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Hoofdstuk 1: Agendasetting 

Eerste niveau 

Vooral nieuwsmedia 

• Bepalen waarover we denken 
o Bepalen prominentie (salience): wat voor het publiek belangrijk is wordt in grote mate 

bepaalt door waar de media veel aandacht aan schenken 
o 1e stap in vorming van publieke opinie 

▪ Publieke opinie is enorm belangrijk voor de samenleving 
➢ Vraag: wat is de impact? 
➢ Bestaat enkel als het topic op de agenda raakt 

❖ Gebeurt door de nieuwsmedia 
➢ Vb. milieu jaren ’70: geen publieke opinie want het stond niet op de agenda 

o Topics strijden om prominentie 
▪ Voortdurende strijd om publieke opinie 

➢ Verschillende belangen voor verschillende groepen 
❖ Doorzettingsvermogen nodig 

➔ Proberen te beïnvloeden wat mensen belangrijk vinden 

Historische context 

• Geschreven in 1940 door Lazarsfeld ontwikkeld in 1960 door McCombs & Shaw 
o Naoorlogse decennia: andere blik op media-effecten 

▪ Jaren ’40: niet enkel effect als er gedragsverandering optreedt 
➢ Gedragsverandering is relatief zeldzaam 

 Media zijn niet almachtig 
▪ Jaren ’60: subtielere effecten, wat mensen belangrijk vinden 

➢ Waar mensen überhaupt een mening over hebben 
 Macht van de media zit in agendasetting 
➢ Lippman: Public Opinion (1922) 

❖ “pictures in our head”: we hebben allemaal beelden van onze 
omgeving in ons hoofd => ONZE realiteit 

→ Voorstellingen van de publieke opinie 
❖ Geen realiteit maar perceptie 

 Perceptie komt op de voorgrond in de jaren ‘60 

• McCombs & Shaw (1972) 
o Survey bij onbesliste kiezers 

▪ “wat vind je belangrijk?” –> wordt een rangschikking van gemaakt 
➢ Vergelijking met aandacht van de media aan die thema’s 

 Veel aandacht van media –> belangrijk voor mensen 
▪ Kan ook andersom: belangrijk voor mensen –> veel aandacht van media 

➢ Selectieve perceptie 
➢ Duidelijk minder empirische steun 

❖ Uitzondering: betogingen= omgekeerde beweging 
→ Vaak op het einde van het traject om op de radar te komen 

➔ Na dit onderzoek van McCombs & Shaw gebeurden er nog ontzettend veel studies 
o 9 verschillende metingen (1976) 

▪ Belang bij publiek volgt op waar de media aandacht aan schenken 
o Burgerrechten NY Times (Winter & Eyal, 1981) 

▪ Een van de eerste fases van de beweging was om op de radar te komen 
▪ Samenhang tussen belang & groeiende aandacht voor thema in pers 
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o Niet beperkt tot VS: belang van de EU in 14 lidstaten (Peter, 2003) 
▪ Manipulatie van belang in media van EU in de lidstaten 
▪ Hoe meer media-aandacht, hoe belangrijker het wordt geacht 

o Evidentie in labo-experimenten  
▪ Verschillende groepen krijgen een verschillende versie van het journaal te zien 

waarin bepaalde topics veel/weinig aandacht krijgen 
▪ Korte-termijn effect: groepen dachten anders, maar effect was na een aantal uur 

verdwenen 
o Meta-analyse (90 studies) 

▪ R= +.53 –> ontzettend veel 
➢ Opvallend sterke samenhang 

o Nieuws biedt een selectief beeld  BEDENKINGEN BIJ DEZE STUDIE! 
▪ Nieuws ~ publieke agenda: r=+.78 
▪ Nieuws ~ realiteit: r= niet significant 

➢ Geen samenhang tussen nieuws & realiteit 
❖ Nieuws: vervormde spiegel van de realiteit 

 Realiteit heeft in beperkte mate invloed op het nieuws, maar het nieuws heeft enorm 
veel invloed op het publiek 

o Vb. geweld in de VS  
 

Acapulco typology 
4 perspectieven op agendasetting 

1) Competition 
o Je kijkt naar alle mogelijke thema’s (entire agenda) 

& naar HET publiek (niet indivdueel) 
▪ Reeks van onderwerpen die strijden om een plaats op de agenda  

o Agenda setting in meest pure, oorspronkelijke formulering 
2) Automaton 

o Kijken naar alle mogelijke thema’s & data op het niveau van het concrete individu 
▪ Rangschikking van thema’s met veel nieuwsmedia aandacht zie je gereflecteerd in 

de rangschikking van het individu 
➢ Bij elk individu: A > C > B 

❖ Is in werkelijkheid niet zo 
o Niet agendasetting: niet bij elk individueel lid van de SLV dezelfde rangschikking mogelijk 

▪ Agenda-setting zien we enkel op maatschappelijk niveau, niet op individueel niveau 
3) Natural history 

o Specifiek thema bij HET publiek 
▪ Geschiedenis van een thema schetsen 

➢ Mate van correspondentie tussen de media-agenda en de publieke agenda 
bij de opkomst en ondergang van een enkel item 

o Is agendasetting, maar oorspronkelijk niet aan gedacht (niet initieel bedoeld) 
4) Cognitive portrait 

o Specifiek thema bij concrete individu 
▪ Aandacht voor thema manipuleren bij experimentele groep 

o Geen agendasetting want gaat over het individu 
▪ Wel nuttig om dit soort onderzoek te doen om agendasetting beter te begrijpen 

Tweede niveau 
Kenmerken aan de hand waarvan het topic wordt beschreven heeft invloed over hoe mensen erover denken 

• Vb. economische crisis 
o Europa: bankencrisis; VS: vastgoedcrisis 
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o Perspectief dat het de schuld is van het ontstaan van EU is buiten beeld gebleven 
➔ Welke kenmerken worden naar voren geschoven 

• Nauwelijks verschillend van framing theory 
o Perspectief van waaruit wordt belicht 

 
Studies 

• 1976: 11 democratische kandidaten voor strijd tegen pres. Ford 
o Op welke kenmerken moeten democratische kenmerken goed scoren om overwogen te 

worden door het publiek? 
▪ Perspectief van waaruit men naar de kandidaat kijkt 

• Milieu-issue: welke aspecten worden beklemtoond? 
o Economische aspecten vs. Fauna & flora 

▪ Milieu-aspect meer in nieuws –> meer aanwezig in overweging 
o r=+.71 

Need for orientation 
Vooral first leven 

• Treed het effect bij iedereen even sterk op? 
o Continuum tussen obtrusive & unobtrusive measures 
o NFO: relevantie & onzekerheid 

▪ Hoge relevantie & lage zekerheid => hoge NFO 
➢ Wil weten wat er is want het is relevant, maar hebt geen idee waarover het 

gaat –> media heeft dan een grote invloed 
▪ Lage relevantie & lage zekerheid => lage NFO 

➢ Geen bepalende invloed van media 
o McCombs & Shaw: hoge relevantie en lage zekerheid => hoogste NFO 

• NFO is zowel voorspeller als moderator 
o Voorspeller: hoge NFO –> veel invloed van media 
o Moderator= categorieën van begrippen bepalen hoe het effect optreed 

▪ Sterker effect bij hoge NFO 

Consequenties van agendasetting 
• Opinievorming 

o Prominentie van kenmerken in massamedia zijn gerelateerd aan de publieke opinie 

• Priming (1st level) & attribute priming (2nd level) 
o Selectieve aandacht van het publiek 

• Vraag: wie bepaald de agenda? Hoe wordt de agenda bepaald? 
o Agenda-setting onderzoek: media-agenda is onafhankelijke variabele 

 
Recent 3e level van agendasetting 

• Manier waarop verschillende topics in verband staan met elkaar in de nieuwsmedia en hoe deze 
samenhang steeds samen voorkomt 

o Vb. drugs & armoede 
o Relaties leggen in nieuwsmedia vormt hoe mensen ernaar kijken 

 
1st level: topics 
2nd level: kenmerken 
 
 

  

3th level: samenhang 
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Hoofdstuk 2: Framing theory 
Vb. Public health programs 

• Probleem 1: in een dorp van 600 mensen is een ziekte uitgebroken 
o Programma A: 200 lives will be saved 
o Programma B: 1/3 kans op redden van 600 levens & 2/3 kans op redden van geen levens 

• Probleem 2: ander dorp van 600 inwoners kampt ook met een medisch probleem 
o Programma C: 400 mensen zullen overlijden 
o Programma D: 1/3 kans op niemand sterft & 2/3 kans op 600 mensen sterven 

➔ Deelnemers aan dit onderzoek geven vaker hetzelfde antwoord 

• Probleem 2 => klemtoon op risico: dit kan mislopen 

• Probleem 1 => klemtoon op wat je kan winnen 

• Wiskundig gezien geen verschil tussen beide, toch kiezen deelnemers in het ene geval voor een 
andere optie dan in het ander 

o Manier van formulering roept bepaald frame op: risk- vs. Gain-frame 
o Mensen kiezen verschillend als het als een risico wordt geformuleerd in vergelijking met als 

het in een winst-formulering staat 
▪ Probleem 1A= probleem 2C 
▪ Toch kiest de meerderheid bij 1 A en bij 2 D 

o Puur het perspectief van waaruit (het frame) zorgt dat mensen een verschillende keuze 
maken 

Vb. het Linda-probleem 

• +/- 50% kiest antwoord 2, terwijl het een fout antwoord is 
o Het is altijd waarschijnlijker dat iemand 1 ding is dan dat iemand 2 dingen is 

▪ Dat je A bent is altijd waarschijnlijker dan dat je A & B bent 

• Mensen geven het foute antwoord door het frame dat gecreëerd is 
o Het geven van info vanuit een bepaald perspectief is richtinggevend voor beslissingen, 

attitudes, gedragingen,… die mensen ontwikkelen 
Het gaat niet zo zeer om info as such in de media, maar om de manier waarop de info wordt gegeven 
 
Studie 

• Brochures om jezelf laten testen op HIV 
o Brochure vanuit 2 perspectieven 

▪ A: gain-frame 
➢ Wat kan je winnen als je het niet hebt / door te weten dat je het hebt 
➢ Argumentatie met klemtonen met wat je kan winnen 

▪ B: loss-frame 
➢ Exact dezelfde info, maar meer klemtoon op wat je kan verliezen 

o Resultaten 
▪ Verschilt tussen steden en platteland 

• Eurocrisis 
o Wat is de inhoud van nieuws & hoe kan je daarin perspectieven onderscheiden? 

Essentie van framing 
• Hoe info gepresenteerd wordt (frame) beïnvloedt hoe mensen die info verwerken 

o Frames= abstracties die een structuur aanbrengen in de betekenis die in boodschappen 
wordt gelegd 
▪ Onderzoek nodig om frames te ontdekken: welke grotere lijnen over hoe men 

rapporteert over een bepaald fenomeen zijn te onderscheiden in nieuwsmedia? 
o Er wordt op veel verschillende manieren naar het concept gekeken 
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Disciplinaire oorsprong 

Sociologisch 

• Attributietheorie (Heider) 
o Je hebt de neiging dat als iets goed loopt dat aan de context toe te schrijven en als iemand 

iets slecht doet het toe te schrijven aan de persoon zelf 
▪ Positieve dingen worden aan de context toegeschreven, slechte dingen aan 

persoonseigenschappen 
➢ We hebben als mens de neiging om te attribueren 

❖ We willen fenomenen toeschrijven aan een oorzaak 
→ Maken een onderscheid tussen het individu en de omgeving 

o Het rudimentair aanduiden van oorzaken kan gezien worden als een perspectief van 
waaruit iets wordt geïnterpreteerd 
▪ Vb. iemand zien in armoede: attribueren daaraan een individuele oorzaak zoals dat 

de persoon foute beslissingen heeft genomen 
➢ We kijken naar armoede vanuit een individueel frame 
➢ Collectief frame: armoede is een gevolg van hoe onze SLV is geëvolueerd 

 Waar zoeken we de oorzaak? 
o Bij het individu –> individueel frame 
o Bij de SLV –> maatschappelijk / collectief frame 

• Frame analysis (Goffman) 
o Primary frameworks 

▪ Sociaal-geconstrueerde categorieën voor informatieverwerking 
▪ De interpretatie die we aan een fenomeen geven volgt eenzelfde stramien dat is 

gecreëerd door onze samenleving/cultuur 
➢ De kans dat 2 personen uit eenzelfde cultuur op min of meer dezelfde 

interpretatie geven is heel reëel 
➢ We hebben eigenlijk een relatief beperkt aantal & gedeelde set van 

categorieën van waaruit we info verwerken 
▪ ‘Kapstokken’ om het publiek te beïnvloeden 

➢ Frames zijn niet alleen een manier waarop we met info omgaan, maar ook 
iets om mee in te spelen op het publiek om hen van iets te overtuigen 

Psychologisch 

• Frames of reference (Sherif) 
o Idee dat we eigenlijk voortdurend een gedeeld referentiekader hebben van waaruit we 

betekenis kunnen geven aan onze omgeving 
o Reference dependency 

▪ We zijn compleet afhankelijk van deze referentiekaders 
▪ Zonder zo een referentiekader houdt niets nog steek 

• Reference dependecy (Kahneman & Tversky) 
o Interpretatief schema 

▪ Mensen houden altijd rekening met referentiekaders 
➢ We kunnen ze opwekken & ermee spelen 

❖ Het wordt voorspelbaar hoe mensen gaan reageren 
o Toegepast in domein van risicovolle keuzes 

▪ Nobelprijs van economie met dit onderzoek gevonden 
▪ Wanneer maken risicovolle keuzes? 

➢ De manier waarop info is geframed was hierin belangrijk 
➢ Mathematisch hetzelfde voorstellen als iets dat je kan winnen vs. Verliezen 

zorgt ervoor dat je verschillende keuzes maakt 
▪ Prospect theorie: een van de theoretische resultaten van hun onderzoek 
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Frames en verwante, maar andere processen 
Moeilijk om effect toe te schrijven aan een van de 2 

• Information effects 
o Nieuwsberichten bevatten info en frames 

▪ Effect toeschrijven aan een van de 2 is moeilijk (moeilijk onderscheid)  
o Packages van info, beelden, argumenten,… 

▪ Frames vormen hierin het verbindede element 
➢ Nieuw issue: info & frames zijn wellicht nodig 

❖ Vb. landbouw in VS jaren ’60 – ‘70 
→ Industriële kwekerij maken ipv boerderij behouden 
→ Niet te onderscheiden of effect uitgaat van info of frame 
→ Frame: economische voordelen vs. nadelen dierenwelzijn  

➢ Ingebed issue: frames zijn genoeg voor effect 
❖ Vb. abortus 

→ Hetzelfde artikel wordt aan 3 exp. groepen gegeven 

− Groep 1: foetus 

− Groep 2: baby 

− Groep 3: 1x het woord baby, voor de rest foetus 
→ Hoe sta je ten opzichte van abortus? 

− Groep 2 staat negatiever ten opzichte van de wet 
om abortus te legaliseren 

− Groep 3 staat ook negatiever dan groep waar 
systematisch foetus wordt gebruikt 

→ Framing-effect heeft gewerkt 

• Persuasion effects 
o Gelijkenis 

▪ Een bepaalde voorstelling van inhoud kunnen attitudes in een voorspelbare 
richting beïnvloeden 

o Verschillen 
▪ Persuasion effect is duidelijk intentioneel 

➢ Het is de bedoeling om op een bepaalde manier een boodschap te brengen 
zodat de kans bestaat dat een bepaalde attitude op een bepaalde manier 
verandert 

▪ Framing effect wordt vaak als niet noodzakelijk intentioneel gezien 
➢ Het is niet noodzakelijk de bedoeling om mensen in een bepaalde richting 

te beïnvloeden 
❖ Zowel maker als publiek heeft niet die intentie, vb. nieuwseffect 

 Beide processen leiden tot verschillende uitkomsten 
▪ Persuasion: aanvaarden van persuasieve boodschap –> attitude-effect 
▪ Framing: interpretatie van issue bij publiek –> interpretatie-effect 

• Agenda-setting effects 
o Opvallende gelijkenissen, zeker met second-level agenda-setting 

▪ Beklemtonen van bepaalde kenmerken 
o Is er een verschil? 

▪ JA wanneer men kijkt naar psychologische processen 
➢ Agenda-setting: accessibility effect 

❖ Het geheugen als een stapel papier waarbij elk stuk van het geheugen 
is geschreven op een papier en al deze stukjes liggen op een stapel 

❖ Op het moment dat we info nodig hebben, zijn we tevreden met 
wat bovenaan ligt en er min of meer bij past 

 Als we iets nodig hebben uit ons geheugen, pakken we wat 
makkelijk toegankelijk is 
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❖ Vb. klimaat 

→ Wanneer we het steeds horen in de media ligt het 
bovenaan en denken we dat we het belangrijk vinden 

 De nieuwsagenda maakt bepaalde dingen toegankelijk en zorgt 
hierdoor ervoor dat mensen het belangrijk gaan vinden 

➢ Framing: applicability effect 
❖ Onze omgeving krijgt pas betekenis door toe te passen wat in ons 

geheugen aanwezig is 
→ De interpretatie is er omdat het in ons geheugen zit 
→ We kunnen niet interpreteren zonder ons geheugen 

 De manier waarop iets wordt verteld zorgt voor een bepaalde 
interpretatie en die hebben we door wat in ons geheugen zit 

▪ Accessibility en applicability zijn verwant met elkaar 
➢ Framing kan beide zijn 

❖ Accessibility: de herhaling van frames is essentieel in onderzoek 
❖ Applicability: de connecties in nieuws zijn essentieel in onderzoek 

→ Frequentie van hoe vaak het frame is toegepast is niet 
belangrijk 

→ Connecties van stukjes info in geheugen zijn van belang 

− Als een bepaald stuk van het geheugen wordt 
geactiveerd, worden de stukken die er onmiddellijk 
mee zijn verbonden ook geactiveerd 

→ Set van associaties 

Framing als variabele 
Frame building (afhankelijke variabele) 

• Waar komen de frames vandaan? => Frame contest 
o Nieuwsproductie 

▪ Normen & waarden 
▪ Organisatorische beperkingen 
▪ Externe druk 
▪ Routines 
▪ Ideologische overtuigingen van journalisten 

o Beïnvloeders 
▪ In welke mate bewegingsgroepen hun frame in het nieuws krijgen 

➢ Inconsistente bevindingen over success rate 
o Culturele context 

▪ We delen een bepaald referentiekader in een bepaalde cultuur 
➢ Wanneer het frame aansluit met dit referentiekader is het logisch dat het 

frame de bovenhand haalt 
▪ Belang van cultural resonance 
▪ Van Gorp: cultural stock of frames 

➢ Er is een soort voorraad van frames die een cultuur beheren 
❖ Vb. onze cultuur: individualistisch frame 

Frame setting (onafhankelijke variabele) 

• Entman (1993): een frame moedigt aan associaties te leggen tussen een issue en relevatie 
bedenkingen over de definitie, oorzaak, gevolgen en oplossingen van dit issue => applicability 

o Associaties tussen nieuwe elementen & nieuwe issues 
▪ Industriële varkensstallen 
▪ Sterk effect van 1 nieuwsbericht, dat na 3 weken nog steeds bestaat 
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o Associaties tussen bestaande elementen 
▪ Betoging van KKK 

➢ Mate van waarin mensen daar tegen zijn hangt samen met welke versie 
van het artikel ze hebben gelezen 

▪ Betoging voor vrouwenrechten 
➢ Vrouwen moeten even belangrijke posities als mannen moeten kunnen 

innemen 
❖ Politiek vs. Bedrijf 

➢ Mannelijke deelnemers 
❖ Positiever in politiek dan in bedrijf 

→ Vrouw in politiek is geen enkele bedreiging voor de 
mannelijke deelnemer 

→ Als een vrouw in een job-context een hoge positie moet 
kunnen innemen, is dit een bedreiging voor de deelnemer 

➔ Klassieke studies 
o Associaties leggen lukt niet altijd 

▪ Kenmerken van nieuws, van publiek (bestaande schema’s) 
Er zijn nog steeds elementen waar we niet volledig een duidelijk beeld krijgen op framing 

• Applicability vertelt niet het hele verhaal 
o Vormen van associaties is slechts een tussenstap naar attitudevorming/-verandering 

▪ Attitudevorming/-verandering beïnvloedt het gedrag 
o Andere mechanismen dan applicability mogelijk 

▪ Iyengar: attributie van verantwoordelijkheid 
➢ Kijken naar attributietheorie & bijhorende cognitieve processen 

❖ Attribueren waar de oorzaak ligt 
▪ Invloed op evaluative processing style 
▪ Invloed op complexity of thoughts 

Problemen 
• Termijn waarover effect spreekt 

o Korte-termijn experimenten, maar lange-termijn effect 
▪ Gecreëerd bij blootstelling met lange werking 

o Iets dat zo stabiel en duurzaam is als frames en dat zo consequent voorkomt in frames 
wordt op korte-termijn onderzocht 
▪ Niet logisch dat iets dat al lang bestaat, op korte-termijn wordt onderzocht 

• Kortzichtige focus op aantal specifieke frames 
o Vb. gain- vs. Loss-frames 

▪ Echte cultureel verankerde frames komen niet aan bod 
o Beperkt inzicht in duurzame master frames 

▪ Onderzoek in de marge 
▪ We moeten onderzoek doen naar de basis 

➢ Tegenwerping 
❖ Relevantie van kijken naar gain & loss-frames is wel groot 
❖ Misschien zijn dit wel de master frames 

• Zuivere en gecontamineerde framing studies worden door elkaar gehaald 
o Zuivere studies: alleen frame veranderd 

▪ Gecontamineerde studies: niet duidelijk om manipulatie aan te duiden 
o Wetenschappelijke relevantie blijft beperkt voor zuivere studies 
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Hoofdstuk 3: Cultivation theory – George Gerbner 

Cruciale van verhalen 
Verhalen zijn de vorm in een SLV waarmee normen & waarden van generatie op generatie worden doorgegeven 

• In mediamaatschappij zijn verhalen losgetrokken van fundamentele instituties 
o Monopolie op verhalen niet meer bij kerk, school, opvoeding,… 
o Mediamaatschappij vertelt nu de verhalen 

▪ Niet meer intentie om normen & waarden te vertellen 
▪ Eerste intentie is in economische context 

➢ Verhalen vertellen die rendabel zijn: publiek vinden & geboeid houden 
o Dezelfde verhalen in quasi dezelfde vorm hebben nog nooit zo een groot publiek bereikt 

▪ Vroeger: verschillende versies van een verhaal 
➢ Aangepast aan lokale culturele context 
➢ Variëteit aan verhalen 

▪ Nu: eenzelfde verhaal reist de hele wereld rond 
➢ VS domineert verhalen 

❖ Dysneyficatie, McDonaldizering van cultuur 
→ Concepten waarmee verwezen wordt naar het feit dat 1 

soort verhalen over de hele wereld wordt verspreid 
→ Vooral kritiek vanuit Franse hoek 

TV als meest gedeelde bron van betekenis ooit 

• 1 bron van betekenissen & verhalen die zo homogeen het hele publiek (de hele SLV) bereikt 

• Uitgangspunten van Gerbner 
o Uitgangspunten want niet empirisch getoetst door Gerbner 
o Common symbolic environment 

▪ We geven op min of meer dezelfde betekenis aan onze omgeving 
➢ Heel de westerse cultuur kijkt op min of meer dezelfde manier naar haar 

omgeving door de gemeenschappelijke bron die we hebben 
➢ Culturele verschillen verdwijnen onder gemeenschappelijke bron 

▪ Centralized system of storytelling 
➢ Niet meer individualiteit van leerkracht, priester,… in verhaalvertelling 
➢ Storytelling gebeurt gecentraliseerd 

o Voortdurende herhaling van verhalen die de bedoeling hebben de sociale orde te 
definiëren & te legitimeren 
▪ Als je kijkt naar de abstracte boodschap in het verhaal, is er in essentie een 

beperkte set van verhalen die steeds opnieuw worden verteld 
➢ Op concrete niveau lijkt het anders door het gebruik van bv. Verschillende 

personages 
➢ (In essentie zijn er niet meer dan 7 verhalen in de wereld)  

 Voortdurend herhalen van hetzelfde verhaal! 
➢ Individu komt op bepaald moment in opstand tegen maatschappelijk systeem 

❖ Eindpunt: individu heeft systeem overwonnen/aangepast 
▪ De verhalen die in media verteld worden hebben de bedoeling de huidige sociale 

orde te bevestigen, in stand te houden 
➢ Verhalen worden verteld met de bedoeling om de echte machtsverhoudingen 

in de SLV niet in vraag te stellen 
➢ Economische redenering: mediabedrijven staan in een geheel van de 

economische top van de SLV (grote conglomeraten) 
❖ Zitten volledig verweven in economische toplaag van de SLV 

 ❖ Heeft er alle baat bij dat de lagen eronder zo weinig mogelijk de 
bestaande orde in vraag te stellen 

❖ Configuratie niet in vraag stellen 
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➢ Vgl. met romeinse brood & spelen 
➢ Veel verhalen die verteld worden kun je lezen als bevestiging van huidige 

sociale structuur 
❖ Doorgaans goede afloop van verhaal 

→ Bevestiging van bestaande normen & waarden 

• Cultural Indicators (jaren ’60) 
o Institutional process analysis 

▪ Kijken naar hoe mediasector in elkaar zit 
▪ Opzoek gaan naar centralized system & verwevenheid met toplaag van sociale orde 

o Message system analysis 
▪ Kijken naar wat is de inhoud van alle TV & films 
▪ Welke verhalen worden verteld? 

➢ Kwantitatieve beperkte benadering 
❖ Vb. tellen hoeveel doden er vielen in TV-fictie 

o Cultivation analysis 
▪ Wat is het gevolg ervan? 

Cultivatiehypothese 
Wie meer TV kijkt, percipieert de sociale realiteit meer op een manier die de lessen van TV reflecteert, dan 
wie minder TV kijkt 

• Cultivation differential 
o Gerbner redeneert dat iedereen is beïnvloedt 

▪ Je moet naar TV kijken als een invloed die de hele SLV affecteert, aanbelangt, er 
impact op heeft 
➢ Er is geen groep die niet beïnvloed is, geen aanwijzing mogelijk van voor & 

na beïnvloeding 
❖ Geen controlegroep en voor- & nameting mogelijk 

➢ Het definieert hoe we onze omgeving interpreteren, ongeacht of je veel of 
weinig TV kijkt 

▪ Zware TV-kijkers vergelijken met lichte TV-kijkers 
➢ Enige manier om te kijken of er sprake is van een effect 

❖ Indirecte aanwijzing proberen in kaart te brengen 
➢ Zware TV-kijkers zullen vaker een antwoord geven dat aansluit bij realiteit 

die wordt voorgesteld op TV 
❖ TV: vaak law-enforcement met voronamelijk mannen 

→ Vb. hoeveel % mannen is in onze SLV politieagent? 
 Hoger antwoord bij zware TV-kijkers (TV-antwoord) 

o Meeste vroege onderzoek: geweld 
▪ Gerbner kijkt naar geweld als dramaturgisch sterkste manier om het te hebben 

over machtsverhoudingen 
➢ Niet als agressie die kan lijden tot agressie (vb. games) 
➢ Indicatie van machtsverhoudingen & controle 

❖ Situatie die misloopt wordt rechtgezet 
❖ Gevestigde sociale orde wordt op een of andere manier 

aangevallen, maar wordt opnieuw met geweld hersteld 
→ Geweld is een bevestiging van machtsverhoudingen 

❖ Vb. vrouwen 99% van de tijd slachtoffer 
→ Mannen held of dader 

o Nadien heel veel andere domeinen van de sociale realiteit 
▪ Hoe kijken mensen naar relaties, huwelijk, succes, materialisme, rijkdom,… 



11 
 
 

Kenmerken 
Coherent, Niet-selectief, Lange termijn 

• TV is een coherent betekenissysteem dat niet-selectief geconsumeerd wordt 
o Steeds min of meer dezelfde versie van de realiteit 
o Programma kiezen: geen accurate beschrijving van TV-kijken 

▪ Consumeren, op een relatief, passieve manier met weinig keuze-elementen 
daarmee verbonden, van datgene wat voorgeschoteld word 
➢ Vroeger geen On-demand, geen Netflix, weinig zenders,… 

• Totale consumptiepatroon primeert 
o Kijken naar hoeveel iemand kijkt naar TV 

▪ Veel kijken = zware TV-kijkers 
▪ Waar je naar kijkt is niet belangrijk, het is in essentie toch altijd hetzelfde 

➢ Later wordt er wel gekeken naar waar iemand naar kijkt, maar initieel niet 
bij Gerbner 
❖ Later heeft hij het wel genuanceerd, onder invloed van kritiek 

• Gerbner beweert niet dat selectiviteit niet bestaat 
o Maar individuele verschillen wegen niet op tegen het coherent TV-systeem 

• TV is een socialisatie-aspect 
o Je wordt als kind geboren in een SLV waar TV het coherent systeem aanlevert 

Wat is cultivatie NIET? 
• Persuasief voor/na effect 

o Persuasief in de betekenis van dat een publiek, dat niet overtuigd was, overtuigd geraakt 

door een bepaalde boodschap 

▪ Je weet dat er geprobeerd wordt om  te overtuigen 

o Wel immersie: je bent ondergedompeld in TV-cultuur, zonder het te beseffen 

• Negeren van selectie 

o In het begin zei Gerbner wel dat selectie niet bestond, maar onder veel kritiek heeft hij dit 

genuanceerd 

▪ Nuanceert het uitsluiten naar het niet relevant zijn 

o Sluit coherentie niet uit 

• Negeren van polysemie 

o Polysemie: je kan veel verschillende betekenissen leggen in 1 boodschap 

▪ Er zijn verschillende betekenissen in eenzelfde boodschap 

o Interpretatie komt niet aan bod in theorie 

▪ Negeert in feite dat mensen in eenzelfde verhaal verschillende betekenissen 

kunnen geven 

➢ Komt kritiek op 

➢ Antwoord: polysemie is niet eindeloos 

❖ Uiteraard is er polysemie, maar maak het niet groter dan het is 

• Monolithisch ‘push process’ 

o TV wordt voorgesteld als een soort bulldozer die over de SLV gaat 

▪ Niets kan het weerstaan 

▪ 1 grote invloed die van de SLV één grote homogeen denkende massa maakt 

o Verschillen zijn relevant, maar de dominantie is groter 

▪ Het gebrek aan verschillen (dominantie) is relevanter dan dat er effectief 

verschillen zijn 

▪ Belangrijker om uit te zoeken waar de gelijkenissen vandaan komen 
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Methodologie van cultivatie-onderzoek 
Message system analyses 

• Welke boodschappen geven media? Welke lessen geeft TV? 
o Reductionistisch, kwantitatief benaderd 

▪ Vb. tellen hoeveel geweld voorkomt,… 
➢ Afzetten t.o.v. werkelijke hoeveelheid geweld in SLV 

o Wat is het TV antwoord? 

• Surveys of secundaire data-analyse 
o Operationalisering hoeveelheid TV kijken 
o Operationalisering van hoe mensen naar media kijken 

▪ Vb. verhouding arbeidsbevolking man – vrouw 
▪ Vb. in welke mate vertrouwen in andere mensen 

• Samenhang tussen mediagebruik en perceptie van omgeving 
o (varianten op) Correlatie berekenen tussen die 2 concepten 
o Samenhang nodig om van cultivatie-effect te spreken 

▪ Wie meer TV kijkt geeft meer TV-antwoord 
o TV-kijken (mediagebruik) word als relatieve variabele opgenomen in de analyse 

▪ Veel TV-kijken verschilt van steekproef 
➢ In steekproef A kan het 2u-3u zijn, in steekproef B 1u 

• Cultivatiehypothese is meest onderzochte hypothese in media-onderzoek 
o Meta-analyse: gemiddelde relatie coëfficiënt r=.09 

▪ Klein effect met grote gevolgen 
➢ Het gaat niet om de effectgrootte (de statistische omvang) 
➢ Het gaar er om dat het een opvallend consistente bevinding is 

❖ Het is maar wat we kunnen observeren 
❖ Consistentie kan gelezen worden als dat de TV-realiteit in 

belangrijke mate bepaalt hoe wij onze realiteit zien 

Bevindingen 
Kan het dat wie veel naar boodschappen kijkt waar veel geweld is, zijn eigen omgeving gevaarlijk inschat 

• Fear of victimization 
o Kan het dat zware TV-kijkers hun kans op slachtoffer worden hoger inschatten dan lichte 

TV-kijkers => JA 

• Mean world syndrome 
o Je moet als individu constant op je hoede zijn, de ander valt niet te vertrouwen 
o Indruk treedt opvallend sterker op bij zware TV-kijkers dan bij lichte TV-kijkers 

▪ Zware TV-kijkers schatten hun eigen omgeving gevaarlijker in 
▪ Eigen inschatting van je omgeving lijkt samen te hangen met verhalen die je ziet die 

over een andere context gaan 

• Later uitgebreid naar verschillende thema’s 
o Werk, Huwelijk, Wetenschap, Extrapolatie naar ‘moderate’ politieke opvattingen,… 

Cognitieve processen 
Wat gebeurt er cognitief gezien? 

• Hawkins & Pingree 
o Model van 2 stappen 

▪ Stap 1: leerproces 
▪ Stap 2: constructieproces 

 Datgene wat je hebt geleerd ga je activeren om op basis daarvan een antwoord te geven 

• Potter: perceived reality 
o De mate waarin je datgene wat je ziet realistisch opvat 
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▪ Cultivatie-effect treedt vooral op bij diegenen die wat ze zien realistisch opvatten 
➢ Zijn vaak zware TV-kijkers 

▪ Het effect gaat niet zo zeer uit van TV, maar van het realiteitsgehalte 
o Empirisch niet veel steun 

• Shapiro & Lang 
o Mensen vergeten dat TV-fictie ooit de bron was van wat in ons geheugen bestaat 

▪ Ons geheugen onthoud het aspect dat we het op TV zagen ipv in de realiteit niet 
▪ Ons geheugen maakt geen onderscheid of we het echt hebben gezien of op TV 

o Niet goed empirisch onderzocht 
▪ Empirische studies die zijn uitgevoerd gaven geen steun 

• Shrum 
o Uitgebreider verklaringsmodel 
o Zie les media en sociale cognitie 

Mainstreaming 
De maatschappij bestaat uit verschillende riviertjes, maar de hoofdstroom, die al deze riviertjes opslokt is TV 

• Hoe moeten we omgaan met verschillen in de SLV? 
o Mainstreaming is het proces dat tot de hoofdstroom leidt 

▪ Verschillen die er initieel zijn en die je zou verwachten, zijn door invloed van TV minder 
➢ Veel TV-kijken vlakt verschillen uit 
➢ Vb. geloof dat de wereld een gewelddadige plaats is (mean world index) 

❖ Niet-universitaire: hoge score treedt op bij 53% (zowel lichte als 
zware TV-kijkers) 

→ Lager opgeleiden hebben meer de indruk dat de wereld 
een gevaarlijke plaats is 

❖ Universitaire: hoge score bij 28% bij lichte kijkers; 43% bij zware kijkers 
 53% vs. 28%: redenen denkbaar waarom hoger opgeleiden de wereld 

minder als een gevaarlijke plaats zien als minder opgeleiden 
 53% vs. 43%: verschil tussen hoger en lager opgeleiden lijkt te 

verdwijnen bij hoge TV-kijkers 
➔ Verschil dat verwacht wordt lijkt te verdwijnen 
➔ Mainstream: wereld gevaarlijk vinden 

• Initieel, vanuit een bepaalde logica bekeken, bestaan er verschillen tussen verschillende groepen in 
de SLV in hoe ze naar iets kijken en door invloed van TV vervagen die verschillen 

o Er treedt een soort homogenisering op bij het publiek 

o Verschillende groepen binnen het publiek gaan op elkaar lijken 

➔ Er zijn verschillen in het publiek, maar die verdwijnen geleidelijk aan onder invloed van TV 

• Opmerking: mainstreaming is niet ‘middle of the road’ 
o Richting van rivier heeft niets te maken met het midden 
o Zware TV-kijkers bevinden zich doorgaans eerder rechts op politiek vlak 

▪ Mainstream: politiek rechts bevinden 
▪ Onderzoek dat veel kritiek heeft gekregen 

Vlaams voorbeeld 
Watching the young use illicit drugs 

• Portrettering van media dat jongeren veel drugs gebruiken 
o Leidt dit tot perceptie dat je op een bepaalde leeftijd een ander beeld van jongeren krijgt? 

▪ Jongeren associëren met drugproblematiek 
o Resultaten 

▪ Geen samenhang tussen TV-kijken en de opvatting  
“alle jongeren gebruiken drugs” bij laag opgeleiden 

▪ Bij hoger opgeleide is er samenhang ENKEL als je een 
hoge TV-kijker bent 
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Internationaal & recent onderzoek 
Decennia lang is er veel onderzoek naar uitgevoerd in verschillende landen 

• Nationaal 

• Comparatief 

• Verschillende thema’s 
o Misdaad: Van den Bulck; Buselle 
o Gezondheid 
o Politiek 
o Gender & seksualiteit 

Aanvulling: eerste orde en tweede orde cultivatie 

• Eerste orde cultivatie 
o Kijken naar zaken die je kan omschrijven met “schattingen” 

▪ Vragen aan mensen: “hoeveel procent ….” 
➢ Vb. hoeveel procent van de mannen is politieagent 

 Peilen bij de respondent naar een schatting 

• Tweede orde cultivatie 
o Kijken naar zaken die je kan omschrijven als “percepties” 

▪ Vb. “de wereld is een gevaarlijke plaats” 
▪ Vb. “het gezin is de hoeksteen van de maatschappij” 

 Peilen naar een opvatting, indruk 
▪ Hoe mensen kijken naar hun omgeving, wat ze van hun omgeving vinden 

Het cognitief, psychologisch verklaringsproces verschilt totaal van eerste orde van tweede orde 
➔ Is het omgekeerde 

 
 
 

Hoofdstuk 4: Shrum’s media & sociale cognitie 
Shrum is uit het veld gestapt en is nu niet meer bezig met onderzoek dat met communicatie te maken heeft 

• Zeer invloedrijk geweest in het proberen licht te laten schijnen op de “black box” van effecten 
o Niet beperkt tot cultivatietheorie 

Sociale cognitie 
• Onderzoeksdomein met voortdurend evaluatieve blik op de omgeving 

o  ‘Black box’ tussen sociale informatie en een ‘oordeel’ 
▪ Hoe mensen sociale informatie verwerken, opslaan en gebruiken 

o 2 principes 
▪ Heuristiekprincipe 

➢ Niet alle informatie wordt gebruikt 
➢ Enkel informatie die voldoende wordt geacht, wordt effectief gebruikt 

❖ Op basis van wat je denkt dat genoeg is om te antwoorden, geef je 
een antwoord 

❖ Bv. Iets meegemaakt –> sneller antwoord omdat de herinnering snel 
komt en als voldoende wordt beschouwd om antwoord te geven 

→ Niets meegemaakt –> “gohja…”: iets meer tijd nodig om 
voldoen in geheugen te graven om een antwoord te geven 

 Wat voldoende wordt geacht, is afhankelijk van contextuele factoren 
➢ Motivatie & capaciteit 

❖ Context zorgt dat je een ander antwoord geeft 
 → Vb. “wat vind je van je proffen” gevraagd door prof vs. 

Door vrienden 
→ Vb. “hoeveel % politieagenten zijn mannen” gevraagd 

door prof vs. Door vrienden 
 



15 
 
 

▪ Toegankelijkheidsprincipe 
➢ Welke informatie wordt dan wel gebruikt? 

❖ Die informatie die het meest toegankelijk is in ons geheugen  
→ Gemakkelijk accessible 

❖ Vgl. geheugen met stapel papiertjes 
→ Meestal wordt het bovenste papiertje genomen, maar af en 

toe kan er ook iets van onderaan de stapel gebruikt worden 

− Vb. “hoe was eerste schooldag” 
→ Wat bovenaan ligt is vaak ook datgene dat recent is gebeurt 

− Iets dat is bijgebleven ligt ook bovenaan de stapel 
(dramatisch gehalte gehad) 

➢ Oordelen worden gebaseerd op de meest toegankelijke informatie 
❖ Gebeurt dagdagelijks, bijna elke minuut 

 Deze 2 principes, die in elkaars verlengde liggen, zijn extra relevant voor TV-effectonderzoek 
▪ Wat bepaalt dat informatie toegankelijk is? 
▪ Wat zijn de precieze gevolgen van toegankelijkheid? 

Wat bepaalt toegankelijkheid? 

• De frequentie en de recentheid van de activatie 

o Als een papiertje uit de stapel wordt genomen, wordt het terug bovenaan gelegd 

▪ Als iets in ons geheugen is geactiveerd, blijft de activatie nog even geactiveerd 

➢ Als er 2 dagen later opnieuw een vraag wordt gesteld waar dat zelfde 

papiertje relevant voor is, wordt dat opnieuw geactiveerd omdat het 2 

dagen ervoor geactiveerd was 

o Iets recent doet de kans verhogen dat iets accessible, toegankelijk, is 

o Cf. cultivatietheorie 

▪ Als TV steeds opnieuw dezelfde verhalen verteld, dan ligt dat papiertje de hele tijd 

bovenaan (bijna permanent) 

➢ Is altijd snel geactiveerd want is frequent geactiveerd 

❖ Chronisch toegankelijk (chronic accessibility) 

• De ‘levendigheid’ (vividness) 

o Een herinnering die relatief ver weg ligt, maar die om welke reden dan ook bijgebleven is 

en mede daardoor makkelijk toegankelijk is 

o Dat is net wat media zijn: media tonen datgene wat gebeurt 

▪ Kan een behoorlijke impact hebben 

➢ De voorstellingen die je ziet hebben een impact en kunnen als een 

levendige ervaring worden opgeslagen (er is media-impact!) 

▪ Cf. televisiedrama 

• De relatie met andere constructen 

o Iets dat veel in contact staat met andere dingen 

▪ De papiertjes zijn op verschillende manieren met dunne touwtjes aan elkaar 

verbonden 

▪ Een herinnering die verbonden is met veel andere herinneringen is sneller 

toegankelijk dan een geïsoleerde herinnering die maar met 1 andere herinnering 

verbonden is 

▪ Herinnering C die verbonden is met A, B en D heeft een grote kans om naar boven 

gehaald te worden 

➢ Herinnering Z, die enkel verbonden is met Y heeft een zeer kleine kans om 

naar boven worden gehaald 

 Hoe sterker verweven met anderen herinneringen, hoe groter de kans dat ze 

geactiveerd is, hoe groter de kans op toegankelijkheid 
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o Cf. de formularische aanpak van TV 

▪ Voortdurend beroep doen op dezelfde associaties 

▪ Je wil als Tv-maker op 2à3min een volledig beeld schetsen  

➢ Gebruik maken van associaties die al bestaan 

➢ Vb. typische Amerikaanse high school 

❖ Jock, Nerd, Cheerleader, New wave (volgt mode niet),… 

➢ Intertekstualiteit: verwijzen naar andere mediateksten 

 Meteen een set van associaties activeren 

➔ Mediaboodschappen zullen vaak bovenaan de stapel liggen 

Gevolgen van toegankelijkheid 
Ze worden effectief gebruikt in de beoordeling van waarden, attitudes,… 

• Verschillende beoordelingen blijken voor een deel terug te voeren op de mate waarin iets 
toegankelijk is 

o Beoordelingen van personen 
o Beoordelingen van waarden en attitudes 
o Beoordelingen van grootte en waarschijnlijkheid (Tversky & Kahneman) 
 2 heuristieken die concreet proberen aan te tonen hoe toegankelijkheid een impact 

heeft op het antwoord dat we geven 
▪ Availability heuristic  

➢ Geef een woord dat begint met de letter T vs. Geef een woord dat een 3e 
letter T heeft 
❖ Je denkt dat er meer woorden zijn met beginletter T dan 3e letter T 

→ Beginletter T is makkelijker toegankelijk, waardoor je het 
aantal woorden groter inschat dan 3e letter T woorden 

 Hoe gemakkelijk iets uit je geheugen te halen is bepaalt de schatting die je geeft 
▪ Simulation heuristic 

➢ Iets dat we ons kunnen voorstellen schatten we frequenter in dan iets dat 
we niet kunnen voorstellen 
❖ Alleen maar omdat je er een beeld van kan voorstellen, schat je het 

hoger in 

 
 

Accessibility in media-effectonderzoek 

• Invloed van nieuws op percepties 
o Yengar - Accessibility bias 

▪ Vb. Een ongeval heeft een grotere kans om op het nieuws te komen dan een 
hartinfarct waardoor men dood door een ongeval hoger inschat dan dood door een 
hartinfarct 
➢ Van een ongeval zijn beelden & wordt dramatisch voorgesteld 

o Meer (emotionele, sensationele,…) “examplars” –> meer invloed 
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• TV en sociale percepties 
o Cultivatie uitgelegd met accessibility 

▪ Vb. fear of crime 

• Media-effecten op agressie 
o Als je veel geweld en agressie op een scherm recent ziet kan je het op een centrale plaats 

opslaan waardoor het voortdurend “top of mind” is en dat zou een verklaring kunnen 
bieden tussen eventuele blootstelling tussen geweld in media en agressief gedrag 

o Media ‘primen’ constructen die later toegepast worden 
▪ Geen imitatie-effecten 

➢ Hoe vaak naar media & geweld vraagstukken wordt gekeken 
➢ Hoe een kijker op dezelfde manier een moord gaat plegen die hij heeft 

gezien op media 
▪ Vb. grote bokswedstrijd op TV ~ moorden in periode (dagen) erna (jaren ’60 – ’70) 

➢ Tijd van Mohamed Ali & waar miljoenen mensen naar keken 
➢ Lichte piek in aantal moorden in VS 

❖ Groot deel van US bevolking heeft naar agressie gekeken 

Toepassing op cultivatie 
Kritiek op cultivatie Procesmodel 
Kleine effecten Toont boundary conditions 
Soms tegenstrijdige effecten Toont boundary conditions 
Schijnverbanden  Worden onwaarschijnlijker 
Omgekeerd verband Wordt onwaarschijnlijker 

➔ Verklaart een effect met testbare stellingen 

1. Tv-kijken beïnvloedt toegankelijkheid 

• Cultivatie-onderzoek met ‘antwoordsnelheid’ 
o Vb. Snelheid waarmee mensen 5/100 hebben aangeduid vs. 1/100 
o Snelheid waarmee iemand antwoord (latency) 

▪ Zware TV-kijkers geven sneller dan TV-antwoord dan lichte TV-kijkers 
➢ Geven niet alleen TV-antwoord, maar geven het ook sneller 

▪ Sneller antwoorden betekent toegankelijk in geheugen 

• Getest & klopt 

 
2. Toegankelijkheid medieert cultivatie 

• Controleren voor toegankelijkheid 
o Testen van het hele model 

• Samenhang tussen Tv-kijken en TV-antwoord valt weg als je aan statistisch model toegankelijkheid 
toevoegt 

o Er is geen samenhang meer omdat het eigenlijk uitgelegd wordt door een 3e begrip 
toegankelijkheid 
▪ Er is een relatie van tv-kijken over toegankelijkheid voor het tv-antwoord 

o Toegankelijkheid is de verklaring van het mechanismen 

• Getest & klopt 
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3. De TV-voorbeelden worden niet ‘afgeschreven’ 

• Soort voorwaarde waaraan voldaan moet zijn om cultivatie-effect te zien optreden 

“source discount” 

• Experiment: respondenten bewust maken van de bron van de voorbeelden (priming) 

o Experimentele groepen 

▪ Groep 1: Mensen krijgen vragen over tv-kijkgedrag & inschattingsvragen 

▪ Groep 2: inschattingsvraag “in het echte leven (niet op TV)” 

▪ Groep 3: er word duidelijk gemaakt dat antwoord beïnvloed zou kunnen worden 

door TV (variant) 

o Resultaten 

▪ Groep 1: typische cultivatie-effect 

▪ Groep 2 & 3: bewustmaking dat TV antwoord kan beïnvloeden 

➢ Cultivatie-effect valt onmiddellijk weg 

 Cultivatie-effect treedt enkel op als tv-voorbeelden niet in diskrediet worden gebracht 

o Zoals we dagdagelijks functioneren: we denken er niet aan 

4. De verwerkingsmotivatie is laag 

• Soort voorwaarde waaraan voldaan moet zijn om cultivatie-effect te zien optreden 
o Motivation to process 

▪ Meer heuristische verwerking: cultivatie-effect 

• Experiment 
o 2 lijnen die stijgen 

▪ Zo snel mogelijk vragenlijst invullen & geen 
instructie: cultivatie-effect 
➢ Hoe we dagdagelijks in het leven staan: denken niet na over survey-vragen 

o Als men goed moet nadenken over de vraag, treedt het cultivatie-effect niet op (lijn daalt) 
▪ Beginnen redeneringen te maken als  “5/100 kan nooit” 

 

5. De verwerkingscapaciteit is laag 
• Soort voorwaarde waaraan voldaan moet zijn om cultivatie-effect te zien optreden 

o Ability to process 

• Cultivatie-effect treedt wellicht op als de verwerkingscapaciteit laag is 
o Grotere tijdsdruk bij telefoon-enquêtes en veel kleinere bij post- & web-enquêtes 

▪ Post-enquête: minder cultivatie-effect dan telefoon-enquête 
➢ Hoe moeilijker we het maken, hoe sterker het cultivatie-effect 

❖ Moeilijk –> duid maar iets aan –> cultivatie-effect 
o Hoe groter de tijdsdruk, hoe groter de waarschijnlijkheid van heuristische verwerking 

• Flowdiagram 
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Verklaring voor kleine effectgroottes 

• Source-priming verklaringen 

o Volgorde vragenlijsten 

▪ Net vragen gesteld over TV die impact hebben op de inschattingsvragen 

▪ Sterker cultivatie-effect als eerst inschattingsvragen, daarna TV-vragen (bv. hoeveel 

uur kijken) 

o Veel onderzoek gevoerd bij studenten communicatiewetenschappen 

▪ Kan je van aannemen dat ze niet op dezelfde manier ernaar kijken als iemand die 

nog nooit van cultivatie-effecten heeft gehoord 

• Involvement verklaringen 

o Er is op een of andere manier een bepaalde betrokkenheid 

▪ Deelnemers aan onderzoek kan je niet vergelijken met de bevolking 

➢ Studenten leven op campussen op VS 

❖ Wordt voortdurend gewaarschuwd voor geweld 

• Time pressure verklaringen 

o Grotere tijdsdruk bij telefoon-enquêtes en veel kleinere bij post- & web-enquêtes 

▪ Veel onderzoeksdesign waarvan time pressure relatief laag is 

➢ Veel tijd om na te denken zorgt voor een kleiner cultivatie-effect 

2e orde cultivatie-effecten 
1e orde= schattingen 
2e orde= inschattingen 
 

• 1e orde: memory-based 
o Kunnen het echt schattingen noemen 

▪ Je doet het pas wanneer het je wordt gevraagd 
▪ Oordeel wordt gevormd bij vraag om oordeel te vormen 

o Zeldzaam in praktijk 

• 2e orde: online judgments 
o Veel frequenter 
o  Inschatting wordt op moment zelf gemaakt 

▪ Je doet het pas op het moment dat je het meemaakt 
▪ Oordeel wordt gevormd bij blootstelling aan informatie 

2e orde cultivatie als online persuasion? 

• Als 2e orde cultivatie-effecten online judgments zijn, lijken ze op invloeden van bv. reclame of 
propaganda 

o Je vormt je een idee van een merk wanneer je er een boodschap van hebt gezien 
▪ Vergelijkbaar met je vormt een beeld als je een ervaring hebt gehad 

o Persuasion effecten en 2e orde effecten lijken veel met elkaar gemeen te hebben 
▪ Als dat zo is, dan kunnen zulke persuasieve modellen een verklaring bieden 
▪ Bv. elaboration likelihood model 

➢ 2e orde cultivatie-effect wanneer motivation en ability hoog zijn want lijkt 
op persuasion effecten 

▪ Effect zal méér optreden wanneer motivation en ability hoog zijn 
1. Survey: effect op materialisme sterker bij hogere motivatie (need for 

cognition) en hogere ability (pay attention) 
2. Experiment bevestigt rol van need for cognition 

• Verklaring voor 1e orde in vergelijken met 2e orde zijn het tegendeel van elkaar 
  

Alles hierboven was 1e orde 
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Hoofdstuk 5: Priming theory 

Priming 
= Het (korte-termijn) effect van een voorafgaande stimulus op hoe we reageren op een volgende stimulus 

• Mogelijkheid dat er een (korte-termijn) effect uitgaat van een voorgaande stimulus op hoe we 
reageren op een volgende stimulus 

o Iets is geactiveerd en die activering zorgt ervoor dat een ervaring die we nadien hebben 
bekeken wordt vanuit het perspectief dat werd opgewekt door een voorgaande ervaring 
▪ Observatie wordt gestuurd door de intenties die je op dat moment hebt 

➢ Vb. kot zoeken: je ziet papiertje “kamer te huur” op 150m afstand 
➢ Observatie is niet neutraal 
➢ Vb. duw in café 

❖ Gewelddadige interpretatie omdat je de hele dag gewelddadige 
games hebt gespeeld 

→ Gewelddadigheid is de hele dag geactiveerd geweest 
➔ Brede definitie niet opportuun: slaat in feite op elk media-effect 

o Brede definitie: pass-partout begrip dat alles en niets betekent 
o Tijdselement is belangrijk om priming af te bakenen 

▪ Relatief korte-termijn 

Twee centrale priming domeinen 

1. Violence 

• Kan het dat geweld en agressie (deels) een gevolg kan zijn van blootstelling aan agressie in de media? 
o Vraag of er een samenhang is tussen media & geweld 

▪ Johnson (1987): media primen ‘agressie’ tijdens sporten 
➢ Kinderen (jongens) werden gevraagd om naar een cartoon te kijken waarbij 

beeldkwaliteit zeer slecht was 
❖ Bedoeling: frustratie opwekken 

→ Redenering: er zijn sociale remmingen in het gedrag van 
kinderen, zeker als ze het gevoel hebben dat ze in een 
situatie zitten die ze niet gewoon zijn 

− Sociale remmingen zouden datgene wat ze willen 
observeren, on-observeerbaar maken 

→ Frustratie als tegengewicht van sociale remmingen 
➢ Groep jongens werd in 2 groepen ingedeeld 

❖ Groep 1: Tv-programma met veel geweld 
❖ Groep 2: Tv-programma zonder geweld 

➢ Jongens werden gevraagd om een hockeywedstrijd te spelen 
❖ Wedstrijd werd geobserveerd door mensen die telden hoeveel 

gedrag tijdens het sporten op een of andere manier meer of 
minder agressief/assertief/offensief was 

➢ Resultaten: groep 1 vertoonde significant meer gewelddadig gedrag tijdens 
hockeywedstrijd 
❖ Gewelddadige inhoud heeft bij hen die delen van het geheugen die 

met agressie te maken hebben geactiveerd 
→ Blijft nazinderen als ze achteraf gevraagd worden om te sporten 

▪ Carnagey & Anderson (2005): belonen van geweld in Carmageddon verhoogt 
agressie en priming agressieve cognities is het mechanisme 
➢ Carmageddon: beruchtste voorbeeld van pc-games 

❖ Zoveel mogelijk schade aanrichten met auto 
 

Anderson belangrijke naam in dit veld 
 

→ Extra punten als je van parcours afwijkt om voetganger om 
ver te rijden 
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➢ Sneller agressie associaties leggen als ze die game hebben gespeeld? 
❖ 3 groepen 

→ Groep 1: punten als je iemand omver rijdt 
→ Groep 2: geen punten/minpunten als je iemand omver rijdt 
→ Groep 3: niet mogelijk om mensen omver te rijden 

− Basic race-game waarin geweldaspect werd uitgehaald 
❖ Agressieve cognities werden opgewekt als ze carmageddon speelde 

→ Klassieke associatietest: 1 à 2 letters geven en woord laten 
aanvullen 

− Game gespeeld –> woorden meer agressief 

− Agressieve cognities sterker geactiveerd als je net 
agressieve game hebt gespeeld (significant meer 
t.o.v. groep 2 en 3) 

→ Verklaring: priming, competitie en arousal 

− Effectief priming, niet de andere 2 

2. Nieuws en politiek 

• Krosnick & Kinder (jaren ’80: Reagan president) 
o Steekproef uit publiek: vragen over in welke mate Reagan een goede president genoemd 

kon worden 
▪ Iran-contragate schandaal breekt tijdens survey uit 

➢ Amerikaanse politieke en militaire laag werd in diskrediet gebracht 
➢ Schandaal over buitenlands beleid van Reagan 

o Op het moment dat dat in het nieuws komt, maakt de focus op Reagan een switch van 
binnenlandse thema’s naar buitenlandse politiek 
▪ Mediaberichtgeving zorgt er wellicht voor dat bepaalde zaken een centralere plaats 

innemen in het geheugen 
➢ Vanaf dat moment werd het hele perspectief van Reagan van een 

binnenlandse politiek naar een buitenlandse politiek gedraaid 
❖ Redenering: priming 

→ Wat naar boven is gehaald door de media, blijft nazinderen 
tot het moment waarop er een vraag over wordt gesteld 

→ Deze vorm van priming sluit sterk aan bij 2nd level agenda-
setting & framing 

• Effect sterker bij gemakkelijkere en bekendere issues 

• Complexer dan “deze informatie wordt gebruikt, andere niet” 
o Niet zomaar een “switch”: geen zwart-wit verhaal 

▪ In de praktijk gaat het erover dat alles wat in nieuws voorkomt zorgt voor een mix 
van informatie 
➢ Nieuws beïnvloedt de mix van gebruikte informatie 

Derde domein: stereotypering 
Het categoriseren van onze omgeving op basis van relatief eenvoudige en duidelijke kenmerken 

• Opmerking: categorisering is nodig 
o Complexiteit van onze omgeving is zo groot dat we die niet kunnen observeren zonder er 

een stramien op te legen 
o Stereotypes zijn niet per definitie problematisch 

• Studies 
o Hansen & Hansen (1988): genderstereotypes 

▪ Deelnemers kregen muziekvideo’s getoond die duidelijk genderstereotype zijn 
➢ Vrouwen: puur pornomentele functie: schaars gekleed  
➢ Mannen zijn artiesten, stonden centraal en hadden alle kenmerken van 

klassiek macho-beeld 
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▪ Nadien: mediafragmenten waarbij mannen en vrouwen en rol speelde die niet zo 
genderstereotype was 
➢ Mediamateriaal waar genderbalans was 
➢ Vraag: mannen en vrouwen in mediafragment beschrijven 

▪ Resultaten 
➢ Diegene die voorafgaand aan het gender-gebalanceerde fragment een zeer 

gender-stereotyperende muziekvideo zagen beschreven de personen veel 
meer stereotype 
❖ Priming: genderstereotype zijn geactiveerd en blijft nazinderen in 

interpretatie in iets dat er los van staat 
▪ Kritiek: 2e fragment is ook een mediafragment => eenvoudiger 

➢ Hadden deelnemers echte mannen en vrouwen in echte leven kunnen 
laten beoordelen 
❖ Vb. in wachtkamer zat man en vrouw 

➢ Suggereert dat effect van media is gevonden dat zich situeert buiten de 
media bevind 
❖ Het zou kunnen dat we stereotype kijken naar mannen & vrouwen 

in de media, maar niet in de realiteit 
o Verkrachtingsmythe: lagere schuld en straf 

▪ Mythes 
➢ Slachtoffers van seksueel geweld zijn mee verantwoordelijk 
➢ Seksueel geweld bestaat niet, het verzet is geen echte weerstand 

▪ Deelnemers (studenten) worden blootgesteld aan seksueel expliciete films  
➢ Mannen hebben dominante positie, vrouwen een onderdanige positie 

▪ Diezelfde studenten worden in zogezegd andere studie gevraagd om te kijken naar 
nagespeelde rechtszaak 
➢ Verkrachtingszaak waar slachtoffer en dader verhaal deden 
➢ Studenten waren publiek en kregen 2 vragen 

❖ Acht je de dader schuldig en bepaal zijn straf 
▪ Die studenten die film gezien hadden & niet doorhadden dat experimenten gelinkt 

waren vonden dader significant minder schuldig & gaven hem een mindere straf 
➢ Redenering: begrip van verkrachtingsmythes is geactiveerd door 

blootstelling aan seksueel expliciet materiaal 
❖ Blijft nazinderen op het moment dat ze zo een rechtszaak moeten 

beoordelen 
o Dixon: zwarte verdachten –> meer steun voor doodstraf 

▪ Dixon is jaren lang de enige zwarte communicatiewetenschapper met enige naam 
geweest 
➢ Communicatie: lang een door blanke mannen gedomineerd veld 

▪ Korte fragmentjes uit nieuws gemanipuleerd 
➢ Bepaald misdrijf 

❖ Versie 1: subtiel wordt duidelijk gemaakt dat de dader wellicht een 
zwarte is 

❖ Versie 2: suggestie van zwarte dader wordt er niet ingestopt 
➢ Vraag: hoe je tegenover doodstraf staat 
➢ Resultaat: Groep die versie 1 zag had een sterkere steun dan groep die 

versie 2 zag 
❖ “Misdrijven door zwarte is intrinsieker, terwijl misdaad door blanke 

meer het gevolg is van een scheefgegroeide relatie” 
→ “Bij zwarte misdaad is er geen andere optie dan de 

doodstraf” 

❖ Wordt geactiveerd door mensen te informeren over zwarte 
misdaad en dat bepaalt mee attitude over doodstraf 
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o Roken 
▪ Kijken naar antirookcampagne in tijdschrift 

➢ Ene groep zag reclame over sigaretten in datzelfde tijdschrift, andere niet 
▪ Interpretatie voor bepaalde boodschap krijgt een kleur op basis van een 

voorafgaande boodschap 
➢ Antirookcampagne werd ander geïnterpreteerd als ze net daarvoor een 

sigarettenreclame hadden gezien dan wanneer ze deze niet gezien hadden 

Modellen die priming uitleggen 
Je kan op verschillende manieren naar het geheugen kijken 

• Associaties die verbonden zijn op sterke en minder sterke manieren en waarbij sommige aspecten 
ver van elkaar liggen en andere dichtbij 

o Iets wordt geactiveerd in het geheugen: kamertje in je geheugen waar het licht aangaat 
▪ Vb. rood activeert verschillende dingen 
▪ Licht schijnt niet enkel in dat ene kamertje, maar ook in de kamers ernaast 
▪ Licht gaat langzaam terug uit 

➢ Op het moment dat je niet meer met de trigger wordt geconfronteerd is 
het licht niet direct uit 
❖ We slaan dingen in ons geheugen op en bij het opslaan proberen 

we het een plaats te geven 
→ We zoeken associaties 

➢ Ons geheugen stuurt voor een deel de observatie & interpretatie zelf 
❖ We kunnen pas betekenis geven aan de omgeving als we beroep 

doen op ons geheugen 
→ Ons geheugen is niet enkel iets waar dingen terecht komen 

of iets dat enkel stuurt hoe we met dingen omgaan 
→ We zijn niet in staat om betekenis te geven aan onze 

omgeving zonder ons geheugen 
o We interpreteren iets op basis van wat net is gebeurd 

• Een priming effect is een functie van 
o Intensity (frequentie of duur) 

▪ Intensiteit van 1e stimulus heeft effect van hoelang ze nazindert en op de impact op 
de volgende stimulus 

▪ Tegenstrijdige resultaten in literatuur 
➢ Soms zien we een relatief sterk priming effect als het gevolg van 

boodschappen waarvan je niet kan zeggen dat het een intense priming-
stimulus is geweest 

➢ Roskos-Ewoldsen: Reagan studie 
❖ Iran- Contragate schandaal was groot internationaal nieuws 

→ Zou verwachten dat het een enorme impact heeft 

− Zo een enorm effect was het nu ook weer niet 
o Recentheid (uitdovend, dus niet chronic accessibility) 

▪ Hoe recenter de initiële stimulus, hoe sterker de invloed op de interpretatie en 
betekenisgeving die daarop volgt 
➢ Logische redenering, maar weinig onderzocht 

❖ Weinig systematisch onderzoek: moet verder worden uitgezocht 
→ Cruciaal want “korte-termijn” moet gedefinieerd worden 
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Violence 

• Berkowitz’s Neo-associationistic model  
o Samenvatting van agressie-interpretatie als je  

de hele dag gewelddadige games hebt gespeeld 
▪ Fight- or flight-reactie hangt samen met  

datgene wat op een of andere manier in  
de recente context heeft gespeeld 

o Vb. mere presence-effect: alleen maar de aanwezigheid van een wapen in een huis in een 
context zal sneller leiden tot een fight-associatie dan een flight-associatie 

• Anderson’s General Affective Aggression Model GAAM 
o Complexere versie van Berkowitz 
o Situationele variabelen & persoonskenmerken leiden tot hoe je je voelt op een bepaald moment 

▪ Input variables en present internal state zijn van betekenis op het moment dat je 
een inschatting moet maken van iets 
➢ Sommige inschattingen leiden tot een bepaald gedraag 

❖ Afhankelijk van hoe persoonlijke variabelen, situationele 
variabelen, cognities, arousal en affect op elkaar inspelen 

▪ 2e inschatting leidt tot doordacht gedrag 

 
o Kijken naar alleen gedrag werpt een partieel licht op een eventueel groter effect 

▪ Je moet naar het gedrag EN attitudes en associaties kijken om het volledige effect 
bloot te leggen 

Politiek 

• Complexiteit van nieuws & politiek: kan niet zomaar zeggen dat bepaalde kamertjes worden belicht 
o Opzoek naar andere verklaringsmodellen 

▪ In termen van availability & applicability 
➢ Toepassen van iets dat al is gevormd 

o Tewksbury & Price’s model of political priming 
▪ Sterk gebaseerd op network model 
▪ Rol voor applicability 
▪ Bied geen uitsluitsel 

➢ Probleem: tijdskader waarbinnen het effect gesitueerd wordt 
➢ Nieuwsstudies gaan over effect dat zich minsten uitspreid over enkele weken 

❖ Priming wordt gezien als korte-termijn geactiveerd –> klopt niet 
helemaal bij nieuws 

→ Meer theorie nodig en wellicht andere theorieën 
→ Priming is een sterk effect voor een bepaald soort media-

effecten, maar wellicht niet voor nieuws-effecten 
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Mental models 
Begrip dat heel belangrijk is (door auteur van hoofdstuk naar voren geschoven), maar wat eigenlijk weinig 
navolging heeft gekregen in de wetenschappelijke literatuur 

• Mental model situeert zich tussen een situation model en een schema 
o Schema: cluster van cognitieve informatie in ons geheugen met een bepaalde 

standvastigheid en complexiteit 
▪ Relatief abstract, standvastig en goed uitgewerkt 

➢ Er komen allerlei indrukken en ervaringen samen 
➢ Vb. hebben van een relatie 

o Situation model: cluster van informatie in geheugen die heel particulier en specifiek is 
▪ Spel van afspraken dat je in je geheugen hebt 

➢ Geeft aan concrete situaties betekenis 
❖ Vb. op restaurant gaan 

o Mental model: niet heel particulier, maar ook niet heel abstract 
▪ Mutable, dynamic, situated in time 

➢ Complexer dan network visie op geheugen 
❖ Mental models zijn complex 

▪ Vb. zijn vaak te situeren in het nieuws 
➢ Klimaatmars: nu kun je er complexiteit en informatie overgeven, maar 3 

maanden geleden of 4 maanden later lukt dat niet meer 
▪ Vb. jaren ’90: golfoorlogen 

➢ Sommige waren heel korte militaire interventies: op dat moment was het 
wereldnieuws 
❖ Als je er nu naar vraagt duurt het even voor je antwoord kan geven 

wat de golfoorlogen waren 
▪ Het zou kunnen dat nieuwseffecten niet gezien moeten worden als korte-termijn 

associaties in het geheugen 
➢ Zien als: bepaalde mental models bepalen hoe je naar bepaalde zaken kijkt 

❖ Je creëert het zelf op basis van input 
→ De veelheid van nieuws en informatie over een bepaald 

thema zorgt ervoor dat je een mental model creëert 
→ Iedereen heeft een beeld erover, maar dit beeld verandert 

per individu (het is niet opgelegd) 
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Hoofdstuk 6: Bandura’s Social cognitive theory 
Zeer breed startpunt en eindpunt van theorie 
Naoorlogse sociale en gedragswetenschappen 

• Bandura is heel invloedrijk geweest 
o Wordt beschouwd als een van de belangrijkste theoretici in media-effectenonderzoek 

• Eerste 15 jaar na WOII 
o Hoe leren mensen bepaalde zaken/gedrag? 

▪ Simplistische verhouding tussen 2 sets van factoren 
➢ Alsof het iets is dat nauwelijks verschilt van hoe een dier dingen leert 
➢ Dier leert dingen door beloning 

❖ Interactie tussen omgeving en gedrag: het ene geeft een reactie op 
het ander en dat leidt tot een zeer eenvoudig leerproces 

Centrale uitgangspunten 

1. Triadic reciprocal causation 

• Individu met persoonlijke kenmerken, omgeving en gedrag 
speelt voortdurend op elkaar in en daarvan komt gedrag en 
leren vandaan 

o Mensen leren op een andere manier dan dieren 
o Er zijn verschillende dingen die op elkaar inspelen waarbij het zo is dat je anderen kan 

observeren en je daarop een voorstelling kan maken 
▪ Leren door observatie of door waarschuwing 

➢ Waarschuwing: roept een bepaald risico/gevaar op bij iemand 
❖ Kind kan zich daarvan een voorstelling van maken en die is 

afschrikwekkend genoeg om iets niet te doen 

2. Agentic perspective; ‘eindeloze’ plasticiteit 

• Mensen zijn in staat om te handen in de richting die nu nog niet bestaat 
o We kunnen dingen doen die we nog nooit hebben gedaan 

▪ Mogelijkheden van de mens zijn eindeloos (grenzeloosheid van capaciteiten) 
➢ Maakt hen uniek, benutten grenzeloosheid 

• 4 sets van capaciteiten die dat mogelijk maken 
o Symbolizing capability 

▪ We kunnen ons iets voorstellen dat er niet noodzakelijk is, geweest of ooit zal zijn 
➢ We kunnen loskomen van de realiteit die we observeren 
➢ We kunnen ons inbeelden waar het fout zou lopen als we een probleem op 

een bepaalde manier aanpakken 
▪ We kunnen ons iets voorstellen dat anders is dan wat vandaag in onze onmiddellijke 

observatie zichtbaar is 
▪ Het kenmerk wat ons onderscheid van dieren 

 Leidt tot andere capability’s 
▪ Self-regulatory capability 

➢ We kunnen ons gedrag sturen 
❖ Hebben tot op zekere hoogte een bepaalde autonomie om een 

bepaald gedrag te kunnen stellen 
→ We kunnen andere gedragsmatige keuzes maken die niet 

instinctief zijn 
➢ Kunnen gedrag reguleren door 2 dingen 

❖ Discrepancy production: huidige situatie als niet ideaal interpreteren 
& proberen iets te creëren dat verschilt van de huidige situatie 

→ Vb. zou het niet mooier zijn om een wereld zonder 
oorlog te hebben 
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❖ Discrepancy reduction: Er is een bepaalde discrepantie (iets wordt 
als onaangenaam aangevoeld) en we proberen dat te reduceren 

→ Kunnen een observatie observeren en als onaangenaam ervaren  

− Inbeelden hoe situatie beter zou zijn als storend 
element weg zou zijn 

 Streven naar die situatie 

− Vb. zou het niet beter zijn om onze eigen groenten 
te kweken dan steeds te verhuizen? 

▪ Self-reflective capability 
➢ We kunnen reflecteren over ons eigen gedrag 

❖ Beter/slechter dan meeste anderen 
→ Conclusie: ik ga dit meer/minder doen 
→ Niet te zien bij kleine kinderen 

− Vb. klein jongetje heeft niet door dat hij minder 
goed voetbalt dan de andere 

➢ Efficacy beliefs 
❖ Hoe zie je jezelf in staat om iets te gaan doen? 

→ Denk je dat te gaan kunnen? 
❖ Belangrijk element in gedragsverandering 

→ Vb. proberen te stoppen met roken: campagne 
ontwikkelen die inspeelt op het feit hoe ze zichzelf in staat 
voelen om iets te doen 

 We zijn voortdurend bezig met reflecteren over onze eigen capaciteiten en wat 
haalbaar en wat niet haalbaar is 
▪ Nemen sociale omgeving mee in dat soort reflecties 

▪ Vicarious capability 
➢ We kunnen ons inleven in anderen 

❖ We kunnen ons inbeelden in een situatie te zitten waarbij we de 
plaats van iemand anders innemen 

❖ We kunnen ons voorstellen dat iets tot een bepaalde pijn zal leiden 
en daardoor een bepaald gedrag niet te stellen 

→ We zijn in staat om na te denken over: “wat als mij dit zou 
overkomen?” 

− Dat volstaat blijkbaar om bepaalde afschrikking te 
laten uitgaan van een slechte situatie 

❖ Van bepaalde concreetheid dat we daarop gedragskeuze maken 
➢ Observational learning 

❖ Manier van kijken naar leerprocessen zoals we dat nog nooit 
eerder hebben bekeken 

→ De meeste leertheorieën zijn ontwikkeld in een tijd waarin 
er van media nog geen sprake was 

− Media in de zin van Tv-series die visueel een 
duidelijk beeld geven van gedrag en 
straffen/beloningen erop 

❖ Leren door te zien bij anderen 
→ Mogelijkheid tot observeren kent door media een enorme 

uitbreiding 

− Meer aandacht schenken aan observationeel leren 
 



28 
 
 

Relevante mechanismen voor observational learning 
Wanneer treedt observatie op? 

• Complex geheel van theorieën, processen & mogelijkheden 

• Verschillende processen 
o Attentional processes 

▪ Cognitieve aandacht schenken aan iets in een omgeving 
o Cognitive representational processes 

▪ Hoe slaan we het op in ons geheugen? 
➢ Welke betekenis, interpretatie, plaats in geheugen? 

❖ Verschillende cognitieve representaties 
o Behavioral production processes 

▪ Leren kan optreden ook als we het resultaat daarvan niet zichtbaar maken in gedrag 
➢ We kunnen leren door iets niet te doen 

❖ Tot Bandura dit formuleerde ging men ervan uit dat men pas kon 
spreken van ‘leren’ als mensen de mogelijkheid om iets te doen 
verwerven (klassieke manier van leren) 

→ Op het einde van leerproces een bepaald gedrag op een 
succesvolle manier stellen 

➢ Je kan in theorie weten hoe je iets moet doen, maar het niet doen omdat 
het niet lukt 
❖ Andere factoren staan daartussen 

→ Vb. anderen gaan je uitlachen 
→ Vb. condoom gebruiken: geleerd tijdens lessen, maar op 

het moment zijn er verschillende factoren die een barrière 
opleggen om toch het gedrag te vertonen 

➢ Er wordt een lijn getrokken tussen leerprocessen die tot gedrag lijden en 
die niet noodzakelijk tot gedrag hebben geleid waarop het aanstuurde 

o Motivational processes 
▪ Barrières/stimulansen om gedrag te stellen 

➢ Vb. angst om uitgelachen te worden en daardoor niet oefenen 
➢ Vb. de beste willen zijn en daardoor de motivatie te krijgen om te blijven 

oefenen 
 

➔ Leidt tot observational learning en kan abstracter worden opgevat 
Abstract modeling 

o Hetzelfde soort proces is wat maakt dat wij in een SLV basis normen en waarden hebben 
▪ Morele normen en waarden stellen contouren aan ons gedrag 

➢ Is een voorbeeld van observationeel leren 
▪ Abstracte normen en waarden zijn een eindpunt van observationeel leren 

➢ Socialisatieprocessen zijn observationele leerprocessen op een veel 
abstracter niveau 
❖ Waar liggen grenzen, hoe ga je met elkaar om,…? 

o Zelfs onze emoties zijn op deze manier te interpreteren 
▪ We kunnen angst voor sociale represailles (sancties) van een omgeving waarnemen 

➢ Onderzoek bij kinderen gebeurd 
❖ Angst die we ervaren bij het gevoel uitgelachen te worden is bijna 

perfect vergelijkbaar met de angst wanneer er een slang op je afkomt 
▪ Emoties worden blijkbaar ook gestuurd door symbolizing capability’s en 

observationeel leren 
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Motivational effects 
Media zijn de belangrijkste bronnen geworden van representaties van gedrag en de gevolgen daarvan 

• Combinatie van gedrag en gevolgen zorgen voor observational learning 
o Observational learning heeft een belangrijke omvang gekregen in de media 

▪ Welk gedrag en consequenties tonen media dan? 
➢ Media tonen niet het gedrag van het alledaagse leven en de consequenties 

zijn niet diegene die we dagdagelijks zien 
❖ Vb. Veel meer geweld in media dan in SLV 
❖ Vb. Aan een bepaald schoonheidsideaal voldoen worden 

gekoppeld aan succes 
➢ Voorbeelden van de realiteit, van bepaald gedrag, en daaraan gekoppeld 

consequenties die realistisch lijken, maar dat niet zijn 
❖ Zou kunnen leiden tot wie veel media consumeert een bepaalde 

manier van kijken naar een fenomeen oppikt 
→ Vb. geweld: je komt er mee weg 

• Normen en waarden van een SLV worden in belangrijke mate beïnvloed door hoe normen en 
waarden in media worden getoond 

o Invloed op hoe we de wereld begrijpen en wat we belangrijk vinden in onze SLV 
▪ Fundamentele waarden staan onder invloed van media 

➢ Media is een vorm van observationeel leren en normen & waarden komen 
van observationeel leren 

• Media als verhalen, boodschappen, die iets vertellen over de consequenties van bepaald gedrag 
o Wat nastrevenswaardig is, waar we mee wegkomen, waar de schuld ligt… vertellen de media 

▪ Vicarious motivators; verwachtingen over het resultaat 
Uitkomstverwachtingen die gevormd worden door informatie die wordt 
overgebracht door beloning en straffen van gemodelleerde handelswijzen 

▪ Social sanctions – media 
➢ Mensen onthouden zicht van het overtreden van regels omdat ze 

verwachten dat dergelijk gedrag hen sociale afkeuring & andere negatieve 
gevolgen zal brengen 

▪ Self-sanctions – justifications – media  
➢ Mensen onthouden zich van gedrag dat in strijd is met hun morele normen 

& waarden, omdat dergelijk gedrag tot zelfveroordeling leidt 
▪ Attribution of blame; victim blaming - Disinhibitory power of mass media 

➢ Schuld ligt vaak bij slachtoffers 
➢ Disinhibitie in de zin van: wat we in essentie erg vinden, gaan we minder 

erg vinden door de manier waarop het gepresenteerd wordt op het scherm 

Methodologische consequenties 
4 types van effecten onderscheiden en alle 4 zijn een gevolg van observational learning 

• Learning effects 
o Klemtoon op cognitieve effecten 
o Wat heb je letterlijk geleerd uit media? 

▪ Iets dat je nu weet, wat je voorheen niet wist 
➢ Vb. welke kleur hebben taxi’s in NY? 

▪ We weten veel dat zich op het puur cognitieve niveau situeert 

• Performance effects 
o Klemtoon op (voorspellers van) gedrag 
o Media-effecten die hun uitkomst vinden in (voorspellers van) gedrag 

▪ Vb. aantrekkelijk zijn levert succes op (media) 
➢ Kan effect hebben op hoe je omgaat met je uiterlijk 

Werken enkel als 

ze zijn geactiveerd 

➢ Motivatie om er op een bepaalde manier te willen uitzien is een effect 
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• Desensitization effects 
o Klemtoon op gebrek aan ‘arousal’ 
o Door de manier waarop media bepaalde zaken voorstellen en bepaalde zaken aan elkaar 

linken kan leiden tot ongevoelig worden voor bepaalde effecten 
▪ Vb. victim blaming zou kunnen leiden tot een proces waarbij een minder 

uitgesproken gevoeligheid wordt ontwikkeld doordat je het meer ziet in media 
➢ Minder arousal voelen doordat media seksueel geweld zo presenteert 

• Social construction of reality effects 
o Zie cultivatie-aanpak 
o Hoe zien we de wereld, hoe denken we dat de wereld is? 

▪ In welke mate oefenen media daarop invloed uit 
➔  

Observational learning komt uit symbolizing capability 

• Leidt rechtstreeks tot verschillende en uitgebreide set van media-effecten die te beschrijven valt uit 
die 4 types 

 

 

 
 

Hoofdstuk 7: Elaboration Likelihood Model 
Media-effecten: zouden media-boodschappen invloed kunnen hebben op ons wanneer het niet de intentie 
was om een bepaalde invloed te creëren? 

• ELM traditioneel niet voor dit vak 
o Er zijn verschillende processen waarmee mensen omgaan met informatie  

▪ Media-effecten onderzoek: relatief vaak gaat het over perifere route 
➢ Staat ten opzichte van centrale route 

o Duidelijke dualiteit in ELM 

• Cultivatie-effecten 
o 1e orde: hoe schatten we dingen in  

▪ Hoe minder betrokken en gemotiveerd, hoe groter de kans op cultivatie-effect 
➢ Lijkt op perifere route in ELM 

o 2e orde: hoe kijken we naar de wereld 
▪ Effect vooral als je bewust bezig bent met bepaalde processen 

➢ Lijkt op centrale route in ELM 

• Denken vaak dat het over gedrag 
o Rechtstreekse invloed van media op hoe mensen zich gedragen 
o Overgrote deel van media-effectenonderzoek gaat over hoe mensen kijken naar hun 

omgeving => attitudes 
o Aandacht voor zowel gedrag als attitudes! 

Attitudes 
Uitkomst van ELM zijn attitudes 

• Positief of negatief evalueren van anderen, van dingen, van issues 
o Expliciete attitudes: attitudes waarvan je bewust bent en waarover je kan rapporteren 
o Impliciete attitudes: zaken waar je niet bewust van bent dat je ze hebt 

▪ Vb. iedereen heeft intrinsieke negatieve attitude ten aanzien van ouderdom 
➢ Wat ouderdom is en wie oud is 

❖ Soort natuurlijke aantrekkingskracht ten aanzien van wat jong is 
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• Centraal begrip in literatuur 
o Spelen centrale rol tussen (nieuwe) informatie en gedrag (of gedragsverandering) 

▪ Vb. hoe kunnen we mensen een bepaald product laten kopen, zorgen dat mensen 
stoppen met roken 
➢ Vormen van gedragsverandering bereiken via een proces waar attitudes 

centraal staan 
❖ Veel theoretische perspectieven op attitude change 

→ Wanneer, hoe en of ze überhaupt veranderen 

Modellen die aanleiding geven voor ELM 

Communication/persuasion matrix model 

 
• Communication input 

o Vanuit elk element gaat een bepaalde invloed uit op de kans dat een bepaalde 
communicatie leidt tot een bepaalde attitudeverandering 
▪ Alle verschillende soorten kenmerken zullen een rol spelen 

➢ Vb. intelligentie ontvanger, soort kanaal, contextvariabelen (vb. noise) 

• Communication output 
o 6 stappen die gaan over het ervaren van de boodschap 

▪ Exposure: heb je het gezien 
▪ Attention: heb je er aandacht aan geschonken 
▪ Interest: heeft de boodschap relevantie 
▪ Comprehension: begrijp je de boodschap 
▪ Acquisition: heeft het geleid tot het opnemen van de boodschap? 
▪ Yielding: Heeft dat geleid tot een fundamentele verandering 

o Retrieval: krijgt het een verankerde plaats in het geheugen 
o Decision: heeft het invloed op een beslissing 
o Action: leidt het tot iets positef? 
o Reinforcement: blijf je het gedrag stellen 
o Consolidation: wordt het geconsolideerd gedrag 

• Kritiek 
o Sequentiële aspect wordt overschat 

▪ Stap voor stap 
o Suggereert dat de eerste stappen voldoende zijn voor de volgende stappen 

▪ Als er sprake is van acquisition, wordt de kans heel groot dat het ook tot yielding leidt 
▪ De vorige stap doet de kans op de volgende stap enorm toenemen 

➢ De kans dat het ergens stopt is heel erg groot 
❖ De kans dat je gedrag verandert krijgt is miniem 
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Cognitive response theory 
Gaat in op de ‘beperkingen’ van de input/output matrix 

• Het ene leidt niet altijd tot het andere 
o Soms kan het zijn dat je stappen overslaat 

▪ Vb. het feit dat je iets opvallend vaak hebt gehoord kan ervoor zorgen dat je een 
attitude hebt ontwikkeld 
➢ Attitude heeft niet alle stappen doorlopen van matrix 

❖ Aangetoond door experimenten 
▪ Mere thoughts: alleen al omdat je er even over hebt nagedacht leidt het tot 

attitudevorming 
▪ Role playing: gewoon vragen om een positie in te nemen zorgt voor 

attitudeverandering 
➢ Vb. gevraagd om speech te geven over standpunt waar je niet achter staat 

❖ Je wordt er toch voorstander van of juist meer voorstander van 
o Self-validation: we vinden het belangrijk om onszelf te valideren 

▪ Vinden onze eigen argumenten belangrijk en kennen in proportie een te groot 
gewicht toe aan onze eigen argumenten 

• Nadeel: gaat sterk uit van systematisch denken 
o Zeer bewust, diep denken individu 
o Niet zo sequentieel als matrix, maar blijft uitgaan van diep denken individu 

Elaboration likelihood model 
Soort samenbrengen van oudere pogingen om in kaart te brengen waar attitudeverandering vandaan komt 
Klemtoon op zwakte van Cognitive Response theory 

• Er is iets sequentieel aanwezig, maar niet overdrijven 

• Attitudeverandering is moeilijk 

• Veel relatief “oppervlakkige” manier van omgaan met informatie 

 
• Motivatie, capaciteit & kwaliteit van boodschap 

o Als motivatie en capaciteit er is en als de boodschap een zinnige plaats krijgt KAN er sprake 
zijn van cognitieve verwerking 
▪ Dan moet het eerst nog een plaats krijgen voordat er effectieve resistente 

attitudeverandering is 
 Centrale route 

o Kans op centrale route is relatief klein 
▪ Men kan uit de centrale route gestoten worden naar de perifere route 

➢ Oppervlakkiger met informatie omgaan 
❖ Geen diepgaande verwerking van boodschap 
❖ Attitudeverandering nog steeds mogelijk 
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Invloeden op amount of thinking 
Veel verschillende factoren kunnen een invloed hebben 

• Algemene motivatie 
o Personen die “van nature” sneller de neiging hebben om  

boodschappen centraal te verwerken 

• Relevantie (persoonlijk relevant of niet) 
o Need for orientation 

▪ Hoge relevantie & lage zekerheid → hoge NFO 
o Hoe hoger persoonlijke relevantie 

▪ Sterke argumenten zijn meer persuasief 
▪ Zwakke argumenten zijn minder persuasief 

• Vertrouwen in bron 
o Wat vinden we betrouwbaar en wat niet? 

▪ Historische en maatschappelijke verschillen 
o Grotere elaboratie wanneer vertrouwen in bron in vraag wordt gesteld 

• Vragen in plaats van beweringen 
o Vraag nodigt meer uit tot nadenken dan een statement 

• Onverwacht element in de boodschap 
o Wat onverwacht is kan uitlokken dat men meer over iets gaat denken 

▪ Onverwachte er niet instoppen als je niet wil dat er meer over nagedacht wordt 

• Ability (herhaling) 
o 1x affiche zien vs. Affice verschillende keren zien 

▪ Verschillende keren zien zorgt voor context en exposure om erover na te denken 
➔ Interageren met elkaar 

• Of iets persoonlijk relevant is of niet doet ons anders kijken naar boodschappen met sterke vs. 
zwakke argumenten 

Cues als argument 
We verwerken boodschappen niet altijd diepgaand, we laten ons vaak leiden door cues als argument 

• Cues: iets dat suggereert dat het zin heeft om op een bepaalde manier te denken 
o Aantal argumenten 

▪ Meer argumenten, los van de kwaliteit, verhoogt de kans dat het tot 
attitudeverandering leidt 

o Uiterlijk 
▪ Bron met bepaald uiterlijk kan exact dezelfde boodschap in een context 

overtuigend doen zijn 
▪ Vb. Aantrekkelijke vrouw of man die ernst uitstraal is overtuigend 

➢ Eenzelfde vrouw die zich confirmeert met het schoonheidsideaal vs. Niet 
kan een boodschap overtuigend maken 

o Schijnbare expertise 
▪ Door verwijzen naar expertise wordt een boodschap overtuigender 

➢ Vb. man in doktersjas 
o Lengte van boodschappen 

▪ Lange boodschap blijkt overtuigender dan een korte boodschap 

Dezelfde elementen kunnen een verschillende rol spelen 

• Bronfactoren 
o Expertise soms als perifere cue, soms als motivator voor systematisch verwerken 

▪ Vb. prof wekt associatie op met expertise –> perifeer verwerken 
➢ Kan ook associatie opwekken voor diep nadenken 

 ❖ Omdat je interesse hebt voor het onderwerp, en een expert 
komt spreken, ga je meer opletten –> centraal verwerken 
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• Boodschap-factoren 
o Zwakke argumenten toevoegen is een goed idee bij lage motivatie, niet bij hoge motivatie 

▪ Lage motivatie: zoveel mogelijk argumenten geven 
➢ Mensen raken overtuigd als er veel argumenten voor zijn 

❖ Onafhankelijk of er sterke of zwakke argumenten zijn 
▪ Hoge motivatie: als er maar 2 sterke en 8 zwakke argumenten zijn → slecht idee 

 Toevoegen van zwakkere argumenten kan op verschillende manier in verschillende 
contexten verschillende uitkomsten met zich meebrengen 

• Ontvanger-factoren 
o Emotie door omringende boodschap werkt anders afhankelijk van involvement 

▪ Emoties zijn in sommige context een faciliterende factor en in andere contexten 
een belemmerende factor 
➢ Emoties proberen op te wekken in een boodschap is gevaarlijk 

➔ COMPLEXITEIT 

• Niet of nauwelijks in media-effecten theorieën hiervoor besproken 
o Media-effect theorieën zijn relatief eenvoudig ten opzichte van complexiteit die naar boven 

wordt gehaald door vanuit persuasieve literatuur te kijken 
▪ Persuasief: kunnen relatief gemakkelijk korte en duidelijk aanwijsbare 

boodschappen op een zeer systematische manier in onderzoek betrekken 
➢ Weten relatief duidelijk waar we naar moeten kijken in dat soort onderzoek 

❖ Afhankelijke variabelen: hoe mensen staan ten op zicht van iets 
▪ Media-effecten: veel complexer onderzoek 

➢ Moeilijker om zelfde systematiek in onderzoek aan te houden 
o Media-effect theorieën hebben de afgelopen decennia geprobeerd om een model naar 

voor te schuiven dat van toepassing is op alle soorten effecten 
▪ Vb. Extreem gewelddadig gedrag en zich al dan niet goed voelen met dezelfde 

theorieën verklaren 

Relatie attitude – gedrag 
• Perspectief 1: Theory of Reasoned Action 

o Klassiek model dat er duidelijk vanuit gaan dat gedrag beredeneert is in attitudes 
▪ Attitudes zijn sterke voorspellers van gedrag 

• Perspectief 2: Fazio, correspondentie van gedrag met attitude-richting 
o Stelt zich vragen bij TRA 

▪ Vooral kritiek op het beredeneerde hoofdtoon in TRA 
▪ Het is niet altijd zo beredeneert 

➢ Er spelen andere factoren mee die zich onder het bewustzijnsniveau 
bevinden (automatisch) 
❖ Onderzoek: Ouderen – wandelsnelheid 

→ Interactie in kamer en lopen daarna in gang 

− Snelheid waarmee ze liepen werd onbewust gemeten 

− Wanneer de interactie heeft plaatsgevonden met iemand 
van een bepaalde ouderdom liep men sneller weg 

→ Accessibility van attitudes bepaalt gedrag 
❖ Bij high involvement, veel minder duidelijk 

• Perspectief 3: Bandura 
o Gedrag is niet altijd relevant 

▪ Er kan ook een leerproces hebben plaatsgevonden dat eindigt bij een attitude 
▪ Het kan zijn dat je het toch niet doet doordat je een lage self-efficacy hebt 

➢ Vb. veilig vrijen: positieve attitude ten aanzien van condoom 
 

❖ Op moment gebruiken ze het toch niet 
→ Geen verband tussen attitude en gedrag 

o Vaak hoeft er helemaal geen sprake te zijn van een band tussen attitude en gedrag 
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Hoofdstuk 8: Uses & Gratifications theory 
Theorie die geen media-effecten theorie is 

• Wel belang in media-effecten 

• Zet zich er eigenlijk tegen af: plaatst vraagtekens bij “is er wel iets dat je media-effecten kan noemen?” 
Zelfde decennium als Gerbner 

• Gerbner heeft geen pessimistische mensvisie: publiek als massa die makkelijk te bespelen is 
o Kijkt wel naar publiek als iets homogeen  Katz: publiek is heterogeen 

Context 
Theorie die geformuleerd is als kritiek 

• Kritiek op mechanistische visie op media-effecten  
o Media wordt gezien als geïsoleerde ‘oorzaak’ 

▪ Soort injectienaald beeld van media-effecten 
➢ Media rechtstreeks, ongefilterd en op dezelfde manier bij iedereen 

boodschappen injecteert 

• Intentie U&G: context erbij halen 
o Individu beschouwen dat onder invloed staat van media 

▪ In welke context dat individu zich bevindt is belangrijk voor U&G (niet voor 
mechanistische visie) 
➢ Omgevingskenmerken spelen een rol in media-effecten 

❖ Injectienaald beeld klopt niet! 
▪ Inzicht in die context is noodzakelijk voor een begrip van media-effecten 

o Wat context is, is in praktijk vernauwd tot motieven 
▪ Motieven van waarom mensen keuzes maken voor media 
▪ Oorspronkelijk niet de bedoeling om te beperken tot motieven 

• Analyse van context wordt heel functionalistisch benaderd in U&G 
o Bedoeling was heel breed, maar door sociaalwetenschappelijke tijdsgeest is het heel snel 

heel nauw geworden: functionalistisch perspectief 
▪ Welke functies hebben mediagebruik? 

o Wat is de rol van media voor mensen? 
▪ Ook U&G, maar label bestond nog niet 

➢ Laswell (1948) 
❖ Media stellen mensen in staat om de omgeving te surveilleren 

→ Nieuwsmedia stelt mensen in staat om elke dag de inschatting 
te maken of hun eigen leven en dat van hun geliefden veilig is, 
of dat ze voorzorgsmaatregelen moeten nemen 

❖ Overdragen van generatie op generatie van waarden, normen, 
verhalen,…. 

→ Sociaal erfgoed van een samenleving wordt overgedragen 
door media 

❖ Media vervullen de rol voor mensen op relaties aan te gaan met 
mensen 

→ Helpt om gemeenschappelijkheid te creëren onder elkaar 

− Zorgen voor een gemeenschappelijke context op 
basis waarvan het makkelijker is om met elkaar om 
te gaan 

➢ Lazarsfeld & Merton 
❖ Mediakeuzes die mensen maken zijn een manier om een bepaalde 

status toe te eigenen 
 → Vb. kwaliteitskrant lezen vanuit de intentie aan de omgeving 

duidelijk te maken dat hij/zij een bepaalde status heeft 
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➢ Horton & Wohl 
❖ Entertainment-functie: functie van ontspanning 

→ Ontspanning nodig als tegengewicht voor de spanning die 
gecreëerd wordt door het nieuws 

− Nieuws nodig om inschattingen te maken 

− Entertainment nodig als tegengewicht 
❖ Functie van media is dus om mensen te ontspannen 

→ (Voor jaren ’70 weinig aandacht voor entertainment, dus 
opvallend om te zien dat dit toch aan bod komt) 

 Katz: U&G als theorie geponeerd in jaren ‘70 
▪ Voor zijn formulering gaat de uitleg van kritiek op mechanistische visie –> context 

is belangrijk –> functionalistische benadering 

5 assumpties 
Creëren een theoretisch kader 

1. Communication behavior is goal-directed 
o Mediagedrag dat we stellen is doelbewust 

▪ Mens is een wezen dat zeer doelbewust keuzes maakt 
➢ Maakt een inschatting van noden en maakt vervolgens gedragskeuzes die 

hopelijk voldoende doen aan noden 
o Communication behavior = mediagedrag 

2. Leden van het publieks zijn variably active 
o Het klopt niet om naar een publiek te kijken als passief (zoals in mechanistische visie) 

▪ Publiek is actief, maakt keuzes en creëert interpretaties 
➢ Overweegt verschillende alternatieven en maakt daaruit een keuze 

▪ Niet altijd even actief 
➢ Afhankelijk van verschillende factoren 

❖ Vb. persoonlijkheidskenmerken, volgen van een serie,… 
3. Sociale en psychologische factoren 

o Wie iemand is en in welke context hij zich bevindt heeft een belangrijke invloed op de 
richting van de doelen waarop men gericht is 

o Context staat centraal! 
4. De media ‘wedijveren’ met alternatieven 

o Wordt vaak uit het oog verloren 
▪ Vaak wordt mediagedrag gezien alsof er geen keuzeproces (letterlijk) aan vooraf is 

gegaan 
➢ Kiezen voor media of niet 

❖ Kiezen voor zender, programma,…. 
➢ Voortdurend overwegen van verschillende mogelijkheden 

❖ Waarbij ook andere mogelijkheden dan pure mediamogelijkheden 
een rol spelen 

→ Binnen mediakeuze zijn er ook nog verschillende mogelijkheden 
5. Het publiek is niet machteloos in een communicatieproces 

o Klemtoon op dat je er niet mag vanuit gaan dat publiek een vormeloze massa is die een 
speelbal is van de boodschappen die op hun afkomen 
▪ Er zit macht bij de zender EN de ontvanger 

➢ Er gaat invloed uit van zowel de zender als de ontvanger 

• Mensen kunnen rapporteren over hun motieven 
o Wordt niet vaak als assumptie gezien, ondanks dat het wel zeer belangrijk is, maar tevens 

ook problematisch 
o Wat zijn redenen waarom mensen media kiezen? 

▪ Motieven zijn meetbaar 
➢ Wordt vanuit gaan dat mensen zich bewust zijn van hun noden en dat 

vandaaruit redenen komen om keuzes te maken 
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o Problematisch om 2 redenen 
▪ Houdt het steek om het te vernauwen naar motieven? 

➢ Van heel abstract naar concreet gaan 
❖ Heel model terugbrengen naar motieven 

→ Contrast tussen operationaliseerbare, meetbare en het 
abstracte is zeer groot 

❖ Tijdsgeest: jaren ‘70 
→ Alles wat niet exacte wetenschappen waren moesten 

empirisch bevestigd worden 

− 5 assumpties kan je niet meten –> motieven wel 
▪ Mensen kunnen het rapporteren 

➢ Doelbewuste keuze op zich zou kunnen, maar het is geen exact bewust 
proces dat mensen in woorden kunnen uitdrukken 
❖ Motieven om naar media te kijken kun je niet op elk moment exact 

onder woorden brengen 
→ We zijn er ons niet steeds bewust van 

Typologieën en kritiek 
Typologieën van motieven 

• Katz: basisredenen waarom mensen bepaalde mediakeuzes maken 
o Motieven van voorlopers van Katz 

▪ 9 archetypische motieven –> hoe men naar motieven is gaan kijken 

• Lull: gezinscontext 
o Typologie specifiek voor specifieke context 

▪ Welke functies vervullen media in een gezinscontext 
➢ Onderscheid tussen structurele en relationele motieven 

❖ Structureel: media hebben als rol in een gezin dat ze structuur 
aanbrengen in een gezin 

→ Vb. tijdsbesteding relatief sterk gestructureerd door media 

− Tv begint vanaf bepaalt uur, na bepaald 
programma bedtijd,… 

❖ Relationeel: media zijn een soort lijm in het gezin 
→ Brengt mensen samen in een gezin: 1 scherm in huiskamer 

• McQuail: boek geschreven jaren ‘80 
o Zeer systematisch overzicht van media-literatuur 

▪ Zeer invloedrijk boek, hoewel hij eigenlijk alleen de ideeën van andere is gaan 
kristalliseren en in verband heeft gebracht met anderen 

Kritiek 

• Categorisatie in typologieën 

• Basisassumpties zijn gereduceerd tot motieven 
o Motieven krijgen eigen leven 

▪ Zeer duidelijk aanwijsbare en omschrijfbare entiteiten 
▪ Begrippen die in een theoretisch handboek zeer logisch klinken, maar in de praktijk 

wordt er te veel een stramien op gelegd 
➢ Men is zichzelf gaan verliezen in het ontwikkelen van allerlei typologieën 

❖ Chaotisch: lopen elkaar in de weg 
o Is het überhaupt zinnig 

▪ Kunnen mensen er wel over rapporteren 

• Is het publiek wel actief? 
o Elk gedrag dat we stellen is een zeer bewuste, actieve keuze 

▪ Altijd even actief 

➢ Te ver doortrekken van kritiek dat je publiek niet als passief moet zien 
❖ Activiteit-gehalte van publiek te ver doortrekken in andere richting 

• Methodologisch: zelf-gerapporteerde data 
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 “Actueel” onderzoek 
Afgelopen 20 à 30 jaar 

• Verder verfijnen van typologieën 

• Toepassen op en vergelijken tussen nieuwe media 
o Alles wat geen tv of krant was zijn jarenlang als nieuwe media gezien 

▪ Vb. de internetmotieven 

• Omgevingsfactoren aan mediagebruik linken 
o Correctie op U&G-theorie 

▪ Bedoeling was context erbij te halen 
➢ Versmald naar motieven 
➢ Volgende beweging terug naar context 

❖ Leiden concrete omstandigheden naar concrete motieven van 
mediagebruik? 

→ Vb. “zou het kunnen dat adolescenten omwille van 
kenmerken van tiener zijn bepaalde motieven hebben die 
anders zijn dan volwassenen?” 

→ Vb. “Kunnen we het mediagebruik van ouderen goed 
begrijpen door te kijken naar motieven en die plaatsen in 
een specifieke context?” 

• Gratifications sought en gratifications obtained 
o Mensen zoeken bepaalde tegemoetkomingen aan bepaalde noden (=gratificatie: datgene 

wat ze hopen te bekomen) 
▪ Is niet volledig geïsoleerd van voorgaande mediakeuzes 

➢ Mensen weten welke gratificaties krijgen van bepaalde mediakeuzes 
❖ Elke mediakeuze is ingegeven door motieven en noden van 

moment, maar staat niet los van ervaringen die ze al hebben 
 Niet enkel de gezochte gratificatie, maar ook degene die men in het verleden 

verworven heeft, spelen een rol 
o Expectancy value : men zoekt communicatiekanalen op basis van de verwachte uitkomst 

• Motieven spelen een rol in effecten 
o Kan het dat effecten anders zijn naargelang de motieven die mensen hebben om zich aan 

bepaalde media bloot te stellen 
▪ Kan het dat bv. Cultivatie-effecten sterker optreden bij mensen die kijken naar 

nieuws voor informatienood? 
➢ Zou kunnen verwachten van wel (hypothese) 

▪ Media-effecten zijn mee afhankelijk van de redenen waarom mensen zich 
blootstellen aan media 
➢ Antwoord is niet eenduidig 

❖ Wellicht is meest accurate omschrijving dat de hypothese nergens 
op slaat 

• Het proberen te verwerken van U&G in andere theorieën 
o Assumpties op zich zijn zeer zinnig 

▪ Essentie van assumpties een plaats geven in complexere modellen heeft zin 
▪ Slater (2007): reinforcing spirals perspective 

➢ Media-effect processen bekijken als een zich versterkende spiraal waarbij 
het ene voortbouwt op het andere 
❖ Media hebben een effect op hoe mensen denken 

→ Als mensen op een bepaalde manier denken, hebben ze een 
grotere kans om zich bloot te stellen aan dat soort media 

→ Vb. geweld: je kijkt een programma met geweld –> interesseert 
je dus kijk je volgende keer weer zo een programma,…. 

➢ Spiraal van wederzijdse versterking 
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Audience activity ~ media-effecten 
Hoe verhoudt een actief publiek zich ten opzichte van media-effecten? 

• Je kan er vanuit gaan dat media-effecten sterker optreden bij een weerloos (passief) publiek 

• Je kan ook verwachten dat media-effecten sterker optreden bij diegene die zeer actief bezig zijn 
➔ Beide klinken logisch, houden steek vanuit theoretisch perspectief 
Men is op zoek gegaan naar welk van de 2 nu juist is 

• Weten het nog niet 
o Beide zijn wellicht juist en het is afhankelijk van het thema/topic en de persoonlijkheid van 

het individu 
▪ Vb. nieuws: invloed sterker bij diegene die bewuster bezig is met nieuws 
▪ Vb. sommige mensen zijn nu eenmaal meer passief 

• Pogingen om betekenis te geven aan “actief publiek” 
o Levy & Windahl 

▪ 3-deling in actief zijn 
➢ Onderscheid tussen vooraf, tijdens en na blootstelling actief zijn 

❖ Vooraf is meer gelinkt aan information viewing & minder aan 
entertainment 

o Rijkere mediaomgeving: meer selectiviteit 
▪ We zijn in een mediaomgeving terechtkomen waarin bepaalde zaken vandaag niet 

meer logisch zijn, die vroeger wel logisch waren 
➢ Je laat je nu waarschijnlijk niet meer leiden door een vast moment waarop 

het wordt uitgezonden 
❖ Vb. soap en nieuws is op 1 tijdstip, maar door veel rijkere 

mediaomgeving is dit niet meer het gevoel 
→ Vb. bingeviewing 

− Niet geritualiseerd: geen avondlijke routine 

− Niet instrumenteel: niet doelbewust 
o Gerelateerde motieven in meta-motieven 

▪ Alle typologieën in essentie terugbrengen naar 2 achterliggende concepten 
➢ Passief vs. Actief 
➢ Geritualiseerd insteek van mediagebruik vs. Instrumenteel mediagebruik 

❖ Geritualiseerd= er nauwelijks bij stil staan 
→ Je kijkt omdat je elke week/dag kijkt 

❖ Instrumenteel: er zit op een of andere manier een doelbewuste 
keuze achter 

→ Functioneel: je weet dat je een bepaalde functie verwacht 
o Poging tot directe link 

▪ Cultivatie-effecten treden alleen op bij wie een hoog perceived realism 
➢ Perceived realism: datgene wat ze zien als zeer realistisch beschouwen 

❖ Waarheidsgehalte van fictie hoog inschatting 
➢ Het kan niet dat je iets leert over de werkelijkheid als je iets ziet waarvan je 

weet dat het niet werkelijkheid is 
❖ Sommige studies tonen dit aan 

→ Actief-zijn is een soort schild tegen media-effecten 
❖ Maar andere studies tonen dit niet aan 

→ Media-opvoeding: jongeren sceptisch laten staan ten 
opzichte van media vanuit het standpunt dat het hun zal 
beschermen 
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Sociale en psychologische omgevingsfactoren 
Context erbij halen 

• Dependency 
o Kijken naar zou het kunnen dat er contexten zijn waar je een overdreven afhankelijkheid 

ontwikkelt ten aanzien van een bepaald medium 
▪ Er is een gebrek aan alternatieven 

➢ Vb. je bent oud, weduwe, fysiek niet meer in staat om veel buitenshuis te 
komen, ziet kinderen niet vaak 
❖ Context waar je zeer sterk afhankelijkheid bent ten aanzien van 

→ Mediakeuze maken is waarschijnlijker 
➢ Vb. adolescent met sociaalangstige persoonlijkheid 

❖ Zou die context ertoe kunnen leiden dat je zeer sterk afhankelijk 
wordt van een bepaald mediagebruik? 

o Soms ontstaan dat soort situaties en die kan je enkel begrijpen door naar omgeving en 
motieven te bekijken 

• Concrete omgevingsfactoren 
o Vb. ouderen 

▪ Vanuit veranderde en verschillende omgevingsfactoren dat mediagebruik begrijpen 

• Persoonlijkheidskenmerken 
o Maken mensen verschillende keuzes afhankelijk van hun persoonlijkheid? 

▪ Vb. Zou het kunnen dat mensen met een gewelddadigere persoonlijkheid zich meer 
aangetrokken voelen tot gewelddadige media? 

 Persoonlijkheidskenmerken als contextkenmerk met de bedoeling om mediakeuzes te 
verklaren 

o Persoonlijkheidskenmerken als sensation seeking, big five 
▪ Onderzoek heeft niet geleid tot een helder beeld van mediagebruik te koppelen 

aan persoonlijkheidskenmerken 

Voorbeelden 

• Elder people’s media use 
o Kunnen we mediagebruik van ouderen begrijpen door naar contexten te gebruiken? 

▪ Subtiele verschillen 
➢ Licht andere mediavoorkeur (andere klemtoon) naargelang de mate waarin 

zij WOII bewuster of minder bewust hebben meegemaakt 
❖ Live history: persoonlijke levensgeschiedenis blijkt zichtbaar te 

worden door je mediagebruik 

• Media use and academic achievement 
o Mediagebruik & schoolprestateis 

▪ Oude klassieke hypothese: veel mediagebruik heeft nefaste invloed op schoolprestaties 
▪ Hypothese onderzoek: Mensen maken een bepaalde mediakeuze als gevolg van de 

manier waarop zij behandeld worden in onderwijs 
➢ Onderwijs: fabriek van ongelijkheid 

❖ Wie met een nadeel start –> nadeel wordt alleen maar groter 
→ Zoeken manier om daarmee om te gaan 

− Maken mediakeuze die “deviant” zijn 
o Vb. fan van metal deed het minder goed 

op school 

• Reciprocal relationships between music television exposure and adolescents’ sexual behaviors 
o Seksueel gedrag wordt mee beïnvloed door wat jongeren zien in media 

▪ Eigenlijk heel ander licht op relatie 
➢ Er is sprake van klassiek media-effect, maar omgekeerde treedt ook op 

❖ Geeft veel genuanceerder beeld 
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Hoofdstuk 9: Third person effect 

Waarover gaat het? 
Third person: derden hebben een grote kans om beïnvloed te worden door media, maar zijn zelf bestand 
tegen mogelijke effecten van media 

• Concept dat een bepaald perspectief werpt op hoe vaak gekeken wordt naar media-effecten 
o We hebben het idee dat we zelf niet beïnvloed worden, maar andere wel 

▪ Ik niet, anderen wel 

• Veronderstelling dat media invloed hebben is zo sterk dat er verwacht wordt dat media invloed heeft 
o Media omringt ons voortdurend dus kan niet anders dan invloed hebben 

▪ Hebben voortdurend het gevoel dat we iets moeten beëindigen met een persbericht 
➢ Overtuiging: het komt in de media, dus invloed 

▪ Vb. zelfhulpgroepen 
➢ Mensen sensibiliseren voor ziekte, mensen moeten op de hoogte zijn van 

❖ Media inzetten om dat te bereiken 
→ Proberen een beetje pers-aandacht te krijgen 

− Gevoel dat het een wereld van verschil maakt 
o Media staan zo centraal dat het niet anders kan dat het invloed heeft 

• Relatief oud concept 
o Voor het eerst geponeerd door Davison (1983) 
o Concept dat aantal domeinen met elkaar verbind 

▪ Public opinion onderzoek: klemtoon op perceptie 
➢ Feit zelf dat men ervan uitgaat dat er een publieke opinie bestaat 
➢ We gaan constant uit van ‘de publieke opinie’, zeker in een media-SLV 

❖ Publieke opinie wordt vaak geënt op media 
→ Media zijn de manier geworden waarop we een inschatting 

maken 
▪ Communicatie-onderzoek: Self-other through the prism of media effects 

➢ Hoe je naar jezelf en naar anderen kijkt & hoe dit in verbinding staat 
❖ We leren de ander inschatten zoals die wordt afgebeeld in media 

→ Portrettering van media 
❖ Vb. Hoe 12-jarige jongens naar meisjes kijken op basis van het 

beeld van vrouwen dat ze krijgen via media 
▪ Psychologie: unrealistic optimism, self-serving bias  

➢ Hoe kijken we naar onszelf & hoe zijn we niet zo accuraat in het inschatten 
van onszelf 
❖ We kijken naar onszelf op een te optimistische manier 

→ We zien onszelf beter dan we zijn om controle te houden 
op de complexiteit van de SLV 

❖ We percipiëren cognitief onze omgeving op een manier waarop we 
zelf goed uitkomen 

→ Vb. succes aan jezelf wijzen, fout aan omgeving 

Onderzoek 
Niet veel onderzoek uitgevoerd naar third-person effect (30 à 35 studies) 

• Gesitueerd in verschillende domeinen 
o Reclame 

▪ Je gaat ervan uit dat reclame op jezelf geen invloed heeft, maar je vind het wel 
logisch dat het invloed heeft op anderen 
➢ Vb. Je eigen koopgedrag laat je niet leiden door reclame 

❖ Andere zijn niet zo bewust met kopen als ik 
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o Nieuws 
▪ Vb. Ik laat me niet leiden over berichtgeving waar allochtonen gekoppeld worden 

aan geweld, maar algemeen kan het wel 
▪ Niet enkel effecten, maar ook gebruik 

➢ Onderzoek Monica Lawinsky-affaire van Clinton zeer uitgebreid in pers 
(jaren ’90) 
❖ Fox News: huidige status grotendeels te danken aan M-L-affaire 

→ Gericht op smeuïge details van affaire 
❖ Gevraagd: volg je dat nieuws & denk je dat anderen die volgen? 

→ Veel mensen gaven aan zelf weinig aandacht aan affaire te 
schenken, maar gingen er wel van uit dat andere er veel 
aandacht aan schenken en de details willen weten 

➢ Ikzelf gebruik het niet, maar anderen wel 
❖ Wanneer het niet sociaal compleet acceptabel is, gebruiken we het 

zelf niet, maar andere wel 
→ Vb. pornografie 

o Entertainment 
▪ Vb. Geweld in media zou wel eens invloed kunnen hebben op anderen 

➢ Je maakt een onderscheid tussen jezelf en anderen 
➢ Je schrijft het toe aan demografische kenmerken zoals leeftijd, 

opleidingsniveau 
❖ Vb. Hoogopgeleiden staan erboven 

• Inschatting van jezelf en anderen 
o Verschil tussen zelf en ander in meta-analyse 

▪ (Verschil uitzetten naar correlatie door transformatie) 
▪ r=.31 tot r=.50 –> sterk cultivatie effect 

➢ Gemiddelde effectsize in cultivatie onderzoek: r=.11 tot r=.90 

Kritieken 
Toch twijfel of effect bestaat 

• Het is artificieel en komt voort uit de onderzoekscontext 
o Bestaat in het echt niet 

▪ Wordt groot ingeschat maar is in werkelijkheid klein of onbestaand 
o Afhankelijk van vraagstelling kun je sterk third-person effect uitlokken 

▪ ‘jij’ krijgt centrale plaats 
➢ Zelfbeschermings-effect treed op omdat je het zo passief vraag 

❖ Vb. laat ‘jij’ je leiden in je koopgedrag door reclame 
❖ Vb. denk je dat je eigen koopgedrag onder invloed staat van reclame? 

 Hypothese niet bevestigd! 

• Volgorde vraagstelling 
o Eerst ‘jij’-vraag, dan ‘anderen’-vraag 

 Hypothese niet bevestig 
o Ongeacht volgorde bleek elke keer opnieuw een third-person effect 

Verklarende mechanismen 
Overlap en tegenstelling tussen verklaringen 
1. Self-enhancement 

• We zijn voortdurend (noodgedwongen) bezig met onszelf sterker te maken dan we zijn 

o Complexe SLV brengt veel onzekerheid met zich mee 

▪ Moeten als individu voortdurend sterk genoeg zijn 

➢ Sterk: niet onderhevig zijn aan media-effecten 

❖ Media heeft geen invloed op jezelf want je staat erboven 

→ Staat vaak samen met persoonlijkheidsissues 
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2. Need for control 

• We zitten in een zeer onzekere SLV, we functioneren in een context van onzekerheid 

o Op veel situaties heb je geen controle meer –> onaangenaam: vraagt mentale energie 

o Waar we controle kunnen hebben, gaan we de kans niet laten liggen 

▪ Geconfronteerd worden met vraag ‘word je beïnvloed’ 

➢ Confrontatie met situatie waar je controle hebt 

❖ Leidt tot de inschatting dat je niet de speelbal bent van media 

3. Projection 

• We voelen wel degelijk aan dat we wellicht onder invloed staan van media, maar projecteren het 

naar buiten uit 

o Ervaringen & rol van mens in eigen ervaring projecteer je op rol van omgeving 

o Je weet dat je onder invloed staat van 

▪ Niet eenvoudig om toe te geven –> schuift af op omgeving: anderen staan onder 

invloed van 

o Je benadert anderen op een verschillende manier van hoe je jezelf bekijkt 

4. Attribution bias 

• Hebben vaak de neiging om onszelf met positieve zaken te associëren 

o Succes is eigen verdienste, mislukking is door omgevingsfactoren 

▪ Zelf heb je het onder controle, sta je niet onder dat soort invloed, maar anderen wel 

5. Focus of attention 

• We zijn zeer partieel, verteken, in waar we aandacht aan schenken 

o We zijn allemaal nogal sterk met onszelf bezig 

▪ Kennen onze eigen gedachten zeer goed 

➢ Voortdurend geconfronteerd met wat we zelf denken 

▪ Denken gedachten en leefwereld van anderen ook goed te kunnen inschatting 

➢ Hebben geen zekerheid 

o We weten van onszelf wat we denken, maar kunnen het slechts gokken van anderen 

▪ Overschatten onszelf: complexiteit van eigen gedachten overschatten ten opzichte 

van complexiteit van gedachten van anderen 

➢ Kunnen ons niet inbeelden dat anderen even complex denken als ons 

❖ Anderen hebben eenvoudige denkpatronen –> staan meer onder 

invloed van media dan ons 

6. Media schemas 

• We hebben allemaal opvattingen over DE media in de SLV 

o Hebben allemaal lekentheorieën over effecten van media 

▪ Hebben media schemas: iedereen heeft opvattingen/indrukken over DE media in 

de SLV omdat media zo centraal staan 

➢ Third person effect is gewoon onderdeel ervan 

7. Perceived media exposure 

• We zien zeer veel mediablootstelling bij anderen 

o We gaan ervan uit dat mensen de hele dag niets anders doen dan met media bezig zijn 

▪ Overschatten het mediagebruik van anderen 

▪ Gaan er sterk van uit dat een SLV als de onze voortdurend met media bezig is 

➢ Sterke neiging om mediagebruik van andere te overschatten 

❖ Vb. pediaters bij kinderen 

 

 

→ Uitgangspunt: het onwaarschijnlijk uitgebreid aspect van 

mediagebruik bij anderen 

− We zijn met niets anders meer bezig dan met media 

➢ Wie zoveel media gebruikt, kan niet anders dan onder de invloed ervan staan 
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8. Self-categorization 

• Verwijst naar psychologische literatuur 

o Zijn voortdurend bezig met categorisering 

▪ Delen omgeving voortdurend op in categorieën om vat te krijgen op de omgeving 

➢ Moeilijk om op een niet-categorische manier naar omgeving te kijken 

▪ Doen categorisering vanuit eigen standpunt 

➢ Vb. standpunt professor: ziet studenten van bepaald vak 

➢ Vb. bakker vs. klanten 

o Maken voortdurend onderscheid tussen onszelf en anderen 

▪ Jij bent degene die categoriseert, anderen zijn degene die gecategoriseerd worden 

➢ Onderscheid tussen eerste persoon (ik) en derde persoon (anderen) 

9. Lack of access to own mental processes 

• Net het omgekeerde van verklaring 5 (focus of attention 

• We kennen onszelf niet zo goed als we denken 

o Veel zaken die we denken te kennen, kennen we eigenlijk niet 

▪ Door therapieën kunnen we die wel naar boven brengen 

o We kennen de ander wel goed 

▪ We merken van onszelf niet dat we onder invloed staan van 

▪ We worden misschien wel beïnvloed door media, maar we zien het niet bij onszelf 

➢ We zien het wel bij de anderen die we zo goed kennen 

➔ Het zijn alle 9 hypothese, maar we weten het niet zeker 

• Geen enkel van deze verklaringen zijn ooit echt getest geweest 

o Interessante hypotheses, maar geen verklaringen! 

Is het effect conditioneel? 
Hangt het effect af van bepaalde voorwaarden/omstandigheden? 

• Boodschapkenmerken 
o Effect treedt sterker op bij onwenselijke boodschappen 
o Als het sociaal wenselijk wordt, treedt een first-person effect op 

▪ Een goed uitgewerkte argumentatie heeft effect op onszelf, maar niet op anderen 
▪ Vb. onderscheid tussen kwaliteitskrant en andere kranten 

➢ Kwaliteitskrant: opinie wordt gevormd door krant 
❖ Geen enkel probleem om toe te geven want is een kwaliteitskrant 

▪ Vb. gezondheidscontext: roken 
➢ Ikzelf denk over roken door anti-tabakcampagne, terwijl anderen beïnvloed 

worden door een sigarettenreclame 

• Wie zijn de anderen? 
o Social distance: hoe verder weg, hoe meer invloed je verwacht op hen 

▪ “de mensen staan onder invloed van” –> sterke invloed 
➢ Abstract en ver weg geformuleerd 
➢ Vb. medestudenten vs. De mensen 

❖ Medestudenten staan dichter bij –> kleiner third-person effect 
▪ In/out-group: wij niet, de anderen wel 

➢ Mensen die dicht bij jezelf staan worden niet beïnvloed 
❖ Ikzelf en mijn vrienden niet, anderen wel 

▪ Similarity: in welke mate andren lijken op jezelf 
➢ Sterk lijken op jezelf, minder invloed 
➢  vb. ik ken niet alle studenten, maar ze lijken wel op mij 

▪ Topicrelevantie 
➢ Vb. gamers vs. Niet-gamers 
➢ Vb. zelf allochtone achtergrond 

❖ Vraag: allochtone in media geassocieerd met geweld –> invloed? 
→ Relevantie omdat je zelf allochtoon bent 
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▪ Gepercipieerde kwetsbaarheid 
➢ Van kinderen en jongeren wordt vaak gedacht dat media een grote invloed 

hebben 
❖ “zij zijn nog kwetsbaar” 

→ Vb. 12jarige vind dat 10jarige onder invloed staan, zijzelf niet 
→ Jonger dan jou: staat onder invloed 

➔ Meer bij onwenselijke boodschap, wanneer de anderen kwetsbaar geacht worden, wanneer de anderen 
ver en een ‘massa’ zijn, en wanneer de boodschap een groot publiek bereikt 

Komt het bij iedereen voor? 
Geen aanwijzingen voor verschillen naar klassieke indicatoren van groepen in SLV 

• Geen verschil naar leeftijd, geslacht, SES,… 

• Wel verschil bij hogere ego involvement 
o Mate van betrokkenheid bepaalt de invloed 

▪ Sterk betrokken bij iets –> meer invloed 
o Schijnbare tegenspraak tussen hostile media bias & biased assimilation, ondanks dat het bij 

dezelfde mensen optreedt 
▪ Hostile media bias 

➢ Verwachting dat media uw doel negatief portretteert en dat ook invloed zal 
hebben 

➢ Vb. zeer actief in politieke partij 
❖ Je bent ervan overtuigd dat media vijandig staan ten opzichte van 

jouw partij 
❖ Treedt relatief sterk op bij alle politieke partijen op het spectrum 

→ Zowel bij links als bij rechts 
→ Meer perceptie vanuit eigen betrokkenheid/positie, kijken 

naar de media 
❖ Je verwacht dat het ook veel invloed heeft 

→ Het is niet eerlijk dat wij negatief afgebeeld worden en dat 
gaat invloed hebben op de mensen 

❖ Voortdurende spanning tussen media en politiek 
→ Worden zo negatief aangepakt dat we zeer scherp moeten 

reageren 
→ Vb. campagne N-VA (indruk prof) 

▪ Biased assimilation 
➢ Je gaat ervan uit dat je eigen standpunt het standpunt is dat door vele 

wordt gedeeld 
❖ In belangrijke mate gebaseerd op de mate van media-aandacht 

➢ Vb. zelfstandigen (indruk prof, niet empirisch getest!!) 
❖ 20jaar geleden: als zelfstandige praat je over onschuldige 

onderwerpen met klanten 
→ NIET OVER POLITIEK!!! 

❖ Nu: gaan ervan uit dat iedereen klaagt over belastingen –> praten 
met klanten over belastingen 

→ Zelfstandigen gaan ervan uit dat iedereen ervan overtuigd is 
→ Standpunt krijgt zoveel media-aandacht dus men ziet het 

als een standpunt dat algemeen gedeeld is waardoor het 
een veilig topic wordt 

➢ Treedt vooral op bij mensen die sterk achter standpunt staan 
❖ Als je zelf vind dat er teveel belastingen worden betaald, ga je er 

meer van uit dat het een algemeen gedeeld standpunt is 
o Zichtbaar bij fervente aanhangers van een bepaald topic/politieke partij 
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Wat zijn de gevolgen? 
Gevolgen voor het debat over media-effecten 

• Defiance 
o Wie sterker de overtuiging heeft dat anderen beïnvloed zijn door media, zijn een sterkere 

aanhanger van censuur 
▪ Steun voor censuur hangt samen me third-person effect 

o Media effecten 
▪ Wat je ervan vindt & hoe je ernaar kijkt hangt samen met manieren hoe je ermee 

omgaat 

• Compliance  
o Ervan uitgaan dat je daardoor weet wat de sociale norm is, en jezelf daardoor zo gedragen 

▪ Afleiden van sociale norm & deze norm vervolgens zelf hanteren 
➢ Vb. Je leert op basis van media hoe jongens & meisjes met elkaar omgaan 

& je gaat je dus ook zo gedragen 
▪ Je wil niet zondigen tegen de sociale norm, dus je gaat erin mee 

➢ Vb. normaliseren van roken (en zelf roken) als gevolg van third person effect 
❖ Je ziet roken zoveel op tv, dus roken is de sociale norm 

➢ Vb. scarcity perception 
❖ Je krijgt de indruk dat het direct uitverkocht gaat zijn, dus je gaat je 

haasten om het maar snel te gaan halen 
❖ Anderen gaan om 9u aan de winkel staan, dus ik zal zelf ook maar 

snel zijn 
❖ Vb. oorlogscontext 

→ Anderen gaan in paniek schieten en beginnen hamsteren 
dus zal ik zelf ook maar gaan hamsteren want anders zal er 
niets meer zijn 

➢ Media heeft invloed op anderen dat tot bepaald gedrag leidt en dus gaat 
het ook maar mijn gedrag beïnvloeden 
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Media en geweld 

Definitie 
Definitie Gerbner: “the overt expressionof physical force against others or self, or the compelling of action 
against one’s will on pain of being hurt or killed” 

• Het feit dat er een definitie was (en dat die van een belangrijke naam kwam) zorgde voor 
onderzoeksveld 

o Definitie gebruiken om te kijken hoeveel geweld voorkomt op schermen (tv & film) 
▪ Antwoord op hoe vaak is zeer vaak 

o Gerbner: geweld is een manier waarop verhoudingen binnen een SLV worden verteld in 
een verhaal 
▪ Geweld op zich is niet zo belangrijk voor Gerbner 

➢ Cultivatie gaat niet over geweld 

• Definitie gaat voornamelijk over fysiek geweld 
o Later kritiek: ook verbaal geweld 

Vraagstuk gaat vaak meer over de controverse dan over de evidentie 

• Auteurs hoofdstuk zijn overtuigd door wetenschappelijke evidentie 
o Zitten in kamp dat geweld in media samenhangt met geweld in SLV 

Indrukwekkende evidentie 
• Weten al lang dat geweld voorkomt op tv 

o Doet dat iets met mensen die naar dat geweld kijken? 
o Ging er vaak vanuit dat blootstelling aan geweld leidt tot een soort zuivering (purge) 

▪ Geweld op scherm werd bekeken als veilige uitlaatklep voor gewelddadige neigingen 
➢ Veilige contexten die niet leiden tot daadwerkelijk gedrag omdat neiging 

een uitweg vind in blootstelling aan geweld 
❖ Catharsis: dankzij de blootstelling aan geweld, raakt men gezuiverd 

▪ Dominante hypothese begin jaren ’60 

• Pionierswerk van Bandura (jaren ’60) 
o Is er enige evidentie voor de stelling dat blootstelling aan geweld in media leidt tot geweld 
o Bobo Doll Experimenten 

▪ Kleine kinderen (3-5j) 
➢ Volwassenen gewelddadig t.o.v. pop → kinderen ook gewelddadig t.o.v. pop 

• Zeer ruime onderzoeksbasis 
o Zeer veel studies, meer dan 100 studies (sommigen gaan zelfs tot meer dan 2000 studies) 
o 2000: Joint Statement 

▪ Verklaring van aantal Amerikaanse belangrijke organisaties van pediaters, 
psychologen, psychiaters,…  => Grote gezaghebbende verenigingen  
➢ Hebben samen gekeken naar alle evidentie (40-tal jaar) dan is er nauwelijks 

geen twijfel mogelijk dat geweld in de media samenhangt met geweld in SLV 
❖ Er is weinig reden om daaraan te twijfelen als je evidentie samenneemt 

o Anderson: relatief veel onderzoek gedaan rond vraagstuk media & geweld 
▪ Meta-analyse: r valt te situeren tussen .13 en .32 → kan relatief makkelijk 

vergelijking doorstaan met relaties in medische cultuur 
➢ Cultivatie-onderzoek: r tussen .09 en .11 

• Toch kritiek  
o Zeer scherpe kritiek op literatuur: groep wetenschappers die hele evidentie van tafel vegen 

▪ Exclusieve causaliteit? 
➢ Je kan toch niet spreken van exclusieve causaliteit 

 
 
❖ Mocht er een relatie zijn tussen geweld in media & geweld in SLV betekent 

dat niet dat geweld in SLV alleen maar een gevolg is van geweld in media 
→ Geweld in media zou hoogstens een puntje zijn in de verklaring 
→ Er kan nooit een verhaal zijn van exclusieve causaliteit 
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➢ Reactie: hebben dat nooit beweerd 
❖ Leidt tot samenhang, maar samenhang is geen exclusieve causaliteit 

➢ Kritiek & reactie is terecht 
▪ Statistische significantie, statische effect size? 

➢ Stel dat er statistische significante resultaten zijn en dat er een statistische 
effect size is 
❖ Kun je dan echt uitspraken doen over het ene leidt tot het ander? 

→ Wellicht bestaat er twijfel over 
➢ Statistisch gezien zijn er vragen (toen nog niet echt een fenomeen) 

❖ Jongste 4-5j: aantal studies specifiek over games & geweld die zich 
moesten terugtrekken 

→ Vraagstukken rond 2 aspecten 

− Statistische analyse wel goed uitgevoerd? 

− Is het zo dat er sprake zou kunnen zijn van 
manipulatie van data? 

❖ Leidt niet tot geloof in dit onderzoeksdomein 
➢ Compleet andere onderzoeksdomeinen (vb. medisch) kijken met exact 

dezelfde statistische technieken naar data, maar krijgen geen kritiek 
▪ Sociaal belang? 

➢ Samenhang is zo klein dat je je kan afvragen wat het maatschappelijk betekent 
❖ r=.13 –> verklaarde variantie van +/- 2% 

→ Van causaliteit uitgaan: 2% van geweld in SLV kan je 
verklaren door geweld in media 

− Is dat genoeg om vragen te stellen? 
➢ Reactie: je gaat moeilijk een oorzaak vinden die 10% gaat verklaren 

❖ Geweld in SLV is zo complex dat oorzaken versnipperd zijn over 
heel veel factoren 

→ Als je zo kritisch bent over media als mogelijke oorzaak, 
moet je even kritisch zijn over andere mogelijke oorzaken 

❖ Media is een factor die zeer ruim is over de SLV 
→ Iedereen wordt blootgesteld door media 

− Vb. VS: zeer preuts over seks in media, maar 
geweld is geen probleem 

▪ Externe validiteit van labo-studies? 
➢ Belangrijk onoplosbaar probleem: je creëert als onderzoeker een zeer 

kunstmatige context 
❖ Setting verzinnen die licht schijnt op vraag, maar setting is niet 

geloofwaardig 
→ In SLV worden mensen niet op die manier met geweld 

geconfronteerd 
❖ Staat zo ver van echte leven dat het gewoon niets zegt over het 

echte leven 
➢ Reactie: kunnen niet anders 

❖ Kunnen empirisch gezien niet experimenten ontwikkelen die wel 
waarheidsgetrouw zijn 

→ Ethisch onverantwoord 

− Zullen het nooit kunnen beantwoorden 
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▪ Het is niet omdat het ene daalt en het andere stijgt in dezelfde periode dat ze niet 
causaal kunnen samenhangen 
➢ Jongste jaren de belangrijkste kritiek geworden 

❖ Blauwe balkjes: aantal video games verkocht 
❖ Rode lijn: betrokkenheid van jongeren in gewelddadig gedrag 

→ Hoe kan het dat in een tijd van verkoop van video games 
toeneemt de delinquentie van jongeren daalt en 
videogames toch de oorzaak zijn van geweld in de SLV? 

− Wordt gezien als een van de hoofdredenen waarom 
het niet kan dat het een samenhangt tot het ander 

➢ Analogie 
❖ Als je vandaag kijkt naar aantal overlijdens in leeftijdsgroep 12–25j 

ligt een stuk lager dan voor WOI 
→ Nu sterven er veel minder mensen dan eind 19e – begin 20e E 

❖ Drukte autoverkeer vergeleken vandaag met periode voor WOI is 
enorm toegenomen 

❖ Het ene daalt, het andere stijgt → beteken dat dat vandaag het 
verkeer geen oorzaak is van vroegtijdige overlijdens? 

→ Helemaal niet: verkeer is een van de belangrijkste oorzaak 
 Je kan niet concluderen uit zo een grafiek dat het niet zo is dat het ene 

samenhangt met het andere 
➢ De jongste 10à15j gaat het meer over de controverse, dan over het 

wetenschappelijk onderzoek 
❖ Mensen zijn zich gaan verliezen in het sterkst mogelijke argument 

i.p.v. dat het argument juist is 
▪ Publication bias 

➢ Resultaten liggen in lijn van hypothese: geweld in media heeft iets te 
maken met geweld in SLV 

➢ Experimenten waarin geen relatie of tegengestelde relatie wordt 
aangetoond worden niet gepubliceerd 
❖ Onderzoekers gaan het niet in artikel zetten & proberen te publiceren 
❖ Tijdschriften zijn niet geïnteresseerd in niet-significante resultaten 

→ Iets dat past in lijn van aangenomen hypothese wordt 
makkelijker gepubliceerd 

Evidentie 
• Experimenteel onderzoek 

o Oudere studies bij kinderen 
▪ Relatief bekend gebleven 

➢ In een tijd waarin men makkelijker met kinderen onderzoek deed dan nu 
➢ Ethische redenering nu 

❖ Studenten: afhankelijkheidsrelatie van prof dus niet de context 
voor ethisch zuiver onderzoek 

❖ Veel gevoeliger voor onderzoek 
▪ Relatief klassiek: verschillende groepen kinderen 

➢ Ene groep blootstellen aan relatief gewelddadige beelden 
➢ Andere groep kreeg onschuldige media gezien (vb. sesamstraat) 
➢ Kijken naar spelgedrag van kinderen 

▪ Conclusie: kinderen die aan gewelddadige beelden werden blootgesteld vertoonden 
gewelddadigere gedrag 
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o Klassiek experiment door Berkowitz: provoke 
▪ Als je mensen laat deelnemen aan experimenten zijn er allerlei remmingen 

waardoor mensen in een experiment nooit gaan tonen wat er effectief speelt 
➢ Neigingen worden onderdrukt omdat ze in een onbekende context zijn, 

zeker als labo-context (voelt zeer onnatuurlijk) 
➢ Provocatie opbouwen in experiment om echte gedrag te kunnen zien 

❖ 2 groepen: blootstelling gewelddadige vs. Niet gewelddadige media 
→ Remmingen wegnemen door provocatie uitlokken 

▪ Heeft geleid tot conclusie dat gewelddadige media-inhoud (met provocatie) 
effectief leidt tot gewelddadig gedrag 
➢ Gewelddadig gedrag werd altijd op een indirecte manier gemeten 

❖ Vb. hot sauce method 
❖ Vb. kinderen moeten beslissen hoe warm een handvat wordt dat 

anderen na hun moeten vasthouden 
→ Blootgesteld aan gewelddadige inhoud: warmer 

▪ Onderzoek Bushman 
➢ Deelnemers aan experiment zien anderen zitten met koptelefoon in een 

andere kamer 
→ Krijgen instructie om op knop te duwen waardoor anderen 

schel geluid horen door koptelefoon 

− Kunnen hendel verplaatsen om geluid harder te zetten 
o Voorbij rode lijnt –> mogelijkheid tot 

definitieve gehoorschade 
→ Gemiddelde volume van toon is significant hoger bij 

diegene die een gewelddadige game hebben gespeeld 
o Zillmann’s onderzoek: altijd hostility  

▪ Er is altijd een bepaalde vijandigheid t.o.v. anderen en daarvoor heb je de 
provocatie niet nodig 

▪ Mensen blootstellen aan gewelddadige media 
➢ Doet alsof studie gedaan is, laat deelnemers weglopen en onderzoeker 

botst hard tegen hen aan 
❖ Kijken hoe fel deelnemer reageert 

→ Redenering: gewelddadige media zou leiden tot fellere reactie 
❖ Resultaat: er is een sterkere reactie bij diegene die aan 

gewelddadige media zijn blootgesteld 
o Anderson & Bushman: Games 

▪ Modernere varianten van studies hierboven 
➢ Altijd toegespitst op games 

➔ Hoofdnoot van wetenschappelijke evidentie 
o Controverse gaat vooral over Anderson & Bushman’s onderzoek 

▪ Heeft ook onderzoek moeten terugtrekken omdat statistisch gezien vragen waren 
o Onderzoek bij delinquente jongens 

▪ Max 3 studies 
➢ Jongens die bekend staan als delinquent of in aanraking zijn gekomen met 

delinquent gedrag 
▪ Redenering: het zou een slecht teken zijn voor klassieke hypothese als we het bij 

hen niet zien 
➢ Moet het bij uitstek zijn bij de groep die al een neiging heeft tot 

gewelddadig gedrag 
❖ Weinig remmingen, veel ervaring met gewelddadig gedrag 

 ❖ Als het niet leidt tot verhoging van gewelddadig gedrag 
–> sterk onderuithalen van hypothese 

▪ Leidt effectief tot verhoging van neiging 
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o Natural experiments 
▪ Kijken naar regio’s van wereld waar media niet/nauwelijks geïntroduceerd zijn 

➢ Vb. paar regio’s in Canada, Zuid-Afrika 
➢ Kijken naar delinquentie voor en na introductie van TV 

❖ Zou het kunnen dat er een stijging optreedt toevallig gelijktijdig 
met de introductie? 

▪ Geeft aan dat er effectief sprake is van dat soort relatie 
➢ Licht stijging in delinquentie 

❖ Relatief kort daarna terug een daling die uitkomt op een resultaat 
dat relatief te vergelijken is met delinquentie voor introductie 

• Surveys 
o Cross-sectioneel: reciprociteit 

▪ Profiel maken in welke mate iemand meer of minder gewelddadige media-inhoud 
consumeert (media-gebruik) 
➢ In verband brengen met gewelddadig gedrag (betrokkenheid met 

delinquentie) 
▪ Statistische significantie is opgetreden 

➢ Maar leidt het ene tot het ander of het ander tot het ene? 
➢ Weten niet welke oorzaak en welke gevolg is en of er derde factoren zijn 

o Longitudinaal: Huesmann’s recontact-studie 
▪ Kijken naar media-gebruik van jonge kinderen (5à6j): aan welke media stellen zij 

zich bloot? 
➢ Veel mensen die toen kinderen waren op een leeftijd van 22à23j opnieuw 

te contacteren en vragen te stellen die te maken hebben met delinquentie 
▪ Resultaat 

➢ Na controle voor demografische kenmerken (SES, opleiding, geslacht,…) 
blijkt dat de groep die meer met gewelddadige inhoud in contact kwam op 
5à6j leeftijd heeft relatief gezien significant vaker ervaring met geweld 
(delinquentie) 20j later 

• Meta-analyses 
o Vb. Anderson: r=.13 en r=.32 

 
Prof: er is iets aan de hand dat reden is voor verder onderzoek, maar kritieken vaak vanuit ideologische insteek van vrijheid en 
blijheid en dat er niets mis kan zijn met media 

• Wetenschappers die critici zijn 
o Veel critici zijn wetenschappers die veel publiceren waarin ze kritiek formuleren zonder zelf onderzoek te voeren 

▪ Wetenschappelijk niet volledig volgens deontologie 
➢ Zou eigen onderzoek voeren om je eigen hypothesen te ondersteunen 

Verklaringen 
Hoe wordt het theoretisch gekaderd? 

• Social learning 
o Bandura staat aan wieg van dit onderzoek 
o Mensen iets zien doen, doet het jezelf doen 

▪ Zeker als datgene wat geobserveerd wordt (wat in media verschijnt) heel positief 
wordt geportretteerd 

▪ Gedrag dat we beloond zien worden is gedrag dat we zelf makkelijk overnemen 
➢ Media: geweld wordt beloont of niet gestraft 

❖ Vb. Plegen van geweld is manier om verder te geraken in game  
❖ Vb. Geweld wordt in films/series uitgevoerd door mensen die 

conform schoonheidsidealen zijn 
 



52 
 
 

• Priming  
o Als je de hele tijd met geweld bezig bent geweest (associaties in geheugen met geweld 

geactiveerd) en je komt vervolgens in een situatie terecht die “gewelddadig” is 
▪ Interpretatie van geweld neemt toe omdat het de hele dag is geactiveerd 
▪ Vb. hele dag gewelddadige game gespeeld, s ’avonds lichte duw in druk café 

➢ Grotere kans dat je het gewelddadig opvat 
▪ Betekent niet dat het automatisch zichtbaar wordt 

➢ Secondairy appraisal: 2e inschatting waarin je niet gewelddadig reageert 

• Arousal – Zillmann’s excitation transfer theory 
o Theorie die neerkomt op: er zijn bepaalde situaties waarbij ons lichaam met bepaalde 

excitatie reageert 
▪ Extra alert, verhoogde bloeddruk, verhoogde hartslag,… 
▪ Excitatie kan overgedragen van initiële bron naar andere situatie in andere context 
▪ Vb. hele dag game gespeeld: fysiologische reatie blijft nawerken tot duw in café 

➢ Instinctieve fysiologische reactie op nieuwe situatie 
o Verschil met priming 

▪ Priming: cognitief: geactiveerd in geheugen beïnvloedt interpretatie 
▪ Arousal: fysiologisch, biologisch: lichaam in verhoogde staat van alertheid en 

opwinding en heeft impact op hoe je reageert in situatie die daarop volgt 

• Desensitization  
o Als je vaak frequent wordt blootgesteld aan geweld in media, leidt het tot een soort 

ongevoelig worden van geweld 
▪ Bijzondere verdwijnt –> beseft eigenlijk niet meer dat iemand slaan pijn doet 

➢ Lichtjes veranderde, wat eer naar ongevoeligheid opgeschoven manier van 
interpreteren van reageren 
❖ Iemand die niet met gewelddadige media in contact staat beseft 

dat je het niet moet doen en dat het pijn doet 
▪ Ervaren allemaal drempels die ons ervan weerhouden om zich gewelddadig te gedragen 

➢ Cumulatieve blootstelling aan gewelddadige media-inhoud zorgt dat 
drempel lager wordt en kans op gewelddadig gedrag lichtjes toeneemt 

o Haaks op catharsis hypothese 
▪ Gewelddadige media is een uitlaatklep om neigingen een uitweg te laten vinden 

➢ Kan geweld in media doen dus hoeft het niet meer in realiteit te doen 

• Neurofysiologische activatie 
o Onderdelen van hersenen die actief zijn wanneer iemand zich agressief gedraagt/voelt zijn 

ook geactiveerd op het moment dat je gewelddadige pc-games speelt 
▪ Lijkt relatie te bestaan tussen gemedieerde en niet-gemedieerde vorm van gedrag 
▪ Waardevolle observatie, maar kan niet zeggen dat het ene leidt tot het andere 

o MRI-onderzoek: Games spelen in MRI 

• Individuele verschillen: empathie, sensation seeking, … 
o Zijn die er? Is het zo dat sommige van deze verbanden sterker zien optreden bij bepaalde 

groepen en minder sterk bij anderen? 
▪ Sommige studies tonen aan van wel, maar geen duidelijke literatuur 

➢ Kunnen geen profiel opmaken van wie duidelijk vatbaar is voor effect 
❖ Deels doordat velen niet geloven of effect bestaat of niet 
❖ Zou een van de belangrijkste kritiekpunten wegnemen als we 

profiel vinden 
→ Veel mensen spelen games en zijn niet gewelddadig 

− Game-community haalt vaak dat argument aan 
 → Enige uitweg uit discussie: opzoek gaan naar logische profielen 

− Als die groep zich blootstelt aan gewelddadige media,    
is de kans groot dat ze gewelddadig gedrag zullen 
vertonen –> Maatschappelijke geruststelling 
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o Wat we wel weten 
▪ Verhoogde sensation seeking –> vatbaarder voor relatie tussen media en geweld 

➢ Relatief veel overtuiging uit literatuur 
▪ Meer empathische persoonlijkheid –> minder vatbaar voor relatie media – geweld 

➢ Ook wel evidentie uit literatuur 

• Enjoyment  
o Zouden beter moeten begrijpen waar genot van geweld in media vandaan komt? 

▪ Nauwkeuriger uitspraken doen over oorzaak – gevolg 
➢ Begrijpen het nog te onvoldoende 

❖ Weten weinig over “enjoyment” algemeen van media-entertainment 
❖ Zijn de hele tijd bezig met zoeken naar genot & doen het vaak in media 

→ Maar weten amper hoe het psychologisch in elkaar staat 

− Waarom stellen mensen zich bloot aan media? 
o Kan een antwoord geven of geweld in 

media samenhangt met geweld in SLV 
 
 
 

Hoofdstuk 11: Media & angst 
Zou het volledig kunnen ontkennen 
Blumer 1933 

• Als je aan mensen (kinderen & volwassenen) vraagt of ze ooit met angst hebben gereageerd op een 
beeld dat ze hebben gezien, zeggen ze bijna allemaal ja 

o Definitie angst: Een onmiddellijke emotionele korte-termijn-respons van ‘anxiety, distress 
and increased physiological arousal’, als een gevolg van blootstelling aan media-inhoud 

o De kans dat je nog nooit het gevoel van angst door een visueel beeld hebt gehad is klein 
▪ Zeer frequent voorkomend fenomeen 

➢ Komt universeel voor, ondanks dat we weten dat we naar een scherm 
kijken en dat het doorgaans ontsproten is uit fantasie 
❖ Vb. schrikt van een slang, ondanks dat je weet dat die je niet kan bijten 

Empirische aanwijzingen 
Je kan je afvragen of het allemaal nog wel angst is 

• Je ziet dat het nog al snel zo is dat angst op zich vrij specifiek gedefinieerd kan worden, maar in de 
praktijk wordt er veel meer onder verstaan en dat wordt meegenomen onder “angst door media” 

Empirie 

• Relatie televisiekijken ~ traumasymptomen 
o Relatie tussen het aantal uren dat kinderen TV kijken en zeer lichte symptomen van 

psychological stress (traumasymptomen) 
▪ Naarmate kinderen meer TV kijken, liggen de traumasymptomen hoger 

o Kritieken 
▪ Causaal verband? 
▪ Als er sprake is van causaliteit, welke richting? 
▪ Distress, trauma, angst,… mag je dat allemaal op een hoop gooien? 
▪ Gerberniaanse manier: veel TV kijken gaat per definitie over het zien van veel 

geweld die een bron van angst zouden kunnen zijn 
➢ Relatief ruw: weten niet aan wat ze blootgesteld zijn geweest 

• Slaapstoornissen 
o Slaapstoornissen significant hoger bij veel TV kijken 

▪ TV kijken voor slapen hangt samen met slaapstoornissen 
➢ Vaker nachtmerrie die over media gaan en gevoed zijn door media 

o Ondertoon: angstaanjagende element van mediaboodschappen hangt samen met slaapstoornis 
▪ Hoeft niet per se zo te zijn 
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• Longitudinale confirmatie 
o Was bij de vorige studies niet het geval 

o Is het zo dat wie op een bepaalde leeftijd media gebruik, op een latere leeftijd (enkele jaren 
later) meer slaapstoornissen vertoont? 
▪ Samenhang blijkt er te zijn 

• Experimenteel onderzoek: vermijdingsgedrag 
o Specifieke blootstelling wordt gecreëerd in de context van een experiment, achteraf wordt 

gekeken of er concreet sprake is van vermijdingsgedrag 
o 12-jarigen kijken naar een aflevering 

▪ Exp. 1: woningbrandscène vs. Neutrale scène 
➢ Groep 1: 12-jarigen kijken naar een aflevering waarbij een woningbrand 

dramatisch in beeld wordt gebracht 
❖ Groep 2: aflevering zonder brand 

➢ Nemen deel aan soort zomerkamp 
➢ Worden uitgenodigd voor workshop om vuur te maken 

❖ Kijken naar wie meer/minder interesse toont 
➢ Resultaten 

❖ Woningbrand gezien: staat weigerachtiger tegenover deelnemen 
aan workshop 

▪ Exp 2: verdrinkingsscène vs. Neutrale scène 
➢ Workshop: “afvaart lesse” 
➢ Resultaat: verdrinkingsscène: weigerachtiger tegenover deelnemen 

 Proberen te vermijden dat aan de bron ligt van hun angst: vuur & water 

• Hevige reacties bij psychiatrische patiënten 
o Als er iets is dat benoemd zou kunnen worden als een effect van media op angst zou dat bij 

uitstek bij deze personen zichtbaar moeten zijn 
o Kunnen niet alleen gelden als bewijsvoering 

▪ Als het optreedt bij het extreme, is het toch wel een klein stukje van bewijs 
➢ Treedt wel degelijk op 

▪ Als het niet optreedt zou het een duidelijke tegenreactie zijn 

• Retrospectieve studie toont universaliteit aan 
o Aan studenten wordt gevraagd om na te denken over een moment waarop ze voor het 

eerst angstig hebben gereageerd op iets dat ze in hun kindertijd hebben gezien 
▪ Quasi iedereen kan een episode vanuit zijn geheugen halen 

➢ Opvallend hoe levendig die herinnering vaak was 
o Retrospectieve studie: op bepaalde leeftijd vragen om terug te kijken naar het verleden 

▪ Iets herinneren 
▪ Beschrijven 
▪ Probeer te herinneren hoe oud je toen was 

Ervan uitgaand dat dit voldoende empirsch bewijs bevat en dat er een effect bestaat van media op angst 

• Hoe kunnen we het dan verklaren als we weten dat we naar een scherm kijken en dat er dus 
eigenlijk niets kan gebeuren? 

• LeDoux: Two-system conceptualization of the neurophysiology of fear: amygdala – hippocampus 
o Delen van de hersenen waar bepaalde reacties aan kunnen toegeschreven worden 

▪ Amygdala: basaal deel van de hersenen, instinctieve reacties 
➢ Diep weggestoken onderdeel van hersenen dat aan relatief weinig 

invloeden onderhevig is 
▪ Hippocampus: alles dat veranderbaar en invloedbaar is 

➢ Vb. bijleren 
o Hangt samen met stimulus generalization 
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o Redenering: angst is fundamenteel om te overleven 
▪ Mechanisme dat als functie heeft om gevaar waar te nemen en er correct op te 

reageren 
▪ Nadeel: het verandert niet zo maar bij mensen 

➢ Als je kijkt naar evolutie van de mensensoort 
❖ Aantal jaren dat wij gewoon zouden kunnen geworden zijn aan angst-

prikkels die verschijnen op een scherm van verwaarloosbaar belang 
→ We hebben het nooit nodig gehad om een onderscheid te 

maken tussen angst op scherm en angst in realiteit, buiten 
in de laatste 40j 

− Zijn gewoon nog niet in staat om het onderscheid 
te maken 

− Ontwikkeling om verstand aan te passen gaat 
trager dan ontwikkeling van technologie & SLV 

Stimulus generalization 
We weten ongeveer wat angst veroorzaakt 

• Zou niet functioneel zijn moesten we dat heel specifiek houden 
o Vb. weten welke slangen giftig zijn en welke niet 

▪ Redenering: reageren enkel met angst op giftige slangen 
➢ Is een risico: niet angstig reageren op iets waar je wel angstig op zou 

moeten reageren –> gaan net generaliseren 
❖ Alles dat lijkt op een slang is angst 

• Stimulus generalization= we reageren ook met angst op iets dat eigenlijk niet bedreigend is 
o Beter om angstig te reageren waar achteraf geen reden voor blijkt te zijn dan niet angstig 

te zijn terwijl er wel reden voor is 
o Zodra er een gelijkenis bestaat tussen echte en gemedieerde stimulus, reageren we angstig 

▪ Beelden op schermen zijn realistisch en dichtbij 
➢ Wat op een scherm verschijnt kan ene hoger realisme hebben dan wat niet 

op het scherm verschijnt 
o Wat veroorzaakt angst? 

▪ Gevaren en verwondingen 
➢ Zodra we iemand zien die in gevaar is, is de kans reëel dat je er angstig op 

reageert 
➢ Er wordt angstig gereageerd op iets dat dreigt of iets dat er op wijst dat er 

een dreiging is geweest (verwonding) 
▪ Vervormingen van natuurlijke vormen 

➢ We herkennen een aantal natuurlijke vormen en alles wat er op een of 
andere manier van afwijkt is een bron van angst 
❖ Vb. kinderen reageren soms angstig op mensen met een bepaalde 

handicap 
❖ Vb. fictie: de klokkenluider van de Notre Damme 

➢ Vb. vervorming menselijk lichaam 
▪ Observeren van gevaar voor en angst bij anderen 

➢ Tonen van angstaanjagende zaken & van mensen die angstig reageren 
➢ Vb. horrorfilms: personage reageert angstig end at zorgt voor een 

angstreactie bij jezelf 
o Factoren die stimulus generalization aanwakkeren 

▪ Gelijkenis (cf. cartoon violence) 
➢ Kinderen maken niet het onderscheid tussen geanimeerd en niet-

geanimeerd, volwassenen en oudere kinderen wel 
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▪ Mature viewers: stimulus discrimination 
➢ Het is doorgaans niet de cognitieve activiteit die ervoor zorgt dat we 

angstig reageren, maar we zijn bezig met het verhaal 
➢ Mechanismen  

❖ Suspension of disbelief  
→ Het is een deel van de media-ervaring om een soort 

scepsis, wantrouwen (niet geloven dat het enkel fictie is) 
uit te schakelen 

− We worden meegezogen in het verhaal omdat we 
tijdelijk onze scepsis opheffen 

o Geen plezier als we ons bij elke scène 
afvragen of het wel kan 

→ Toestand waarbij de kans groter wordt dat stimulus 
discrimination optreedt 

❖ Zoeken naar informatie over consequenties 
→ Een deel van ons mediagebruik heeft als onderliggend 

motief om in te schatten of er bepaalde gevaren dreigen 

− We kijken relatief zelden naar media vanuit een 
zeer rationele ingesteldheid 

o We zijn op zoek naar dreigingen 

− Vb. als je je afvraagt of slangen bijten en je ziet het 
gebeuren, dans is de kans reëel om daar effectief 
op te reageren omdat je met dat soort perspectief 
zat te kijken 

▪ Excitatory residues  
➢ Kracht van associaties mag je niet onderschatten 

❖ Het ene leidt tot, is geassocieerd met het andere 
➢ Angst kan opgewekt worden en blijft nazinderen 

❖ Vb. kijken naar horror: wordt geconfronteerd met iets dat 
angstaanjagend is 

→ Zorgt voor excitation (verhoogde fysiologische spanning) 
en die wordt opnieuw geactiveerd wanneer er bv. 5min 
later weer iets gebeurt 

− Zit in een soort van angst-mood die steeds optreedt 
❖ Er blijft nog wat hangen van de excitatie en dat zorgt ervoor dat je 

in een volgende scène ook relatief snel met angst reageert 
➢ Stijlkenmerken van bepaalde genres spelen daarop in 

❖ Vb. muziek in horror kondigt iets angstaanjagend is 
→ Er is angst puur omdat die muziek speelt (aangetoond door 

onderzoek) 
❖ Puur de associatie met iets dat ooit met angst is geassocieerd, 

roept angst op 

Ontwikkelingsrelevante verschillen 
• Ontwikkeling en angst (reageren we hetzelfde? Nee) 

o Perceptuele afhankelijkheid 
▪ Jongere kinderen sterker afhankelijk van visuele beelden dan oudere kinderen 

➢ Vb. Survey + experiment: the Hulk 
❖ Jonge kinderen reageren op het zien van de Hulk, niet wat hij doet 

want wat hij doet is goed 
 ❖ Oudere kinderen reageren niet angstig op de Hulk want kunnen 

het in het positieve narratief plaatsen 
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▪ Experiment met vier versies: gedrag x uiterlijk 
➢ Verhaal met 4 versies waarbij oud vrouwtje een verschillende look heeft 

❖ Heks-achtig, maar gedraagt zich vriendelijk en lief 
❖ Heks-achtig en gedraagt zich ook zo 
❖ Zachtaardig, maar gedraagt zich kwaadaardig 
❖ Zachtaardig en gedraagt zich zo 

➢ Hoe angstig reageren kinderen? 
❖ Jongere kinderen reageren enkel op het uiterlijk en missen het 

element dat het gedrag positief vs. Negatief is 
❖ Oudere kinderen reageren meer met angst wanneer er aanleiding 

voor is (gedrag) 
▪ Retrospectieve studie 

➢ Ervaringen van kinderen die wat ouder waren, situeren zich meer op een 
narratief niveau dan van ervaringen van kinderen die jonger waren 

➢ Leeftijd voor verschil is afhankelijk van verschillende factoren 
❖ Oudere kinderen vaak 10 – 13 jaar 

o Fantasie versus realiteit 
o Abstracte bedreigingen 

▪ Oudere kinderen zijn angstiger voor zaken die abstracter zijn 
▪ Over het algemeen zijn oudere kinderen angstiger dan jonge kinderen 

➢ Hebben capaciteiten opgebouwd die nodig zijn om ook angstig te zijn voor 
wat niet zichtbaar is 

▪ Onderzoek jaren ‘80 
➢ Uitgesproken angst voor allesverwoestende nucleaire oorlog 

❖ Abstracte angst: kan je afleiden uit het nieuws 
→ Grootste betoging ooit België: nucleaire bewapening VS in 1984 

➢ Precies omdat het om dat soort angstbronnen gaat, tonen oudere kinderen 
meer angst voor mediaboodschappen (nieuwsberichtgeving) dan jonge 
kinderen 

➢ Angst meten 
❖ Fysiologisch: bloeddruk, zweten,… 
❖ Zelf-rapportatie: aan ouders/kinderen zelf vragen 

• Ontwikkeling en omgaan met angst 
o Niet-cognitieve strategieën 

▪ Het proberen buitensluiten van de angstboodschap of troost proberen te zoeken 
➢ Troost: fysieke nabijheid (dichter tegen iemand aankruipen, kussen vastnemen) 
➢ Visueel vermijden: iets voor je ogen houden 
➢ Visual desensitization: soort staren naar het scherm 

❖ Je kijkt wel naar het scherm, maar neemt niet waar wat er gebeurt 
o Cognitieve strategieën 

▪ Bewust suspension of disbelief uitschakelen 
▪ Realisme: proberen bewust te maken dat je naar een scherm kijkt en het niet echt is 
▪ Ernst: vb. dit zijn geen giftige slangen 
▪ Coping: psychopathologische literatuur 

➢ Bepaalde angstervaring gehad en ermee omgaan zoals iemand een trauma 
zou verwerking 
❖ Erover praten, hulp zoeken,… 
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Genderverschillen 
• Genderverschillen in angst 

o Verschil tussen mannen en vrouwen duidelijk groter bij zelfrapportage 
▪ Socialisatie-effect 

➢ Vrouwen mogen wel angst tonen, maar bij mannen wordt het in de SLV 
niet aanvaard 

o Verschillen kleiner bij fysiologische observatie 
o Meer bij mannen bij mannelijk karakter 

▪ Vrouwen reageren angstig bij zowel mannelijke als vrouwelijke personages 
▪ Mannen reageren angstiger wanneer het om een mannelijk karakter gaat 

• Genderverschillen in omgaan met angst 
o Niet-cognitieve strategieën 

▪ Meer gebruikt bij meisjes 
o Cognitieve strategieën 

▪ Geen genderverschillen 
o Verklaring is wellicht de zichtbaarheid van niet-cognitieve strategieën 

 
 
 
 

Hoofdstuk 12: Media & lichaamsbeeld 
Wellicht meest aantal studies na media & geweld 

• “Lichaamsbeeld” kan in grote mate vervangen worden door “lichaamstevredenheid” 
o Niet helemaal 

• Mediagebruik dat geen fysieke activiteit impliceert waardoor mensen obesitas hebben 
o Niet deze les 

• World Healt Organisation 
o Richtlijn: Kinderen jongeren dan 5jaar best niet met meer dan 1u schermtijd per dag 

▪ Richtlijnen die over schermtijd gaan zijn vaak op weinig wetenschappelijke 
evidentie gebaseerd 
➢ Onderliggende motieven zijn belangrijk 

❖ Beelden die verschijnen zorgen voor cognitieve betrokkenheid die 
invloed heeft op persoon 

❖ Weinig zin om iets dat gaat over het inhoudelijke, cognitieve uit te 
drukken in tijd 

➢ Wel zin om te spreken in termen van uren als mediagebruik de reden is dat 
kinderen stil zitten 

Inhoud 
Inhoudelijk relatief duidelijk verhaal 

• Relatief specifiek lichaamsideaal waarvan belang elke keer opnieuw wordt beklemtoond 
o Niet neutraal portretteren van bepaald lichaam 
o Bepaalde lichamen worden als ideaal geportretteerd en als belangrijk naar voor geschoven 

▪ Vb. je bent ideaal in een tv-reeks als je aan lichaamsideaal voldoet 
▪ Komt zeer frequent voor –> saturatie 

➢ Vb. Ook iemand die het nieuws voorleest doet aan een bepaald 
schoonheidsideaal 
❖ Wie niet aan bepaald schoonheidsideaal voldoet in de media, haalt 

het scherm niet en blijft bij de radio 
▪ Vooral in populaire media 

➢ Media waarin schoonheidsideaal voorkomt zijn de populaire media  
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• Als er sprake is van een lichaamsideaal in onze SLV, dan is het logisch dat het vanuit de media komt 
o Kan erover discussiëren 

▪ Geloofwaardige hypothese dat het lichaamsideaal bestaat 
➢ Lichaamsideaal verandert in de tijd (ideaal nu =/= ideaal 15e eeuw) 
➢ Lichaamsideaal verandert in de cultuur (ideaal westen =/= ideaal oosten) 

 Tijd- & cultuurspecifiek! 
➢ Waar anders kan het vandaan komen dan van de media? 

❖ Media zijn sterk aanwezig in SLV en hangt sterk samen met het 
huidig lichaamsideaal, dan klinkt het logisch dat ons ideaal van 
lichaamsbeeld komt van media 

→ Cirkelredenering! (niet empirisch toetsbaar omdat je ervan 
uitgaat dat iedereen altijd al is beïnvloed) 

→ Het cultureel kunnen aanwijzen wat een lichaamsideaal is, 
heeft niets te maken met media 

− Maar wat wij ons huidige ideaal noemen, kan niet 
anders dan van media komen omdat onze SLV 
sterk beïnvloed is door media 

• Maakbaarheid/aanpasbaarheid van het lichaam 
o Er wordt niet enkel voortdurend een lichaamsideaal gepresenteerd, maar bovendien wordt 

er relatief vaak aangegeven dat het binnen handbereik is 
▪ Je bent zelf verantwoordelijk voor het (tot op zekere hoogte) al dan niet voldoen 

aan het lichaamsideaal 
➢ Je bereikt het door de juiste keuzes te maken 

▪ Belang van zelfcontrole 
➢ Je hebt het onder controle, bent verantwoordelijk voor hoe je eruit ziet 

o In belangrijke mate niet het geval 
▪ Media geven vaak de inhoudt dat het ideaal bereikt wordt door keuzes en je eigen 

verantwoordelijkheid, terwijl het wetenschappelijk te maken heeft met je genen 

• Lichaamsideaal 
o Slank vs. Zwaar 

▪ Slank voor vrouwen (the thin ideal) (zo zag literatuur er jarenlang uit) 
▪ Gespierd, maar niet zwaar voor mannen 

o Er zitten toch wel nuances in! 
▪ Variëteit aan lichamen wordt niet compleet vertegenwoordigd in media 
▪ Er wordt betekenis aan lichamen gegeven 

➢ Vb. lichaam dat ver van ideaal ligt wordt element in tv-serie 
❖ Kenmerk personage: bijzonder slim, uitgelachen,… 

→ Het niet aan het ideaal voldoen wordt onderwerp van hoe 
er naar het personage wordt gekeken 

o Onderzoek heeft aangetoond dat, wat vrouwen betreft, er de jongste jaren meer variatie 
lijkt te bestaan op de lichaamsidealen die naar voor worden geschoven 
▪ Onder andere door verschillende etnische achtergronden van wereldsterren 
▪ Voor mannen gebeurt dit nauwelijks 

➢ Er gebeurt juist een verdere vernauwing naar “six-pack” schoonheidsideaal 

Verklaringen 
• Kan het theoretisch invloed hebben? 

o Hebben we theorieën/hypothesen dat blootstelling aan idealen leidt tot het hanteren van 
die idealen in het kijken naar jezelf en je omgeving? 
▪ Theoretisch kan dit 
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• Socio-cognitieve modellen 
o Cultivatie 

▪ Wat het ideaal is in de SLV, wordt in belangrijke mate bepaald door de mate 
▪ 1e orde: Veel blootstelling aan schoonheidsidealen –> overschat frequentie van dat 

soort lichamen  
▪ 2e orde: als je telkens wordt blootgesteld aan bepaalde lichaamsidealen die met 

succes te maken hebben, verwacht je dat je in de SLV het schoonheidsideaal nodig 
hebt om succesvol te zijn 

o Internalisatie 
▪ Kijkt naar de schoonheidsidealen als “beauty-standards” (normen: wordt verwacht 

vanuit de SLV) 
➢ Internalisatie verwijst naar proces waarbij je de standaarden, zoals je die 

observeert, internaliseert (eigen maakt) met als eindpunt dat je 
verondersteld dat die normen ook voor jezelf opgaan 

➢ Je wordt geconfronteerd met een bepaalde set van idealen en leidt 
geleidelijke aan af dat het ook opgaat voor jezelf 

➢ Geobserveerd ideaal dat geleidelijk aan wordt vertaald naar 
verwachting/standaard waaraan je zelf moet voldoen 

o Social comparison 
▪ Hebben allemaal een sterke neiging om ons voortdurend te vergelijken met anderen 

➢ Vergelijking met mensen die er minder goed in zijn of beter in zijn 
❖ Downward comparison: ben ik beter dan de mensen die daaronder 

zitten? 
❖ Upward comparison: hoe fel verschil ik met succesvolle mensen? 

▪ Als we ons vergelijken met mensen die niet in onze directe omgeving zitten, maar 
vergelijkingen maken met de media, doen we vooral aan upward comparison 
➢ Media als een bron van vergelijkingspunten 

❖ Vooral upward comparison 
➢ Vgl. college FB: vergelijkt eigen leven met het perfecte leven dat andere op FB plaatsen 

o Social learning/modeling 
▪ Lijkt sterk op cultivatie-verklaring, maar legt extra klemtoon op succes 
▪ We leren door onze omgeving te observeren 

➢ Kans dat we gedrag overnemen van mensen waarvan we zien dat gedrag 
beloont wordt is groter dan dat we gedrag overnemen van mensen die niet 
beloond of bestraft worden 
❖ Gedrag dat beloont wordt is gedrag waarvan de kans groter is at 

we het overnemen of vinden dat het een norm is waaraan we 
moeten voldoen 

→ Vergelijking op relatief neutrale, cognitieve manier 
▪ Media tonen bepaalde lichamen die aan bepaalde idealen voldoen 

➢ Personage dat aan lichaamsideaal voldoet wordt doorgaans op impliciete 
manier beloond 

➢ Vb. high school series/films 
❖ Archetypische personages: Cheerleader, Nerd, Jock,… 

▪ Succes blijft weg tot het personage meer tot het ideaal aanleunt 
➢ Vb. nerdy meisje heeft pas succes na make-over 

• Cognitief-affectieve modellen 
o Zelfdiscrepantie 

▪ Lijkt fel op social comparison, maar heeft affectievere insteek 
➢ Ik voel me niet goed, hoe kan ik me beter voelen? 
➢ Ik voel me goed, heb ik daar wel reden toe? 

 Vergelijking vanuit soort emotionele, affectieve insteek 
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▪ Actual-ideal 
➢ Vergelijking tussen hoe je eruit ziet en het ideaal 

❖ Soort inschatting maken hoever je ervan afwijkt 
▪ Actual-ought 

➢ Vergelijking tussen hoe je denkt eruit te zien en hoe je denkt dat anderen 
verwachten dat je eruit ziet 
❖ Gaat uit van onmiddellijke omgeving (zussen, moeders) 

→ Hoe vinden zij dat ik er uit zie en hoe verhoudt zich dat hoe 
ik vind dat ik eruit zie? 

Empirische evidentie 
• Meta-analyse 

o Enorm veel onderzoek –> wijzen op relatie tussen bloostelling en lager zelfbeeld 
▪ Matig, maar consistent effect 
▪ Geïsoleerd effect: studies gaan relatief ver in het toevoegen van controlevariabelen 

➢ Alle andere factoren die met lichaamsbeeld te maken zouden kunnen 
hebben worden aan analyse toegevoegd 
❖ Klassieke verklaringen: gezinscontext, BMI & Self-esteem (zelfachting) 

• Internalisatie 
o Relatie tussen mediagebruik en internalisering komt consistent voor 

▪ Beeld dat je ziet opnemen aan een standaard waaraan je moet voldoend 
➢ Hangt opvallend consistent samen met mediagebruik 

• Longitudinale evidentie 
o Vastgesteld bij 10 tot 24 jarigen (10 – 14; 14 – 18; 18 – 24) 
o Vooral bij meisjes 

▪ Blootstelling op tijdstip 1 
▪ Tevredenheid op tijdstip 2, gecontroleerd voor tevredenheid op tijdstip 1 
▪ Lichaamstevredenheid gewijzigd tussen tijdstip 1 en tijdstip 2 

➢ Hangt significant met vaststelling dat in die periode een hoger dan 
gemiddelde blootstelling is geweest aan idealen 

• Experimenteel onderzoek 
o Ook studies met positieve samenhang 

▪ Blootstelling aan schoonheidsidealen hangt samen met een hogere tevredenheid 
met hoe je er zelf uitziet 
➢ Blootstelling als een soort inspiratie 

❖ Thinspiration: geïnspireerd worden door ideaal om zelf slank te worden 
▪ Belangrijk om onderscheid te maken 

➢ Positief effect is korte-termijn effect 
➢ Op lange termijn zal effect een negatief effect worden 

❖ Bv. Je doet zoveel moeite maar ziet er nog niet als het ideaal uit 
o Self-monitors 

▪ Onbetrouwbaar 
o Belang van schema activation; reciprocal relations 

▪ Het feit dat je wordt blootgesteld aan iets dat pas in de sfeer van lichaamsidealen, 
zorgt voor activatie van wat je al weet over schoonheidsidealen 

▪ Vb. je stelt meisjes en vrouwen bloot aan niet-lichaamsidealen 
➢ Veronderstelling: daling in lichaamstevredenheid zal niet optreden 

❖ Treedt wel op omdat ze in sfeer van ideaal zijn en dat zorgt dat 
alles wat ze over ideaal weten wordt geactiveerd 

→ Je toont iets waarvan je op een semantisch niveau alleen 
maar kan beweren dat het niet het schoonheidsideaal is 
− Het wordt wel geactiveerd en eens het geactiveerd 

is, leidt het snel tot lichaamsontevredenheid  
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➢ Het gaat niet om ideaal vs. Niet-ideaal 
❖ Beide activeren het schema van ideaal en uiterlijk en dat hangt 

samen met verhoogde kans op lagere lichaamstevredenheid 

Moderatoren 
Treedt niet altijd even sterk & lineair op 

• Dosis; niet noodzakelijk cumulatief 
o Algemeen: hoe meer blootstelling, hoe lager de lichaamstevredenheid 

▪ Vanaf een bepaald punt zie je lineaire relatie afvlakken en soms zelfs omkeren 
▪ Reactie-effect: overdosis leidt tot een soort afkeer en dan valt het negatieve effect 

op lichaamstevredenheid weg 
➢ Minder empirische evidentie 

• Context is van belang (aanwezigheid van mannen) 
o Studie: meisjes aan vrouwen laten deelnemen aan onderzoek (experimenteel & survey) in 

aanwezigheid van mannen (gewone aanwezigheid, geen opmerkingen ofzo) 
▪ Vergelijking met groep waarbij geen mannen aanwezig waren 

➢ Effect treedt sterker op wanneer mannen aanwezig waren 

• Objectivering  
o Lichaam wordt getoond als een object (minder als een personage, meer als een bij elkaar 

gebracht zijn van lichaamsdelen) 
▪ Effect treedt sterker op 

• Geslacht 
o Sterker effect bij vrouwen en meisjes 

▪ Gevolg van SLV 
o Treedt ook op bij mannen en jongens 

• Etnische afkomst 
o Sommige studies lijken erop te wijzen dat effecten bij blanke meisjes en jonge vrouwen in 

de VS sterken optreden dan bij zwarte 
▪ Etnische afkomst en culturele context moeilijk te scheiden terwijl het wel gebeurde 

in het onderzoek 
▪ Een van de verklaringen van studie: culturele context van zwarte meisjes en 

vrouwen is er een waarbij ze meer steun bij elkaar vinden en een soort immuniteit 
vinden tegen het schoonheidsideaal 
➢ Sterkere, collectivistische cultuur bij zwarte meisjes & jonge vrouwen 
➢ Niet voldoende empirische steun 

• Leeftijd 
o Over het algemeen zie je dat jonge adolescenten toch opvallend kwetsbaarder zijn voor dit 

soort samenhang 
▪ Vanaf een bepaalde leeftijd begint het af te nemen (niet weg te vallen!) 

➢ Tienermeisjes hebben sterker effect, maar het valt niet weg wanneer men 
ouder wordt 

o Lang werd gedacht dat meisjes voor de puberteit buiten die soort effecten staat 
▪ Is helemaal niet zo 

➢ Studies tonen aan dat meisjes van de leeftijd 4 – 5 jaar dit soort relaties 
beginnen te vertonen 
❖ Bij jongens duurt dit veel langer 

• Bestaand body image en eetstoornissen 
o Over het algemeen is het zo dat relatie sterker optreedt bij mensen met een eetstoornis 

▪ Bevinding minder betrouwbaar, maar relatief consistent 
➢ Moeilijk onderzoek naar te voeren 
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• Body change efforts 
o Gedrag stellen met de bedoeling het lichaam te veranderen 

▪ Van sporten tot plastische chirurgie 
▪ Eraan denken is genoeg 

➢ Maar afhankelijk van soort gedachte 
❖ Bv. diëten= body change effort; willen sporten niet  

o Mensen die dat overwegen hebben een sterkere samenhang 

Milderende factoren 
Zijn er factoren die we kunnen aanwijzen als milderend, die de invloed kunnen wegnemen? (moeilijk) 

• Inhoud 
o Als je mensen blootstelt aan sportende meisjes & vrouwen, maakt het een verschil welke 

meisjes & vrouwen je toont 
▪ Deelnemers werden blootgesteld aan beelden van sportende vrouwen & meisjes 

➢ Sporten waarbij lichaamsbouw dichter aanleunt bij klassieke 
schoonheidsideaal, vb. gymnastiek 

➢ Sporten waarbij lichaamsbouw verder afwijkt van schoonheidsideaal, vb. 
voetbal 

▪ Meisjesvoetbal had een positief effect op lichaamstevredenheid 
➢ Lichaam dat gezond is & tot veel in staat wordt getoond: leidt tot effect dat 

klassieke associatie nogal nadrukkelijk wordt doorbroken 
❖ Sneller tevreden met lichaam dan wat over het algemeen wordt 

aangenomen 
o Als we in media meer variatie zouden tonen in lichamen en dat die lichamen gezond en tot 

veel in staat zijn, zou dat een milderend effect kunnen hebben op media en mindere 
lichaamstevredenheid 

• Media literacy 
o Redenering: uitleggen hoe mediabeeld in elkaar zit en effect zal verdwijnen 
o Onderzoek dat wijst op de objectivering van media 

▪ Les geven aan tienermeisjes waarbij klassieke beelden getoond worden & deze 
kritisch analyseren 
➢ Verwachting dat het positief zal bijdragen: niet negatief effect op 

lichaamstevredenheid 
➢ Resultaat: lichaamsontevredenheid nam juist verder toe 

❖ Het enige wat de meisjes hadden gehoord was “lichaam” en “ideaal” 
dus associaties met schoonheidsideaal werden constant geactiveerd 

o Veel van dit soort programma’s hebben ofwel geen effect, ofwel een tegengesteld effect 
▪ Programma’s zijn vaak niet empirisch getest voor ze naar scholen gaan 

• Media activism 
o Media tonen zelf bewust, vanuit een al dan niet oprechte activistische ingesteldheid, 

andere lichamen dan die van het ideaal 
▪ Niet zo eenvoudig om te verwachten dat het probleem verdwijnt 

➢ Schema-activation: van zodra reclame & lichamen verbonden in beeld 
komen wordt er een schema geactiveerd dat te maken heeft met 
lichaamsontevredenheid 

o Vb. Dove  
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Hoofdstuk 13: seksuele media-effecten 

Klassieke verhaal 
• Empirische vaststelling: seksueel-risico-gedrag komt opvallend vaker voor bij adolescenten & 

volwassenen dan bij andere leeftijdsgroepen 
o Betrokkenheid bij seksueel-risico gedrag is niet zonder gevolgen 

▪ Psychologisch-sociaal, cognitief, lichamelijk vlak 
➢ Vooral psychologisch en sociale welzijn van jongeren 

o Empirische redenen om eventueel bezorgd te zijn over seksueel-risico gedrag (vooral bij 
adolescenten) 
▪ Gaat snel over bezorgd zijn over seksueel gedrag op zich bij adolescenten 

➢ Onderscheid moet gemaakt worden 
❖ Risico: heeft bepaalde gevolgen voor de gezondheid van 
❖ Vanuit beide hoeken een verstrengeling van seksueel gedrag en 

seksueel-risico gedrag 
→ Onderzoekers die spreken over seksueel-risico gedrag 

maar seksueel gedrag bedoelen en andersom 

• Seksueel-risico gedrag 
o Komt vaker voor in levensfase die zich kenmerken door opvallend veel mediagebruik die 

iets zeggen over seksualiteit 
▪ Seksueel expliciet of seksualiteit als thema dat steeds voorkomt in media (series, 

muziekvideo’s…) 
➢ Vraag: bestaat er een relatie? 

o Onderzoek: samenhang tussen blootstelling aan seksualiteit (soms expliciet) en risico-gedrag 
▪ Onderzoek vaak bij studenten (moeilijk vragen te stellen aan adolescenten) 
▪ Relatie blootstelling seksuele media met seksueel risico-gedrag relatief consistent 

➢ Jongere leeftijd seksueel actief: kans signifiant groter dat ze met negatieve 
manier terugkijken op bepaalde gedragingen 

➢ Number of dating partners: hoe hoger, hoe hoger kans dat gedrag 
onwenselijk wordt aangevoeld (op het moment zelf of later bij terugkijken) 

➢ Unprotected seks 
➢ Risk of pregnancy 

▪ Longitudinaal: relatie blijft bestaan 
➢ Ook sprake van omgekeerde relatie 

❖ Spiraal: ene lijkt het andere te versterken 
❖ Relatie bestaat in beide richtingen! 

Cognitieve processen 
• Niemand beweert dat seks zien op het scherm betekent dat je het zo ook direct gaat doen 

o Manier waarop seksualiteit wordt afgebeeld, zou bepaalde cognitieve processen in gang 
kunnen zetten die op hun beurt kunnen samenhangen met bepaalde seksuele gedragskeuzes 
▪ Er zitten een veelheid aan variabelen, concepten tussen 

➢ Gender stereotypes 
➢ Relationship stereotypes 
➢ Cognitions of sex 

• Gender-stereotypes 
= Stereotype over mannelijke & vrouwelijke seksualiteit 

o Sexual double standard: vanuit een verschillend normen- en waardenkader wordt naar de 
seksualiteit van mannen en vrouwen gekeken 
▪ Vrouwen: onderdanige, niet-initiatief nemende rol 

➢ geobjectiveerde manier 
▪ Mannen: dominant, initiatief-nemend en seksueel gedreven 

 Als een vrouw seksueel initiatief neemt, wordt het als moreel verwerpelijk gezien, 
terwijl een man die seksueel initiatief neemt, gezien wordt als ‘voldoen aan de norm’ 
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o Duiken opvallend consistent op in media die frequent worden gebruikt door adolescenten 
▪ Vraag: kan het dat adolescenten die meer aan deze inhoud worden blootgesteld 

sterker instemmen met genderstereotype opvattingen? 
➢ Antwoord: ja, we zien over het algemeen dat genderstereotype opvattingen 

meer instemming krijgen bij adolescenten die meer blootgesteld worden aan 
media-inhoud die seksueel getint is 

➢ Vraag: hangt dat dan samen met meer seksueel-risicogedrag? 
❖ Antwoord: ja, we zien over het algemeen dat wat als  seksueel-

risicogedrag wordt gezien, vaker voorkomt bij adolescenten (zowel 

mannen als vrouwen) die een genderstereotype kijk hebben op 
mannelijke & vrouwelijke seksualiteit 

• Relationship stereotypes 
= Wat is een relatie? Hoe kan je een relatie bekijken? Wat is een ideale relatie? 

o Ideal romantic partner 
▪ Media schept voortdurend een beeld van hoe de perfecte relatie er zou moeten uitzien 

➢ Media vertelt verhaal van mensen die streven naar de perfecte relatie 
❖ Vb. elkaars gedachten kunnen lezen, elkaar perfect kunnen 

aanvoelen, liefde op het eerste gezicht => ‘mind reading’ 
→ Relatietherapeuten: “helemaal geen onderdeel van relatie” 

o Relationship scripts 
▪ Welke stappen zet je in een relatie? Wat doe je wanneer? 

➢ Concrete zaken waarvoor we op zoek gaan (zeker tieners) hoe we dit 
aanpakken en welke houvast je in je omgeving kan vinden om te weten hoe 
je je moet gedragen 

➢ Gebruiken voortdurend scripts 
❖ Dingen die een houvast kunnen bieden voor je gedrag 

➢ Media als constante leverancier van scripts 
o Is er een samenhang tussen mediablootstelling en relationship stereotypes? 

▪ Minder onderzoek, maar er is een relatie 
▪ Vb. 12-15j die meer met dit soort media bezig zijn de lat van kenmerken ideale 

partner hoger leggen dan leeftijdsgenoten 
➢ Opvatting van “mind reading” is meer bij die jongeren 
➢ Relationship scripts worden opgepikt uit media 

o Hangt het samen met seksueel-risico gedrag? 
▪ Aanwijzingen dat het zo zou zijn 

➢ Dating-violence 
❖ Bepaalde scripts zijn opvallend sterker aanwezig bij diegene die 

betrokken zijn bij seksueel geweld 

• Cognitions of seks 
= wat is seksualiteit? Wat zijn de cognitieve aspecten die te maken hebben met seksualiteit? 

o Recreational attitudes 
▪ Idee dat seksualiteit iets is dat alleen maar hedonistisch is 

➢ Andere aspecten van seksualiteit krijgen in media geen of nauwelijks 
aandacht 
❖ Vb. deel van een zich ontwikkelende relatie, bepaalde 

verantwoordelijkheden, dat je bescherming gebruikt,… 
▪ Reductionistisch beeld van wat seksualiteit eigenlijk is 

➢ Ruimere context blijft grotendeels afwezig 
➢ Samenhang met blootstelling aan media? Ja 

❖ Vraag: hoe kijk je naar seksualiteit? 
  → Klemtoon op hedonistisch aspect komt sterker naar voor bij wie 

meer seksuele mediablootstelling heeft dan leeftijdsgenoten 
→ Hangt ook samen met seksueel-risico gedrag 
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o Sexual experience of peers 
▪ Soort toepassing van cultivatietheorie (1e orde) 
▪ Aangezien het zo vaak over seks gaat in media, zou je kunnen redeneren dat de 

prevalentie van seksueel actief zijn hoger wordt ingeschat door wie veel naar tv kijkt 
➢ Seksuele ervaring in de omgeving wordt hoger ingeschat 

❖ Aangetoond in onderzoek 
→ Hoeveel % in je omgeving is seksueel actief? 

− Percentage dat gegeven wordt is een pak hoger 
dan realiteit 

− Hogere percentages worden vooral gegeven door 
zwaardere tv-kijkers 

➢ Hangt samen met seksueel-risicogedrag 
❖ Een van de belangrijkste voorspellers van seksueel actief zijn is de 

veronderstelling dat andere ook (op die manier) seksueel actief zijn 
→ Los van of de perceptie correct is of niet 

Conclusie: blootstelling aan seksuele media kan samenhangen met seksueel risicogedrag 

• De verklaring is geen eenvoudig imitatiemodel waarbij men aan seks doet omdat men seks heeft 
gezien 

o Maar er worden inhoudelijk relatief consistente klemtonen gelegd die samenhangen met 
op een bepaalde manier kijken naar het eigen en andere geslacht, relaties en seksualiteit  
▪ Dat zijn elementen die bijdragen aan de kans dat je op een of andere manier 

betrokken bent in seksueel-risicogedrag (brede betekenis van woord) 

• Mediagebruik kan zelf risicogedrag zijn, vb. sexting 
o Seksueel actief zijn op een online manier hangt samen met volledige model 

▪ Seksueel actief zijn online (“risico’s” nemen) hangt samen met het klassieke beeld 
op schermen en met de cognitieve processen 
➢ Ook bepaalde relaties tussen online actief zijn en seksueel-risicogedrag 

❖ Niet altijd even duidelijk om oorzaak & gevolg aan te duiden 
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Verklaringen 

 
• Script & schema theories 

o Variant op cultivatietheorie, social-cognitive theory en priming theory 
o Manier waarop we info opslaan niet enkel stukjes info is, maar ook scenario’s van hoe we 

ons moeten gedragen 
➔ Er wordt heel duidelijk gezegd dat er complexe processen & concepten tussen de relatie van 

seksueel mediagebruik en seksueel-risicogedrag ligt 
o Over het algemeen zijn het wel de relatief klassieke theorieën die als verklaring naar voor 

worden geschoven 
Hoe komt het dat adolescenten zich vaker blootstellen aan expliciete en impliciete seksuele media? 

• Onderscheid maken 
o Expliciet 

▪ Hormonale ontwikkelingen doorheen adolescenten verklaren voor een deel 
waarom vooral jongens meer pornografie consumeren dan anderen 

▪ Sensation seeking: voortdurend op zoek zijn naar zintuigelijke prikkels 
➢ Adolescenten met hogere sensation seeking consumeren over het 

algemeen meer pronografie 
❖ Zowel bij jongens en meisjes 

▪ Seksual relief: proberen kwijt te raken van seksuele spanning (masturbatie) 
➢ Verklaring die effectief bevestigd wordt in literatuur 

▪ Geen empirische evidentie voor compensatie-hypothese 
➢ Vooral jongens die geen seksuele relatie hebben, hebben een hoger 

pornografiegebruik 
❖ Pornografiegebruik is niet verschillend bij wie wel of niet in een 

relatie zit 
o Seksualiteit als thema (suggestive) 

▪ Kijken naar serie’s, reality-TV waar seksualiteit centraal staat 
➢ Redenen waarom sommigen er meer naar kijken 

▪ Geen verklaringen voor 
➢ Klassieke motieven of situationele motieven in verband brengen, brengt 

geen inzicht 
➢ Alle adolescenten worden op een of ander manier eraan blootgesteld 

▪ Conclusie: (alle) adolescenten komen wellicht incidenteel, toevallig in contact met 
boodschappen over relaties en seksualiteit en worden daar mogelijk door beïnvloed  
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Moderatoren 
Treed dit model sterker op bij bepaalde adolescenten, vergeleken met anderen? 

• Antwoord: weten het niet zeker, maar er zijn aanwijzingen voor familiecontext & 
ontwikkelingstraject 

o Ontwikkelingstraject 
▪ Jonge adolescenten bij wie de puberale ontwikkeling (lichamelijke, cognitief en 

emotioneel ontwikkeling die er zijn door hormonale ontwikkelingen => hormoon-
aangedreven processen) sneller verloopt, zijn sneller onderhevig aan de hierboven 
beschreven processen 
➢ Adolescenten die tussen 10 en 14 sneller dan leeftijdsgenoten de 

hormonale ontwikkelingen heeft doorlopen, bij hen zien we dat de relaties 
duidelijk sterker optreden 

o Familiecontext  
▪ Er wordt vaak geredeneerd dat een goede opvoeding geven ervoor zorgt dat 

seksueel-risicogedrag minder optreedt 
➢ Redenring & hoop: als je een goede vader & moeder bent, bescherm je je 

kind voor dit soort media-effecten => ja & nee 
❖ Kinderen uit gezinnen met sterkere onderlinge banden  vertonen 

minder vaak dit soort effecten 
→ Uitzondering: jongens met zeer goede relatie met moeder 

zijn vatbaarder voor dit soort effecten 

− Hebben opvallend sterker zelfvertrouwen 
o Redenering: opvallend sterker zelfvertrouwen 

geeft over het algemeen positief repercussies, 
maar bij seksualiteit kunnen ze ook negatief 
gepercipieerd worden 
▪ Staan te sterk in hun schoenen: 

gedragen zich op een manier die 
sterker zou samenhangen met 
seksueel-risicogedrag 

 Hypothese, niet bevestigd!!! 

Onderzoek van prof 
Veel van zijn onderzoek gaat uit van cijfers 

• Vb. 1/3 van de interacties tussen mediapersonages heeft een seksuele ondertoon 
o Vb. 3/4e van wat dialoog vrouwelijke personages op een scherm gaan over relaties/seksualiteit 
o 8/10 afleveringen televisiefictie heeft het over seks 
o 20 verwijzingen per uur naar seks in bij adolescenten populaire programma’s 
o 9/10 van de populaire websites bevatten seksuele thema’s 
o 2/3 muziekvideo’s zijn seksueel suggestief 
o Gemiddeld ziet een Vlaamse tiener tussen 12-18 35.000 verwijzingen naar seks, enkel op tv 

 Media zijn seksueel 
o Startpunt voor onderzoek & maatschappelijke bezorgdheid 

▪ Is de frequentie (mate waarin, hoeveelheid waarmee het over seks gaat) het gene 
waar we ons zorgen over moeten maken, ALS we ons al zorgen moeten maken 

Narratieve context 

• Seksuele boodschappen vinden plaatsen in een narratieve context 
o Ook 1 beeld in een tijdschrift is een verhaal (reclame GUCCI) 

▪ Vertelt iets over de relatie tussen mannen en vrouwen 
o Manier waarop (welke verhoudingen worden geschetst) is belangrijker dan de frequentie 
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• Seksuele metanarrative 
o Metanarrative: verhaal op de achtergrond van de verhalen 

▪ Alle verhalen zijn verschillend, maar op de achtergrond van alle individuele, 
particuliere verhalen wordt min of meer hetzelfde verhaal verteld 

▪ Narratieve van alles van relatie en seksualiteit onderzoeken 
➢ Seksueel metanarrative: consistent verhaal op de achtergrond van de 

narratief 
o Kenmerken 

1. Quasi-exclusieve klemtoon op hedonistische aspect van seks 
▪ Verantwoordelijkheid,… verliest aan kwaliteit 

2. Media-inhoud seksualiseert zeer frequent 
▪ Seksualisering: concept dat vrij specifiek omgeschreven is (4 componenten) 

➢ Vooral het vrouwelijke lichaam wordt als een object voorgesteld 
❖ Losgekoppeld van subjectiviteit 

➢ Man en vrouw moeten voldoen aan lichaamsideaal 
➢ Male gaze is een zeer frequent voorkomende component in media-inhoud 

❖ Het lichaam van vrouwen is iets dat bekeken wordt door mannen 
❖ Vrouwelijke lichaam wordt getoond + er wordt getoond dat 

mannen staren naar het vrouwelijke lichaam 
→ Vrouwelijke lichaam wordt voortdurend ge-evalueert  

➢ Seksualiteit wordt gekoppeld aan contexten die in principe niet seksueel zijn 
❖ Vb. vrouwelijke atleten (ook mannelijke) worden in beeld gebracht 

als seksueel 
▪ Opvallend vaak komen deze componenten in verschillende constellaties voor 

➢ Minstens 1 van de elementen is wel aanwezig in media-inhoud 
3. Media volgen het hetreosexual script 

▪ Er wordt vanuit gegaan dat de seksuele posities van mannen en vrouwen ten 
opzichte van elkaar zich weerspiegelen in lichaamsidealen 
➢ Lichaamsideaal vrouwen: fragiel, breekbaar 
➢ Lichaamsideaal mannen: kracht –> dominantie 

▪ Genderstereotype vertalen zich naar lichaamsidealen 
o Adolescenten zijn gretige afnemers van deze seksuele mediacultuur 

▪ Moeten we ons daar zorgen over maken? (3 mogelijke antwoorden met altijd een 

grond van waarheid) 
➢ Ik weet het niet 

❖ Mannen & vrouwen verschillen effectief,  dus als die verschillen 
aanwezig zijn in media is dat op zich toch geen probleem? 

❖ Seksualiteit is hedonistisch, dus is er toch geen probleem als media 
het zo voorstelt? 

➢ Neen 
❖ Redenering: seksuele metanarrative brengt geen boodschap die 

nergens op slaat 
→ Mannen en vrouwen verschillen en als die verschillen in 

media voorkomen, is er toch geen probleem 
→ Hedonisme is een deel van seks, dus er is toch geen 

probleem als media daar een klemtoon op legt 
➢ Ja 

❖ Houdt rekening met het feit dat die mediaboodschap zeer frequent 
voorkomt in het media-dieet van adolescenten (en ook kinderen) 

→ Meisjes in series die populaire zijn bij 9 -12j zijn constant 
bezig met uiterlijk, in de gratie komen van jongens,… 
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❖ Adolescenten zijn in volle ontwikkeling 
→ Veel nood aan input om zich te verhouden tot omgeving in 

nieuwe constellatie 

• Empirische voorbeelden 
o Zelfobjectivering 

▪ Blootstelling aan media-inhouden leidt opvallend vaak tot internalisering 
➢ Normen, waarden en standaarden die je ziet in media, ga je op jezelf 

toepassen en wil je zelf aan voldoen 
➢ Blootstelling hangt samen met internalisering 

▪ Internalisering hangt samen met zelf-objectivering 
➢ Naar eigen lichamen kijken door ogen van iemand anders 

❖ tirth-person kijken naar jezelf 
→ Jezelf als object bekijken, sterk uitgaand van hoe anderen 

naar je lichaam kijken 
▪ Zelfobjectivering treedt zeer frequent op bij jonge meisje en adolescenten 

➢ Speelt soms een rol in eetstoornissen 
➢ Hangt samen met score op wiskundetaak bij meisjes 

❖ Zelfobjectivering tijdelijk opwekken in experimentele context 
→ Vragen aan jonge vrouwen om met iets mee te doen (kledij 

passen als voorbereiding op project) 

− Sommige bikini, sommige gewone kledij passen 
→ Gevraagd om bikini te passen in kleedhok met spiegel: 

zelfobjectivering neemt enorm toe 
❖ Diegene die in normale omstandigheden zeer goed zijn in 

wiskunde, scoren minder goed als zelfobjectivering hoog is 
→ Cognitief belastend proces 

➢ Hangt samen met seksueel gedrag van adolescenten & jonge vrouwen 
❖ Silencing: weten nog niet goed hoe we het moeten beschrijven 

→ Als zelfobjectivering hoger is, brengen ze hun seksuele 
verlangens en initiatieven op de achtergrond 

− Duwen initiatief meer van zich af dan vrouwen die 
minder zelfobjectivering tonen 

→ Hangt samen met 2 zaken 

− Vaker betrokken in seksueel-risicogedrag 
o Gedrag waarop ze op ontevreden manier 

op terugkijken 

− Leggen zeer traag seksueel traject af 
o Seksuele ontwikkeling treedt trager op 

▪ Nemen niet echt deel aan seksuele 
exploratie 

 Hangt samen met lager psychisch welzijn 
→ Lager zelfbeeld 

o Seksisme & seksueel geweld 
▪ Groot aantal tienermeisjes & vrouwen is op een of andere manier betrokkenheid in 

seksueel geweld 
➢ Prevalentie is zeer hoog 
➢ Hangt het samen met het beeld dat in media naar voor wordt geschoven? 

❖ Is er in de westerse samenleving een cultuur waarin media een rol 
van betekenis speelt? 

→ Overstijgt het individuele kenmerken? 
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▪ Onderzoek 
➢ Seksistische stereotypes hangen samen met mediablootstelling 

❖ Aangetoond in correlationele studies, in longitudinaal onderzoek 
en experimenteel onderzoek 

❖ Sterkere instemming met stereotypes 
→ Mannen meer als ‘seks driven’ en als ongeïnteresseerd in 

relationele intimiteit; vrouwen meer als lustobject 
➢ Experimenteel onderzoek magazines 

❖ 2 magazines 
→ Cosmopolitan: Vrouwen worden niet als leidend & volgend 

voorgesteld, maar magazine gaat fel over schoonheid 

− Klemtoon op uiterlijk, niet klassieke man-vrouw 
verhouding 

→ Seventeen: Stereotype man-vrouw verhouding + schoonheid 
❖ Magazine dat het over uiterlijk heeft in context van stereotype 

brengt wel bevestiging mee, cosmopolitan niet 
➢ Experimenteel onderzoek verkrachtingsmythes 

❖ Ideeën die neerkomen op dat het slachtoffer (mee) verantwoordelijk 
is voor de verkrachting 

→ Van mannen kan je nu eenmaal niet verwachten dat ze 
ingaan op dat soort situatie 

− Zijn nu eenmaal voortdurend opzoek naar seks 
(biologisch ligt het vast) 

❖ Blootstelling aan media met seksueel geweld hangt samen met 
sterkere instemming met verkrachtingsmythes 

→ NIET: wie deze media gebruikt gelooft in verkrachtingsmythes 

− Verkrachtingsmythes hebben maar bepaalde 
instemming, maar afkeur is minder sterk bij 
diegene die aan media zijn blootgesteld 

❖ Onderzoek studenten zien pornografie in context van een vak 
→ Studenten krijgen in andere les een case van seksueel 

geweld te zien (nagespeeld) 

− Vraag: “is de dader schuldig & welke strafmaat is 
geschikt?” 

→ Groep studenten die aan pornografie waren blootgesteld 
antwoorden vaker “nee” op schuldvraag en sprake 
gemiddeld een lagere straf uit dan studenten die niet 
waren blootgesteld 

− Vaak uitgevoerd, steeds zelfde conclusie 
▪ Literatuur die ver van media-effecten literatuur staat 

➢ Op niveau van SLV zouden een aantal componenten belangrijk kunne zijn 
om van een cultuur te spreken waar seksueel geweld een relatief grote 
kans heeft om op te treden 
❖ Componenten 

→ Denigration of women 
→ Sexism 
→ Hypermasculinity: zeer uitgesproken alpha-man beeld 
→ Calloused sexual attidues: het bijzondere van seksualiteit 

en dat het iets betekent voor 2 mensen raakt ge-erodeerd 

− Minder overtuigd van het feit dat seks iets betekent 
❖ Elk van de 4 elementen zijn relatief systematisch in verband gesteld 

in media-effecten onderzoek 
→ Reden om minstens op een bovenindividueel (cultureel) 

niveau de vraag te gaan stellen 
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▪ Blootstelling hangt duidelijker sterker samen bij mannen & jongens  
➢ Vrouwen & meisjes: quasi-universele angst om slachtoffer te worden van 

seksueel geweld 
❖ Zeer jonge meisjes ontwikkelen en krijgen strategieën mee om zich 

te verdedigen 
❖ Angst hangt samen met mediablootstelling 

→ Angst treedt sterker op bij meisjes die meer worden 
blootgesteld aan seksuele media-inhoud (expliciet & 
mainstream inhoud) 

❖ Vb. studenten 1e bach vak communicatie herkennen de coping-
mechanismen die hij elk jaar aanhaalt 

 
 
 

Hoofdstuk 14: individuele verschillen 
Dit hoofdstuk en het volgende zijn een soort voetnoot bij alles ervoor 

• Centraler terug opnemen van de vraag naar individuele verschillen 
o Voor een deel de vraag: “treedt het effect bij iedereen even sterk op?” 

▪ Evidente vraag, maar toch op gespannen voet met basistheorieën 
➢ Vb. cultivatietheorie: er zijn geen individuele verschillen (2e visie: het is 

onbelangrijk onder homogenisering) 
▪ Massapubliek: wel een hele reeks individuen, maar individu erin verdwijnt 

• Kijken naar individuele verschillen is pas centraal komen te staan de laatste 10-15j  
o Heeft te maken met de concepten vanuit literatuur 

▪ Vb. massapubliek, cultivatietheorie, massacommunicatie (grootste divisie binnen commwet) 

• Individuele verschillen zijn steeds een verschillende manier om te kijken in een mediacontext 
o Individuele verschillen= groepen aanduiden binnen een publiek obv. kenmerken 

▪ Klassiek: variabelen zoals geslacht, sociale klasse 
➢ Demografische variabelen toevoegen aan statistische modellen in media-

effectenonderzoek 
❖ Gebeurt al jaren, maar worden toegevoegd als controlevariabelen 

→ Wordt als ruis gezien voor het homogene media-effect dat 
we willen zien 

− Manier om op zoek te gaan naar een zo zuiver 
mogelijk beeld 

▪ Individuele verschillen waarbij we effectief geïnteresseerd zijn in de verschillen 

Verschillende manieren om te kijken naar individuele verschillen 

Individuele verschillen als behoeften 
Uses & Gratification theory (jaren ’70) 

• Verzet zich tegen media-effecten 
o Mensen maken mediakeuzes obv. bepaalde behoeften die te begrijpen zijn vanuit 

individuele keuzes 
▪ Vb. persoonlijkheidskenmerken, leeftijd 

o Zeggen dat er individuele verschillen zijn die zich bepalen in bepaalde behoeften en met 
mediagebruik komt ment tegemoet aan die behoeften 
▪ Publiek maakt keuzes 

➢ Keuzes begrijpen door te kijken naar individuele verschillen 
 Behoeften die voortkomen vanuit individuele omstandigheden 
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• Scharnierconcept= behoeften (staan centraal!) 
o Behoeften= belangrijke manier om te kijken naar individuele verschillen 
 We hebben allemaal dezelfde behoeften 
▪ Meest dominante perspectief in literatuur om te kijken naar “needs” 

➢ We hebben allemaal behoeften aan sociaal contact, affectie, voedsel,… 
➢ Behoeften zijn uniform & universeel 

o Antwoord: 
▪ Hebben allemaal dezelfde behoeften, maar individuele verschillen spelen zich af in 

de prioriteit van de behoeften 

Individuele verschillen als ‘readiness to respond’ 
Hoe reageren we op media? & reageren we überhaupt op media? 

• Centrale rol empathie 
o Grotere mate van empathie –> sterker, feller reageren op media-inhoud 

▪ Vb. angst: we reageren allemaal met angst op bepaalde media-inhoud, maar 
mensen die meer empathische zijn reageren feller 

▪ Vb. droefheid 
▪ Vb. enjoyment: sterker positief gevoel bij wie een empatischere persoonlijkheid heeft 

o We reageren niet allemaal op dezelfde manier op media-inhoud 
▪ Weinig onderzoek naar hoe we nu exact verschillend reageren 

• Repressive coping style 
o Coping style: hoe ga je om met problemen/iets negatiefs? 

▪ Repressive: bewust het wegdrukken 
➢ Wie meer deze coping style hanteren, hebben minder negatieve reacties 

❖ Bv. Angst & droefheid treedt minder op bij mensen die die coping 
style vaker hanteren 

▪ Te weinig onderzoek hiernaar! 
o Agentic respondents: mensen die meer als ‘doeners’ omschreven kunnen worden 

▪ Die mensen tonen minder betrokkenheid in het algemeen bij media-inhoud 
➢ Bv. Worden minder meegetrokken in verhaal 

❖ Meer reflexieve personen worden meer meegetrokken in verhaal 
➔ Geen kenmerken waarvan je kan zeggen dat het vaste persoonlijkheidskenmerken zijn 

o Niet stabiel doorheen levensloop 
o Geen duidelijke vaste kenmerken! 

Individuele verschillen als vaste kenmerken (traits) 
Kunnen we traits gebruiken om iets zinnigs te zeggen over hoe mensen omgaan met media? 

• Gewelddadige ‘deviante’ media-inhouden 
o Deviant: minder maatschappelijk aanvaarde media-inhouden 
o Kunnen traits tot op zekere hoogte gebruiken 

▪ Psychotische persoonlijkheid 
➢ Zijn allemaal psychotisch, maar verschillen in de mate van psychotisch zijn 

▪ Neurotische persoonlijkheid 
▪ Introvert vs. Extravert 

 Meer neurotisch & psychotisch: sterke voorkeur voor gewelddadige content 
▪ Verder op continuüm: licht sterkere voorkeur 
▪ Verklaringen: 

➢ Het betekent meer voor die personen 
❖ Hebben een persoonlijkheid die ervoor zorgt dat ze meer betekenis 

geven aan het geweld  
➢ Blootstelling aan geweld in media zorgt voor een bepaalde vorm van distress 

❖ Die distress (arousal) zorgt ervoor dat sommigen zich afwenden van 
het scherm 

→ Minder bij mensen met een meer psychotische & neurotische 
persoonlijkheid 
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➢ Hebben vaker het gevoel dat in een narratief het slachtoffer van geweld 
het geweld ook effectief verdiende 

Media als expressie van individuele verschillen 
Mediakeuzes zijn een “batch of identity” 

• Mediakeuze bepaalt je identiteit 
o Vb. muziek heeft een bepaalde betekenis in omgeving 

▪ Je kan je vinden in die betekenis dus gaat die muziek luisteren 
o Mensen maken de keuzes om een individuele expressie te geven aan hoe zij door hun 

omgeving gezien willen worden 
▪ Blijkt tot op zekere hoogt een accurate reflectie 
▪ Vb. persoonlijkheidsonderzoek 

➢ Onderzoekers vragen naar o.a. muziekvoorkeuren 
❖ Bouwen persoonlijkheidsprofiel op 

➢ Schets de persoonlijkheid van die persoon 
❖ Persoon luistert die muziek en doet dit of dat 

➢ Persoonlijkheidsprofielen komen overeen 
 Bepaalde mediakeuzes hebben bij verschillende mensen min of meer dezelfde 

culturele betekenis 
➢ Iemand met muziekvoorkeur A heeft die en die persoonlijkheidskenmerken 

• Expressie op ‘nieuwe’ en sociale media 
o Manier waarop mensen zich online presenteren & manier waarop anderen kijken naar die 

persoonlijkheden lijkt sterk met elkaar overeen te stemmen 
▪ Hoe mensen zich online presenteren is een reflectie van die persoon op een manier 

van hoe anderen naar hen kijken 

Selectieve blootstelling en perceptie 
Selectieve blootstelling als verklaring voor waarom we niet allemaal naar hetzelfde kijken 

• Kan het dat iemand een bepaalde voorkeur heeft en daardoor enkel geïnteresseerd is in media die 
dat beeld bevestigen (of niet tegen spreken) 

o Of is het zo dat we een voorkeur krijgen door de media die we consumeren? 
o Cognitieve dissonantie theorie (Klapper, 1960) 

▪ Willen geen frictie tussen wat we percipiëren en wat we over iets denken 
➢ Het is cognitief makkelijker om bevestigd te worden 

o Daily Me: je leest voortdurend in het nieuws wat je zelf al belangrijk vond 
➔ Individuele verschillen maken dat we ons selectief blootstellen aan media 

 

• Kanttekening 
o Filter bubble 

▪ Sociale media: via algoritmes weet men algemeen relatief goed wat ons interesseert 
➢ Worden daarin voortdurend bevestigd en krijgen enkel te zien wat daar in 

past 
▪ Wordt gezien als een van de redenen waarom populisme opgang zou maken 

➢ Als SLV komen we min of meer et hetzelfde nieuws in contact 
❖ Vroeger: TV-journaal kijken bind ons met elkaar 
❖ Nu: sociale media confronteert ons met eigen-bevestigend nieuws 

▪ Recente literatuur: weinig empirische grond om te spreken van filter bubble’s 
➢ Er is niet echt zo iets, behalve voor een heel klein deeltje van sociale 

media-gebruikers 
❖ Het is voor een deel zo dat leden van een westerse en VS SLV met 

veel verschillende nieuws in contact komen 
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Selectieve perceptie 

• Hostile media perceptions 
o Media als iets vijandig zijn ten aanzien van je eigen standpunt en wat je zelf belangrijk vind 

▪ Vb. vind partij A belangrijk: media bericht enkel negatief over partij A 

• Studie: “all-in the family” 
o Oude serie waarbij publieks geïnterviewd wordt & gevraagd wordt naar identificatie met 

bepaalde personages 
▪ Vraag: wat is het hoofdpersonage van de serie? 

➢ Deel van publiek antwoord personage A, ander deel antwoord personage B 
❖ Jongere publiek: jongere personage centraal;  

oudere publiek: oudere personage centraal 
o Individuele interpretaties: in hetzelfde verhaal iets anders lezen 

• Vb. onderzoek Ien Ang: Dallas 

Individuele verschillen – effecten 
Individuele verschillen als moderatoren     (meest voor de hand liggende manier om naar ind verschillen & media-effecten te kijken) 

• Moderatoren= variabelen die zorgen voor categorieën 
o Effect manifesteert zich anders in de ene categorie als in de andere 

• Concepten kwetsbaarheid & vatbaarheid komen naar voor 
o Over het algemeen zien we dat media-effect onderzoek relatief veel empirische evidentie 

heeft voor het bestaan van media-effecten 
▪ Maar literatuur toont ook aan dat de effecten die worden gerapporteerd 

statistische gezien relatief klein zijn 
▪ Statistisch effect maakt iets zichtbaar en verbergt iets 

➢ Zichtbaar dat er een effect is 
➢ Verbergt dat effecten er niet zijn bij bepaalde mensen, en uitgesproken zijn 

bij anderen 
❖ Opzoek gaan naar die kwetsbare groepen 

→ Lukt niet goed voorlopig 

• Moderatoren komen in veel theorieën voor 
o Bv. ELM 

▪ Bepaalde boodschap die bij bepaald persoon met bepaalde verwachtingen, 
attitudes en kennis leidt tot een bepaald effect 
➢ Of je in de perifere of centrale route terecht komt hang aft van individuele 

verschillen 
o Bushman: general agression model (GAM) 

▪ Mensen die geconfronteerd worden met geweld in games (media) 
➢ Mate waarin dat een bestaand cognitief netwerk activeert en prikkelt zou 

kunnen leiden tot bepaalde geweldeffecten 
➢ Niet iedereen word beïnvloed door gewelddadige media 

❖ Bestaande cognitive networks als een voorwaarde voor 
geweldeffecten (priming) 

Individuele verschillen als afhankelijke variabelen (wordt niet makkelijk aanvaard) 

• We worden verschillend onder invloed van media 
o Wie aan bepaalde media wordt beïnvloed op die manier, wordt daardoor anders dan 

diegenen die aan andere media worden beïnvloed op een andere manier 
o Langetermijn-wijzigingen in wie we zijn 

▪ Staat haaks op cultivatie: cultivatietheorie zegt dat we allemaal op elkaar beginnen 
te lijken (mainstreaming) 

▪ Script theories 
 ➢ Als je ervan uitgaat dat hoe je je moet bepalen in bepaalde relaties uitgaat 

vanuit media, ga je je ook zo gedragen 
❖ Vb. relaties 

➢ We worden verschillend als de media-effecten kloppen 
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▪ Social learning 
➢ Als we bepaalde boodschappen opnemen in ons gedrag en die hangen 

samen met beloning op het scherm, dan nemen we dit gedrag over 
❖ Kijken we naar andere media, dan nemen we ook ander gedrag over 

➢ Mediaboodschappen zijn makkelijk toegankelijk waardoor ze individuele 
oordelen & percepties beïnvloeden 

▪ Violent games ~ structurele veranderingen in persoonlijkheid 
➢ Sommige mensen gaan er van uit dat er een structurele verandering in 

persoonlijkheid optreedt na blootstelling aan gewelddadige games 
❖ Van violent games gaat zo een sterke impuls uit dat 

persoonlijkheden veranderen 
 We worden verschillend als we verschillende media consumeren 

The four propositions of the differential susceptibility to media effects model 

 
• Probeert een samenvatting te maken van deze les 

• 4 stellingen van waaruit je individuele verschillen kan vatten 
o Mediagebruik wordt aangestuurd door verschillende individuele kenmerken 

▪ Persoonlijkheid, developmental & sociaal 
▪ Hebben een duidelijke invloed op mediagebruik 

o Response states: op dat mediagebruik wordt op verschillende manieren gereageerd  
▪ Op cognitief, emotioneel, fysiologisch vlak 
▪ Dat heeft invloed op het media-effect 

➢ Heb je nodig om media-effect te verklaren 

• Dezelfde set van kenmerken (dispositional, developmental, social) beïnvloeden het mediagebruik, 
maar zijn ook moderatoren 

o Zorgen dat we verschillend reageren en daardoor verschillende effecten ondervinden 

• Circulair model 
o Wat op een bepaald moment een uitkomst is van het ene proces, is het startpunt van het 

andere proces 
▪ Het ene media-effect is het begin van een ander media-effect 

• Vrij invloedrijk model  
o Geeft inzicht, maar is geen nieuw model 
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Hoofdstuk 15: effecten van computer games 
Psychologische aanpak heeft een aantal nadelen 

• Neemt eigenlijk niet de insteek van een medium 
o Lijkt dan onbelangrijk vanuit welke media invloed gaat 

▪ Maar is eigenlijk soms wel van belang 
Vanuit medium vertrekken en naar media-effecten kijken 

• Geeft een ander beeld dan alle andere topics die we in dit vak hebben gezien 

• Historisch klemtoon op negatieve media-effecten 
o Media heeft niet uitsluitend media-effecten! 

▪ Positieve media-effecten krijgen de laatste decennia een steeds groeiende belang 
➢ Belangrijk om zowel naar positieve als negatieve media-effecten te kijken 

 
Er zijn 2 perspectieven om naar de effecten van games te kijken 

• Domeinen rond computergames waar onderzoek naar is gevoerd 
o Computergames als uitgangspunt => geweldeffecten 
o Bezorgdheid rond game-addiction 

Geweldeffecten 
Kunnen computergames bijdragen aan agressief gedrag? 

• Doorgaans gekaderd in General Agression Model (GAM) 
o Combineert Social cognitive theory, script theory & excitation transfer model 
o Concepten die centrale rol spele 

▪ Priming 
▪ Aggressive affective state 
▪ Versterkt door repeated exposure 
▪ Aggressive personality: kan leiden tot agressieve persoonlijkheid 

• Relatief veel onderzoek 
o Uitgebreide literatuur 
o 2 centrale namen: Bushman & Anderson 

▪ Krijgen ook veel kritiek (o.a. uit gamewereld) 

• “Effecten” situeren zich op verschillende domeinen 
o Behavior, affect, cognition, arousal, desensitisatie 
o Gemiddelde effect size van onderzoek dat kijkt naar games en geweld is .20 

Kritiek 
Ook in les over effecten van games! 

• Definities  
o Wat is agressie? Wat is gewelddadig gedrag? 
o Is asociaal gedraag gelijk aan gewelddadig gedrag? 

• Metingen 

• Externe validiteit experimenten 
o Verschillende constructies worden gebouwd om het te meten => experimenten 

▪ Vb. handvat vastnemen dat heet wordt naarmate dat iemand ander de 
temperatuur regelt 
➢ Gewelddadige games gespeeld: gem hogere temperatuur (soms zelf 

temperaturen waarbij iemand zou verbranden) 
▪ Vb. geluidssignalen die schade kunnen toebrengen 

➢ Gewelddadige games gespeeld: hoger volume 
o Externe validiteit is ver van dagelijks leven 

• Violent crime neemt af 
 o Hoe kan het dat games in een SLV voor geweld kunnen zorgen als de gameconsumptie 

toeneemt, maar de betrokkenheid in gewelddadig gedrag afneemt 
o Kritiek slaat nergens op 
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• Niet-representatieve steekproeven 

• Studies rapporteren ‘null findings” 
o Ook studies die geen effect vinden 
o Kritiek slaat nergens op: je kan niet redeneren dat de afwezigheid van evidentie 

gelijkgeschakeld wordt voor evidentie van het tegendeel 
▪ Als er geen effect is, dan is dat geen bewijs voor het feit dat er niets is 

Verzoening in downward spiral model 

• Context hoofdstuk: er zijn 2 partijen 
o Je hebt mensen die duidelijk onderzoek doen naar relatie tussen pc-games en geweld en 

komen tot conclusie dat er effect bestaat 
▪ Andere partij: onderzoek deugd niet, er is geen reden voor vrees 
▪ Kunnen verzoend worden door downward spiral model 

➢ Het gaat in 2 richtingen 
❖ Games kunnen een effect hebben op gewelddadige attitudes en 

die gecreëerde attitudes leiden tot sterkere voorkeur & meer 
spelen van gewelddadige games en dat zorgt weer voor een 
versterking van de attitude…. 

➢ Games kunnen geweld veroorzaken 
❖ Geweld zorgt dat je die games speelt 
❖ A → B → A → B →… 

o Vreemde suggestie 
▪ Slaat nergens op om het als verzoening te zijn 
▪ Wat hier verzoent wordt: ene partij gaat uit van media-effecten, andere partij gaat 

uit van persoonlijkheidskenmerken 
▪ Wat effectief verzoent moet worden: ene partij gaat uit van effecten, andere partij 

vind dat het nergens op slaat want games zijn onschuldig 

Game addiction 
• Vaak wordt game addiction gezien als een van de mogelijke negatieve effecten van games 

o Vraag: hoe kijk je naar concept “media-effecten”? 
▪ Oorzaak – gevolg (effect) 

➢ Spelen zich af in andere realiteit?? 
➢ Beide spelen zich af in realiteit 

❖ Overmatig gebruik van games is gevolg van de kenmerken van games 
→ Bepaalde kenmerken van games zorgen voor overmatig 

gebruik van games 

− Het ene gebruik vloeit over in het ander door 
verschillende levels waardoor langer spelen van 
games inherent is aan de manier waarop games 
zijn opgebouwd 

❖ Parallelredenering series: eindigt met cliffhanger zodat je de 
volgende aflevering wil zien 

→ Is bingeviewing een effect van media of is het gewoon een 
element van het gebruik van media? 

o Relevant vanwege de gerelateerde psychosociale en gezondheidsproblemen 
▪ Gezondheidsaspecten: fysiologisch gezien kunnen er nadelen ontstaan 

➢ Vb. gewrichtsproblemen, overwicht,… 
❖ Overmatig gebruik werkt gezondheidsproblemen in de hand 

▪ Psychosociale: games worden gezien als ‘wegblijven uit een context waar positieve 
effecten te verwachten zijn’ 
➢ Vb. online communicatie is geen echte communicatie 
➢ Gamen zorgt dat je geen sociaal contact hebt wat je nodig hebt om je te 

ontwikkelen 
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• Is het een ‘aandoening’? 
o Zeer frequent gamen (overmatig gamen) vs. Game addiction 

▪ Niet duidelijk wanneer men van welke spreekt 
➢ 2 elementen die literatuur ertoe brengt om te spreken van verslaving 

❖ Element van letterlijke afhankelijkheid 
= Feit dat er in datgene waaraan men verslaafd zou zijn een 
element zit dat die verslaving genereert en onderhoudt 

→ Vb. nicotine in sigaretten: merkt lichamelijk dat je product 
niet binnenkrijgt 

− Kan dat ook bestaan voor iets dat strikt genomen 
niet fysiologisch is? 

o Niet scheikundig aantoonbaar dat er een 
verslaving is 

❖ Het heeft negatieve consequenties 
→ Vb. alcoholverslaving o.a. wanneer het impact heeft op 

sociale relaties, werk,… 
➢ Beide elementen samen leiden globaal genomen tot een beeld van verslaving 

▪ Zijn beide minder duidelijk bij game addiction 
➢ Weten wel uit literatuur dat gamen bepaalde cognitieve processen in gang zet 
➢ Exp.: mensen die geen ervaring hebben Tetris laten spelen 

❖ Parameters die wijzen op cognitieve activiteit 
→ Voor mensen die er weinig ervaring mee hebben vraagt het 

veel cognitieve affectiviteit 
❖ Groep 1: instructie om komende weken intensief Tetris te spelen 
❖ Groep 2: geen instructie 
❖ Resultaat: enkele weken later teruggevraagd 

→ Groep 1 (groep die veel gegamed heeft tussendoor) kan 
met een veel hogere moeilijkheidsgraad Tetris spelen 

→ Cognitieve activiteit: groep 1 heeft niet meer cognitieve 
activiteit nodig dan de eerste keer dat ze het speelde 

− Zijn cognitief gewoon geworden aan bepaalde 
handelingen =>  hebben cognitief inzicht verworven 

o Zorgt ervoor dat het op den duur saai wordt 
(er is geen cognitieve activiteit meer nodig) 

o Problematisch gamen is niet gameverslaving 
▪ Te veel conceptuele onduidelijkheid over “game addiction” 
▪ “aandoening” op zich: stevig in schoenen staan om het zo te noemen 

➢ Niet echt dus een aandoening 

• Hoe kunnen we het verklaren? 
o Een aantal elementen in games verklaren waarom mensen relatief veel tijd eraan spenderen 

▪ ‘Trouw’: je bent er vertrouwd mee 
▪ Flow: soort perfecte gemoedstoestand 

➢ Moeilijkheidsgraad is perfect zoals je wil 
❖ Niet te saai, niet te uitdagend 

➢ Mensen verlaten niet graag de flow 
o Sociale interactie: het is niet zo dat games passief & onpersoonlijk zijn 

▪ Veel persoonlijke interactie tussen gamer & game 
▪ Gamen zelf & context kan je niet als geïsoleerd zien 

• Veel onderzoek heeft zich gericht op Massively Multiplayer Online Role-Playing Games (MMORPGs) 
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Serious games 
Kan je voor verschillende doeleinde gebruiken, o.a. educatieve doelstellingen 

Educatieve doelstellingen 

• Elementen van game addiction zijn dezelfde elementen die het mogelijk maken om het voor 
educatieve doeleinden te gebruiken 

o Hoe games in elkaar zitten is er perfect op afgestemd 
▪ Je vind iets makkelijker omdat het ene tot het andere heeft geleid 

➢ In games vind je een soort balans (flow) die voor iedereen individueel het 
tempo volgt dat voor het individu het aangewezen tempo is 

o Toepassing  
▪ Belangrijk element van krachtige leeromgeving 
▪ Je kan de theorie horen en direct toepassen 

➢ Een soort gesimuleerde omgeving waarin je de theoretische kennis hebt 
geactiveerd door het toe te passen 
❖ Zorgt voor betere leerresultaten 
❖ Games creëren relatief gemakkelijk zo een gesimuleerde omgeving 

→ Vb. basisbewerkingen wiskunde (optellen, aftrekken) 

− Winkel: wisselgeld geven 
 Hoofdargumenten waarom veel verwacht wordt van het inzetten van serious games in 

onderwijscontext 
o Studenten leren beter als ze intrinsiek gemotiveerd zijn 

▪ Spelelement biedt die mogelijkheid 
o Studenten leren beter als ze kunnen toepassen 

▪ Games bieden doorgaans een gesimuleerde omgeving 
o Andere redenen: 

▪ Onderwijs vandaag heeft afwisseling nodig 
➢ Kinderen vandaag groeien op in een zeer gemediatiseerde omgeving 

❖ Zijn niet meer in staat om een hele dag naar een leerkracht te 
luisteren, hebben een afwisselende context nodig 

→ Weinig empirische aanwijzinging! 

• Veel serious games ontwikkelt 
o Vandaag integraal onderdeel van lagere school onderwijs in Vlaanderen 

▪ Ook wel in middelbaar onderwijs 
▪ Wiskunde, economie, taal, … 

o Werkt het? 
▪ Overkoepelend antwoord niet evident 

➢ Geen samenvattend beeld in literatuur 
➢ 1 studie die je kan beschouwen als een soort stand van zaken (maar verouderd) 

❖ 56% van de studies vindt geen verschil 
→ Geen voordeel voor de ene, noch voor de andere vorm van 

onderwijzen 
❖ 32% vind wel een verschil, in het voordeel van serious games 

→ Amper 12% voordeel voor klassieke onderwijs 
➢ Interpretatie 

❖ Het is wel zo dat die studies gevoerd zijn op concrete cases 
→ Kunnen aannemen dat serious games zijn ontwikkelt voor 

stukken leerstof die zich goed lenen voor game context 
→ Gekeken naar bestaande initiatieven 

 Zit een soort vertekening: voordeel t.a.v serious games 
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❖ Het is wellicht eenmaal zo dat sommige stukken zich beter lenen 
voor games dan andere stukken leerstof 

→ Idee dat je er gebalanceerd mee om moet gaan 

− Goed idee om serious games te gebruiken voor 
leerstof die zich ertoe leent 

− Gedoseerd gebruiken want anders valt motivatie-
aspect weg 

 Contrast & balans zorgt ervoor dat het werkt 
▪ Recenter wellicht beter resultaat 

➢ Meer in het voordeel van serious games want games zijn beter geworden 
❖ Verschil tussen kwaliteit, aantrekkelijkheid van serious games en 

entertainment games was initieel zeer groot 
→ Gaandeweg zijn de serious games geprofessionaliseerd en 

beter geworden 

− Verwachting: beter resultaat door serious games in 
onderwijs 

o Maar overzicht bestaat nog niet! 

Andere doeleinden 
Liggen in elkaars verlengde 

• Gezondheid 
o Hoopt op attitude & gedragsverandering 

▪ Self-management 
➢ Vb. games waarbij kinderen dagelijks bepaalde medicatie moeten 

toedienen 
➢ Vb. smartwatch: dagelijkse update die soort vooruitgang vertonen 

▪ Preventie/informatie 
➢ Gamecontext ontwikkelen die mensen doet nadenken over eigen 

gedragskeuzes door informatie te geven & speler te confronteren met 
gevolgen van eigen keuzes 
❖ Leunt het dichtste aan bij social change 

➢ Vb. game over voedingskeuzes 
❖ Hoe kan je tieners gezonde snackkeuzes laten maken & hoe kan dit 

een patroon worden van gezonde voedingskeuzes? 
❖ Studie van 4 jaar 

→ Resultaat 12 – 14 jarigen: geen effect 
→ Resultaat 9 – 12 jarigen: wel bepaalde patronen in een 

andere richting kunnen duwen 

− Kleinschalig effect, maar is er wel 
▪ Distraction tool 

➢ Vb. Media worden ingezet in pijnbestrijding 
❖ Kinderen worden blootgesteld aan mediacontext tijdens pijnlijke 

behandelingen 
→ Behandeling wordt makkelijker doorstaan 

➢ Mediagebruik is op de een of andere manier echt cognitief iets actief 

• Social change 
o Vb. game waarbij adolescenten/tieners een gesimuleerde ervaring krijgen van hoe het is 

om in armoede te leven 
▪ Perspectief opwekken hoe het is om in armoede te leven & welke keuzes je moet 

maken 
o Empathie & bewustzijn aanwakkeren 
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Men gaat er te vaak vanuit dat media een impact hebben op mensen en dat als we media veranderen, we 
de SLV veranderen 

• Overschat de effectiviteit / het gevolg er niet van 
o Het gaat niet meteen een drastische invloed hebben 

• Onderschatting van de media zie je ook vaak 
o Media doen wel degelijk iets 

➔ Beide visies moeten genuanceerd worden: complexe grijze zone ertussen in 
 
 
 


