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MEDIA-EFFECTEN  

Agenda setting Media bepalen waarover we denken (niet wat we denken) 

 bepalen de prominentie (=salience) van onderwerpen op publieke agenda 
= 1ste stap in vorming publieke opinie 
-> onderwerpen topics ‘strijden’ om prominentie (slechts enkele zijn succesvol) 
Link priming en attribute priming. Of we eraan denken en hoe we eraan denken. 
Welke topics zijn top-of-mind? 

Limited effects model 1940, Lazarsfeld, limited effects model => jaren ‘60 
Maar in die context krijgen ideeën van Walter Lippmann (1922, Public Opinion) 
voet aan de grond. Presidentsverkiezingen 1968, Studie McCombs & Shaw 
(1972): media prioriteren campagnethema’s 
Agenda setting vooral voor unobtrusive issues (eigen ervaring) 

Acapulco typology 

 
2nd level agenda setting Er zijn verschillende kenmerken en verschillende prominentie. attributie 

Welke kenmerken/topics van het issue krijgen klemtonen. Vb Maggie De Block 
(dik) (vergelijk met framing theorie) 

Need for orientation (NFO) NFO = 1. relevantie 2. onzekerheid  
Lage, gematigde, hoge NFO  
NFO is voorspeller van nieuwsconsumptie en modereert agenda setting  link: 
Onbesliste kiezers 1972-studie: hoge NFO  
Minder belangrijk voor 2e level agenda setting 
Unobstrusive (geen eigen ervaring) 

3th level agenda setting Agenda setting is geen lineair proces maar complexer. Men gaat er van uit dat 
er veel media aandacht in een bepaalde tijd en bepaald publiek vindt dit 
interessant. (empirisch benadrukt lineair) 

- Het is eigenlijk complexer, rekening houden met associaties, brein als 
associaties van netwerken. Andere concepten worden aangewakkerd, 
verschillende onderwerpen worden aan elkaar gelinkt. 

- Vb mening vormen over bepaald politiek figuur, kans is klein dat je 
enkel aan heel recent media-artikel gaat denken over die figuur, maar 
linken. 

- 1) menselijk brein= netwerk van associaties 
- 2) associaties tussen topics en tussen kenmerken van topics. 
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Framing Hoe informatie gepresenteerd wordt (een frame genoemd) beïnvloedt hoe 
mensen die informatie verwerken. 
= gain en loss frame (strategisch presenteren, risico nemen) 
Frames zijn abstracties die een structuur aanbrengen in de betekenis die in 
boodschappen wordt gelegd MAAR er wordt op veel verschillende manieren 
naar het concept gekeken. 
Bvb. War frame = in slag, dood, veroveren 
Link 2nd level Agenda-setting is een accessibility effect en framing is een 
applicability effect 

Sociologisch Attributietheorie = oorzaak - gevolg(Heider)  
Frame analysis – mensen hebben schema’s in hun hoofd die ze toepassen en 
kaderen in bepaalde situaties (Goffman) 
Primary frameworks: Sociaal-geconstrueerde categorieën voor 
informatieverwerking, ‘kapstokken’ om het publiek te beïnvloeden 

Psychologisch Frames of reference (Sherif), reference dependency (je hebt kader nodig) 
Kahneman & Tversky: Reference dependency ~ interpretatief schema; zo’n 
schema kan worden opgewekt – domein risicovolle keuzes, prospecttheorie 
(keuzen presenteren als verlies, mensen nemen risico om verlies teniet te doen) 

Information effect Nieuwsberichten bevatten informatie en frames; hoe onderscheiden we beide? 
Packages van informatie, beelden, argumenten, …; hierin vormen frames het 
verbindende element 

• Nieuw issue: informatie en frames zijn wellicht nodig  

• Ingebed issue: frames zijn genoeg voor effect vb. abortus – foetus – 
baby  

Persuasion effects Framing en persuasion hebben gemeen dat een bepaalde voorstelling van 
inhoud attitudes in een voorspelbare richting kunnen beïnvloeden  Maar er zijn 
ook verschillen:  
Intentioneel >< niet noodzakelijk  
intentioneel/bewust => verschillende processen  
persuasion effects = aanvaarden ( attitude effect) 
Framing is geen attitude effect, maar een interpretatie effect 

frame contest Framing als afhankelijke variabele: Frame building 

• Nieuwsproductie=normen en waarden, organisatorische beperkingen,  
externe druk, routines, ideologische overtuigingen van journalisten   

• Beïnvloeders = inconsistente bevindingen over success rate  

• Culturele context= Belang van cultural resonance, Van Gorp: Cultural 
stock of frames 

Frame setting Frame als onafhankelijke variabele: 
Entman (1993): een frame moedigt aan associaties te leggen tussen een issue 
en relevantie bedenkingen over de definitie, oorzaak, gevolgen en oplossing van 
dit issue – Applicability 

• Associaties tussen nieuwe elementen – nieuwe issues 

• Associaties tussen bestaande elementen 

• Associaties leggen lukt niet altijd 

Problemen • Korte-termijn experimenten, maar lange-termijn effect (gecreëerd bij 
blootstelling met lange werking- in een veel later stadium)  

• Kortzichtige focus op specifieke frames (bv. gain-loss) en dus beperkt 
inzicht in duurzame master frames  

• Zuivere en gecontamineerde framing studies worden door elkaar 
gehaald 
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Cultivation Theory George Gerbner (grondlegger, dokter communicatiewetenschap, dood) 
Vertrekpunt: Televisie creëert een symbolic environment 
Coherent systeem van boodschappen bedoeld voor grote en diverse publieken 
die dat op een niet-selectieve manier consumeren. 
Blootstellingseffecten op langetermijn, geaggregeerd.  
Genre-specifiek. 
Televisie als storyteller 

- Verandering door industriële revolutie (krant massaproductie) 
- Economische revolutie (manier van advertenties, reclame delen = 

vooral in Amerika) 
- Kijkers zijn consumenten 
- Elektriciteit (meer tijd door meer licht, tv als ontspanning 

Mean world syndrome Is een term, bedacht door George Gerbner, die wordt gebruikt om het 
fenomeen te beschrijven waarbij gewelddadige inhoud van media-uitzendingen 
ervoor zorgt dat kijkers de wereld als gevaarlijker waarnemen dan ze eigenlijk 
is.  Cultivatie door TV kijken (joggen ’s avonds) 
Latere uitbreiding naar andere domeinen • Werk • Huwelijk • Politiek 

Cultural Indicators Project • Jaren ‘60  
• Driestaps onderzoek:  

•Institutional Process Analysis (hoe media die boodschappen maakt) 
• Message System Analysis (inzoomen op een groep, hoeveel mannen 
zijn dokter in series) 
• Cultivation Analysis (meer of minder TV kijken, lichte of zware kijkers, 
hoe groot is het effect op gedragingen? ) 

Violence profiles 1. Veel geweld 
2. Homogeen wereldbeeld ( geweld is universeel, humor is moeilijker) 

= welke mensen zijn dader en welke mensen zijn slachtoffer? 
Link met system analysis 

Cultivation differential Hypothese cultivatieffect =  verschil in antwoorden bij lichte en zware kijkers op 
antwoord violence profiles 

Effectenstudies  • Geen persuasief voor/na effect  
• Receptie-analyse & selectieve blootstelling  
• Erkent het bestaan van polysemie (verschillende betekenissen)  
• Geen one-way push process, maar interactie, dynamiek, LT interactie 

Cognitieve processen Hawkins & Pingree (1982): leren & constructie / Potter: perceived reality / 
Shapiro & Lang (1991): vermengen van feit en fictie / Shrum (1977): men vergeet 
de bron van informatie en gebruikt heuristieken (link social cognition theory) 

Mainstreaming (Griffin) Mainstreaming is the blurring, blending, and bending process by which heavy TV 
viewers from disparate groups develop a common outlook on the world through 
constant exposure to the same images and labels on TV.” Laag opgeleide 53% = 
43% zware kijkers (mean world syndrome) 

Resonance Congruentie tussen wat men ziet op televisie en realiteit Double-dose effect 
(geweld op TV en geweld in eigen leven) 

Internationale cultivatie Afhankelijk van kanalen, tijd, diversiteit van de televisiecontent: hoe 
homogeen? + culturele setting + percepties van realisme + methodologie en 
operationalisering 

Cultivatie en het digitale 
tijdperk 

Ontwikkeld in jaren 60, TV is erg veranderd, nu meer fragmentatie ( minder 
effect (minder homogeen) want andere media zoals netflix) 

Toekomst cultivatie Nog steeds één symbolische omgeving of hyperindividuele filterbubbel? 
Inschatting van kijkvolume minder accuraat door TV kijken? FB, Youtube, … 
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Social Cognition Theory L.J. Shrum  tegenpool Gerbner 
= welke overtuigingsprocessen in aankopen, onderliggende processen cultuur 
black box tussen (sociale) informatie en uitkomst. In sociale situaties reageren 
mensen op een bepaalde manier. 

Cognitive Process 
Models 

Kritiek =  
1. Weinig steun voor een “groot” effect  
2. Geen aandacht voor onderliggen mechanismen 
Oplossing= 
1. Oorzaken van “kleine” effecten: moderatie en mediatie  
2. Interne validiteit verhogen  
3. Tegenstrijdige resultaten uitklaren 

Heuristic/sufficiency 
principle 

welke informatie wordt gebruikt? Juist datgene dat mensen nodig hebben. 
Motivation + probability belangrijke beïnvloedende factoren. 

Accessibility principle hoe toegankelijk is die informatie? Hoe toegankelijker, hoe meer waarschijnlijk 
we het gaan gebruiken. (media-effecten) 

Wat bepaalt dat 
informatie toegankelijk 
is? 

1.Frequency & recency (cultivatietheorie, herhaling) 
2.Vividness (drama, levendigheid, horror, fictie, non-fictie) 
3.Verbonden met gerelateerde constructen (associative network/spreading 
activation model) 

Wat zijn de gevolgen van 
verhoogde 
toegankelijkheid? 

hoe groter de kans dat een construct gebruikt zal worden  
• Beoordelingen van personen  (haarkleur) 
• Beoordelingen van waarden en attitudes (Greta) 
• Beoordelingen van grootte of waarschijnlijkheid (vrouwen verpleegster) 

• Availability heuristic (is die info aanwezig? ) 
• Simulation heuristic (kan je het je voorstellen?) 

Accessibility is een 
cognitieve mediator van 
media-effecten 

• Nieuwsberichtgeving & perceptie van een issue/person (agendasetting) 
• Televisie kijken & sociale perceptie (cultivatie) 
• Mediablootstelling & agressie (priming) 

Kritiek op 
cultivatietheorie 

Hughes (1980): spurious correlation = schijnverband / Hirsch (1980): niet 
falsifieerbaar / Potter (2014): te generisch = te algemeen geformuleerd 

Oplossingen kritiek op 
cultivatietheorie 

“black box” = identificeren boundary conditions, alternatieve verklaringen minder 
plausibel maken  cognitive process models! (1 en 2)  

First order model Heuristic processing model of cultivation effects / accessibility model  
1. TV kijken verhoogt toegankelijkheid (snelheid in antwoord, info ophalen bij 
voorbeeld moord) 
2. First order effecten zijn gebaseerd op geheugen en volgen heuristieken (risico-
inschatting)  
3.TV exemplars worden niet afgeschreven (waar hebben ze die info geleerd, risico 
inschatting en TV kijken (cultivatie) 
4.Motivatie om informatie te verwerken modereert het cultivatie-effect 
5.Mogelijkheid om informatie te verwerken modereert het cultivatieeffect 
1. TV-kijken beïnvloedt toegankelijkheid 2. Toegankelijkheid medieert cultivatie 3. De TV-voorbeelden 
worden niet ‘afgeschreven 4. De verwerkingsmotivatie is laag 5. De verwerkingscapaciteit is laag 

= black box kunnen openen, boundery conditions (wanneer treedt het op?) 
= minder motivatie = minder tijd om na te denken 

Source priming 
verklaring 

Eerste vraag: kijk je veel TV? Tweede vraag: risico-inschatting = onbedoeld 
herinneren aan bedoeling 

Involvement verklaring Hoe betrokken is uw participant bij het onderzoek?  

Tijdsdruk verklaring Telefoon enquête snel antwoord, meer of minder tijd beïnvloedt de cultivatie 

Second order effect Memory based komt zelden voor in praktijk  
- 1th order geheugen en 2de orde: Cultivatie als online overtuiging  

o Link met onderzoek naar persuasieve communicatie  
o =meer motivatie = meer tijd = meer beïnvloeding  

- Shrum, Burroughs, Rindfleisch (2005)  
- Implicatie voor de toegankelijkheid van attitudes  

Hoewel groter maatschappelijk belang, betrekkelijk weinig concrete onderzoek 
voorhanden 
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Priming … het (korte-termijn) effect van een voorafgaande stimulus (bv. media) op hoe we 
reageren op een volgende stimulus. 
Een brede definitie is niet opportuun, want slaat in feite op elk mediaeffect; het 
tijdselement is belangrijk om priming af te bakenen 

Domein 1: Violence - Josephson, 1987: media primen ‘agressie’ tijdens sporten, gewoon en 
agressief programma (beeld ruis) en daarna LO 

- Carnagey & Anderson, 2005: belonen van geweld in Carmageddon 
verhoogt agressie en priming agressieve cognities is het mechanisme (niet 
arousal of competitie) 

- Meta-analyse Roskos-Ewoldson et al (2007) vinden inderdaad een verband 
tussen media-agressie en agressie in iemands leven. 

Domein 2 : Nieuws en 
politiek 

In welke mate kan mediaberichtgeving ervoor zorgen dat bepaalde stukken info 
meer aanwezig zijn om zo oordelen te maken. 
Krosnick & Kinder: Pres. Reagan, switch van binnenlandse naar buitenlandse focus 
door uitbreken Iran-contragate/ Sterker bij gemakkelijkere en bekendere issues 
/Complexer dan “deze informatie wordt gebruikt, andere niet” – nieuws beïnvloedt 
de mix van gebruikte informatie 
Politieke priming = mix van gebruikte info die wordt beïnvloed door het nieuws vs 
cognitieve priming bij politiek 

Derde domein: 
stereotyping 

hoe stereotiep gaan we handelen, nadat we zijn blootgesteld op media. 
- Gender (verkrachtingsmythe) 
- Ras/huidskleur (zwarte verdachten en doodstraf) 
- Gezondheid (roken 

Network models of 
memory 

Wat associeer je met de kleur rood. Geheugen = associatief netwerk. 

Een priming effect is 
een functie van 

- Intensity (frequentie of duur) = Tegenstrijdige resultaten  
- Recentheid (uitdovend, dus niet chronic accessibility) = Weinig 

systematisch onderzoek WEL: Roskos-Ewoldsen: Reagan studie 

Berkowitz’s Neo-
associationistic model 

Interpreteert gedrag als agressief OF reageert agressief 
Dit neemt af met de tijd. 

Anderson’s General 
Affective Aggression 
Model GAAM 

FASE 1= we zitten in een bepaalde fase die agressie gaat primen. 
(gespeeld/gekeken) 
FASE 2=situatie interpreteren, prikkels, aroused (duw op fuif, terug kloppen) 
FASE 3= reflecteren → gecontroleerde gedragingen en interpreteren (2X denken) 

Politieke Priming - Uitbreiding agendasetting 
- Availability heuristic, maar niet overtuigend  
- Tewksbury & Price’s model of political priming  
- Sterk gebaseerd op network model  
- Rol voor applicability 
- Korte-termijn priming voorbeelden passen in dit model, maar er zijn veel 
- lange-termijn politieke priming voorbeelden – wat moeten we daarmee?  

o Het Tewksbury-Price model is niet goed  
o Die lange-termijn effecten zijn eigenlijk een soort politieke 

cultivatie 

Mental models “problemen” met priming modellen:  
- Verschillen tussen fenomenen zijn groot  
- Geen theorie die stereotype priming omvat  
- Secondary appraisal in GAAM niet voor pol. Priming 

… priming is complexer, daarom “comprehension                                
- Mutable                                                                         baby helpen- baby België -baby PIA 

- Dynamic  
- Situated in time  

complexer dan network visie op geheugen - Mental models zijn complex 
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THEORIEËN IN HET KORT - VERGELIJKEN 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

7 

Social Cognitive 
Theory 

Albert Bandura – Waarom gedragen 
mensen zich agressief? 
Begrijpen hoe mensen leren en 
gemotiveerd worden om bepaald 
gedrag te stellen door het observeren 
van anderen. 
Link priming  soms zie je iets en dat kan 
zorgen dat je op een bepaalde manier reageert.  

Agency “whereas factors external to us may influence our actions, the origins of our actions 
are internal.” Agentic perspective – mensen zijn plastisch, passen zich aan 
=Symbolizing capability - Self-regulatory capability -Self-reflective capability- Vicarious capability 

Symbolizing capability symbolische info oppikken en omzetten in cognitieve modellen 

Self-regulatory 
capability 

Zelfregulering van motivatie, gevoelens en gedrag naargelang eigen waarden en 
normen. Observeren gedrag (belonen/straffen)  

- Discrepancy production (haalbare doelen/actief) 
- Discrepancy reduction (reactief/observeren) 

Self-reflective 
capability 

Evaluatie van match tussen cognitive projectie en realiteit  
- Enactive verification (actief bekijken is gedrag goed), vicarious verification 

(indirect via anderen), social verification (anderen om input vragen), logical 
verification (objectieve feiten) 

- Self-efficacy 
- Projecteren van gedrag op jezelf 

Vicarious capability Niet alleen directe ervaring, maar ook indirect via observational learning 

Mechanismen van 
observational learning 

- Attention = wat wordt geobserveerd en wat wordt meegenomen? 
- Retention= Wat ga je onthouden? 
- Motor reproduction = vertalen van symbolische modellen naar 

gedrag/actie (fysieke mogelijkheid) 
- Motivation = we moeten gedrag willen stellen 

Motivation • Direct motivators  
• Vicarious motivators (via anderen) 
• Self-produced motivators (je belangen/waarden sorteren) 
 + self-efficacy 

Abstract modeling ➔ Geen imitatie 
Higher level learning normen en waarden / creativiteit  
• Verwerven en aanpassen van emoties (empathie) (coping mechanism) 
= cognitieve self-arousal 

Motivational effects 
van observational 
learning 

• Vicarious motivators: wat we verwachten dat de uitkomst zal zijn => Vaak 
toegepast op “transgressive conduct”  
• Social sanctions - media  
• Self sanctions – justifications – media 

Vormen van 
disengagement 
practices 

- Niveau van het gedrag: moral justification, exonerative comparison, 
euphemistic language  

- Niveau van individu: displacement/diffusion of responsibility 
- Niveau van gevolgen: minimaliseren, ter discussie stellen  
- Niveau van het slachtoffer: attribution of blame 

Implicaties  - Leer-effecten: focus op het cognitieve, nood aan fake target  
- Performance effects: focus op (voorspellers van) gedrag, noodecht target  
- Desensitization effects: klemtoon op gebrek aan ‘arousal’  
- Social construction of reality effects: zie cultivatie-aanpak  
- Controlled experiments, correlational studies, controlled field studies, 

naturalistic studies 

Media-effecten en SCT 
(onbedoelde effecten) 

Agressie = Bandura, Ross, Ross (1963): Bobo doll experiment Gezondheid = hook-
ups, roken Stereotiepen: gender 

Media-effecten en SCT 
(bedoelde effecten) 

Prosociaal mediagebruik  (sesamstraat) Entertainment-Education (soaps) 
Gezondheid (campagnes) Nieuwe media (Verhooge self-efficacy, negatieve 
attitudes en gedrag)  body image 
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Elaboration likelihood 
model 

=systematisch omgaan met grote, kleine en tegenstrijdige effecten door bewust 
en onbewust proces. =nadruk zwakte cognitive response theory 
(schema) Mensen kunnen gemotiveerd zijn om boodschap te verwerken, dan kan 
het zijn dat je het centraal gaat verwerken, wat leidt tot een duurzame 
attitudeverandering. Obv een aantal kenmerken van die boodschap je laten 
beïnvloeden. 
ELM  

- Legt processen bloot doorheen welke variabelen invloed uitoefenen op 

persuasie 

- Maar variabelen kunnen in verschillende situaties de processen anders 

beïnvloeden. 

Direct VS indirect Direct vs indirect effects – informeel anekdotisch bewijs 
Propaganda zal sowieso een effect hebben. 
Indirect effects model= attitudes spelen een belangrijke rol in het verband tussen 
media en gedrag. Sterke empirische onderzoeken, omdat er veel complexere 
zaken aan de grond liggen.  

Attitudes Wat?  Het positief of negatief evalueren van anderen, van dingen, van issues 
- Expliciete attitude; daarvan ben je je bewust 

- Impliciete attitude; niet bewust (heel universeel staan we tov oud 

negatiever, gaan kiezen tussen x of y zonder echt bewust te zijn waarom) 

- Heel vaak is gedrag gerelateerd aan (nieuwe) informatie. 

Communication/ 
persuasion matrix 
model 

= effectieve com vindt pas plaats wanneer er verschillende stappen zijn 
doornomen in een specifieke volgorde. Bron-bericht-ontvanger-kanaal-context al 
die verschillende kenmerken hebben invloed op de output. 
Output= exposure, attention, interest, comprehension, acquisition, yielding, 
memory, retrieval, decision, action, reinforcement, consolidation 
Elke input variabele kan voor zeer verschillende effecten zorgen op de output. Vb 
als je intelligent bent ga je anders tov zaken staan, je zal minder snel van je 
standpunt weggaan. 

- Sequentiële aspect wordt overschat 

- Suggereert dat de eerste vijf stappen voldoende zijn voor yielding 

Cognitive response 
theory 

Gaat niet zozeer over stap per stap 
Gaat in op de beperkingen van de input/output matrix 
Klemtoon op de herhaling waarmee individuen relaties leggen tussen informatie 

- Role playing= bepaald standpunt innemen, argumenten zoeken kan een 

attitudeverandering teweeg brengen. 

- Mere thoughts= louter en alleen nadenken over een bepaald thema kan 

attitude verandering teweeg brengen. 

Mensen zijn actieve deelnemers, ze linken/associëren datgene in hun hoofd met 
de bepaalde context. 
Rol van valence en extent of thinking. 
Self-validation; vertrouwen in argumenten modereert. Wij als mensen hebben 
bevestiging/validatie nodig. 
= deze theorie gaat sterk uit van systematisch denken, cognitief proces, gedachten 
analyseren in hun hoofd zijnde pos of neg. 

Centrale route - Effortful, veel moeite en tijd ingestoken 

- Voorwaarden: motivatie + in staat zijn +  duidelijk 

- Attitudes veranderen door doordacht proces waarin men aandachtig de 

persuasieve boodschap bekijkt, analyseert in het licht van eerdere 

kennis/ervaring en evalueert. 
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- Attitudes die meer accessible zijn die meer noodzakelijk zijn of accuraat, 

meer vertrouwen, langdurig voorspellend en resident 

Perifere route - Effortful activiteit is niet altijd nodig 

- Simpele cues gebruiken om te evalueren 

- Filmpje → lachen → positieve attitude 

- Kan krachtig zijn op KT maar emoties vervliegen over tijd, gevoelens 

veranderen, cues kunnen los komen van de boodschap. 

- Attitudes; minder accessible, minder duurzaam, minder langdurig 

Sleeper effect Persuasieve boodschap centraal verwerkt maar perifieer tegengesproken 
Kans is groot dat perifere tegenstelling vervaagt maar attitude gevormd door 
centraal te linken zal terugkeren 

Persuasie volgens ELM MAAR ook verschillende factoren die rol spelen in persuasieve situaties en vooral 
amount of thinking. 

- Algemene motivatie 

- Relevantie (sterke vs zwakke argumenten) 

- Vertrouwen in bron (motivatie om na te denken) 

- Vragen ipv beweringen (vb kirsten stewart – onverwachte mismatch met chanel) 

- Onverwacht element in de boodschap 

- Kenmerk van een boodschap die de amount of thinking kan beïnvloeden.  

MAAR niet alleen motivatie, ability is noodzakelijk 
- Herhaling (sterke vs zwakke argumenten), als je herhaalt bij sterke 

argumenten dan gaan ze meer favourable thoughts hebben 

- Geen verstoring (sterke vs zwakke argumenten), wordt je gestoord 

minder unfavourable thoughts dus meer persuasion. 

Succesvolle persuasion 
volgens ELM 

-motivatie en ability variabelen tezamen suggereren 
- matige herhaling van boodschappen maar variatie in argumenten en cues 
Vinted; andere argumenten, andere cues (andere personen) 
Argument= informatie dat iets zegt over het voordeel van hetgeen gepromoot 
wordt. 

- Aantal argumenten 

- Uiterlijk 

- Schijnbare expertise 

- Lengte van boodschappen 

MAAR wanneer de motivatie en ability laag is kan het ook gezien worden als 
perifere cues 

Dezelfde elementen 
kunnen verschillende 
rollen spelen 

Bronfactoren= expertise soms als perifere cue, soms als motivator voor 
systematisch verwerken 

-  Wanneer er elaboratie is kan je expertise gebruiken als manier om 

systematisch na te denken. 

Boodschapfactor = zwakke argumenten toevoegen is een goed idee bij lage 
motivatie, maar net niet bij hoge motivatie.  Wat is de kwaliteit van die 
argumenten als je centraal denkt. Bij lage motivatie neemt het aantal argumenten 
toe. Zwakke argument toevoegen bij hoge elaboratie (hoge motivatie) mensen 
hebben minder perusasal thoughts. Minder beïnvloedbaar. 
Ontvangersfactoren: emotie door omringende boodschap, werkt anders 
afhankelijk van involvement.  Filmpje grappig, positieve gedachten emoties, 24-
uren loop als voorbeeld 
Lage elaboratie heeft een rechtstreeks effect op attitude/gedrag 

Attitude - gedrag Perspectief 1: theory of reasoned action  
Perspectief 2: Fazio, correspondentie van gedrag met attitude-richting Perspectief 
3: Bandura; lage self-efficacy 
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Uses and 
Gratifications Theory 

Kritiek op mechanistische visie op media-effecten  
• Klapper (1960)  
• Mediagebruik plaatsen in een context: inzicht in die context is noodzakelijk voor 
een begrip van media-effecten  
• Functionalistische benadering in U&G onderzoek:  

• Lasswell: 4 functies van de media (surveillance (geïnformeerd blijven 
docu’s), correlation media beïnvloed beeld oorlog (vietnamoorlog), 
cultural transmission (series gezinsstructuur), entertainment) 
• Lazarsfeld & Merton: narcotizing dysfunction (consument en boodschap) 
• Horton & Wohl: parasociale interactie (weerman zegt dag, dag 
terugzeggen) 
• Katz: motieven 

Audience-centered approach (wat doet gebruiker met media?) 
• Centrale stelling: Why do people use media and what do they use them for?  
• Doelbewust, actieve, verantwoordelijke consument  
• Competitie met andere activiteiten/kanalen 
Een focus op de sociale en psychologische oorsprong van onze behoeften die 
verwachtingen creeëren over media en andere kanalen dat leidt tot bepaalde 
patronen van mediagebruik  en resulteert in een behoeftevervulling en andere, 
meestal onvoorziene uitkomsten 

5 Assumpties 3 Doelen hoe, waarom en uitkomst 
1. Communicatiegedrag is doebewust 2. Publiek is actief 3. Sociale en 
psychologische factoren spelen een grote rol 4. Competitie met functionele 
alternatieven 5. Publiek is niet machteloos 6. Methodologisch: self-reports 7. Value judgments 

Typologieën Lazarsfeld (waarom luisteren naar radio? Relatie met host? Iets winnen?) 
Lull (gezinssituatie en TV, structuur) 
McQuail (sociale achtergrond en waar je naar kijkt) 
5 doelen voor mediagebruik: • informatie en educatie • identificatie met 
personages of de situatie • entertainment • sociale connectie, interactie                           
• ontsnappen van stress in dagelijks leven 

Kritiek Té gecompartimentaliseerd / Vage constructen, geen uniformiteit / Publiek is te 
actief / Methode van onderzoek / Geen universele behoeften, sterk individueel 
verschillend 

Actueel onderzoek • Typologie van motieven  
• Vergelijkingen tussen verschillende media  
• Omgevingsfactoren aan mediagebruik linken  
• Gratifications sought en gratifications obtained  - Expectancy value  
• Motieven spelen rol in effecten  
• Het verwerken van U&G in andere theorieën Slater (2007): reinforcing spirals 
perspective  
• Meetmethodes 

Gratifications sought Zelfde doelen van mensen 

Gratifications   
obtained  

Wel zelfde doelen, maar verschillende uitkomsten 

Audience activity Het gebruik van een specifiek medium hangt af van de noden en doelen, Continuüm 
van actief naar passief, eerste keerpunt, selectief kiezen welk kanaal je gebruikt, 
media-effect 
Voor het kijken surveillance behoefte, informatiebehoefte. Opdeling in twee 
motieven= proactief VS passief, Ritualised (grote volumes kijken – gewoonte) VS 
instrumental (bewust kiezen welk medium en welke inhoud) 
Link cultivatie (uitkomsten) en deze theorie voorspellers, motieven. Consument 
actief, afweren tegen fictie dan is cultivatie kleiner. 

Omgeving => 
mediagebruik 

• Dependency – gebrek aan alternatieven • Omgevingsfactoren (bv. ouderen) • 
Persoonlijkheidskenmerken • Sensation seeking, Big five 
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Third person effect Ik niet, anderen wel  De veronderstelling dat media invloed hebben, is zo sterk 
dat media daardoor invloed hebben. Meer bij onwenselijke boodschappen. (Tabak) 
1983: Davison = media hebben invloed op anderen en geen of weinig effect op 
mezelf. 

Link andere domeinen Past in public opinion onderzoek: klemtoon op perceptie 
Past in communicatie-onderzoek: self-other through prism of media effects. In het licht van 

media-effecten. 

Past in Psychologie: unrealistic optimism, self-serving bias. Risico voor mezelf en risico 

voor de samenleving. We zien ons zelf los van de samenleving. Jezelf minder vatbaar maken voor 
schadelijke effecten. Mensen schatten zichzelf als superieur. 

Onderzoek  Onderzoeksopzet 
- Hoe sterk denk je dat dit opzet invloed heeft op jezelf 
- Hoe sterk denk je dat dit opzet invloed heeft op anderen 

Nieuws – Reclame - Entertainment (geweld) 
Meta-analyse geeft ons een mooie samenvatting van wat we weten. R .50 het verschil op mezelf en op 
anderen. Het verschil is aanzienlijk, significant effect gevonden. 

Bestaat dit effect 
echt? 

Is het wel echt een effect of is het iets dat door onderzoekers wordt aangespoord. 
1. Hoezeer wordt “jij” beïnvloed door deze reclame. Mensen nemen dit 

persoonlijk alsof ze een object zijn. Ben je het eens met de stelling, 
mensen worden beïnvloed door reclame? – licht het aan de vraagstelling? 

2. Volgorde vragen. Antwoord op vraag 1 kan invloed hebben op je 
volgende antwoord. Je eigenwaarde behouden waardoor je gaat 
onderschatten hoezeer je er zelf wordt door beïnvloed.  

3. Maar experimenten bevestigen third person effect 

Verklarende 
mechanismen 

1. Self-enhancement 2. Need for control 3. Projection 4. Attribution bias 5. Focus of attention 6. Media 
schemas 7. Perceived media exposure 6. Self-categorization 7. Lack of access to own mental processes 

Self-enhancement Beïnvloed worden door reclame, effect op jezelf naar beneden halen en van 
andere omhoog halen. 

Need for control Nood om controle te hebben op situaties. Mensen gaan er van overtuigd zijn dat 
ze geen effect hebben van media, zodat je beter met jezelf kan leven. Coping 
mechanismen in deze media-rijke wereld. 

Projection  Jouw ideeën gaan projecteren op anderen. Afstand creëren tussen zichzelf en 
anderen die dit meemaken van effect. 

Attribution Bias mensen gaan hun eigen acties toewijzen tot externe factoren. Ik ervaar deze 
effecten door externe factoren, maar anderen ervaren dit sterker door … 

Focus of attention ik ben sterk genoeg om door media te prikken, anderen gaan dit niet kunnen en 
zijn daardoor gevoeliger voor media-effect 

Media Schemas media in de wereld gestuurd dus er moet een effect zijn op mensen. Publiek dat 
sowieso media effect zal ondervinden. 

Perceived media 
exposure 

Anderen worden meer blootgesteld, ik ken mijn eigen media dieet en weet dat 
andere meer kijken. 

Self-Categorization Fit zoeken tussen zichzelf en andere boodschappen. Jezelf en andere 
categoriseren en dan media effect bestuderen. 

Lack of access to own 
mental processes 

Bij andere opmerken wat het effect op hun mentale processen zal zijn.  

Is het effect 
conditioneel? 

Boodschapskenmerken: mensen schatten meer in dat anderen beïnvloed worden 
maar zichzelf niet. Zoals alcoholreclame. Hoe groter de afstand tussen jezelf en 
anderen hoe groter effect. Similarity, in – out groep 

Ego involvement -Hostile media bias; media als aanvaller op hun groep, media zal altijd andere 
kant, andere media kiezen. 
-Tegenovergestelde hostile media bias: biased assimiliation. Ofwel denken dat ze 
wel aan hun kant staan of net niet. Ego evolved groter of kleiner  

Gevolgen -Defiance: reageren op media, resistentie (weerstand), of echt tegenstand 
innemen. Vb censuur: geweld heeft effect op mensen, gaan censureren.                       - 
Compliance: aannemen dat media invloed heeft op anderen, sociale norm uit 
afleiden. Vb roken. Starcity perception, product is schaars -/ wenselijk = actie nemen 
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Geweld  Positief: Anticiperen op geweld (cultivatie) 
Negatief: mensen zien agressief worden kan leiden tot agressie. 
Link cultivatie theorie Gerbner. Geweld = universeel, hetzelfde met seks. 
Glenn Sparks: Brian Lamb School of Communication Purdue University = 
cognitieve en emotionele effecten van media op angst en criminaliteit/geweld. 

Mogelijke schadelijke 
effecten aan 
blootstelling 

- Roots in belangrijke theorieën over media-effecten 
- Vb: batman, joker, Trump video games violence- glorification of violence 
- Vb captivity, te eng voor kinderen, expliciet, motion-picture Association heeft 

er nu een ingreep op genomen, limieten van geweld in publieke ruimtes. 

Onderzoek 
geschiedenis 

- Payne Fund studies (’20, ’30) = startschot van geweld in media 
- ’30 Dale (inhoudsanalyse = 1000 films die geanalyseerd worden of geweld in 

voorkomt), Blumer (imitatie) = in welke mate zie je geweld en in welke mate 
doet je denken aan je gedrag 

- ’50: Wertham (stripverhalen) = bij kinderen, frequentie geweld in 
stripverhalen is hoog. Grote toename jaren 50 en 60 door opkomst Tv 

- ’60: 90% Amerikaanse huishoudens kijkt TV 
- Amerikaanse overheid uit bezorgdheid, veel controverse 
- Rapporten (E.g. US Surgeon General in ’72) 

Wat is (media)geweld? Overt = opmerkzaam Physical force =  fysiek geweld 
The overt expression of physical force against others or self, or the compelling of 
actions against on’s will on pain of being hurt or killed. 
Gerbner (heeft deze opgesteld, cultivatie, attitudes, sfeerwereld) 
Hier beperkt tot fysiek geweld 
Inschatting van prevalentie van geweld op TV: 8u per dag 

Leidt mediageweld tot 
agressie? 

- Eerste studies = veel controverse en kritiek ( Bandura & Bobodoll) ethisch 
onverantwoord. Is dit wel een goede weergave van agressie, want was een 
pop, meten ze agressie of imitatie? 

- 2000: Joint Statement, overheid, 6 professionele gezondheisorganisaties 
brengen rapport over schadelijke effecten uit. 

Zonder twijfel is er een correlatie/effect tussen media en geweld gedrag. Klein tot medium media effect. 
(r 13 to 32).  

Kritiek en controverse 1. Exclusieve causaliteit; één oorzaak en gevolg, entertainment is niet de 
Sole= enkele of belangrijke factor voor deelname aan agressie. Er zijn 
genoeg andere redenen. 

2. Statistische significantie, hoe belangrijk is dat effect nu, hoe belangrijk 
zijn de resultaten, er is een significant effect als P < 0.5  

3. Sociaal belang, we hebben getallen over deze effecten en hoe vertaald dit 
naar het publiek, vb film over massa schietpartij effect dat 1 iemand 
geweer zal meenemen. Toch geen effect op groot publiek maar wel op 1 
persoon. Hoe vertalen we zo een getal nu naar een maatschappij. Elk 
media-effect kan leiden tot iets, vb geweld. Maatschappelijke belangen. 

Externe validiteit van labostudies, kunnen we dat vertalen naar de buitenwereld 
toe. Eigenlijk is dit niet zo, je kan oorzaak en gevolg zien, maar dat is dan ook alles, 
vb college students metingen zijn niet agressiemetingen, je kan niet een geweer 
meenemen en zien of die iemand neerschieten, enkel een KT studie want 
studenten kunnen er niet dagen blijven. Media-effecten stapelen zich op op LT, 
jongens en meisjes gelijk, manier van agressie meten moet echt zijn 

Experimenteel 
onderzoek 

- = experiment betekent causaliteit, vaak kleine groepen van mensen 
blootstellen aan iets en vergelijken met andere groep 

- Oudere studies bij kinderen, jaren 70, significant omdat dit de doelgroep is 
waar er het meeste zorgen wordt over gemaakt. 5-9jarigen geweld laten zien 
en dan knopje je kan kind pijn doen of niet, kinderen die pijn gezien hadden 
gaan langer op pijn knop duwen 

- Klassiek experiment door Berkowitz= provoke (trigger, uitdagen), gedrag 
provoceren, mensen irriteren,provocatie 
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- Zillmann’s onderzoek: hostility (vijandigheid), opstelling die mensen hebben 
tov anderen, blootstellen aan geweld of geen geweld 4 dagen aan een stuk. 
De indruk dat andere agressiever zijn dan ze zijn en daarop anticiperen. 

- Anderson et al., Bushman: uitbreiding naar video-games, mediageweld 
uitgebreid naar games.  

- Field experiment: onderzoek bij delinquente jongens, overgaan naar 
natuurlijke setting, probleemjongeren in instelling, een groep jongens 
blootstellen aan geweld en andere niet, minder kritiek, artificiëler, jongens 
gedragen zich agressiever na blootstelling geweld. 

- Natural experiments, gaat fenomenen bestuderen zonder iets te 
manipuleren, landen waar geen TV was en dan introductie TV en zien of 
geweld toeneemt. Men ziet een toename aan misdaadcijfers. 

Survey’s - ik bevraag jullie nu op 1 tijdstip en zie of er verbanden zijn  longitudinaal zit 
tijd tussen 

- Cross-sectioneel= reciprociteit, ik kan niet welk oorzaak en welk gevolg is en 
niet uitsluiten is of er een derde variabele is, schijnverband. 

- Logitudinaal: Huesmann’s recontact-studie (2003), survey rond jonge leeftijd 
en dan opnieuw op 21 jaar, op LT leidt media tot meer agressief gedrag. 

Meta-analyse - Effectsize, wat is nu de effect grootte die naar voor komt. Getal: klein, 
medium of groot effect 

- Bij media is het vaak klein  

Verklaringen - Social learning (link sociale cognitieve theorie) (bandura, niet face-to-face 
maar op scherm) 

- Priming (veel onderzoeken in labo’s, je wordt blootgesteld = andere 
gedachten en gedragingen kan leiden tot bepaald gedrag) 

- Arousel en Zillmann’s excitation transfer theory (blootgesteld en je wordt 
opgewonden, van de ene situatie overgebracht naar de andere, mensen 
blootstellen aan geweld en dan in een situatie waar ze kwaad worden, die 
media zal zorgen voor arousal dat transfert naar gedrag, versterking) – kan 
ook positief, goed gevoel door media en dan situatie kan je relativeren. 

- Desensitization: emotioneel afgestompt worden door herhaalde blootstelling 
aan iets beangstigend, vb walking dead in het eerste seizoen wel schrik van 
zombies, daarna niet meer. Vermindert uw eigen responsen, je ziet het niet 
meer als iets angstig. Meer agressie omdat je het niet meer onwenselijk 
ervaart. Jongeren een gewelddadig en niet-gewelddadig spel laten spelen van 
20 minuten, mensen die veel gamen zijn veel lager in arousel hartslag blijft 
hetzelfde en wordt niet hoger. 

- Neurofysiologische activatie: delen van de hersenen, als mensen blootstaan 
aan media, zal hersendelen oplichten, flight of fight model. LT effecten op 
mensen hun gedrag.  

BELANGRIJK DIE 5 SLUITEN ELKAAR NIET UIT. Interactie/dynamiek 
Toekomstig onderzoek - Individuele verschillen, risicogroepen, TV     →    attitude gedrag 

o Adhd, empathie, moderator= Gender, leeftijd, persoonlijkheid 
- Enjoyment, wat drijft mensen om naar agressie te kijken? 
- Videogames, veel onderzoek, controverse (Trump), videogames zijn nu meer 

interactief speler heeft keuze in mate agressie 
- Andere effecten dan gedrag, cultivatie theorie, cognities, slachtofferschap, 

verkrachting, victim blaming, angst terrorisme (maatschappelijk niveau) 
- Breinonderzoek en MRI (bepaalde delen lichten op, arousel en hoe 

manipuleren, hoe worden media-boodschappen concreet verwerkt, black 
box, daarna beter voorspellen hoe er zal gereageerd worden. 

Er komt een bezorgde ouder, 
geloof je dat geweld op TV 
invloed heeft op je gedrag? 
Kijk filmpje voor verdere tips 

Je moet heel voorzichtig zijn met te zeggen dat 1 medium het effect kan zijn op gedrag. Tekort aan 
grootschalig longitudinaal onderzoek Hoeveel uren zijn schadelijk? Welk kind is het? Exclusieve 
causaliteit, er is niet 1 oorzaak maar verschillende. Media construeert onze realiteit = cultivatie 
belangrijk om te weten dat iedereen media gebruikt. Welk type persoon is het meest kwetsbaar en zo 
preventie opzetten. 
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Angst  Een onmiddellijke emotionele KT respons van anxiety distress and increased 
physiological arousal, als een gevolg van blootstelling aan media-inhoud. 
Komt universeel voor, ondanks fantasie/ondanks scherm. 
Blumier, 1933: 93% van de kinderen 
Vb. Jaws, excorsist, indiana jones 
Pas meer onderzoek rond ‘80 

- Release bekende angstaanjagende films 
- Focus op kinderen 
- PG-13 (niet geschikt voor kinderen onder 13 jaar) 
- Later ook bezorgdheid over het nieuws (hier is het vanaf jaren 90 grafischer 

geworden). 

Evidentie voor 
angsteffecten 

- Blumier (1933), Wilson et al. (1987): prevalentie 
- Relatie tvkijken en tramasymptonen, hoe meer TV hoe meer sporen van 

trauma 
- Hoe meer tv gekeken wordt hoe meer slaapproblemen 
- Dromen gelinkt aan media-inhoud correlationele studies, we kunnen niet 

uitsluiten dat media voor dit effect zorgt. 
- Logitudinale confirmatie (op LT leidt media blootstelling tot 

slaapproblemen) 
- Jonge kinderen die beangstigende beelden zagen gaan ze in flight modus. 

Ze vermijden iets van waar ze angstig van zijn geworden (vb vuur in angst 
huis in brand, geen vuur willen leren maken) 

- Ethisch gezien is het moeilijk om angstonderzoek uit te voeren 
- Angstreacties kunnen intens zijn en lang aanhouden. Psychiatrisch; 

samenloop van omstandigheden mediablootstelling en externe factoren 
- Retroperspectief, terugdenken aan angstreacties, kon lang nazinderen. 
- Irrationele angsten: jaws bang om in zee te zwemmen. 
- Hoe meer media-blootstelling hoe meer angsten 

Two system 
conceptualization of 
the neurophysiology of 
fear (LeDoux) 
 

Evidentie voor angsteffecten 
- Bewuste herinneringen, evaluatieprocessen 
- Onbewuste, zeer bestand tegen verandering, hebben we geen controle 

over (hartslag stijgt) 
- Duaal systeem in geheugen 
- Kan begrijpen waarom angst, maar toch die verhoogde hartslag krijgen. 

Stimulus 
generalization 
 

- Waarom angstig voor wat niet echt bedreigend is? 
- Stimulusgeneralisatie: gelijkenis tussen echte en gemedieerde stimulus 

(Pavlov conditionering) 
- Een stimulus die een reactie opwekt zoals angst, en je ziet een gelijkaardige 

stimulus dan zal die volgende minder intens zijn. 
- Vaak weet je dat het niet echt is, toch angstig worden ( black box) 
- Wat veroorzaakt angst? 

o Gevaren en verwondingen (interpersoonlijk: gevecht, kan ook 
extern aardbevingen) 

o Vervormingen van natuurlijke vormen ( mensen hebben over het 
algemeen angsten over misvormde dingen, zien er iets anders uit 
als we gewoon zijn, mutatie: monsters, dwergen, afwijkingen = 
geconceptualiseerd als gevaarlijk in films) 

o Observeren van gevaar voor angst bij anderen (personage die in 
gevaar is, door empathie ook angstig worden, vicarous effect of 
fear. 

Wanneer meeste kans 
op angstreactie 
 

- Factoren die stimulus generalization aanwakkeren 
o Gelijkenis (cartoon violence) = hangt af van je persoonlijkheid 
o Mature viewers: stimulus discrimination = mensen kunnen op 

den duur wel leren wat het verschil is tussen stimuli en echt, 
leren wat op TV is niet echt is en verschilt met realiteit.  
Daardoor angstreacties uitblijven 
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- Andere factoren die hier relevant kunnen zijn, waarom mensen toch angst 
hebben 

o Motieven suspension of disbelief (hun knop van realiteitsbesef 
uitzetten, zo kunnen ze sneller getransporteerd worden in het 
verhaal) 

o zoeken naar informatie over consequenties copingmechanisme   
o discounting processen, gaan we iets meenemen of niet, 

rationaliseer of iets niet echt is, impact minimaliseren focus dat 
het niet echt is, kinderen hebben nog niet de cognitieve 
capaciteiten link 5 hypothesen social cognition 

- fysiologische arousal: excitatory residues : we verwachten dat als er een 
bepaalde angst zit in een boodschap zal er een sterke reactie worden 
opgebouwd. Excitation transfer theory, angst geeft mij een arousal, de 
overblijvende arousal kan de volgende emotie versterken, spanning 
opbouwen in films in volgende scene meer spanning. 

ontwikkeling en angst - perceptuele afhankelijkheid 
o survey en experimenten: gecontroleerde omgeving, wat zijn hier 

nu de angstreacties, huid en hartslag meten. Vragenlijst kan je 
testen hoe eng iemand iets vond. 

o Dingen die onmiddellijk zichtbaar zijn, invloed neemt af naarmate 
we ouder worden, impact wordt veel kleiner. Ouder dan veel 
meer conceptueel naar wat eng is. Als kind hoe er iets uitziet, het 
ziet er anders uit. Kinderen vinden het heel eng dat man 
transformeert naar Hulk . Oudere kinderen (meer als 8 jaar) 
zeggen dat het minst eng is zo kan je zien dat het geen eng 
personage is ook een gewoon man. 

o Experiment: gedrag VS uiterlijk, of het gedrag was eng en uiterlijk 
normaal of omgekeerd. Jonge kinderen visuele angst, en oudere 
kinderen conceptueel 

o Perceptueel: zeer duidelijk in your face 
- Fantasie VS realiteit 

o Hoe ouder je wordt hoe kritischer 
o Gemuteerd: monsters, spoken 
o Ouder meer volwassen zaken, die ze eng vinden 
o Zelfrapportering van ouders, ouders jonge kinderen zeiden dat 

het vooral fantasiefiguren waren en oudere kinderen realiteit van 
het nieuws 

o Angst nieuwsberichtgeving 
- Abstracte bedreigingen 

o Naar mate dat kinderen ouder worden reageren ze anders op 
mediaboodschap 

o Abstract niet meteen zichtbaar 
o Oorlog: jonge kinderen: bomaanslagen, oudere kinderen: oorlog 

in land angst M-IJ 

ontwikkeling en 
omgaan met angst 
(cognitief) 

- Jonge kinderen: niet cognitieve strategieën 
o Jonge kinderen hebben die cognitieve processen nog niet 
o Visual densititazion (meer blootstelling waar ze bang van zijn, om 

zo de angst te reduceren 
o Fysiek nabijheid (motorisch afleiden, iets vastpakken (beertje 

dekentje), biedt troost) 
o Visueel vermijden (wegkijken, ogen bedekken) bij oudere 

kinderen is dit niet voldoende want dan horen ze nog, vinden ze 
enger 

- Oudere kinderen: cognitieve strategieën 
o Realisme, ernst, coping 
o Het realisme of niet-realisme benadrukken 
o Coping: manier om om te gaan met angst 
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Genderverschillen Verschil tussen jongens en meisjes over angst, meisjes angstiger/emotioneler? 
- Genderverschillen in angst 

o Socialisatie-effect, meisjes worden meer aangemoedigd om 
emoties uit te drukken 

o Verschillen kleiner bij fysiologische observatie (hartslag, 
bloeddruk, huid), jongens zijn minder bereid om het te tonen, 
maar ze ervaren ook wel die angst 

o Meer bij mannen met mannelijk karakter, ogen niet bedekken 
- Genderverschillen in omgaan met angst 

o Meisjes gebruiken meer niet-cognitieve strategieën, visueel meer 
opvallend 

o Geen genderverschillen voor cognitieve strategieën 
o Verklaring is wellicht zichtbaarheid van niet-cognitieve 

strategieën 
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Media en 
lichaamsbeeld 

Er willen uitzien zoals modellen op Instagram, onrealistische idealen, fitspiration. 
Velen krijgen te maken met topic : zelf of bij anderen zien. Snelle explosie aan 
onderzoek 

Prevalentie eetstoornis Eetstoornis = chronische aandoeningen op een continuüm van minder extreem 
naar extreem. (anorexia, boulimie).  8-10% van jonge meisjes en vrouwen. Meisjes 
meer dan jongens (ratio 8:1) .Negatieve gevolgen:  Emotioneel (depressie, obsessie, 
angstig) en Fysiek (tandproblemen, darm-nierfalen, onvruchtbaar) 

Lichaamsbeeld = iemands beeld van zijn/haar lichaam = “ik ben ontevreden” “ik voel me 
beschaamd”. “publiek gezondheidsprobleem”. Verhouding van zichzelf tov anderen 
en de gevoelens/verwachtingen hierbij. Negatieve gevolgen:  Risicofactor voor 
roken, riskante strategieën om gewicht te verliezen, eetstoornissen, depressie 

Het ideale lichaam in 
de media 

Belang van media in lichaamsbeeld door 

• Saturatie van (belang van) specifiek ideaal lichaam, reclame, shows 

• Vooral in populaire media 

• Breedgedragen ideaal wellicht enkel mogelijk dankzij media 

• De maakbaarheid/aanpasbaarheid van het lichaam: belang van controle, 
tips om zo een lichaam te krijgen 

• In media gericht op kinderen én volwassenen 

Het ideale lichaam in 
de media 

Vrouwelijk ideaal 

• Slank = normatief en aantrekkelijk  

• dik = afwijkend en lelijk 

• 2 aspecten in media 

• Ondervertegenwoordiging van ‘overgewicht’ 

• Verheerlijking van slankheid 

• Promoten van maakbaarheid maar is onrealistisch 
Mannelijk ideaal 

• Slank + groot maar ook gespierdheid 
Het “openly disordered” ideaal  

• Handboek ~ pro-ana of pro-boulimie websites 

• Thinspiration op social media 

Socio-cognitieve 
modellen = Cultivatie 

In de hand gewerkte overtuigingen, uitwerking op attitude over lichaam. 

Schoonheidsideaal is alomtegenwoordig én aanvaard dus normaal en wenselijk  
Harrison (2003): cultivatie-effect van mainstreaming= het homogene denken 

doordat veel mensen hetzelfde media-effect ervaren Verschillen vlakken uit want 

richting het ideaal  => ideaal rond borstomtrek = medium is ideaal  

• Vrouwen met kleine borsten: meer tv > aanvaarding van borstvergroting 

• Vrouwen met grote borsten: meer tv > aanvaarding van borstverkleining 

Socio-cognitieve 
modellen = 
Internalisering 

Overtuigingen over wereld – geleerd uit media – omgezet naar overtuigingen en 
attitudes over zichzelf. Streefdoel voor zichzelf. 
Wetenschappelijke evidentie voor bewust zijn van media idealen, media als 
informatiebron en internalisering. Kinderen? 
Neen, WEL verheerlijking slanke mediafiguren, populariteit, sneller lief, 
gelukkiger,… als ze dit geloven wel internalisering. 

Socio-cognitieve 
modellen = Social 
learning 

Observationeel leren van modellen :  Dunne ideaal prevalent  Dunne ideaal 

geassocieerd met positieve kenmerken en uitkomsten  Instructies om ideaal te 
bekomen 

Socio-cognitieve 
modellen = Social 
comparison 

Menselijke neiging om te vergelijken  Wetenschappelijke evidentie bij meisjes en 
indicaties bij jongens 

Cognitief-affectieve 
modellen= 
Zelfdiscrepantie 

Actual-ideal > teleurstelling  
Actual-ought > angst ( zo had ik er moeten uitzien) 

Empirische evidentie Meta-analyses= matig-effect, maar significant, tips & tricks in magazines, bewust 
Meeste studies gefocust op internalisering als mediator    TV → LICHAAMSBEELD 
Longitudinale evidentie 
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• Blootstelling aan tv gelinkt aan daaropvolgende toenames in 
lichaamsbeeld Vooral bij (jonge) meisjes 

Experimenteel onderzoek 

• Pre-survey, stimuli, post-survey. Hargreaves & Tiggemann (2004) 

Experimenteel 
onderzoek 

Meisjes krijgen slecht zelfbeeld na kijken van reclame (self-comparison) 
Social comparison als verklaring - kan social comparison ook positief zijn?JA!  

1. Self-improvement vs self-evaluatie (! Automatisch en onbewust) 
inspiratie om zichzelf te verbeteren, niet noodzakelijk negatief 

2. Self-monitoring, effectief negatief lichaamsbeeld of niet , introvert vs 
extravert 

3. Schema activation en reciprocal relations (ideaalbeeld is vaak hoger dan 
wat ze zelf zijn, daarom vaak negatief) cognitieve structuur organiseren, 
linken, schoonheidsidealen, ontevredenheid in de hand werken. Cultivatie 
bevestigd wat we denken en wat we worden, schema slank= ideaal, niet 
iedereen heeft dat schema, maar het schema beantwoord wel hoe je naar 
jezelf kijkt en hoe je je voelt. Schema kan geactiveerd worden. 

Moderatoren Kenmerken media: 

• Dosis; niet noodzakelijk cumulatief met elkaar 

• Realisme (link social cognition) 

• Context is van belang (~ aanwezigheid van mannen) (experiment zonder 
mannen, met zwijgende mannen en seksistische mannen) 

• Objectivering = persoon als object, effect ideaalbeeld sterker 
Kenmerken kijker: 

• Etnische afkomst, vaak blank en westers ideaalbeeld dus vooral effect op 
die bevolking 

• Leeftijd = adolescenten 

• Bestaand body image en eetstoornissen= dunne modellen nog dunner 
interpreteren 

• Body change efforts= reclamespots 

• Socioculturele context  

• Third person= hoe meer TV, magazines men kijkt hoe meer men gelooft 
dat anderen dat ook doen dus daarom nog meer effect 

• Geslacht 

Meisjes vs jongens Verschillend ideaal voor jongens en meisjes GEVOLG: andere gedragingen meisjes 
effect op gewicht en jongens effect op spiermassa 
Meisjes gevoeliger voor media effect 

• Owv puberteit (meisjes krijgen dan meer vet, ze gaan verder weg van 
ideaal) + mediaboodschappen duidelijker en alomtegenwoordig voor 
meisjes GEVOLG: zorgen over uiterlijk is normatief voor meisjes en 
integraal onderdeel van hun (fysieke) ontwikkeling 

Jongens minder gevoelig voor media effect 

• Owv puberteit (sterker, breder) + weerstand + identiteit niet louter op 
uiterlijk gebaseerd Opmerking: wil niet zeggen dat jongens helemaal geen 
invloed ondervinden MAAR effect is ‘voorwaardelijker 

Conceptueel model  Ontwikkeling negatief lichaamsbeeld (en eventueel eetstoornis) = gevolg van 
constellatie van socioculturele factoren waarvan media één is  

• Kind 

• Microsysteem: Ouders, vrienden, school  

• Mesosysteem: Overeenkomst tss microsystemen 

→Resonance! Media door andere invloeden 
verder zetten 

• Exosysteem: Media  
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Associatie 
socioculturele factoren 
en investering in 
lichaamsbeeld 

 
Effect door peers wat wordt aangewakkerd door media, wat zie ik? Wat zeggen mijn 
vrienden hierover? 

Factoren die effecten 
kunnen tegengaan of 
verzachten 

Inhoud Bv. Meisjesvoetbal Bv. body-positive content op social media 
Media literacy, kritisch omgaan met media, bewustwording artificiële 
Media activism bv .Dove campaign for real beauty 
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Media en seks • Niet alleen seks in media (~ porno) 

• Maar meer algemeen “seksuele inhoud” ,vaak negatief: schaars gekleed, 
interacties met seksueel getinte ondertoon, Friends, GOT, Avatars, Kiss & 
Tell, Temptation Island, Big Bang Theory 

Bijvoorbeeld: verwijzingen naar seks in populaire programma’s, muziekvideo’s die 
seksueel suggestief zijn, interacties tussen mediapersonages met een seksuele 
ondertoon,… 
=> Inhoud hoeft niet seksueel expliciet te zijn ; afbeeldingen, dialogen, verhaallijnen 
en personages die info en inzicht bieden in de manier waarop seksuele relaties 
beginnen, onderhouden en beëindigd worden. 
Vaak stereotiep, seks als basis van relatie en kan expliciet maar ook impliciet 

meta-narratief (a) quasi-exclusieve klemtoon op hedonistische aspect van seksuele beleving = 
focus op onmiddellijke gratificatie van seksuele nood , plezier gaat voor op emotie 
(b) seksualisering = loskoppeling van seksualiteit en romantische, persoonlijke en 
sociale context = loskoppeling van lichaam en persoonlijkheid , seks als spel, 
emoties en gevoelens zijn minderwaardig aan seks, loskoppeling van lichaam en 
persoonlijkheid= objectivering 
(c) media volgen heterosexual script = genderstereotypering van een seksuele 
relatie. Hoe man en vrouw zich moeten gedragen, man=uit op seks en vrouw= 
seksueel passief met emotionele banden, zij moet grenzen aangeven 
“verkrachtingsmythe” als ze geen limieten aangeeft is het geen verkrachting. 

Negatieve effecten  Effecten op seksuele cognities/attitudes en effecten op seksueel gedrag 
Seksuele cognities: link cultivatie, third person effect 

• Permissieve attitudes tav seks (~ casual seks) 
o Positieve attitudes tav onenightstands, casual sex 
o Cross-sectioneel=  vragenlijst 
o Cross-relationeel onderzoek-verbanden= associatie media en 

lichaamsbeeld 
o Longitunaal onderzoek- verbanden ,  onderzoek nu en later 
o Experimenteel=causaal effect, genres, conditioneel, clips tonen, 

porno en sitcoms is er een verschil? 

• Percepties van het gedrag van peers (~ prevalentie inschattingen); ook 
mediator, link cultivatie hoe meer inschatten dat leeftijdsgenoten ook 
porno kijken, link third person vaak mediator (hoe vaak stellen 
leeftijdsgenoten zelfde gedrag) 

• Aanvaarding heteroseksueel script (~mannen zijn seks-driven, vrouwen 
zijn seksuele objecten) 

• Attitudes tav zichzelf en partner/anderen (~ eigen 
aantrekkelijkheid/zelfbeeld + ideale relatie) hoe meer blootstelling hoe 
anders je aantrekkelijkheid inschat. Ideale relatie tot media-effecten, 
voldoet je relatie, man gaat vreemdgaan als ik hem niet plezier 
(pessimisme) 

Seksueel gedrag: 

• Seksuele initiatie 

• Seksuele gedragingen, niet-risicovol (kussen, aanraken) tot risicovol 
(onveilige seks) 

• Correlationeel + longitudinaal onderzoek 
Mediatoren: 

• Seksuele cognities (bv. verwachtingen, normatieve druk, self-efficacy, 
heteroseksueel script) peers 

Moderatoren want complexe relatie: 

• Ouderlijke betrokkenheid (praten over seks bij GOT, reguleren  tv)  M 

• Kenmerken mediagebruiker (bv puberteit, gender, ervaring) X-----------→ Y 
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Verklarende theorieën: 

• Social cognitive theory: observationeel leren = peers 

• Cultivatie= overtuigingen overnemen, attitudes veranderen mannen zijn 
uit op seks 

• Schema theorie= herhaling blootstelling aan schema/script in je hoofd 

• => media zijn slechts 1 factor ~ ecological systems theory (Bronfenbrenner) 

Positieve effecten Mainstream media 

• Info over seks (zie W817, magazines,…) 

• Geassocieerd met meer kennis over seksuele gezondheid en attitudes 
Entertainment education 

• Didactische boodschappen in entertainment media (vaak gesteund door 
overheid) 

• Gebaseerd op social cognitive theory (~positive, negative, transitional 
characters) 

• Onderzoeksmethode: 
o Quasi-experimenteel= kijkers en niet-kijkers vergelijken 
o Experimenteel= random toewijzen aan 1 vd condities 
o Naturalistische experimenten (authentieker, programma TV en 

hulplijn op het einde = hoeveel bellers? 
o = gemengde resultaten 

Rol voor selectie en 
interpretatie 

• Niet iedereen zal seksuele inhoud consumeren => U&G + Media Practice 
Model, media vormt iemands inhoud en identiteit, niet iedereen wordt 
aan die media blootgesteld 

• Niet iedereen zal seksuele inhoud op dezelfde manier interpreteren 
Media selectie: 

• Adolescenten gretige afnemers van seksuele mediacultuur 

• Welke factoren voorspellen seksueel mediagebruik? 
o Sexual readiness (~ hormonaal) 
o Media gezien als informatiebron 
o Identiteit gebruiker 

Media perceptie: 

• Seksuele inhoud = controversieel ; voor- en tegenstanders, censureren of 
niet 

• Mediaproducten = sex sells 

• Andere perceptie (zelfs door homogene groepen) , jaloezie tussen partners 
o Realistisch vs niet-realistisch ; positief vs negatief 
o Manganello (2010) adolescenten konden snel seksueel gedrag 

aanduiden, inhoudsanalyse seksuele media, heterogeen script 
zagen adolescenten niet en onderzoekers wel = verschil perceptie 

Opkomende 
onderzoekstopics 

Media & homoseksualiteit 

• Dominantie van heteronormativiteit 

• Maar toename minderheden in mediavoorstellingen 

• Minderheden halen vaak info uit media 
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Media & seksuele agressie 

• Verkrachtingsmythes, seksuele intimidatie, geweld in relatie, vaak 
individueel en niet maatschappelijk issue 

• Correlationeel, experimenteel 
Media & (seksuele) objectivering 

• Objectiveringstheorie (Fredrickson & Roberts, 1998) 

• Invloed op manier waarop mensen zichzelf zien: 
o Zelf-objectivering ( hoe ik eruit zie is belangrijker dan hoe ik me 

voel hakken dragen), lichaamsontevredenheid, seksuele en 
mentale gezondheid 

• Invloed op manier waarop mensen anderen zien: 
o Dehumanization 
o Verminderde competenties (schaars gekleed, dom) 
o Seksisme, vrouwenhaat, seksueel geweld (rape myths) 
o Zelfobjectivering → internalisering vanuit seksuele media, 

meisjes zijn slechter in wiskunde want uiterlijk wordt belangrijker 
geacht, silence: ondergeschiktheid aan man, seksueel passief, 
noden man vervullen 

o Objectiveren vrouwen (rape myths) 
o Spelen met geseksualiseerde avatars (positiever antwoord op 

rape myth) 

Pornografie in relatie Inhoud van porno 

• Objectivering + genderstereotypisch + onrealistisch 
Samen of alleen kijken naar porno 

• Prevalentie : 35% alleen, 18% met partner, 15% in groep 

• Prevalentie : 45-85% vrouwen vrijwillig meekijken, 33% onder dwang, 
12,1% 

• omdat partner vraagt 

• Positieve effecten : open communicatie, seksueel experimenteren, 
frequenter seks 

• Negatieve effecten : onrealistische verwachtingen (ontevredenheid, druk), 
bedrog 
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Slaap 1 op 3 slaapt minder dan 6 u per nacht 
Vaak 1 tot 2 uur minder dan nodig 
1 op 5 kampt met slaapproblemen 
17% neemt slaapmedicatie 

Slaaptype ochtend of avondmens 
Slaapefficiëntie link met kwantiteit door GSM, Netflix… je ligt wel in bed 
maar 
Slaaphygiëne  cafeïne drink, sterk inspannen,  
Slaapstoornis dokter of professional stelt dit vast, slapeloosheid, 
slaapwandelen 

Slaapkwaliteit slaapkwantiteit 

Toch moe zijn duur 

slaapfasen

 

Remslaap, N1= non remslaap waarbij je ogen zwaar worden besef dat je in 
slaap aan het vallen bent kan een 5 à 10 minuten duren, vallen in de diepte 
door ontspanning van spieren maar brein is nog wakker, hallucinatie lijken 
dat iemand je roept. N2= geheugenactiviteit en verwerking blokperiode. 
N3= diepe slaap duurt 20 à 30 minuten groot herstelproces van spieren voel 
je je fris door. 4 à 6 slaapcyclussen per nacht, je wordt per cyclus wakker, 
test of je veilig bent of je naar toilet moet als je ziek bent wordt je effectief 
wakker 

Rapid Eye Movement je kan je dromen enkel herinneren meteen na je wakker wordt, uw ogen 
bewegen snel en je hersenen zijn actief. 

Two process model of sleep 

 

Process S= druk die je voelt dat je moet gaan slapen: je ogen worden zeer 
zwaar, fysiek niet meer wakker kunnen blijven = homeostatic process = laag 
in de ochtend maar hoog in de avond 
Process C= Interne klok, je wakker houden tot s ’avonds alert blijven. Naar 
avond toe melatonine vrijlaten en je druk geven dat je moet gaan slapen in 
de avond. = Circadian process 

 Synchronisatie tussen 2 hoge homeostase en lage alertheid. 
 2 onderzoekers zijn in een grot gegaan om te merken hoe 

biologische klok werkt en zelfs daar komt druk om te slapen, duurt 
wel langer dan 24 uur eerder 2 uur langer. 

 

chronotypes - 50% genetisch erfelijk van je ouders meegekregen 
- Leeftijdsgebonden: kleine kindjes vaak vroeg wakker, studenten 

later 
- Vertaald zich in verschillend slaapschema/slaapgewoonten 
- Ochtendmensen (versnelde biologische klok) pieken ’s ochtend en 

avondmensen pieken later op de dag  
- Media gericht op ochtendmens, werkuren, TV is vooral gericht 

hierop 
- Koffie of lichtsterkte kan je biologische klok manipuleren 

Belang van slaap = motor van 
het lichaam 

- Veel suikers en koffie om wakker te blijven = gewichtstoename 
- Slaaptekort effect op emotionele stemming 
- Slaaptekort zorgt voor vergeetachtigheid 
- Hoge bloeddruk mensen hebben vaak slecht slaappatroon 
- Prestaties gaan achteruit door te weinig slaap 
- Zelfs 20 minuten minder slaap kan ervoor zorgen dat je minder 

goede prestaties levert dat je slechter gezind bent 
- 18-25 jarigen nu slapen meer dan 1 u à 2 u minder per dag dan 

vroeger 
- Mensen gaan langer werken, meer verantwoordelijkheden, veel 

meer media-kanalen vragen onze aandacht 
- Media-multitasken 

8 u 56 minuten zitten 12-jarigen op een scherm meer als 2 uur meer dan 
dat ze slapen 
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Aanwezigheid van media in onze slaapkamer 
Minder slapen, meer klagen over slaapproblemen, moeite te slapen, 
correlatie mediagebruik neemt toe en slaapt neemt af. Slaapproblemen 
leiden tot meer mediagebruik. 

Adolescenten & Slaap Tijdens pubertijd gebeuren er twee belangrijke dingen, adolescenten gaan 
graag later slapen biologisch kunnen die pas om 11 u gaan slapen terwijl 
ouders liever ze om 10 u zagen slapen. Kan niet slapen dus zit dan op GSM. 
Drang naar meer autonomie zelf beslissen wanneer te slapen, biologisch 
melanodine slaapdruk en dan sociale aspect meer bij vrienden zijn.  
Anderzijds veel studenten moeten vroeg opstaan. Vb 7 u 30 in Amerikaans 
scholen dus om 6 uur opstaan. In totaal maar 7 uur slaap terwijl ze twee uur 
meer nodig hebben. 
Mediagebruik vaker bij tieners. Voor ouders moeilijk te monitorren. 

 
Evidentie voor een link tussen 
mediagebruik & slaap 

Polysomnography: slaap onderzoeken door dokters, je wordt opgenomen 
in een kamer, elektroden meten je hart en huid.. alles wordt gemeten op 
een objectieve manier, slaapfasen worden daar in afgemeten. 
Actigrafie: fitbit hartslag, bewegingen, slaappatronen, kan niet 
gedetailleerd zeggen welk patroon je hebt maar wel timing en duur van 
slaap meten. Je kan bewegen in je slaap en dat wordt dan gemeten als 
wakker. Objectief maar beperkingen. 
Zelf-rapportering: hoe lang slaap je? Hoe snel val je in slaap? Subjectieve 
inschatting wordt meegenomen. 
Apps: slaapapps niet betrouwbaar, detecteren trillingen bewegingen op 
matras 
Media hebben een inhiberend effect en/of faciliterend effect 

Media hebben een inhiberend 
effect op slaapparameters 
 

- Hoe meer tijd op GSM hoe minder je slaapt, hoe meer 
nachtmerries, hoe minder je goed functioneert, alle richtingen zijn 
negatief. 

- Cross-sectioneel onderzoek: totaal geen zicht op causaliteit, enkel 
zien of er een verband is tussen mediagebruik en slaapgebrek 

- Meerderheid op jongerenpopulatie 
- Nood aan experimenten om zicht te hebben op causaliteit 

Media hebben een faciliterend 
effect 
 

- Weinig steun, mediagebruik lijkt niet echt te helpen, zelfs als dat 
programma kijken voor structuur zorgt 

- Boomerang effect, hoe meer op media hoe meer ze denken dat ze 
daarom beter slapen en dat ze in realiteit minder slapen. 

Videogames & slaapkwaliteit - Volwassenen waren grote afwezigen dus daarom bewust gekozen 
- Gemiddelde gamer is 30 jaar 
- Face to face interview 
- Slaapkwaliteit meten door 7 slaapcomponenten te bevragen 

(subjectieve slaapkwaliteit, slaapduur, slaap latentie, sleep 
efficiëntie, slaap medicatie, dagelijks functioneren, slaap 
verstoring) 

- Mannen gamen meer als vrouwen 
- Jongerenvolwassen meer gamen dan ouderen 
- Per uur dat ze gameden een derde meer kans ze hadden om 

slechter te slapen 
- Meer dan 1 u per dag gamen verdubbelt de kans op slechte slaap 
- Hoe meer gamen hoe slechter de slaapkwaliteit 
- Moeheid (vb. “ik voel me belemmerd door moeheid”)  
- Insomnie (vb. “30 min vroeger wakker dan gepland” 
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- Videogaming volume: weekdag, vrijdag, weekenddag 
- Geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, fysieke activiteit, stress 

 
verklaringen 

1. Biologische klok: ogen en lichtinval wakker, ogen en donker 
slapen. Bloeddruk, lichaamstemperatuur, hormonen, Melatonine 
slaappatroon, media creëert kunstmatige belichtingen, 
schermlicht is vaak intens en blauwlicht dat er voor zorgt dat er een 
alarm komt bij je hersenen wakker worden. Daardoor vooral 
moeite om in te slapen. 
Experimenteel onderzoek: bril dat neutraliseer door oranje, en 
versterken door blauw licht. Welk effect heeft een ipad op de 
causaliteit. Intensiteit licht bepalen door afstand. Men vindt 
effecten vooral bij langdurige blootstelling (1,5 -2u) vooral effecten 
op slaaphormonen melatonine en alertheid. Licht gaat slaap 
aantasten, causaliteit 

2. Displacement:  hoe meer tijd voor het scherm, hoe meer kans op 
uitstel van je slaap, dus duur en timing van je slaap. Meerderheid 
is op prime time net voor het slapen. Vaak rond 10 à 11 u wordt 
het meeste TV gekeken. verband tussen meer mediagebruik en 
kortere slaaptijd. Bij volwassenen niet doordat ze gaan time 
shiften, ze gaan later slapen maar staan ook later op. 
Twee modellen van displacement: tijdsgebonden proces 
Traditioneel: meer media, meer displacement, effect slaaptijd 
Two-step ze begeven zich al later in hun bed en dan nog op scherm 
in bed, daardoor wordt slaap tweemaal naar achter geschoven. 
Gemiddelde 40 minuten dat je nog extra op GSM zit. 
Link met slechtere slaapkwaliteit = Veel mediagebruik tijdens 
shuteye latency = Slechte slaaphygiene, nood aan richtlijnen en 
“gezond” mediagebruik 

 
3. Arousal bepaalde content waaraan we zijn blootgesteld, vooral 

studies bij kinderen, beangstigende inhoud zorgt voor slecht 
slapen. Minder angstaanjagende beelden zorgen voor betere 
slaap.  

Bingeviewing & slaapkwaliteit -80% beschouwt zichzelf als binge viewer, grote cognitieve arousal bij jong-
volwassenen. 
- zouden er personages sterven? Cliffhangers? Te veel over nadenken en 
daardoor slechter slapen. 
- Bingeviewing zorgt voor slechter slapen wat weer komt door cognitieve 
arousal 
Vaker binge viewen => slechtere slaapkwaliteit, meer moeheid, meer 
slapeloosheid  

• Cognitieve pre-sleep arousal: meer involvement   

• Narratieve structuur  

• Cliff hangers  

• Personage-ontwikkeling  

 Het verhaal blijft “op je hangen”  … of “catastrophizing” 
 

Toekomstig onderzoek Kritisch over wat al geweten is. 
1. Mediagebruik en slaap is een domein dat nog in zijn 

kinderschoenen staat, veel dingen die we niet weten. Veel 
verschillende soorten aan media, maar ook verschillende 
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slaapvariabelen. We weten niet wat er voor een verband zorgt. 
Nieuwe media zoals VR weten we niets over of het effect heeft op 
slaap, interactief VS passief gamen, gebruikspatronen gewoon TV 
kijken en bingewatchen 

2. Methodologische tekortkomingen m.b.t. meting van media. Waar, 
in uw bed, of ligt er iemand bij u dat zorgt dat je later slaapt, 
content speelt een rol, welke rol speelt bepaalde media bij 
slaapgebrek?  

3. Meer diversiteit in steekproeven, meer onderzoek naar 
volwassenen = gamen zorgt voor slaaptijd problemen, maar 
displacement is niet aanwezig bij volwassenen, geen probleem 
slaapduur, wel werk gerelateerd mediagebruik werkmails kan tot 
slapeloosheid zorgen. Klinische steekproeven U & G 
slaapproblemen, mood management gebruik media om 
gemoedstoestand aan te passen als je stress hebt of wilt 
ontspannen 

4. Klinische relevantie: 1 uur mediagebruik echt slecht? Kan het echt 
slaap schaden? Merkbaar effect. 

5. Causaliteitsprobleem: chicken or egg. Voor kinderen zal media 
voor slaapproblemen zorgen en bij jongvolwassenen gaan ze door 
slaapproblemen naar media toe reiken. 

6. Theoretische verdieping: toepassing mediapsychologie op 
slaaponderzoek  

 
Verbanden tussen media en slaap, weten we theoretisch zeer weinig 
hierover, U&G media gebruiken voor entertainment heeft dat dan ander 
effect op slaap dan mensen die media gebruiken voor informatie. 
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Media en gezondheid 
RECLAME 

Het meest typerende is reclame, reclame en gezondheid kunnen op zeer 
verschillende manieren gepresenteerd zijn. Alle reclame die je ziet van 
medicatie zijn zonder voorschrift. Reclame gezonde producten: tandpasta. Vaak 
ongezonde reclame: snacks, hamburgers, alcohol, … 
België heeft reclameverbod op tabak. Wel point of purchase reclame, vb bij 
tabakswinkels. Jongeren zien dit vaak want naast snoep en snacks zijn tabak. 

Casestudy alcohol 
 

Alcohol is net zo zeer als marihuana een drug maar is sociaal aanvaard.  
- Reclame voor alcohol moet gericht zijn op volwassenen 25+ 
- Bier met liefde gebrouwen drink je met verstand. Geen overmatig 

gebruik promoten 
- Niet getoond worden om humeur te verbeteren zoals op facebook 
- Vrij jonge mannen, toffe sfeer 

Parodie  
- Jongeren en vriendschap 
- Parodie op bekende reclame, noemt het vergif, lever aantasters 
- Universiteitsstudenten die feesten 

Opzet studie 
- Adolescenten rond 16-19 jaar 
- Advertenties; ken je die reclame, herken je die, wat vind je ervan? Bier, 

Whiskey, appelcider, likeur, wijn 
Resultaten 

- Hoge recall veel jongeren nog niet op legale drinkleeftijd maar toch 
herinnerde bijna iedereen die reclame. 

- Gevoel dat acteurs jongeren onder 25 waren en het gevoel dat ze de 
doelgroep voor reclame was. 

- Denk aan cues  link ELM 
- Alcohol maakt je sexy, cool, sociaal, het werd duidelijk in een bepaalde 

context gezien. 
- Whisky en wijn was voor hen duidelijk op volwassenen gericht en dus 

minder aangetrokken tot deze dranken. 
- Door die reclame hadden ze meer intentie om alcohol te kopen en te 

drinken, het zien van reclame kan aansporen om te drinken 
- Appeals: aantrekkelijkheid, feesten, erbij horen, relaxte sfeer, plezier 

Koop-& drinkintentie 

Theory of planned 
behavior 
 

 
Meest aanvaarde theorieën of modellen om gedrag te bestuderen. Wat 
verwachten mensen dat gedrag zal teweeg brengen wat is de kans dat die 
uitkomst zal plaats vinden. We verwachten dat we als we alcohol drinken dat 
we relaxed worden door het zien van reclame. Het is een verwachting nog geen 
attitude. Als we verwachten dat er positieve dingen aan de verwachting 
verbonden zijn gaan we meer op onze attitude effect zien. 
Reclame speelt ook in op de normen. We verwachten dat onze vrienden graag 
hebben dat we drinken, we verwachten dat mijn ouders het belangrijk vinden 
dat we niet veel drinken. Ouders en vrienden twee tegenovergestelde 
verwachtingen. Wat vinden we belangrijkste school, vrienden, ouders, 
maatschappij? Allemaal verschillende verwachtingen tov ons. 
Wat is onze motivatie om te voldoen aan de verwachtingen. Creëert de 
subjectieve norm, de gepercipieerde sociale druk. Het is moeilijk een cola te 
bestellen als iedereen een pint besteld. Reclame wordt altijd in 
vriendschapsverband getoond. 
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Bovenste stukje (rood, blauw, en paars) theory of reasoned actions 
Hebben mensen het gevoeld dat ze zelf keuzes maken op hun gedrag. (groen en 
grijs). Er zijn factoren die ons het gedrag moeilijk of makkelijk maken om het 
gedrag te stellen. Vb is er alcohol geweest. Ook voor een stuk interne factoren, 
motivatie om te gaan sporten kan u ook tegenhouden, als je nog moet douchen 
enz dat je zegt ik kan effectief niet gaan sporten. Theorie of perceived behavioral 
controls kan ik dit nu of kan ik dit nu niet. Actual behavioral control; actueel, ik 
kan echt niet 10 km lopen want ik heb die skill niet. 
Theory of planned behavior bier 
Alcohol drinken= uitkomst (meer plezier). → meer plezier= alcohol is leuk 
Alle jongeren van mijn leeftijd drinken alcohol → drinken alcohol om erbij te 
horen 
Op café gemakkelijker om te drinken want alcohol is in de buurt → ik kan 
drinken als ik wil 

 Ik heb de leeftijd om te drinken dus dat kan. 
Als de intentie er is dan zal er alcohol consumptie er zijn 

Boodschap van algemeen 
nut = campagne 
PREVENTIE 
 

We sterven als we roken: preventie op tabaksverpakking 
Mammografie= laat je borsten controleren 
Posters langs de weg= BOB 
Ouders verongelukte kinderen= gevaarlijke plek 
Voedingsdriehoek 
Casestudy; tabak 
1 op 4 rokers zien vaak reclameverpakking 
België en Europa spendeert veel geld aan preventie. 
België verdient veel geld aan tabak, dus ze gaan het nooit volledig stoppen. 
Sinds 2002 is het verplicht om waarschuwingen op de verpakking te plaatsen. 
Sinds 2007 foto’s om af te schrikken. Kleurenfoto’s gevolgen tabak 
Vanaf 2020 geen merkverpakking meer 

Fear appeals • Motivatoren die specifiek inspelen op angstgevoelens om mensen te 
overtuigen 

• Meestal gebruikt in preventie  

• Vaak grafische afbeeldingen  

• Veel gebruikt, maar eigenlijk weinig onderzoek naar effectiviteit 
negatieve emoties= zwangerschap dat mislukt, kanker krijgen. Te populair in 
preventie, maar weinig onderzoek of het echt werkt. Het weinige zegt dat het 
niet werkt. 

- Extended parallel process model 
o Stimulus, waar we mee hopen dat er een reactie komt. 
o 3 factoren van stimuli: ernst ( longkanker) kwetsbaar ( ook jij 

kan longkanker krijgen) , hulpmiddelen om gedrag te stoppen 
( wat je moet om te stoppen) 

o Welke dreiging wordt er opgewekt, is het wel zo erg dat ik 
impotent wordt?  Vinden we dat effectief ernstig, ben ik zelf 
wel kwetsbaar of third person effect  iedereen kan dat krijgen 
maar ik niet. Als er geen angst wordt opgewekt dan stopt het 
eigenlijk op dat moment en dan is er geen preventie. Als de 
dreiging groot is, dan komt er angst, dan willen we bepaalde 
stappen ondernemen om die angst weg te nemen 

o Twee paden: danger en fear control. 
o Kijken naar perceived efficacy 
o Is het wel nuttig om te stoppen met roken, als ik al zo ver 

gevorderd ben met roken. Als we het wel nuttig is dan gaan 
we danger control  volgen. 

o Vaak komen we terecht in fear control  ik rook al 20 jaar dus 
ik denk niet dat ik nu ga stoppen, dus angst gaat niet weggaan. 
Daarom gaan mensen dreiging negeren. Mensen hebben het 
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gevoel dat ze niet in staat zijn om gedrag zelf te veranderen. 
daarom werken fear pictures niet. 

 
Psychologische reactantie 
 

Als ze zeggen dat je iets moet doen zeg je ik moet just niks. 
- Leidt tot negatieve attitudes tegen campagnes maar ook tegen de 

personen achter preventie. Vb tegen vaccinaties maar ook tegen 
overheid 

- Vaak als je zegt je moet stoppen met roken ipv zachter taalgebruik 

Health belief model 
 

Er zijn bepaalde dingen die zorgen dat mensen (niet) gevoelig zijn voor 
boodschappen. 

- We weten niet hoe het proces in elkaar zit en hoe het gedrag zal 
aanpassen.  Verschil met ander model. 

 
NIEUWS EN ACTUALITEIT 
 

Hoofddoel= mensen gaan informeren over bepaalde feiten, bij preventie is er 
de bedoeling dat er een effect gebeurd bij nieuws niet toch is er ook een effect. 
Kylie Minogue werd met borstkanker vastgesteld (nieuws) daardoor gingen 
mensen hun laten onderzoeken. =  onbewust 
Wanneer er in het nieuws gesproken wordt over zelfmoord. Avici kwam in het 
nieuws, daarna werd het aantal groter, doordat ze zien dat idolen het ook doen. 
Link agendasetting  waar veel aandacht naartoe gaat in het nieuws heeft meer 
effect op grote publieke opinie. Deze wordt gecreëerd door nieuws en 
actualiteit. 
Vbn: baby pia inzameling geld medicatie nu ook andere kinderen geholpen, kom 
op tegen kanker en tabak. 
We gaan veel aandacht hebben voor een bepaald probleem waardoor andere 
problemen geen aandacht krijgen. Budgetten bij het nieuws bepalen topics, ook 
wetgeving bepaald dit. Vorige jaar veel klimaatbetogingen in het nieuws en plots 
alle partijen klimaat standpunten. Kunnen dus maken dat politieke partijen hun 
meningen aanpassen door publieke meningen. 
Sidenote:  topics over het nieuws over gezondheid worden soms bewust uit het 
nieuws gehouden. Vb jaren 60 wisten ze dat tabak super slecht was, 10 jaar 
gezwegen. softenonbaby’s 

ENTERTAINMENT Middelengebruik op TV. 
93% van de films bevat minstens 1 keer alcohol.               
Vaak grote sponsor. 
Hoe vaak een alcoholreferentie tevoorschijn komt op films, series, enz. 10 
alcohol en 1 keer tabak per uur op TV. 
Zelfs programma’s gericht op kinderen zat er alcohol in. 
 
Kookprogramma’s 
Soaps 
Sportcommentatoren drinken alcohol, ook vaak reclame over alcohol bij sport. 
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Link social cognitive theory 

- In leuke context, goede sfeer. 
- Rebel steekt sigaret op. 
- Zelden dat er een ongeluk gebeurd door alcohol of kater 
- Vaak zijn acteurs knappe jonge mensen daardoor gaan we leren dat 

alcohol leuk is. 
- Monkey does monkey sees 
- Modeling & outcome expectancies 

Media en middelengebruik 
- Media: TV, Film, videogames, internet, magazines, muziek 
- Middelengebruik: alcohol, tabak, illegale drugs 
- Criteria: kwantitatieve studie, mediagebruik of specifieke genres, 

studie na 1980, peer-reviewed journal, engelstalig, respondenten <21 
- Is er een effect van het  van TV, zien middelengebruik, en eigen gebruik 

alcohol en tabak. 
- 83% van die verschillende studies is er een verband 
- tabak in media→ rookgedrag ook longitudinaal 
- Hoe meer mediagebruik hoe zwaarder middelengebruik 
- Ook bij longitudinale studie 
- Media → druggebruik. Meer rapmuziek luisteren, meer gebruik 

cannabis. Meer fitnessmagazines, meer steroïden 
- Media→ alcohol. hoe vaker alcohol op TV, hoe meer zelf drinken 

medische drama’s 
- spoed 24/7, Gey’s anatomy, House MD 
- vaak gaan medische series de mist in met termen. Uitzondering (spoed 

24/7) 
- vaak geen accurate bron van informatie 
- invloed op risicopercepties & attitudes 
- aandoeningen die niet bij symptomen past 
- oplossingen die niet bij problemen past. 
- Reanimatie in het echt slaagt maar in 5 % van de gevallen, series 95% 
- Invloed risicogedrag; Mensen die veel naar zo een drama’s kijken, zorgt 

er wel voor dat ze minder gevaarlijk gaan rijden 
- Beroepskeuze, wie interesse heeft in gezondheidszorg en veel 

programma’s kijkt hierover, kiest job . 

EDU-ENTERTAINMENT - Dokter BEA (product) 
- How to get away with murder (verhaallijn), homo Koppel eentje heeft 

aids, andere gebruikt prep daarom bewustwording. Niet hoofddoel 
gezondheid bijleren, maar entertainment. 

- PRODUCT= Er was eens het leven, kinderen iets bijleren niet 
entertainment als hooddoel, expliciete doel om bij te leren, ludiek 

- VERHAALLIJN= Orange is the new black, leren dat vrouwen 3 gaatjes 
hebben, amerikanen weten dat niet, ingebed in bredere verhaallijn, 
breder product niet gericht op leren, ook voor volwassenen 

- Rode kruis en thuis over bloeddonatie 
Transportation theory 

- Kleuters TV kijken 
- Absorptie niet meer luisteren naar omgeving & immersie 

(onderdompeling) 
- Toegankelijkheid echte wereld: fysiek en psychologisch. Psychologisch: 

we vergeten ook de feiten van de wereld, suspension of disbelief, we 
vergeten dat vampiers niet bestaan. 

- Sterke emoties 
- We fantaseren verder op de verhaallijnen die we zien.  Fan-fiction 
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- Counter arguing: we krijgen feiten en informatie van campagne, en 
mensen gaan vaak andere feiten neerleggen als het strookt met eigen 
mening. 

INTERNET = nieuws, entertainment, sociale media 
- Symptomen googlen (overweldigend, frustrerend, verwarrend, 

beangstigend, 1/5 zelf-diagnose) 
- Nadeel menen voelen zich oververzelfzekerd en gaan dokters niet 

geloven. 
- Spreekt zichzelf tegen, googlen zorgt dat je je slechter voelt. 
- Vaak onbetrouwbaar, veel fouten online, wie heeft die online gezet 

weten we vaak niet wat is de bron?, iedereen kan pagina aanmaken  
- Social support: zelfde zieken kunnen met elkaar praten, AA 

Casestudy: vaccinatie 
Pro-vaccinaties= komen vaker van betrouwbare bronnen, opgericht door 
professionals Voornamelijk eigendom van overheid, publieke & internationale 
organisaties. Onderdeel algemene gezondheidsinformatiewebsites 
Voornamelijk gericht op leken 1/3 gericht op gezondheidswerkers. Gematigde, 
wetenschappelijke toon Zelden verwijzing naar alternatieve geneeskunde 
Anti-vaccinatie= alternatieve geneeskunde; Kruidengeneeskunde, heling, veel 
meer reclame dan pro, wanneer was laatste update? Kunnen we vaak niet zien. 
Frauduleus. Voornamelijk eigendom van vzw’s & privépersonen, vaak ongekend 
(1/5), vaak specifieke focus vaccinatie en gericht op leken. Radicale toon. 
= verschil in becommentariëren, medische organisatie, updates, 
bronvermelding, reclame, voordelen vaccinaties en risico’s 
Social media : facebook influence model 

- Anders dan entertainment 
- 1. Het zijn onze vrienden / peers waar we connectie mee hebben , geen 

acteurs zoals op TV 
- 2. We kunnen zelf informatie op plaatsen 
- Theory of social normative behavior: informatie over hoeveel mensen 

gedrag stellen leidt tot eigen gedrag. Je moet niet buitenkomen om te 
zien dat vrienden drinken, denk aan instagram. Desciptieve normen. 

- normatieve norm: als we zien dan het injunctief is sociaal aanvaard, en 
de gevolgen plezier zijn en als de hele groep het doet stellen we sneller 
dit gedrag. mensen willen tot een bepaalde groep horen. Op voorhand 
gedrag aanpassen om al bij die groep te kunnen passen. 

- Link theory of planned behavior 
Casestudy: een sociale normen interventie 

- Alcohol consumptie verlagen dmv sociale media, bewuste preventie 
- Gepercipieerde sociale normen en eigen normen 
- Interventie ( controleconditie van Facebook) 

BEPERKINGEN - Theorie VS praktijk 
- Theorieën uit andere domeinen 
- Emotional appeals 
- Ethische bezorgdheden 
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Sociale media Brede definitie  > social network(ing) sites “online environments in which people 
create a self-descriptive profile and then make links to other people they know on the 
site, creating a network of personal connections” (Donath & boyd, 2004)  

 > voortdurend in verandering → Gemene deler = “social media are 
masspersonal” “capacity to deliver personal messages to a broad audience” → 
“capacity to deliver personal messages to a broad audience” 

 affordances! (features die sociale media de sociale media maken die het 
uniek maakt, sociale media kan onderscheiden worden van andere soort 
media. 

Social media 
affordances 

Affordances onderscheiden social media van andere media  
Universal affordances vs specific social media affordances 
- Anonimiteit of identificeerbaarheid  

o Echte naam/identiteit  
o ~ online disinhibition (afhankelijk van hoe anoniem je kan zijn, kan 

zorgen dat je je minder beperkt voelt in het gedrag dat je stelt, je houdt 
je niet in) 

- Synchronicity  
o Timing waarmee boodschappen uitgewisseld worden  
o Handelingen die je online stelt synchroon staan met je offline 

activiteiten, vb je hebt erg veel tijd om te antwoorden op een chat 
o > conversational control ( je kan heel goed nadenken of je antwoord 

hoe je antwoord en wat je antwoord, face-to-face moet je direct 
antwoorden) 

- Editability  
o Mogelijkheid om berichten aan te passen  
o De manier waarop onze interacties werkt wordt beïnvloed, we passen 

onze inhoud aan. Wil ik deze foto of andere foto online plaatsen. 
o Een boodschap wordt heel materieel, we kunnen het aanpassen, 

doorsturen, opslaan 
o > persistence of messages (we kunnen het verspreiden, aanpassen, 

printscreen, boodschappen blijven bestaan) screenshot doorsturen 
- Network associations  

o Zichtbare connecties leggen met andere gebruikers (“friends”) 
o Vrienden, familie, kennissen, vroegere vrienden, groepen die normaal 

gescheiden zouden blijven leven online samen. 
o Wat zijn de kenmerken van de sociale media en specifieke vorm van 

sociale media en wat kan hier uitkomen. 

Types sociaal 
mediagebruik 

 
Primitieve vorm: online communities, fora’s die zelfde interesse hebben 
Andere manier is creëren van persoonlijk profiel (relaties uitbouwen zoals Facebook) 
Uitgebreidere vorm van zelf-presentatie (online gamen, virtual worlds) 

o Content-based social media sites = participatory cultures (Pinterest, 
YouTube, Tumblr)  

o Locative social media (FourSquare, Dodgeball) je kan je inchecken op 
bepaalde locaties en dat delen met bepaalde personen 

Onderzoeksdomeine
n en theorieën 

Sociale media & menselijke communicatie: 

• Ondersteunen ~ communicatie blijft hetzelfde. Je communicatie met je 
partner gaat ook verder online, ondersteunt dat want lijkt gelijkaardig 
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• Versterken ~ communicatie vergroot, verbeterd, versterkt, dingen kunnen 
viraal gaan, je kan efficiënter mensen bereiken, communicatie vergroten en 
versterken 

• Veranderen ~ communicatie is helemaal anders dan offline, diepgaande 
gesprekken, je kan iemand goed kennen door profiel te verkennen. 

• Zelf-presentatie, impression management, identiteit 

o Affordances = asynchronicity, editability, anonymity, het idee dat 
we timing in de hand hebben, we kunnen foto ook aanpassen, en 
we zijn ergens iets anoniemer dan dat we offline zijn. 

o Fixedness-flexibility lijn => fixidity , het idee dat we eigenlijk 
flexibele online spaces hebben, flexibel in wie we zijn op sociale 
platformen, maar ook fixed spaces waar we die mogelijkheid niet 
hebben vb op Facebook zijn we wie we ook zijn in het echt 

o Adolescenten = exploratie + ideal self  
▪ inhoudsanalyse FB-profielfoto’s + survey 
▪ als mensen iets posten ook comments lezen omdat die 

authentieker zijn 
▪ neem dit met een korrel zout, is niet omdat je filter 

gebruikt dat je je anders gedraagt 
▪ wel de mogelijkheid om je ideale zelf voor te stellen, wat 

post ik wel en wat niet 

• inhoudsanalyse FB profielfoto’s +survey 
o internalisering? Zien we een gelijkenis tussen covers magazines en 

hoe jongeren op de foto staan, het idee dat standaardbeelden niet 
meer van buitenaf worden gegeven maar dat het ook persoonlijke 
doelen worden, men eigen gemaakt. 

• Disclosure en privacy 

o in welke mate geef je iets bloot aan anderen 
o Affordances = visibiliteit en personalisering , heel sterk persoonlijke 

boodschappen verspreiden naar een breed publiek 
▪ masspersonal  

o Privacy paradox ( je hebt je voor ogen wie je foto’s zien, maar is dat 
ook) mensen zijn bezorgd over privacy, maar dat strookt niet met 
ons online gedrag. Toch persoonlijke foto uploaden. 

• Relaties 

• Affordances = interactie (we leggen een nieuwe connectie met personen die 
zelfde interesses hebben, we kunnen connecties leggen met de connecties 
van onze connecties) 

• Vormen van relaties  

• Behouden van relaties  
o media multiplexity (we gaan onze relaties op verschillende 

manieren interageren, communiceren met menen online ) 
he is not that in to you, vm, mail, rejected by 7 different technologies 

• Sociaal kapitaal en sociale steun 

o Sociaal kapitaal ~ network connections , sterke of zwakke 
connecties 

▪ ~ omgezet in social resources (bv. social support)  bronnen 
waaruit je kan putten 

o Affordances = accessibility, anonymity, visibility (pro-ana websites, 
veroordeeld wordt door anderen in je omgeving, maar toch steun 
zoeken anoniem online) (steun krijgen iemand verloren en 
steunbetuigingen online zoeken) (zichtbaarder : meer kwaliteit aan 
steun) kan een backfire effect hebt als mensen geen steun krijgen 
→ psychologisch welzijn 

• Psychologisch welzijn 



  
 

34 

o Social compensation hypothesis (poor-get-richer) & social 
enhancement hypothesis (rich-get-richer hypothesis)  

o Poor mensen die weinig steun hebben in offline interacties gaan 
online dat zoeken en daar wel de steun proberen vinden richer 
worden) 

o Rich mensen die veel steun hebben offline, hebben ook veel steun 
online rich get richer 

o => afhankelijk van aard van communicatie!  
o Manier waarop we interageren, hoe we sociale media gebruiken:  

▪ Positieve en ondersteunende interacties  
▪ Negatieve interacties en sociale vergelijkingen 

• Informatieverspreiding en evaluatie 

o Affordances = anonimiteit, interactie, scalability  
o Evaluatie bemoeilijkt  

▪ Censuur + filter bubbels  
▪ Fake news! ~ shared by friends door anonimiteit kan je 

moeilijk nagaan of bron te vetrouwen is en daardoor kan 
fake news snel verspreiden. Waarom niet geloven, zeker 
als je vrienden dit posten 

o  Groot bereik  

• Politieke communicatie 

• Affordances = interactie, accessibility, network association, scalability  

• Effecten van politieke uitdrukking en collectieve actie   

• Facilitatie van collectieve actie  

• MAAR ook  
o Spiral of silence, nadruk op bepaalde politieke uitdrukking, 

waardoor andere uitdrukkingen in de vergeetput geraken 
o Beïnvloeding van stemgedrag  

Data gebruikt door politieke partijen, door ook die filter bubble kan je bepalen 
wat mensen te zien krijgen en wat ze niet te zien krijgen 

Sociale media, 
sociale steun en 
psychologisch 
welzijn 

Studie 1 ~ Facebookgebruik en depressie  

- Frison & Eggermont (2016)  Hoe gebruiken jongeren Facebook? 
- Facebook maakt soms ongelukkig, hoe gebruiken jongeren Facebook 

o Allereerst diende FB om te scrollen -> zien hoeveel spannender 
andermans leven is  

▪ > meer kans op depressieve gevoelens  
▪ ! 1/8 jongeren gebruikt FB op deze manier  

-  53% gebruikt FB om te chatten echt als communicatiemiddel 
o  > kan alle kanten uitgaan (beter én slechter voelen) 
o Babbel online kan positief zijn 
o Als het negatief enkel op het probleem is kan het depressieve 

gedachten in de hand werken 
o Niet iedereen wordt er ongelukkig door en ook niet langdurig 
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Facebook gebruik kan depressiviteit in de hand werken 
Actief met je FB bezig, berichten sturen met anderen 
Hyperpersonal communication: contextfactoren verdwijnen, we zien niet iemands 
reactie want niet face-to-face, door anonimiteit ben je geneigd om meer te delen 
over jezelf denk aan die disclosure. Persoonlijker dan in offline reactie, mensen 
vertellen meer en krijgen ook meer steun terug. 
Passief → pos gerelateerd aan depressie 
Actief → neg gerelateerd aan depressie, meer sociale steun 
Nuance FB maakt soms ongelukkig 
 
Studie 2 ~ cyberbullying 

- Pabian & Vandebosch (2016) 
- Affordances: anonimiteit, geen beperking in tijd en ruimte, visibiliteit 
- Traditioneel pesten piekt tijdens middenschool, cyberbullying later (vaak 

omdat je ook maar op latere leeftijd op FB komt) 
- Longitudinale studie 10-17 jarigen 
- Profielen pesters én gepesten ~ social anxiety: 

• Angst voor negatieve evaluatie 
• Sociale vermijding en stress 
• Sociale vermijding van sociale situaties en nieuwe mensen 

- Social anxiety = risicofactor om slachtoffer te worden ; ≠ factor die speelt bij 
pesters, niet bij pesters 

- Cyberpesten meer ‘aanvaard’ dan traditioneel pesten EN minder gevolgen, 
het lijkt meer aanvaard omdat het minder zichtbaar gevolgen heeft. Pesters 
worden minder snel ontdekt dan traditioneel pesten. 

- Minder zichtbaar 
 
Studie 3 ~ causaliteit?  
 Verduyn et al (2015)  

- Belang onderscheid actief vs passief gebruik, passief gebruik zorgt voor 
meer negatieve gevoelens 

- Voor depressie  
- Voor body image  

- …  Conclusie = belang van de manier waarop men met bepaalde content 
omgaat 

Uitdagingen voor 
het onderzoek 

- Sociale media en effecten niet noodzakelijk ‘nieuwe en onbestaande’ 
fenomenen, sociale media en de effecten worden vaak afgebeeld als iets 
nieuws maar eigenlijk moeten we ons afvragen of het effectief zo is. vb  
trolling (iemand voortdurend opzoeken), vb ghosting (iemand negeren, 
relatie doodbloeden)    
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- Geduld is noodzakelijk, sociale media evolueert heel snel, vroeger FB, nu 
instagram en tiktok 

- Diversifiëren in topics, populaties, sites, vb opzoeken waarom mensen FB 
accounts stopzetten 

- Affordance-based approach (↑) 
- Betere metingen 

 
1. Hoe vaak zit je op Instagram? Heel moeilijk om te antwoorden, is dat 

gewoon snel voor de les of is dat echt uren aan een stuk. → mogelijke 
oplossing is een Eye tracking waar wordt er veel aandacht aan besteed 

2. Zelf-rapportering, hoe vaak zien jullie alcohol op jullie FB ?  vaak onder of 
overschatting → mogelijke oplossing is inhoudsanalyse zelf gaan opzoeken 
als onderzoeker hoeveel dit is. 

3. Media-dieet → mogelijke oplossing ecological system benadering waar 
praten mensen over bij hun familie, vrienden, kennissen 

 
- Ethisch onderzoek 
- Makkelijk beschikbare (onderzoeks)data  
- MAAR ethisch? Steeds expliciete toestemming nodig. Aandacht voor 

searchability van content dus identificeerbaarheid digital selfs !  
Niet ethisch, we hebben altijd expliciete toestemming nodig.  
Digital self= aanwezig zijn online, we zijn nog altijd mensen dus niet herleiden als 
datapunten. 
Extra uitdaging: toestemming om iemands FB te analyseren, maar wat doen als je 
een foto met vrienden hebt. Die hebben geen toestemming gegeven. Blijft uitdaging. 

Opkomende sociale 
media platformen 

“Twitch is the world's leading live streaming platform for gamers and the things we 
love. Watch and chat now with millions of other fans from around the world” 
Combineert affordances (one-to-many, many-to-many, one-to-one, many-to-one + 
mass communication, computer-mediated group communication, computermediated 
interpersonal communication) 

- Massively multiplayer online video games, 3D virtual worlds  
- Unieke affordances (embodiment)  
- Computer-generated agents 

= gaming je zelf gaan filmen als je gamed. 
Mensen die zich helemaal verliezen in die virtuele wereld,  
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Individuele verschillen Mary Beth Oliver & Maja Krakowiak 
= reacties die mensen hebben van enjoyment, positieve 
reacties van media 
= mortaliteit over Dexter 
Inleiding/aanleiding  

- Grootte van media-effecten 
o Controverse, discussie, kritiek 

- Noise, ruis, error: onverklaarde variantie: als we een 
bepaald gedrag, emotie willen voorspellen kijken wat 
de rol van media daarvan is. Dat puzzelstukje is de 
onverklaarde variantie. Alles wat niet benoemd kan 
worden, in het stellen van bepaald gedrag van 
mediagebruik. 

- Eindeloze lijst van individuele verschillen 
o Focus op langdurige eigenschappen, 

attitudes, cognities 
- = verklaren van onverklaarde variantie, ruis in het 

voorspellen van media-effecten, een groot stuk wordt 
verklaard door de individuele verschillen tussen 
mensen. 

1.Enjoyment/emotionele respons op 
media 

= individuele verschillen beïnvloeden de reacties op 
mediaboodschappen 

A. Individuele verschillen als ‘needs’ of behoeften 
o Link U & G  
o Link Need for cognition (mensen die over het 

algemeen de neiging hebben om te 
overdenken, gaan vaak op zoek naar 
informerende programma’s documentaires), 
need for affect (programma’s met sterke 
emotionele lading), sensation seeking (op 
zoek naar spanning, excitement, arousal, 
porno, actie)… 

o Sensitivity theory of basic desires als 
framework 

▪ 16 universele needs/desires 
▪ Variaties in prioritizing, => variaties 

in enjoyment 
▪ VB reality TV= mensen die hier naar 

kijken hebben nood aan sociale 
status, contact en romantiek 

B. Readiness to respond (snelheid van reactie) 
o Versterken emotionele respons, empathie 
o Positieve als negatieve respons, sterk 

reageren, iemand droevig op TV persoon met 
empathie gaat ook droevig worden 

▪ Angst, droefheid, enjoyment 
o Verzwakken, temperen, maskeren van een 

emotionele respons, repressie copingstyle 
▪ Minder empathie en betrokkenheid 

C. Individuele verschillen als TRAITS of vaste kenmerken 
- Big five 
- Veel onderzoek naar mediageweld, agressie, 

hostility 
i. Meer betekenisvol 

ii. Minder gevoelig aan distress, 
spanning, mensen met veel 
empathie hebben veel distress 
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mensen die meer agressie hebben 
dit niet 

iii. Meer neiging dat slachtoffers het 
verdienen, mensen vragen er om.                                                                                   

2. Media als expressie van individuele 
verschillen 

= manier om onze individuele verschillen uit te drukken, 
mediagebruik als uitdrukking van onze persoonlijkheid en 
individualiteit. 

o Muziekvoorkeuren als centraal in ons 
zelfconcept 

▪ Accurate reflectie van iemands 
persoonlijkheid 

▪ Voor merkvoorkeuren (uitdrukking 
persoonlijkheid, mensen vormen 
indrukken op bepaalde merken, 
iemand die hugo boss draagt die 
heeft meer centen) 

▪ Vaak bij jongeren, en muziekkeuze 
in kleding (punk, metal) 

o Nieuwe technologie, nieuwe media 
▪ Vooral sociale media, een pagina op 

sociale media kan je zelf helemaal 
vormgeven, wat iemand post kan je 
bepalen of die introvert of extravert 
is. hoesje smartphones, email 
afsluiter print dit niet want denk 
aan milieu 

▪ Diepgaande zelf-expressie 
o Blijkt accurate reflectie 

3. Selectieve blootstelling aan en perceptie 
van mediaboodschappen 

- = mediaselectie reflecteert de mate waarin 
een boodschappen nuttig is voor het 
bereiken van doelen, consistentie met eigen 
gedachten en attitudes. 

- Bewust niet of wel blootstellen, vaak met 
wat we zelf belangrijk vinden 

A. SELECTIEVE BLOOTSTELLING 
- Theorie van cognitieve dissonantie, je ervaart 

iets onaangenaams en je wilt dit weghebben, 
voornamelijk bloostellen met wat we 
coherent vinden als dit niet is dan willen we 
terug balans zoeken en vaak ontwijken 

- Klapper 1980, mensen gebruiken vooral 
media om mening te versterken. 

- Daily me, zelfde politieke voorkeuren, zelfde 
vrienden zoeken naar coherentie denk aan 
filter bubbles 

- Nieuwconsumptie, fox trekt vaak 
republikeinen aan en democraten gaan dan 
cognitieve dissonantie toepassen en fox 
vermijden. 

- => kritiek soms wel blootstelling bij 
cognitieve dissonantie, soms gaan mensen 
toch informeren over datgene dat niet past 
bij eigen gedachten om zichzelf te verreiken. 

B. SELECTIEVE PERCEPTIE 
- Incidentele blootstelling: mogelijk cognitie en 

coherentie gaan aanpassen, mensen gaan 
percipiëren.  Selectieve selectie je wordt 
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toevallig blootgesteld, incoherentie, op zo 
een manier omgaan met media dat het 
coherent wordt met eigen assumpties, 
opinies. 

- Individuele verschillen => verschillenden 
interpretaties  biased assimilation: als het 
niet coherent is met eigen assumpties, en 
anders gaan we kijken naar iets en delen 
percipiëren die wel coherent zijn bij eigen 
attitudes, vb sympathie voor bepaalde 
personages in een programma. 

i. All-in the family, het hebben van 
vooroordelen of niet kan leiden tot 
wie je sympathie voor hebt 

ii. Ander voorbeeld is in de politieke, 
kandidaten, vooral luisteren naar 
specifieke kandidaat en 
tegenargumenten zoeken bij andere 
kandidaten. 

- Hostile media perceptions: media zien als 
tegen hun gedachtengoed, mediainhoud kan 
vb te republikeins zijn als je democraat bent 

- ➔ suggereren beide dat respons op 
mediaboodschappen bestaande beliefs 
zullen versterken 

4. Individuele verschillen en effecten op de 
kijker/gebruiker 

- Minder aandacht qua onderzoek 
- 2 onderzoekslijnen 

A. Als moderatoren 
                       
                  Individuele verschillen (geslacht, leeftijd, 
heeft die al een slaapprobleem gehad) 

- TV                                  slaap 
- Voor sommige mensen is het effect positief 

voor andere negatief, slecht slaap of goede 
slaap 

- LINK ELM  Hoe gaan mensen media 
verwerken, mensen met high need for 
cognition gaan centrale route gebruiken. 

- Link social cognition  self efficacy gaat ook 
het media-effect stimuleren, kan ik het 
gedrag zelf stellen. 

- Bushman: bestaande cognitieve networks als 
voorwaarde voor geweldeffecten (priming). 
Linken tussen bepaalde gedragingen, noden, 
gevoelens er zijn andere paden, 
verwerkingen en dat kan leiden tot ander 
media-effect. 

B. Als afhankelijke variabele 
- = mediagebruik kan onze persoonlijkheid 

doen wijzigen als er een lange termijn effect 
zijn  

i. Cultivatie lange termijn theorie, 
mediablootstelling gaat onze 
percepties van sociale realiteit 
beïnvloeden. Hoe ver worden 
mensen beïnvloed, mean-world 
syndroom. Vaak tweede order 
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effecten: overtuigingen over 
attitudes die we cultiveren. Hoe 
meer blootstelling hoe angstiger, 
hoe materialistischer  

ii. Priming, social learning  we zien 
dingen en dat leidt tot bepaalde 
gedachten en op lange termijn leidt 
dat tot individuele verschillen 
tussen mensen 

iii. Desensitization 
1. Violent games 
2. Structurele verschillen in 

persoonlijkheid 

 

 
- media-effecten kunnen verschillend zijn  
- proposition 1: vatbaarheid: persoonlijkheid, 

leeftijd, groep welke ouders welke omgeving 
= 3 groepen van moderatoren 

- pijlen dat ze ook media-effecten kunnen 
worden, ze kunnen dus moderator maar ook 
media-effect zijn van de uitkomst. 

- Grote individuele verschillen van mensen, 
enerzijds individuele verschillen door media 
voorspellers en tussen media use en effect 
gaan die modereren. 

- Laatste effect media effect kan ook 
beïnvloed worden door mediagebruik 

Take-away van individuele verschillen o Probleem van noise: onverklaarde variantie. 
Een puzzel leggen en wat ontbreekt is media-
gebruik maar wat we echt niet vinden is 
noise, waar we geen vat op hebben, kunnen 
wel een verrijking zijn. Kunnen media-effect 
gaan verklaren. 

o Uiting van individuele verschillen d.m.v. 
mediagebruik zoals sociale media 

o Theoretische noodzaak is belangrijk 
▪ Afvragen of het nuttig is om de 

individuele verschillen te 
onderzoeken 

▪ Gender makkelijk te analyseren, 
man vrouw of anderen 

 


