
Hoofdstuk 1: Sociale activering. 

 Effect van de aanwezigheid – op – zich. Heeft de blote omstandigheid van niet-alleen zijn een  
              effect op individueel gedrag? 
 = mere presence of blote, niet gerichte beïnvloede sociale aanwezigheid. 

Floyd Allport (1924)  coactief publiek. 
Iets anders door dan het betreffende individu : passief publiek. 
 
Facilitatie of belemmering. 
Beter alleen? 
 Je kan je enkel redden door creatief te denken en te handelen? 

 
Creactiviteit en passief publiek. 
Ader en Tatum (1963)   
 
Methode  
 Deelnemers = Amerikaanse studenten geneeskunde en tandheelkunde==, 
 Geldelijke beloning voor proef die lang kon uitlopen 
 1ste fase = individueel geïnterviewd en tests ingevuld 
 Daarna naar een lokaal gebracht: tafel met houten plankje met rode drukknop. 
 Drukknop = zichtbaar aangesloten op een elketrische stroomkring, die elekrotroden werden 

aan de kuit van het onderbeen vast gekleefd. 
 Op aselecte wijze kwamen 12 van 36 deelnemers in een alleenconditie terecht 
 Overige 24 deelnemers werden per twee naar een kamer gebracht. 

De ene deelemer kreeg een plaats aan de kant van de drukknop, de andere aan de kant van 
de tafel. Vanaf die plaats was de rode drukknop onbereikbaar = passieve publiek. 

 Tijdens sessie = deelnemers kregen om de 10 sec via elektroden een elektrische schok van 
een halve sec  onvoorwaardelijke onderbeenflexiereflex. 

 Indrukken van de knop was de enige reddende respons waarmee de deelnemer macht of 
gedragscontrole kon verwerven over de pijnprikkels. 

 In de passiefpubliekconditie kreeg de aanwezige medestudent ook elektroshoks, maar kon hij 
zelf niets doen. 

 Eenvoudige experimentele proefopzet met 2 condities. 

  Basisvoorwaarde om de resultaten te kunnen interpreteren : de deelnemers op toeval of 
aselecte wijze in een van de 2 condities wordt verdeeld. 
Alleen zo is het mogelijk om gedragsverschillen tussen de deelnemers in de verschillende 
condities ondubbelzinnig toe te schrijven aan de behandeling. 

 2de basisvoorwaarde = alle aspecten van de situaties over de condities heen maximaak 
gelijk zijn, op de experimentele factor na, die de onderzoeker zelf manipuleert = 
onafhankelijke variabele. 
De variabele waar het effect wordt op na gegaan = afhankelijke variabele. 
Als de Av een statistisch significant verschil laat zien tussen de condities, mogen  we 
onderstellen dat de AV beïnvloed wordt door of afhangt van de gemanipuleerde OV. 

 Om schokken te vermijden =moesten de deelnemers: 
1. Spontaan het operante gedrag ‘knop indrukken’ uitbrengen 
2. Deze respons zo vaak mogelijk uitbrengen om de pijn te ontwijken. 

 Samenhang en contingentie tussen knop induwen en uitsel schok bepaalde het in stand 
houden van dit ontwijkingsgedrag. 

 Criterium of de reddende respons als verworven kon worden beschouwd = begin eerste 
periode van 5 minuten. 



 De gemeten latentietijd : tijd tussen prikkel en respons = de tijd tussen de eerste schok en 
het bereiken van de maatsta. 

 
Resultaten en conclusie. 
 In de alleenconditie waren er 8 deelnemers die wel en 2 die niet slaagden. 
 In de passiefpubliekconditie waren er 2 die wel en 7 die niet slaagden. 
 In de alleenconditie had de snelste deelnemer als na 25 sec de reddende respons verworven 

de traagste pas na 27 min en 40 sec. 
 In de sociale conditie had de snelste 46 min en 40 sec nodig, de traagste 68 min en 40 sec. 
 Duidelijk sprake van sociale beïnvloeding = de deelnemers in de alleenconditie gedroegen 

zich anders dan de deelnemers in de sociale conditie. 
 Ook richting duidelijk = passief toekijkende medestudent belemmerde het creative denken 

van de deelnemers. 
 Nieuwe vragen: 

 Kwestie algemeenheid sociale belemmering? 

 Verklaring van de sociale beïnvloeding? 
Voornaamste doel van wetenschappelijke analyse = in het beter begrijpen of verdiepen van het 
inzicht in de onderliggende responsen. 
 
Sociale belemmering : een algemeengeldig effect? 
De algemeenheid van een bij mensen geobserveerd gedragsvershcijnsel kan op verschillende 
manieren worden nagegaan: 

 1 benadering  is nagaan of het in andere omstandigheden andere gedragingen optreedt 

 Een andere benadering is nagaan of het gedragsverschinsel optreedt bij andere soorten. 
 
Pessin (1933)  eerste benadering = 
 60 mannelijke en vrouwelijke studenten een lijst van 7 zinledige woorden van 3 letters uit het 

hoofd leren? 
 Zo snel mogelijk voorspellen wat het eerst volgende woord was. 
 Elke deelnemer deed deze taak 2 keer : alleensituatie + passiefpubliekconditie. 

Binnenproefmanipulatie = alle deelnemers achtereenvolgens in verschillende condities 
terechtkomen.  belangrijk om mogelijke ongewenste effecten van de conditievolgorde en van het 
materiaal dat in de verschillende condities wordt gebruikt. 
Tussenproefmanipulatie = op toeval verdeeld over de conditie. 
 Vooraf geplande evenwichtige rotatie of beurtregeling van condities en lijsten? 
 Manipuleren van een variabele dient om ongewenste systematische effecten te 

neutraliseren = contrabalanceren. 
 
 Studenten hadden gemiddeld 9.8 herhalingen van de lijst nodig als ze die leerde in een 

alleensituatie tov 11.3 als Pessin toekeek. 
 Het gemiddeld aantal fouten bedroeg 36.6 en 41.1 
 Duidelijk sociaal belemmeringseffect. 

 
2de benadering = is boeiend omdat ze informatie oplevert over de verklaring van menselijk gedrag. 
 
Gates en Allee (1933)  conditionering op vrouwelijke kakkerlakken. 
 Kakkerlakken in groep sneller leerden dan alleen 
 Lichschuwe diertjes werden in ee fel verlicht E-doolhof geplaatst dat boven een pan met 

water hing. 
 Einde centrale zijpad  donkere fles. 



 Bij elke proefbeurt werd de kakkerlak op eenzelfde startpunt geplaatst  naar donkere fles 
vluchten werd negatief versterkt door het beëindigen van de afstonde lichtprikkels. 

 3 conditioneringscondities: 

 Alleen in doolhof 

 Met 1 soortgenoot 

 Met 2 soortgenoten 
 Tussenproefpersoonsmanipulatie met een alleenconditie en twee coactieve condities. 
 Eerste 5 leerbeurten:  

 Tijd = 5 min alleenconditie 

 Tijd = 12 min parenconditie 

 Tijd  = 18 min triades 
 Sociale belemmering 

 
Allee en Masure (1936)  volwassen Shell parkieten  lichtprikkels = positief versterkend 
 Doolhof sneller licht en voedsel vinden in een alleenconditie dan in een coactieve 

dyadeconditie. 
 Zowel bij mensen als dieren treedt er sociale belemmering op, dit zowel bij een passief 

toekijkend als coactief publiek. 
 
Toch beter niet alleen? 
De invloed van publiek op oog- handcoördinatie. 
 
Travis (1925)   
Methode  
 Deelnemer  met de hand uiteinde van een soepele stif tegen een doelwit gedrukt houden 

dat aangebracht was aan de buitenrand van een draaischijf. 
 Draaischijf = 1 omwenteling per seconde. 
 De stift een volledige rotatie op het kleine schijfje houden = 10 punten. 
 Fouten automatisch geregistreerd 
 Proefbeurt = 20 omwentelingen. 
 Indiciduele trainingszittingen van telkens 20 proefbeurten 
 Gemiddelde scores per proefbeurt volgden doorgaan het bekende patroon van de negatief 

versnellende leercurve. 
 Over de proefbeurten heen werd hun vooruitgang steeds kleiner.  uiteindelijk bereikten de 

deelnemers een plafond, niveau waar blijkbaar geen vooruitgang meer mogelijk was. 
 Als de deelnemers hun eigen topniveau hadden bereikt, werd de volgende dag de sociale 

factor aangebracht. 
 Nadat de deelnemers 5 proefbeurten in een alleensituatie had uitgevoerd, kreeg hij plots 

bezoek van 4 tot 8 onbekende doctoraatsstudenten.  deelnemer gedurende 10 
proefbeurten gade te slaan. 

 Na de sessie vergeleek men het aantal punten dat elke deelnemer tijdens de 10 publieke 
proefbeurten behaalde met de hoogste 10 opeenvolgende scores die dezelfde deelnemer 
ooit behaalde in een alleensituatie. 

 
Resultaten en conclusie. 
 De manier waarop travis de prestaties van de deelnemers bestudeerde gaf een vertekend 

beeld/bias in het voordeel van de alleensituatie. 
 Studen presteerde gemiddeld beterals ze voor het publiek hun behendigheid 

demonstreerden dan als ze in een alleensituatie hun uiterste best deden. 
1. Verschil = statistisch significant 
2. Scores in de alleensituatie waren al zeer hoog 



3. Het verschil trad op terwijl de auteur een partijdige of vooringenomen analyse uitvoerde 
 Tegengestelde van sociale belemmering. 

 
2 bedenkingen: 

 Oog-handcoôrdinatie = cruciale rol. 
 Een geringe oog-handcoördinatie in in sommige omstandigheden levensgevaarlijk, terwijl in 

sommige situaties juist levensreddend is. 

 We mogen aannemen dat psychologische watmatigheden die invloed hebben op het 
verwerven en uitbrengen van psychomotorisch gedrag niet verschillen in functie van de 
zogenaamde maatschappelijke relevantie van het gedrag. 

 Leertaken die sterk lijken op leertaken die mensen ook in de dagelijks leven tegenkomen, 
zouden juist grote niet-systematische verschillen tussen deelnemers kunnen bestaand in de 
mate waarin ze zich van tevoren in de leertaak hebben kunnen bekwamen? 

 Daarom kiezen onderzoekers leertaken die voor alle deelnemers even nieuw zijn. 
 
Sociale facilitatie: algemeengeldig effect? 
Chen (1937)  12 dagen duren experiment met 36 zwarte werkmieren. 
 Tijdens 4 opeenvolgende perioden van 3 dagen, 6u per dag in een gesloten fles gebracht  

half gevuld met fijn zand dat geprepareerd was om nestbouwen nauwkeurig te meten. 
 Eerste + laatste periode was elke mier alleen. 
 Tweede periode = coactieve paren gevormd 
 Derde periode = coactieve triade. 
 Steeds dezelfde dieren in constante omstandigheden geobserveerd. 
 Nestbouwend gedrag nagaan via: 

 De latentietijd  

 Het gemiddelde gewicht in miligral van gebruikt nestmateriaal 
 Coactieve condities gemiddeld 6maal sneller begonnen te werken en per mier 3maal meer 

nestmateriaal produceerde dan alleensituatie. 
 Geen verschil tussen duo’s en trio’s 
 Effecten niets te maken met de aard van de proefdieren 
 Ook niets te maken met het tijdsverloop  zodra de mieren vanaf de tiende dag opnieuw 

alleen waren, waren latentie en omvang vergelijkbaar met eerste alleenperiode. 
 
Eetgedrag werd eveneens beïnvloed door de aanwezigheid van soortgenoten 
Bayer (1929)  verzadigde kippen die in een alleensituatie het voedsel niet meer aanraakten  
weer twee derde van hun normale portie aten als een andere kip (die 24 niet gegeten had) bij hen 
zat. 
 
Harlow (1932) ratten = bij aanvang hetzelfde gewicht hadden. 
 Gedurende 20 dagen aten de proefdieren om de andere dag alleen of coactief. 
 Tijdens volledige proef lag het gemiddelde gewicht opgegeten voedsel hoger als de 

proefdieren met zijn tween coactief aten. 
Ontsnappen aan een aversieve prikkel = Gates en Allee (1933) en Ader en Tatum (1963)  
geïnhibeerd door de aanwezigheid van een ander. 
Hosey, wood, Thompsom en Druck (1985)  na hoe snel duizendpoten door een gang liepen om te 
ontsnappen aan een aversieve lichtprikkel als ze alleen waren vs als zich een tweede duizendpoot in 
een doorzichtig buisje naast de loopgang bevond. 
 Duizendpoten ontsnapten sneller aan de aversiever prikkel als ze in het gezelschap van een 

ander waren. 
 
 



Heeft het publiek ook invloed op tupische menselijke functies als redeneerprocessen? 
Floyd Allport  sociale groepsprikkeling. 
 Mannelijke en vrouwelijke doctorandi van 25 jaar. 
 Intelectuelen  belang in concentratie en andere mentale activiteiten. 
 Bedekte of coverte responsen = intelectuele of impliciete responsen. 
 Volgende vijf taken zo snel en zo goed mogelijk doen 

 Doorstreeptest waarbij ze in een artikell alle klinkers doorstreepten 

 Perspectief omkeringstaak 

 Getallen van 2 cijfers uit het hoofd vermenigvuldigen 

 Vrije associatie taak 

 Redeneertaak  zoveel mogelijk tegenargument neerschrijven. 
 Alle deelnemers voerden deze taak 2 keer uit: alleen . coactief 
 Bij het vergelijken van de alleenconditie en coactieve condities schakelde me de effecten van  

vermoeidheid en competitie zoveel mogelijk uit. 
Vermoeidheid = door de alleencodnitie en de coactieve conditie voor verschillende proeven 
in afwisselende volgorde te laten verlopen. 
Competitie = de deelnemers konden mekaars resulaten niet vergelijken. 

 Bij elke taak constateerde men een kwanititatieve toename in de coactieve groep. 
 Andere onderzoekers vonden vergelijkbare effecten met een passief toekijkend publiek 
 Bij elke taak evalueerde men ook de kwalitatieve aspecten 
 Voor de eerste vier taken had het al dan niet alleen werken geen noemanswaardig effect op 

de kwaliteit, als echter de kwaliteit van de redeneringen en argumenten werd vergeleken, = 
duidelijke sociale belemmering. 

 Algemeenheid van sociale belemmering moet dus worden afgezwakt  passief of coactief 
publiek helpt ook. 

 Positieve beïnvloeding = sociale facilitatie.  versnellen + intesifiëren en meer frequent 
uitbrengen van een klaarliggende respons ten gevolge van een suggestieve sociale prikkeling. 

 Hij beschouwde sociale facilitatie als een toename van kwantitatieve en kwalitatieve 
aspecten van het sociaal beïnvloede gedrag. 

 Sociale facilitatie = niet gelijkstellen aan dezelfde term die men in de fysiologie gebruikt! 
 Sociale-facilitatie experimenten  paradigma : in 2 vormen 

 Passiefpublieksparadigma 

 Coactiefpublieksparadigma 
 Eerste experimenten volgens socialefacilitetsparadigma leverden vaak positieve effect op van 

de aanwezigheid van anderen. 
 Gaandewerg ook belemmeringseffecten gevonden 

Guerins (1993)  verwarring begrippen 
 
Bob Zajonc  theorie ontwikkeld om de vastgestelde sociale belemmering- en bevorderingseffecten 
te verklaren. 
 
Een integratie = Zajoncs socialeactiveringshypothese. 
 Experiment = veredelde vorm van empirisch onderzoek + openheid en creativiteit 

onderzoekers nodig + lezers van de onderzoeksverslagen. 
Ader en Tatum (1963)  hadden eigenlijk geen belangstelling voor sociale beïnvloeding = hun enige 
conclusie was dat hun experimentele onderzoeksprocedure technisch voldoende gevoelig was om 
kwalitatieve en kwantitative manipulaties van sociale interacties uit te voeren bij mensen. 
 Eerste grondregel van experimenteel onderzoek = aslect toewijzen van deelnemers aan 

condities. 



 De kans is klein dat de onderzoekers de experimentele feiten ongewild hebben beïnvloed 
door hun eigen verwachtingen.  vooringenomenheid kan de resultaten op subtiele wijze 
beïnvloeden. = proefleidereffect  conditieblind 

 
De inductieve opbouw van de hypothese. 
Een gemeenschappelijke noemer in faciliatie en inhibitiestudies? 
1ste stap  zoeken naar 1 gemeenschappelijke noemer. 
 Zajonc vermoede dat de richting van de sociale beïnvloeding samenhing met de moeilijkheid 

voor deelnemers of proefdier.  op moment van alleen of sociale conditie. 
 Stelling die men voorlopig aanneemt = hypothese.  moeilijke gedragingen kunnen 

geïnhibeerd en dat gemakkelijke taken gefalcifiteerd werden door de aanwezigheid van een  
passief publiek of een coactieve ander. 

 Zodra een leergedrag ontogenetisch verworven is of een plafond heeft bereikt = noemen we 
het uitbrengen van dit gedrag performantie. 

 Zajoncs herschikking van allerlei experimenten onder leergedrag en 
Performantie leek samen te vallen met categorieën sociale belemmering en sociale 
facilitatie. 

 Redenering die van het bijzondere naar algemene gaat = inductie? 
 Eerste veralgeming van Zajonc: sociale belemmering hangt vooral samen met leergedrag, 

sociale facilitatie met performantie. 
 
De rol van dominante responsen. 
2de stap  hoe komt het dat leergdrag sociaal belemmerd en performantie sociaal gefacikiteerd 
wordt? 
 Reponscompetitie = prikkels wekken meestal verscheidene repsonsen op, die klaarliggen in 

het individuele responsrepertoire. = geheel van gedragingen die bij een individu verbonden 
zijn met die prikkel of situatie. 

 Veel situaties wekken onverenigbare of incompatibele responsen op  niet op hetzelfde 
moment uitbrengen  om fysieke en sociale redeneringen. = men kan maar 1 respons 
tegelijk uitbrengen. = responscompetitie. 

 Dominante respons = respons die bij concreet indicidu in een situatie van responscompetitie 
de hoogste waarschijnlijkheid om uitgebracht te worden. 

 Die andere responsen zijn de meer ondergeschikteresponsen. 
 Concept dominantie = sleutelbegrip voor integratie van de tegenstrijdige effecten leergedrag 

en performantie? 
 Bij aanvang leren zijn de juiste responsen nog niet verworven en is de kans op uitbrenging 

relatief laag. Het zok, de verkeerde response, de fouten die dominant zijn. 
 Belemmering komt neer op het maken van meer fouten, en facilitatie komt neer op 

uitbrengen van meer juist responsen. 
 De fundamentele gelijkheid van 2 tegengestelde effecten dringt zich op: omdat de sociale 

aanwezigheid leidt tit meer foute responsen bij leergedrag en tot meer juiste responsen bij 
perofmantie en omdat bij leergedragde foute en bij performantie de juiste responsen 
dominant zijn, kunnen we sociale belemmering en sociale facilitatie beschouwen als 1zelfde 
pyschologisch effect = toename van de uitbrenging van dominante responsen. 

 
De rol van fysiologische opwinding. 
3de stap  een toename van de uitbrenginprobabiliteit van dominante responsen is een effect dat 
alleen optreedt bij bloot-sociale aanwezigheid, of kan dit effect ook weer op een hoger niveau van 
abstractie gebracht worden? 
 Bepaalde factoren kunnen gedrag in een bepaalde richting drijven of sturen, los daarvan 

kunnen we ook een niet-specifieke gedrevenheid onderscheiden. 



 De niet-gerichte kracht = een algemene bron van activering of opwinding die meer energie 
verschaft aan de meest klaarliggende responsen in een gegeven situatie. 

 Veronderstelling = bloot-sociale aanwezigheid een nieut-gericht, algemeen activerend effect 
heeft op de uitbrenging van dominante responsen. 

 De afbakening van een gedragsanalyse of een onderzoeksproject kan arbritair lijken. 
 Nadrukkelijk een verband leggen tussen sociaal gedrag en fysiologische processen. 
 Bloot-sociale aanwezigheid leidt tot verhoging van niet – gerichte activering. Deze verhoogde 

sociale activering leidt tot verhoging van de uitbrengingsprobabiliteit van dominante 
responsen. Als  juiste responsen dominant zijn, dan leidt dat tot sociale facilitatie van het 
gedrag. Als verkeerde responsen dominant zijn, leidt dat tot sociale belemmering. 

 
De uitdagende kracht van de abstractie. 
 Wat er wezenlijk verandert wanneer een passieve of coactieve soortgenoot aan de 

alleensituatie wordt toegevoegd, kan beter begrepen of verklaard worden als een verhoging 
van de uitbrengingprobaliteit van dominante responsen. 

 Verbanden leggen tussen abstract gedefinieerde grootheden is het basisinstrument van elke 
wetenschappelijke analyse. 

 Het gevaar si reêl dat de onderzoeker de draagwijdte of omvang van de betekenis van een 
abstract geformuleerde schakel in hypothese beperkt of overschat. 

 De geïnduceerd hypothese maakt niet alleen abstractie van het onderscheid tussen 
leergedrag en performantie, maar stelt uidrukkelijk dat het begrip dominante respons 
cruciaal is. De abstracte definitie van het concept dominante respons houdt in wezen geen 
enkele beperking in tot leergedrag of performantie of tot foute en juiste responsen. 

 Zajonc stelt - blote aanwezigheid een voldoende voorwaarde us voor een stijging van de 
uitbrengingprobabiliteit van dominante responsen. 

 
Een toetsbare want falsifieerbare hypothese. 
Beschrijvend + voorspellend onderzoek. 
 Voorspellend onderzoek = vorm van analyse waarbij de samenhang tussen 2 of meer 

variabelen gebruikt worden om op grond van de ene variabele een voorspelling te 
formuleren over de anderen. 

 Onderzoek hangt nauw samen met het beheersen of beïnvloeden van de voorspelde 
fenomenen. 

 Hoefddoel wetenschap = beter inzicht verwerven in de fenomenen. Ons inzicht verhelderen 
of wetenschappelijk verklaren verondersteld vooruitgang maken in begrijpen of cognitieve 
greep krijgen op de fundamentele samenhang tussen factoren die de fenomenen 
meebepalen. 

 Veel onderzoek   zwakke wetenschappelijke niveau van de theorieën of verklaringen 
 De stevigheid van het fundament waarop de vooruitgang van wetenschappelijk inzicht steunt 
 hangt inderdaad niet zozeer af van logische harmonie of plausibel lijkende 
betekenisstructuur van een a posteriori abstract verklaringsschema voor observaties die 
vooraf vastgesteld waren. 

 Wetenschappelijke draagkracht = hangt vooral af van de toetsbaarheid van de hypothese of 
een logische afleiding ervan.  echt wetenschappelijk werk begint na de constructie van een 
weerlegbare hypothese. 

 
Karl Popper (1934,1959)  belang benadrukt van de weerlegbaarheid. 
 Hypothese of theorie is niet te verifiëren. 
 Zekerheid over de onjuistheid = enige wetenschappelijke zekerheid je bent erin geslaagd 

de juistheid van de stelling te weerleggen, door ze te falsifiëren. 
 Een goede hypothese of theorie zal impliciet of expleciet door haar formulering de 

mogelijkheid bieden om haar te weerleggen. 



 Het voornaamste nadeel van een niet-toetsbare onderstelling is dat ze niets bijdraagt tot een 
ontwikkeling naar meer zekerheid. 

 
Hypothetisch-deductieve toetsing. 
Sociale aanwezigheid veroorzaakt een toename van dominant gedrag. 
1ste schakel socialeactiveringshypothese = blote aanwezigheid leidt tot een verhoging van de kans op 
uitbrenging van dominante responsen. 
 Deelhypothese.  maakt abstractie van deze inductief vastgestelde en tegenstrijdige 

effecten. 
 Weerleggen  moet hij de sociale aanwezigheid manipuleren en niet na de vaststelling van 

de effecten moet bepalen welke responsen dominant of ondergeschikt beschouwd konden 
worden. 

 Proefleider  zelf een nieuw responsrepertoire aanbrengen bij elke deelnemer zodat hij zelf 
de relatieve dominantie of ondergeschiktheid van responsen in de hand houdt en die vooraf 
kent. 

 Of men kan gebruik maken van een bestaand gedragsrepertoire waarbinne hij of zij vooraf 
zorgvuldig de responshiërarchie heeft nagegaan. 

 Beide strategieën zijn in poging tot falsifiëring gebruikt. 
 
Door de onderzoekers aangebrachte responshiërarchie. 
1ste fase experiment Zajonc en Sales (1966)  deelnemers = woorden uitspreken uit een onbekende 
taal = turks 
 10 zinledige 7-letterwoorden van 3 lettergrepen. 
 Nieuw verbale gedrag  door proefleider noch verstrekt, noch gecorrigeerd. 
 Aanbiedingsfrequentie van elk woord werd gemanipuleerd binnen elke individuele 

deelnemer. = totaal van 62 aanbiedingen. 
 Aanbiedingsfrequenties + stimuluswoorden werden over alle deelnemers 

gecontrabalanceerd  elk woord werd even vaak gebruikt. 
 Op deze wijze creëerde de proefleider bij elke deelnemer een verbaal responsrepertoire 

waarvan de onderzoeker de relative dominantie en ondergeschiktheid van elk woord 
objectief kon bepalen. 

 Woorden met hoge frequentie 8 en 16 dominante responsen werden, en dat de andere 
relatief ondergeschikt waren. 

2de fase  situatie waarbij de deelnemer in een alleen of in een passiefpubliekconditie  woorden 
uit dit ecperimentele verbale repertoire uit brengen, zonder dat enige externe discriminatieve 
stimulus invloed uitoefende op welke woorden uitgebracht werden. 
 Het tweede deek van de proef over subliminale perceptie ging en dat de door hem zojuist 

geleerde turkse woorden door de proefleider vanuit een belended lokaal op een scherm 
geprojecteerd zouden worden. 

 De aanbiedingsduur is zo kort, en de belichting zo zwak dat het heel dikwijls onmogelijk is om 
de woorden te herkennen  men moest dan gissen welk woord men meende te herkennen. 

 In feite werden er geen turkse woorden en zelfs geen letters aangeboden, maar wel 124 dia’s 
met zwarte kriskras lopende lijntjes. = pseudoherkenningstaak die geen systematische 
invloed kon uitoefenen op welk woord de deelnemer raadde of meende te herkennen. 

 Af en toe werd wel een turks woord uit de eerste fase aangeboden  die wel herkend 
konden worden. = opvulitems zodat de deelnemer niet ontmoedigd raakte. 

 OV = het al dan niet alleen-zijn van de deelnemer in de tweede fase van het experilent. 
 AV = aantal keer dat de woorden in elk van de frequentiecategorieën van de eerste 

verwervingsfase uitgebracht worden tijdens de pseudo-herkenningsbeurten van de tweede 
fase. 

 Statistische analyse  significant meer dominante responsen werden uitgebracht in de 
sociale conditie dan in de alleenconditie. (11.8 VS 9.0) 



 De resultaten van deze deductieve toetsing kunnen niet geïnterpreteerd worden als een 
weerlegging van de wetenschappelijke plausibiliteit van de onderstelling dat een passief 
toekijkend publiek leidt tot een verhoging van het aantal dominante responsen?  schakel 
uit de inductief opgebouwde hypothese heeft met succes een expliciete en experimente 
falsifiëringstoets doorstaan. 

 Commentaar = de alleenconditie  terecht een controleconditie. Naar de experimentele  
conditie verwijzen ze echter naar de facilitatieconditie, dit is misleidend  er kan in dit 
experiment geen sprake zijn van sociale belemmering of sociale facilitatie omdat er geen 
foute of juiste responsen uitgebracht kunnen worden. 

 In de eerste fase gaf de proefleider overigens geen informatie over de betekenis van de 
experimente verbale operanten. 

 
Dominante kleurvoorkeurresponsen. 
Goldman (1967)  falsifiëringstoets met dezelfde probleemstelling maar die in drie opzichten 
verschilden van de pseudoherkenningsproef: 

 De onderzoekster maakte ook gebruik van een responsrepertoire waarbij juist of 
verkeerd gedrag uitgesloten was  nu ging het om individuele gedragsrepertoires ivm 
voorkeur voor kleuren. 

 Het ging om een vooraf bestaande responshiërarchie die elke deelnemer zelf meebracht. 

 Coactieve situatie ipv een passief publiek. 
1ste fase  
 Elke deelnemer dertig keer voor 5 monsters gekleurd papier de code neerschrijven van de 

kleur die hij op dat moment het meest aantrekkelijk vond. 
 Onverenigbare responsalternatieven  kon op basis van de eerste fase voor elk individue 

vastgesteld worden wat de relatief meest dominante kleurvoorkeursresponsen waren. 
2de fase 
 Alle deelnemers kregen opnieuw een voor iedereen identieke reeks van 30 keuzes tussen 5 

kleuren. 
 Helft deed dit in een alleenconditie, andere helft in  groepen met 4 co-actoren.  in stilte 

hun eigenvoorkeur neerschreven zonder elkaar gericht te kunnen beïnvloeden. 
 In de coactieve conditie lag het uitbrengen van dominante repsonsen hoger dan in de 

alleenconditie. 
 De individuele dominante kleurvoorkeursresponsen werden tijdens fase 2 meer frequent 

uitgebracht in de coactieve dan in de alleenconditie. 
 Niet geleidt tot ene weerlegging van de geldigheid van de getoetste onderstelling. 
 Samenbrengen van mensen op zich volstaat om de uitbrengiinge te bevorderen van de 

individueel meest affectief geladen voorkeur. 
 Fundamenteel proces ligt mee aan de basis van talloze gedragsverschijnselen. 

 
Sociale activering leidt tot toename van activering. 
Andere deelhypothese van Zajonc = bloot-sociale aanwezigheid een niet gericht, algemeen 
activerend effect heeft op de uitbrenging van dominante responsen.  doorstond ook 
falsifiëringstoetsen. 
 
Martens (1969)  gebruikte als meting de Palmar Sweat Index. = steunt op het verschijnsel dat 
mensen meer transpireren bij verhoogde fysiologische activiteit. 
 Aan de vingertop van de deelnemers wordt een soort plastic folie die zo voorbehandeld is 

dat er gaatjes ontstaan als de folie in contact komt met transpiratie. 
 Aantal gaatjes kan onder een microscoop worden geteld. 
 = geeft aan hoeveel klieren zweet afscheiden in een vierkant met 4mm zijde rond de centrale 

spiraal van de vingertop. 



 Helft 48 deelnemers leerde een complexe motorische taak in een alleensituatie, andere helft 
met een passief toekijkend publiek van 10 medestudenten. 

 Geen verschil tussen de gemiddelde PSI metingen van de deelnemers in de 2 condities net 
voor het experiment. 

 Over 15 leerbeurten werd om de 5 beurten een vingerafdruk genomen. 
 Sterk verschil tussen de 2 condities  in de richting van Zajoncs sociale 

activeringshypothese.  
 Verschil was constant in tijd. 

 
Bell, Loomis en Cervone (1982)  andere meting = bloeddruk. 
 De gementen bloeddruk van studenten die tegelijk met een ander een reactiesnelheidtaak 

uitvoerden, significant hoger was dan die van studenten die dezelfde taak alleen uitvoerden. 
 Studenten die met iemand anders de taak uitvoerde  reageerde ook sneller op de 

reactiesnelheidstaak. 
 Regressieanalyse = toonde het effect van de aanwezigheid van een ander gemedieerd werd 

door fysiologische opwinding. 
 Er treedt zowel sociale facilitatie van een eenvoudige als van een meer complexe 

reactiesnelheidstaak. 
 Bevindingen nuanceren = ze bestempelden de 2 taken als makkelijk en moeilijk zonder 

onafhankelijke gegevens te presenteren waaruit bleek dat de relatief moeilijke taak ook in 
absolute zin een moeilijke taak was. 

 
Bloot-sociale aanwezigheid een voldoende voorwaarde? 
Cottrell, Wack, Sekerak en Rittle (1968)  vraag over het vertrekpunt van de hypothetische 
constructie bij het passief toekijkend publieksparadigma. 
 Niet toekijkend publiek dat geen belang stelde in wat de deelnemer doet en dat de 

uitvoering van de taak niet met eigen ogen gadeslaan, ook een sociaal activerende invloed 
uitoefende door zijn blote aanwezigheid. 

 Hernamen de pseudo-herkenning van Turkse woorden. 
 Naast alleencondities 2 sociale condities in plaats van slechts 1. 
 In de conditie met toekijkend publiek en in de conditie met blote aanwezigheid kwamen 2 

voor de deelnemers onbekende studenten binnen  stelde zich aan de proefleider voor als 
vrijwilligers voor kleurenperceptieproef. =pseudodeelnemer. 

 Toekijkendpubliekconditie  proefleider tegen de pseudodeelnemers dat hij nog eerts deze 
deelnemer moest afwerken  pseudodeelnemers zaten in stilte op 2 meter van de 
deelnemer,. 

 In de bloot-sociale conditie verliep alles identiek, behalve dat de pseudodeelnmers geen 
belangstelling toonden  geblinddoek moesten wachten. 

 Voor de rest was de procedure identiek aan Zajonc en Sales. 
 Zeer analoge resultaten. 
 Toekijkendpubliekconditie zijn er meer door de proefleider dominant gemaakte responsen 

en minder door de proefleider ondergeschikt gemaakte responsen dan in de alleenconditie 
 belangrijke vaststelling omdat ze opnieuw niet weerlegd werd door een toekijkend 
oubliek de uitbrenging van dominante responsen laat toenemen. 

 Geblinddoekte of bloot-sociale conditie : lijkt het alsof het geen verschil maakte of de 
deelnemer alles was vs samen met 2 geblinddoekte medestudenten  het had geen effect 
op het uitbrengen van de bestudeerde responsen. 

Blote aanwezigheid geen voldoende voorwaarde voor sociale activering. 
In een latere publicatie heeft Cottrell wel een theoretische interpretatie gegeven  stelde dan 
niet blote aanwezigheid maar evaluatievrees voor een verhoogde fysiologische activiteit. 
 
 



Definitieve falsifiëring of vertrekpunt voor meer rigoureuze toetsing? 
In principe volstaat het dan een onderzoeker de voldoende voorwaarde als een onafhankelijke 
variabele manipuleert met als controleconditie de niet-toediening van de voldoende 
voorwaarde. Als er geen verschil optreedt tussen de conditie met de voldoende voorwaarde en 
de conditie zonder de voldoende voorwaarde, dan is de stelling gefalsifieerd of weerlegd. Ook 
hier biedt experimentele falsifiëring geen zekerheid over onjuistheid. 
 
Cottrell ea hebben onderzocht of blote aanwezigheid voldoende is voor de sociale beïnvloeding. 
Er kunnen best andere factoren zijn die een nog groter effect hebben dan de blote aanwezigheid. 
De kracht van het experiment van Cottrell schuilt in de strategische functie van de alleenconditie. 
Wetenschappelijk onderzoek leidt nooit tot definitief zekere uitspraken. 
Wel moet de onderzoeker blijvenb openstaan voor nieuwe toetsbare formuleringen, en kan het 
nuttig zijn dat alternatieve hypothese of theorieên gelijktijdig in een of meerdere laboratoria 
onderzocht worden. 
 Naar aanleiding van de proef van Cottrell werde soortgelijke pseuodherkenningstaken 

uitgevoerd die wezen in de richting van de relevantie van de factor evaluatievrees voor het 
toekijkend publieksparadigma. 

Het zou ook kunnen dat de procedure van Cottrell ea geen adequate toets was, maar 
bijvoorbeeld omdat de procedure eventuele sociale activering door de proefleider in de 
alleenconditie niet uitsloot. 
Vooreerst is ook in e alleenconditie de afstand tussen de deelnemer en de proefleider 2 meter. 
Dat is dezelfde afstand als tussen de deelnemer en het geblinddoekte publiek in de sociale 
condities. De proefleider bleef ook via de intercom in contact met de deelnemer, ook in de 
alleenconditie. 
 
Een geniaal stringente deductieve toets. 
Hoe kan ik de vraag of blote aanwezigheid van een passief toekijkend of een coactief publiek een 
voldoende voorwaarde is voor het activeren van dominante responsen beantwoorden in een 
situatie waarin opwerpingen over bijvoorbeeld evaluatievrees en/of geen echte alleenconditie 
niet ter zake doen? 
Zajonc (1969)  samen met Heingartner en Herman  kakkerlakken. 
(verschillde op het eerste zicht weinig van de proef van Gates en Allee) 
 
Methode. 
 Enkele kenmerken van de nieuwe proefopzet: 

1. De veronderstelling dat kakkerlakken waarschijnlijk niet leiden aan evaluatievrees of 
faalangst. + proefleider en proefdiere = geen soortgenoten  in de alleenconditie dus 
echt alleen. 

2. De helft van de proefdieren werd getest in een rechte piste en de andere helft in een 
kruisvormig doolhof. 

3. Voor zowel de piste als de doolhof was er een alleenconditie of een coactieve. 
De 2 proefdieren van een coactieve dyade startten tegelijk. In de bloot-sociale 
aanwezigheidscondities kregen de proefdieren net zoaks de proefdieren van de 4 
alleencondities, hun lesbeurten terwijl ze  alleen uit het startblok naar de fles toeliepen, 
wel in aanwezigheid van publiek. (kakkerlaktribunes van telkens 10 soortgenoten  op 
elke mogelijke plek visueel + olfactorisch in voeling kon blijven met het publiek. + ruiken) 

4. De blootsociale conditie vormden tevens een pertinente invalshoek voor Zajons 
onderstelling dat een niet-gerichte activering volstond. In de bloot-publieke condities 
konden de proefdieren niet profiteren van de sociale aanwezigheid, ook geen onderlinge 
rivaliteit of obscrutie  voorbeelden van sociale beïnvloeidng die effect kunnen hebben 
op de richting van het gedrag. Deze invloed onderscheiden we van een pure niet-gerichte 



toename van de energie. Coactie-effecten spaarzaam te verklaren obv niet-gerichte 
activering. 

 
 Waarom piste en doolhof?  net als proefdieren zijn we naïeve deelnemers. We noemend 

iemand naïef als hij voor de eerste keer in een proefsituatie is en nooit eerder abaloge 
doolhofproeven heeft moeten doorlopen. 

 Zajonc is niet geïnteresseerd in wat we het meest aantrekkelijk vinden, maar in de verklaring 
van belemmering en faciliatie effecten. 

 In de piste zijn de dominante responsen de juiste, dit geldt niet voor het doolhof. 
 
Resulaten en conclusie. 
Sociaalactiveringshypothese een tegengesteld effect van een identieke sociale – beïnvloedingsfactor 
verwachten bij een piste vs een doolhof.  dit zowel voor bloot-sociale als coactieve aanwezigheid. 

1. 2 leersituaties verschilden fundamenteel van elkaar, omdat ze verschilden qua relative 
dominantie van juiste vs verkeerde responsen. 

2. De bloot-sociale aanwezigheid was een voldoende voorwaarde om tegengestelde effecten te 
realiseren van niet-gerichte sociale activering. 

 Bij de eerste 10 proefbeurten zou (in a en b) de gemiddelde individuele latentie van het 
vluchtgedrag in de piste kleiner zijn in de sociale condities dan in de alleencondities, in een 
doolhof zou de gemiddelde individuele latentie langer zijn in de sociale condities dan in de 
alleencondities. = predictie. 

 Resultaten conform aan predictie 
 Doolhof (a)  sociale belemmering 
 Proefdieren liepen sneller in de alleenconditie. 
 In de piste = voorspelde sociale facilitatie. 
 In B treden analoge tegengestelde effecten op. 
 Groot verschil qua fundamenteel wetenschappelijk niveau tussen het E doolhofexperiment 

van 1933 en he piste vs doolhofexperiment van 1969. 
 Deductieve falsifiëringstoets van de verklaringshypothese van Zajonc. 
 Betekenis specifieke bijdrage : 
1. Mere presence idie niet opwinded is omdat het publiek niet evaluatief kan toekijken is een 

voldoende voorwarde voor het opstarten ven het hele sociale beînvloeidngsproces. 
2. De sociale belemmering en de sociale facilitatie kunnen allebei verklaard worden op basis 

van de soort responsen die op moment van het leren dominant zijn. 
3. De gelijkenis tussen de resultaten vij coactie een passief publiek suggerert dat de effecten 

niet te wijten zijn aan gerichte sociale beïnvloeding. Ook in de bloot-publiekconditie was er 
sociale belemmering in de doolhof. Het is dus spaarzaam om ook het sociale-
belemmeringseffect in de coactieve condities te verklaren door niet gerichte beïnvloeding. 

 
Kakkerlakken zijn inderdaad geen mensen. 
Proefdieren Zajonc  compleze wonderen van de natuur = hersenen insecten zijn complexe en 
krachtige informatie en stuurmechanismen.? 
 Neurologische processen verlopen bij mens en insect overigens volgens zeer vergelijkbare 

wetmatigheden. 
 Toch blijft omzichtigheid geboden bij hte amken van veralgemeningen van dier naar mens en 

omgekeerd. 
 
 
 
 
 
 



Markus (1978)  45 mannelijke studenten  coverstory 
 Onderzoeker verdoezelt zogenaamde vraagkenmerken van de experimentele situatie. 
 Deelnemers kunnen zich laten leiden door sociale wenselijk/evaluatievrees. 
 Men vertelde de deelnemers dat ze groepsprocessen onderzocht + deelnemers moesten 

unifomr aantrekken. (experimentele schoenen + sokken, laboratoriumjas) 

 Echte alleenconditie in kleedkamer 

 Bloot-sociale conditie 

 Toekijkend publiekconditie 
 Statistische analyse  langer duurde in de bloot-sociale conditie dan in de alleenconditie om 

de moeilijkere taak uit te voeren, terwijl het omgekeerd gold voor de makkelijkere taak 
 Tussen de 2 sociale condities was er geen significant verschil 

 
Schmitt, Gilovich, Goore en Joseph (1986)  studenten naar laboratorium voor experiment over 
sesorische deprivatie. 
 Eerst gegevens invoeren in computer 
 2 keer intypen  1 keer gewoon  (makkelijke taak) + 1 keer achterstevoren met tussen elke 

letter een cijfer in stijgende volgorde. (moeilijke taak) 
 3 condities: 

 Alleen in de kamer 

 Iemand aanwezig = blote aanwezigheidsconditie 

 Gezelschap proefleider die over de schouder meekeek = conditie met evaluerende ander. 
 Statistische analyse = tijd nodig can het gewoon intypen van de naam korter in de 

aanwezigheidsconditie dan in de alleenconditie. 
 Tijd achterstevoren intypen = langer in de aanwezigheidsconditie dan in de alleenconditie. 
 Aanwezige socius die toekeek vergrootte het effect niet. 
 Genoom (de volledige erfelijke uitrusting) was identiek bij de 2 taken. 

 
Grenzen aan sociale facilitatie en inhibitie? 
 Cruciale onderscheid tussen een voldoende en noodzakelijke voorwaarde en tussen een 

voldoende en een enige voorwaarde. Hypothesen die stellen dat een factor een voldoende 
voorwaarde is op dat een verschijnsel zou optreden impliceren niet dat andere factoren geen 
invloed kunnen uitoefebeb op hetzelfde verschijnsel. 

 Een verschijnsel dat zich in een bepaalde situatie voordoet, betekent niet dat zich geen enkel 
ander verschijnsel kan voordoen. 

 Belangrijk de grenzen van het verklaarde fenomeen helder af te lijnen. 
 Het gaat om sociale beînvloeding van individueel gedrag. 
 Sociale luiheid lijkt in te gaan tegen de socialeactiveringshypothese. 

 
Aiello en Douthitt (2001)  3 groepen falsifiëringshypothesen: 

 Drive theories : centrale rol voor een niet-gerichte sociale activering ten gevolge van 
blote aanwezigheid. 

 Hypothese die een centrale rol reserveren voor evaluatievrees. 

 Distracttheoriën die een centrale rol reserveren voor de verstoring van 
informatieverwerking ten gevolgen van afleiding door anderen. 

 
 
 
 
 
 
 



Enkele toepassingen. 
Hoofdoel fundamenteel onderzoek = welke manier sociaalpsychologen de wereld bevragen. 
 
Dominante persoonsbeoordelingen. 
Thomas, Skitka, Christen en Jurgena (2000)  studenten voor experiment waarin ze zogezegd 
reacties van studenten en niet-studenten wilden vergelijken op een zinaanvultest over hun 
persoonlijke leven en hun toekomstverwachtingen. 
 Niet geboeid op de antwoorden, wel op de manier waarop de deelnmers de proefleider 

zouden beoordelen. 
 De proefleider gedroeg zich ofwel vriendelijk ofwel onvriendelijk. 
 Evaluatie van alle proefleiders een vragenlijst waarop ze onder meer aangaven hoe 

vriendelijk of onvriendelijk en hoe goedgehumeurd/slechtgehumeurd de proefleider was 
geweest. 

 Om effecten van sociale wenselijk uit te sluiten  in een gesloten envelop deponeren. 
 Sommige deelnemers waren tijdens het invullen van de lijst alleen of in een coactieve 

situatie. 
 Vriendelijke proefleider werd gemiddeld positiever beoordel dan de onvriendelijke. 
 Verschil extremer in de coactieve situatie dan alleen. 

 
Leven en dood en blote aanwezigheid. 
Autorijden  gedrag waarin oog-hand-voetcoördinatie een hoofdrol. 
 Activering kan ook door andre factoren dan blote aanwezigheid worden opgevoerd. 
 Het gedrag van de inzittende, zinderen van opwindende muziek en het nemen van 

stimulerende middelen zijn allemaal bronnen van al dan niet sociale activering, die het 
succesvol beëindigen van de nieuwe proefbeurten belemmeren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hoofdstuk 2: Macht en onmacht. 

Macht = centraal begrip in de studie van gedrag. 
Vrijwel elke gedragsequentie kan beschreven worden aan de hand van de concepten stimulus-, 
gedrag- en versterkingscontrole. 
 
Klassieke conditionering als bron van stimuluscontrole. 
Basisprincipes. 
Klassieke conditionering   

 Neutrale prikkel = prikkel die niet van nature een bepaalde reactie of respons uitlokt.  
 Wordt herhaaldelijk aangeboden met een prikkel die reactie van nature of door een eerder 

leerproces wel een respons uitlokt = onvoorwaardelijke prikkel. 
 Bij het begin van dit proces heeft de invoorwaardelijke prikkel dus wel stimuluscontrole en 

heeft de neutrale prikkel geen stimuluscontrole op de bestudeerde respons. 
 Doordat 2 prikkels samen optreden, is het mogelijk dat de oorspronkelijke neutrale prikkel op 

den duur een reactie uitlokt die vaak lijkt op de respons die door de onvoorwaardelijke 
prikkel wordt uitgelokt. 

 = neutrale prikkel is een onvoorwaardelijke prikkel geworden. 
 
Schokkende stadsnamen: een voorbeeld van onderzoek. 
Corteen en Wood (1972)  mensen op oorspronkelijke neutrale woorden konden leren reageren 
alsof het pijn deed. 
 Deelnemers enkele taken uitvoeren waarbij ze elektrische schokken kregen via een apparaat 

dat ze in hun rechterhand hielden. 
 Op de linkerhand waren elektroden geplakt waarmee veranderingen in huidgeleiding konden 

worden gemeten. 
1ste fase : 
 Via een hoofdtelefoon driemaal een reeks woorden  
 Reeks bestond uit 12 woorden, 3 een naam van een stad en 9 niet. 
 Vlak na elke stadsnaam kregen de deelnemers een schok, na de andere woorden volgden 

geen schok. 
2de fase : 
 Deelnemers kregen geen schokken, maar elektroden bleven op hun plaats en ze moesten het 

apparaat blijven vasthouden. 
 Zogezegd kregen ze een concentratietest. 
 Via een oor kregen ze een tekst aangeboden die ze woord voor woord moesten nazeggen. 

Tegelijk kregen ze via hun ander oor woorden aangeboden. Hierbij zaten 12 woorden waarin 
de onderzoekers geïnteresseerd in waren. = testwoorden 

 De helft waren 3 stadsnamen en 3 niet-stadsnamen uit de eerste fase, andere woorden 
waren 3 stadsnamen en 3 niet-stadsnamen die nog nooit gehoord waren. 

 Alle testwoorden werden 2 keer aangeboden, via de opgeplakte galvanische huidresponsen 
gemeten. 

 Een galvanische huidrespons GHR,  geeft een verandering aan in de elektrische huidgeleiding 
door een verandering in de zweetsecretie. In gewone omstandigheden reageren mensen met 
een ghr op pijn. 

 Van de woorden die in de leerfase waren voorgekomen, lokten de stadsnamen vaker een ghr 
uit dan de niet-stadsnamen. 

 Testwoorden die niet in de leerfase waren voorgekomen, lokten stadsnamen vaker een ghr 
uit dan niet stadsnamen. 



 Doordat stadsnamen waren samengegaan met een pijnprikkel, gingen ze op de duur reacties 
uitlokken die van nature door pijnprikkels werden uitgelokt. 

 Een groep deelnemers die niet aan de leerfase had deelgenomen, toonde zzelden een ghr 
 De reactie op stadsnamen bleef niet beperkt tot stadsnamen die waren samengegaan met 

pijnprikkels. Stadsnamen die nooit met pijnprikkels waren aangeboden, lokten ook een ghr 
uit; zij het minder vaak. 

 Doordat de deelnemers zo bezig waren met de tekst die ze moesten volgen, kon niemand de 
woorden noemen die hen in het andere oor waren aangeboden. 

 Het blijkt mogelijk om mensen te leren reageren op iets wat oorspronkelijk volkomen 
neutraal is alsof het om iets vervelends gaat. 

 Prikkelveralgemening = oorspronkelijke neutrale prikkels die langs een of andere opvallende 
dimensie op de voorwaardelijke prikkels lijken. 

 
Wat leren we bij klassieke conditionering? 
Het lerende individu wordt geacht een verband te leggen tussen de voorwaardelijke prikkel en de 
onvoorwaardelijke reactie.  klopt niet! 
 Wijst erop dat het individu niet leert om een verband te leggen tussen de voorwaardelijke 

prikkel en de onvoorwaardelijke prikkel, maar tussen de voorwaardelijke prikkel en de 
onvoorwaardelijke prikkel = signaalleren. 

 Het individu leert dat een neutrale prikkel gevolgd wordt door een betekenisvolle 
gebeurtenis  leren voorspellen van belangrijke gebeurtenissen. 

 De voorwaardelijke prikkel krijgt stimuluscontrole over de voorwaardelijke respons doordat 
het individu leert dat er een samenhang geldt tussen de voorwaardelijke prikkel en de 
onvoorwaardelijke prikkel. 

 
 Naast signaalleren of het leren van voorspelbaarheid   veel aandacht voor wat evaluatief 

leren of evaluative conditionering . 
= de neutrale prikkel gaat de onvoorwaardelijke prikkel niet voorspellen, maar raakt beladen 
met de evaluative waarde van de onvoorwaardelijke prikkel. 

 
Baeyens, Eelen en Van den Bergh (1990)  mensen een neutraal persoon aantrekkelijker of 
onaantrekkelijker gaa vinden als ze deze persoon herhaald samen zien met een antrekkelijk of 
onaantrekkelijk iemand. 
 Dekmantel = onderzoek naar verband tussen electrodermale activiteit en de subjectieve 

beoordeling van visele prikkels. 
 Elektroden bevestigd  foto’s van gezichten beoordelen op aantrekkelijkheid. 
 Achterhalen welke gezichten de deelnemer aantrekkelijk, onaantrekkelijk of neutraal vond. 
 Op basis van deze beoordelingen koos de proefleider  de 3 meest aantrekkelijke, 

onaantrekkelijke en 12 neutrale foto’s. 
 3 soorte paren: 

 Aantrekkelijk – neutraal 

 Onaantrekkelijk – neutraal 

 Neutraal – neutraal 
 Diapresentatie zodat de timing exact gecontroleerd kon worden. 
 Na deze fase vroeg de onderzoeker om nog eens de aantrekkelijkhei van de gezichten van de 

leerfase te beoordelen. 
 Laatste taak = voor elk oorspronkelijk neutraal gezicht dat als eerste van een paar was 

opgetreden, aanwijzen welk gezicht erop gevolgd was. 
 Gezichten die gepaard waren gegaan met een aantrekkelijk gezicht werden na de leerfase als 

aantrekkelijker beoordeel, en gezichten die gepaard waren gegaan met een onaantrekkelijk 
gezicht werden na de leerfase als onaantrekkelijker beoordeeld. 



 Deze evalatieve conditionering trad op ongeacht of de deelnemers zich bewust waren van de 
samenhang tussen neutrale gezichten en (on)aantrekkelijke gezichten. 

 Reflecteren over de maatschappelijke en praktische relevantie. 
 Oorspronkelijke neutrale prikkels door een proces van klassieke conditionering 

stimuluscontrole kunnen krijgen op evaluatieve gedragingen. 
 Corteen en Wood hun proefopzet laat niet toe om een onderscheid te maken tussen 

signaalleren en evaluatief leren. 
 Theoretische relevantie H4 +H5. 
 Ook niet nodig dat de voorwaardelijke en de onvoorwaardelijke prikkel uit dezelfde categorie 

komen. 
 
Staats en Staats (1957)  zinloze lettergrepen een gunstige of ongunstige evaluatieve betekenis 
kunnen verwerven als ze herhaaldelijk gevolgd worden door woorden met respectievelijk een 
positieve betekenis en een negative betekenis. 
 Attitudes via klassieke conditionering kunnen verander worden  H5 
 Bij klassieke conditionering leren we een gedrag vertonen als reactie op een andere prikkel 

dan de prikkel die het gedrag bij het begin van het leerproces al uitlokt. Een oorspronkelijke 
neutrale prikkel krijgt stimuluscontrole over het gedrag. 

 
Voorwaarden voor klassieke conditionering. 

1. Het samen optreden van een onvoorwaardelijke en neutrale prikkel leidt er niet altijd in even 
sterke mate toe dat de neutrale prikkel een onvoorwaardelijke prikkel wordt.  

2. Meestal treedt er een sterkere klassieke conditionering op naarmate de onvoorwaardelijke 
prikkel een meer extreme betekenis heeft. Ook contiguïteit (=samenhang in ruimte en tijd) 
tussen de neutrale en onvoorwaardelijke prikkel is van beland. 

3. Er treedt een klassieke conditionering op als de onvoorwaardelijke en de voorwaardelijke 
prikkel vaker samen optreden. 

4. Ook de volgorde waarin de neutrale en de onvoorwaardelijke prikkel optreden is van invloed 
op de snelheid waarmee de conditionering tot stand komt. 

 Bij signaalleren wordt een neutrale prikkel die een onvoorwaardelijke prikkel voorafgaat, 
gemakkelijker met die onvoorwaardelijke prikkel geassocieerd dan als ze tegelijk 
optreden of als de neutrale prikkel achteraf komt. Signaalleren maakt dat we 
gebeurtenissen in onze omgeving kunnen voorspellen. 

 Ook bij evaluatief leren gaat de conditionering gemakkelijker als de neutrale prikkel aan 
de onvoorwaardelijke prikkel voorafgaat, al treedt er ook een zogenaamde gelijktijdige of 
terugwaartse conditionering op. 

Opdat signaalleren zou optreden is het verder belangrijk dat er een logische samenhangbestaat 
tussen de voorwaardelijke prikkel en de onvoorwaadelijke prikkel. 
 Deze contigentie bij signaalleren is zelfs belangrijker dat contiguïteit.  
 Bij evaluatief lereb us het niet zo belangrijk dat er een contigentie bestaat tussen de 

voorwaardelijke en de onvoorwaardelijke prikkel. 
  moeten de samenhang tussen de neutrale prikkel en de onvoorwaardelijke prikkel bewust 

waarnemen opdat er signaalleren optreedt. 
 Evaluatief leren treedt ook op als het individu zich niet bewust is van een verband. 
 Nog een verschil tussen signaalleren en evaluatief leren is dat de eerste vorm van leren 

moeilijker verloopt als de onvoorwaardelijke prikkel al redelijk goed voorspeld wordt door 
een andere voorwaardelijke prikkel. 

 Signaalleren blijkt ook gevoelig te zijn voor occasion setting. = als een neutrale prikkel alleen 
samengaat met een onvoorwaardelijke prikkel op voorwaarde dat er een derde neutrale 
prikkel aanwezig is, het individu leert dat de neutrale prikkel de onvoorwaardelijke prikkel 
alleen onder die omstandigheid voorspelt. 

 Evaluatief leren lijkt zich gemakkelijker te veralgemenen dan signaalleren. 



Verandering van de voorwaardelijke respons. 
Als een neutrale prikkel door signaalleren een voorwaardelike prikkel is geworden, bloijft hij niet 
altijd onder controle houden op de voorwaardelijke respons. = uitdoving. 
 Een aangeleerde maar uitgedoofde voorwaardelijke respons op een voorwaardelijke prikkel 

kan vrij snel weer herleerd worden zodra de voorwaardelijke en de invoorwaardelijke prikkel 
weer samen optreden. 

 Na een uitdovingsprocedure blijft er toch iets hangen van de aangeleerde samenhang, maar 
deze is niet meer waarneembaar in het gedrag. Uitdoving is niet hetzelfde als “vergeten”. 
Vergeten = het minder sterk worden van het aangeleerde verband, doordat er teveel tijd zit 
tussen 2 opeenvolgende aanbiedingen van de voorwaardelijke prikkel. Uitdoving kan op zijn 
beurt wel vergeten worden. 

 Als een neutrale prikkel door de associatie met een onvoorwaardelijke prikkel een 
evaluatieve waarde heeft verkregen, kan die waarde blijven bestaan als de prikkel niet meer 
met de onvoorwaardelijke prikkel optreedt. Uitdoving = de loginsche samenhang tudde de 
voorwaardelijke en de onvoorwaardelijke prikkem wordt doorbroken. 

 De voorwaardelijke respons na evaluatieve conditionering neemt wel af als in de plaats van 
de voorwaardelijke prikkel, de onvoorwaardelijke prikkel een aantal keren alleen voorkomt. 
Om 2 redenen eigenaardig: 

 Het alleen aanbieden van de voorwaardelijke prikkel leidt niet tot een vermindering van 
de voorwaardelijke respons. 

 Als de onvoorwaardelijke prikkel tijdens het leerproces een aantal keren alleen optreedt, 
bemoeilijkt dit de evaluatieve conditionering niet. 

 Deze tegenconditionering gaat trager dan het oorspronkelijke leerprocesn laar treedt zovel 
op bij signaalleren als evaluatief leren. 

 Postacquisitie revaluatie = de betekenis van de onvoorwaardelijke prikkel na het leerproces 
verandert zonder dat de prikkel in zijn nieuwe betekenis salen optreedt met de 
voorwaardelijke prikkel. 
Voor signaalleren is de postacquisitie revaluatie herhaaldelijk anagetoond, ook aanwijzingen 
dat het verschijnsel optreedt bij evaluatief leren. Maar evidentie is niet zo duidleijk. 
Als door evaluatief leren de instrinsieke waarde van een voorwaardelijke prikkel verandertn 
zou postacquisitie revaluatie niet mogen optreden. 

 
Prikkelveralgemening en stimulusdiscriminatie. 
Corteen en Wood (1972)  verwerft niet alleen de voorwaardelijke prikkel stimuluscontrole over de 
voorwaardelijke respons.  
 Neutrale prikkels die nooit samen met de onvoorwaardelijke prikkel zijn aangeboden, maar 

die op een belangrijke dimensie op de voorwaardelijke prikkel lijken, kunnen ook de 
voorwaardelijke respons uitlokken. = prikkelveralgemening og stimulusgeneralisatie. 

 Prikkelveralgeming treedt zelfs op bij uitdoving. 
 Het complement van de prikkelveralgemening = stimulusdiscriminatie.  prikkels die lijken 

op een neutrale prikkel die een voorwaardelijke prikkel wordt, maar die zelf nooit samen met 
de onvoorwaardelijke prikkel wordt aangeboden, na een beginperiode van 
prikkelveralgemening de voorwaardelijke respons niet meer uitlokken of zelfs een respons 
uitlokken die tegengesteld is aan de voorwaardelijke respons. 

 Waat bepaalt of er stimulusveralgemening of –discriminatie optreedt?  beide 
verschijnselen treden op tav neutrale prikkels die nooit samen met de onvoorwaardelijke 
prikkel zijn aangeboden? Veralgemening treedt echten ten aanzien van neutrale prikkels die 
in de loop van de leerfase helemaal niet aangeboden worden, terwijl discriminatie optreedt 
ten aanzien van prikkels die in de loop van de leerfase wel optreden maar niet samen met de 
onvoorwaardelijke prikkel. 

 Onderzoek corteen en wood = prikkelveralgemening, op grond van  een semantische 
gelijkenis. 



 De principes van klassieke conditionering niet alleen inzicht helpen bieden in eht leren 
inderscheiden en categoriseren van prikkels met bepaalde fysische kenmerken, maar ook van 
prikkels met bepaalde betekeniskenmerken = processen van cognitieve en affectieve 
betekenisverlening. 

 
Hogereordeconditionering. 
Als een neutrale prikkel een voorwaardelijke prikkel is geworden = kan deze op zijn beurt als 
onvoorwaardelijke prikkel functioneren bij een nieuw conditioneringsproces waarbij individuen een 
voorwaardelijke respons leren vertonen in reactie op een nieuwe neutrale prikkel. = 
hogereordeconditionering. 
 Meeste vroege experimenten over evaluatief leren gebeurden met onvoorwaardelijke 

prikkels ide door een eerder leerproces een betekenis hadden gekregen. 
 De bestudeerde gedragingen zijn bij signaalleren vaak zelfs reflexlmatig van karakter. = 

autonome, onwillekeurige reacties waarbij vooral gladde spieren en klieren zijn betrokken = 
viscerale reflexreacties. Bij evaluatief leren : appreciatie die op zijn beurt vermoedelijk 
anageleerd is. 

 Interpretatie lijkt weinig plausibel  
Zanna, Kiesler en Pilkonis (1970)  evaluatieve conditionering vasttellen met woorden als neutrale 
prikkels, elektrische schokken als onvoorwaardelijke prikkels en de ongunstigheid van de betekenis 
die de deelnemers aan de woorden hechten als voorwaardelijke respons. 
 
Operante of instrumentele conditionering versterkingscontrole. 
Basisprincipes. 
Instrumentele conditionering = het uitbrengen beïnvloed van gedragingen die al tot het 
gedragsrepertorium behoren. = gedragingen die voortkomen uit het initiatief van de handelende 
persoon. = operante gedragingen of operanten. 
+ verwerven veranderingen in de situatie die op het gedrag volgen controle over het gedrag. 
 Instrumentele of operante conditionering = de kans dat de snelheid of intensiteit en/of de 

ferquentie waarmee een bepaald gedrag in de toekomst wordt vertoond, verandert in 
functie vvan de gevolgen die het uitbrengen van dit gedrag heeft; of in finctie van 
veranderingen in de situatie die op het gedrag volgen. 

 Mogelijk dat de veranderingen niet onder controle staan van de operant, maar dat ze er 
contigent mee optreden waardoor ze een gevolg van de operant lijken en het uitbrengen van 
de operant beïnvloeden. 

 Bekrachtiging of versterking = als de veranderingen in het leerproces aangenaam zijn voor 
het individ. 

 Onaangenaam = straffen 
 Versterking kan inhouden dat er een aangename (appetitieve) prikkel aan de situatie wordt 

toegevoegd of dat een onaangename (aversieve) prikkel weggehaald wordt. 

 Eerste geval = positieve bekrachtiging 

 Tweede geval = negatieve bekrachtiging 
 Bij instrumentele conditionering is er geen prikkel die het gedrag reflexmatig uitlokt? Wel 

mogelijk dat een aan het operante gedrag voorafgaande prikkel stimuluscontrole (andere 
betekenis dan klassieke conditionering!) verwerft op het gedrag. 

 Gebeurt na het gedrag niet onder alle omstandigheden een bepaald gevolg optreedt, alleen 
onder bepaalde voorwaarden  als er een andere prikkel optreedt doe signaleert dat er 
contigentie geldt = discriminatieve prikkel. = prikkel die toelaat om een onderscheid te 
maken tussen situaties waarin een bepaalde versterking of bestraffingscontigentie geldt (of 
andere contignenties tellen) 

 S-delta = prikkel die aangeeft dat de contigentie tussen gedrag en verandering in die situatie 
niet geldt. 



 Operante conditionering  = verband bestaat tussen het eigen gedrag en de op dat gedrag 
volgende veranderingen in de omgeving. Het gaat fundamenteel om het leren van een 
verband tussen het eigen gedrag en veranderingen in de omgeving en bij het uitbreiden van 
het leren dat de omgeving controleerbaar is. 

 
Bravo, u wint (maar niet heus) : een voorbeeld van onderzoek. 
Svartdal (1995)  of gedrag van mensen verandert in functie van de belonging of straf die erop 
volgt, zelfs als de belongingen en bestraffing ingaat tegen de verabele instructies die officieel als 
criterium dienen voor wat goed is en wat slecht. 
 Onderzoek ging over de nauwkeurigheid waarmee mensen de kracht schatten die ze op een 

voorwerp uitoefenen. 
1ste fase 
 Knop induwen met een kracht die even groot was als wanneer een gewicht van 2 kg op de 

knop werde gelegd. 
 Knop bevestigd aan een weegschaal. 
 Gewicht tussen 1.9 en 2.1 werd beschouwd als goed.  beloond met lampflitsen en een 

vrolijke reeks geluidtonen. 
 Te licht indrukken = 2 korte lage bieptonen. 

Te hard indrukken = 2 korte hoge bieptonen. 
 80 keer in blokken van 20 beurten. 
2de fase 
 Verschillende instructie afhankelijk van de conditie. 
 Helft = volgende beurten meer gewicht simuleren 
 Helft = volgende beurten minder gewicht simuleren. 
 Onderzoeker vertelde ook dat ze opnieuw feedback zouden krijgen, maar minder informatief, 

zodat ze sterker op hun eogen inschatting moesten vertrouwen. 
 Goed uitvoeren van de taak werd doorgaans beloond en het slecht uitvoeren bestraft, maar 

er zouden ook beurten zijn waarbij de feedback misleidend zou zijn. 
 Deelnemers die meer gewicht moesten simuleren, werden altijd beloond als ze minder 

gewicht simuleerde en bestraft als ze meer simuleerde en omgekeerd. 
 Verbale instructies zorgden ervoor dat de geloofwaardigheid van de feedback al bij voorbaat 

ondermijnd werd. 
 Eerste fase leerde de deelnemers over de vier blokken van 20 proefbeurten steeds beter 2 

kilogram te benaderen. 
 Bij de volgende blokken daalde echter de uitgevoerde kracht van de deelnemers. 
 Eerste groep = na 6 blokken van 20 proefbeurten gemiddeld uit op 1.6 kg 
 Tweede groep = gemiddelde van 3.6 kg. 

 
Voorwaarden voor instrumentele conditionering. 
Instrumentele conditionering treedt niet altijd even strek op of even gemakkelijk. 
 Ook hier is contigentie tussen egdrag en prikkel van belang. 
 In veel onderzoek wordt niet de ferquentie of de intensiteit van een respons als afhankelijke 

variabele gebruikt, maar wel of de deelnemers in staat zijn de samenhang of het gebrek 
daaraan tussen hun gedrag en veranderingen in de omgeving te verwoorden. 

 Ook de contiguïteit tussen het gedrag en de verandering in e situatie is van belang. 
 Operante conditionering werkt maw beter met veranderingen die sneller op het gedrag 

volgen dan met gedragsgevolgen die pas na een zekere tijd op het gedrag volge. 
1. Versterking bevat vaak meer informatie dna betsraffing. 
2. Versterking en bestraffing gaan gepaard met emotionele reacties. 

Negatieve emotionele reacties op straffen zijn vaak ook intenser dan positieve emotionele 
reacties op versterkers, zodat ze meer de aandacht afleiden van het leerproces. 

3. Sociale straffen kunnen de relatie verstoren (dat men de persoon afwijst en niet het gedrag) 



4. Een intermitterend bestraffingsschema kan door het individu worden waargenomen als een 
intermitterend versterkingsschema. 

5. Sociale versterking volgt vaak sneller op het gedrag dat sociale straf. 
 Feit dat een individu weet dat hij iets doet wat gestraft kan worden 
 Wordt ingewenst gedrag vaak vertoond omdat het op zichzelf prettige gevolgen heeft. 

 
Secundaire versterkers en straffen. 
Primare versterkers en betsraffers. 

1. Secundaire bekrachtigers zijn niet deprivatiespecifiek, primaire bekrachtigers wel. 
2. Ten aanzien van secundaire versterkers treedt niet snel verzadiging op. Bij een primaire 

versterker bevredigt de positieve versterking de behoefte. 
3. Sommige bekrachtigers en bestraffers zijn niet gemakkelijk te gebruiken of roepen ze 

ethische vragen op. 
 
Insko (1965)   interviewde studenten telefonisch over de door het verwachte gevolgen van de 
feestweek in het lentesemester. 
 Bij de helft zei hij goed als ze een gunstig gevolg noemde, bij de andere helft zei hij goed als 

ze een ongunstig gevolg noemden. 
 Een week later vroeg hij de studenten of ze voor of tegen de feestweek waren  

weerspiegelde hun antwoord nog altijd de mate waarin ze een week tevoren waren beloond 
om een gunstige vs ongunstige voorwaarden te benadrukken. 

Staats en Staats (1957,1958)  interpreteerde zijn resultaten als veranderen van attitudes. 
 
Gedragsketens en boetseren. 
Op het eerste zicht kan met instrumenteel leren alleen de frequentie of uitbreningsprobabiliteit van 
eenvoudige gedragingen worden veranderd  misleidend  door een opeenvolging van 
conditioneringsprocessen kunnen er ingewikkelde gedragingen worden aangeleerd, die van nature 
niet zouden voorkomen. 
 Gedragketen if een opeenvolging van eenvoudigere gedragingen die telkens maar kunnen 

vertoond worden als het logisch voorafgaande gedrag eerst is vertoond. 
 Als een gedrag moet worden aangeleerd dat nooit spontaan voorkomt en dat ook niet op te 

delen is in een gedragsketen, dan kan dit egdrag alsnog via intsrumente conditionering 
worden aangeleerd.  gebruik maken van boetseren of shapen. 
= eerst het spontaan voorkomende gedrag dat het meest lijkt op het aan te leren gedrag 
wordt bekrachtigd. 

 Principe dat ten grondslag ligt van het aanlren van allerlei kunstjes aan huisdieren. 
 
Ongedaan maken van instrumentele conditionering. 
 Mogelijk gedrag te veranderen nadat het door instrumentele conditionering is beïnvloedt. 
1. 1ste mogelijk  = uitdoving 
2. 2de mogelijkheid = het bekrachtigingsschema te veranderen door in de plaats van versterkers, 

straffen te gaan geven of in de plaats van straffen versterkers. (bijkomende straffen of 
versterkers) 
Als de bedoeling is om de frequentie of de uitbrengingskans of snelheid van een gedrag te 
verminderen, is het mogelijk om gedrag te gaan versterken dat er incompatibel mee is. 
 
 
 
 
 
 
 



Hoofdstuk 3: interne beroering. 

Confrontatie met allerlei lichamelijke gewaarwordingen en affectieve toestanden = veel gedragingen 
=  als reactie in respons op deze prikkels. 
 Expressieve functie vervullen en / of instrumenteel zijn om een aversieve toestand op te 

heffen of te vermijden, of om een prettige toestand te verkrijgen of in stand te houden. 
 Gevoelens en stemmingen = interne prikkels  
 Gaat niet om een verandering in perceptie van een interne toestand, maar om ene 

verandering in een interne toestand, zelf onder invloed van externe prikkels. 
 De omgeving kan van invloed zijn op de mate waarin mensen aandacht besteden aan interne 

toestanden of om de mate waarin mensen er last van hebben.  
 We vragen ons af  of en hoe externe prikkels een invloed hebben op het optreden en op de 

kwalitative aard van interne gewaarwordingen, ook als ze geen invloed hebben op een 
objectieve fysiologische toestand of als ze doorgaans nniet als een normale uitlokker van 
bepaalde emoties of lichamelijke gewaarwordingen gelden. 

 Stemmingen zijn doorgaans diffuser dan emoties, duren langer, zijn minder uitgesproken en 
zijn minder duidlijk op een bepaalde oorzaak terug te voeren. 

 
Sociale vergelijking, vaardigheden, opinies en emoties. 
Stanley schachter  baanbrekend werk op domein van exteren invloeden op emoties. Zijn 
benadering is een toepassing van de theroie van de sociale vergelijking (leon fetsinger) 
 
Leon festingers theorie van de sociale vergelijkung. 
De rol van (geen) ufo’s in de onwtikkeling van een theorie. 
Sociale beïnvloeding in groepen. 
 Ontwikkeling rond 1950 van een kleine sekte, die geloof hechtte aan de boodschap die ene 

charismatische zienster beweerde te hebben ontvangen van een andere planeet. 
 Festinger, Riecken en Schachter (1956)  groep infiltreren. 
 Het geschokte vertrouwen in de juistheid van hun eigen opvattingen of opninies leidde dus 

tot het scheppen van een nieuwe sociale realiteit. 
 
Hoofdlijnen van de theorie. 
Festinger heeft zij theorie meest systematisch uiteengezet 
 Basishypothese = mensen ernaar streven hun metingen en vaardigheden te evalueren. 
 Evaluatie op grond  van een evaluatie standaard. In vele gevallen is evaluatie op grond van 

objectieve gegevens niet mogelijk. 
 Hoe kan sociale vergelijking bijdrage tot de evaluatie van meningen en vaardigheden. 
 De waarde van mentingen is gebaseerd op het gevoel dat ze correct zijn. Dat gevoel kan 

verkregen worden door de vaststelling dat anderen er dezelfde mening op na houden. Een 
goede mening is een mening die door veel anderen wordt gedeeld. 

 In het geval van vaardigheden deldt he omgekeerde. Hoe meer hoe beter. Een goede score 
op vaardigheid is een score die hoger is al de anderen. 

  Als mensen kunnen kiezen met wie ze zich vergelijken, kiezen ze op grond van het 
voorgaande iemand waarvan ze denken dat die op vlak van de relevante mening of 
vaardigheid dicht bij hen aansluit. 

Dreyer  vond dat tieners aan wie na een vaardigheidstest werd gezegd dat ze veel beter hadden 
gescoord dan gemiddeld, of dat ze veel slechter hadden gescoord dan gemiddeld, zeiden ze dat ze 
het redelijk hadden gedaan. 



 Dit verschijnsel ligt mee aan de basis van de paradoxale vaststelling dat degene die rond het 
gemiddelde scoren, hun eigen prestatie als beter schatten dan degenen die ver boven het 
gemiddelde zitten. 

 Als het proces van sociale vergelijking in een groep leidt tit de vaststellingen dat de meningen 
en vaardigheden van anderen verschillen van de eigen meningen en vaardigheden, 
activeerdt dit een tendens om het verschil tussen zichzelf en de anderen te verminderen. 

 Deze tendens kan tot verschillende soorten gedrag leiden: 

 Mensen kunnen ernaar streven hun eigen meningen en vaardigheden te veranderen. 

 Mensen kunnen proberen om de meningen en vaardigheden van andere te veranderen. 

 Mensen kunnen proberen om de groep van vergelijkingspersonen te herdefiniëren. 
 Welke strategie om het zelf-ander verschil te verkleinen is afhankelijk van de waargenomen 

eigen positie in de groep + ook afhankelijk van de waargenomen hegemoniteit in de groep. 
 Ongecompliceerd streven naar uniformiteit bij meningen. 
 Bij vaardigheden is er echter een conflict tussen het streven naar gelijkheid enerzijds en de 

unidirectionele neiging om het beter te doen dan anderen anderzijds. 
 Zodra iemand het beter doet dan de anderen, kan hij/zij ophouden met zichzelf te vergelijken 

met die groep, en een andere groep zoeken. 
 Dit gebeurt niet vaak doordat: men zich aan de eigen groep hecht (+er zijn niet altijd andere 

groepen voor handen). Hoe groter de aantrekkingskracht tot een groep, hoe sterker de druk 
in de richting van condormiteit. 

 
Sociale vergelijking en emoties. 
Stanley schachter (1959 , 1964)  veel emoties gaan gepaard met een verhoging van fysiologische 
activiteit. Tegelijk kon er geen eenduidig verband worden gelegd tussen de mate en de aard van deze 
fysiologische activiteit en de aard of de intensiteit van de emotie. 
 Hypothese = emoties komen tot stand doordat mensen als reactie op bepaalde prikkels een 

zekere fysiologische opwinding ervaren die ze in emotionele termen verklaren. 
 Het ervaren van fysiologische opwinding = lokt een evaluatieproces uit. Het is de fysiologishe 

opwinding die aanzet geeft tot een cognitief proces en het is dit cognitief proces dat de aard 
van de ervaren emotie bepaalt. 

 Sommige omstandigheden lokken een zekere mate van fysiologische opwinding uit, deze 
opwinding gaat meestal gepaard met lichamelijke gewaarwordingen. Mensen zijn van nature 
geneigd om die gewaarwordingen te willen evamlueren. 

 Wanneer mensen een objectieve verklaring vinden die henzelf waarschijnlijk voorkomt dan 
houdt dat evaluatieproces op. 

 Wanneer mensen er niet in slagen om in hun gedragssituatie een passende verklaring te 
vinden voor de ervaren lichamelijke gewaarwordingen, zoeken ze een verklaring door zich te 
vergelijken met anderen die zich in dezelfde situatie bevindne. 

 De evaluatie van fysiologische toestanden gebeurt volgens schachter dus zoals festinger de 
evaluatie van meningen en vaardigheden beschrijft. 

 Predicties die worden afgeleid uit de theorie: 

 De mate waarin mensen ervoor kiezen om samen met anderen te zijn vs alleen te blijven 

 De keuzes die mensen maken voor het gezelschap van bepaalde en  tegen het gezelschap 
van andere vergelijkingspatronen. 

 De omstandigheden waarin mensen ervan af zullen zien om zich met anderen te 
vergelijken. 

 De mate waarin iemands zelfbeschrijvingen op het vlak  an emoties afhangt vna het 
emotie expressieve gedrag van anderen. 

 
 
 



Angst en sociaal gedrag. 
Eenzaamheid of sociale isolatie leidt vaak tot angst en tot psychisch lijden of pijn. 
 Als eenzaamheid tot angst leidt, leidt een experimenteel gemanipuleerde toename van angst 

dan tot een toename in het zoeken van gezelschap. 
 Volgens de theorie van sociale vergelijking moet het anwtoord bevestigend zijn. 

 
Liever samen of alleen? 
 Nodigde 62 meisjesstudenten uit. 
 Altijd een aantal deelnemers (5 tot 8) op hetzelfde tijdstip aanwezig waren. 
 Om het angstniveau te manipuleren = elektroshocks krijgen. 
 Aan de helft van de studenten werd verteld dat die echt pijnlijk waren. =hoge angstconditie. 
 Aan de andere helft werd verteld dat ze licht waren en enkel een onaangename kitteling 

veroorzaakte. = lageangstconditie. 
 Daarna op een zelfbeoordelingschaal aanduiden hoe erg ze er tegen op zagen om straks een 

shock te krijgen. 
 Iederen kreeg te horen dat ze ongeveer tien minuten moesten wachten tot de apparatuur 

klaar was en zij aan de beurt kwamen. 
 Aanduiden hoe ze wachtperiode wilden doorbrengen: alleen, samen met anderen of geen 

voorkeur. 
 = meting van de afhankelijke variabele = de zelfbeoordeling fungeerde als de meting van d 

elate waarin de deelnemers alleen of samen met anderen wilden wachten. 
 Ze konden ook  hun definitieve toestemming geven of intrekken. 
 = bijkomende manipulatie test. 
 Hierna was het experiment afgelopen en kregen ze nog een summière debirefing of 

experimentele nazorg. 
 In de hogeangstcondtitie zeiden 6 van de 32 deelnemers dat ze niet wilden meedoen. 
 In de lageangstconditie deed neimand dat 
 Angstscores van de hogeangstconditie waren hoger dan de lageangstcondtitie. 
 In de hogeangstconditie verkoos 2/3 samen te wachten, in de lageangstconditie slechts 1/3. 
 Angst leidt tot affliliatie. 

 
Waarom leidt angst tot affiliatie? 
Naast de hypothese die men afleide van de sociale vergelijkingstheorie, leidde schachter ook de 
angstevaluatiehypothese: 

 Indirecte angstreductie : gezelschap zou hen afleiden 

 Intvluchting : sociale steun verwerven om te protesteren tegen de gang van zaken. 

 Cognitieve klaarheid- of onzekerheidsreductie: bijkomende informatie krijgen 

 Directe angstreductie: onvoorwaardelijk angstreducerend effect. 
 Eerst onderzocht of het iets uitmaakte welke anderen beschikbaar zijn als gezelschap.  opf 

het iets te maken had of het lotgenoten waren. 
 Volgens de anstevaluatiehypothese zijn alleen lotgenoten instrumenteel voor de evaluatie 

van de eigen angst. 
 Ook de ontvluchtingshypothese en de hypothese van de cognitieve klaarheid, ook 

onzekerheidshypothese genoemd, voorspellen dat mensen vooral het gezelschap van 
lotgenoten opzoeken. 

 Volgens de hypothese van de indirecte angstreductie hebben mensen vooral baat bij niet-
lotgenoten. 

 Volgens de hypothese van de directe angstreductie maakt het niet uit. 
 

 Opnieuw joeg schachter de studente een grote angst aan : e, konden ze kiezen alleen te 
wachten, met anderen of geen voorkeur. 



 

 De onafhankelijke variabele wad was de omschrijving van wie de anderen waren met wie 
men kon kiezen om samen mee t ewachten. (lotgenoten of andere studenten) 

 6 van 10 kozen lotgenoten. 
 Samenkeuze bij hoge angst was dus selectief, het ging om een gerichte keuze voor het 

gezelschap van de medestudenten die ook klaargemaakt werden voor dezelfde schok^roef, 
en die dus beschouwd kon worden als personen die zich in een vergelijkbare toestand 
bevinden als de angstig gemaakte deelnemers. 

 Bevinding vormt een probleem voor de hypothese van de indirecte angstreductie(voorspeld 
een tegengesteld patroon) en de hypothese van de directe angstreductie (geen verschil in 
keuze) 

 In ene volgende stap toetste schachter de plausibiliteit van de ontvluchtinghypothese en de 
onzekerheidsreductiehypothese door de mogeljkheid tot verbale communicatie te 
manipuleren. 

 Beide verklaringen veronderstelden dat mensen in een angstsituatie vooraf of alleen 
gezelschap zouden zoeken als ze verwachten dat ze met hun gezelschap konden praten. 

 2maal 2 proefopzet met 2 angstniveau (hoog vs laag)  en 2 niveaus van mogeljkheid tot 
communicatie. 

 Zwijgcondities: eventueel samen wachten geen woord tegen mekaar zeggen. 

 Condities met irrelevante communicatie : over alles praten, buiten het experiment of 
elektrische schokken. 

 Een verklaring voor de toename van affiliatief gedrag veroorzaakt door een aanstaanjagende 
situatie lijkt dus niet te liggen in een proces waarbij de verbale communicatie ene cruciale rol 
speelt. 

 
Gump en Kulik (1997)  vervolgonderzoek waarin ze het angstniveau en het al dan niet lotgenoot 
zijn binnen een enkel proefopzet manipuleerden. 
 Tijdens een individuele instructiefase kregen de deelnemers te horen dat het onderzoek over 

stoornissen in de bloedsomloop ging. 
 Helft kreeg te horen dat ze een band om de arm zouden krijgen en dat deze opgeblazen zou 

worden met een lichte irritatie als gevolg. (lageangstconditie) 
 Helft kreeg te horen dat de band rond de arm en bortskas kwam die opgeblazen zou worden 

tot ze evenveel pijn zouden hebben als sommige hartpatiëten. (hogeangstconditie. 
 Vervolgens per twee hun beurt afwachten zonder met elkaar te praten. 
 Wachtperiode = 2 min 
 In de hogeangstconditie keren de deelnemer van de conditie met gelijke ander langer naar 

elkaar dan de deelnemers van de conditie met een ongeljk ander. 
 In de lageangstconditie keken ze iets langer (niet sygnificant) naar een ongelijke ander dan 

een gelijke ander. 
 Mensen bij hige angst affiliatie vertoonden met een lotgenoot, maar minder dan met een 

niet-lotgenoot en dat de voorkeur voor lotgenoten boven niet-lotgenoten specifiek te maken 
had met de angst. 

 
Samenzijn: angstreductie of zelfevaluatie. 
Waarom leidt interne emotionele beroering tot een sociale reactie? 
 2 hypothesen die geen verbale communicatie vereisten: 
 Directie angstreductie = mensen worden minder bang als ze samen zijn 
 Zelfevaluatie hypothese =  

1. Samenzijn leidt tot een gelijkwording of assimilatie van de emoties tussen individuen. 
2. Deze assimilatie is het grootst in de groepen van mensen die initieel matig van elkaar 

verschillen. 



Wgrightsman (1960)  met eenzelfde experiment vooruitgang boeken in het anwoord op de vraag 
van de twee theorieën = angstreductie of zelfevaluatie via sociale vergelijking = de meest plausobele 
was. 
 Belangrijk dat de predicties uit de ene theorie duidleijk verschilden van de predicties uit de 

andere theorie. 
 
Methode. 
 Alle deelnemers een hoog angstniveau opgewekt. 
 Elk van de vier samen uitgenodigde deelnemer werden bij hun aankomst door een 

vrouwelijke assistente, gekleed als verpleegster naar een individuele kamer gebraccht. 
 Aan een tafel met medisch materiaal. 
 Korte vragenlijst invullen, alle verdere informatie zou eggeven worden via de luidsprekers. 

Daarna wed elke deelnemer alleen gelaten. 
 “we zullen het glucosegehalte in uw bloed op drastische wijze moeten veranderen en nagaan 

of dit een effect heeft op uw bekwaamhed om verstandelijke problemen op te lossen” 
 Eerst een bloedstaal nemen 
 Inspuiting of een reeks inspuitingen geven dvan ongeveer anderhalve kubieke centimeter let 

een hypodermische naald, zodat de inspuitingen meer pijn zullen doen dan en gewone 
inspuiting. 

 Gevoel van sufheid en energieloosheid. 
 Het nieuwe glucosineniveau op een absoluut maximum ligt dicht bij de grens waarbij men 

een glucoseshock .. krijgt. 
 Belangrijkste vraag = bedoeld als meting van het angstniveau van de deelnemer  de 

ethische commissie voor psychologisch onder vraagt dat u hierop aanduidt hoezeer u op uw 
gemak of ongemak voelt als proefpersoon in een experiment waarbij een bloedtest 
genomen, een hyperdermische injectie en veranderingen aan uw fysiologische toestand 
aangebracht worden. = eerste angstmeting. 

 Experimentele behandeling was hiertoe identiek over alle deelnemers. 
 3 condities: 

 Alleenconditie 

 Conditie samen spreken. 

 Conditie samen zwijgen. 
 Na de wachtijd werd de deelnemers verzocht een laatste vragenlijst in te vullen. 
 Nogmaals de angstschaal 0-100 punten aangeboden ( tweede angstmeting) 
 Zodra ze de vragen hadden beantwoord was het experiment afgelopen. 
 26 van de 204 deelnemers wensten niet meer meet te werken = geslaagde 

hogeangstmanipulatie. 
 Onderzoek ethisch aanvaardbaar te maken. 

 
Resultaten ivm angstreductie. 
 De eerste anstmeting was voor alle deelnemers onder identieke angstaanjagende 

omstandigheden verlopen, = geen significante verschillen. 
 Bij de tweede angstmeting waren er evenmin significante verschillen tussen de drie 

condities. 
 In elke conditie was er wel een angstvermindering 
 Verantwoord om de angstreductiehypothese te weerleggen. 

 
Resultaten ivm angstevaluatie. 
De voor de falsifiëringstoets van de theorie van de sociale vergelijking relevante afhankelijke 
variabele had ook te maken met verschillen tussen de eerste en de tweede angstmeting. 
 Wederzijdse beinvloeding die al dan niet leidde tot het creëren van een sociale realiteit die 

zich leende tot vlottere sociale vergelijking ten dientse van de zelfevaluatie. 



 Deze emotione assimilatie of door wederzijdse sociale beïnvloeding veroorzaakte 
gelijkwording of groepsvorming werd gemeten dmv een ruwe maatstaf die op dezelfde wijze 
tot stand kwam voor elke groep uit de drie condities. 

 Variatiebreedte voor beide angstmetingen berekend.  verschil tissen de hoogste en de 
laagste angstscore : ruwe maat voor de homogeniteit of heterogeniteit van elke groep. 

 Assimilatie index = hoe groter de assimilatie of groepsvormling, hoe kleiner de index wordt. 
 assimilatie index heeft niets te maken heeft met angstreductie. 

 Festingers theorie over zelfevaluatie via sociale vergelijking op geen enkel moment gebruik 
gemaakt van een concept dat verwijst naar angstreductie. 

 Onder bepaalde voorwaarden, zowel een vermindering als een vermeerdering van angst 
vereenigbaar kan zijn met festingers theorie. 

 Eerste predictie vanuit de zelfevaluatie hypothese = gemiddelde assimilatie index in elk van 
de sociale condities kleiner zou zijn dan 1 en dat ze ook significant kleiner zou zijn dan in de 
alleenconditie.  achterliggende redenering : groepsleden zouden hun angstniveau 
evalueren door zicht met andere te vergelijken en dat er bij de eventuele vaststelling van 
verschillende angstniveaus bij de andere groepsleden druk zou ontstaan om deze verschillen 
te reduceren. 

 Homegenisatie index in de alleenconditie = .98, wat betekent dat de variatiebreedte 
gemiddeld even groot bleef.  

 In de sociale condities lagen de indexen significant lager = .84 en .83 
 De toegenomen uniformiteit is conform met de verwachte druk naar sociale 

vergelijkbaarheid. 
 Het onderzoek steunde dus de zelfevaluatiehypothese voor zover de theorie van de sociale 

vergelijking via wederzijdse sociale beïnvloeding een tendens tot assimilatie ondersteldt. 
 

 In de alleenconditie was er alleen sprake van hypothetische groepen,zodat sociale 
beïnvloeding uitgesloten was. 

 Foutenvariabiliteit = onsystematisch 
 Tweede predictie uit zelfevaluatie hypothese = assimilatie het grootst moest zijn in groepen 

van mensen die initieel matig verschilden? 
 Bij groepen die bij een eerste angstmeting toevallig al zeer homogeen waren, en die dus een 

kleine initiële vb hadden, kon volgens de theorie van de sociale vergelijking de zelfevaluatie 
gemakkelijk verlopen zonder day er veel wederzijdse sociale beïnvloeding nodig was. 

 Bij de groepen die bij de eerste angstmeting zeer heterogeen waren en die dus een grote 
initiële vb hadden, leende de sociale realiteit zich niet tot sociale vergelijking. 

 We verwachten dus dat groepen met initieel sterk onderling verschillende deelnemers en 
sterk onderling gelijkaardige deelnemerss minder homogeen worden dan initieel minder 
heterogeen samengestelde groepen,  = groepen met een intermediaire initiële vb. 

 Toetsen deze predictie door de assimilatie te vergelijken tussen groepen met initieel grote, 
intermediaire en kleine variatiebreedte; 

 Zelfevaluatie geen verbale communicatie vereisten, maar toch gemakkelijker was als 
dergelijke  communicatie mogelijk was zodat bij intermediaire groepen in de ss conditie de 
grootste emotionele gelijkwording te verwachten was.  

 Alleenconditie = controleconditie. 
 Resultaten nodigen niet uit tot een weerlegging van de hypothese  
 Aconditie geen verband tussen assimilatie en initiële heteroginiteit 
 In de ss conditie was er een sterke assimilatie in de groepen mey intermediaire 

variatiebreedte  
 Haast geen assimilatie in groepen met initeel grote variatiebreedte. 

 
 
 



Bspreking + conclusie. 
 Er mocht geen verschil optreden in de verandering van de angstscore tussen extreme 

deelnemers die behoorden tot groepen met grote vs met intermediaire variatiebreedte. 
= blijkt niet het geval. 

 De besproken efecten kunnen geen gevolg zijn van de onveranderlijkheid van extremisten. 
 Enkel de groep waar de extremen in terecht komen zijn belangrijk. 
 Maakt de initiële heteroginiteit van de groep sociale vergelijking mogelijk = dan tredt er 

wederzijdse sociale beïnvloeding. 
 Zowel wederzijdse sociale beïnvloeding als verwerping van devianten optreedt als mensen 

met uiteenlopende emotionele toestanden samengebracht worden. 
 
Leidt angst altijd tot affiliatie? 
De genetische bagage en de leergeschiedenis van een individu kunnen een invloed hebben op het 
gedrag. 
 
Geboorterang, angst en affiliatie. 
 Poging om bij gedeeltelijke of volledige uitschakeling van communicatie het verband tussen 

angst en affiliatie te repliceren, ondervond schachter moeilijkheden bij de statistische 
significantieniveaus van sommige verschillen. 

 Afvragen of de geboorterang van de deelnemers niet verschilde van groep tot groep. 
 Onbeperkte vs beperkte vs geen communicatie: 67% van de eerstgeborenen in de 

hogeangstcondities affliatief reageerde tov 35% van de latergeborenen 
 In de lageangstcondities was er geen verband tussen geboorterang en affiliatieve keuze. 
 Kon zeijn dat de EG vlugger angstig werden en / of dat het verband tussen angst en affiliatie 

sterker was bij de EG. 
 Onder identieke aanstaanjagende proefvoorwaarden bleek 28% van de EG tov slechts 8 % 

van de LG weigerde verder aan de proef mee te werken. 
 

 Schachter en Heinzelmann pijntoleratie van meisjesstudenten. 
 Drie reeksen van 24 elektrische schokken van stijgende intensiteit 
 Bij elke reeks zeggen wanneer ze de schok voelde, wanneer het pijnlijk en heel pijnlijk werd, 

en wanneer ze wilden stoppen. 
 50% van de LG tot en met de maximumschok verdroeg tov 27% van de EG. 
 Hypothese = dat EG vlugger angstig reageren dan LG niet weerlegd kan worden. 
 Verband tussen geboorterang en affiliatieve reactie hing niet af van de gezinsgrootte. 
 Hypothese dat latergeborenen minder vlug angstig werden dan eerstgeborenen  met 

gegevens van Torrance  verband tussen geboorterang en efficiëntie van gevechtspilote,. 
 Aannemen dat hoge angst nadelig is voor het uitvoeren van een heel moeilijke taak. 
 Eerstgeborenen oorlogspiloten vlugger angstig werden en linder efficiënt hun taak 

uitvoerden dan latergeborenen. Verband bleef bewaard binnen elke familiegrootte. 
 Convergerende bevinding voor de hypothese dat EG wanneer angstig, meer affiliatief 

reageren dan LG, verwees schachter naar 2 verschillende studies. 

 Bakan (1949)  aantoonde dat LG relatief sterker vertegenwoordigd waren in een 
steekproef van alcoholisten dan eerstgeborenen. 

 Wiener en Stieper  bij Amerikaanse oud-strijders die psychisch geschokt uit de oorlog 
teruggekeerd waren, en die de kans kregen om in het kader van hun revalidatie gebruik 
te maken van psychotherapie. 

 Bijna 80% van de EG, en 59% van de LG maakte van de mogelijkheid gebruik. 
 Lg in vergelijking met Eg veel minder lang een beroep bleven doen op de tehrapeut. 
 Effect gold binnen elke familie grootte 

 
 



Bouwstenen voor een verklaring. 
 De groepen kunnen dus niet verschillen op vlak van erfelijke eigenschappen, die bijdrage tot 

de ontwikkeling van zogenaamde sociale of asociale eigenschappen. 
 Wetenschappelijke interpretatie die schachter voorstelt voor het verschil in sociale reactie op 

basis van geboorterang. 
 Wat hebben eerste en enige kind met elkaar gemeen = ze zijn beide gedurende enige tijd het 

enige en eerste kind van hun ouders. 
 Latergeborenen moeten het stellen met minder verrsterking van het zoeken van contact en 

van het in aanwezigheid van anderen verblijven. 
 Latergeborenen worden dus minder snel negatief of positief versterkt voor affiliatief gedrag. 
 Eerstgeborenen hebben relatief goed geleerd dat de aanwezigheid van anderen in 

angstaanjagende situaties positieve gevolgen heeft, terwijl later geborenen dat minder 
hebben geleerd maar wel relatief goed hebben geleerd dat de aanwezigheid van anderen 
negatieve gevolgen kan hebben. 

 Probleem = gezinsgrootte is niet constant.  omdat gezinsgrootte samenhangt let 
sociaaleconomische verschillen, maakt dat de gegevens moeilijk interpreteerbaar. 

 
Brede verschillen tussen eerst- en latergeborenen? 
Hoyt en Raven (1973)  eg in vergelijking met lg tijdens het eerste kwartier na de grote aardbevind 
in 1971 meer contact zochten met anderen. 
Galton (1875)  eg meer kans op slagen in universitaire studie en hoger scoorden op streven naar 
succes en prestatiemotivatie. 
 Bevindingen als deze hebben onderzoekers ertoe aangezet om allerlei gedragingen en 

eigenschappen van individuen in verband te brengen met hun geboorterang. 
 
Honger en affiliatie. 
Vaak een onderscheid maken tussen affectieve toestanden en fysieke gewaarwordingen die 
verwijzen naar een behoeftetoestand.  schachter vond het niet nuttig in zijn pogingen om zijn 
theoretische benadering te valideren om ze te scheiden. 
 Getoets of een hongergevoel affiliatieve reacties kan activeren die verklaard kunnen worden 

door de onderstekde behoefte aan zelfevaluatie via sociale vergelijking. 
 Drie verschillende voedseldeprivatie – of hongertoestanden. 

 20 uur grote honger  67% reageerde affiliatief 

 6 uur medium honger  35% 

 0 uur kleine honger niets gegeten 30% 
 Steunt op de veronderstelling dat het hongergevoel bij studenten onduidleijke 

gewaarwordingen genereerde waarbij de andere als insturment voor zelfevaluatie gebruikt 
wordt. 

 
Sociale vergelijking en de aard van emoties. 
Schachter en Singer (1962)  hypothese dat als mensen een verhoogde fysiologische opwinding 
ervaren waarbij ze deze niet aan de hand van objectieve gegevens kunnen evalueren, ze deze 
fysiologische opwindingn evalueren door sociale vergelijking. 
 
Methode. 
Manipulatie van: 

 Fysiologische opwinding 

 Beschikbaarheid van een passende verklaring 

 Gedrag van 1 andere persoon in dezelfde situatie. 
   zogenaamd onderzoek naar de invloed van suproxin vitamine op de gezichtsscherpte. 
 Aan iedereen werd gezegd dat het middel onschadelijk was. 



 Inspuiting die de zogezegde vitaminde bevatte 
 Voor sommige bevatte ze epinefrine, andere was het een zoutoplossing 
 Epiconditie veroorzaakten binnen de 3 à 5 min een verhoogde opwinding. 
 Voor de deelnemers die epiferine hadden gekregen, kreeg een deel te horen dat het middel 

gewoonlijk geen neveneffecten had. Zij beschikten dus niet over een gepaste uitleg zoals in 
de andere conditie welhet geval was. 

 Een derde groep kreeg een foutieve uitleg over de mogelijke neveneffecten. 
 Na de inspuiting moesten de deelnemers 20 lin wachten, deze periode brachten ze door met 

een andere deelnemer = pseudodeelnemer. 

 Euforieconditie 

 Woedeconditie 
 Imitatie index + initiatief index 
 Zelfbeschrijvingen van emoties werden verzameld let vijfpuntschalen die de deelnemers na 

het wachten moesten invullen. De vragenlijsten bevatten 2 cruciame emotie-items: een over 
verwarring en een over blijdschap. Per deelnemer werd de emotie indes berekend op basis 
van beide scores. 

 
Resultaten en voorlopige conclusie.  
 Deelnemers in de opwindinsconditie die geen gepaste uitleg hadden gekregen (geen + foute) 

beschreven zich na contact met een euforische lotgenoot als euforischer dan deelnemers die 
wel een passende uitleg hadden gekregen. 

 De gedragindices toonden hetzelfde patronn, zij het dat alleen de deelnemers uit de foute-
uitlegconditie zich anders gedroegen dan deelnemers uit uitleg conditie. 

 Deelnemers placeboconditiee verschilden op geen enkele meting van de epinefrinecondities. 
 Theorie van de sociale vergelijking kreeg dus steun, maar deze was niet eenduidig. 

Deelnemers in de geenuitleg conditie gedirgen zich niet anders dan deelnemers in de 
overeenkomstige uitlegconditie. 

 Ook de rol van de opwinding leek problemetisch, omdat de placeboconditie niet verschilde 
van de foute-uitleg conditie en de geenuitlegconditie, noch qua open gedrag if 
zelfbeschrijvingen? 

 
Enkele opmerkinen over methode en interpretatie. 
 Resulaten epiferine conditie bevatten 2 problemen tav de theorie. 
1. Toonden de gedragsindices geen verschil tussen de uitlegconditie en de geen uitlegconditie? 
2. De resultaten van de placeboconditie tussen die van de uitlegg en geen uitlegcondities en 

verschilden ze niet significant van. 
 Een mogelijke verklaring voor de afwezigheid van een verschil tussen de geenuitlegconditie 

en de uitlegconditie  sommige deelnemers uit de geenuitleg en foute uitlegconditie 
schreven hun opwinding inderdaad toe aan de inspuiting. 

 De zelfbeschrijvingen en het open gedrag van de deelnemers doe een dergelijke verklaring 
hadden gevonden verschilden significant van die van de deelnemers die ze niet hadden 
gevodnen. 

 Verklaring voor het feit dat er geen verschil was tussen de placebo conditie en de 
opwindingsconditie. 

 Ter controle een objectieve indicator van opwinding = de polsslag van de deelnemers net na 
het krijgen van een inspuiting en na de wachtperiode  de polsslag van sommige 
deelnemers uit de placeboconditie vergeleken met de polsslag in rust bij personen van 
dezelfde leeftij op een verhoogde opwinding wees. 

 Men waagde zich aan een ingreep die normaal bijzonder riskant is. Ze haalden de gegevens 
van de deelnemers ide zelf een passende verklaring hadden gegeven weg uit de foute 
uitlegconditie of de geenuitlegconditie en voegden ze bij de uitlegconditie waar ze facto 
thuishoorden. Daarnaast haalden ze de gegevens an de deelnemers die onbeodeld 



opwinding hadden vertoond weg uit de placebocondities en voegden ze toe aan de 
epiferinecondities. Vervolgens analyseerde ze de gegevens opnieuw, de resulaten lagen in 
lijn van de theorie van de sociale vergelijking. 

 Een cruciaal verschil met het vorige experiment: de deelnemers worden niet meer op toeval 
over de conditie verdeeld, maar op basis van een of andere oberveerbare eigenschap of 
observeerbaargedrag. 

 Daar door kan me niet even eenduidig een causaal verband tussen een variabele en een 
andere variabele blootleggen als een experiment. 

 Nog iets anders kon er aan de hand zijn in de woedecondities: men interpreteerde de 
afwezigheid van effecten van fysiologische opwinding en de beschikbaarheid van een 
passende verklaring op de zelfbeschrijving in termen van een bredere context van het 
experiment. De deelnemers namen deel in ruim voor studiepunten. 

 Vaak zijn er opmerkelijke discrepanties tussen verbaal gedrag en het verklaarde of 
voorspelde niet verbale gedrag. 

 Alternatieve verklaring voor de afwezigheid van een verschil tussen de zelfbeschrijving in de 
woedecondities. Dat de woedende pseudodeelnemer aan het einde van de wachtperiode 
opstapte, kan inderdaad belangrijker zijn dan op het eerste zicht lijkt. De pdeudodeelnemer 
toonde ermee aan dat het mogelijk was om uit de door hem ostentatief als aversief 
gedefinieerde situatie te ontsnappen. 

 
Is sociale vergelijking nog alegemener dan leon festinger dacht? 
Schachter en Wrightsman hebben niet bewezen dat zelfevaluatie van de angstemotie via sociale 
vergeljking de enige verklaring is voor de affiliatie met lotgenoten na of in een ecute stresservaring. 
 Een veronderstelling van de theorie van de sociale vergelijking is dat mensen zich alleen met 

anderen vergelijken als ze hun meningen en vaardigheden en affectieve toestanden niets 
anders kunnen evalueren en alleen al er vergelijkbare anderen voorhanden zijn.  impliceert 
dat sociale vergelijking een proces is dat optreedt als we er bewust voor kiezen. 

 
Gilbert, Giesler en Morris (1995)  hypothese dat sociale vergelijking veeleer een spontaan proces is 
dat altij en overal opteedt als we ons een indruk willen vormen van bijvooreeld onze vaardigheden 
 vervolgens uitkomsten onderdrukken. 
 Op het eerste gezicht leiden ze tot dezelfde predicties 
 Enige verschil betreft de weeg daarnaartoe  de hypothese van Gilbert ea impliceert dat die 

eerst plaatsvindt en vervolgens ongedaan wordt gemaakt. Toch is het verschil wel degelijk 
toetsbaar. Een cognitieve bewerking ongedaan maken vergt meer aandacht dan ze 
gewoonweg niet uitvoeren.   impliceert dat het ongedaan maken van sociale vergeljking 
meer of alleen optreedt als iemand weinig andere zaken om het hoofd heeft. 

 In een eerste experiment nodigde ze vrouwelijke psychologiestudenten uit voor een 
onderzoek van concentratie en hun vermogen om een psychische stoornis te detecteren. 

 Telkens 2 foto’s van mensen zien aanduiden welke van de twee aan schizofrenie leed of 
een verhoogd risico liep op die stoornis. 

 Concentratievermogen zou gemanipuleerd worden doordat sommige ondertussen een getal 
van 8 cijfers moesten onthouden. 

 Extra cognitief belast. 
 Iedereen zag een instructievideo waarop andere deelneemsters (pseudo) de taak uitvoerde. 
 De cruciale afhankelijke variabele was de zelfgerapporteerde vaardigheid van de 

deelneemsters om mensen te identificeren met een verhoogde kans op schizofrenie. 
 7 –punten schaal 
 We mogen aannemen dat de deelneemsters vooraf geen idee hadden van hun positie op de 

overigens fictieve vaardigheid om mensen te identificeren met een verhoogde kans op 
schizofrenie. 



 Men stelde vast dat de beoordeling van de deelneemster van hun vaardigheid inderdaad niet 
fahing van de score van de pseudodeelneemster, op voorwaarde dat de deelneemsters zelf 
al hun aandacht op de video en vervolgens op hun eigen detectietaak hadden kunnen 
richten. 

 Degene die extra cognitief belast werden, werden wel beïnvloed door de score van de 
pseudodeelneemster. 

 In een tweede experiment doorliepen de deelneemsters dezelfde taken behalve dat ze van 
oprecht vs onoprecht emotionele uitdrukkingen op foto’s detecteerden. Dat ze nooit extra 
cognitief belast werden en dat ze zelf eerst de taak deden voor ze mochten toekijken terwijl 
een andere deelneemster een vergelijkbare taak deed. 

 Taak was ofwel makkelijker of wel moeilijker ofwel identiek aan de taak die de 
deelneemsters zelf hebben gedaan. 

 Een andere cruciale wijzeiging was dat de deelneemsters niet alleen hun eigen vaardigheid 
schatten om oprechte van onoprechte emoties te onderscheiden, maar ook dat ze aangaven 
hoe ze zich voelden vlak nadat ze te horen kregen hoe ze zelf hadden gescoord. 

 De meting van de zelfgeraopporteerde vaardigheid diende weer als een meting van sociale 
vergeljking. De metingen van de affectieve responsen deed dit ook, maar op een subtiele 
manier. 

 Men stelde vast dat de beoordeling door de deelneemsters van hun vaardigheid afhing van 
de score van de pseudodeelneemster als zij dezelfde taak had gedaan, maar niet als zij een 
gemakkelijkere of moeilijkere taak had gekregen. 

 De affectieve responsen vertelden een ander verhaal. Gemiddeld genomen verbeterde de 
zelfgerapporteerde stemming na het zien van een slechte prestatie. 

 Men toonde aan dat sociale vergelijking ook optreedt tov onvergelijkbare nadren, maar dat 
we deze sociale vergelijking ongedaan maken als we daar voldoende cognitieve capaciteit 
voor hebben, en zelfs dan nog onvolledig. 

 
Primitieve emotionele besmetting. 
Kunnen we te maken hebben met sociale gedragsaansteking?  zou het kunnen dat de verschillen in 
zelfbeschrijving in de verschillende condities niet het gevolg  zijn van het minder of meer gebruiken 
van sociale vergelijking om de opwinding te duiden, maar wel van het open gedrag dat de deelnemer 
zelf gedurende een tijd heeft uitgebracht, aangestoken door de bizarre gedragscènes die de 
pseudodeelnemer voor de ogen van de deelnemer opvoerde? 
 Bevestigend antwoord impliceert dat mensen elkaars gedrag imiteren en dat dit hun 

subjectieve emotionele beleving beïnvloedt. 
1. Eerste implicatie = emotionele beïnvloeidng sils via fundamentele, eenvoudige processen 

tot stand komt. 
2. Tweede implicatie = de vraag of imitatie meer optreedt en of het eigen gedrag sterker de 

onmiddellijke daarna gerapporteerde emotie beïnvloedt in omstandigheden waarin de 
theorie van de sociale vergelijking meer inderlinge beïnvloeding voorspelt dan in andere 
omstandigheden. 

 Opwinding een belangrijke determinant is van zogenaamde evaluatieve gedragsaansteking. 
 De ongewone opwindingstoestand kan verbolgens een grotere sociale beïnvloedbaarheid of 

evaluatieve gedragsaansteking tot gevolg hebben. 
 
Theorie van de primitieve emotionele besmetting. 
Elaine Hatfield ea (1992)  een emotionele aansteking die zo basaal is, dat hogere cognitieve 
processen zoals bewuste sociale vergelijking of redenering over emoties en cognities van de ander 
daarvoor niet  nodig zijn. 
 Primitieve emotionele besmetting zou plaatsvinden onder de volgende mechanismen: 

 We imiteren automatisch en onbewust gedrag van anderen inclusief hun expressieve 
gedrag. 



 Ons expressieve gedrag beïnvloedt onze subjectieve beleving. 
 Volgens deze visie nemen we emloties van elkaar over doordat ons gedrag onze subjectieve 

beleving van emoties beïnvloedt en doordat dit gedrag voor een deel een onbewuste en 
automatische imitatie is van het emotionele-expressieve gedrag van de anderen. 

 Imitatie gebeurt automatisch = aangestoken worden door emoties van anderen als we druk 
bezig zijn. 

 Een automatisch gedrag vereist immers geen inspanningn intentie if gerichte aandacht en is 
ook niet naar believen uit te schakelen door de handelende persoon. 

 
Imiteren we elkaar? 
 Als ze weten welke aspecten van hun gedrag de interessen van de onderzoeker wegdragen 

en wat de centrale vraag is, kunnen ze hun gedrag bewust aanpassen aan die apsecten van 
de situatie die te maken hebben met de waargenomen verwachtingen van de onderzoeker, 
hun voorwetenschappelijke mening of wat sociaal wenselijk achten. 

 
Lundqvist en Dimberg (1995)  onderzoek dat aan de eisen voldeed = dia’s van mannen en vrouwen 
die emoties uitdrukten. 
 Om vraageffecten te vermijden onderzochten men de fysiologische activiteit in spieren die 

een rol speelden in de desbetreffende uitdrukkingen? 
 Dekmantel = men was geïnteresseerd in veranderingen in de huidtemperatuur als reactie op 

het zien van egzichten. 
 Ook geloofwaardig waarom er electroden op het gezicht van de deelnemers werden geplakt. 

 M zygomaticus major = mondhoeken naar omhoog en achteren trekt = lachen 

 M. Levator labii superioris = bovenlip omhoog trekt en neusgaten wijder maakt = 
afkering 

 Frontale M lateralis = wenkbrauwen omhoog trekt = verbaasd kijken 

 M. Corrugator supercilii = wenkbrauwen samentrekt = boos, angstig of verdrietig. 
 Zie schama boek resulaten. 
 Volgens de auteurs sugerreert dit dat we automatisch expressieve gedrag imiteren. 
 Ook al waren de stimuluspersoneen niet aanwezig, toch kan de nabootsing dus 

instrumenteel geweest zijn. Door een gepast gezicht te trekken konden de deelnemers een 
wenselijke indruk maken op de onderzoekers. 

 
Dimber, Thunberg en Elmehed (2000)  sloten deze interpretatie uit in een onderzoek waarin ze de 
uitdrukkingen zo kort aanboden, dat de deelnemers zich niet realiseerden dat hen een gezicht 
aangeboden was. Ze concentreerde, zich op 2 spieren, de M zygomaticus en de M currogator 
supercilii, gebruikten 2 uitdrukkingn; een blije en een kwade. 
 Dekmantel = effect bestuderen van het zien van egzicten op de transpiratie van de 

gezichtshuid. 
 Men toonde gezichten van mannen en vrouwen met een neutrale uitdrukking, gedurende vijf 

seconden om de dekmantel geloofwaardig te maken. 
 De afhankelijke variabele = de verandering in EMG activiteit tussen de seconde voorafgaand 

aan een stimulusgezicht en de seconde na het vertonen ervan. 
 De deelnemers vertoonden binnen een halve seconde na het zeer kort verschijnen van een 

blij gezicht, een significant hogere mate van spieractiviteit in de M zygomaticus major en een 
significant lagere mate van spieractiviteit in de m currogator supercilii. + omgekeerd. 

 De activiteit in de spieren die een rol spelen bij emotionele uitdrukking onder 
stimuluscontrole staat van de uitdrukking waaraan we blootgesteld wowrden. De specifieke 
bijdrage ervan is dat deze invloed zelfs optreedt als we ons niet realizeren dat we aan die 
uitdrukking hebben blootgestaan. 

 



Leidt gedrag tot emoties? 
Tweede schakel in de theorie = de subjectieve beleving onder stimulscontrole staat van iemands 
eigen expressieve gedragingen. 
  niet verbaal expressief gedrag is hier niet bruikbaar als alternatieve afhankelijke variabele, 

omdat het juist de onafhankelijke variabele is. 
 
Lachen, pruilen en blij zijn. 
Strack, Martin en Stepper (1998)   
 Deelnemers de opdrachten die hen dwongen een uitdrukking aan te nemen zonder de 

aandacht van de deelnemers te vestigen op de daarmee samenhangende emotie. 
 Ze vermeden zelfrapporteringen van subjectieve elotionele beleving door gebruik te maken 

van een bevinding in het dpmen van affectieve invloeden op cognitieve processen.  
verschijnsel dat mensen de neiging hebben om eender welke prikkel gunstiger te evalueren 
als ze in een porsitieve stemming zijn. 

 Dekmantel = onderzoek over het aanleren van alternatieve manier van schrijven aan mensen 
die hun geprefeerde hand niet kunnen gebruiken. 

 De beoordeling die de deelnemers gaven van de cartoons = de afhankelijke variabele. 
 Onafhankelijke variabele = de uitdrukking die de deelnemers vertoonde. 
 Deze werd gemanipuleerd via de instructie over hoe ze de pen moesten vasthouden. 

 1/3  pen in de niet-geprefeerde hand houden = neutrale conditie 

 Helf van de deelnemers tussen de tanden houden, en de lippen mochten de pen niet 
aanraken = lachenconditie 

 Helft pen vast houden tussen de lippen, en de tanden mochten de pen niet aanraken = 
nietlachenconditie. 

 De deelnemers beoordelende in de nietlachenconditie de cartoons gemiddeld als minder 
leuk dan deelnemers in de neutrale conditie. 

 Deelnemers in de lachenconditie beoordeelden de cartoons als leuker dan de deelnemers in 
de neutrale conditie. 

 Ze moesten ook de moeilijkheid van de taak beoordelen = belang om alternatieve 
verklaringen uit te sluiten. 

 
Kijk eens diep in mijn ogen. 
Kellerman, lewis en Laird (1989)  verliefden kijken elkaar lang en vaak in de ogen. 
 Deelnemers per twee naar het laboratorium komen. 
 Dekmantel = buitenzinnige waarneming of ESP 
 Mentaal op elkaar afstemmen. 
 Helft werd egzegd dat dit het beste kon gebeuren door enkele minuten naar elkaar handen 

te kijken. 
 Aan de andere helft werd egzegd dat dit het best gebeurde door in elkaars ogen te kijken. 
 Deelnemers een vragenlijst invullen over hun gevoelend voor de anders. 
 Gebaseerd op een ebstaande genegenheids en loefdevragenlijst, aangevuld met 

verliefdheidsitems. 
 Cruciale afhankelijke variavele was de verandering van de gevoelsscore tussen de eerste en 

tweede meting. 
 Dyades die in elkaars ogen hebben gekeken, elkaar meer gaan mogen. 

 
Hoe leidt gedrag tot emotie? 
In feite ging het om de uitwering van de gedachte dat expressief gedrag, de subjectieve emoties 
beïnvloedt via een invloed op het bloed dat naar de hersenen stroomt. 
 Israel Waynbaum en Robert Zajonc (1907) 
 Vasular theory of emotional efferebce  erop neer dat onze gelaatsuitdrukking een invloed 

heeft op de heoveelheid lucht die we via de neus inademen. 



 Deze lucht beïnvloedt de temperatuur van onze hersenen doordat de sinussen rondom een 
belangrijk bloedvat liggen dat naar de hersenen aat. 

 De temperatuur van de hersenen is op zijn beurt onder invloed op de synthese en het 
vrijkomen van neurotransmitters die een rol spelen bij het reguleren van onze stemming 
zoals serotine en dopamine. Hoe beter de hersenen gekoeld worden, hoe slechter onze 
stemming. 

 Predicties 

 Zuur gezicht trekken de temperatuur van de hersenen doet stijgen 

 Dit gedrag negatieve affectieve responsne uitlokt. 
 Benaderde deze via een meting van de voorhoofdtemperatuur. 
 Verhalen waren zo geformuleerd dat de u in een verhaak vaak en in een ander verhaak nooit  

voorkwam. 
 Als de theorie klopt, moesten de deelnemers die het u verhaal voorlaze een hogere 

voorhoofdtemperatuur krijgen en zich minder goed voelen dan de anderen. (via 
infraroodmeting) 

 Gemiddeld steeg de voorhoofdstemperatuur van de deelnemers die het u verhaal voorlazen 
met 0.3 graden celsius. 

 In een tweede experiment had het u verhaal alleen maar beluisteren geen vergelijkbaar 
effect op de voorhoofdstemperatuur. 

 Het is zelfs onwaarschijnlijk dat deze lette vooral in woorden met negatieve connotaties 
voorkomt, want in dit tweede experiment maakte het niet uit of de deelnemers duits 
verstonden en of ze dus de betekenis van de woorden met en zonder u begrepen.  

 In een derde experiment waarin de deelnemers een aantal keren de letter u vs de letter o 
moesten uitsprkeen, traden er vergelijkbare effeccten op als in experiment 1. 

 Heeft het effect van een zuur gezicht terkken te maken met de toevoer van lucht via de 
neus? 

 
McIntosh ea (1997)  aantal keren een klinker na te zeggen terwijl hun hoofd in een doorzichtige 
plactic bel zat die toeliet een precieze meting te maken van hoeveel luct ze via de neus en de mond 
inademden. 
 Voorhoofd temp sensoren gekleef. 
 De uitdrukking van de deelnemers werd gemanipuleetd via de uit te sprkeen klinker. 
 De temp ter hoogte van hun voorhoofd steed weer als de deelnemers de letter u zeiden dan 

als o of ie zeiden. Dit kwam niet door eer verhoging van de algemene lichaamstemperatuur, 
want ter hoogte van de onderarm waren er geen verschillen. 

 In een tweede experiment luisterden de deelnemerd drie keer naar vrolijke of verdrietige 
muziek, nadat ze de instructie hadden gekregen om normaal, alleen door de neus of alleen 
door de mond te ademen. 

 Deelnemers die alleen door de mond ademden, rapporteerd een slechter wordende 
stemming, ongeacht of ze naar vrolijke of naar verdrietige luziek kuisterden, terwij,l de 
deelnemers ide normaal of alleen door de neus ademden een iets gunstiger wordende 
stemming rapporteerde. Bovendien beoordeelden de deelnemers die normaal of alleen door 
de neus ademden de muziek als mooer dan de deelnemers die door de mond ademde, 
terwijl het om dezelfde muziek ging. 

 
 De hypothese dat zuur kijken de luchttoevoer via de neus doet vermidneren en dat deze 

verminderde luchttoevoer gepaard gaat met een verhoogde temperatuur en een minder 
gunstig affect in geen enkel van de besproken onderzoeken. 

 
Komt emotionele besmetting automatisch en onbewust tot stand? 
 Mensen door primitieve besmetting emoties en stemmingen van elkaar kunnen overnemen 

zonder een idee te hebben waar die stemmingen vandaan komen? 



Neumann en Strack (2000)  meisjesstudenten. 
 Dekmantel = onderzoek hoe studenten informatie verwerken. 
 Men zei aan alle deelneemsters dat zij zich in de auditieve conditie bevonden, en dar ze een 

filosofisch traktata moesten beluisteren. 
 Achteraf een soort examen van afleggen. 
 Helft van de studenten kreeg een bijkomende taak = handigheidsproef die concentratie 

vereisten en die het volgen van de tekst dus bemoeilijkte. 
 Manipuleren van nog 2 zaken: 

 De helft van de studentes kreeg de tekst op een blije toon voorgelzen, de andere gelft op 
een droevige toon. 

 Studentes vooraf een foto te zien van de docent die ze zo zouden horen. De helft kreeg 
een uitgesproken knappe man te zien, de andere hlft een uitgesproken onknwappe man. 

 Nadien ene vragenlijst invullen. 
 Rapporteerden de studnetes die ene blij voorgelzen tekst hadden eghoord een betere 

stemming dan studentes die geluisterd hadden naar de droevige stem. 
1. Aansteking op de onafhankelijkheid van of de deelneemsters tijdens het luisteren een 

andere taak hadden uitgevoerd  sugerreert dat emoties overnemen geen inspanning 
vereist en het dus automatisch gebeurt. 

2. Ontkenden de deelneemsters bij de rechtstreekse vraag of hun stemming door de 
luistertaak veranderd was.  toont aan dat ze zich niet realiseerde dat het luisteren naar 
de tekst hun stemming had beïnvloed en wijst erop dat het om ene onbewust effect gaat 

3. De aansteking trad op ongeacht de vermeende aantrekkelijkheid van de docent. 
 Ander onderzoek suggereert dat mensen gemakkelijker iemand imiteren die ze graag mogen. 

Daarnaast zijn er interpersoonlijke verschillen in de mate waarin mensen zelf aanstekelijk zijn 
voor anderen of waarin ze doorgaan door anderen aangestoken worden. 

 
Externe beïnvloeding van lichamelijke gewaarwordingen. 
Pennebaker ea (1981)  alternatieve theorie ontwikkeld waardoor lensen soms lichamelijke 
gewaarwordingen ervaren waarvoor geen fysiologische basis bestaan en die ze op grond van  het 
verbale of niet-verbale gedrag van anderen verwachten. 
 
Confirmatorische informatieselectie. 
 Lichamelijke processen gaan soms gepaard met prikkels die in principe waarneembaar maar 

meestal zwak en ambigu zijn. 
 Een belangrijke vaststelling in de sociale cognitie is dat we geneigd zijn om gegevens op een 

confirmatorische manier te selecteren en te verwerken. 
 In plaats van te trachten om onze verwachtingen te falsificeren en na te gaan of deze 

verwachtingen pogingen tot falsificatie overleven, zoeken we voorbeelden of argumenten 
die ze confirmeren. 

 Het gevolg van deze confirmatorische selectie en verwerking van gegeevns is dat onze 
verwachtingen veel vaker bevestigd lijken dna bij een meer evenwichtige selectie en 
verwerking het geval zou zijn. 

 Sociale prikkels beïnvloeden volgens deze theorie de waarneming van interne toestanden 
doordat ze ons verwachtingen opdringen die we op een confirmatische manier toetsen. 

 
Externe beïnvleoding van de eigen subjectieve temperatuur? 
Pennebaker en Skelton (1981)   
 Dekmantel = effecten nagingen van ultrasoon geluid op prestaties. 
 In ene stoel gaan zitten en een taak ui te voeren terwijl ze blootgesteld werden aan ultrasoon 

geluid. 
 Verder werd meegedeeld dat ultrasoon geluid soms een invloed heeft op d 

elichaamstemperatuur. 



 1/3 van de deelnemers werd vertekd dat dit type geluid de tem kon doen dalen. 
 1/3 werd verteld dat de temp kon stijgen 
 Laatste groep dat er geen verband  was tussen de aanwezigheid van ultrasoon geluid en de 

temp, maar dat hier nooit echt evidentie voor is gevonden. 
 Temp van de deelnemers meten. 
 Deelnemers die een verhoogingen in het vooruitzicht hadden, zeiden dat hun temp was 

gestegen. 
 Temp zou dalen = rapporteerde een daling die niet verschilde van de controleconditie. 
 Hieruit blijkt dat de deelnemers vooral op die signalen zeiden te hebben gelet, die ze op 

grond van de manipulatie verwachten. 
 Een kritische bedenking zou kunnen zijn dat de temperatuur van de deelnemers misschien 

echt daalde, gelijk bleef of steeg onder invloed van subtiele verschillen tussen de condities. 
On deze interpretatie te elimineren is het essentieel dat de onderzoekers de feitelijke temp 
van de deelnemers meten. 

 Een tweede kritische bedenking = het feit dat de waarneming van de tempverandring niet 
rechtstreekst observeerbaar is. Moeten wel gebruiken maken van zelfbeschrijvingen. 

 In feite laat het onderzoek dus allees de conclusie toe dat opgedrongen verwachtingen 
zelfrapporteringen van tempveranderingen beïnvloeden, maar niet dat deze verwachtingen 
een invloed hebben op de perceptie van tempveranderingen. 

 Methodologisch probleem : interne gewaarwordingen gevoelens en gedachten zijn niet 
observeerbaar = covert gedrag. 

 Veel onderzoekers gebruiken verbaal gedrag om toegang te krijgen tot coverte processen. 
Een gevolg is dat er veel artikelen gepubliceerd worden over coverte gedragingen die 
eigenlijk over zelfbeschrijvingen gaan. 

 Om diverse redenen is het een vergissing om verbaal gedrag over interne toestanden zomaar 
te beschouwen als een directe weergave van dieinterne toestanden. 

 Door instrumenteel leren leren we dat bepaalde verbale gedragingen sociaal beloond 
worden en andere sociaal ebstraft. 

 Onderscheid maken tussen de percepties van onze emoties en ervaringen, en wat we over 
deze perceptie moeten meedelen met anderen. Beide gedragingen staan onder invloed van 
mogelijk veel verschillende factoren. Wat we meedelen is daardoor niet altijd een 
rechtstreekse weerspiegeling van wat we ervaren, denken of voelen/ 

 In dit onderzoek was het mogelijk dat respondenten de verwachte verandeirngen in de 
lichaamstemp rapporteerdeb iom de onderzoeker een plezier te doen. 

 Hoe kan nu worden uitgesloten dat de zelfbeschrijving zogenaamde vraag effecten waren? 

 Wisten de deelnemers dat hun temp gemeten werd 

 Beschikten de auteurs over gegevens die aanduidden dat de waargenomen stijging en 
daling op een fysiologische basis berustten. 

 Deze grootte van schommelingen verschilt van persoon tot persoon. 
 Men stelde inderdaad vast dat deelnemers bij wie sterke schommelingen optraden een 

sterkere verandering in de verwachte richting rapporteerden dan deelnemers bij wie 
kleindere schommelingen optraden. 

 Er is inderdaad geen reden om aan te nemen dat individuele verschillen in de sterkte van 
temperatuursschommelingen te maken hebben mey individuele verschillen in de motivatie 
om onderzoekers een plezier te doen. 

 De correlatie tussen zelfbeschrijvingn en de objectieve schommelingen toont ook aan dat het 
lechanisme waardoor lensen die hen voorgespiegelde verandeirngen voelden, inderdaad 
confirmatorische informatieselectie kan zijn geweest. 

 



Hoofdstuk 4: aantrekkelijkheid en 
gehechtheid. 

Sociale gehechtheid = affectieve band die 2 mensen aan elkaar bindt, leent zich moeilijk tot een 
rationele, of wetenschappelijke benadering. 
 Morele bezwaren die ons beletten om te experimenteren met belangrijke menselijke 

gevoelens. Onderzoek op mensen vooral over de gehechtheid aan niet-sociale en levensloze 
prikkels. De veralgemening naar menselijk gedrag van bevindingen en wetmatigheden bij 
dieren altijd hypothetisch is. 

3 invalshoeken hanteren: 
1. Gehechtheid vanuit herhaalde aanbieding van het gehechtheidsobject 
2. Evalueren van de soms gemystificeerde rol van contactcompfort of zacht tactiel contact bij 

het ontstaan van gehechtheid. 
3. Het eigen zelf 

 
Rode draden = fylogenetische gedetermineerdheid  mens van nature een sociaal wezen  mens 
erfelijk uitgerust is met onvoorwaardelijke sociale reflexen. = aangewezen op onderzoek bij sociaal 
relatief geïsoleerd opgevoede dieren. 
  Spaarzaalheid  voorwetenschappelijk onderscheiden we affectieve banden op  
  Basis object. 
Quasi-sociale analyse = bestudeerde verschijnselen te beschouwen als fundamenteel sociaal, dan wel 
als quasi – sociaal of niet wezenlijk sociaal. 
Quaso – social analyse = schijnbaar sociaal gedfrag vergelijken met gedrag dan niet sociaal is in de zin 
van met of tegen soortgenoten. 

 Gelijksoortige of homosociale band 

 Anderssoortige of heterosociale band 

 Objectsociale band 

 Autosociale band. 
 
Situationele beïnvloedbaarheid. 
Exclusief heterosociaal contact sterker dan sociaal instinct? 
Vraag of langdurig en exclusief sociaal contact met een andersoortig dier een voldoende voorwaarde 
is voor het ontstaan van een affectieve ban en zelfs van ee uitgesproken voorkeur voor deze 
onnatuurlijke heterosociale levensgezel. 
 
Kuo (1931)  gedrag katten tov ratten en muizen. 
 Gezorgd dat ze nooit konden zien dat de moeder een rat of muis doodde. 
 Vanaf de zesde dag kregen de proefdieren enkele uren per dag gezelschap van een muis of 

rat.; moederkat was tijdelijk ergens anders. 
 Geen van 18 proefdieren doodde het gezelschapsdier. 
 Ruime prikkelveralgemening va het affectieve gedrag. Uit controleproever bleek dat 

katjes die rat-en muisdodende socii aan het werk hadden gezien, wel ratten en muizen 
doodden voor ze vier maanden oud zijn. 

 Experimenteel gemanipuleerd = externe situationele, heterosociale prikkels. 
 Elkel de ontogonese van elke kat werd zonder enige contogentie met straf of beloning 

heterosociaal beïnvloed door het herhaalde contact met prikkels gegenereerdd door het 
gezelschapsdier en de vreemde bezoekers. 



 Natuur van een levend wezen te verkennen obv het geheel van erfelijk meegegevn externe 
beïnvloedingsmogelijkheden = in welke mate de individuele exemplaren van de soort kunnen 
beïnvloed worden en het andere of de andere kunnen beïnvloeden. 

 
Snelheid en flexibiliteit van heteroscociale gehechtheid. 
Cairns en Werboff (1967)  heterosociale affectieve band = snel ene plafond bereikt. 
 Pups uit 5 rassen werden aselect in hokken geplaatst met een volwassen konijn in : 

 A = onbeperkte contactsituatie 

 B = beperkte contactsituatie 

 C = geen gezelschap 
1 van de afhankelijke variabelen  gebaseerd op het gemiddelde verschil tussen het jankdebiet van 
de proefdieren tijdens de aan- en afwezigheid van het gezelschap. 
 Statistische analyse toonde aan dat honden uit B een significante toename vertoonden in 

hun uitingen van verdriet. 
 Opvallendste en indrukwekkendste vaststelling  A = al op het einde van de 1ste dag van hun 

samenzijn, jankte... de hond als het konijn drie minuten lang verdween. Niet omdat de hond 
alleen was, maar omdat er op enkele uren een affectieve band was ontstaan die bij de 
verbreking tot gedrag leidde dat typisch is voor pijn. 

 
Heterosociale en objectsociale voorkeur sterker dan sociale natuur? 
Schapen en lammeren  kudde-instinct = onvoorwaardelijk worden aangetrokken door 
soortgenoten. 
Cairns (1966)  lammeren niet un sociale isolatie voortgebracht!, in hun eeste 4 tot 8 weken 
ongehinderd hechte homosociale banden konden ontwikkelen met soortgenoten. 

 A = opgesloten met ooi 

 B = opgesloten met hond 

 C = opgesloten met tv 
 Al in de eerste week reageerde de lammetjes uit beide condities sterk emotioneel als hun 

gezelschapsdier enkele minuten werd weg genomen. 
 Na 70 dag exclusief contact  interview 
 T-doolhof. Ene kant ooi, andere kant hond/tv 
 A = 90% loopt naar ooi 
 B en C = 70 % laat ooi links liggen. 
 Verklaring voor de merkwaardige onnatuurlijke voorkeur van de lammeren moet gezocht 

worden in de externe situatie = in het langdurig exclusieve contact van de B-lammeren 
met de hond. De feiten sugerreren dat een niet-homosociale voorkeur bij een lam niet 
alleen kan ontstaan tov een hond maar ook tov een complex saillant auditief en visueel 
tv-objectpatroon. 

 Nadat de lammeren 4 à 5 maanden met hetzelfde gezelschapsdier opgesloten waren  
experimentele partnerruil. 

 Gedurende 7 weken leefde de proefdieren met een nieuwe partner. 
 Zowel de homo- als de heterosociale vroegere parter bleek significant minder 

aantrekkelijk dan de onnatuurlijke of natuurlijke nieuwe partner. 
 Kudde instinct op soepele wijze omkeerbaar in zonder tussenkomst van andere factoren 

dan langdurig contact. 
 
 
 
 
 



 Vraag naar sociale natuur mens  de genetische determinatie van complex gedrag toeneemt 
naarmate we afdalen in de hiërarchie der levende wezens.  mens is wellicht erfelijk 
geprogrammeerd met de grootste situationele beïnvloedbaarheid. 
1. Sociale gehechtheid mens berust niet op een genetisch sociaal programme. 
2. Gedragingen van sociae voorkeur kunnen benaderd worden als quasi-sociale 

verschinselen die zoals elk gedrag meebepaald worden door algemene psychologische 
factoren. Langdurig contact met homosociale, heterosociale of objectsociale prikkels 
soeelt daarbij een niet te verwaarlozen rol. 

 
Contactconditionering los van versterkingcontingenties. 
Grier (1967)  kippeneieren tijdens de derde broedweek blootgesteld aan herhaalde aanbiedingen 
van een luide fluittoon (200 Hz). 
 Binnen 6 uur na het kippen werden de pasgeboren kuikentjes op een testtagel geplaatst  
 Op identieke afstand 2 fluittonen te horen; 200 Hz en 2000Hz. 
 Kuikens in de experimentele conditie leggen tweemaal zoveel afstand af in de richting 

van het geluid waar ze voor de geboorte aan blootgesteld waren. 
 
 Ander experiment = speelgoedkip langs A= zonder geluid 

B = nieuwe geluid 
C = oude geluid 

 A = 5.35 
 B = 10.07  
 C = 15.21 

 
Contactconditionering, autosociale en homosociale gehechtheid. 
Kan herhaald contact met het eigen zelf ons kan helpen om een beter inzicht te verwerven in de 
prille ontwikkeling van homosociale voorkeurrelaties? 
Salzen en Cornell (1968)  24 jonge Witte Leghornkuikens 
 Groen, rood en en natuurlijke gele kleur. 
 Geïsoleerd ofwel samen met kleurgenoot. 
 Y-testdoolhof met drie sociale groepjes. 
 Racistische discriminatie 

 Geïsoleerde opgevoede kuikens minder vlug naar 1 van de testgroepjes liepen dan sociaal 
opgevoede kuikens 

 Vijfmaal meer geïsoleerde dan sociaal opgevoede kuikens binnen de beschikbare 10 minuten 
geen sociale keuze uitbrachten en dus bij zichzelf bleven. 

 De sociaal opgevoede kuikens hadden een sterke voorkeur voor kuikens met zelfde kleur. 

 36 van de 76  geïsoleerde kuikens al na 8 dagen een significante voorkeur voor kuikens van 
de eigen kleur. 
 Kuikens raken gehecht aan kuikens van dezelfde kleur als de kuikens die ze om zich heen 

hadden gezien. 
 Geïsoleerd opgevoede kuikens voor de test nooit aan andere kuikens blootgesteld waren 

= in de 8 dagen sociale isolatie zo gehecht geraakt aan de eigen lichaamskleur, dat deze 
zelfgehechtheid een bepalende factor werd van de homosociale voorkeur. 

 Hoe konden ze aan hun eigen klaar hechten? 
 Spiegelbeeld = cruciaal (in drinkwater) 

 
 
 
 



Pratt en Sackett (1967)  vroegtijdig geïsoleerd opgevoede vrouwelijke resusaapjes sterk verschillen 
van sociaal opgevoede aapjes. 
 3 condities: 

 A = 1STE 9 maanden geen contact met soortgenoten = sociaal gestoord 

 B = visueel + auditief contact = sociaal licht gestoord 

 C = onbeperkt sociaal contact = sociaal normaal 
 Testfase: individueel in keuzesituatie geplaatst. 
 Na 5 min visueel en auditief contact  op bezoek gaan bij A, B en C 
 Sociaal geïsoleerde opgevoeden zochten het minst contact 
 Vanaf de geboorte sociaal geïsoleerd = voorkeur ook naar de minst sociale 
 Deze voorkeur hing samen met prikkels gegenereerd door het gedrag van de 

stimulussocii. 
 Ipv gelijkenis tussen het zelf en ander het verschil tussen zelf en ander van belang = mogelijk 

functioneerd nieuwe of ongewone prikkels als aversieve prikkels en bepaalden zij met wie 
een aapje contact meed. 

 Ook kunnen dat prikkels met lagere contactfrequentie een relatief afstotend of negatief 
effect hadden, terwijl prikkels met een hogere contactfrequentie niet aantrekkelijker 
werden. 

 
Evaluatief gedrag en Zajoncs herhaalde blootstelling. 
Bob Zajonc = contactconditionering 
 
Inductieve veralgemening van een evaluatoef bloot-contacteffect. 
Het Turkse-woorden-experiment. 
 Engelse deelnemers  86 prikkels in toevallige volgorde en telkens gedurende 2 seconden. 
 Dekmantel = onderzoek over uitspreken van vreemde “turkse” woorden. 
 Prikkels = drielettergrepige woorden die gemiddeld affectief neutraal waren. 
 In feite = 12 prikkels  frequentie gemanipuleerd. 
 Prikkels en frequenties  gecontrabalanceerd zodat over de groep van 72 studenten elke 

prikkel even vaak voorkwam in elke frequentie. 
 Turkse adjectieven = betekenden iets goeds of iets slechts  betekenis woorden raden. 
 Voor elk woord was de geraden betekenis gunstiger na een hoge dan na een lage 

aanbiedingsfrequentie. 
 Er waren ook significante verschillen bij constande frequentie 
 Hoe een woord er ook uitzag of klonk, het voldoende was dat het frequenter 

aangeboden werd opdat zijn betekenis meer positief werd. 
 
Algemeengeldige affectieve gevolgen van louter herhaald contact? 
 Effect herhaald contact trad ook op als Turkse woorden vervangen werden door niet-

uitspreekbare Chinese karakters of woordtekens. 
 Veldexperiment = trad hetzelfde effect op 

 
In andere experimenten gingen onderzoekers na of het blootstellingseffect optrad met levende 
homosociale prikkels. 
Saegert, Swap en Zajonc (1973)  studentes  laboratoriumtaak een nauwkeurig gecontroleerd en 
gecontrabalanceerd aantal contactperiodes  niet tegen elkaar mogen spreken. 
 Toename van de sociale aantrekkelijkheid niet afhing van de context van de ontmoetingen. 
 Helft van de deelneemster proefden immers vies smakende scheikundige oplossingen en 

ontmoetten hun mededeelneemsters in een onaangename context. 
 Experiment toont aan dat de affectieve gevolgen van louter herhaald contact niet te 

wijten zijn aan een of andere vorm van klassieke conditionering. 
 De affectieve gevolgen van louter herhaald contact gaan niet terug op evaluatief leren. 



Weerlegging van een artefactverklaring. 
Mensen gebruiken verbale zelfbeschrijvingen als operationaliseringen of concretiseringen van 
gehechtheidgedrag. 
 Implicatie dat contacteffect alleen optreedt bij: 

 Gedragingen die de deelnemers naar eigen willekeur beïnvloeden, maar niet bij gedragingen 
die niet inder hun willekeurige gedragscontrole staan. 

 Als dezelfde deelnemers blootgesteld worden aan prikkels et verschillende frequenties, want 
alleen dan kunnen ze vermoeden dat het om de frequenties gaat. 

 
Tegen 1ste implicatie  Harmon-Jones en Allen  
 37 vrouwen  kijken naar foto’s van 10 jonge vrouwen 
 Elke foto werd 5 keer gedurende telkens 98 miliseconden aangeboden. 
 5 minuten na de aanbiedingsfase kregen de deelneemsters de foto’s nog eens te zien + foto’s 

van 10 vrouwen die nog nooit eerder waren getoond. 
Deelneemsters verdeeld over 2 groepen: 
A = 10 foto’s 
B = 10 foto’s 
Testfase = set A en B 
 Schaal 1 tot 9 aantrekkelijkheid aanduiden + via elektromyografie ook de spieren in gelaat 

meten. 
 M. Zygomaticus major  aantrekkelijkheid = verhoogde activiteit 
 M. Corrugator supercilii  afstotelijkheid = verhoogde activiteit 
 De deelneemster beoordeelden de eerder aangeboden vrouwen gunstiger dan de niet 

aangeboden vrouwen.  
 In de testfase vertoonden ze ook een hogere activiteit in de M. Zygomaticus major; 

terwijl ze naar de eerder aangeboden vroouwen keken dan terwijl ze naar de nog niet 
eerder aangeboden vrouwen 

 Voor M.  Corrugator supercilii was er geen verschil. 
 
Moreland en Zajonc (1976)  ontkrachten 2de implicate door o.m. het experiment zo te hernemen 
dat de deelnemers in elke conditie alle prikkels met 1zelfde frequentie kregen. 
 De frequenties tusse deelnemers werd gemanipuleerd. 

 
Conclusie. 
 Belangrijke universele en fundamentele wetmatigheden die implicaties heeft vor de 

ongemeen grote verscheidenheid van gedragingen waarbij herhaald contact tussen een 
levend wezen en al of niet levende prikkelbronnen verondersteld mag worden. 

 Herhaald contact de affectieve gedragsreactie vooral op meetbare wijze beïnvloedt bij 
anvankelijke vrij neutrale objecten. 

 Waarom liet Zajonc het contact zo kort? = bij langdurig contact andere factoren dan bloot 
herhaald contact een effect kunnen hebben op de evaluatieve reactie.  herhaald contact 
een voldoende voorwarde is voor een toename van gunstige beoordeling van het object. 

 
Segal (1974)  vriendschappen bestudeerd in een politieschool waar de leerlingen in alfabetische 
volgorde naast elkaar logeerden. 
 In dergelijke studie zouden we ter controle van een zuiver contacteffect een vergelijkbare 

analyse moeten maken voor het tegengestekde effect, sociale verwerping. 
 
Cutting (2003)  deelnemers impressionistische kunstwerken die vaak in kunstboeken afgebeeld 
waren, gemiddeld significant mooier noemden dan vergelijkbare kunstwerken die niet vaak 
afgebeeld waren. 
 



Grush, McKeough en Ahlering (1978)  onderzochten de uitslagen van de VS-voorverkiezingen. 
 Contactvariabele een belangrijke determinant van de uitslag van de verkiezingen. 

 
Shaffner ea (1981)  veldexperimenten over het effect van de blootstellingfrequentie van de naam 
van politieke kandidaten en het aantak op hen uitgebrachte stemmen 
 27 kandidaten en 1157 kiezers voorspelden de frequentie  
 Gemanipuleerde frequentie van de namen = goede predictor voor verkiezingsuitslag. 

 
Subtiele specifiteit van het gehechtheidsobject. 
Mita, Dermer en Knight (1977)  onderzoek studentes doe op campus een vaste vriend of een 
goede vriendin hadden (ander experiment) 
 75 studentes  deelneemster bereid om te poseren voor frontale foto’s van haar gezicht en 

of ze haar beste vriendin of geliefde ertoe wou overhalen om binnen een paar weken met 
haar terug te komen. 

 Niemand moch vertellen waaruit de proef bestond. 
 Er werd van de beste deelnemer 1 rechtstreekse en 1 spiegelafdruk afgedrukt = telkens als 

een deelneemster met de socius deelnemer op het laboratorium verscheen, moesten ze elk 
apart en zonder onderling contact  uit de 2 foto’s aanduiden welke fot het meest 
aantrekkelijk was. 
 Deelneemsters significant vaker hun eigen spiegelafdruk verkozen dan de rechtstreekse 

afdruk, terwijl de socius deelnemers meer aangetrokken werden door de rechstreekse 
afdruk. 

 Foto’s moeilijk te onderscheiden (het ging om exacy dezelfde foto) 
 Proefleider wist ook niet welke foto de rechtstreekse was. 
 Elk individu = 2 unieke gezichten; 

 
Affectieve discriminatie zonder cognitieve discriminantie. 
Voorkeur ontwikkelen  omdat we ermee vertrouwd raken. 
Als vertrouwd zijn impliceert dat het object hte individu bekent voorkomt  problemen met de 1ste 
schakel van de hypothese van Zajonc  
= herhaalde blootstelling aan een prikkel (mere repeated stimulus exposure) is voldoende voor het 
onstaan van gehechtheid. 
 Bloot herhaald contact is niet hetzelfde als subjectieve vertrouwdheid. 

Wilson (1979)  deelnemers = opdracht zich te concentreren op een tekst die via een hoofdtelefoon 
aan het rechteroor aangeboden werd.  tekst onmiddellijk woord voor woord herhalen. 
 Tekst ook als maatstaf gebruiken bij het corrigeren van een geschreven tekst waarin per regel 

3 à 4 fouten stonden.  = schaduwtaak eistte hun volledige aandacht op  deelnemers 
kregen niet de kans om naar de muziekprikkels te luisteren die hen via hun linkeroor werd 
aangeboden. (dit werd zonder enige waarschuwing gedaan) 

Muzikale prikkels = 3 toevallige samengestelde reeksen van 40 tonen, elke melodie in tovallige 
volgorde 5 maal aangeboden. 
 Herkenningstest = 3 melodieën aangeboden + 3 nooit eerder aangeboden melodieën. 
 Bij elke melodie zeggen of ze die al eens gehoord hadden of niet. 
 Gemiddeld genomen slagen de deelnemers er niet in om de oude van de nieuwe 

melodieën te onderscheiden.  (accurate herkenning op toevalsniveau = 48%) 
 Melodieên ook affectief beoordelen  
 Meldoieën die als subjectief als nooit gehoord beoordeeld werden, aangtrekkelijker 

gevonden als de deelnemer ze objectief als vijfmaal had gehoord dan als de melodie 
objectief voor het eerst aangeboden werd. (3.85 significant groter als 3.02) 

 Melodieën die subjectief als eerder gehoord beoordeeld werden, leken aantrekkelijker 
als ze objectief voor de zesde keer aangeboden werden dan als dat voor het eerst was. 

 Hoofdeffect voor objectief oude vs nieuwe prikkels  = significant (3.66 vs 3.03) 



 Melodie£ën die al vijfmaal aangeboden waren, kregen een significant positievere 
affectieve beoordeling dan melodieën die tijdens de herkenningstest voor het eerst 
waren aangeboden. 

 Geen hoofdeffect subjectieve vertouwdheid. 
 Herhaald zintuiglijk blootgesteld worden aan de prikkel lijkt een voldoende voorwaarde 

voor affectieve contacteffecten. 
 

 
Kunst-Wilson en Zajonc (1980)  dezelfde vraag op een nog striktere wijze benaderen. 
 2à onregelmatige achthoeken werden geprojecteerd met een expositieduur van telkens 1 

milliseconden. 
 20 stimuli = aselect verdeeld over 2 reeksen van 10. 
 Eerste fase = contactmanipulatie  helft deelnemers blootgesteld aan prikkels A en andree 

helft aan B.  elke prikkel = vijfmaal in toevallige volgorde aangeboden. 
 Tweede fase = deelnemers kregen prikkels te zien van reeks A en B. Prikkels werden altijd 

gedurende 1 seconde aangeboden, genoeg voor bewuste herkenning. 
 Dus telkens oud en nieuw object te zien. 
 Voor elk paar aanduiden welke prikkel ze al gezien hadden en welke ze het liefst zagen. 
 Deelnemers correct de oude veelhoek herkende was niet hoger dan op toeval te 

verwachten was = 48% 
 Deelnemers kozen meer oude dan nieuwe veelhoeken = 60% tov 40% 
 Deelnemers herkenden de veelhoeken oud en nieuw niet cognitief, maar hadden wel 

een voorkeur voor de oude. 
 Affectief discrimineren tussen objecten op een moment dat ze dan nog niet via niet-

affectieve herkenning 
 Resultaen op : “hoe zeker ben je van je antwoord?” 
 Zekerheid over hun affectieve discriminatie = 2.29 
 Zekerheid cognitieve discriminatie = 1.60 
 Antwoord = gok / half zeker of zeker van cognitieve herkenning  rond toevalsniveau. 
 Antwoord halfzeker of zeker waren dat ze de ene achthoek affectief verkozen bover de 

andere, stond die affectieve voorkeur wel onder stimuluscontroel van objectief herhaald 
contact (63 en 60%) 

 
Lee (2001)  experiment conceptueel gerepliceerd met supraliminale in de plaats van subliminale 
herhaalde aanbieding. 

 Deelnemers konden de oude geometrische figueren niet cognitief maar wel affectief 
onderscheiden van nieuwe figuren. 

 
 Besproken experimenten = artefactinterpretatie van contacteffecten tegenspreken. 
 Als mensen niet weten dat een prikkel herhaaldelijk wordt aangeboden, kunnen ze hun 

voorkeursgedrag niet bewust sturen. 
 Zajonc verdedigd de stelling dat affectieve reacties vaak voorrang hebben op cognitieve. 
 Hieruit kunnen we afleiden dat een object kenne of herkennen niet noodzakelijk is voor de 

prille ontwikkeling van gehechtheid aan of voorkeur voor dat object/ 
  = voorkeur veronderstelt geen voorkennis. 

 
Hypothetische-deductieve toetsing van de responscompetitiehypothese. 
Harrison (1968)  relatief eenvoudige interpretatie waarin het concept responscompetitie centraaks 
staat. 
 
 
 



Responscompetitiehypothese  
 Nieuwe prikkel meestal niet echt nieuw is = componenten ervan deel uit maken van objecten 

waarvoor het individu in het verleden al dominante respon verworven heeft? 
 De responsen die verschillende componenten oproepen echter incompatibel met elkaar. = 

ontstaan responscompetitie. 
 Responscompetitie = gepaard met aversieve opwinding/spanning. 
 Onaangename spanning = 2 effecten  

 Het individu beoordeelt de nieuwe prikkel relatief ongunstig 

 Motiveert het individu om de prikkel te exploreren of verkennen. 
 Harrison veronderstelt dat responscompetitie afneelt bij herhaal contact omdat een respons 

of een categorie van responesen geleidelijk aan dominant wordt. 
 Hypothese  3 toetsbare veronderstelling  

 Herhaald contact leidt tot daling van responscompetitie 

 Herhaald contact leidt tot daling van opwinding. 

 Daling van responscompetitie leidt tot een positievere evaluatie van dezelfde prikkel. 
 
Daalt responscompetitie door herhaald contact? 
 A toetsten  proef met chinese karakters opnieuw uitvoeren. 
 Na frequentie manipulatie kregen de deelnemers onverwacht de opdracht om bij elke prikkel 

zo snel mogelijk een vrije associatie te geven. 
 Latentie van die associatie = maatstaf voor antwoord competitie. 
 Bij relatief hoge competitie = verschillende respinstendenzen nagenoeg even strek en duurt 

het dus langer voordat een repons dominant wordt en als antwoord uitgebracht kan worden. 
 
Gaat responscompetitie gepaard met een negatieve evaluatie? 
C  verwachten dat een daling van responscompetitie tot een grotere aantrekkelijkheid van de 
stimulus leidt. 
 Toetsing = wenselijk om de aanbiedingsfrequentie constant te houden, zodat alleen de 

relatieve grootte van de responscompetitie als OV gemanipuleerd werd. 
Maitlin (1970)  aangeboden zinledige Turkse woorden hardop uitspreken = elk woord had drie 
lettergrepen en telkens was de lettergreep onderstreept die beklemtoond moest worden. 
 Alle prikkels werden 12 keer aangeboden en de deelnemers moesten elk woord met de 

aangegevn klemtoon uit spreken. 
 Elke deelnemer kreeg dus in toevallige volgorde : 

 3 woorden die ze 12 maal op identieke wijze uitspraken 

 3 woorden die 6 maal op 1 en 6 maal op een andere manier moesten uitspreken. 

 3 woorden die 4 maal op de ene en 1; 4 maal op de ander en 4 maal op een nog andere 
manier uitspreken. 

 Experimentele manipulatie van responscompetitie =  

 elke deelnmer was er met 3 prikkels telkens 1 respons verbonden (12 maal- = mage 
competitie 

 3 prikkels waren er 3 en met nog 3 andere 3 responsen verbonden = hoge competitie 

 Bij nog 3 andere woorden werd geen lettergreep onderstreept = naar eigen willekeur 
uitspreken. 

 AV op 2 wijze gemeten: 

 12 woorden nog eens aangeboden (zonder onderstreepte lettergreep) doorspekt met 6 
nieuwe woorden.  van elk testwoord gunstigheid betekenis evalueren + woorden 
rangschikken van meest naar minst aantrekkelijk. 

 Zowel voor de beoordelingsschaal als voor de rangschikking was de gemiddelde 
gunstigheid het laagst voor de zinledige woorden die belanden waren met een hogere 
responscompetitie. 



 Significant lineair verband tussen responscompetitie en aantrekkelijkheid object. 
 Geen verschil tussen de gunstigheid van de reactie op woorden met lage 

antwoordcompetitie en woorden die men naar eigen willekeur mocht uitspreken. 
 6 nieuwe woorden tijdens testfase = evaluatie = 4.5 
 Hypothese C = falsifiëringstoets doorstaan 
 Herhaald contact met een nieuw object laat de responscompetitie afnemen en dat die 

vermindering van responscompetitie leidt tot een toename van aantrekkelijkheid van 
datzelfde object. 

 
Reduceert herhaald contact de aversieve opwinding? 
B  herhaald contact leidt tot een vermindering van opwinding.--> opwinding van het 
responsconflict dat door elke stimulus gecreëerd werd = gemeten via veranderingen in de 
huisgeleiding. 
 Meetbare verandering in huidgeleiding = symptoom van spanning (pscygalvanische reflex) 
 Relatief sterke pgr bij nieuwe prikkels en vermindering van pgr door herhaalde aanbieding. 

Zajong (1968)  experiment met Turkse woorden en mat nauwkeurig de verandering in elektrische 
geleidbaarheid van de huid bij elk van 15 deelnemers + 86 proefbeurten 
 Orde van aanbieding van elk woord = toevallig 
 Woorden gecontrabalanceerd over frequenties. 
 Prikkel gedurende 2 sec op scherm. 
 Tussen proefbeurten = interval van 20 sec. 
 Voor elk turks woord daalde de gemiddelde onwillekeurigE PGR naargelang het aantal 

heerde aanbiedingen van hetzelfde woord hoger lag? 
 In het algemeen waren de pgr – reacties op elk moment van het experiment groter voor 

prikkels waarmee de deelnemer tot op dat moment minder frequent contact had. 
 
Voorlopige conclusie en enkele overwegingen. 
Harmon-Jones en Allen (2001) wijzen erop dat deelneemsters meer activiteit vertoonden in de 
lachspieren bij het zien van een eerder aangeboden gezicht, maar geen verminderde activiteit in de 
lachspieren of toegenomen activiteit in de fronsspieren bij het zien van een niet eerder aangeboden 
gezicht. 
 Mere exposure = steunt op een toename van possitief affect en niet op een afname van door 

nieuwe prikkels uitgelokt negatief affect. 
 Probleem interpretatie = relatief laag niveau van activiteit in lachspieren in een nieuwe en 

ongewone proefsituatie weinig ruimte biedt voor een afname. 
 
Contactconditionering: bron voor versterkers van gehechtsheidsgedrag? 
De Casper en Fifer (1980)  kraamkliniek  registreerden enkele uren na bevalling de stem van de 
moeders ide gedurende 25 min een gestandaardiseerde tekst voorlazen. 
 Minder van 24 uur later werd aan de baby’s een maximum van 2 dagen gevraagd of ze de 

stem van hun moeder verkozen boven de stem van die van een andere moeder. 
 Baby’s  mini-hoofdtelefoon waarlangs zowel eigen als vreemde moederstem aangeboden 

kon worden.  
 Fopspeen  verbonden met stemregistreertoestel= veranderingen in zuidebiet van de baby 

bepaalden op basis van arbitrair door de proefleider vooraf gestelde criteria = welke stem 
weerklonk. 
 Na aanpassingsperiode van 2 min  5 min basiszuigdebiet geregistreerd. 
 Volgende 20 min  werd bij de helft baby’s de eigen moederstem aangeboden = 

contingent met versnelling zuigen, andere helft vertraging zuigen. 
 Gedrag baby’s kwam onder controle te staan van de moeder-eigenschappen van de 

stellen. 
 



2e experiment: geluid A = 400 Hz gedurende 4 sec aangeboden, afgewisseld met stilte prikkel B 
 Helft deelnemers produceerde sneller zuigen bij prikkel A de eigen moederstem die dan 

bleef weerklinken tot het einde van de eerstvolgende prikkel van 2 seconden nieu-
zuigen. 

 Bij deze baby’s werd zuiden tijdens prikkel B gevolgd door de niet-moederstem. 
= prikkel A = discriminatieve stimulus die aangaf dat zuiggedrag werd gevolgd door de eigen 
moederstem.  
Prikkel B = was een S-delta voor de eigen moederstem. 
Voor andere helft deelnemers was stilteprikkel B de SD voor zuigen-gevold-door-eigen-moederstem 
en prikkel A voor S-delta eigen moederstem. 

 Index groter als 1 = voorkeur stem eigen moeder. 
 Probabiliteit zuiggedrag onder SD was gemiddeld 24% groter dan onder S-delta/ 

 
De Casper  hele reeks proeven gedaan die allerlei perinatale symptomen van de band tussen baby 
en moeder en/of vader verkenden. 
 Experiment waarbij 6 vaders 4u per dag tegen hun pasgeboren baby’s praatten  belang aan 

van de duur van het herhaalde contact. 
 Baby’s ontwikkelde pas na enkele weken een uitgesproken voorkeur voor de stem van hun 

vader. 
 Verschil in ontwikkeling gehechtheid van vaders vs moedersstem steunt de veronderstelling 

dat de blootstelling aan moedersstem tijdens e prenatale situatie de gehechtheid 
bevorderde. 

 Prenatale gehechtheid kan zelfs ontstaan voor vrij complexe stimuluspatronen  33 
vrouwen tijdens de laatste 6.5 week van zwangerschap 2maal daags hardop een bepaald 
kindergedichtje voorlazen.  = na de geboortebetuigden de baby’s hun gehechtheid aans 
het gedicht door trage of sneller te gaan zuigen als er contigentie was met het gedicht, 
terwijl een ander gedicht geen versterkingscontrole uitoefende op het zuiggedrag. 

 
 Geen reden om de aantrekkelijkheid van de eigen moederstem toe te schrijven aan de 

onvoorwaardelijke, fylogenetische meegegeven affectie ontlokkende kracht van de stem. 
 Externe omstandigheden zorgden voor herhaald bloot contact, dat voorkeur met zich 

meebracht. 
1. Eigen moederstem via contactconditionering een gehechtheidsobject is geworden met 

de macht van een versterker van elk gedrag dat instrumenteel is om het te produceren. 
Versterker  versterkende macht door ontogenetische omstandigheden verworden = 
secundaire of voorwaardelijke versterker. 

2. Gedragingen die onder controle komen te staan van het gehechtsheidsobject 
fenomenaal niets te maken moeten hebben met zogenaamde sociale gedragingen. 
Sneller of trager zuigen op een fopspeen, onder stimuluscontrole van stilte of van andere 
geluidsprikkel, is een gedrag dat op zich geen fenomenale gelijkenis vertoont met al dan 
niet aangeboren filiale of kinderlijke aanhankelijksreacties. 

Proces contactconditionering = belangrijke rol vervult als schepper van een verscheidenheid van 
versterkers waarmee een in principe onbeperkte veelheid van operante gedragingen 
gedifferentieerd of geselecteerd, geboetseerd en in stand gehouden worden. Elk gedrag dat 
instrumenteel is om een gehechtheidsobject te produceren kunnen we beschouwen als 
gehechtheidsgedrag. 
 Het kan nuttig zijn bij elk gedrag af te vragen of we te doen hebben met gehechtsheidsgedrag 

en voor elk prikkelpatroon of het gaat om een gehechtheidsobject. 
1. Arbitraire en oorspronkelijk neutrale prikkel kan door herhaald contact een 

gehechtsheidsobject worden 
2. Daarvoor moet die prikkel niet cognitief onderscheiden worden van andere prikkels. 



3. Gedragsreacties kunnen verworven en in stand gehouden worden door de controle die 
ze uitoefenen io het verschijnen of niet verdwijnen van gehechtheidsobjecten. 

4. Deze reacties hoeven in hun fenomenale verschijningsvorm geen gelijkenis vertonen let 
wat voorwetenschappelijk ervaren wordt als een symptoom van aanhankelijkheid, 
voorkeur of gehechtheid. 

 
Aanhankelijk en zacht tactiel contact: the natureof love. 
Contact = contact van een organisme met een prikkel via onverschillig welke zintuigmodaliteit. 
 
Contactcomfort en filiale aanhankelijkheid en geborgenheid. 
Harry Harlow  nature of love = experimenten gerapporteerd ivm het primordinale belang van zacht 
tactiel contact of contactcomfort voor het ontstaan van de eerste en meest fundamentele 
liefdesresponsen van opgroeiende baby tov moeder 
 Proefdieren = pasgeboren makaakaapjes. 
 8 proefdieren  kort na geboorte van natuurlijke moeder weg genomen en individueel 

opgesloiten in ijzeren kooien. 
 Elke kooi : onbeperkt toegang tot een harde en een zachte kunstmoeder. 
 De harde kunstmoeder had een ijzeren gestel, de zachte een hart hout dat gewikkeld was in 

een bruine sponzige doek, + beide moeders straalden elektrische warmte uit. 
 Ofwel de harde ofwel de zachte kunstmoeder dienst als voedstermoeder 
 Automatisch geregistreerd hoelang elk proefdier zich aan elke van de twee kunstmoeders 

vastklampte of erop een andere wijze druk op uitoefend. 
 Vastklampen of hechten aan de moeder en zodoende aan de onderzoeker hun 

aanhankelijkheid tov de kunstmoeder objectief te bewijzen. 
 Alle aapjes betuigden hun aanhankelijkheid op de zacht kunstmoeder. 
 De vier aapjes die door de harde kunstmoeder gevoed werde, klampten zich ongeveer de 

helft minder lang aan de zachtte moeder, vanaf 16 dag verdween dat verschil. 
 Contactcomfort door zachte moeder oefende een sterke aantrekkingskracht uit op de 

aapjes,terwijl het al dan niet fungeren als voedselbron geen rol speelde. 
 De band tussen makaakje en kunstmoeder : mensenkind- en moeder. 

 Bepaalde dagen een lawaaimaken en gesticuleerd speelgoedbeertje de kooi binnenkwam,  
zochten  de aapjes vanaf de derde week toevlucht naar de zachte kunstmoeder. 

 
Harlows concept contactcomfort betekent meer dan een zintuiglijke voldoening of comfort biedende 
lig- en hangplaats. 
 
Sament met Suomi (1970) pasgeboren baby zich tijden de eerste weken heel gelukkig kon voelen 
met een zachte kunstmoeder die niet veel om het lijf had. 
 
Harlow en Zimmermann (1959) experimenteel aantoonde dat het wetenschappelijk niet 
verantwoord was te stellen dat liefde voor de moeder, sociale aanhankelijkheid en geborgenheid een 
bijproduct zijn van een mee fundamentele of primaire bevrediging van biologische of fysiologische 
behoefte als honger en dorst. 
 
Nutton (1949, 1959)  motivatie- en leerpsycholoog die de dynamiek van de sociale relatie 
theoretisch loskoppelde van de dynamiek van niet-sociqle wisselwerking in de functionele en 
psychologische eenheid individu-wereld. 
 
 
 
 
 



Zazzo  beschouwde Harlows experimenten als een revolutionaire ontwikkeling in de psychologie. 
 
 

 Het leek bewezen dat het voor de baby niet belangrijk was door het lot begunstigd 
worden met een voedselarme of voedselrijke moeder, maar wel dat de baby de 
gelegenheid kreeg zich te hechten aan een contactvriendelijke moederschoot die 
geborgenheid schonk bij de onvermijdelijke confrontatie met de vaak aanstaanjagende 
wereld. 

 
Contactcomfort een noodzakelijke voorwaarde voor aanhankelijkheid? 
Zachte contactmogelijkheid  primaire versterker. 
Funtionele analogie tussen de affectieve gehechtheidsverschijnselen van jong tov moeder. 
 Beter studie van attitudeveranderingen te herleiden tot de studie van een veranderde 

evaluatieve reactie  H5 
 Mogelijke fundamentele gelijkvormigheid van fenomenaal en kwalitatief uiteenlopende 

verschijnselen die ondergebracht konden worden in de klasieke kerdefinitie die Thurnston 
gag aan sociale attitude = positief of negatief affect tov een object, persoon of idee. 

 Moeilijk om formeel een onderscheid te maken tussen attitudes en andere, eveneens 
centrale begrippen uit de sociale psychologie. 

 De aparte, geïsoleerde status van Harlows contactcomfort. Deze cruciale tactiele 
gehechtheidsfactor had blijkbaar te maken met een relatief nauwkeurig te omschrijven 
prikkeling der tastzintuigen, maar het was niet duidelijk hoe zacht tactiel contact als primaire 
sociale versterkingsbron ons vooruit hield bij het begrijpen en verklaren van de ontwikkeling 
van affectieve reacties tov een verscheidenheid aan niet-katoenen kunstmoeders of 
gehechtheidobjecten. 

 In tegenstelling tot voedsel en drank zijn contactcomfort en sociaal contact geen 
noodzakelijke voorwaarden voor overleving. 

 De aapjes stierven niet als ze alleen waren, wel was hun autistisch gedragsrepertoire niet 
aangepast aan dat van een groep normale leeftijdsgenoten, daardoor stierven er een paar 
aapjes. 

 Of contactcomfort een noodzakelijke voorwaarde is voor de ontwikkeling van sociale 
aanhankelijkheid en geborgenheid? 

 De proefopzet van het basisexperimeny liet niet toe te concluderen dat contactcomfort een 
noodzakelijke voorwaarde was. 

 Aapjes uit de conditie met alleen een zachte kunstmoeder tijdens het 165 dagen durende 
onderzoek gemiddeld meer uren per dag aan de kunstmoeder hingen dan de aapjes met 
alleen een harde kunstmoeder. 

 De vaststelling dat de aapjes die enkel over een harde kunstmoeder beschikte, na 65 dagen 
gedurende 15 uren per dag aan deze moeder-zonder-contactcomfort hingen. 

 De ontwikkeling van de aanhankelijkheid ten opziechte van de harde kunstmoeder verliep 
iets langzamer dan ten opzichte van de zachte moeder en lagen de gemiddelde 
geborgenheidsscores telkens hoger bij de aapjes met zachte solomoeder. 

 Harlow en Zimmermann wijzen erop dat de aapjes in de conditie met alleen een harde 
kunstmoeder emotionele reacties vertoonden die verschilden van die in de conditie met 
alleen een zachte kunstmoeder. 

 Contactcomfort beschouwen als niet bijzonder relevant en misschien zelfs als misleidend 
voor fundamenteel onderzoek over gehechtheidsgedrag. 

 Geen enkel aapje dat met een harde solomoeder opgevoed was, leende zich tot agressieve 
spelactiviteiten, en dit in tegenstelling tot de aapjes die opgevoed waren bij de zachte 
moeder. Zij met hun agressieve spel waren beter gewapend voor een optimale sociale 
ontwikkeling.  je kan niet zomaar besluiten dat een zachte moeder beter is dan een harde, 
omdat zachte moeders meer agressief hebbende kinderen hebben. 



Een quasi-sociale analyse. 
Contigentie met voedsel  geen voldoende voorwaarde. 
Vraag wat er fundamenteel sociaal is aan harlows aanhankelijkheid? 
 
 Geen goed voorbeel quasi-sociale analyse. Harlow heeft nooit het niveau verlaten van een 

emirische verkenning van de noodzakelijk attributen van een contactcomfort producerende 
kunstmoeder. 

 Objectsociale contrastfilter naar de sociale relatie aapje-kunstmoeder kijken. 
 Het aapje, dat zo frequent gedrag uitbracht dat leidde tot tactiel contact met de katoenen 

sportkouw, stond blijkbaar onder stimiluscontrole en/of versterkingscontrole van een 
bepaald sort tactiele prikkels. Gezien de relatief langzame ontwikkeling van het 
aanhankelijks- en geborgenheidsgedrag; kunnen we aannemen dat het aapje op een of 
andere wijze leerde die dingen te doen. 

 Is de ontwikkeling van gedrag dat leidt tot de productie van tactiele voorkeursprikkels 
fundamenteel te onderscheidenvan de ontwikkeli,g van gedrag dat leidt tot de productie van 
auditive, visuele, olfactorische, kinetische, temperatuur- of smaakvoorkeurprikkels? 

 Cruciale zwenking te maken in onze quasisociale analyse en de objectsociale invalshoek te 
vervangen door de autosociale. 

 Is er reden om een fundamenteel onderscheid te maken tussen de ontwikkeling van de 
gehechtheid aan het zelf vs de gehechtheid aan het of aan het andere? 

 Veronderstellen dat het aapje in zijn pre- en postnatale omstandigheden frequent 
blootgesteld werd aan een waaier van interne en externe prikkels die behoren tot het aaoje 
zelf  het eigen zelf = voortdurend aanwezige prikkelbron waar elk individu onvermijdelijk 
het meest herhaald aan blootgesteld wordt en waaraan het zich dus in al zijn 
prikkelmodaliteiten kan hechten? 

 De sleutel van harlows gehechtheidsgedrag ligt niet in contactcomfort als onvoorwaardelijke 
prikkel van een aangeboren sociaal responssysteem, maar in eerdere onstane voorkeur voor 
de tactiele prikkels van de eigen behaarde huid, waarmee het aapje relatief het meest 
herhaald contact had en die via prikkelverlagemening leidden tot gehechtheidsgedrag met 
andere atactiele prikkelende objecten. 

 De als fundamenteel sociaal fylogenetisch overgeërfde aanhankelijksgedragingen zijn in hun 
psychologische ontwikkeling dus slechts quasi-sociaal als de gehechtheid aan een aspect van 
het eigen zelf de bais vormt voor de fenomenale aanhankelijk aan het andere? 

 Plausibiliteit van deze benadering leidt tot conceptuele spaarzaamheid. 
 Harlow stelde eveneens een voorkeur vast voor bewegende boven statistische zachte 

kunstmoeders. + voorkeur voor een behaaglijk warme boven een koude 
 Tijdens het eerste experiment werd het eerste proefdier een maand vroeger geboren dan 

verwacht = kunstmoeder had nog geen gezicht  toen het aapje 90 dagen oud was, werd de 
bol vervangen door een meer natuurgetrouw gezicht  aapje vluchtte weg. 

 Overigens maar geleidelijk dat de aapjes van harlow contacttroost of geborgenheid leerden 
vinden op de zachte moederschoot. 

 Het eigen zelf is inderdaad een voortdurend beschikbaar arsenaal van prikkels waaraan men 
onvermijdelijk het meest frequent werd blootgesteld en die zich dus tot priotair 
gehechtheidobject hebben ontwikkeld. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Blinde eigenliefde en blote eigendom. 
Affectieve discriminatie tussen het eigen zelf en de andere 
 
Een onverwachte vraag en een ongewild intiem antwoord. 
Studie sociale relaties profijt kon halen uit een objectieve en discrete meting van gehechtheid aan 
het eigen zelf. 
 
Een veilig letterslot voor eigenliefde. 
 Geen bewuste responsstrategie of storend selectiecriterium 
 Leek erop dat de deelnemrs een voorkeur hebben voor NL boven NNL’s. 
 Er was een overvloed aan publicaties over perceptuele en cognitieve duscriminaties tussen 

letters, maar op 1 uitzondering na niet over affectieve discriminantie ertussen. 
 
De lettervoorkeur: de toegang tot een experimentele analyse. 
 Hypothese = het blote feit dat een object tot het zelf behoort, is een voldoende voorwaarde 

opdat dit object aantrekkelijker zou worden?  
 Ze impliceert dat eigendom van een objecy op zich een positief effect heeft op de affectieve 

band met of de aantrekkelijkheid van dat object. 
 4 criteria waaran experimentele objecten moeten voldoen om bruikbaar te zijn in een 

sociaalpsychologische analyse van onze vraagtselling = 

 Het bezitten mag geen systematisch effect hebben op het gedrag van eigenaars vs niet-
eigenaars. 

 Deelnemers moeten onderling verschillende objecten bezitten, zodat we in de 
experimentele keuzesituatie ondubbelzinnig kunnen vaststellen dat ze eigen objecten 
verkiezen boven objecten die niet aan hen toebehoren. 

 Alle experimentele objecten moeten in alle andere opzichten onderling vergelijkbaar zijn. 

 De manipulatie van de experimentele factor moet gebeuren zonder dat de deelnemer 
doorheeft dat de onderzoeker een maatschappelijk minder wenselijke zelfgehechtheid 
wil contresteren met de meer gewaardeerde zelfonthechting. 

 
Een uitdagen, maar falsifieerbare hypothese. 
We hebben niet alleen een naam, we zijn ook onze naam. 
De hypothese was provocerend omdat ze indruiste tegen basiswetten van de Gestaltpsychologie en 
vooral van de affectieve conditionering. 
 We formuleerde dus een meer ambbitieuze hypothese =  is het blote feit dat een object tot 

het zelf behoort voldoende opdat de samenstellende elementen van dit object 
aantrekkelijker worden? 

 Hypothese heeft te makenmet een basisproces van het menselijk affectief functioneren = de 
fundamentele dichotomie zelf-ander. 

 2 bekommernissen centraal : 

 Alle niet-toevallige determinanten van lettervoorkeur moesten maximaal gecontroleerd 
worden 

 Zonder dat de deelnemers het zich realiseerden, moest het onderscheid behorend tot 
het zelf, behorend tot de andere zoveel mogelijk experimenteel gemanipuleerd worden. 

 Het behoren tot het zelf van NL’s en NNL’s niet strikt experimenteel te manipuleren valt. 

 Voor-en familiename, en a fortiori de letters waaruit ze bestaan, kunnen niet aselect 
door de proefleider gegeven of weggenomen worden. 

 Een modelijke determinant van lettervoorkeuren die onder controle gehouden moest 
worden = frequentie waarmee letters voorkwamen in geschreven taal. 

  



Zajonc  toonde al experimenteel aan dat herhaald contact met oorspronkelijk relatief neutrale 
objecten voldoende is om de objecten aantrekkelijker te maken. 
Aluisi en Adams (1962)  correlationeel onderzoek waarin de esthetische eigenschappen van visueel 
aangeboden geïsoleerde letters onderzochten. 

 Positieve correlatie tussen de frequentie waarmee letters in de geschreven Engelse taal 
voorkwam en hun aantrekkelijkheid in de ogen van de Engelssprekende studenten. 

 Hoe hoger de frequentie van bloot herhaald contact (mere repeated exposure) met een 
letter = hoe aantrekkelijker deze wordt. 

 Daarom moesten we de relative frequentie van de NL’s en NNL’s rigoureus vergelijkbaar 
houden. 

 Uit een groep deelnemers werden op toevallige wijze experimentele paren gevormd van 
personen die geen enkele gemeenschappelijke lettergreep in hun naam hadden. 

 Lettterparen obv persoon x = letterslot X 

 Letterparen obv persoon Y = letterslot Y 
 Nieuw tov het vooronderzoek is dat persoon X niet alleen geconfronteerd werd met het 

unieke letterslot X en persoon Y methet unieke lettersmot Y, maar beiden werden ze 
geconfronteerd met letterslot X en Y. = dezelfde duoreeks XY 

 Enige wat binnen de paren wel verschilde = in elk koppel was elke letterparenreeks 
eenmaal door de eigenaar en eenmaal door de niet-eigenaar van de erin verborgen naam 
beoordeeld werd. 

 Deze voorzichtige toets van de hypothese maakte het moeilijk om de nulhypothese te 
verwerpen. 

 Hoe meer gemeenschappelijke letters, hoe moeilijker het was om het voorspelde verschil 
te verkrijgen, zelfs als de letterkeuze van beide deelnemers uitsluitend afhing van het louter 
toebehoren aan het zelf van de gekozen letters. 

 
Een ondubbelzinnig antwoord op een duidelijke vraag. 
Een variantieanalyse op de NL proporties van de lettersloten X en Y leverde een significant 
hoofdeffect van de factor eigenaar vs niet-eigenaar. Het maakte verschil of een identiek letterslot 
affectief geopend werd door de eigenaar van de erin opgesloten naam of door de toevallige niet-
eigenaar. 

 .55 VS .45 
 4 factoren waarbij onafhankelijkheid van elkaar gemeten werd: 

 De duolijsten bestonden uit letterparen of –triades. 

 De deelnemers moesten de aantrekkelijkste letter omcirkelen of de minst aantrekkelijke 
doorstrepen. 

 De in het Nederlands laagfrequente letters Q X Y Z werden wel of niet gebruikt als 
camouflage letter. 

 De deelnemer kreeg eerst de reeks met eigen verborgen naam of eerst die met de 
verborgen naam van de partner. 

 Over de 16 condities was er een hoofdeffect van eigen vs partners naam ( 0.534 VS 
0.441) 

 Het NLE berust niet op een verhoogde aantrekkelijkheid van de eigen initialen : 0.49 VS 
0.41. 

 Geen uitnodiging om hypothese te verwerpen, het feit dat een object tot het zelf 
behoorde, leek voldoende om de elementen van dit object te doen toenemen in 
aantrekkelijkheid. 

 
 
 
 



Narcisme tot in de partikels van het affectieve zelf. 
Webster  narcisme = een overwaardering van de eigen attributen. 
 De kleinste deeltjes of partikels van het affectieve zelf 
 De symptomen van elementaire eigenliefde los van bewuste met het eigen zelf verbonden 

cognitieve reacties. 
 De grenzen van het cognitieve zelf vallen niet samen met die van het affectieve zelf. 
 Het affectieve ondervoelt tussen eigen en niet-elementen die het cognitieve zelf niet zo 

onderkent. 
Nisbett en wilson (1977)  mens niet vaak vermoedt welke de oorzaken zijn van voorkeur of afkeur. 
 
Universaliteit van een nog scherper naamlettereffect. 
De resultaten van veel psychologische experimenten zijn soms moeilijk of niet reproduceerbaar in 
andere laboratoria en vooral in andere culturen. 
 Hypothese = het blote feit dat een object tot het zelf behoort, is voldoende opdat de kans 

stijgt dat de samenstellende elementen ervan de aantrekkelijkste worden van de hele 
verzameling elementen. 

 Het enige verschil was dat de deelnemers gevraagd werd om uit de hele reeks prikkels die ze 
zouden zien, de zes meest aantrekkelijke te omcirkelen. 

 Enkele klassieke personalia werden gevraagd en ten slotte het cruciale gegeven; naam + 
voornaam deelnemers. 

 2de hypothese werd niet alleen scherper geformuleerd, ook de statistische analyse werd zo 
mogelijk nog rigoureuzer. Binnen elke taalgroep werd voor elke letter van het alfabet 
nagegaan hoeveel keer hij in de top 6 gerangschikt werd door de deelnemers voor wie hij 
Een NL was en door de deelnemers voor wie hij een NNL was. 

 Volgende predictie getoetst : de probabiliteit dat een letter omcirkeld word als een van de 
zes aantrekkelijkste letters van het hele alfabet is groter als hij behoort tot de naam van de 
deelnemer dan als de identieke l etter niet behoort tot de naam van de deelnemer. 

 Omdat het naamlettereffect geen onderscheid maakt tussen de letters van het alfabet is de 
nulhypothese die telkens een randomisatietest getoets werd = over de hele reeks van letters 
uit het alfabet, en rekening houden met de grootte en richting van de verschillen tussen de 
keuzeproporties per letter, verschillen de geobserveerde verschillen niet van degene die we 
verwachten als de eigenschap behorend tot de eigen naam geen rol speelt. 

 Alle andere factoren dan het behoren tot de eigen naam on controle houden. 
 Resultaten = veralgemeenbaarheid van het NLE. 
 Voor het geheel van 13 talen had een letter gemiddeld 50 % meer kans om voor te 

komen in de top 6 voorkeurletters als die letter een NL was dan bij een NNL (.31 VS .20) 
 Sterkste effecten = bulgaren, noren en finnen  NL VS NNL = .35 VS .18 
 Algemeen waren de effecten bij de letters van de voornaam sterker dab bij de letters van 

de familienaam. 
 Thaise alfabet bevat medeklinkers, klinkers en accenten waarbi klinkers een andere 

betekenis hebben in functie van de bijhorende consonant en de preciese plaats voor, na 
boven of onder die consonant  omdat alleen de 44 medeklinkers in isolatie schriftelijk 
voorgesteld kunnen worden, kon het NLE alleen getoest worden bij de partiële en 
polyvalente bestanddelen van de naam. + bijnamen algemeen gangbaar. 

 
Markus en Kitayama (1991)  de dichotomie zelf – ander in oosterse culturen sterk verschilt van die 
in westerse culturen. Het oosterse zelf zou veel meer deel uit maken van een sociaal 
interdeperpentiesysteem, in tegenstelling to de westerse uniciteit of een van andere independente 
zelfstandigheid.  NLE typisch westers fenomeen. 
 
Kitayame en Karasawa (1997)  japanse gehechtheid aan het eigen zelf bestaan = moets dit blijken 
uit een voorkeur voor eigen naamelementen  een duidelijk NLE 



Consolidatie van een theoretischeinterpretatie. 
De ruime universaliteit is geen waarborg voor de wetenschappelijke plausibiliteit. 
 Deze analyse bestaat niet uit vaststellingen laar uit veronderstellingen= interpretaties. 
 NLE heeft te maken met de externe en sociale omstandigheid dat bepaalde letters wel en 

andere niet tot mijn naam behoren  betekent nog nieet dat het al dan niet behoren tot het 
zelf op zich een causale verklaring biedt voor de aantrekkelijkheid van wat we affectieve 
zelfpartikels genoemd hebben. 

 
Louter eigendom of louter herhaald contact? 
Elk indivudi heeft veruit het meeste contact met zijn eigen naam. 
 Argumenten = 

 De proportie van het totale visuele contact met letters op de rekening komt van het 
visuele contact met de eigen familie- en voornaam zo goed als verwaarloosbaar. 

 Omdat naamdragers van repeterende letters minstens 2 maal meer blootgesteld worden 
aan een repeterende NLs dan aan niet-repeterende NLs, zou er een verschil moeten 
optreden in de relatieve aantrekkelijkheid van deze letters  er was echter geen 
verband tussen de grootte van het naamlettereffect en het al of niet repeternd zijn van 
NLs. 

 Het NLE treedt op ten aanzien van zowel laag als hoogfrequente letters. 
 
Louter eigendom of plezier van de eerste schrijfprestaties. 
NLs veel meer gebruikt wordt dan NNLs, kan gepaard gaan met een zo intens gevoel van 
meetserschap.  algemene verklaring kan bieden voor de affectieve overwaardering van NL’s. 
 
 De alternatieve hypoothese kan worden getoets op een wijze die een confrontatie tussen 

beide interpretaties mogelijk maakt 
 Eersteschrijfhypothese  2 falsifieerbare predicties afleiden (contrasteren met 

zelfgehechtheidshypothese.) 
1. De relatieve voorkeur voor NL het hrootst is kort na de eerste lustverwekkende 

schrijfervaring. 
2. Het NLE niet optreedt bij een tweede alfabet dat je in de humaniora of nog later leert. 

De affectieve zelfpartikelhypothese ook met succes geconfronteerd werd met de 
subjectievevertrouwdheidhypothese. 
 
Slotopmerkingen over blote eigendom. 
Slechts 1 studie waar geen NLE optrad = 
Grzegorz Sedek  374 bi-alfabetische poolse jongeren tussen 11 en 19 jaar, tijdens de lente van 
1989. 
 Russisch minst geliefde taal. 
 Deelnemers 6 favoriete letter aan duiden 
 Slechts sporen van een NLE in het cyrillische alfabet 
 NLE trad wel op in het romaans alfavet. 
 Collectieve afwezigheid van pure-eigendomeffecten = nationale initialen 

Initialen van de eigen naam zijn bij uitstek grote kanshebbers om bij de top 6 van het alfabet 
gerangschikt te worden. 

 Over 14 nationale proefgroepen werd de aantrekkelijkheid van de nationale initiaal 
vergeleken bij deelnemers voor wie dezelfde lettter al dan niet een nationaal initiaal wass. 
Een covariantieanalyse op het verschil tussen deze proporties, zelf met correcties voor 
intetalige frequentieverschillen = bood geen spoor voor nationaal-initiaal effect. 

 Vaststellingen sugerren dat individuele eigendom meer allesdoordringende letterlijk meer 
elementaire of fundamentele affectieve gevolgen heeft dan collectieve eigendom of het 
toebehoren aan de eigen groep. 



 2 vaststellingen: 

 NLE gemakkelijker te verkrijgen via de verwerping van de minst aantrekkelijke letters dan 
via de keuze voor de aantrekkelijkste leyyets 

 NLE sterker als in de gejukte proefopzet de laag frequente letters gebruikt werden als 
camouflage letters. 

 Het fenomeen van collectieve uitsluiting gepaard aan een gebrek aan consensus over 
uitverkiezing = affectieve asymmetrie. 

 In elke onderzochte taal hebben we het fenomeen van affectieve asymmetrie vastgesteld. 
 
De spannende lotgevallen van een verassend fenomeen. 
Het NLE  staat vooral in de belangstelling als mogelijke determinant van hetero en homosociale 
gehechtheid en als implicieteof indirecte meting van zelfwaardering. 
 
Pratt en Sackett (1967) en Salzen en Cornell (1968)  gehechtheid tov een ander die attribuut bezit 
waarvan de fundamentele bouwstenen ook de boudstenen zijn van een eigen attribuut. 
 
Jones, Pelham , Carvallo en Mirenberg (2004)  mensen vaker dan louter op toeval te verwachten 
valt met iemand te trouwen die hun naamletters deelt. 
 Concrete vraag = of de familienaam van de man en vrouw van een echtpaar vaker dan op het 

toevak veel initialen deelden.  klopt 
 Onderzoekers die het NLE trachten te gebruiken als impliciete meting van zelfwaardering 

maken gebruik van de vaststelling dat niet iedereen in dezelfde mate een NLE vertoont. 
 
 De interpretatie van het NLE als een indicatie van een verregaande gehechtheid aan het 

eigen zelf heeft geleid tot de veronderstelling dat inter-individuele verschillen in het NLE 
mogelijk een symptoom zijn van verschillen in de sterkte van de gehechtheid aan het eigen 
zelf. 

 Tegen de achtergrond zien van de problematiek van de meting van zelfwaardering. 
 Verder is het gebruik van het NLE in studies over determinanten van zelfwaardering  NLE 

een symptoom is van zelfwaardering. 
 NLE als afhankelijke variabele in experimenten waarin zze de invloed van allerlei factoren op 

die zelfwaardering nagaan. 
 In het onderzoek over het NLE  heeft zich dus een verschuiving voorgedaaan die op zich 

overigens niet specifiek is voor dit fenomeen, maar die zich ten aanzien van diverse 
verschijnselen in de sociale psychologie voordoet. 

 NLE is daan functioneren aks een methodologische hulpmiddel. 
 
Herhaald contact en de grens met het of de andere. 
Herhaald contact bijdraagt tot geborgenheid.  visuele prikkels op grond van herhaald contact 
vertroosting en gebrogenheid kunnen brengen. 
 
Visuele geborgenheid. 
Zajonc, Markus en Wilson (1974)  een brug te slaan tussen enerzijds een imprinting benadering  
plotse gehechtheid die tijdens een gevoelige periode onstaan aan het eerste bewegende object en 
anderzijds een geleidelijke ontwikkeling van een filiale vand door herhaald contact. 
 
 De witte Leghornkuikens in de duisternis uit het ei 
 Tijdens hun eerste dag kreeg elk kuiken in de experimentele conditie de gelegenheid om te 

kijken naar dire verlichte kunstmoeders. 
 Kunstmoeders verschilden onderling door kleur, vorm en afmetingen. 
 Eigenlijk 4 kunstmoeders  maar obv een evenwichtig proefopzet kwam er telkens 1 vd 4 

tijdens de eerste dag niet op bezoek; vreemde moeder 



 Andere kunstmoeders ook niet even toegewijd. 
 Visuele prikkels werden gecontabalnceerd over proefdieren. 
 Eerste fase van de controleconditie kregen de kuikens onder iderntieke proefvoorwaarde 

geen enkel visueel object aangeboden en kregen ze dus niet de gelegenheid om zich door 
herhaald contact affectief te hechten aan een visuele kunstmoeder. 

 2 uur na de contactfase = zakte bij alle kuikens de temperaturr ineens tot 15 graden en zo 
gedurende de testfase van 13 minuten. 

 Noodgepiep  na 30 sec kreeg elk kuiken bezoen van van elke kunstmoeder. 
 De kuikens kregen tijdens bezoek van de kunstmoeders geen voedsel, nog tijdens contact of 

testfase. 
 Kuikens in controle conditie = tijdens testfase gemiddeld 85 noodkreten per minuut. - 

zowel in afwezigheid en aanwezigheid van de kunstmoeder. 
 Een verlicht object of onvoorwaardelijk geen kalmerende invloed heeft op noodgepiep 

van verkleumde kuikens. 
 Kuikens uit experimentele condities vonden wel troost bij de vreemde moeder. 
 De eerste levensdag was een contiguïteit tussen de warme temperatuur en de visuele 

prikkkels van de laag- midden – en hoogfrequente moeders, maar in de controle conditie 
was er een nog langduriger contiguïteit tussen temperatuurconfort en prikkels 
gegenereerd door de eenzame duistere kooi. 

 De warme geborgenheid die de kuikens in de experimentel conditie vonden bij de 
vreemde kunstmoeder  geen bijproduct ban de bevrediging van biologische of 
fysiologische behoeftes. 

 Harlow veronderstelde dat deze geborgenheid van nature uit, of onvoorwaardelijke 
bepaald werd door contactcomfort., nodigen de ebvindingen van Zajonc ea uit om ze 
niet onvoorwaardelijk te binden aan een bepaald soort prikkels. 

 De geborgenheidreactie tov de vreemde kunstmoeders was wel afhankelijk van 1 
bepaalde conditie of voorwaarde, nl dat het kuiken voor de noodsituatie door de 
omstandigheden de gelegenheid gekregen had tot herhaald contact met visuele 
objecten. 

 De verbijsterende prikkelveralgemening van het herhaald contact bij de piepkuikens 
inderdaad in schril contrast staat met de subtiele specifiteit van het hechtinsobject zoals 
dat door Mita ea (1977) bij menselijke deelnemers is vastgesteld. 

 Monohan, Murphy en Zajonc (2000)  sugereerd dat het cruciale verschil echter niet ligt 
in het wel of niet menselijk zijn van de deelnemers. 

 
Een verborgen sociaalpsychologische kernvraag. 
Het is voor deze theorue totaal irrelevant of die prikkels gegenereerd worden door het visuele object 
of door de lege, duistere kooi. 
Zajonc, Markus en Wilson  formuleerde predicties over geborgenheidsreacties in de lege, duistere 
koooi die oi indruisen tegen de getoetste theorie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hoofdstuk 5: Attitudes of gedrag? 

 

Attitude = gezindheid, instelling, mentailteit of geesteshouding. 

 beïnvloeding attitudes  duurzame uitbrenging gewenst gedrag (ook in andere situaties dan de 

attitudesbeïnvloeding). 

 

Klassiek begrip attitude 

Edwards (1957) = graad possitief of negatief affect die geassocieerd werd met psychologisch object.  

(object = alles waarvoor/waartegen men iets kan voelen.). 

 

Andere, meer complexere definitië: een door ervaring (meestal sociale beïnlvloeding) verworven 

inyterne (cognitieve, affectieve en conatieve) dispositie die een belangrijke en relatief duurzame, 

presituationele, richtinggevende en/of dynamische determinant is van de evaluatieve aspecten van 

(opne) gedrag tegenover een - vooral sociaal - object voor zover het zich leent, tot gunstige of 

ongunstige waardering. 

 

elk gedrag individu = resultanten van 2 categorieën determinanten : fylogenetische + ontogenetische 

1. = geheel genen en chromosomen. 
2. = complexe + veranderlijke geheel interne en exteren prikkels die inwerken op het individu. 
 
Intra-individuele consistentie (stabiliteit) van gedrag van 1 individu in verschillende situaties. 
Inter-individuele verschillen in gedrag in constante situaties. 
  slechts verklaren door interne eigenschappen individu. ( beïnvloeden het gedrag meer dan 

sociale factoren) = attitude 
 

Attitude  verworven door vroegere ervaringen,door vroeger sociaal beïnvloed gedrag dat verband 

houdt met studieobject. 

Attitude verwerven tov elk object dat niet uit zichzelf, op dwingende wijze, vaste evaluatief 
gekleurde reacties uitlokt.  enkel evaluatieve aspecten gedrag beïnvloeden. 
Om eigenschappen toe te kennen aan een attitude: 3 basisdimensies: 
 - cognitive dimensie: cognities of kennisinhouden: gunstige en/of ongunstige dingen  
 die het individue weet of meent te weten over object. 

- affectieve dimensie: emoties en affecten: positie/negatieve/complexe gevoelens die  
 verbonden zijn met attitudeobject. 
 - conatieve dimensie: betrekking hebbende intenties of wat het individu bereidt is te  

 doen, nastreeft of wenst tov attitudeobject. 



 kenmerken interen, evaluatieve gedragsdispositie = presituationele eigenschap individu 

 causale invloed attitude  zowel dynamisch als richtinggevend. 

 

implicaties: 

  voor de wetenschappelijke verklaring van gedrag. 
  bijdragen tot de verklaring van evaluatief open gedrag. 
  controleren + voorspellen evaluatief open gedrag. 
  interne, evaluatieve dispostie = duurzame determinant van verscheidenheid aan  

  gedragingen in wisselende situaties = economische + efficiënte methode 

  om waarderelevante gedragingen op duurzame wijze te veranderen. 

  evaluatieve prikkel- en responsveralgemening van attituderelevante objecten +   
  gedragingen. 
  als je gedrag wil veranderen, verander dan de attitude. 

 

meting attitudes  aantonen verandering attitudes / berekenen hoe attitudes samenhangen + 

voorspeller gedrag. 

  metingen evaluatieve kenmerken = van open verbaal gedrag. 
 attituderespons = situatievrije evaluatieve respons  bepaald en dus symptoom 

 interne dispositie. 

  voor attitudemeting = lijst attitude-items die alle dimensies vd attitude meten. 
  validiteit meetinstrumetn afhankelijk vragenlijst (representativiteit steekproef) 

  enerzijds hoeft een valide + betrouwbare meting niet complex of technisch zijn als  
 eenzelfde maatstaf wordt gebruikt in alle condities. Anderzijds kan invullen van  

 een vragenlijst storend inwerken op verloop van een in laboratoriul opgezetten 

 proefsituatie.  zelfbeoordelingschaal meest gebruikt. 

  basismateriaal waaruit de evaluatieve graad van interne dispositie afgeleidt wordt : open  
 verbaal gedrag. 

  gevaar vicieuze cirkel = groot  want verband tussen 2 categorieën open gedrag. 
 

Verbale zelfbeschrijvingen + open gedrag. 

Wicker (1969) = voorspelbaarheid open gedrag obv attitudemetingen. 

  meestal geen significant verband tussen open gedrag en attitudemeting. 

Ajzen en Fishbein (1970, 1980) = betekenis attitudes, en vooral de conatieve dimensie ervan 

 voor voorspellen en verklaren sociaal  gedrag. 



 Evaluatief gedrag --> "theory of reasoned action"  verklaarbaar + voorspelbaar     

vanuit attitude: meten attitude tov specifiek evaluatief open gedrag in specifieke situatie.  

 Attitude afhankelijk vd evaluatieve waarde van mogelijke gevolgen van gedrag 

 + waarschijnlijkheid van die gevolgen. 

  evaluatieve stimulus- responsveralgemening telt niet meer! 

  belangrijke determinant = subjectieve/sociale norm gedrag. (Wat anderen 

wenselijk achten, hoe belangrijk het individu hun mening acht) 

Ajzen = "Theory of planned behaviour"   toevoeging 3de determinant: subjectieve macht. 

  Volgens deze 2 theorieën bepalen de attitude en subjectieve norm het gedrag niet rechtstreeks,  
wel de gedragsintentie. Enkel subjectieve macht zou het gedrag rechtstreeks beïnvloeden. 

  Meest dominante attitude bepaalt hoe iemand de situatie beoordeelt. 
 Zou de verbalen attitudemeting open evaluatief gedrag dan voorspellen? 
 Allerlei onderzoeken suggeren van niet. 

 

Inconsistentie tussen evaluatief open verbaal gedra en evaluatieg open niet-verbaal gedrag  beide 

klassen van gedrag worden bij onderstelling in belangrijke mate bapaalds door contingentie tussen 

interne en externe antecedente omstandigheden, gedragingen en gevolgen van die gedragingen, en 

de versterkingscontingenties voor open evaluatief gedrag kunnen zeer verschillen van die van 

verbaal zefbeschrijvend gedrag. 

Evaluatief beschrijvend woord staat los van de fysische realiteit. 

Maatschappelijk is enkel open moreel en evaluatief gedrag van tel. 

 

Attitudeverandering of gedragverandering? 

Invloed iverredende communicatie op attitudeverandering wordt nog altijd bestudeerd vanuit de 

eigenschappen  van de basiscomponenten van communicatie: zender, boodschapper en ontvanger. 

1. Factoren die de geloofwaardigheid van de communicator of zender verhogen, bevorderen 
attitudeverandering bij ontvanger. 

2. Inhoud en structuur van de boodschap speelt rol bij attitudeverandering. 
3. Meestal is de emotionele toestand van de ontvanger van invloed op attitudeverandering. 

 

Leon Festinger, assistent van Kurt Lewin. 

 Cognitieve dissonantietheorie. (1957) 
 Theoretische synthese maken van de experimentele literatuur over sociale communicatie en 

sociale beïnvloeding.  veel beïnvloedingsverschijnselen n belangrijke mate mee bepaald 
worden door intrapersoonlijk psychologische processen (processen binnen elk individu). 

 Leidde tot de socialvergelijkingstheorie en vervolgens de cognitievedissonantietheorie. = 
fundamenteel te maken met cognitieve processen of kenprocessen en in het bijzonder de studie 



van de oorzaken en gevolgen van evenwichtsstoornissen in de undividuele kenwereld. 
 

- Experiment 1: postbeslissingsexperiment. 
Brehm (1956)  100 studentes meewerken aan een consumentenonderzoek, uitleg kregen over 

8 waardevolle objecten. 

 Van elk object de aantrekkelijkheid aanduiden op een 8 – punten schaal. = eerste of 
predecisiemeting. 

 Daarna als dan voor haar medewerking 1 geschenk kiezen uit 2 door de proefleider aangeduide 
alternatieven. 

 Daarna nog enkele teksten + formulieren doornemen  zei de proefleider dat de 1ste 
beoordeling beschouwd kon worden als een 1 ste indruk over objecten. Nu volgde een 2de 
evaluatie = postbeslissingsmeting. 
 Positief verschil tussen 1st en 2de evaluatie = object gemiddeld een hoger cijfer kreeg bij de 

tweede dan bij de eerste meting. 
 In A en B kozen de deelneemsters tussen de 2 alternatieven, telkens was er 1 object dat de 

deelneemster initieel positief had gewaardeerd. 
 Deelneemsters die toevallig in conditie A terecht kwamen bood de proefleider 2 initieel dicht 

bij elkaar gelegen objecten aan. 
 Deelneemster uit conditie B was het initieele verschil tussen 2 objecten duidelijk groter. 
 In controleconditie C kregen de deelneemsters een door de proefleider gekozen geschenk. 

 Experimentele vraagstelling samenvatten: 

 Leidt het kiezen tussen 2 objecten tot een verandering? Zo ja, welke richting? 

 Zal de grootte van de verandering in de evaluatie van het gekozen en het verworpen 
alternatief dan afhangen van de grootte van het initiële evaluatieve verschil tussen de 
alternatieven? 

 Na de keuze werd het verkozen alternatief positiever en het verworpen negatiever 
geëvalueerd dan voor de keuze (+ .32 en +.25 tov -.53 en -.12) 

 Deelnemers controleconditie bleef de aantrekkelijkheid ongewijzigd. 
 Na de beslissing was zowel de toename van de aantrekkelijkheid van het gekozen alternatief 

als de vermindering van de aantrekkelijkheid van het verworpen alternatief groter als de 
objecten oorspronkelijk allebei ongeveer even aantrekkelijk waren dan als het ene 
alternatief duidleijk minder aantrekkelijk was dan het andere. 

o Vrije keuze = meer effect dan affectieve discriminatie.  
- Experiment 2: verleidingsexperiment. 

Aronson en Carslmith (1963) 4jarige peuters individueel gedurende korte tijd met 5 nieuwe 

stukken speelgoed. Na vergelijking in orde van aantrekkelijkheid de speeltjes gerangschikt had 

 proefleider laat het 2de meest aantrekkelijke stuk op tafel liggen en spreidt de overige 

stukken uit over de vloer. Dan verlaat hij even de kamer. 

 Experimentele conditie A en B: ze mochten van de proefleider met eender welk speelgoed 
spelen, behalve hetgene op tafel. 

 Conditie A gedreigd met milde straf 

 Conditie B gedreigd met zware straf. 
 In geen enkel conditie werd het verbod verbroken. 

 Controleconditie C : geen sprake van verleiding = 2de aantrekkelijkste stuk nam hij met zich mee 
als hij de kamer verliet. (kind werd altijd 10 minuten alleen gelaten.) 

 Na zijn terugkeer had het kind even de kans om opnieuw even met het stuk speelgoed te 
spelen.--> attitude tov speelgoed opnieuw gemeten. 
 In A waren er 8 op 22 deelnemers die het verboden speelgoed bij de 2de meting minder hoog 



rangschikte. 
 Van 44 deelnemers in B en C deed niemand dat. 
 Verboden vrucht enkel voor de deelnemers in de dreiging met milde straf conditie gemiddeld 

minder aantrekkelijk geworden was. 
 

- Experiment 3: leugenexperiment. 
Festinger en Carlsmith (1959)  ook dollarexperiment. 

 Attitudeverandering voorspeld en verkregen werd die niet alleen tegengesteld was aan de 
voorwetenschappelijke verwachtingen van velen, maar ook aan de vigerende wetenschappelijke 
theoriëen over het effect van beloningen en stimulansen. 

 1ste fase = elk van de 60 mannelijke Stanfordstudenten verwierf een ongunstige attitude tov 
individueel uitgevoerde, zinledige taak, die zeer eentonig en vermoeiend was. 

 2de fase = op een geloofwaarige wijze toebrengen om een student die op haar beurt dezelfde 
taak voorgeschoteld zou krijgen te vertellen dat hij de taak heel plezierig, aangenaam, 
boeiend, intrigerend en spannend had gevonden. 

in conditie A kreeg de deelnemer net voor het inwilligen van het onderzoek te horen dat hij 1 

dollar kreeg voor zijn medewerking. 

in conditie B kregen ze 20 dollar. 

 3de fase= werd de afhankelijke variabele gemeten  attitudeverandering tov de taak 
waarover de deelnemer een leugen of contra-attitude had gedebiteerd. Onderzoekers 
veronderstelden dat ze geen positieve houding hadden tov attitudeobject, + attitude zou 
veranderen na beloning. 

controleconditie C = Fase 1 verliep op identieke wijze, ze moesten echter niet liegen en 

kregen geen beloning. 

 Deelnemers die 1 dollar hadden gekregen = attitude in positieve zin gewijzigd. Hun score, 
+1,35, verschilldne significant van B, -.05, en C, -.45. B en C verschilden niet significant. 

 Als de mensen dik betaald werden om een vervelende taak als boeiend te verkopen, zal die 
leugen weinig of geen invloed hebben op hun persoonlijk appreciatie of evaluatie van die 
taak, maar als ze diezelfde leugenachtige rol spelen tegen een lage beloning zyllen ze die 
vervelende taak meer aantrekkelijk gaan vinden, maw zelf beginnen te geloven in de eigen 
leugen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Experiment 4: onoprecht pleidooi-experiment. 
Cohen (1962)  4 beloningscondities met vooraf bestaande attitude. 

Deelnemers = studenten die zeer geërgerd waren door brutale repressie van de politie bij rellen op 

de Yalecampus.  ze kregen individueel bezoek van studentproefleider  moesten een kort betoog 

met argumenten ten gunste politieoptreden schrijven. 

 A = 50 cent 
 B = 1 dollar 
 C = 5 dollar 
 D = 10 dollar 
Na het beïndigen van onoprecht pleidooi een kort vragenlijstje invullen. 

Controleconditie c  niet verzocht een opstel te schrijven en kregen ook geen beloning. 

Gemiddelde attitudescores: 

 A = 4.5 
 B = 3.5 
 C = 3.1 
 D = 2.3 
 E = 2.7 
D en C verschilden niet van elkaar, noch van E. 

 Hoe minder mensen betaald worden om een contra-attitudinaal gedrag uit te brengen, hoe 
meer ze hun attitude veranderen in de richting van de misleidende communicatie. 

 Deze vaststellingen liggen niet in lijn van de klassieke psychologische theorieeën over het effect 
van beloningen, versterkers en incentives. Zij voorspellen een rechtevenredig verband tussen de 
belong en de attitudeverandering. 

 

Cognitieve dissonantie en dissonantie reductie. 

Experimenten  opgezet om de plausibiliteit te toetsen van eenzelfde theoretische visie = cognitieve 

dissonantietheorie. 

Gemeenschappelijk kenmerk van de 4 experimenten =  

 afhankelijke variabele had telkens te maken met positief of negatief affect tov een object. = 
ongunstigheid/gunstigheid van de private attitude. 

 Ook werd in alle experimenten een situatie opgebouwd waarin de deelnemers in de 
experimentele condities zelf beslisten of ze een gedrag al dan niet uitbrengen. 

 In elke conditie was er een moment waarop de deelnemer zich door zijn eigen publieke en 
vrijwillig uitgebrachte gedrag in een bepaald richting inzette. 

De onafhankelijke variabelen verschillen wel. Maar toch waren de OV in alle experimenten 

operationaliseringen of concrete manieren om hte effect van 1zelfde theoretische variabele te 

bestuderen.  1zelfde factor, de cognitieve dissonantie  in verschillende mate opriepen. 

 

Grote krachtlijnen in Festingers theorie. 1ste negen = wat cognitieve dissonantie is. 



Overige = hoe cognitieve dissonantie gereduceerd kan worden. 

1. Basishypothese Festinger  cognitieve dissonantie is aversief + motiveert mensen om ze te 
reduceren of elimineren. Het specifieke van de theorie heeft te maken met een precisering 
van de factor cognitieve dissonantie en de reacties ide uitgebracht worden om de 
dissonantie te reduceren of af te zwakken. 

2. Cognitieve dissonantie  relatie tussen 2 cognitieve elementen. De kenelementen gaan over 
het eigen zelf en over alles wat voor het individu behoort tot de omgeveng. = complex 
dynamisch systeem met 3 soorten relaties : 

 Dissonante relatie 

 Consonante relatie 

 Irrelevante relatie 
3. 2 cognitieve elementen x en y zijn dissonant of hebben een dissonante relatie als van deze 

apart genomen elementen verwacht kan worden dat uit het ene het tegengestelde van het 
andere voortvloeit.  X en Y dissonant zijn als niet-X volgt uit Y of niet-Y volgt uit X. 
Men gebruikt A en B in concrete situaties, met A voor Attitudecognitie en B voor 

gedragscognitie. 

4. 2 cognitieve elementen X en Y zijn consonant of hebben een consonante relatie als 1 van 
deze elementen gesteld of verwacht kan worden dat het ene volgt uit het anderen  x en y 
zijn consonant als x volgt uit y of y volgt uit x. 

5. 2 cognitieve elementen X en Y zijn irrelevant of hebben een irrelevante relatie als de relatie 
noch consonant noch dissonant is. 

6. Als een cognitief element if zijn tegengestelde volgt uit het andere, kunnen daar 
verschillende redenen voor zijn. Dissonantie en consonantie steunen meer op psychologische 
dan op logische implicaties. 

7. Dissonantie en consonantie zijn geen alles - of – niets – relaties. Beide variëren in grootte. De 
grootte van de dissonantie of consonantie tussen 2 cognitieve elementen hangt af van het 
belang van deze elementen. 

8. Elk element kan echter ook dissonante of consonante relaties hebben met adere cognitieve 
elementen van het individu, zodat we het kunnen hebben over groepen of clusters rond 
elementen A en B.  
Totale dissonantie = dissonantie van het hele cognitieve systeem dat betrekking heeft op de 

clusters A en B. 

9. Hoe talrijker en/of belangrijker de consonante relaties met element a en b, hoe kleiner de 
totale dissonantie van het cognitie evenwichtssysteem voor A én B. Waar Festinger en 
Carlsmith de beloning manipulleerde, wilden ze daarmee eigenlijk de totale grootte van de 
cognitieve dissonantie manipuleren. 

 

10. Dissonantiereductie = de dissonante relaties tussen A en B minder dissonant of meer 
consonant worden.  een wijziging in cognitieve elementen, die verschillende vormen kan 
aannemen. 

 Kwaliteit cognitief element kan veranderen. 

 Cognitieve elementen toevoegen die consonant zijn met element a en/of b 

 Het belang van a en/of b verminderen. 
In de praktijk werden veel dissonantie-experimenten opgezet zodat de voorspelde 
dissonantiereductie vooral verliep via wijziging in evaluatie. 

11. Verschillende types cognitieve elementen bieden in verschillende mate weerstand tegen 
verandering. De weerstand of het bestand zijn tegen verandering van een cognitief element 
hangt af van de weerstand van de realiteit waarop de cognitie betrekking heeft. 



Basiskenmerk = een zekere correctheid bereiken.  overeenkomst vertonen met de 
gekende realiteit. Een cognitief element wijzigen veronderstelt een verandering in de interne 
of externe realiteit waarop het element slaat. Omgevingscognities zijn doorgaans meer 
bestand tegen verandering dan cognities over gedrag, omdat de fysische en sociale omgeving 
doorgaans minder gemakkelijk leent tot beïnvloeding door het individu. Binnen de 
gedragscognities zijn de cognities over publiek uitgebracht gedrag leer bestand tegen 
verandering dan cognities over private overtuigingen, gevoelens of verlangens. 

12. De maximumdruk van de dissonantie mbt de elementen a en b is in principe gelijk aan de 
weerstand tegen de verandering van het minst bestendige element. 

 
 
 
Theoretische verklaring van de postdecisie- en verleidingsexperimenten. 
 
- Experiment 1 : dissonantiereductie na het nemen van een beslissing. 
 Als individu kiest tussen 2 of meer aantrekkelijke objecten, heeft elk anternatief zowel een 

positieve als een minder positieve of zelfs negatieve eigenschappen. 
 Nadat het individu een object gekozen heeft, ontstaat er dissonantie tussen het cognitieve 

element over open gedrag. 
  dissonantie kan niet gereduceerd worden door een wijziging van het cognitieve element over 

het open gedrag. 
 Voorspelde strategie voor dissonantiereductie = een wijziging van de cognitieve elementen die 

minder bestand zijn tegen verandering: 

 Het minder positief waarderen van de aantrekkelijkste eigenschappen van het verworpen 
alternatief en/of het verdoezelen van de negatieve aspecten ervan. 

 Het meer beklemtonen van de positieve aspecten van het verkozen alternatief en/ of 
verdoezelen van de negatieve aspecten ervan. 

 Symptoom dissonantiereductie verwachten we een negatieve herwaardering van het verworpen 
alternatief en ene positieve herwaardering van het evrkozen alternatief. 

 + dissonantietheorie voorspeld ook dat de discriminerende herwaardering van, of de 
tegengestelde attitude verandering tov objecten groter is als het initiële evaluatieve verschil 
tussen objecten kleiner was. 

 
- Experiment 2: dissonantiereductie na het weerstaan van bekoring. 
 Volgens deze visie is het voldoende dat iemand iets niet kan bemachtigen , opdat het 

onbereikbare object als meer aantrekkelijk ipv geringschattend beoordeeld zou worden. 
 On experiment van Aronson en Carlsmith  afleiding getoetst van Festingers 

dissonantietheorie, die ene cognitief evenwichtlicht zou kunnen werpen op dit soort 
verschijnselen. 
bepaalde soort onbereikbaarheid gemanipuleerd tov een aantrekkelijk stuk speelgoed 
waarmee men in de conditie A en B niet mee mag spelen en in conditie C niet mee kan spelen. 
 In condities A en B is er een dissonantie tussen cognitie b en cognitie a 

 Omdat het individu er door de omstandigheden toe gebracht werd niet met het verboden stuk 
speelgoed te splen, wordt de bekoorlijkheid van het verbodene door de deelnemer zelf vooral 
afgezwakt als die deelnemer weinig dwingende, door de externe situatie toegeleverde, redenen 
had om het verbod op te volgen. 

 Als met succes minimale druk toegediend wordt om tegen de eigen attitude in een gedrag niet 
te vertonen, verandert de private attitude in een richting die het verbod uiteindelijk overbodig 
maakt = internalisering van sociale normen. 

 Festingers theorie het verschil tussen condities A en B verklaart, maar niet de even sterke 
positieve herwaardering van het stuk speelgoed in B en C 

Toetsing van Festingers verklaring voor attitudeverandering. 



Na de uiteenzetting van zijn theorie paste hij die toe op: 

 Gevolgen van beslissingen. 

 Effecten van gedwongen inwilliging (forced compliance) 

 Vrijwillige en onvrijwillige blootstelling aan informatie 

 Sociale beïnvloeding en massabeïnvloeding. 
 Festingers paradigma van de gedwongen inwilliging onderscheidt zich echter in minstens 4 

opzichten van het klassieke onderzoek in Hovlands Yale studies in Attitude and Communication. 
1. Het klassieke onderzoek hecht veel belang aan de eigenschappen van de zender, ontvanger 

en boodschapper.  kwaliteit argumenten. Festingers paradigma wordt beheerst door de 
egdachte dat een boodschap wel kan variëren in belang. Informatie is belangrijk in de mate 
dat ze meer of minder dissonantie creërt in het cognitieve evenwichtsysteem. 

2. Het onderzoek over attitudeverandering dat steunt op de cognitieve dissonantietheorie 
focust op contra-attitudinale boodschappen waarvan de evaluatieve gerichtheid 
tegengesteld is aan de attitude van de zender. 

3. De zender is tevens ontvanger. 
4. De forced compliance. Telkens worden deelnemers er toe gebracht om een open gedrag uit 

te brengen dat ze normaal niet zoudne uitbrengen, omdat het niet strookt met de eigen 
private overtuiging of attitudes. Het is steeds “gedwongen” omdat de onderzoeker de 
situaties zo organiseert dat de sociale druk of dwang minstens groot genoeg is opdat de 
deelnemers het verzoek zouden inwilligen. 
De kern van de dissonantietheorie ligt in het inzichtelijk maken van het intrapersoonlijke 
proces waarbij een innerlijke adaptatie of aanpassing optreedt door, en op basis van, de 
grootte van de extren toegediende druk die leidt tot inwilliging van het verzoek. 
Het individu zal het verzoek inwilligen, maar zich daarom niet bekeren of zijn attitude 
veranderen. 
Vooral bij inwilliging onder minimale druk zal het individu zichzelf aanpassen. 

 Naast zijn verkarende waarde bevat het paradigma van de gedwongen inwilliging ook ene 
controlerende en voorspellende boodschap: als je bovenop publieke inwilliging ook private 
verandering wilt verkrijgen, kun je geen betere strategie volgen dan een belong of strafdreiging 
toe te dienen die net of juist voldoende groot is opdat het contra-attitudinale gedragsverzoek 
ingewilligd wordt. 

 Private verandering = inwendigebekering van het hart en geest if attitudeverandering bedoeld 
die als interne gedragsdispositie ondersteld wordt een duurzame causale invloed uit te oefenen 
op het evaluatieve gedrag in een veelheid van wisselende situaties. 

 Het individu ziet zichzelf als de bron van autonome, zelfstandige bron van interne 
attitudeverandering. 
 Hoe meer ruimte iemand krijgt om zichzelf te zien als een autonoom handelend individu, hoe 

meer hij of zij beïnvloed wordt door het eigen gedrag dat onder invloed van externe 
factoren uit gelokt is. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Kritische heruitvoering leugenexperiment. 
Alle experimenten bestonden telkens uit 2 of meer experimentele contra-attitudinale 
inwilligingscondities met kleine en grotere belongen en een controleconditie zonder inwilliging en 
zonder beloning. 
 A-B-C proefopzet = geen adeduate toets voor Festingers theorie. 
 Vaak complexe proefsituatie  2 belangrijke cognitieve elemanten die een dissonante realtie 

met elkaar onderhouden: a en b. 
 Relatie tussen deze twee elementen = centrale dissonantie of cognitieve spilrelatie x-y 

waarbinnen de onderzoeker veronderstelt cognitieve dissonantie opgewekt te hebben. 
 Beloning levert cognitief element op dat consonant is met b, maar een hoge beloning is door 

haar grotere belang meer consonant dat een lage beloning : de totale dissonbantie kleiner is als 
de beloning groter is. 

 Controleconditie  misleidend het ging om een conditie waarin de attitude werd gemeten 
zonder dat de deelnemers blootgesteld waren aan enig aspect van de complexe experimentele 
situatie.  conditie gecreëerd die een referentiepunt opleverde voor het ondubbelzinnig 
afleiden van de richting waarin de attitude in de experimentele condities veranderde, mzzr deze 
conditie bood geen adequate controle op de factoren die deze verandering veroorzaakte. 
 Verkiezen van de term Basislijnconditie. = vergelijkinsbasis. 

 Voor adequate toets van de voorspellingen, zijn volgende controlecondities nodig: 

 Om te kunnen aantonen dat de verkregen effecten verband houden met de centrle 
dissonantietheorie tussen a en b moet de proefopzet controlecondities bevatten waarin alle 
factoren gelijk blijven, behalve dat centrale dissonantie niet opgewekt kan worden. 

 Als getoetst moet worden dat de verkregen effecten verband houden met de consonante rol 
van de beloning, moet de proefopzet ook controlecondities bevatten waarin alle factoren 
gelijk zijn, behalve dat er geen beloning wordt gegeven. 

 
Nuttin (1964)  naast dissonante inwilligingscondities, ook consonante inwilligingscondities. 
 Deelnemers vertelden een wachtende studente dat de vervelende taak, vervelend was. 
 Naast dissonante rollenspelcondities + basislijnconditie ook consonante rollenspelcondities met 

hoge beloning vss lage beloning + conditie waar men niet sprak over een beloning. 
1. De Leuvense deelnemers noemden de proeftaak in alle condities vervelender dat de 

deelnemers in Stanford.  wijst erop dat ze een minstens even negatieve attitude hadden 
tov proeftaak. 

2. De attitudeverandering is in de condities met lage vs hoge belong voor dissonante inwilliging 
wel in de richting lag van het dissonante effect van Festinger en Carlsmith, maar het verschil 
waas niet significant. 

 Opvallendste resultaat trad op in de consonante inwilligingsconditie: de deelnemers die een 
lage beloning kregen om te zeggen dat de vervelende taak vervelend was, evalueerde de 
taak significanty positiever dan degene die ene hoge beloning kregen.--> sceptisch staan tov 
de rol van de totale dissonantie in het systeem rond de cognities over de private attitude en 
open gedrag 

 
3.  dissonante inwillligingsconditie zonder beloning. De belong shept een element dat 

consonant is met het cognitieve element over het open gedrag. Daarom moet een 
dissonante inwilliging zonder beloning tot een grotere totale dissonantie leiden dan een 
dissonante inwilliging met kleine beloning. De gemiddelde attitudeverandering in de 
dissonante geen beloningsconditie was echter identiek aan die in de dissonante hoge 
beloningsconditie. 

 Vraagtekens: 

 Moeilijk om de kleine beloning als licht consonant element te zien. 

 Moeilijk om de grote belong te zien als een belangrijk consonant element 



 Moeilijk de kleine belong te zien als net voldoende druk om een inwilliging uit te lokken. 
 
 
 
 
 
 
Audio- en video experimenten. 
Nuttin (1964)  slaagde er niet in om het door cognitieve dissonantietheorie voorspelde effect van 
de beloning na dissonante inwilligin te repliceren. 
In 1957 wees Festinger op dat de grootte van de dissonantie afhing van het belang van de betrokken 
cognitieve elementen. 
 
Helmreich en Collins (1968)  het identificeerbare karakter van een pleidooi manipuleren. 
Deelnemers  om zich onder hoge subjectieve keuzevrijheid in te zetten om mee te werken bij het 
klaarmaken van een video – of audioband voor studenten die les kregen over geboorteregeling. 
 Men wist op voorhand dat de deelnemers erg tegen staatsinmenging in gezinsplanning waren. 
 Kort onoprecht pleidooi verdedigden de deelnemers 4 door hem voorgeschotelde standpunten. 
 Kort pleidooi tegen hoge (2.5$) of lage (50 cent) beloning hielden voor een audio-opname, 

verschilde het effect op de attitude niet in functie van de beloning. 
 Deelnemers die toevallig terechtkwamen in de conditie waarbij een lage beloning werd 

aangeboden werd om zich vrijwillig en herkenbare wijze te lenen tot datzelfde geveinsde 
pleidooi = meest dramatische attitudeverandring. 
 Gemiddelde attitudesscores lagen op iets meer dan 19 punten = positive kant schaal. 
 Schijnbaar diepgewortelde attitude grondig kon worden beïnvloed. 

 Bedoeling een zo hoog mogelijke totale dissonantie te scheppen door met belangrijke cognities 
te werken.  behandeling van deelnemers te doen aansluiten bij een belangrijke realiteit uit 
hun leven. 

 
Examensysteem  belangrijk attitudeobject voor studenten, vooral 2dejaars faculteit 
Wetenschappen van wie er in 1969 50% tot 60% niet slaagde in 1ste zittijd.  internationale 
studentenrevolte van mei 1968  verzachting examenperiode. 
Voornaamste verzachting = vrijstellingen voor eerder goed fagelegde examens. 
 In alle experimenten was de afhankelijke variable een meting op een 17 puntschaal van de 

private attitude tov het oude examensysteem. 
1ste experiment: 

 2 experimentele condities met een lage beloning (20 bef) voor een contra-attitudinaal pleidooi 
ten gunste van het oude examensysteem. 

 Ene conditie ging het om een identificeerbare televisieopname 

 Andere om een anonime radio-opname. 
 Vraagstelling was tweevoudig: 

 Is het mogelijk om onder minimale beloningsvoorwaarden een belangrijke attitude te 
beïnvloeden in de richting van het contra-attitudinaal pleidooi? 

 Is het effect groter als de identificeerbaarheid van de verdediger maximaal is. 
 
 Deelnemers niet bewust van rol als deelnemer. 

Functie 3 voudig =  

 Toelaten om deelnemers naar het laboratorium te lokken 

 Vooraf was gezegt dat het experiment 2u duurde, in werkelijkheid duurde het maar 38 min. 



 Toevallig contact met de zogenaamde programmamakers schiep een macrosituatie waarin de 
deelnemer maximale subjectieve keuzevrijheid bezat om te zeggen dat hij niet wilde of kon 
deelnemen. 

 Na de zitting kon de proefleider elke deelnemer een voorlopige, onjuiste uitleg geven. 
Proefleider was geïnteresseerd in het effecft van stimulerende en kalmerende middelen op 
cognitief gedrag. Haar onderzoek ging over complex gedrag. Het hoofddoel was dat de 
deelnmer na het echte experiment niet meer ebzig was met de ebstudeerde attitude tov het 
oude examensysteem.  belangrijk om na enkele weten nog steeds de attitude te kunnen 
meten. 

 Deelnemer kreeg telkens een kwartier om zijn pleidooi voor te bereiden, daarna gingen ze het 
samen beluisteren. 

 Niemand vroeg hierna zijn pleidooi in te trekken; 
 Opgezadeld met verschillende cognities: 

 Uitgesproken tegenstander van het oude examensysteem. 

 Net een sterk pleidooi gehouden tegen vrijstellingen en spreiding can examens = gepleit voor 
het verfoeilijke oude systeem. 

 Ondertekend 20 bef te krijgen. 

 Pleidooi is opgenomen en wordt binnekort uitgezonden op nationale tv en radio. 

 Had ik gewild, dan had ik zonder de minste problemen mijn medewerking kunnen weigeren. 

 Voor de tv conditie = ik zal nooit tegen wie dan ook kunnen ontkennen dat ik het was die dit 
pleidooi hield. 

 Ik heb geen reden op te twijfelen aan de echtheid van de situatie. 
 Iedereen werkte met vrije wil mee. 

 Daarna delicate fase vd procedure = meting vd attitude van de deelnemer tov het oude 
examensysteem.  individuele nabespreking. 
 Deelnemers extreem anti oude examensysteem. 
 Tv conditie = score 6.1 
 Radio conditie = score 6.6 
 Basislijnconditie = score 2.3 

 De experimentele behandeling veroorzaakt een verandering in een belangrijke attitude van de 
deelnemers  in de richting van het gehouden pleidooi. 

 Het effect van de tv behandeling verschilde niet van de radiobehandeling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Radiopleidooi, centrale dissonantie en beloning. 
Nuttin en Beckers (1969)  2de experiment. 
 4 experimentele condities werden toegevoegd aan proefopzet. 

1. Pro-attitudinale pleidooiconditie waarin niet over een beloning gesproken werd  geen 
creatie van centrale dissonantie. 

2. Hoge beloningsconditie= 200 bef voor contra-attitudinaalpleidooi 
3. Identieke conditie waarin niet over een beloning werd gesproken. 
4. Identieke relatie deprivatie conditie, op het moment waar de proefleidster normaal over geld 

zou spreken, ze zich verontschuldigde omdat de deelnemer in tegenstelling tot de rest geen 
financiële vergoeding zou krijgen omdat de voorziene fondsen op waren. 

 Relatieve deprivatie = element dat volgens de cognitieve dissonantietheorie niet licht 
consonant maar dissonant was met de inwilliging en dat moeilijk gezien kon worden als een 
externe minimale druk om het verzoek in te willigen. 

 Resultaten = A = 6.6, B = 4.8, C= 2.3. 
 Hoe kleiner de beloning, hoe groter de attitudeverandering in de richting van het contra-

attitudinale pleidooi. 
 Festingers verklaring moet echter opnieuw in vraag worden gesteld door resultaten in andere 

condities. 

 Gemiddelden contra-attitudinale 0 en 200 bef condities vielen samen (4.9 en 4.8) zodat het 
moeilijk werd om de grote beloning toe te kennen. 

 Omdat geen beloning nog minder consonant was dan ene kleine beloning, voorspelde de 
theorie meer attitudeverandering in de 0 bef conditie dan de 20 bef conditie. De resultaten 
waren echter in de tegengestelde richting (4.9 en 6.6). 

 Weten dat je niet betaald wordt, terwijl anderen wel betaald worden is duidelijk dissonant 
met de inwilliging van het verzoek tot die medewerking.  attitudeverandering echter 
analoog met volgens festingers minimale consonante belong (6.6). 

 Het aantal deelnemers dat de medewerking weigerde, verschilde niet van de in lage en hoge 
belonongscondities. “net genoeg om beloning uit te lokken”  geen evidentie. 

 Centrale dissonantie  geen sygnificant verschil tussen 0 bef codities met en zonder centrale 
dissonantie (4.9 en 4.2) 

 Onderzoek bood geen experimentele steun voor de meest fundamentele onderstellingen van 
de klassieke cognitievedissonantietheorie-interpretatie voor attitudeverandering na 
gedwongen inwilliging. 

 
Onstellende beloning en blaam. 
Triviale beloning  eigenlijk ontstellende beloning. 
 Uit nieuwe experimenten over traditionele examensysteem was gebleken dat de relatieve 

deprivatiebehandeling een even strek effect (7.1) sorteerde in een proefsituatie waarin geen 
sprake was van een publiek radiopleidooi. 

 Pleidooi situatie die analoog was aan experiment Cohen (politieoptreden). 
 Pseudo proefexperiment werd achterwege gelaten. 
 Na kwartier werd het pleidooi opgenomen. 
 In een nieuw experiment probeerde men op een meer overtuigende wijze het belang van het 

onstellende karakter van beloning te toetsen. 
Festingers theorie daarentegen maalte duidelijk verschillende predicties voor de hoge vs lage 
beloning. 

 Op verzoek van de studenten hadden ze 2 maanden voor de gewone zittijd een schriftelijk 
examen psychologie afgelegd. Dit examen was achter de rug toen het experiment plaatsvond. 
Tijdens de sessie deed de proefleidster alsof ze terloops even in de documenten met 
examenpunten bladerde, en toevallig vaststelde welk resultaat de deelnemer had behaald. 



 In 2 controlecondities stelde ze zogezegd vast dat de student ofwel geslaagd ofwel niet geslaagd 
was.  

 In de cruciale experimentele condities kreeg iedereen te horen dat ze niet geslaagd waren. 
 De deelnemer kreeg de kans om te kiezen tussen een niet nader bepaalde geldelijke beloning of 

de onvoldoende te wijzigen in een voldoende. (dit werd beschouwd als een hoge, consonante 
beloning) 

 In de ene experimentele conditie bood ze dit net aan voordat de deelnemer zijn pleidooi zou 
doen. = 9.5 tussen neutraal en eerder pro oud examensysteem. 

 In de andere net na het gehouden pleidooi. = 7.4 
 Significant hoger dan bij deelnemers die alleen informatie kregen over hun zogenaamde goe 

(5.1) en slechte score (4.7), maar geen pleidooi moesten houden. 
 Een onstellend hoge beloning volstond om een drastisch effect te realiseren in de richting van 

het onoprecht pleidooi. 
 Met ene beloning die groter was dan een geldelijke beloning verkreeg men een 

attitudeverandering. 
 
Experiment dat relavant was voor deze benadering = zwaarlijvige vrouwen die zogezegd 
onopzettelijk door pseudodeelnemer bespot wereden om hun zwaarlijvigheid  meer beïnvloed 
door ene onmiddelijk daarop aangeboden overredende communicatie dan deelnemers die een 
behandeling niet hadden ondergaan. 
 Blaam = aversieve stimulus die in veel opzichte tegengesteld is aan een beloning. 

De gemanipuleerde ontstellende aversieve stimulus  totaal onverwacht, net voordat de 
deelnemer het verzoek kon inwilligen, een volstrekt onterechte blaam kreeg. 

 Nieuwe basislijnconditie: omdat de deelnemers, geconfronteerd met een proefleidster die nu 
ook hun docente en examinatrice was, misschien al zonder enige voorbehandeling blijk zou 
geven van een mildere houdinhg tov het oude examensysteem. 

 Onstellende blaamconditie = 7.5 

 Basislijnconditie = 2.5 

 Onmiddelijk na hun pleidooi een ontstellende beloning = 7.4 

 Enkel vernamen dat ze een onvoldoende hadden = 4.7 
 Feit dat de ontstellende blaam een even sterk attitudeveranderingseffect in de richting van 

het pleidooi opleverde als de ontstellende hoge en lage beloningen  in de lijn van de 
hypothese = niet het beloningsaspect op zich van de behandeling belangrijk was, maar wel 
hte feit dat de deelnemer een ontstellende situatie opgewonden en/of emotioneel in de 
war was. 

 
Duurzame attitudeverandering: een illusie? 
Sceptisch tov de relatieve duurzaamheid van de in het laboratorium verwekte attitudeverandering 
 nagaan of deze attitudeverandering op langere termijn sporen naliet. 
 Bijna 10 weken na het tv- en radiopleidooi en gemiddeld 5 weken na de andere experimentele 

behandelingen werden de deelnemers nog eens benaderd.  nogmaals attitudemeting tov 
examensysteem. = indrukwekkend analoog. 
 De experimentele behandeling en duurzame wijziging teweeg heeft gebracht in de interne 

dispositie. 
 
 
 
Oneerlijk gedrag en eerlijke attitude. 
Krijgen van examenpunten  achteraf ongedaan gemaakt. 
Grondvraag = hebben we te maken met 2 wezenlijke psychologische verschijnselen (attitude en 
gedrag) of is het niet meer verantwoord om én de eerlijkheid én het oneerlijke gedrag te 



beschouwen als situatiebepaalde evaluatieve oude en/of nieuwe, verbale en/of niet-verbale 
gedragsreacties? 
 
2 vragen ivm eerlijkheid 

 Hoe eerlijk of oneerlijk zou jij het vinden als studenten uit dank enkele extra examenpunten 
kreeg. 

 Denk jij dat jijzelf zou kunnen weerstaan aan de bekoring als ik je zou zeggen op een volstrekt 
veilige manier je een voldoende geven op je examen? 

 Op 11 deelnemers was er 1 die mogelijk zou toegeven aan de bekoring. 
 Deze resultaten staan in schril contrast met het oneerlijke gedrag van alle 23 deelnemers uit 

de experimentele condities. Toen de deelnemers in een identieke situatie konden kiezen 
tussen een eerlijke geldelijke beloning en oneerlijke extra punten, bezweken ze allemaal 
voor de verleiding. 

 
 Wat is er meer situatiebepaald : zeggen dat men zoiets nooit zou doen – wat klassiek gebruikt 

wordt als een situatievrij symptoom van attitude – of zich in feite wel zo gedragen – wat 
traditioneel beschouwd wordt als open gedrag? 

 Welke zin hefet het op zelfbeschrijving te beschouwen als een symptoom van de interne 
attitude eb het open gedrag als iets wat afhangt van de externe omstandigheden. 

 Aannemelijk dat er geen causaal verband is tussen een geïnfereerde dispositie en een open 
gedrag, maar tussen een eerste (zelfbeschrijvend) gedrag en een daaropvolgend open gedrag. 
Elk voorafgaand gedrag schep een nieuwe gedragssituatie die meebepalend kan zijn voor het 
daaropvolgende gedrag. 

 1zelfde gedragsparadigma: ook evaluatieve zelfbeschrijvingen zijn door het individu 
uitgebrachte en dus open gedragingen waarvan de wetmatigheden van verwerving, 
instandhouding verandering en uitdoving oi op een fundamenteel identieke wijze geanalyseerd 
kunnen worden als die van andere open gedragingen. 

 
Hypothese van de evaluatieve gedragaansteking. 
 Duurzame attitudeverandering zou neerkomen op relatieve stabiliteit van een verandering in 

evaluatief gedrag. Verandering van gedrag zou kunnen gezien worden in samenhang met 
situationele factoren, die een effect hadden op de evaluatieve respons. 

 In pleidooi-experimenten kan he onmiddelijke voorafgaande gedrag omschreven worden als 
actief en passief blootgesteld worden aan zelfgeproduceerde evaluatieve reacties op het oude 
examensysteem. 

 In de contra-attitudinale condities werd elke deelnemer er door sociale omstandigheden toe 
gebracht om gedurende ongeveer een halfuur een reeks beweringen uit te denken voor de 
microfoon uit te brengen en daarna te beluisteren. Die responsen hadden 1 eigenschap gemeen 
= evaluatieve gerichtheid pro het oude examensysteem. 

 Dergelijke evaluatieve gedrasassimilatie een veranderd inzicht of een zogenaamde verandering 
in een interne dispositie veronderstelt. 

 Gedragsaansteking = afhankelijk van 3 factoren: 

 Evaluatieve gerichtheid van het onmiddelijke voorafgaande gedrag 

 Graad van perturbatie of verwarring 

 Temporele contiguïteit of nabijheid tussen het voorafgaande gedrag en het door aansteking 
of besmetting veranderde zelfbeschrijvingsgedrag. 

 
Ontstellende kledingsexperiment. 
 3 elementen van de hypothese zijn systematisch gemanipuleerd in een onvolledige, maar toch 

bruikbare proefopzet. 



1. 1ste factor = evaluatieve richting van voorafgaande responsen  door de deelnemer 
uitgebrachte  voorafgaande gedrag bestond uit louter verbaal gedrag in 1 evaluatieve 
richting. Er werd hen niet gevraagd een pleidooi te houden, maar om zijn mentale of 
cognitieve creativiteit en productiviteit te bewijzen door te praten.  tot 1 welomschreven 
onderwerp. 

 In de ene conditie betrof dat de voordelen 

 Andere conditie = nadelen van vrijstellingen en examenspreiding. 
 Deelnemer werd 30 min actief en passief blootgesteld aan verbaal gedrag in 1 evaluatieve 

richting. 
 Als de condities met verbale creativiteit effecten opleverden die analoog waren met die in de 

pleidooicondities, zou blijken dat het niet nodig is een beroep te doen op ingewikkelde 
cognitieve processen van zelfoverreding om de effecten te verklaren. 
2. 2de factor = pertuberbatie veroorzaakt door de onstellende kleding van de proefleider. De 

proefleidster = de docente die als enige vrouw college gaf + in die periode kwam de 
minimode in de publieke opinie. 

 Deelnemer werd geconfronteerd met de proefleidster in hot pants en een gewaagd 
diepuitgesnede t-shirt. Deze onstellende manipulatie oi niet adequaat gedefinieerd worden als 
een seksuele opwindingssituatie. Mannelijke studenten waren uit hun lood geslagen of de kluts 
kwijt. 

 In de controleconditie verscheen de proefleidster in gewone kleding. 
3. Temporele contiguïteit tussen verbale evaluatieve gedrag en de daaropvolgende 

zelfbeschrijving. 
Het attitudeveranderingeffect was geen gevolg van een verandering in een onderliggende 
attitude, maar dat het de zelfbeschrijvingrespons zelf was die onder ontstellende 
stimilusvoorwaarden in zijn evaluatieve kwaliteit aangestoken of besmet werd door de 
voorafgaande evaluatieve eigenschappen van het verbale gedrag. 

 Nieuwe vraag over duurzaamheid van attitudeverandering. 
 In een experimentele conditie gebeurde geen eerste meting meteen na de behandeling, 

maar werd het attitudeveranderingsobject voor het eerst gemeten 5 weken na de 
experimentele behandeling. 

 In deze uitgestelde eerste metingsconditie is er geen temporele contiguîteit tussen het 
voorafgaande en het daaropvolgede evaluatieve gedrag. In een tweede identieke conditie 
vond er zowel onmiddellijk na de behandeling als 5 weken later een 2de attitudemeting 
plaats. 

 Resultaten: 

 Contra-attitudinaal pleidooi in onstellende kledingsituatie = 7.0 analoog effect met 
ontstellende blaamconditie. 

 Dit kwam dor perturbatie  blijkt uit verschil met controleconditie = 4.3. 
 Een evengroot onthutsingseffect als de deelnemer geen pleidooi hield, maar creativiteit 

bewees door de praten over de nadelen = 7.2 
 Als men over de voordelen praatte = 1.8 (extreem anti-oudesysteem) 

 Het was voldoende de deelnemers in een onthutsende situatie te laten praten in de ene of de 
andere evaluatieve richting om evaluatieve assimilatie te produceren tussen deze voorafgaande 
verbale gedragingen en de onmiddelijk daaropvolgende evaluatieve zelfbeschrijving. 

 3de schakel hypothese evaluatieve gedragsaansteking = de schakel over belang van temporele 
contiguïteit tussen het voorafgaande en het onmiddellijk daaropvolgende evaluatieve gedrag. 
2 identieke condities met een contra-attitudinale verbale creativiteitsopdracht pro het oude 
systeem en ontstellende kledij. 

 Enige verschil = het moment waarop de attitude voor het eerst gemeten werd. 

 Conditie met contiguïteit = onmiddellijk na de behandeling.  score 2de meting = 6.9  
verschilde niet van de 1ste = 7.2 



 Conditie zonder contiguïteit = 5 weken na experimentele behandeling. score = 2.2, 
verschilde niet van de basislijnconditie. 

 Contiguïteit tussen behandeling en attitudemeting was noodzakelijk voor het verwerven van 
een duurzaam effect. 

 Fundamentele twijfel aan de theoretische en toegpaste betekenis van begrippen als attitude en 
attitudeverandering. 

 We kunnen hooguit spreken van een duurzaam veranderende zelfbeschrijving. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Slotbeschouwingen. 
Enkele samenvattende stellinge  zie boek! Staat al heel goed samengevat. 

 

Toch attitudes? 

Affective priming tes  steunt op de bevinding dat nieuwe informatie gemakkelijker en dus sneller 

verwerkt wordt als ermee gerelateerde concepten al geactiveerd zijn uit het geheugen. 

 Deze prime kan zowel supraliminaal (=lang genoeg om een ebwuste herkenning mogelijk te 
maken) of subliminaal zijn (= zo kort, dat bewuste herkenning niet mogelijk is). 

 Cruciaal = in de proefsessie worden 2 primes gemaakt. 
 Taak deelnemers = de targets zo snel als positief of negatief te categoriseren. 
 Afhankelijke variabele = responstijd bij elke variabele. 
 Apt laat toe van 2 primes te vergelijken welke positievere evaluatieve reacties oproept dan een 

andere. 
 

Gawronski, Bodenhausen en Becker (2007)  apt om postdecisierevaluatie van objecten te meten. 

 2 primes waren 2 kunstfoto’s waarop telkens een vanuit de lucht genomen shot van een 
karavaan kamelen in de woestijn te zien is. 

 Aantal keer aangeboden, telkens voor 200 miliseconden. 
 Eveneens werd gedurende 200 milisec elke foto gevolgd door een positief woord of een 

negatief. 
 Deelnemers moesten zo snel mogelijk zeggen of het naar iets positief of negatiefs verwees. 
 De 2 kunstfoto’s werden in de 1ste helft van de APT eerder gunstig beoordeeld. 
 Positieve verschil tussen de responstijden voor negatieve en positieve woorden, wijst erop 

dat de responstijden voor negatieve woorden langer waren dan voor positieve. 
 Qua aantrekkelijkheid lagen ze dicht bij elkaar. 

 Zelf verklaarden ze hun resultaten niet aan de hand van cognitieve dissonantietheorie. De 
gegevens werden beter verklaard aan de associatieve verankering aan het zelf. 

 

Toch problemen  ze kan immers wel verklaren dat he gekozen object aantrekkelijker wordt, maar 

moeilijker dat het niet-gekozen object minder aantrekkelijk wordt. 

Het verwerpen en niet-kiezen zijn niet noodzakelijk equivalent. 

 

 

 

 

 



Hoofdstuk 6: Autonomie en 
machtsoverwicht. 

Macht  op  positieve of negatieve manieren leren te verwerven door juist te oordelen. 
Geen responsconflict = maximale dominantie juiste respons + geen activatie van onverenigbare 
respons. 
 
Solomon Ash = autonoom oordelen. 
Basisexperiment  (1956):  

- procedure en proefopzet. 
1ste sessie 
 visuele discriminatie taak: 3 rechthoeken, waarvan 1 evenlang als standaardrechthoek. 
 Zeer eenvoudig: controleconditie: 37 deelnemers taak individueel + schriftelijk maken. 

Vd 444 mogelijk fouten, slecht 3 vastgesteld. 
 Groepen van 7 tot 9 
 Taak = mondeling + vaste volgorde  20 min, constant over alle deelnemers. 
 Elk groepje = 1 echt deelnemer. 

 Deelnemer denkt dat dat de rest ook echte zijn 

 Deelnemer steeds als voorlaatste binnen 

 Pseudodeelnemer soms unaniem juist of fout 
 Proefleider laat niets merken. 
 18 proefbeurten: 

 Proefbeurten gelijklopende fouten 

 Proefbeurten uiteenlopende  fouten 

 6 neutrale proefbeurten = pseudodeelnemers duiden juiste aan 

 12 cruciale proefbeurten = unaniem een vergl. driehoek kiezen 
 6 maal grote fout, 6 maal kleine 

2de sessie 
Identiek aan 1ste = deelnemers merkten er niets van. 

 
- Deelnemers. 

123 blanke mannen, tussen 17-25 jaar, uit drie verschillende instellingen  
 Verschillen in mbt de waarde die ze hechten aan opvoeding tot autonoom denken en 

handelen. 
 

- Resultaten. 
 Enkel kwantitatieve resultaten te maken met cruciale gedragsreacties. 
 Centrale vraag = laten de autonome individuen zich al dan niet door medestudenten 

beïnvloeden bij het publiek uitspreken van een zo juist mogelijk oordeel over een 
onbetwistbaar duidelijk gegeven. 

 Derde van de oordelen afhankelijk unanieme meerderheid. 
 ¼ maakt geen enkele fout 
 Hoe afhankelijker de leden vd instelling waren, hoe sterker de symptomen van conflict. 

 
Algemeen  soort fouten unanieme meerderheid geen effect op aantal door deelnemers gemaakte 
fouten. Sociale beïnvloeding betekent niet dat de deelnemer noodzakelijk de meerderheid 
blindelings napraa. 
Responsconflict tussen objectief juiste en foute antwoord = oplossen door kiezen derde alternatief. 



3 vaststellingen: 

 Meerderheid maakt kleine fout = fouten deelnemers ook klein 

 Meerderheid maakt grote fout = fouten deelnemers 20% klein 
1/5 kiezen derde alternatief. 

 Visuele structuur object bepaalt of deelnemers 3de alternatief kiezen. (compromis 
tussen waarheid en oordeel meerderheid.) 

 
- Interviewresultaten. 
1. Zowel autonome als degene die toegaven aan meerderheid gespannen en ontredderd. 
2. Deelnemers minimaliseerden effect unanieme meerderheid op eigen oordeel. 

 
 Informatieve sociale invloed = iemand overte gedrag anderen als input gebruikt bij 

vormen van een oordeel. 
 Normatieve invloed = overte gedrag van anderen gebruiken als aanwijzing over welk 

gedrag de groep op prijs stelt, voldoen aan de groepsnorm. 
 

Hoe de autonome kracht van deelnemers activeren of oppeppen? 
 

 Ash voerde er een instructie bij : “op einde van de proef, als alle schattingen zijn 
gemaakt, zullen we de lijnen meten met meetlat en tonen welke antwoorden de juiste 
en foute waren.”  had geen enkel effect op de autonomie. 

 Neutrale item neemt de spanning van het conflict telkens even weg = autonomie 
deelnemer bevorderen. = spanningsreductie hypothese. 
Verwachting = meer foutieve oordelen als meerderheid relatief gezien meer flaterde  
manipulatie relatieve aantal neutrale proefbeurten. 

 1ste conditie = identiek basisexperimenten, maar na twee neutrale proefbeurten 
aan het begin geen enkele neutrale meer kwam.  hoe frequenter unanieme 
meerderheid blunderde = meer macht ze uitoefenen op de minderheid. 
Minderheid = ononderbroken reeks responsconflicteen nu in de helft van de 
gevallen oploste door zelf mee te blunderen. 

 Verdere steun andere conditie. Beginnen met 5 neutrale beurten, slechts 6 
cruciale beurten. Het aantal fouten deelnemer daalde. 
 Hoe frequenter de unanieme meerderheid blunderde, hoe meer de 

deelnemer. 
 Hoe frequenter de unanieme meerderheid juist oordeelde, hoe meer de 

deelnemer zelfstandig oordeelde. 
 Externe sociale situatie als determinant van afremmen + bevorderen 

zelfstandig autonoom beoordelen gegevens. 
 Variant op basisexperiment: pseudodeelnemer op 4de plaats  altijd juist oordelen. 

Nooit 1 tegen allen situatie. Er was altijd iemand voor de deelnemer die ook juist 
oordeelde.  verminderde spanning deelnemer. 
Tijdens interview: volgens de deelnemer was het niet door de partner dat ze juist 
oordeelen, verwerping van deze suggestie. 
Dit had geen duurzaam effect op de autonomie van de deelnemer. 
In een andere variant = eerste helft een pseudopartner die altijd juist antwoordde, in de 
identieke 2de helft opnieuw een unanieme meerderheid vormde. 

 Macht partner = groot  bepaalde zowel afname als toename van autonoom 
oordelen binnen ene tijdspanne van +/- 20 min bij confrontatie met 2 
reeksen identieke objecten. 

 Grotere autonomie = te danken aan een andersdenkende of dissident de 
unanimuteit van meerderheid doorbrak. 



 Bespreking drie relevante variabelen. 

 Naast de deelnemer slechts 1 pseudodeelnemer die altijd als eerste antwoordde 
en op vastberade en zelfverzekerende toon fouten maakt. 
 Algemeen verlies geborgenheid, geen meerderheid nodig om bij de 

deelnemer responsconflict, zichtbare spanning + ontsteltenis te verwekken. 

 Slechts 2 pseudodeelnemers, allebei antwoorden voor de deelnemer, 12,8% 
oordelen deelnemer beïnvloed werd door minimale unanieme meerderheid. 
 Genoeg dat 2 personen flagrant + unaniem blunderden, zodat derde 

deelnemer sociale beïnvloeding vertoont. 

 Minderheid van 1 deelnemer tov unanieme meerderheid 3 pseudodeelnemers  
33% vd gevallen blunderen. 

 
 Iemand met gezelschap 1 dissident, beter gewapend  om aan 15 

pseudodeelnemers weerstand te bieden dan hij/ zij die alleen staat tov 
unanieme groep van slecht 3 blunderende collega’s. 

 
Een naïeve meerderheid. 
15 naïeve deelnemers tov 1 medestudent-pseudodeelnemer. 

 Geïsoleerde pseudodeelnemer had een sociale invloed op de gedrag van de deelnemers, 
in contrast individuele gedrag bij basisexperiment treedt bij meerderheid geen spoor van 
responsconflict  op + uitingen individuele en collectieve zekerheid. Ook sociale gedrag 
werd beïnvloedt door dissident. 

 Door het volgehouden gedrag van de dissident beïnvloedde hij het gedrag van de 
meerderheid op twee manieren, verergerde allebei zijn marginale positie. 

 Groeiende zekerheid van het individuele en collectieve grote gelijk meerderheid. 

 Ontwikkeling uitsluitingsreacties. 
 
Serge Moscovivi  Parijse studentenrevolte 

Verdedigde het onderscheid tussen sociale beïnvloeidng/conformise en sociale 
verandering/innovatie. 
Sociale controle of macht van een meeredrheid op minderheid is een belangrijke factor van 
stabiliteit in maatschappelijk denken en handelen van groepen. 
Zonder sociale verandering, maatschappij = verstard, onbeweeglijk en aan zichzelf gelijk 
blijven. 
Minderhieds- en meerderheidsinvloed komt langs verschillende processen tot stand. Hij 
bouwt verder op onderscheid tussen informatieve en normatieve invloed. 

 Normatieve invloed =  als iemand ervaart dat zijn / haar oordel afwijkt van het 
unanieme oordeel meerderheid.  zorgt voor gedragsverandering. 

 Een meerderheid kan iemands overte gedrag beïnvloeden zonder zijn/haar 
private overtuiging te veranderen, terwijl een minderheid vooral de private 
overtuiging zou veranderen, komt niet altijd tot uiting in overt gedrag. 

Onderscheid tussen sociale beïnvloeding vs sociale verandering   stelling = consequente 
gedragsstijl minderheid de sleutel tot haar innoverende macht. 

 
Faucheux en Moscovici (1967)  minderheidsparadigma geconsacreerd in klassiek basisexperiment 
van Moscovivi, Lage en Naffrechoux = expliciete beïnvloedingspogingen. 
 
Minderheidsparadigma : 
36 beoordelingsobjecten : kleurendia’s met wisselende lichtsterkte, allemaal blauw. 

 6 varianten blauw, en van elk varieerde de lichtsterkte. 
 Meisjesstudenten, in groepjes van zes, niemand kleurenblind. 



 Elke dia met 1 kleurnaam te beoordelen + de lichtsterkte. 
 Controleconditie = 6 deelnemers om beurten 36 dia’s beoordelen. 
 1ste experimentele conditite: in elke groep 2 pseudodeelnemers die als eerste (soms als 

vierde) het foutieve antwoord groen gaven. = consequente minderheidblok. 
 2de experimentele conditie: inconsequent minderheidsblok. De 2 pseudodeelnemers 

gaven op toevallige wijze bij 24 di’as het foute, en bij 12 het juiste anwoord. 
 Steun voor stelling dat de volgehouden gedragsstijl van een minderhijdsblok 

een belangrijke voorwaarde is voor het creëren van een responsconflict bij 
de meerderheid + het op gang brengen van sociale verandering. 

 
Paradigma Moscovici wordt door velen beschouwd als het tegengestelde van het Asch- paradigma. 
Op volgende punten zijn ze identiek: 

 Beïnvloeding autonomie deelnemers die om de beurt uitspraken deden over een 
zonneklaar object. 

 Proefleider in de groep, reeks visuele discriminatietaken liet uitvoeren. 

 Geen sprake van verbale aansporing of bedreiging met beloning of straf die 
samenhing met wijziging in autonome oordeel deelnemers. 

 Solomon Asch had een experimentele variant waar deelnemers kleurschijven 
beoordeelden. 

Centrale vraag  verloopt de individuele gedragsverandering aangestoken door een meerderheid 
volgens andere wetmatigheden dan die aangestoken door een minderheid?   de consequente 
gedragsstijl pseudodeelnemers niet in beide gevallen dezelfde functie. 
 
De processen meerderheids- en minderheidsinvloed moeilijk vast te stellen  onderscheid moeilijk 
te toetsen.  Als Moscovici stelt dat innovatie steunt op een consequente gedragsstijl dan 
operationaliseerde hij die als de volharding waarmee een minderheid fout oordeelde. Asch had die 
factor al gemanipuleerd. Fundementeel onderscheid aanbrengen tussen conformisme en innovatie 
 innovatie vooral bepaald door factor X, dan is de stelling moeilijk houdbaar als diezelfde factor 
ook conformise sterk bepaalt. 
Het private oordeel van deelnemers moet beïnvloed zijn als hun overte gedrag beïnvloed is door een 
meerderheid of een minderheid zonder dat deze meerderhied/minderheid hun gedrag kan 
observeren. Meerderheden beïnvloeden alleen meer dan minderheden als het oordeel uitgebracht 
wordt in aanwezigheid van de meerderheid/minderheid. 
 
Wood, Lundgrun, Ouellette, Busceme en Blackstone (1994) = ook wanneer een individu zijn/haar 
oordeel buiten het oor/oog van minderheid/meerderheid uitbrengt, de meerderheid nog steeds 
meer invloed heeft. 
 
Weaver, Garcia, Schwarz en Miller (2007) = verschil tussen minderheids- meerderheidsin 
Slotbeschouwingen. 

 Impliciete sociale beïnvloeding. (niemand oefende expleciete druk uit op de deelnemer 
zodat die zich laten beïnvloeden door het oordeel van anderen) 

 Asch was niet geïntresseerd in de duurzame gedragsverandering. 
 De taak was heel! eenvoudig. 

Nissani en Hoefler-Nissani (1992)  vroegen aan gepromoveerde natuurwetenschappers om een 
nieuwe leermethode te testen door enkele opdrachten uit nieuw leerboek uit te voeren en door een 
soort examen af te leggen. De formule was echter vervalst  wetenschappers moesten een 
discrepantie tussen de berekende en de gemeten inhoud vast stellen. + opdracht 2 keer doen. 

 Er was maar 1  wetenschapper die de foutieve formule op het examen niet 
gebruikte.  De 18 anderen hadden vastgesteld dat die in strijd was met hun 
waarnemingen. 



Greene en House (1977) = fenomeen valse consensus. 
       Mensen overschatten de prevakentie van hun eigen gedragingen. 
Ross ea (1977) 
Monin en Norton (2003) 
 

 Mensen worden niet enkel beïnvloed door een aanwezige meerderheid, 
maar ook door een louter waargenomen meerderheid, zelfs als die in 
werkelijkheid niet bestaat. 

 
 
Stanley Milgram = blinde gehoorzaamheid aan boosaardige autoriteit. 

 Responsconflict tussen uitvoeren van de instructies van een proefleider en het hulp 
verlenen aan een weerloos medeburger in hoge nood. 

 
Milgram heeft samengewerkt met Asch ivm het Asch-paradigma. Hij bleef nadenken over een moreel 
nog gewichtigere situatie waarin de deelnemers niet zouden toegeven aan de sociale meerderheid. 
 proefleider  onder een voorwendsel de verbale instructie geven telkens zwaardere schokken 
toedienen. = meten hoever deelnemer ging in bereidheid om de instructies proefleider om in 
intensiteit toenemende pijnprikkels te geven, uit te voeren. 
 = Paradigma van Milgram. 
 

 Autoriteit, bevel + gehoorzaamheid = centraal (gebruiken ze niet veredr in de loop van 
het experiment) 

 
- Deelnemers. 

Gerekruteerd uit 300 000 inwoners uit New Haven (Yale University) 
 Gedurende 1 uur, 500 tal mannen nodig voor onderzoek van geheugen, 12 tal 

beroepsgroepen vermeld. 
 Geen speciale training, scholing of ervaring nodig. 
 Vergoeding = 4 dollar. 

 
- Proefsituatie. 
 Aankomst 2 deelnemers (pseudodeelnemer + echte deelnemer) -> verklaring 

ondertekenen. 
 1 iemand moest de rol van leraar vervullen, de andere van leerling. Lot besliste (op beide 

strookjes stond leraar), dus de pseudodeelnemer kreeg op toevallige wijze de rol van 
leerling toegewezen. 

 Elektrode vastgemaakt aan pols leerling + laag zalf om blaren en brandwonden te 
vermijden. 

 Klassieke associatietaak woordparen. 
 Van de leraar werd het volgende verwacht: 

 Oordelen of antwoord juist was. 

 Juiste antwoord = volgende stimulus woord noemen 

 Fout antwoord =  intensiteit van de schok hardop aankondigen  schok 
toedienen  foute antwoord corrigeren. 
 Straffen met stijgende intensiteit. 
 Werkelijkheid = leerling nooit geschokt. 

  
- Verloop sessie. 
 Altijd eerst 10 proefbeurten waarmen de procedure inoefenden, leerling gaf hierbij 7 

foute antwoorden. Onder deze denkmantel had men een nieuwe en complexe reeks 
gedragsketens ontketend. 



 Onderzoek heeft aangetoond dat de ‘voet-in-de-deurtechniek’ aangetoond 
heeft da t het inwilligen van een relatief eenvoudig onderzoek de kans doet 
toenemen dat een veeleisend verzoek ook wordt ingewilligd. 

 Leraar wendde zich tijdens de proef tot de proefleider om te melden dat hij wilde 
stoppen  4 aansporing in dezelfde volgorde. 

 Gelieve verder te gaan 

 Experiment eist dat u doorgaat 

 Absoluut essentieel dat u verder gaat 

 U hebt geen andere keus, u moet verder. 
 Na het geven van een schok = leerling reageerde niet  5 à 10 sec wachten, en dan de 

afwezigheid van respons beoordelen als fout. 
 Milgram  intensiteit van de laatste, sterkste door leraar toegediende schok meten 

 Objectieve maat voor het moment waarop de deelnmer weigerde nog verder 
te gaan met straffen van leerling en/of meewerken aan experiment. 

 
Macht proefleider + onmacht weten en geweten. 

 Vrijwel iedereen werkten het hele schokkenprogramma af + leraars wendden vaak hun 
blik af van de leerling. = hevig lijden leerling gaf hen een onbehaaglijk gevoel. 

 2 opmerkingen: 

 Milgram dacht dat de verbale en voltageaanduidingen genoeg waren om de 
gehoorzaamheid deelnemer in te perken. 

 Gehoorzaamheidsschaal was in deze situatie niet bruikbaar. (iedereen haalde 
dezelfde maximale score). 

 Autonomie of zelfstandigheid van de deelnemer was niet opgewassen tegen de 
instructies en aansporing van de proefleider (uniform), die meestal jonger was als de 
deelnemers. 

 
Macht medeburger. 
Vraag = zou de externe situatie (horen, zien, voelen van de door hem gepijnigde medeburger) wel 
invloed hebben op gedrag? 

 Externe stimulusparameter gemanipuleerd. 
- Experiment 1. 

Leraar kan medeburger niet zien of horen, behalve bij schok 20. 
 65% = maximumschok (65% ging door tot proefleider de sessie stopte) 
 35 van 40 deelnemers ging verder dan schok 20, laatste schok = 27 
 Extreme symptomen spanning 
 Observeerbare uitingen intens responsconflict. 

 
 

- Experiment 2. 
+ alle volgende experimenten = auditieve prikkelnabijheid vd leerling geleidelijk en contingent met 
de schokintensiteit opgevoerd tot dramatisch niveau. 

 Laatste schok = 25 
 62% = maximumschok 

 
- Experiment 3. 

Hoorde + zag leraar zijn leerling op +/- meter afstand in dezelfde kamer (visuele nabijheid) 
 Laatste schok = 21 
 40% = maximumschok 

- Experiment 4. 



Ook tactiele prikkelnabijheid. In tegenstelling tot vorige experimenten werden elektroden niet aan 
de pols vast gemaakt, maar moest de leerling zijn hand op een schokplaat leggen. 

 Laatste schok = 18 
 30% = maximumschok 

- Experiment 5 en 6. 
2 wijzigingen: 

 Proeven werden nu uitgevoerd in de veel minder aantrekkelijke 
kelderverdieping. 

 Deelnmer kreeg een cognitief wapen = responsconflict vanaf schok 10 te 
beslechten met een weigering om nog verder schokken  toe te dienen. 

De leerling kon de leraar enkel via de luidspreker beïnvloeden. Sociale macht  van visuele en tactiele 
nabijheid viel weg. 
Vanaf nu gebruikte (+ in alle andere experimenten)  de leerling  sterk argument om eisen kracht hij te 
zetten: leerling verteld na de instructies dat zijn hart niet al te best is. 

 Verschil tussen 5 en 6: 5 = mannen 
      6 = vrouwen 

 Laatste schok = 25 
 65% = maximumschok 

- Experiment 7. 
Mannelijke deelnemers in auditief conbtact met medeburger met hartproblemen. Cognitieve 
bewapening deelnemer opgevoerd. 
Als het impliciete contract een determinant was van het gedrag van de deelnemers, moesten de 
deelnemers afhaken zodra de leerling daarom vroeg. 

 Laatste schok = 21 
 40 % = maximale schok 

Toch ging 80% verder dan schok 10, ook al vroeg de leerling om vrijgelaten te worden. 
- Experiment 8. 

Institutionele macrosituatie: alle exp werden uitgevoerd in de Yale universiteit. Kon aanleiding geven 
tot een onbeperkt vertrouwen. Toetsen van deze verklaring  experimenten uitgevoerd in vervallen 
handelspand in een drukke winkelstraat on de industriële voorstad Bridgeport. 

 Laatste schok = 21 
 47,5% = maximumschok. 

 Niet verantwoord om de resultaten van de vorige experimenten vooral toe te schrijven 
aan het blinde vertrouwen dat de deelnemers stelden in de Yale universiteit. 

- Experiment 9. 
= zoals Experiment 5, behalve dat deelnemer niet de instructie kreeg om steeds sterkere schokken 
toe te dienen. = schokniveau constant of afwisellend, de deelnemer kon naar eigen keuzen eender 
welke van de 30 knoppen indrukken. 

 Besluiten dat uit de vorige experimenten vastgestelde anti-sociale 
gedragingen niet zozeer onder controle stonden van eigen agressie of interne 
factoren, dan wel van de inhoud van de instructies vd proefleider. 

 
Visuele prikkelnabijheid  groot effect gedrag deelnemer. Wat als de visuele prikkelnabijheid vd 
proefleider wordt gevarieerd terwijl de inhoud instructie gelijk bleef? 
 

- Experiment 10. 
Alles factoren + inhoud werden constant gehouden. Na de instructies stond de proefleider enkel 
telefonisch in verbinding met de deelnemer. 

 Laatste schok = 18 
 22,5% = maximumschok 

+ proefleider werd meerdere keren door de deelnemers bedrogen; kondigden een hogere schok aan, 
maar gaven in werkelijkheid een lagere. 



Men kan niet ontkennen dat: in identieke omstandigheden, de triviale prikkelnabijheid van de 
proefleider zowel als van de leerling een duidelijk effect had op het al dan niet toedienen van 
extreem zware schokken aan een weerloze burger. 

- Experiment 11. 
Twee proefleiders die op gelijkwaardige wijze elk de helft van de identieke instructies voor hun 
rekening namen. 
Bij schok 10 (leerling eist stoppen)  proefleiders tegengestelde instructies. 

 Proefleiders worden machteloos als en zolang ze niet gezien worden, maar 
ook zodra ze het onderling oneens zijn. 

 
Waarom heeft een medeburger-leerling zo weinig invloed? 
Kan de proefleider onder bepaald voorwaarden invloed uit oefenen omdat hij proefleider was? 
 

- Experiment 12. 
Bij schok 10 moest de leraar van de proefleider stoppen, op de hartlijder hevig te keer ging. 
Leerling  reageerde emotioneel, eiste dat leraar verder ging. = alle deelnemers stopten 
onmiddellijk met schokken. 

 Niet de inhoud van verzoek/eis was cruciaal, wel WIE het deed. 
- Experiment 13. 

Instructies van een gewone medeburger. Proefleider werd op een bepaald moment weg geroepen, 
pseudodeelnemer 2 moest hem die tijd vervangen + ervoor zorgen dat alle woordcombinaties 
geleerd werden. Vervanger-proefleider  idee om bij elke fout het schokniveau op te drijven. 

 Laatste schok = 16 
 20% = maximumschok 

- Experiment 14. 
Proefleider in de schokstoel vastgebonden, gaf de pseudodeelnemer-leerling instructies om de 
proefleider telkens zwaardere schokken toe te dienen.  pseudodeelnemer deed alsof hij niet meer 
durfde mee te werken. 
Schok 10  proefleider: ‘dat volstaat heren’  deelnemer reageerde instemmend = 
pseudodeelnemer drong aan om door te gaan. Iedereen stopte meteen. 
Tijdens interview verwezen ze vaak naar humanitaite gronden waarop hun weigering steunde. 
Altruïstisch gedrag (zie H8) wordt toegeschreven aan diepgewortelde attitudes, terwijl het veel meer 
te maken hefet met een situationeel machtsoverwicht van de proefleider. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Tot nu toe steeds expliciet sociale invloed vd proefleider. 
Onderzoek: of richting oplossing van responsconflict van de deelnemer-leraar beïnvloed werd door 1 
of 2 pseudodeelnemers die, net als in de proeven van Asch, een evaluatief gekleurde respons 
uitbrachten, maar zonder expliciete op de deelnemer gerichte aansporing of beïnvloeding. 
 

- Experiment 15. 
Taak leraar door lottrekking verdeeld over 3 leraars. 

 Leraar 1 = pseudodeelnemer 1 

 Leraar 2 = pseudodeelnemer 2 

 Leraar 3 = deelnemer  moest de drukknop indrukken 

 Leerling = pseudodeelnemer 3 
Na schok 10  leraar 1 stopt. 
Na schok 14  leraar 2 stopt. 

 Laatste schok = 16 
 10% = maximumschok 

 Nooit eerder was het machtsoverwicht van de proefleider zo omgeslagen in volledige 
onmacht. Effect rustig verzet van een unanieme meerderheid van 2 mededeelnemers tov 
3de was meer uitgesproken dan het effect expliciete beïnvloeding van een maximale 
prikkelnabije leerling/hartpatiënt/voorafgaand expliciet contract. 

- Experiment 16. 
Deelnemers blootgesteld aan impliciete sociale beïnvloeding van 1 mededeelnemer 
(pseudodeelnemer 2) die na lottrekking de schokknop moest indrukken. 
Deelnemer zelf  alle overige deeltaken uitvoeren. 
Pseudodeelnemer 2  instructies proefleider tot het einde uitvoeren. 

 Machtsoverwicht proefleider nog nooit zo groot 
 Laatste schok = 29 
 92,5% = maximumschok. 
 Deelnemers niet gebuk over hun lot, voleindigden de taak met gemak. 

 
 Expliciet verzoek van iemand met het aureool van opdrachtgever het gedrag meer 

beïnvloedt dan het mogelijk lijden van degene die de gevolgen ondergaat. 
 Kritiek  onderzoek Milgram: deelnemers hadden door dat het slechtoffer geen schoks 

kreeg. 
 
Peter Butler (1998)  studies waarin deelnemers een levend wezen kwelden + onmogelijk konden 
denken dat het lijden van hun slachtoffer  (=dier) niet echt was (soms ook gedood). 
Sheridan en King (1972)  deelnemers: hondenpup via de ppotjes elektrische schokken te geven van 
oplopende intensiteit. 

 77% (vd 26 deelnemers) gingen verder met het pijnigen van het blaffende en 
jankende dier tot ze door de proefleider werden gestopt. 

 Deelnemers vertoonden ook tekenen van extreme stress. 
Landis  (1924)  onderzoek over de beleving en expressie van emoties  deelnemers blootstellen 
aan allerlei emotie-uitlokkende gebeurtenissen. Bv witte rat onthoofden. 

 68,2 % (vd 21 deelnemers) willigden het onderzoek in. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Meeus en Raaijmakers (1986 + 1995)  19 experimenten ipv elektrische schokken, progressief zware 
verbale mishandeling van werkloze (pseudodeelnemer) gebruiken.  administratieve mishandeling. 
Proefsituatie: deelnemer instructie om een werkloze tijdens selectietest een standaardreeks van 
15 mondelinge, telkens zwaardere verwijten toe te sturen. 
 stressexperiment  

 Aversieve behandeling begon met verwijt 1 tot verwijt 15 (werkloze protesteerde hevig) 
+ via fysiologische stresmeter, vastgehecht aan pseudodeelnemer, de stresstoestand kan 
aflezen. Als deelnmer wilde stoppen  4 gradaties aansporing van Milgram. 

 Controleconditie = deelnemer kiezen wel verwijten hij stuurden. Niemand gind tot het 
maximumverwijt 

 In de eerste 2 experimenten ging 91% door tot maximumverwijt. 
 Veel hoger dan de percentages bij Milgram 

 Derde experiment: deelnmers echte personeelfunctionarissen. Onderzoekers 
verwachten dat hun ethische gedragscode hen zou verhinderen om alle verwijten af te 
werken.  gedraagden zich niet anders dan de andere deelnemers. 

 Herneming exp 10 en 15 van Milgram 

 Proefleider verlaat lokaal en geeft de aansporingen enkel telefonisch. 
 Laatste verwijt = 10,2 
 36,4 % = maximumverwijt 

 2 rebellerende pseudodeelnemers 
 Laatste verwijt = 10,17 
 15,8 % = maximumverwijt 

 
Ander experiment  2 weken op voorhand een telefonische afspraak met deelnemer gemaakt. 1 
week voor de proef ontving hij nog  een gedetailleerde beschrijving van het experiment + inclusief 
eventuele negatieve gevolgen voor werkloze.  bedoeling = kans kreeg om na te denken over de 
proef en er eventueel over praten 

 Voorbehandeling met voorkennis = geen effect. Geen enkele deelnemer weigerde het 
maximumverwijt toe te dienen. 

 
Brief, Dietz, Reizenstein Cohen, Pugh en Waslow (2000)  deelnemers medeburger discrimineren op 
basis van hun huidskleur (deelnemers = blanke 1ste jaarstudenten psychologie).  
Dekmantel = kanditaten marketingsfunctie 

 Helft kreeg een brief te lezen ‘ president bedrijf wil niet dat de nieuwe 
marketingmedewerker tot minderheidsgroepen behoorde ‘. = men koos 0,8 zwarte 
kandidaten. 

 Andere helft kreeg die niet. = men koos 1,8 zwarte kandidaten. 
 Verschil tussen beide condities = statistisch significant  eenvoudig verzoek 

om te discrimineren inwilligden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
2de experiment waar deelnemers zich moesten inleven in de selectieprocedure  ze wisten niet dta 
die echt was. 
Deelnemers kregen: 

 Ofwel geen verzoek voor discriminatie = score voor zwarte kandidaten = 4,3 

 Verzoek zoals in experiment 1 = score zwarte kandidaten = 3,8 

 Onderzoek ondemijnd door bijkomende brief van hoge manager, liet weten dt de 
president ontslagen was. De lopende opdrachten moesten genegeerd worden. = 
score zwarte kandidaat = 4,1 
 Onderzoekers beschouwen het wel of niet ondermijnd zijn van het onderzoek 

als een manipulatie van legitimiteit van de macht president. 
 President bedrijf communiceerde ENKEL via brief, deelnemers zouden hem 

waarschijnljk nooit ontmoeten. Zolang de unanimiteit van opdrachtgever niet 
verbroken was = willigden ze zijn onderzoek in. 

 
Meeus en Raaijmakers (1986)  in 2 nieuwe voorkenniscondities het eigenbalang van deelnemer te 
manipuleren. 

 Conditie A: risico op wettelijke aansprakelijkheid   2 verschillen met juist beschreven 
experiment. 

 Na het geven vd instructies zei de proefleider dan een vorige sollicitant de 
behandeling niet had aanvaard, en dat het departement hem voor het gerecht 
had gedaagd.  blad ondertekenen dat de deelnemer aansprakelijk stelt voor 
mogelijk schadelijke gevolgen. 

 Naast de gestandaardiseerde protesten van werkloze dreigde deze nu ook de 
deelnemer voor het gerecht te dagen als hij niet stopte met zijn verwijten. 
 Deelnemers weigerden bijna even frequent als in experiment zonder 

voorkennis, maar met 2 rebellerende proefleiders. 
 20% werkten alle verwijten af. 

 Conditie B: voorkennis, maar zonder risico op wettelijke aansprakkelijkheid. 

 Het departement aanvaard de wettelijke aansprakelijkheid voor mogelijke 
nadelige gevolgen. 
 66% werkten alle verwijten af. 

 De deelnemershielpen zichzelf, dwz ze brachten gedrag uit dat instrumenteel was om 
mogelijke schade voor henzelf te beperken. 

 Telken situaties waarin het inwilligen van expleciete verzoek schadelijke gevolgen kon 
meebrengen voor de eigen persoon. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
West, Gunn en Cherniky (1975)  

 Schandaal VS: aanhangers republikeinse presidentskandidaat Richard Nixon ingebroken 
in kantoren van de democratische partij. 

 Privédetective  80 studenten aanspreken met een project dat hen waarschijnlijk wel 
zou interesseren.  maakten een afspraak thuis/op restaurant. 

 Detective gaf hen plannen voor een inbraak in een marketingbedrijf.  deelnemers 
protesteerde dat ze er niets mee te maken wilde hebben. Maar detective vroeg hen om 
1st heel de uitleg aan te horen alvorens een besluit te nemen.  

 Niemand liep weg!  De inbraak zou door 4 personen worden uitgevoerd, de dedective, de 
student en 2 handlangers. 

 Controleconditie :  te horen dat de inbraak initiatief was van de detective, niet van plan 
om iets te stelen. 

 1ste experimentele conditie: te horen dat het op vraag van de concurrent was,bereidt om 
de deelnemers voor hun hulp 2000$ te betalen. 

 2  experimentele condities: in opdracht van de belastingsdienst, vinden van een zwarte 
boekhouding. 

 1 conditie: deelnemers kregen garantie van juridische immuniteit als ze tijdens 
de inbraak werden gearresteerd. 
als er nog vragen waren gingen ze bijna altijd over de technische aspecten, niet 
over de morele of juridische. 
detective drong 1maal aan na weigering. 
 Controleconditie = 10% ging akkoord mee te werken. 
 Verschil met 2000 $ niet significant. 
 5% wilden meewerken in het publieke belang 
 45% deed mee als ze zeker waren dat ze juridisch niet vervolgd kunnen 

raken. 
 Besproken experiment niet rechtstreeks te vergelijken met Milgram, toch belangrijk om 

op te merken dat het verzoek minder vaak werd ingewilligd. Experiment vereiste ook 
meer inspanning en tijd dan een leerling straffen toe te dienen. 

 
 

Agentic shift theorie Milgram. 
= een mens kan functioneren als autonoom individu en als uitvoerder van opdrachten van anderen. 

 Je ziet jezelf niet langer verantwoordelijk voor je daden. 
 Komt tot uiting door: 

 Aanvaarden dat je voor je gedrag als uitvoerder verantwoording verschuldigd 
bent aan het gezag. 

 Je je niet aansprakelijk of verantwoordelijk hoeft te voelen voor het uitvoeren 
van wat een meerdere beveelt. 

 Inductieve poging om eenheid te brengen in de vele vastgestelde effecten. 
Agentic state = veruit het belangrijkste effect hiervan = deelnemr wentelde elke verantwoordelijk af 
op de proefleider. 



 eerste 4 experiment : nagaan of gehoorzame en opstandige deelnemers verschilden van wat de 
realtieve verantwoordelijk betreft die ze toeschrijven aan de proefleider, zichzelf en de leerling. 

 Elke deelnemer kreeg een schijf van drie segment om zo de 100% verantwoordelijkheid 
te verdelen over proefleider, zichzelf en leerling. 

 Duidelijk minder verantwoordelijkheid afgewenteld op de proeflieder (38%) 
 Niet proefleiders = 62% 
 Gehoorzamen verschilden niet van opstandigen in afwentelen van 

verantwoordelijkheid op proefleider (38,4 vs 38,8%) 
 Opstandige schreven meer verantwoordelijk toe aan zichzelf (48,8%) dan 

gehoorzamen (36,3%) 
 Cruciale deductie was dat bij gehoorzamen een grotere, zelfs exclusieve 

afwenteling van verantwoordelijk van gezag zou optreden. 
 Gehoorzamen het slachtiffer meer evrantwoordelijk stelden (25,3%) dan zij 

die zich via agentic state hebben bevrijd door autonomieshift (12,8%) 
 Twee groepen duidelijk verschilden qua al dan niet in de uitvoerderrol 

blijven. 
 Sociale beïnvloeding van de deelnemer door zowel de proefleider als de leerling 

varieerde van almacht tot onmacht. 
 

Milgram  fundamenteel onderderscheid tussen conformisme en gehoorzaamheid.  belangrijkste 
onderscheid heef te maken met wat er nadien gebeurt. 

 Blind gehoorzamen staat diametraal tov conformisme. Na blinde gehoorzaamheid zal de 
deelnemer de verantwoordelijk voor het toedien van de schokken uitsluitend 
toeschrijven aan autoriteit.  

Vorauer en Miller (1997)  studenten per 2  deelnemen aan een studie over hoe eerstejaars het 
best bevraagd werden over hun ervaringen aan de universiteit. 

 Deelnemer 1 zich laten interviewen door deelnemer 2. 
 1 positieve en 1 negatieve ervaring. 
 Vragen werden in 1 keer gegeven, zodat men zelf kon kiezen hoelang hij over de 

positieve en negatieve ervaring sprak. 
 Deze interviewmethode werd zogezegd vergeleken met hoe ze de vragenlijkst invulden. 

 Duidelijk impliciete beïnvloeding. Gemiddeld kwam deelnemer 1 positiever 
over op deelnemer 2, als deelnemer 1 net tevoren een positief ingevulde 
vragenlijst had gelezen da na het lezen van een negatief ingevulde. 

 Suggereert dat deelnemers niet beseffen hoezeer hun zelfbeschrijvende 
gedrag gekleurd was door het gedrag van een medestudent. Impliciete 
invloed ging hier verder dan Asch want het zelfbeschrijvende gedrag werd al 
beïnvloed door het zelfbeschrijvende gedrag van 1 enkele andere persoon 
die in sommige condities niet eens aanwezig was. 

 
Pronin, Berger en Molouki (2007)  ondervroegen 40 studenten die een iPod bezaten over 
argumenten die hadden meegespeeld bij hun aanschaf. 

 Over het algemeen beweerden ze dat hun beslissing om een iPod te kopen minder dan 
bij een gemiddelde student een kwestie van conformisme was. (score van 3,3) 

 Impliciete en expliciete sociale invloed nu eens benadrukken en dan weer eens 
minimaliseren. 

 Cruciale determinant van het benadrukken of ontkennen van impliciete of expliciete 
sociale invloed = instrumentaliteit van dit gedrag voor het verwerven of in stand houden 
van een positief zelfbeeld, zowel tov zichzelf als tov anderen. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slotbeschouwingen. 

 Verdienste Milgram lijkt vooral dat hij markante determinanten van de uitkomst van het 
sociale- machtconflict heeft blootgelegd. 

 Onderzoek van Asch suggereert eveneens strategiëen om de autonomie van individuen 
te versterken of af te zwakken. 

Nemeth en Wachtler (1974)  onderstel dat je door een arbeidsongeval je rechterknieschijf zwaar 
beschadigd is, en kans op definitief herstel is onzeker  je dagvaart je werkgever voor een 
vergoeding van 25 000$ morele schade. 5koppige jury moet unaniem beslissen. 

 Men legde een soortgelijk dossier voor aan 5 studenten. Grondig het dossier doornemen, 
waarna ze een eerste schriftelijk, individueel oordeel uitbrachten. Daarna moesten 
hadden ze 40 min om samen een unanieme beslissing te nemern. 

 2 afhankelijke variabele gemanipuleerd : 

 1ste ov = 2 varianten: 
- Plaats toegewezen door proefleider 
- Namen zelf een plaats in. 

 2de OV =3 varianten  
- Toegenomen of zelfingenomen zitplaats was aan het hoofd van de tafel. 
- Ofwel een plek aan de zijkanten. 
 Na 40 min = vragenlijst die ze individueel moesten invullen. 
 In elke groep 1 medestudent die een extreem en onbarmachtig standpunt verdedigde. 

 Hoofd of zijkant had geen enkel effect. 
 Enkel in de conditie waar de pseudodeelnemer zelf plaatsnam, beïnvloede hij 

de groepsleden naar zijn standpunt = gemiddeld oordeel = 10 375 ipv 13500$ 
Het relatieve machtsoverwicht van de dissidente onbarmhachtige en een grote fout verdedigde de 
pseudodeelnemer kan worden toegeschreven aan: 

 Pseudodeelnemer aan hoofd van de tafel. 
 Grotere wederzijdse visuele prikkelnabijheid. 
 Optimale faciale oogcontact. 
 Inhoud of vorm van het gehouden pleidooi. 
 Duur interventies van de dissident. 
 Sympathieke/onsympathieke indruk op medestudenten. 
 Gezag proefleider. 

 Meest plausibele verklaring van het geobserveerde effect heeft te maken met de 
(culturele) omstandigheid dat de deelnmers in talloze situaties geleerd hebben. Wie aan 
het hoofd zit, draagt meestal aureool van machtsoverwicht. 


