
Psycho: 

Sociale activering: 

-Ader en Tatum(1963): studenten, shocks, knopje: alleen drukken ze sneller op knop en 

slaagpercentage is hoger 

-Pessin(1933): 7 woorden uit hoofd leren, juiste volgorde herhalen, alleen veel sneller+minder 

fout 

-Gates en Alle(33): kakkerlakken alleen sneller door doolhof 

-Allee en Masure: parkieten alleen sneller licht en voedsel vinden 

==soc iale belemmering 

-Travis(25): stift op draaischijf: voor publiek doen= betere score+hoger record 

-Chen(37): Mieren: in paren en triades: 6maal sneller werken, 3maal meer materiaal mee 

-Bayer(29): alleen: kippen eten minder, plots 2/3 meer eten als tweede kip erbij 

-Harlow(32): ratten eten meer indien met 2 

-Hosey, wood, thompson en druck(85): duizendpoten sneller ontsnappen als nog 1 aanwezig 

==passief of coactief publiek kan helpen = facilitatie(allport) 

-Allport(WO1): doorstreeptest, perspectiefomkering, two digit numbers uit hoofd 

vermenigvuldigen, vrije associatietaak, redeneertaak(tegenargumenten tegen teksten), 

25jarige doctorandi->eerste 4taken geen verschil, laatste taak: sociale belemmering 

-Guerin(93): verwarring in defenitie sociale facilitatie 

 uitwendig observeerbare responsen (schrijven etc) worden sociaal gefaciliteerd, 

intellectuele of impliciete denkresponsen worden belemmerd door coactieve aanwezigheid 

-Zajonc(65): arausal, dominante respons, responscompetitie->discrepantie theorie 

-Zajonc & Sales(65):  turkse woorden, vooraf uitspreken->uitspraakles:dominante woorden-

>publiekconditie=meer dominante woorden, alleenconditie=contorleconditie, 

exp.conditie=facilitatiecondite->verwarrend want geen belemmering of facilitatie mogelijk 

want geen foute of juiste responsen 

-Goldman(67): verschil zajonc: individuele gedragsrepertoires(voorkeur kleuren)+vooraf 

bestaande responshierarchie+geen passief publiek maar coactieve situate bij exp.conditie, op 

gekleurd papier kleurvoorkeur schrijven, in coactieve conditie: uitbrengen dominante 

responsen =hoger->bevestigt zajonc 

-Martens(69): palmar sweat index(psi)->meer zweet bij passief publiek situatie dan alleen 



-Bell, Loomis &Cervone(82): bloeddruk, hoger in coactief publiek maar relatief moeilijke 

taak was ook absoluut moeilijke 

-Cottrel, wack, sekerak, rittle (68): turkse woorden,geblinddoekt en alleen: geen verschil bij 

uitbrengen respons->niet toekijkend publiek werkt niet, toekijkend wel(evaluatievrees) 

-Zajonc, Heingartner, Herman (69): kakkerlakken, helft in rechte, helft in kruisvormig 

doolhof, exp a= coactie experiment (dan alleen, dan met twee), exp b=puliek experiment 

(alleen of bloot-publiek), exp a: sneller alleen in doolhof, ni piste sneller met twee(facilitatie), 

exp b: bloot publiek: sneller in piste, trager in doolhof 

mere presence alleen kan sociale beïnvloeding starten! Sociale belemmering en facilitatie 

door responsen die bij leren relatief dominant zijn, gemakkelijke piste: juiste responsen, 

moeilijk doolhof: foute responsen! Ook sociale belemmering in coactieve conditie door niet-

gerichte beïnvloeding 

-Markus(78): gemakkelijke/moeilijke kleren aandoen->moeilijke kleren is moeilijkst in 

toekijkend, dan in niet toekijkend en makkelijkst in alleen. Makkelijke kleren is snelst in 

toekijkend, dan niet toekijkend en traagst in alleen. 

-Schmitt, gilovich, goore, joseph(86): sensorische deprivatie, naam intikken/naam 

achterstevoren+cijfers: naam gewoon is traagst in alleen, dan niet-toekijkend, dan 

toekijken(snelst), achterstevoren is snelst alleen, dan toekijkend(!), dan niet 

toekijkend(traagst) 

-Ariello en Douthitt (2001): drive theories reserveren centrale rol voor niet-gerichte  sociale 

activering door blote aanwezigheid, hypothesen centrale rol bij evaluatievrees, 

distractietheorien centrale rol voor verstoring van informatieverwerking tgv afleiding door 

anderen 

-Thomas, skitka, christen en jurgena(2002): vriendelijke profeleider positiever beoordeeld dan 

niet vriendelijke, dit verschil extremer in coactief dan alleensituatie. 

 

Macht en onmacht (+Conditionering) 

-Corteen en Wood(1972): stadsnamen en andere woorden, shock bij stadsnaam(soms), later: 

bij stadsnamen zonder shock: ook huidrespons(wel mindere mate)->prikkelveralgemening 

door semantische gelijkenis, ook prikkels die slechts gedeeltelijk met voorwaardelijke te 

maken hebben gaan van neutraal naar vw. 

-Baeyens, Eelen, vanden Bergh(90): foto’s: neutraal+onaantrekkelijk, neutraal+aantrekkelijk, 

neutraal+neutraal->nadien: neutraal+onaantrekkelijk->neutraal onaantrekkelijker als tevoren 

(+aantrekkelijk=andersom) 

-Staats & Staats(57): zinloze lettergrepen kunnen pos of neg betekenis krijgen indien 

geassocieerd met pos/neg woorden (winnen/verliezen)->zelfde met talen (s&s, 58) 



-Svartdal(95): knop drukken->2kilo benaderen, beloond met flitsen en leuke geluidjes, 

daarna:  helft: harder drukken, nadere helft zachter, beloning was tegengesteld(harder-

>beloond als zachter en andersom), verklaring achteraf: drukten harder, zeiden dat ze zachter 

hadden gedrukt+andersom 

-Watson(72): *glimlach van babies bij gezicht onder 0°->niet door complexiteit 

vertrouwdheid, associatie voeding/verzorging, sociale reflex->wel: baby ervaart macht bij 

spel, 0° is houding bij spel->macht is primaire versterker 

           *mobiel: draait bij hoofdbeweging: macht->veel lachen +hoofdbewegingen 

-Nuttin(81): causaliteitsgenoegen:plezier beleefd aan zelf voortbrengen van effect 

-Nuttin(73):  babies met 2 automaatjes, eentje: hendel indrukken voor resultaat, ander doet het 

automatisch: kinderen spelen met de eerste 

-Seligman(67): honden in hangmat: deel krijgt shocks, ander niet. Dan: in box: shocks via 

vloer, honden die eerst geen shocks kregen leren ontvluchten, 2/3 van de anderen 

niet(onmacht!, aangeleerder machteloosheid) 

-Seligman en maier(67): eerste fase: honden hangmat: oncontroleerbare, controleerbare en 

geen shocks. Geen en co vluchten in fase 2(pendelbox) sneller 

-Maier e.a. (69): eerste fase(vorig exp alleen: controleerbare fase: controle door nietsdoen), 

tweede fase(vorig exp), conclusie: het is een motivatieprobleem want nietsdoen alleen na 

oncontroleerbare shocks(motivational deficit) 

-Jackson e.a.(80): ratten (on)controleerbare shocks, dan door doolhof(slechte pad=shock): 

ratten met oncontroleerbare shocks: trager+meer fouten in doolhof 

-Weiss(68): ratten uit BA conditie amper maagzweren, CO ook, maar oncontroleerbare 

shocks-ratten: veel maagzweren 

-Brady(58): “machtige” apen(controleerbare situatie) méér zweren dan oncontroleerbare apen 

(fout in aselecte toewijzing dieren!) 

-Hokanson e.a.(71): machteloosheid leidt tot toename stress bij mannelijke studenten(hoere 

bloeddruk) 

-Seligman: ratten: controleerbare, daarna oncontroleerbare: nog steeds betere latentie dan 

enkel oncontroleerbare! 

-Seligman: honden wegsleuren van vloer met shocks: geleidelijk leren ze zelf weggaan 

-Badia & Culbertson(72): ratten onontwijkbare en onontvluchtbare shocks: schokken zonder 

wit licht gaven voorspelbare shocks, deze situatie had voorkeur op onvoorspelbare 

-Lockhard(63): ratten gaan naar ruimte met voorspelbare prikkels 

-Lanzetta(73): studenten kozen voor optie ingelicht te worden wanneer shock kwam 



-Overmier en Wielkiewicz(83): voorspelbaar geschokte honden verschillen niet van niet-

geschokte honden in latentietijd, onvoorspelbaar geschokten leerden traag 

-Weiss(70): onvoorspelbaar gaf ergere zweren dan voorspelbare shocks 

-Volpicelli e.a. (83): BA dieren worden na een tijd ook machteloos, CO dieren niet->door 

aangeleerde macht blijft men zich inspannen 

-Glass(69): studenten, gestoord door geluid, studenten met subjectieve macht(kunnen het 

afzetten als ze willen maar proefleider heeft liever van ni) proberen vaker de taken op te 

lossen->stressor heeft zo goed als geen effect tegenover basisconditie(geen lawaai) 

-Ferrari(62): bejaarden die niet zelf naar rusthuis wilden stierven veel sneller dan die dat wel 

wilden! 

-Langer en Rodin(76): bejaarden sterk betutteld, diegenen die wel nog eigen 

verantwoordelijkheid werd gegund waren gezonder, deden liever mee aan activiteiten,… 

-Visintainer, Volpicelli en Seligman(82): ratten->kanker geven, dieren met controleerbare 

shocks stoten tumor vaker af(zelfde hoeveelheid als BA) dan die met oncontroleerbare shocks 

->machteloosheid onderdrukt heilzame werking immuunsysteem 

 

 


