontachtzamen de invloed van de 

situatie op het gedrag van de persoon 
- Zelfs wanneer personen de opdracht krijgen om zicht op een welbepaalde manier te 

gedragen, is men toch geneigd om de oorzaak van het opgelegde gedrag in bepaalde 
mate toe te schrijven aan de persoon (vb.: acteur, job,…) 

- Jones & Harris (1967): correspondance bias 
Mensen hebben de neiging om externe invloeden te onderschatten wanneer ze het 
gedrag van anderen proberen te verklaren 

- Experiment Ross, Amabile, Steinmetz (1977): televisiequiz met willekeurige opdeling 
tussen quizmaster en publiek  algemene kennistest leverde geen verschil maar 
quizmasters werden wel altijd slimmer geacht (vooral door toeschouwers en kandidaten) 

- Twee stappen model: Stap 1: automatische persoonlijke attributie 
Stap 2: aanpassing van aanvankelijke beoordeling door 
toevoeging van situationele factoren indien nodig 
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- Evidentie: we maken snel beoordelingen en vormen gemakkelijk eerste indrukken 
- Extra cognitieve belasting of distractie bevordert het maken van de fundamentele fout 
- Motivatie zorgvuldigheid/accuraatheid en voldoende tijd reduceren fundamentele fout 
- Waarom gebeurt de eerste stap automatisch en denken we dat er een verband is tussen 

gedrag en persoonlijke disposities? 
Heider (1958): mensen leiden uit zichtbaar gedrag disposities af (cf. perceptuele 
vertekening met actor als figuur, situatie als achtergrond) 
Wat we waarnemen lijkt meest redelijke en logische oorzaak van geobserveerd gedrag 
 experiment Taylor & Fiske (1975): kennismakingsgesprek tussen twee mannen 

 De fundamentele attributiefout als perceptueel fenomeen 
- Perceptuele sailliantie en attributie (Taylor & Fiske)  vragen: wie heeft het voortouw 

genomen in het gesprek? Wie heeft bepaald wat het onderwerp was? 
- Een variant van de fundamentele attributiefout: het actor – observator effect  
- Deze keer beoordelen we niet alleen de andere (als observator) maar vergelijken we de 

andere (als observator) met onszelf (de actor) 
- De tendens om het eigen gedrag toe te schrijven aan situationele oorzaken en dat van 

anderen aan persoonlijke factoren 
Actors: beseffen dat ze zicht soms anders gedragen naargelang de situatie waarin ze 
verkeren en richten hun aandacht vooral op de omgeving en minder op zichzelf 
Observators: beschikken over beperkte informatie en nemen aan dat actors zich steeds 
op dezelfde wijze gedragen en richten hun aandacht op de actor 

- Storm’s Experiment (1973): omkeren van actor en observator perspectief door te 
confronteren met video van zichzelf of van de geobserveerde actor met als resultaat dat 
actoren (vanuit observator perspectief) meer persoonlijke attributies maken en 
observatoren (als actor perspectief) meer situationele attributies maken 

- Fundamentele attributie als westerse vertekening?  
De cultuur waarin we leven geeft vorm aan onze attributies: het individu ontleent zijn 
zelfgevoel aan de groep waartoe het behoort 
De neiging tot het maken van dispositionele attributies over anderen (i.e. de 
correspondence bias) komt voor in vele culturen, maar in collectivistische culturen wordt 
informatie over situaties ook (meer) opgenomen in het oordeel 

 Cognitieve heuristieken 
- We evalueren risico’s intuïtief: de meeste risico analyses gebeuren snel en automatisch 
- Heuristieken zijn vuistregels voor informatieverwerking die het ons mogelijk maken snel 

en gemakkelijk (maar soms foutief) te oordelen 
Beschikbaarheidsheuristiek: de neiging om de waarschijnlijkheid van gebeurtenissen af 
te leiden uit hoe makkelijk men er voorbeelden van uit het geheugen kan oproepen 

- Cave: iets wat je gemakkelijk voor de geest kunt halen, is niet per se typerend voor heel 
het plaatje, en leidt soms tot foute conclusies 

- Gebruiken we beschikbaarheidsheuristieken om een oordeel te vormen over onszelf? 
- Experiment Schwarz (1991): mensen hebben geen goed ontwikkelde ideeën over zichzelf 

Assertiviteit inschatten o.b.v. aantal voorbeelden waarin men assertief heeft gehandeld 
Representativiteitsheuristiek: de mentale aanname die we gebruiken om iets te 
classificeren op grond van de mate waarin het lijkt op een karakteristiek geval 

- Consequentie van heuristieken: het valse consensuseffect: de tendens tot overschatting 
van de consensus voor eigen opinies, kenmerken en gedragingen 
Reden: men vergelijkt zich met soortgenoten en men herinnert zich hierdoor 
voornamelijk gelijksoortig gedrag  onderzoek Krueger & Clement (1994) 

- Basisfrequentie valstrik: de vaststelling dat men relatief ongevoelig is voor consensus-
informatie onder de vorm van numerieke basisfrequenties 
Een levendig voorval vertekent het oordeel en leidt tot overschatting van de frequentie 
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- Tegenfeitelijk denken: de neiging om zich alternatieve gebeurtenissen of uitkomsten 
voor te stellen die konden optreden, maar zich niet voordeden 
Tegenfeitelijk denken heeft gevolgen voor onze gemoedstoestand 
Zich een beter alternatief voorstellen leidt tot ontgoocheling 
Vb.: atleten die zilver halen zijn ontgoocheld omdat ze het goud net gemist hebben 
Zich een slechter alternatief voorstellen stemt tot tevredenheid 
Vb.: atleten die brons halen zijn blij dat ze op het nippertje wel nog een medaille halen 

 Motivationele vertekening 
- Zelfbescherming en zelfverheerlijking dragen bij tot het vertekenen van attributies 

Succes schrijven we toe aan onszelf en mislukking aan externe oorzaken 
Succes anderen schrijven we toe aan externe oorzaken, mislukking aan interne factoren 

- Geloof in rechtvaardige wereld: opvatting dat men in het leven krijgt wat men verdient, 
verklaart waarom slachtoffers in het diskrediet worden gebracht (slachtofferderogatie) 
Cultuurgebonden: minder in arme landen 
Individuele verschillen 

3. INTEGRATIE (VAN DISPOSITIES TOT IMPRESSIES) 

INFORMATIE-INTEGRATIE THEORIE 

 Informatie-integratie: de rekenkunde 
- Summatief model: hoe meer positieve kenmerken, hoe beter 
- Gemiddelde model: hoe hoger de gemiddelde waarde van eigenschappen, hoe beter 
- Anderson: gewogen gemiddelde model: H+H+H+M+M+M+ ((3+3+3)/3) + ((2+2+2)/3) 

 Informatie-integratietheorie van N. H. Anderson stelt dat impressies gebaseerd zijn op 
(1) disposities van de waarnemer en 
(2) een gewogen gemiddelde van de kenmerken van de doelpersoon 

PRIMACY EFFECT (PRIMAUTEITSEFFECT, ASCH, 1946) 

 De bevinding dat informatie die het eerst in een reeks voorkomt, meer impact heeft op 
impressies dan later gepresenteerde informatie 

 Experiment Asch (1946): voorstelling van vrouw (zelfde kenmerken gerangschikt van positief 
naar negatief of negatief naar positief) + videobeeld vrouw multiplechoicetest: 15/30  
eerste groep beoordeelt vrouw als intelligenter 
- Reden 1: eenmaal een ‘accuraat’ beeld, minder aandachtig 

Behoefte aan afsluiting + geen haast en behoefte aan accuraatheid verzwakt dit effect 
- Reden 2: betekenisveranderingshypothese: inconsistente, nieuwe informatie wordt 

geassimileerd vb.: Vriendelijk persoon is kalm, dus ook zachtaardig en sereen
    Wreed persoon is kalm, dus ook koel, sluw en beredeneerd 

 Impliciete persoonlijkheidstheorie 
- Een netwerk van assumpties omtrent relaties tussen trekken en gedragingen 

ASCH: CENTRALE VS. PERIFERE TREKKEN 

- Aanwezigheid van één karaktertrek impliceert vaak de aanwezigheid van andere trekken 
Vb.: prof is intelligent, vaardig, ijverig, hartelijk, vastberaden, praktisch en attent 
Vb.: Prof is intelligent, vaardig, ijverig, koel, vastberaden, praktisch en attent 

- Hartelijk en koel zijn trekken die een sterke invloed uitoefenen op de impressie 
- Effect was niet aanwezig bij vervanging van andere trektermen (vb.: beleefd, lomp) 

 Persoonlijke schema’s filteren de perceptie en kleuren de waarneming 
Vb.: We gebruiken het eigen gedrag als norm 
- Waarnemers beoordelen dezelfde doelpersoon op een verschillende manier 
- Experiment Forgas & Bower (1987): Momentane stemming kleurt onze perceptie 
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Effect is sterker bij beoordeling van atypische personen of wanneer veel inspanning 
vereist is om de persoon te begrijpen 

 Hardnekkigheid van schema’s (Ross et al., 1975) 
- Deceptie: onderzoek naar effecten van fysiologische processen tijdens besluitvorming 
- Perseveratie effect: opvatting over zichzelf en de sociale wereld worden aangehouden, 

ondanks bewijzen van het tegendeel 

 Priming (primeren): de tendens van recent of frequent gebruikte woorden om opnieuw voor 
de geest te komen en de interpretatie van nieuwe informatie te beïnvloeden 
- Higgins geheugen-experiment: trekwoorden die toepasselijk zijn beïnvloeden impressie 

Geen invloed bij memoriseren van termen ‘netjes, respectloos, …’ 
- Experiment Bargh & Pietromonaco (1982): Cf. Higgins pp interpreteren Donald’s gedrag 

a.d.h.v. priming-woorden  priming zou automatisch, onbewust proces zijn 

KENMERKEN VAN DE DOELPERSOON  

 The big five 
- Extraversie, altruisme, conscientieusheid, emotionele stabiliteit, openheid/intellect 
- Universeel? (talen, culturen, kinderen-volwassenen) 
- Overeenstemming tussen beoordelaars: extraversie 

 Negativiteitsvertekening: negatieve informatie krijgt een groter gewicht dan positieve 
informatie Vb.: Extremere indrukken op basis van negatieve termen (bv.onbetrouwbaar)  

4. CONFIRMATIEVERTEKENINGEN (VAN IMPRESSIES NAAR REALITEIT) 

PERSISTENTIE VAN OPVATTINGEN 

 De neiging om informatie te verzamelen, te interpreteren en te scheppen, in 
overeenstemming met de gangbare opvattingen 
- Experiment Darley & Gross (1983): academische bekwaamheid van 9-jarige Hannah 

bepalen a.d.h.v. videofilm van Hannah die correct antwoord op een paar moeilijke 
vragen en foutief op andere, relatief gemakkelijke vragen var.: achtergrond ouders 

 Gemengde evidentie verhoogt vertekening: bestaande opvatting rechtvaardigen 

 Persistentie van de opvattingen: zelfs bij disconfirmerende evidentie houden we de 
opvattingen in stand 

CONFIRMATORISCHE HYPOTHESETOETSING 

 Selectieve manier van vragen stellen 

 Experiment Snyder & Swann (1978): Personen mogen iemand interviewen 
- Geïnterviewde is ‘extravert’    vragen stellen die extraversie beklemtonen 
- Geïnterviewde is ‘introvert’   vragen stellen die introversie beklemtonen 
- Neutrale observatoren die bandopname beluisteren, kregen ten onrechte de indruk dat 

geïnterviewde introvert/extravert waren 

 Vooraleer we een beslissing nemen zoeken we evenwichtige pro en contra info 

 Na de beslissing zoeken we vooral wat onze beslissing steunt 

SELFFULFILLING PROPHECY 

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

 Experiment Rosenthal & Jacobson (1968): Pygmalion in de klas 
- Valse feedback op IQ-testen van leerlingen, doet leerkrachten bepaalde leerlingen zien 

als uitblinkers wat hun prestaties beïnvloedt 
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- Voornamelijk impliciet: warme sfeer, moeilijkere opdrachten, meer feedback, ruimte tot 
reactie tijdens lessen 

 Drie fasen: 
- Indruk van de doelpersoon   verwachtingen 
- Gedrag consistent met opinies en verwachtingen over doelpersoon 
- Doelpersoon stemt gedrag af op acties van de waarnemer 

 

5. RELATIVERING 

 Ervaring met personen verhoogt de accuraatheid van de perceptie 

 Globale beoordelingen kunnen foutief zijn maar, predicties van gedrag in typische situaties 
zijn doorgaans accurater 

 Sociale perceptie kan verbeteren door kennis van waarschijnlijkheidsleer en kennis van 
heuristieken en vertekeningen 

 Behoefte aan accuraatheid en een open geest verbeteren de perceptie 

 Behoefte aan afsluiting, snelheid en confirmatie hinderen accuraatheid 
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S.05: SOCIALE  BEÏNVLOEDING 

 Mass psychogenic illness 
- Het gelijktijdig voorkomen van gelijkaardige fysische symptomen in een groep, zonder 

enig aanwijsbare fysische oorzaak    vb.: 39 studenten Bornem 

1. SOCIALE BEÏNVLOEDING ALS “AUTOMATISCH” 

CONTINUÜM SOCIALE BEÏNVLOEDING 

 Drie types beïnvloeding die niet apart staan 
- Invloed kan uitgaan van persoon, groep of gewoonte 
- Uitgelokt gedrag is constructief, neutraal of destructief 

 We zijn vatbaar voor subtiele vormen van beïnvloeding waarop  
vrijwel reflexmatig gereageerd wordt 

Vb.: Geeuwen als anderen geeuwen 
Vb.: Imitatie door voorbijgangers (Milgram, 1969) 

- Pasgeborenen imiteren gebaren binnen 72 uur 
- Pasgeboren resusapen imiteren menselijke gebaren 

 Kameleoneffect (Chartrand & Bargh, 1999) 
- Situatie: deelnemers werken samen aan een taak met handlanger die zich over zijn 

gezicht strijkt of met voet schudt  
- Resultaat: kameleoneffect 
- Verklaring: synchronisatie doet interactie vlotter verlopen 

Deelnemers die geïmiteerd worden door handlanger beoordelen handlanger positiever 
Onbewuste imitatie van blije of woedende gezichten 

 Gelaatselektromyografie (Dimberg et al.,2000) 
- Situatie: snel wisselende subliminale beelden van blije of woedende gezichten worden 

geprojecteerd, gevolgd door neutraal gezicht 
- Observatie: registratie van gelaatsactie met EMG gelaatselektromyograaf 
- Resultaat: gelaatsacties corresponderen met glimlach en gefronst hoofd 

ONBEWUSTE IMITATIE VAN GELAATSEXPRESSIES 

 

2. CONFORMITEIT 

 De tendens tot aanpassing van percepties, opinies en gedragingen in de overeenstemming 
met geldende groepsnormen 
- In individualistische culturen wordt conformiteit soms gezien als een uiting van zwakheid 
- Conformiteit is evenwel een essentieel onderdeel van elk maatschappelijk systeem 
- Gemeenschappelijk normen (conversatieregels) vs. unieke groepsnormen (sekten, 

hooligans) 
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DE KLASSIEKE STUDIES 

 Experiment Muzafer Sherif (1936): auto kinetisch effect  
- Situatie: alleen in een donkere ruimte, 4 tot 5 meter van het scherm, gedurende 2 

seconden lichtpunt 
- Taak: hoeveel centimeter verplaatst het lichtpunt zich? 
- Resultaat: stilstaand lichtpunt lijkt te bewegen in het donker (visuele illusie – ambigue 

stimulus), individuele verschillen in perceptie van de beweging (van 2cm tot 25cm) 
- Situatie: dag nadien worden PP in groepjes van 3 ingedeeld (zelfde procedure) 
- Condities:  

Alleen conditie: schatten van de beweging stabiliseert na enkele minuten 
Groepsconditie: convergentie van individuele oordelen naar een groepsoordeel 
Nieuweling in de groep adopteert de groepsnorm 

 Solomon Asch (1951): normatieve groepsdruk 
- Situatie: vergelijken lengte standaardlijn met drie lijnstukken (geen ambiguïteit), 

publieke seriële beoordeling door 7 subjecten, jij zit op voorlaatste plaats 
- Taak: beoordeling lengte lijnstukken 
- Resultaat: aanvankelijk consensus, iedereen antwoordt correct 

Nadien: 6 van de 7 deelnemers geven hetzelfde foutief antwoord (Pspp) 
 Een persoon sluit in 37% van de antwoorden aan bij de meerderheid 

- 25% conformeert nooit 
- 50% conformeert op ten minste de helft van de vragen 
- 76% conformeert op ten minste 1 trial 

WAAROM CONFORMEERT MEN? 

 Informationele invloed (X): invloed die leidt tot conformiteit omdat men gelooft dat de 
anderen correct oordelen     vb.: Sherif experiment 
- Private conformiteit (Y): de verandering van opvatting die optreedt wanneer iemand 

voor zichzelf het standpunt inneemt van anderen 
- Meer permanente opinieverandering, ook buiten groepscontext 

 Normatieve invloed (X’): invloed die leidt tot conformiteit omdat men vreest voor de 
negatieve sociale gevolgen van afwijkend te lijken vb.: Asch experiment 
- Publieke conformiteit (Y’): een oppervlakkige verandering in openlijk gedrag, zonder een 

overeenkomstige meningsverandering, veroorzaakt door reële of vermeende groepsdruk 
- Publieke conformiteit: opinie wordt niet vastgehouden indien men aan pp individuele en 

schriftelijke bevestiging vraagt 
Motivatie: Wanneer pp hoog gemotiveerd zijn, conformeren ze meer voor moeilijke 
taken (type blind spot Sherif) dan voor makkelijke taken 

 Experiment Baron et al. (1996): is conformiteit afhankelijk van motivatie? 
- Situatie: groepjes van 3 (1pp, 2pspp) wordt ooggetuigensituatie gesimuleerd, foto van 

persoon tonen + deze persoon bij confrontatie aanwijzen 
- Variabele: aantal keer en tijdspanne dat men de foto kan zien 
- Motivatie: taak wordt gepresenteerd als vooronderzoek vs. premie bij het uitvoeren 
- Resultaat:  

Als taak als vooronderzoek gepresenteerd wordt (lage motivatie): 35% conformiteit bij 
moeilijke conditie, 33% bij makkelijke conditie 
Als premie gegeven wordt bij taak: 51% conformiteit bij moeilijke conditie, 16% bij 
gemakkelijke conditie 
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WANNEER CONFORMEERT MEN? 

Wanneer conformeren we aan informationele invloed? 

 Wanneer de situatie ambigu is: wanneer je onzeker bent over een bepaald antwoord, het 
meest geschikte gedrag, of het juiste idee 
- Het meest open staan voor de invloed van anderen 
- Meer op anderen vertrouwen 

 Wanneer de situatie een crisissituatie is 
- In een crisissituatie hebben we meestal niet de tijd om te stoppen en om na te denken 

wat we precies moeten doen, we moeten onmiddellijk ageren 
- Als we ons angstig voelen, in paniek geraken of onzeker voelen, is het behoorlijk normaal 

om te kijken naar andere mensen en hun gedrag te imiteren 

 Naarmate iemand meer kennis en expertise heeft, zal hij/zij meer invloed hebben op 
anderen in ambigue situaties 
- CAVE: experts zijn niet altijd betrouwbare bronnen m.b.t. informatie 

Vb.: Guy Goma as an expert- BBC news (ipv Guy Kewney) 
Normatieve sociale beïnvloeding in het dagelijkse leven 

 Vb.: kledingstijl bij mannen en vrouwen 

 Lichaamsbeeld bij vrouwen (Anderson, 1992) 
- De meeste culturen vinden mollig in zekere zin aantrekkelijk, maar Westerse culturen 

opteren voor dun 
- Onderzoek 54 culturen naar aantrekkelijk vrouwelijk lichaam: zwaar, gemiddeld, slank 
- Resultaten analyse van betrouwbaarheid van voedselketen 

Niet of weinig betrouwbare voedselketen: zware vrouwen worden meer geprefereerd 
dan mager of middelmatig 
Als de betrouwbaarheid van de voedselketen stijgt: preferentie voor zwaar-tot-
middelmaat lichamen daalt 
Zeer betrouwbare voedselketen (USA): mager wordt uitermate geprefereerd 

- Borst-taille ratio in de 20ste eeuw 
Hoge borst-taille ratio wijst op zwaarder, wulpser lichaamstype 
Lage borst-taille ratio wijst op dun, slank lichaamstype 

MEERDERHEIDSINVLOED 

Personen conformeren als ze sociale druk ervaren (publieke conformiteit) of zich onzeker voelen 
(private conformiteit). Vier factoren spelen een rol: 

 Groepsgrootte 
- Asch manipuleerde de groepsgrootte: 1, 2, 3, 4, 8, 15 handlangers  3 of 4 handlangers 

volstaan: ≈ wet van afnemende meeropbrengsten 
- Wilder (1997): meerdere kleine groepen hebben meer invloed dan 1 grote groep 

Men wordt meer beïnvloed door 2 groepen van 3 pp, dan door 1 groep van 6 pp 
Dinstinctiviteit: het aantal verschillend onafhankelijke denkende personen is beter waar 
te nemen in kleine groepen 

 Medestander in onenigheid 
- Bij experimenten Asch: Pp tegen unanieme meerderheid 

Replicatie experiment: 1 dissident reduceert de conformiteit met 80 % 
- Waarom is de aanwezigheid van een medestander effectief? 

Dissident akkoord met pp: dissident valideert het standpunt van deelnemer 
(informationele invloed) 
Dissident niet akkoord met meerderheid: dissident reduceert normatieve druk door 
meerderheid te negeren 
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Allen & Levine (1969) 
- Situatie: 5 mensen moeten overeenkomen over een onderwerp (pp met 4 hanglangers: 

meerderheid van 3+1) 
C1: De 4de handlanger gaat akkoord met subject 
C2: De 4de handlanger gaat akkoord met de meerderheid 
C3: De 4de handlanger gaat akkoord met geen van beide (i.e. eigen mening) 

- Resultaat: Elke dissidentie verlaagt conformiteit (ook C3) 
Idem voor dissident met geringe competentie 

 Saillantie van de norm 
- Sociale normen leiden tot conformiteit, maar kennis en bewustzijn van de norm is 

noodzakelijk (pluralistische onwetendheid) 
Cialdini experiment 1 

- Situatie: Pspp delen aan bezoekers van pretpark strooibiljetten uit  
var.: properheid pretpark 

- Resultaat: bezoekers pretpark gooien meer papier op de grond in een reeds vervuilde 
dan in een propere omgeving 
Caldiani experiment 2: sailliantie van de norm 

- Situatie: idem maar dan in propere/vuile parkeergarage 
var.: medewerker gooit wel/niet folder op de grond 

- Resultaat: het meest geneigd tot conformeren als de handlanger het papier op de grond 
had gegooid 

 Gendereffecten 
- Afhankelijk van kennis van de taak (op zijn gemak voelen, Sistrunk et al., 1971): 

Mannelijk: voetbal, politiek  Vrouwelijk: huisinrichting, familieplanning 
 Naarmate men minder kennis heeft over het onderwerp, conformeert men meer 

- Afhankelijk van sociale druk 
Bij fysieke aanwezigheid van anderen conformeren vrouwen meer dan mannen 

- Openlijke onenigheid en onafhankelijkheid is eerder de norm voor mannen  

MINDERHEIDSINVLOED 

 Het proces waardoor dissidenten veranderingen bewerkstelligen in een groep 

 Minderheden zijn meestal niet populair en komen onsympathiek over, maar worden wel als 
competent en eerlijk ervaren 

 Minderheden ontlenen hun invloed aan hun stijl 

 Minderheden overtuigen meerderheden indien: 
- Hun standpunt wordt opgemerkt (herhaling) 
- Ze consistent zijn (hun opvatting wordt toegeschreven aan persoonlijke overtuiging) 
- Zelfvertrouwen uitstralen en toegewijd zijn 

 Als alternatief voor consistentie: eigenzinnigheidskrediet: 
- Eerst instemmen (= bevestiging van status als competente persoon), levert 

eigenzinnigheidskrediet op, dan eigen mening volgen 

 Ligt eenzelfde proces aan de basis van minderheids- en meerderheidsinvloed of gaat het om 
twee verschillende processen? Onderzoek toont aan dat: 
- Meerderheden hebben vooral invloed op feitelijke gegevens (publieke conformiteit) 
- Minderheden hebben vooral invloed op opinies (private conformiteit) 

 Een uniproces: sociale impacttheorie, invloed van anderen op een persoon is afhankelijk van: 
- Sterkte van de bron: status, bekwaamheid of relatie tot doelpersoon (cf. Bandura) 

Vb.: Als men anderen competent vindt, zal men vlugger conformeren 
Vb.:  Bij gezagsdragers conformeert men vlugger 

- Nabijheid van de bron: Hoe dichter de bron (de autoriteit), hoe groter de impact 
- Aantal bronnen: cf. Asch: bij groepjes tot 4 
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3. INWILLIGING (EXPLICIET VERZOEK) 

DE TAAL VAN HET VERZOEK 

 Inwilliging: Gedragsverandering die het gevolg is van een direct verzoek 

 Onaangekondigd verzoek is effectiever omdat het verrassend is 
Vb.: Milgram & Sabini (1978) op metro: wilt u uw plaats afstaan? 
 onaangekondigd: 56% - aangekondigd: 28% inwilliging 

 Vorm van verzoek is soms belangrijker dan de inhoud 

 Langer (1978): onnadenkend reageren op vorm van het verzoek (automatische piloot) 
- “Excuseer, ik heb 5 pagina’s te kopiëren. Kan ik de machine gebruiken?” (60%) 
- Idem + “Ik ben gehaast” (94%) 
- “Excuseer, ik heb vijf pagina's. Mag ik de fotokopieermachine gebruiken, want ik moet 

enkele fotokopieën maken?” (93%) 
 Cave: dit werkt enkel met klein verzoek (5 pagina’s) 

 Santos et al. (1994): de onnadenkendheid doorbreken bevordert inwilliging 
Vb.: “Heb je een kwartje voor me?” vs. “Heb je €0.34 voor mij?” (60% meeropbrengst) 

 Gregory et al. (1982): “Stel je eens voor dat…”: 
- Door de “stel-je-voor-dat” krijgt men een positievere attitude t.a.v. het product 
- Vb.: Kabeltelevisie: stel je eens voor dat je 100 kanalen kan bekijken… 

“Stel-je-voor-dat” conditie: 47% heeft achteraf kabeltelevisie aangeschaft 
Controle – conditie: 19,5% heeft kabeltelevisie aangeschaft 

- Vb.: verzekeringspolis: “Stel je eens voor dat je je been breekt op skivakantie…” 

DE WEDERKERIGHEIDSNORM 

 Wederkerigheidsnorm: We behandelen anderen, zoals we door hen behandeld worden 

 Regan experiment (1971): Wederkerigheidsnorm als middel om te profiteren 
- Situatie: Tijdens esthetica experiment (i.e. schilderij beoordelen) + biljetje kopen? 
- Var.: PSpp sympathiek of niet + cola krijgen of niet 
- Resultaat: zij die een cola krijgen van de PSpp kopen meer biljetten, ook wanneer PSpp 

niet sympathiek was 

 Tijdsinvloed: wederkerigheid werkt, maar verzoek moet onmiddellijk volgen na traktatie 
Vb.:  vriendelijke ober = veel fooi 

 Individuele verschillen 
- Crediteurs hanteren wederkerigheidsnorm om inwilliging te bevorderen 

Bewerkstelligen dat iemand bij jou in het krijt staat 
- Sommigen willen nooit in het krijt staan 

EEN VALSTRIK SPANNEN: OPEENVOLGENDE VERZOEKSTRATEGIEËN 

 Voet-tussen-de-deur (Freedman & Fraser, 1966) 
- Situatie: huisvrouwen telefonisch bevragen over huishoudelijke producten + 3 dagen 

later inventaris maken van huishoudelijke producten gedurende 2h(nieuw groot verzoek) 
- Resultaat:   

53% van instemmers met 1e verzoek gaat akkoord met 2e verzoek 
22% stemmen rechtstreeks in met tweede verzoek 

- Verklaring: zelfperceptietheorie  door observatie eigen gedrag percipieert men zich als 
inwilligend 

- Kritiek: instemmers met 1e verzoek vormen selectieve groep 

 Als-de-bal-eenmaal-aan-het-rollen-is (Cialdiani, 1978) 
- Werking: eens de beslissing genomen is, hebben we ons reeds geëngageerd en gaan we 

dit engagement voor onszelf verantwoorden en dus versterken 
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 Deur-tegen-de-neus (Cialdini) 
- Situatie: studenten vragen om 2u per week (1j) vrijwillig te werken, nadat vrijwel 

iedereen weigert, volgt een tweede verzoek om 2u te besteden om met delinquenten de 
dierentuin te bezoeken 

- Resultaat: 50% stemt in met tweede verzoek na weigering van eerste verzoek, slechts 
17% stemt direct in met tweede verzoek 

- Verklaringen:  
Perceptueel contrast: tweede verzoek lijk zeer klein vergeleken met het eerste verzoek 
Wederkerige concessies (wederkerigheidsnorm): ingaan op het tweede verzoek, lijkt een 
‘toegeving’ omdat men niet ingaat op het eerste verzoek 
Schuldgevoelens wegwerken door in te stemmen met het tweede verzoek 

 Het-is-nog-niet-klaar (Burger, 1986) 
- Situatie: gebak verkopen aan €0,75 of aanbieden aan €1 maar onmiddellijk de prijs 

verlagen naar €0,75 
- Resultaat: schijnbaar voordeel doet verkoop stijgen van 40% tot 73% 
- Verklaring: schijnbare concessie activeert de wederkerigheidsnorm 

Verzoek Techniek Omschrijving 

 

Van klein 
naar groot 

Voet tussen de deur Beginnen met klein verzoek, akkoord bekomen en 
vervolgens een apart maar veel groter verzoek maken 

Als de bal eenmaal 
rolt 

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

 

Van groot 
naar klein 

Deur tegen de neus Beginnen met een groot verzoek dat verworpen wordt en 
opvolgen met een redelijk (aanvaardbaarder) verzoek 

Het is nog niet klaar Beginnen met een lichtjes overdreven verzoek en het 
onmiddellijk verkleinen door een bonus of vermindering 

 

4. GEHOORZAAMHEID 

 Gedragsverandering als gevolg van een bevel van een autoriteit 

 Gehoorzaamheid aan autoriteitsfiguren 
- Populaire Tv-shows – verborgen camera’s 
- Uniformen en machtsvertoon 
- Bickman (1974): “raap die zak op” of “geef die kerel eens een paar muntstukken, om in 

de parkeermeter te steken” (33%, geen uniform; 90% uniform) 
- Extreme vormen 

Oorlogen; Nazikampen 
Etnische zuiveringen in Bosnië, Kosovo, Ruanda enz 
Sekten: Jones town (1973), David Koresh – Texas (1993)  

MILGRAMS ONDERZOEK 

 Deceptie: ‘effect van straf bij geheugentraining’ 

 Situatie: leraar-leerling, pp= leraar, Pspp= 47 jarige leerling, lichtjes overgewicht, aangenaam 
gezellig (Mr. Wallace), PL draagt witte laboratoriumjas 

 Taak van Pp: geheugen van leerling testen (woordparen moeten aangeleerd worden) + bij 
fouten kleine schok toedienen met toenemende intensiteit (15 V tot 450 V) 
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 PP en Pspp zitten in verschillende ruimten 
- Pspp (lln) zit in stoel, met electrode op handen 

‘Wallace heeft hartklachten’ 
PL: geen permanente weefselbeschadiging door schokken 

- Pp (lkr) zit in ruimte met microfoon en volt toestel 
Krijgt zelf kleine schok als ‘feeling’ 

 Proefbeurt: 
- Pp (leraar) leest taak voor, evalueert antwoord, kondigt intensiteit schok aan na fout + 

dient shock toe, corrigeert antwoord + intensiteit schokken stijgt (15 V tot 450 Volt) 
- De leerling maakt veel fouten, bij 120V begint de leerling te schreeuwen: “Dit doet pijn. 

Haal me hier uit” 
- De PL zit in dezelfde ruimte als de leraar en zegt dat je verder moet gaan 

 AV: intensiteit schok waarbij pp weigert 
 Resultaat: gemiddelde was de maximum schok (360 volt), 65% van de deelnemers gingen 

door tot het einde (450 volts), meer dan 80% van de deelnemers bleef schokken geven, zelfs 
nadat de leerling schreeuwde dat hij pijn had en zei dat hij last had van zijn hart 
Het gehoorzame subject 

 Zijn de PP = gestoorde personen? 
- Deelnemers waren zeer gestresseerd tijdens het experiment 
- Deelnemers waren onthutst na het experiment 
- Sommige deelnemers smeekten PL om te stoppen 
- Deelnemers in controlegroep (niet aangespoord) weigerden heel snel om door te gaan 

 Genderverschillen: 450 Volt 65% bij mannen, 65% bij vrouwen 

 Leeftijdseffecten bevestigd bij jongeren, ouderen, universiteitsstudenten, … 

 Autoritaire persoonlijkheid (Adorno) 
- Gemeten met de Adorno F-schaal (f –fascisme) 
- Rigide, dogmatisch, verdrongen seksualiteit, etnocentrisme, intolerant, punitief voor 

ondergeschikten, onderdanig tegenover autoriteiten geven meer shocks in Milgram exp. 

 Persoonlijkheid is van minder belang vergeleken met de autoritaire figuur, nabijheid 
slachtoffer en experimentele procedure 
De autoriteit 

 Het experiment is een ongewone situatie voor de participanten, met ambigue, tegenstrijdige 
verzoeken 

 Participanten hebben niet altijd goed door wat er gebeurt, ze volgen de bevelen van de 
expert, de autoritaire figuur: het is ‘in het belang van de wetenschap’ 
Maar: Proefleider in Milgramonderzoek is geen oppermachtig persoon in vergelijking met 
militairen, dokters, leerkrachten, managers etc. 

 Autoriteit van de proefleider verlagen door 
- Het experiment te verplaatsen van Yale University naar een gewoon kantoorgebouw, 

verlaagt de volledige gehoorzaamheid tot 45% 
- Proefleider vervangen door gewone burger verlaagt volledige gehoorzaamheid tot 20% 
- Bevelen geven op afstand (via telefoon) verlaagt percentage gehoorzamen tot 21% 

 Legitieme autoriteiten zoals militairen, dokters,… wellicht meer invloed dan proefleiders 
Het slachtoffer 

 Fysieke afstand tussen proefpersoon (leraar) en slachtoffer 
- Verschillend lokaal pp/pspp – basisconditie 65% 
- Zelfde lokaal pp/pspp   – volledige gehoorzaamheid 40% 
- Pp moet hand pspp aanraken (en op schokplaat duwen): 30% 
De procedure 

 Pp conformeren aan verkeerde norm: bleven autoriteit gehoorzamen, al was het niet 
wenselijk 
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 Redenen: 
- Pp voelt zich niet volledig verantwoordelijk voor wat gebeurt met het slachtoffer 

Overbrengers: 54% gehoorzaamheid Uitvoerders: 28% gehoorzaamheid 
- Het experiment gaat gestaag door, geleidelijke escalatie 
- Schokjes worden slechts lichtjes -beetje per beetje- verhoogt: voet-in-de-deur techniek 

MILGRAM IN DE 21STE EEUW 

 Replicatie onderzoek Burger (2009): 
- Wijziging maximaal schokniveau: 150 volt 
- Toelichting: “Wanneer u teveel stress ervaart, mag u de studie verlaten” 
- Resultaat: 70% gaat door tot 150 volt (cf. Milgram: 83% ging boven 150 volt) 

 Replicatie in Nederland met moreel dilemma (Meeus & Raaijmakers, 1995) 
- Situatie: sollicitant (Pspp) zit in kamer 
- Deceptie: PL wil stressbestendigheid van sollicitant kennen 
- Taak: vanuit aangrenzende kamer sollicitant op de proef stellen op bevel van proefleider: 

gangbare vragen stellen + lijst met 15 in toenemende mate beledigende opmerkingen 
- Resultaat 

Experimentele groep: 92% volledige gehoorzaamheid 
Controlegroep (geen aansporing van PL): 0 % volledige gehoorzaamheid 
Geen gendereffect 

TROTSEREN: ALS MEN ZICH VERZET 

 Soms verzet men zich tegen de bevelen van een autoriteit 

 Eén rebel volstaat doorgaans om een deelnemer niet te laten gehoorzamen 

 Milgramvariant: twee handlangers als medeleraar levert slechts 10% gehoorzaamheid op 
- 1/3 uit Milgrams experiment trotseert volledige gehoorzaamheid 
- 20% stopt nadat Mr. Wallace schreeuwt 

 Gamson (1982): groepen laten zich moeilijker gehoorzamen dan individuen 
- Deceptie: 2 vertegenwoordigers (Pspp) van marketingbedrijf rekruteren deelnemers voor 

“discussie over maatschappelijke normen” 
- Situatie: groepen van 9 deelnemers krijgen informatie over een gerechtszaak van een 

oliemaatschappij tegen uitbater van benzinestation die protesteert tegen prijsverhoging 
Deelnemers worden gevraagd het standpunt van de oliemaatschappij te vertolken voor 
een camera en een verklaring te tekenen 

- Resultaat: slechts 1 op 33 groepen gehoorzaamde enigszins 
- Verklaring: deelnemen in groep versus individueel 

 Raakpunten 
- Asch & Milgram: in beide experimenten moet men kiezen of men de eigen standaard 

volgt, en zijn verantwoordelijkheid opneemt 
- Milgram: participanten worden verdeeld tussen het aanhoren van de schreeuwen van de 

leerling en de bevelen van de autoriteit 

5. SOCIALE FACILITATIE EN LIJNTREKKEN 

BEÏNVLOEDING IN GROEP: SOCIALE FACILITATIE 

 Triplett (1897-1898) 
- Wielrenners presteren beter in aanwezigheid van anderen, dan wanneer ze op tijd 

moeten fietsen 
- Alle kinderen (8-17j) presteerden sneller in competitie dan alleen bij vislijn oprollen 
- Aanwezigheid van anderen wekt het competitieve instinct op 
- Verder onderzoek   gemengde resultaten: soms stijging in prestatie, soms daling 
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ZAJONC’S SOCIALE FACILITATIETHEORIE 

 Zajonc’s theorie: 3 stappen: 
- De loutere aanwezigheid van anderen verhoogt de arousal 
- Deze verhoogde arousal -> dominante response 
- Kwaliteit van prestatie is afhankelijk van het type taak 

Eenvoudige taak: dominante respons = de juiste respons 
Complexe taak: dominante respons = de foutieve respons 

 Aanwezigheid van anderen bevordert de activatie van de dominante respons, maar prestatie 
op de taak is afhankelijk van de moeilijkheidsgraad   vb.: professioneel vioolspeler 

 Experiment Zajonc et al. (1969): kakkerlakken in een verlichte doos plaatsen, en verbonden 
met donkere doos (kakkerlakken zijn lichtschuw) 
- Var.: eenvoudig parcours vs. moeilijk parcours 
- Exp1 (per paar): in eenvoudige situatie lopen ze per paar sneller dan alleen,  

in moeilijke situatie lopen ze alleen sneller dan per paar 
- Exp2 (met publiek): in eenvoudige situatie lopen ze met publiek sneller dan alleen,  

in moeilijke situatie lopen ze alleen sneller dan met publiek 

DRIE HYPOTHESEN 

 Loutere aanwezigheidstheorie (Zajonc) 
- Alleen sociale stimuli veroorzaken het sociale facilitatie effect 
- Loutere aanwezigheid is een voldoende voorwaarde 

 Verwachte evaluatietheorie (Cottrell) 
- Verwachting door anderen beoordeeld te worden is essentieel 
- Sociale stimuli zijn noodzakelijk voor het sociale facilitatie effect 

Loutere aanwezigheid is niet voldoende   Resultaat: G1 < G2, G1 ≈ G3 
G1: taak alleen maken, G2: met twee anderen, G3: met geblinddoekte subjecten 

 Distractie-conflict theorie (Baron) 
- Aanwezige andere personen leiden de aandacht af en creëren een aandachtsconflict 

(taak versus sociale omgeving) dat de arousal verhoogt 
- Aandachtsconflict creëert tunnelvisie (gerichte aandacht) waardoor men beter presteert 
- Sociale stimuli niet noodzakelijk Vb.:  Lichteffecten kunnen tunnelvisie veroorzaken 
- Loutere aanwezigheid is niet voldoende voor sociale facilitatie 

 Spelen enkel sociale stimuli een rol? Volstaat loutere aanwezigheid 

Loutere aanwezigheid Ja Ja 

Verwachte evaluatie Ja Neen 

Distractie-conflict Neen Neen 

BEÏNVLOEDING IN GROEP: SOCIAAL LIJNTREKKEN 

 Een vermindering van individuele output voor gemakkelijke taken, als gevolg van het 
samenvoegen van de individuele bijdragen tot een groepsprestatie 
- Sociale facilitatie: individuele prestaties zijn te identificeren 
- Lijntrekken: samenvoegen van individuele prestaties tot groepsprestatie 

 RINGELMANN (1880): output touwtrekken vermindert in groep 
- Aantal eenheden getrokken in touwtrekken 1 p 100, 2 p 186, 3 p 255, 8 p 392 

 Ingham et al. (1974): geblinddoekte touwtrekkers, tegen machine 
- Var.: je denkt dat je alleen trekt vs. je denkt dat je met meerderen trekt 
- Resultaat: denken dat je alleen trekt  20% harder trekken dan in groep 
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 Latane, Williams, and Harkins (1979) 
- Situatie: zittende deelnemers in een groep van 6 mensen waarvan één geblinddoekte 

participant met een hoofdtelefoon op (“geklap en geroep” afgespeeld) 
- Var.: denken dat je alleen geluid maakt vs. denken dat je met 5 geluid maakt 
- Resultaat: 1/3 minder geluid wanneer je denkt dat anderen ook geluid maken 

META-ANALYSE VAN KARAU & WILLIAMS (1993) 

 Sociaal lijntrekken vermindert of verdwijnt indien: 
- Mensen standaard beschikbaar hebben waarmee ze hun prestatie kunnen vergelijken 
- De taak betekenisvol is voor wie ze uitvoert 
- Van medewerkers niet verwacht wordt dat ze zich ten volle inzetten 
- Mensen geloven dat hun eigen inzet onontbeerlijk is voor een succesvol resultaat 
- De groep sterk gewaardeerd wordt door de deelnemers 
- De groep nogal klein is 
- De deelnemers vrouwen zijn i.p.v. mannen 
- De deelnemers afkomstig zijn van Oosterse culturen ipv van Westerse landen  

BEIDE PARADIGMA’S VERENIGEN 

 Wanneer individuele prestaties kunnen geïdentificeerd worden, verhoogt de aanwezigheid 
van anderen de kans op opwinding en evaluatie (=sociale facilitatie) 
- Prestaties op gemakkelijke taken verbeteren door een hogere motivatie (positief effect 

van sociale facilitatie) 
- Prestaties op een moeilijke taak worden gehinderd omdat de sociale druk verhoogt 

(negatief effect van sociale facilitatie) 

 Wanneer de individuele prestaties samengevoegd worden verlaagt de aanwezigheid van 
anderen de kans op opwinding & evaluatie (lijntrekken) 
- Prestaties op gemakkelijke taken verminderen door daling van de motivatie (lijntrekken) 
- Prestaties op een moeilijke taak verbeteren omdat we minder bang hoeven te zijn van de 

evaluatie  sociale zekerheidseffect 

 

6. STANFORD PRISON EXPERIMENT 

DE-INDIVIDUATIE 

 Tarde & LeBon (1890): de aanwezigheid van anderen kan verlammend werken, 
ontmenselijken en uitgroeien tot oncontroleerbare massa 

 De-individuatie: het verlies van de individuele identiteit en het verminderen van de normale 
remmingen op het uitvoeren van afwijkend gedrag, door opwinding, anonimiteit en 
verminderde individuele verantwoordelijkheid 

 

Positief effect  
van sociale facilitatie 

Negatief effect van  
sociale facilitatie 

Sociaal 
lijntrekken 

Sociale 
zekerheid 
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 Redenen: 
- Aansprakelijkheidscues:  

Anonimiteit (door een menigte of door vermomming) vermindert de aansprakelijkheid 
voor deviant gedrag en verhoogt de kans op uitvoering ervan 
Vb.: Dodd (1985): ‘Wat zou jij doen indien je 24u volledig anoniem en onzichtbaar was? 

- Aandachtscues 
- Verlaagde aandacht voor het zelf kan leiden tot een verandering in het bewustzijn, in 

deze gede-individualiseerde toestand 
houdt de persoon minder rekening met interne normen 
reageert meer op de onmiddellijke omgeving 
is minder gevoelig voor lange termijn gevolgen 

 Menigte en identiteit 
- Grote menigte is gewelddadiger: anonimiteit neemt toe + zelfbewustzijn vermindert 
- Experiment Beaman: anonimiteit kan aanleiding geven tot minder fatsoenlijk gedrag 

Vb.: Halloween, var.: naam en woonplaats vragen aan deur 
Wie niet naar woonplaats en naam gevraagd werd, nam stiekem meer snoepjes 

- Identiteitsverlies en pro sociaal gedrag 
Anonimiteit kan ook leiden tot verhoging van altruïstisch gedrag 
Als de persoonlijke identiteit vermindert, kan het bewustzijn van sociale identiteit en 
waarden toenemen 
 Gewelddadige groep wordt nog gewelddadiger (MOB, gang, rel) 
 Vreedzame en behulpzame groep wordt nog behulpzamer (Woodstock, rampen) 

- Experiment Johnson & Downing (1979): de-individuatie bewerkstelligen door kostuum 
Situatie: verpleegster uniform vs. KKK-uniform 
Var.: individueel geïdentificeerd vs. individueel niet-geïdentificeerd 
Exp.: Pspp schok toedienen wegens slecht gedrag, mogelijkheid tot verhoging/verlaging 
Resultaat: KKK systematisch ↑ schokken Verpleegsters systematisch ↓ schokken 

 Het gevangenisleven 
- Uniformen en anonimiteit zorgt ervoor dat u uw sociale rol opneemt… 
- De-individuatie is een psychologische toestand van verminderde zelf-evaluatie die 

deviant gedrag veroorzaakt 
- Het gevangenisleven is vaak wreed, gewelddadig en vernederend 

Zimbardo, Haney, Banks, & Jaffe (1973) 
- Wat gebeurt er als je goede mensen in een slechte plek steekt? Wint de mensheid het 

van het kwade, of wint het kwade het van de mensheid? 
- Creëert namaakgevangenis (realistische kopie) met isoleercel, recreatieruimte voor 

bewakers in de kelder van de faculteit ψ  
CAVE: Een voorbeeld van een experiment dat niet had mogen gebeuren 

 Rekrutering van deelnemers 
- Deelnemers worden gerekruteerd door een kattenbel in de krant 
- Meer dan 70 mensen reageerden op de advertentie 
- Er werden diagnostische interviews en persoonlijkheidstesten afgenomen 
- 24 studenten werden weerhouden: 15$/dag 
- Uiteindelijk 9 gevangenen en 9 bewakers 

 Een naturalistisch experiment 
- Om er zeker van te zijn dat het experiment zeer naturalistisch was, werden ervaren 

consultants betrokken (één ervan had zelf 17 jaar achter de tralies gezeten) 
- In de kelders van het psychologiegebouw wordt een namaakgevangenis gecreëerd, 

deuren worden vervangen door deuren met tralies. 
- Met isoleercel, recreatieruimte voor bewakers 
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STANFORD PRISON EXPERIMENT (1971) 

 Een groep jonge mannen wordt aangehouden door de Palo Alto politie op grond van de 
overtreding van de Grondwet 211, gewapende overval en diefstal. 

 Ze werden in een nieuwe gevangenis gestoken: het Stanford Psychology Department 

 De arrestatie gebeurde op een rustige zondag ochtend… 

 Van bij de start werd aan de gevangenen duidelijk gemaakt wat hun plaats is: 
- De kleren van de gevangenen werden ontnomen 
- De gevangenen werden ontluisd en enkelbanden met kettingen werden omgedaan 
- De gevangenen kregen een nummer 
- De gevangenen waren deel van een experiment 
- Nagaan welke krachten sociale situaties creëren en hoe mensen hierop reageren 

 Medestudenten namen vrijwillig deel aan het experiment: 
- Zij waren de “bewakers” en kregen de autoriteit om gedurende 24 uren per dag de regels 

te bepalen, gedurende 2 weken 
- Ze kregen een kaki uniform, zonnebril, fluitje en knuppel (van de echte politie geleend) 

 Autoriteit laten gelden 
- Om 2u30 werden de gevangenen ruw gewekt met fluitjes om geteld te worden 
- Door het tellen van de gevangenen, worden de gevangenen vertrouwd met hun 

‘nummer’ én krijgen de bewakers controle over de gevangenen 
- In het begin was het even wennen voor bewakers en gevangenen, maar dan begon de 

horror  de gevangenen en de bewakers vervielen in hun rol… 

 Op de tweede dag maakten de gevangenen een relletje: ze barricadeerden hun cellen met 
hun bed en tergden de bewakers 
- Als reactie, spoten de bewakers brandblusapparaten leeg op de oproerlingen 
- Toen Zimbardo hoorde dat er een rel was uitgebroken, panikeerde hij 
- In plaats van een stapje terug te nemen en te observeren wat er ging gebeuren, zoals het 

een goede experimentele psycholoog betaamt ging hij naar de Palo Alto Police 
Department en vroeg hij aan de sergeant of “hij enkele gevangenen kon overplaatsen 
naar zijn gevangenis voor een tenminste een nacht” 

- Zimbardo was in zijn eigen rol vervallen 

 Het leven in de gevangenis werd de hel: 
- Bewakers dwongen gevangen naakt te slapen op hun brits 
- Het gebruik van de badkamer werd enkel als ‘een privilege’ toegekend 
- De bewakers lieten de gevangenen vernederende oefeningen maken en lieten hen de 

toiletten proper maken met hun blote handen 

 Parole Board (Commissie Vervroegde Vrijlating) 
- De gevangenen maakten kans op een vervroegde vrijlating. 
- Tijdens de Parole Board zittingen vond er een onverwachte metamorfose plaats bij de 

gevangenisconsultant  Hij nam de rol in van het hoofd van de Parole Board 
- Hij werd letterlijk de meest mogelijk gehate officiële autoriteit… 

Hij werd zodanig gehaat dat hij na het experiment er ziek van was. 
Hij handelde op dezelfde manier als zijn eigen commissielid die –toen hij zelf in de 
gevangenis zat- keer op keer jaarlijks zijn eigen vervroegde vrijlating weigerde 

- Het leek niet in hun op te komen om simpelweg te vragen uit dit verschrikkelijk 
experiment uit te stappen (geen enkel wettige reden was om hen op te sluiten…het was 
gewoon een rollenspel) 

- Zelfs indien ze met een zak op het hoofd zaten, naakt, in hun eigen vuil, dachten ze er 
niet aan dat ze met het experiment konden stoppen 

 Kritiek: “I think it is terrible what you are doing to those boys” 
- 50 buitenstaanders zagen op een of andere manier het experiment, maar de ethiek van 

het experiment werd niet in vraag gesteld 
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- Christina Maslach was een jonge doctoraatstudente aan Stanford University en had een 
relatie met Zimbardo: Ze werd bijna fysisch ziek bij het zien van de gruwel 

- Maslach besefte dat het experiment uit de hand gelopen was 
Bij haar aankomst, had ze een aangename babbel met ‘een charmerende, grappige, 
slimme’ jongeman die wachtte totdat zijn shift begon, andere onderzoekers hadden haar 
verteld dat er één zeer sadistische bewaker was, zowel de gevangenen als de andere 
bewakers gaven hem de bijnaam “John Wayne” 
 Haar reacties overtuigden Zimbardo het experiment te stoppen 

 Wie is John Wayne? 
- Later, wanneer ze naar de videobeelden van het experiment keek, vroeg Maslach aan 

iemand wie die “John Wayne” was 
Ze was ontzet toen ze ontdekte dat het de jongeman was met wie ze de leuke babbel 
had gehad   – “It was like seeing Jekyll and Hyde” 

- De leuke jongeman sprak op de videofilm met een ander accent –een zuiders accent 

 Op de laatste dag werden de gevangenen en de bewakers volledig gedebrieft. 
- Weken, maanden, jaren daarna werden gevangenen en bewakers psychologisch begeleid 

BESLUIT 

 De meeste groepen hebben een aantal duidelijk omschreven sociale normen: verwachtingen 
in een groep over hoe bepaalde mensen geacht worden zich te gedragen 

 We kunnen zozeer opgaan in hun rol dat we onze persoonlijke identiteit verliezen, we 
worden één met de rol 

 Het experiment toont aan dat situationele factoren, meer dan dispositionele factoren 
(persoonlijkheid) belangrijk zijn in het creëren van gedrag 

MILGRAM – ZIMBARDO 

 Milgram: 
- Conformiteit aan 1 autoritair individu 
- Situationele factoren: kledij, autoriteit,… 
- Ethiek: niemand wordt pijn gedaan + leerkracht wordt geconfronteerd met eigen gedrag 

 Zimbardo: 
- De-individuatie: groep 
- Situationele factoren: kledij, macht, … 
- Ethiek: gevangene wordt ψ leed aangedaan, bewaker wordt geconfronteerd met eigen 

gedrag + Zimbardo had niet zelf mogen participeren aan het experiment of hij had een 
derde PL moeten aanstellen 

Niemand reageerde tegen Wayne, buitenstaanders schoten niet te hulp (excl. M. Christina) 
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S.07: ATTITUDES 

1. ATTITUDES: BASISBEVINDINGEN 

 Een attitude is een positieve, negatieve of gemengde evaluatie van een persoon, object, idee 

 Individuele verschillen m.b.t. behoefte aan evaluatie: 
- Sommige personen hebben zeer sterke opinies (over alles) 
- Andere personen stellen zich vaker neutraal en objectief op 

DRIE COMPONENTEN: COGNITIE, AFFECT EN GEDRAG 

Cognitieve component 

 Rationele afweging van positieve en negatieve kenmerken van een attitudeobject 

 Expectancy-value model (verwachting-waarde) (Fishbein & Ajzen, 1975) 
- Attitude t.o.v. object wordt bepaald door de verwachting dat een attitudeobject 

bepaalde kenmerken vertoont én door hoe sterk men die kenmerken waardeert 
- Elk kenmerk krijgt een bepaalde waarschijnlijkheid (0-1) en evaluatieve waarde (-1 0 1) 
- De gewogen som levert de attitude op 
Affectieve component 

 Een attitudeobject roept een affect op, waardoor we er positief of negatief tegenover staan 

 Klassieke conditionering: 
- Mooie vrouw (OS)     opwinding (OR) 
- Auto (NS) + mooie vrouw (OS)   opwinding (OR) 
- Auto (CS)      opwinding (CR) 

 Operante conditionering: affect t.a.v. een stimulus wordt bepaald door beloning en straf 

 Mere exposure (loutere blootstelling) 

 Sociale vergelijking: attitudes zijn correct, in zoverre ze ook aanwezig zijn bij mensen met wie 
we ons verwant voelen 
Gedragscomponent 

 Attitudes ontstaan door observatie van eigen gedrag t.a.v. attitudeobject 

 Zelfperceptie (Bem, 1972): 
- Attitudes worden (achteraf) afgeleid uit observatie van eigen gedrag en de condities 

(justificatie) waaronder het gedrag gesteld wordt 

 Cf. gelaatsfeedbackhypothese: experiment Wells & Petty (1980) 
- Deceptie: Stevigheid van hoofdtelefoon testen 
- Taak: Pp moeten naar inhoud artikels luisteren, terwijl ze knikken var.: ja/nee knikken 
- Resultaat: C1 ging meer akkoord met het artikel 

 Geen gelijke verdeling tussen cognitie, affect & gedrag 
- Individuele verschillen: rationele versus emotionele mensen 

ATTITUDESTERKTE 

 Sterke attitudes zijn niet eenvoudig te veranderen 

 Genetische factoren beïnvloeden sterkte van attitudes (Tesser, 1993): 
- Attitudes van eeneiige tweelingen komen meer overeen dan bij twee-eiige tweelingen 
- Verklaring: aangeboren fysieke, zintuiglijke, cognitieve vermogens, temperament en 

persoonlijkheid 

 Psychische factoren beïnvloeden de sterkte van attitudes (Boninger et al., 1995): 
- Eigenbelang 
- Attitudes die betrekking hebben op verbondenheid vb.: katholieken t.a.v. abortus 
- Attitudes gerelateerd aan filosofische, politieke, religieuze waarden 

 Kennis beïnvloedt attitude: hoe meer men weet over iets, hoe sterker de attitude 

 Directe persoonlijke ervaring beïnvloedt attitude 
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EXPLICIETE EN IMPLICIETE ATTITUDES 

 Expliciete attitudes: deelnemers geven hun (bewuste) voorkeur voor een attitudeobject aan 
- Likertschaal: niet akkoord 1 2 3 4 5 6 7 akkoord 
- Semantische differentiaal 

 Opletten voor sociaal wenselijke antwoorden 

 Impliciete attitude: kunnen we niet rapporteren omdat we er ons niet bewust van zijn 
Impliciete associatietest (IAT, Greenwald, 1998) 
- Categorisatie van enkelvoudige stimuli  

Z.s.m. stimuli (zwarte of blanke gezichten) toewijzen aan categorieën zwart of blank 
Z.s.m. positieve (geluk, vrede, liefde) en negatieve woorden (kwaad, mislukken) 
toewijzen aan de categorieën goed versus slecht 

- Categorisatie van combinaties van stimuli (blok2) 
Blank of slecht versus zwart of goed Zwart of slecht versus blank of goed 

- Verschil in reactietijd tussen 1 en 2 geeft vooroordeel aan 

 Voorkeur blank versus zwart (Nosek et al., 2002) 
- Er is weinig overeenstemming tussen expliciete en impliciete metingen 
- Blanke deelnemers hadden zowel impliciet als expliciet een voorkeur voor blanken 
- Bij zwarte deelnemers was er een expliciete voorkeur voor zwart, maar een impliciete 

voorkeur voor blank 
Experiment Clark & Clark (1947): Zwarten beschouwen zich inferieur aan blanken 

- Afro-Amerikaanse kinderen (3 jaar) menen dat het niet wenselijk is dat ze zwart zijn 
- Kinderen mogen spelen met witte of donkere pop: de meesten wijzen de donkere pop af 

THEORIE VAN BEREDENEERD GEDRAG 

 
- Gedrag wordt bepaald door attitudes ten opzichte van het specifieke gedrag die je kan 

meten door een reeks vragen   
vb.:  ik ga volledig akkoord met gratis bijlessen voor leerlingen uit de middelbare school  

- Subjectieve norm: opvattingen over wat anderen vinden wat men zou moeten doen  
vb.:  mijn vrienden moedigen  me aan om bijlessen te geven  

- Mate waarin je het gedrag denkt onder controle te hebben  
vb.: niets kan mij tegenhouden om die bijlessen te geven  

 Rilatine wordt relatief vaak gebruikt door studenten (6.9%) tijdens de examenperiode, om 
studieprestaties te verhogen. Wat bepaalt het voorschrijfgedrag van de artsen? 
- Attitudes: Item 1. Bad - Good    Item 3. Harmful - Not Harmful 

Item 2. Irresponsible – Responsible  Item 4. Useless – Useful 
- Subjective norm: I feel under social pressure to prescribe methylphenidate to students in 

order to increase their academic performance 
- Perceived Behavioural Control 

It is easy for me to prescribe methylphenidate to students without ADHD 
It is my own choice to prescribe methylphenidate to students without ADHD 

- Intention: I want to prescribe methylphenidate to students who want to improve their 
academic performance 
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 Kritieke reflectie 
- TPB stoelt op gepland gedrag 
- Veel onveilig gedrag is niet gepland 
- Prototype Willingness Model (PWM) als alternatief 

 

2. OVERREDING DOOR COMMUNICATIE 

TWEE WEGEN VAN OVERREDING 

 Het proces van attitudeverandering (overreding, overtuiging) 

 Alle communicatiemodellen hebben drie componenten:   Bron – boodschap – ontvanger 

 Twee wegen voor overreding (Petty & Cacioppo, 1986) 
- De centrale weg: zorgvuldige analyse van de boodschap en beïnvloeding gebaseerd op 

de sterkte en de kwaliteit van de argumentatie 
- De perifere weg: onzorgvuldige analyse van de boodschap en beïnvloeding gebaseerd op 

oppervlakkige cues 

 Bij de centrale weg veronderstellen we dat de ontvangers van overredingsboodschappen 
aandachtig, actief, kritisch en oplettend zijn 
- Begrip (Hovland et al.): een boodschap heeft enkel effect indien de ontvangers de inhoud 

van het bericht begrijpen. Geen begrip = geen beïnvloeding 
- Geheugen (McGuire): men wordt overtuigd door argumenten die men aandachtig 

beluistert, begrijpt en in het geheugen vasthoudt + er is ook motivatie nodig 
- Elaboratie (Greenwald): het proces van nadenken over de boodschap, analyseren van de 

pro & con van de argumenten die deel uit maken van boodschap 
Elaboratie kan ook leiden tot vertekende verwerking van informatie 

 De perifere weg: het overredingsproces waarbij de persoon niet zorgvuldig nadenkt over een 
boodschap maar overtuigd wordt door perifere cues gekoppeld aan de boodschap 
- Demagogen – Hitler – uiterlijk machtsvertoon 
- De perifere weg steunt op oppervlakkige signalen 

Heuristieken: reputatie, uiterlijk, spreekvaardigheid, argumentatie, statistieken 
Stemmingen en gevoelens: goede stemming bevordert receptie van de boodschap 

 Selectie van een weg: Elaboration Likelihood Model (Petty & Cacioppo, 1996) 

 Bekwaamheid en motivatie van toehoorders voorspellen of men “denkt” (centrale weg) of 
“reageert” (perifere weg) 

 Men kiest voor de centrale weg indien 
- De bron duidelijk argumenteert 
- Het bericht belangrijk is voor het publiek 
- Het publiek bekwaam, aandachtig en betrokken is 

 Men kiest voor de perifere weg indien 
- De bron te vlot of te snel spreekt om goed begrepen te worden 
- Het publiek afgeleid, gestresseerd, cognitief overladen, gehaast en niet geïnteresseerd is  
- De boodschap triviaal is 
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 Selectie van de weg, een experiment 
- Cacioppo & Goldman experiment: Persoonlijke betrokkenheid van de ontvanger bepaalt 

of de boodschap belangrijker is dan de bron 
- Taak: Studenten luisterden naar een spreker die vond dat laatstejaars een eindexamen 

moesten afleggen om hun diploma te behalen 
- Onafhankelijke variabelen 

Boodschapper: professor (expert) versus student 
Argumentatie: sterk onderbouwd versus zwak (anekdotes) 
Persoonlijke betrokkenheid: hoog (volgend academiejaar) versus laag (over vijf jaar) 

- Afhankelijke variabele: attitude na communicatie 
- Resultaat:  

Deelnemers die weinig gemotiveerd zijn (over 5 jaar): attitude wordt voornamelijk 
bepaald door geloofwaardigheid 
Deelnemers die hoog gemotiveerd zijn (volgend jaar): attitude wordt voornamelijk 
bepaald door kwaliteit van voorstel 

DE BRON 

 Geloofwaardigheid bepaalt overtuigingskracht 

 Competentie (expertise, dossierkennis) 

 Betrouwbaarheid: 
- Oordeel over “te vertrouwen” steunt op, bijvoorbeeld, 
- Stereotypen over beroepen 
- Het feit of eigenbelang van de verteller in het spel is 

 Gunstigheid (sympathieke mensen oefen meer sociale beïnvloeding uit) 
- Sympathie heeft te maken met aantrekkelijkheid en similariteit 
- Mackie onderzoek naar similariteit: afschaffing toelatingsexamen 
 Men aanvaardt eerder argumenten van medestudenten 

 Fysieke aantrekkelijkheid: schoonheid, jeugd en seks verkopen producten 
- Vooral als ze iets met het product te maken hebben 
- Niet menselijke schoonheid helpt ook: mooie landschappen, dieren, exclusieve interieurs  
Helpt fysieke aantrekkelijkheid attitudes veranderen? 
Experiment Chaiken 1979 : Petitie voor vegetarische maaltijden op de campus 
- Aantrekkelijke studenten overtuigen 41% studenten om de petitie te tekenen 
- Minder aantrekkelijke studenten overtuigen slechts 32% 

 Het slapend effect (Hovland en Weiss) 
- Een bron met een slechte reputatie heeft weinig impact onmiddellijk na de boodschap, 

maar na een tijdje vergeet men die slechte reputatie 
- Vier weken later veroorzaakt de ongeloofwaardige bron ook attitudeverandering, terwijl 

de invloed van geloofwaardige bron afgenomen was, maar: relatief klein effect 

DE BOODSCHAP 

 Twee aspecten van de boodschap zijn belangrijk: 
Wat eenpersoon te vertellen heeft vs. Hoe de boodschap gebracht wordt 

 Informationele strategieën 
- Perifere weg: volume is oppervlakkige cue voor juistheid 
- Centrale weg: lengte is alleen belangrijk als de argumentatie sterk is en niet redundant 

 Volgorde: belang van timing – jurysimulatie 
- Deelnemers lezen het eindpleidooi van de aanklager en de verdediging in een fictieve 

rechtszaak, waarna ze een uitspraak over de schuld van de beklaagde deden 
- De tijd tussen de twee pleidooien en de tijdspanne tussen de laatste boodschap en de 

uitspraak werden gevarieerd 
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 Discrepantie 
- Matig discrepante berichten kunnen attitude veranderen 
- Discrepante berichten worden nauwkeuriger gelezen, produceren meer 

tegenargumenten en overtuigen minder (Edward & Smith, 1996) 

 Negatieve en positieve emoties 
- Afschrikkende boodschappen zijn overtuigender en veroorzaken attitudeverandering 

Indien mensen zich persoonlijk kwetsbaar achten voor het risico 
Indien de informatie bewust en zorgvuldig verwerkt wordt (dus via de centrale weg) 

- Personen in een goede stemming zijn makkelijker te beïnvloeden 
Voedsel, drank, landschappen, muziek 
Positieve gevoelens activeren de perifere weg 

HET PUBLIEK 

 Effect van bericht is afhankelijk van het soort publiek 

 Behoefte aan cognitie 
- Een persoonlijkheidskenmerk dat personen onderscheidt op grond van het genoegen dat 

ze ontlenen aan moeilijke cognitieve activiteiten 
- Personen met hoge scores volgen doorgaans de centrale weg en worden vooral 

overtuigd door sterke argumenten 

 Zelfsturing 
- Personen met hoge zelfsturing stemmen gedrag af op de gangbare zelfpresentatie 

normen in de gegeven situatie 
- Hoge zelfstuurders zijn gevoeliger voor imagoboodschappen 

 Het moeilijkste publiek om te overtuigen is een publiek dat verwittigd is omdat het op 
voorhand argumenten kan bedenken 
- Inlichten over het standpunt dat de spreker zal innemen 

Lokt cognitieve reactie uit 
Vaccinatiehypothese: blootstellen aan zwakke variant van de boodschap versterkt de 
verdediging tegen overtuiging 

 Inlichten over de poging tot overtuiging 
Lokt een motivationele reactie uit: psychologische reactantie 
De theorie die stelt dat personen tegen de bedreiging van hun vrijheid reageren met 
demonstratie van hun vrijheid en met verhoogde waardering voor de bedreigde 
alternatieven (negatieve attitude) 

3. OVERTUIGING DOOR EIGEN GEDRAG 

ROLLENSPEL 

 Attitudeverandering die het resultaat is van het eigen gedrag is effectiever 
- Zelf een toespraak houden, is overtuigender dan naar een toespraak luisteren 
- Redenen 

Rollenspel verbetert geheugen voor argumenten 
Eigen argumenten formuleren is beter dan ze aanhoren 

COGNITIEVE DISSONANTIE (FESTINGER, 1953) 

 We streven naar consistentie in gedragingen, opvattingen, attitudes 

 Gedrag dat inconsistent is met onze attitudes creëert cognitieve dissonantie 

 Cognitieve dissonantie: een onaangename psychologische toestand, die opgewekt wordt 
wanneer een persoon twee tegengestelde (onverzoenbare) cognities heeft 
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 Cognitieve dissonantie ontstaat als men uit vrije wil een attitude-discrepant gedrag stelt en 
zich bewust is van de consequentie 

 Personen zijn doorgaans geneigd om de ervaren dissonantie  
te reduceren en te streven naar cognitieve consistentie 

 Hoe cognitieve dissonantie reduceren: 
- Gedrag Δ in overeenstemming met de dissonante cognitie 
- Gedrag rechtvaardigen, door de dissonante cognitie te Δ 
- Gedrag rechtvaardigen, door nieuwe cognities toe te voegen 

Vb.: Roken leidt tot longkanker  

 Rationeel vs. rationaliseren (Jones & Kohler, 1959) 
- Selectie van mensen met duidelijke mening over rassenscheiding + argumenten 

voorgelegd uit beide kampen (plausibele en belachelijke argumenten) 
- Hypothese Dissonantietheorie: 

Een belachelijk argument uit jouw kamp veroorzaakt dissonantie 
Een redelijk argument uit het andere kamp veroorzaakt dissonantie 
 Men probeert niet te denken aan argumenten die dissonantie teweeg brengen 

- Resultaat: Proefpersonen herinneren zich geloofwaardige verhalen uit eigen kamp, en 
ongeloofwaardige verhalen uit andere kamp 

 Vervolgstudies (Edwards & Smiths, 1996) 
- Selectie van mensen met een duidelijke mening over: 

“Schrikt de doodstraf potentiële moordenaars af” 
“Het risico van Hiv-besmetting via heteroseksueel contact” 
De PP herinneren zich de geloofwaardige argumenten uit het eigen kamp en de 
ongeloofwaardige uit het andere kamp 

 Onvoldoende rechtvaardiging: Festinger & Carlsmith (1959) 
- “Al vliegt de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel” 

Vb.: lelijke jurk van goede vriendin, die er lang voor heeft gespaard en blij is 
Een leugentje om bestwil 
Weinig cognitieve dissonantie 
Externe rechtvaardiging: “aardige mensen kwets je niet” 

- Deceptie: Exp. om prestatievermogen van studenten na te gaan 
- Situatie: uitvoeren vervelende eerste taak (30 min): herhaaldelijk 12 draadspoelen uit 

een bord nemen en terugplaatsen + uitvoeren tweede vervelende taak (30 min): 48 
vierkante staafjes in een bord ¼ toer draaien, opnieuw draaien etc. 

- Proefleider vraagt om andere deelnemers te vertellen dat de taak interessant is en 
overhalen om mee te werken 

- Deceptie: onderzoek wil nagaan of mensen beter presteren indien ze denken dat de 
taken interessant zijn 

Voor 1 $ :onvoldoende justificatie – hoge dissonantie 
Voor 20 $: meer dan voldoende justificatie – lage dissonantie 
Controle conditie: geen leugen vertellen – geen dissonantie 

- Afhankelijke variabele: beoordelen van taak  
- Resultaat:  

Grote beloningen brengen niet altijd grote veranderingen te weeg 
Zelfovertuiging: 

Bij G dat discrepant is met eigen attitudes, verandert men attitudes, zelfs zonder 
blootstelling aan overtuigende boodschappen 
Het is de PP die zichzelf overtuigt dat de taak leuk is, en niet de PL 

 Realistisch experiment (Cohen, 1962) 
- Vietnamperiode: politie reageert vaak op studenten betogingen tegen Vietnamoorlog, al 

dan niet met geweld 
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- Deceptie: PL behoort tot belangrijk onderzoeksinstituut, geïnteresseerd in beide zijden 
van conflict tussen politie en studenten 

- Studenten worden gevraagd om het optreden van de politie te beschrijven in een essay 
vanuit het standpunt van politie 
Beloning: 50c, 1USD, 5USD, 10USD 

- Beoordeling v studenten hun werkelijk attitude tav politie 
- Resultaat: hoe kleiner de beloning, hoe positiever de attitude tav politie 

 Realistisch experiment (Nel et al., 1969) 
- Selectie van studenten die menen dat marihuana schadelijk is 
- Speech schrijven + voorlezen voor camera waarin ze zich uitspraken vóór het gebruik en 

legalisering van softdrugs 
- Var.: grote vs. kleine beloning 
- Resultaat: hoe kleiner de beloning, hoe groter de verschuiving van de attitude over de 

legalisering van marihuana 

 Is het mogelijk om op basis van cognitieve dissonantie mensen een beleid te laten 
onderschrijven dat ze aanvankelijk niet onderschreven? 
Experiment Leippe & Eisenstadt (1994): 
- Taak: Blanke studenten schrijven essay tegen hun attitude, m.n. aantal beurzen voor 

Afro-Amerikaanse studenten verdubbelen 
- Resultaat: niet alleen attitude t.a.v. beleid verandert, ook positievere houding t.a.v. Afro-

Amerikanen  generalisatie-effect 

 Experiment Aronson et al. (1991) bij studenten: 
- Presentatie voorbereiden waarin gevaren van aids beschreven worden en consequent 

gebruik van condooms aangeraden wordt 
- Var.: enkel neerschrijven (G1) vs. neerschrijven + voorlezen voor camera + “zou aan 

scholieren getoond worden als campagne” (G2) 
- Lijstje maken van situaties waarin ze het zelf lastig, onhandig of onmogelijk hadden 

gevonden een condoom te gebruiken 
- Hypothese: meer dissonantie ervaren tussen eigen inconsequent G en boodschap bij G2 
- Student krijgt kans om condooms goedkoop aan te schaffen 
- Resultaat Aronson et al. (1991): G2 koopt vlugger condooms dan G1 

Na enkele maanden (follow-up) bleek G2 vaker gebruik te maken van condooms dan G1 

 Dissonantie kan ontstaan door: onvoldoende justificatie 
- Uit vrije wil uitvoeren van attitude-discrepant gedrag voor een inadequate beloning 
 men doet iets wat men niet wil doen  vb.: experiment met de spoelen 

 Dissonantie kan ontstaan door: onvoldoende afschrikking 
- Nalaten om een gewaardeerd gedrag uit te voeren omwille van dreiging met een milde 

straf  men doet iets niet wat men wel wil doen 
- Straffen bekeken vanuit de dissonantietheorie 

Stel: 6-jarige jongen klopt op zijn 4-jarige broer (pestgedrag), verandert de attitude door 
te dreigen met straf? (lichte vs. harde straf) 
Reactie kind: grote broer leert kleine broer pesten als jij er niet bent 
Dissonantie in beide gevallen: grote broer wil kleine broer kloppen, maar mag niet 

Experiment Aronson & Carlsmith (1963): 
- Pl verbiedt kinderen met speelgoed te spelen, dreigt met milde (G1) vs. strenge straf (G2) 
- PL verlaat ruimte: alle kinderen speelden niet met het speelgoed 
AV: Speelgoed opnieuw beoordelen 
- Resultaten: G1 devalueerden het speelgoed, G2 wilden nog met het speelgoed spelen 

 Volgens operante conditionering is een harde straf noodzakelijk om gedrag te doen afnemen 
 Volgens de cognitieve dissonantietheorie zorgt een milde straf –die amper voldoende is om 

gedrag te doen afnemen- ervoor dat de waarden vanzelf volgen  
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 Justificatie of rechtvaardiging van Inspanning 
- Veel middelen (bv. geld) investeren en inspanningen leveren om iets te bereiken dat toch 

niet zo denderend is, creëert dissonantie omwille van de discrepantie tussen de 
inspanning en het resultaat 

Aronson & Mills experiment (1959): 
- Subjecten worden gevraagd een obscene tekst publiek voor te lezen om te mogen 

deelnemen aan een discussiegroep over seksualiteit 
G1: Tekst met weinig expliciete seksuele termen G2: Tekst met veel obscene termen 
G3: toelating zonder tekst (controlegroep) 

- Deceptie: beluisteren van ‘interessante discussie over seksualiteit’ door leden van 
discussiegroep (op tape geregistreerde (saaie) discussie-groep over seksueel gedrag bij 
lagere diersoorten) 

- Beoordeling van de tape 
Milde initiatie (G1): weinig belangstelling voor de discussiegroep 
Strenge initiatie (G2): grotere belangstelling voor de discussie 
 Als iemand vrijwillig een veeleisende of onaangename ervaring doormaakt om een 
doel te bereiken, wordt het doel aantrekkelijker 

 Justificatie of rechtvaardiging van moeilijke beslissingen 
- Kiezen is verliezen 
- Bij belangrijke beslissingen informeren we ons, wikken en wegen alvorens te beslissen 
- Bij moeilijke beslissingen (met ongeveer gelijkwaardige aantrekkelijke alternatieven) zal 

men alle beslissingen proberen te rationaliseren door de positieve kanten van het 
gekozen alternatief en de negatieve kanten van het verworpen alternatief te overdrijven 

- Goede keuzes worden nog beter: wanneer we moeten kiezen tussen twee even 
(on)aantrekkelijke opties, gaan we naderhand de gekozen optie meer waarderen dan de 
optie die we verworpen hebben (= postdecision dissonance) 
Brehm experiment (1956) 

- Vrouwen worden gerekruteerd om consumentenartikelen (toaster, klokradio, 
koffiemachine etc.) te beoordelen + na de beoordeling mogen ze een van de producten 
uitkiezen als beloning 

- Hoge dissonantie: kiezen tussen 2 producten die als even waardevol beoordeeld waren 
- Lage dissonantie (tussen gekozen en verworpen optie): kiezen tussen twee producten die 

ze verschillend beoordeeld hadden 
- Verslag lezen en opnieuw beoordelen van producten na de keuze 
- Resultaat: 

Hoge dissonantie: verschillen tussen beide producten nemen toe, gekozen optie wordt 
aantrekkelijker 
Lage dissonantie: weinig attitudeverandering (tussen pre- en posttest) 

- Sommige beslissingen zijn definitiever dan andere: hoe definitiever en onomkeerbaarder 
de beslissing, hoe groter de behoefte om de dissonantie te reduceren? 

 Onomkeerbare beslissingen 
Experiment Knox & Inkster (1968): wedden renbaan 

- Situatie: ervaren wedders bestuderen eerst de ‘doopcelen’ van paarden en worden dan 
gevraagd hoe zeker ze zijn dat hun paard gaat winnen 
G1: wedders die in de rij staan om weddenschap van 5 euro te plaatsen 
G2: wedders na het loket, die net weddenschap hebben geplaatst 

- Hypothese: G1 kan zijn beslissing nog omkeren en er is geen haast bij om dissonantie te 
reduceren, G2: De situatie is onomkeerbaarheid en de wedders houden zich meer bezig 
met dissonantiereductie 

- Resultaat: G2 gaf zijn paard meer kans om te winnen dan G1 
Regan & Kilduff (1988): onderzoek op verkiezingsdag, in verschillende kieslokalen 

- Aan kiezers wordt gevraagd: denk je dat jouw kandidaat gaat winnen? 
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G1: bevraging voor uitbrengen stem G2: bevraging na uitbrengen stem 
- Resultaat: kiezers zijn er meer van overtuigd dat hun kandidaat zou winnen, als ze 

ondervraagd werden na het uitbrengen van hun stem 

 Immorele beslissingen 
- De dissonantie bij ethische beslissingen heeft ook implicaties op de zelfwaardering 
- Volgens de dissonantietheorie zal men, afhankelijk welke beslissing men neemt, nog 

ethischer of juist minder ethisch gedrag vertonen in de toekomst 
- Zowel bij de spieker als de niet-spieker gaat het om meer dan een rationalisatie van het 

gedrag: er is ook een werkelijke verandering in het waardensysteem 
- Afhankelijk van wat men doet, verhardt of verzacht men zijn houding 
- Onthoud!: De initiële begintoestand was dezelfde 

Cf. Experiment Mills (1958) bij 11 jarige kinderen m.b.t. spieken 
- Situatie: Inventarisatie attitudes t.a.v. spieken + deelname aan competitief examen, met 

prijs voor de winnaars 
- Experimentele situatie: zodanig georganiseerd dat winnen zonder spieken bijna niet 

mogelijk was, en dat spieken gemakkelijk was 
- Resultaat: Sommigen spiekten (G1), anderen niet (G2) 
- Volgende dag: aangeven hoe men over spieken dacht 
- Resultaat: G1 werd milder, G2 werd strenger t.a.v. spieken 

 Is zelfoverreding duurzaam? (Freedman, 1965) 
- PL verbiedt kinderen met leuk stuk speelgoed te spelen en dreigt met milde (G1) of met 

strenge straf (G2)  alle kinderen speelden niet met het speelgoed 
- Resultaat: G1 devalueert het speelgoed 
- Enkele weken later: jonge PL-ster neemt test af van kinderen in dezelfde ruimte als F1 en 

F2, na test verlaat ze de ruimte, en zegt ze tegen kinderen dat ze even mogen spelen met 
het al het speelgoed 

- Resultaat: G1 speelde nog steeds niet met speelgoed, G2 wel 
Duurzaamheidsexperiment Benjamin Franklin 

- Benjamin Franklin (Amerikaans politicus): maak van uw politieke vijand een vriend 
- Vraagt aan politieke vijand een gunst: ‘Mag ik jouw zeldzaam boek eens ontlenen’ 

 

VERNIEUWENDE INZICHTEN 

 Volgens Cooper & Fazio (1984) zijn er minstens vier noodzakelijke voorwaarden voor het 
ontstaan van arousal en dissonantiereductie 
- Negatieve consequenties: 

Het attitude-discrepant gedrag berokkent schade aan anderen 
Vb.: experiment met spoelen: (1) je liegt en (2) je zorgt ervoor dat ander ook de taak 
moet doen 
Experiment Harmon-Jones (1996) met frisdrank weerlegt deze stelling! 

- 2. Persoonlijke verantwoordelijkheid: 
De persoon acht zichzelf persoonlijk verantwoordelijk voor de negatieve consequenties 
Vrije keuze: niemand kan je dwingen jouw attitudes te veranderen 

- 3. Fysiologische arousal 
- 4. Attributie van arousal aan eigen attitude-discrepant gedrag 

Wanneer attitude toegeschreven aan externe factor (drugs)  geen attitudeverandering  



INÊS LOPES SIMÕES ALGEMENE SOCIALE PSYCHOLOGIE 2016-2017 

 Zelfperceptie en impressiemanagement 
- Zelfperceptietheorie: attitudes worden afgeleid uit observatie van eigen gedrag en de 

condities (justificatie) waaronder het gesteld wordt 
- Impressiemanagement: niet het motief om consistent te zijn drijft ons maar het motief 

om consistent te lijken voor anderen  Anoniem: geen attitudeverandering 
Publiek: wel attitudeverandering 

Mixed evidence (vb.: Freedman: niet met speelgoed spelen, ook in anonieme situatie) 

 Alternatieve wegen: Zelfbevestigingstheorie 
- Bij attitude-discrepant gedrag heeft men schuldgevoelens, voelt men zich hypocriet, 

oneerlijk 
- Men wijzigt de attitude, niet zozeer om de cognitieve dissonantie te verminderen, maar 

om het zelfbeeld te herstellen 
- Zelfbevestigingstheorie: 

Als het zelfbeeld goed is, voelt men geen nood om de dissonantie door het attitude-
discrepant gedrag te reduceren 
Personen die de kans krijgen om hun zelfwaardering op een alternatieve manier te 
bevestigen, veranderen minder hun attitudes, omdat het attitudediscrepant gedrag 
minder bedreigend is voor zelfbeeld  vb.: “Men kan niet in alles goed zijn 

Zelfbevestiging: Experiment Steele et al. (1986) 
- Cf. Brehms experiment naar post-decision dissonance (mixer, radio, …) 
- Situatie: in kader van marktonderzoek, rangschikken studenten 10 cd’s in volgorde van 

voorkeur + studenten mogen achteraf –als beloning- kiezen tussen 5de of 6de CD 
- 10 minuten later: studenten moeten nogmaals de cd’s in volgorde van voorkeur zetten 
- Resultaat: in F2 waarderen studenten hun keuze meer dan in F1 (cf. Brehm) 
- Steele’s bijkomende condities: 

G1: studenten uit theoretisch wetenschappelijke richting 
G2: studenten uit toegepaste richting 

- Tijdens experiment dragen studenten: 
Conditie 1: witte labo-jas    Conditie 2: geen labo-jas 

- Hypothese: witte labo-jas dient als zelfbevestigend object voor G1 maar niet voor G2 
- Resultaat: 

G1 (C2) en G2 (C1 en C2) : attitudeverandering G1 (C1): geen attitudeverandering 
- Het besef dat ze ‘veelbelovende wetenschappers’ zijn, schakelt de behoefte aan 

dissonantiereductie uit 

4. RECLAME EN VOORLICHTING 

 Heeft reclame een impact op ons? 
- Reclames voor nieuwe producten: stijging in 60% van de gevallen in de verkoopcijfers 
- Bestaande producten en gevestigde merken: stijging in 46 % van de gevallen 

Het verschil in de verkoopcijfers tussen mensen die de reclame wel gezien hadden en 
diegenen die niet blootgesteld werden, was niet minder dan 21% 

SUBLIMINALE BEÏNVLOEDING 

 Greenwald et al. (1991): doeltreffendheid van zelfhulpcassettes 
Vb.: tapes met kalmerende geluiden, waarop subliminale boodschappen stonden om gewicht 
te verliezen, verbetering geheugen, meer zelfwaardering, …” 
- Situatie: vragenlijst invullen m.b.t. zelfbeeld en hun geheugenprestaties 
- G1: tape A die volgens fabrikant aanzette tot hogere zelfwaardering 

G2: tape B die volgens fabrikant aanzette tot beter geheugen 
- Na 1 maand (1x per dag), vragenlijst invullen m.b.t. zelfbeeld en hun geheugenprestaties 

 G1: rapporteerde meer zelfwaardering  G2: rapporteerde betere geheugenprestatie 
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G1: cassette meer zelfwaardering 
Cond A: vragenlijst A   tape A    vragenlijst A 
Cond B: vragenlijst A   tape B (etiket A)  vragenlijst A (placebo) 
G2: cassette beter geheugen 
Cond A: vragenlijst B   tape B    vragenlijst B 
Cond B: vragenlijst B   tape A (etiket B)  vragenlijst B (placebo) 

- Rockgroep Judas Priest: zelfmoord tiener 
Rewinded tape: “Do it”  een bevestiging door experimenteel onderzoek 

- Subliminale stimulatie bestaat maar niet zonder aandacht op de stimulus en/of motivatie 
(Lachter et al., 2004) + slechts gedeeltelijk aangetoond bij zeer simpele processen 

STEREOTYPEN 

 Media en cultuur werken geslachtsstereotypering in de hand: 
- Reclames, Tv-shows, kinderboeken en muziekvideo’s vuren seksestereotypen op ons af 

 Na het zien van beeldmateriaal dat geslachtsstereotypen bevat, vertonen: 
- Mannen meer “geseksualiseerd gedrag” en behandelen vrouwen als “seksobjecten” 
- Vrouwen minder vertrouwen en onafhankelijkheid (in een latere taak kwamen aspiraties 

met betrekking tot een carrière minder aan bod) 

 Onderzoek stereotypen (Rudmand & Borgida) 
- Mannelijke studenten zien en beoordelen 

Conditie 1: Seksistische televisiereclame voor een product 
Conditie 2: Neutrale televisiereclame voor een gelijkaardig product 

- Participanten interviewen een vrouwelijke sollicitante (Pspp) 
- Deze interactie werd door onafhankelijke waarnemers beoordeeld 
- Resultaat: Participanten in C1 scoorden hoger op alle indices 

 Face-ism: reclamespots tonen vooral de gezichten van mannen, terwijl bij vrouwen vooral 

 aandacht is voor het lichaam 
- Portret van gezicht: macht en dominantie 
- Indien zowel mannen als vrouwen in de spot optreden 

Man: dikwijls dominant geportretteerd 
Mannelijke gezichten: groter en meer prominent 

CULTURELE VERSCHILLEN 

 Advertenties in individualistische culturen richten zich op 
- Persoonlijke voordelen en zelfontplooiing 
- Unieke van de persoon 
- Zich onderscheiden van de rest en competitie 

 Advertenties in collectivistische culturen richten zich op 
- Integriteit 
- Welzijn en prestaties van de ingroep 


