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Chapter 1: How the news shapes our civic agenda 
 

Door dag-tot-dag selectie van het nieuws en laten zien van het nieuws, gaan journalisten onze aandacht, 

focus en onze percepties beïnvloeden over de meest belangrijke zaken t.o.v. het land. Deze mogelijkheid 

om de salience (opvallende) onderwerpen te beïnvloeden op de publieke agenda heet: de agendasetting 

rol van de nieuws media. 

 

v.b.: De Irak oorlog in 2007 in Amerika→ presidentsverkiezingen. De nieuws media bepaalt onze 

percepties over wat de belangrijkste zaken zijn die dag. 

W. Lipmann de ‘vader’ van agendasetting zei: de nieuws media, is ons ‘venster’ naar de echte wereld die 

verder reiken dan onze directe ervaring, ze bepalen onze cognitieve map van deze wereld. Nieuws media 

speelt een sleutelrol in de constructie van onze verbeelding van de realiteit. 

McCombs en Shaw hebben deze hypothese getest bij onbesliste kiezers, ze moesten de belangrijkste 

politieke topics noemen van het moment, de rangorde werd bepaald door het aantal nieuwsartikels die 

aan dat onderwerp werd toegewijd. 

ACCUMULATED EVIDENCE 

Bij verkiezingen → onderwerpen die een rol spelen bij het kiezen om op te stemmen → veel in media → 

agendasetting. Laboratorisch bewijs beste voor bewijs agendasetting. 

Het bewijs zorgt voor een causale link tussen tijd en rangorde, media en publieke agenda. Vaak studies 

naar verkiezingen, maar ook onderzoek bij criminele dramaseries. Het effect van agendasetting en 

misdaad.  

= journalisten kunnen het beeld van kijkers op de realiteit manipuleren, zo was er in de jaren ’90 veel 

nieuws over het vele misdaad, terwijl in realiteit de misdaad aan het dalen was. 

THE ACAPULCO TYPOLOGY 

Agendasetting kan vanuit verschillende perspectieven worden bekeken. 

Perspectief 1: Omvat de gehele agenda en gebruikt een verzameling metingen van de populatie om het 

opvallende van de items vast te stellen. De studie van Chapel Hill is ontstaan vanuit dit perspectief. De 

media agenda, was de salience bepaalt door het totale percentage van nieuws artikelen over elk issue. 

De publieke agenda bepaald door het percentage van stemmers die vonden dat de overheid iets moest 

doen aan elk issue. Dit perspectief wordt competitie genoemd, omdat het kijkt naar zaken die met elkaar 

concurreren om de beste posities op de agenda. 

 

Perspectief 2: is gelijk aan de vroege agendasetting studies met de focus op de gehele agenda, maar nu 

met de focus op de agenda van elke individu. Als aan de individuelen wordt gevraagd om de issues op 

volgorde te zetten → is dit vaak dezelfde volgorde als die in de nieuws media. Dit perspectief ook wel 

automatisch genoemd door zijn ongeflateerde kijk op menselijk gedrag.  

 

Perspectief 3: beperkt de focus op een single item op de agenda, maar gebruikt ook verzameling metingen 

om sailience vast te stellen. De metingen zijn een totaal aan nummers van nieuwsverhalen over een item 

en het percentage van het publiek dat een issue noemt als meest belangrijke probleem in het land. Dit 

perspectief wordt natuurlijk geschiedenis genoemd, omdat de focus ligt op de mate van correspondentie 

tussen de media agenda en de publieke agenda van een single item in een bepaalde tijd. Een voorbeeld 

van dit perspectief: Winter en Eyal’s (1981) studie over civiele rechten over een periode van 23 jaar. 
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Perspectief 4: zoals perspectief 2 focus op het individu, maar beperkte observaties naar salience van een 

single agenda item. Dit perspectief ook wel  cognitief portret genoemd. Geïllustreerd door 

experimentele studies van agendasetting waarbij de sailience voor een single issue voor een individu 

wordt gemeten voor en na blootstelling aan nieuws programma’s waarbij de hoeveelheid blootstelling 

gecontroleerd is. 

ATTRIBUTE AGENDASETTING 

De term ‘object of attribuut’ wordt gebruikt in dezelfde bedoeling als sociaal psychologen de term 

‘attitude object’ gebruiken. Elk object op de agenda heeft eigenschappen, karakteristieken en 

eigendommen die het object omschrijven. Zoals objecten verschillen in opvallend zijn, doen 

eigenschappen dit ook. Belangrijk onderdeel van de nieuws agenda zijn de eigenschappen die 

journalisten en het publiek in gedachten hebben als zij denken/praten over een object. Deze 

eigenschappen hebben 2 dimensies: een cognitief component met betrekking tot informatie over 

karakteristieken die het object beschrijven en een affectief component met betrekking tot de positieve, 

negatieve of neutrale toon van deze karakteristieken op de media- en publieke agenda. De invloed van 

eigenschap agenda’s in het nieuws op de publieke eigenschapsagenda is het 2nd level agendasetting. 

Sailience kan ook getest worden op het tweede level. 

Uitleg over agenda setting linkt ook aan de theorie met het concept framing. Zowel framing als 

agendasetting vraagt aandacht voor de perspectieven, die communicators gebruiken om hun publiek 

topics te laten zien in het dagelijkse nieuws. 2 typen frames → aspecten en centrale thema’s. vb 

feminisme, KKK hoeveel aandacht er wordt aan besteed hangt af van het niveau van ondersteuning van 

de nieuwszenders. 

Groot verschil tussen agendasetting en framing: accessibility= agendasetting, appicability=framing 

NEED FOR ORIENTATION 

Nieuws media is niet enige bron voor informatie of oriëntatie. Issues kunnen obtrusive (opdringend, 

opvallend) of unobtrusive (bescheiden, niet opvallend) gegeven worden. Obtrusive issues zijn degene 

die we persoonlijk ervaren, zoals info over impact van stijgende prijzen benzine. Sommige issues zijn 

moeilijk persoonlijk te begrijpen → unobtrusive, issues die we alleen tegenkomen in het nieuws en niet 

in het dagelijks leven. Sommige issues zijn zowel obtrusive als unobtrusive, hangt af van individuele 

omstandigheden. Werkeloosheid is hier een goed voorbeeld van (unobtrusive voor mensen die nog nooit 

werkeloos zijn geweest, voor andere wel obtrusive). Agendasetting rol van de media laat sterke effecten 

zien voor unobtrusive issues en geen effecten voor obtrusive issues.  

 

Het concept van behoefte aan oriëntatie is gebaseerd op psycholoog E. Tolman’s theorie van cognitieve 

mapping. Hij zegt dat we maps in onze gedachten maken om ons te helpen met navigeren in onze 

omgeving. De behoefte aan oriëntatie suggereert dat er individuele verschillen zijn in de behoefte voor 

oriënteren cues naar een issue en de behoefte aan achtergrondinformatie over een issue. 

 

Een individu’s behoefte voor oriëntatie is gedefinieerd in termen van 2 lager order concepten, relevantie 

en onzekerheid. Relevantie is de aanvankelijke gedefinieerde conditie. Geen behoefte aan oriëntatie bij 

gebrek aan relevantie. Dus als relevantie laag is, is de behoefte aan oriëntatie laag. Als relevantie hoog 

is bij een onderwerp voor een persoon, moet onzekerheid ook meegenomen worden. Dit is de tweede 

gedefinieerde conditie voor behoefte aan oriëntatie. Als iemand al alle informatie over een issue bezit, 

is onzekerheid laag. Onder de conditie van hoge relevantie en lage onzekerheid is de behoefte voor 

oriëntatie matig. Beide hoog → behoefte oriëntatie ook hoog. Bijvoorbeeld bij eerste verkiezingen. 
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Behoefte aan oriëntatie geeft een verklaring voor de bijna perfecte match tussen media agenda en 

publieke agenda in de klassieke Chapel Hill studie. Persoonlijke ervaring met een issue, triggert een 

behoefte voor meer informatie. 

Mensen met laagste interesse en meeste onzekerheid → sterkste agendasetting effecten.  

3 dimensies behoefte aan oriëntatie: 

• behoefte aan oriëntatie naar issues 

• behoefte aan oriëntatie naar feiten 

• behoefte aan oriëntatie naar journalistieke evaluaties 

CONSEQUENCES OF AGENDA-SETTING EFFECTS 

Er is een fundamentele link tussen media aandacht naar een object en de bestaande opinies erover. 

Voorbeeld: Tijdens verkiezingen focust de media hun aandacht op de (major) kandidaten, wat resulteert 

in dat meer mensen opinies vormen over deze kandidaten. 

Een andere consequentie voor attitudes en opinies: Priming, een consequentie van 1e level 

agendasetting effecten en eigenschap priming, een consequentie van het 2e level. De psychologische 

basis van priming is de selectieve aandacht van het publiek. 

Ook het tweede leven van agendasetting, de sailience van eigenschappen in de massa media is 

gerelateerd aan de opinies van het publiek. 

WHO SETS THE MEDIA AGENDA? 

Hoe wordt de media agenda gevormd? Hierbij is de media agenda de afhankelijke variabele, in de 

traditionele agendasetting onderzoek was de media agenda de onafhankelijke variabele, de sleutelfactor 

in het vormen van de publieke agenda. 

Gebruik ui → de lagen staan voor vele invloeden die de media agenda vormen. (=het hart van de ui) 

voorbeeld: de president van de VS beïnvloed media inhoud. Intermedia agendasetting → interacties en 

invloeden van vele massamedia op elkaar. The New York speelt ook agendasetting door onderwerpen 

op de voorpagina te plaatsen. 

 

Beknopt  

H. Lasswell vertelde ons in 1948 dat massa communicatie 3 sociale rollen vervult: toezicht van grotere 

omgeving, bereiken van consensus bij segmenten in de samenleving en overbrengen van de cultuur. 

1. Geeft ons beelden informatie van de hele wereld 

2. Bij demografische groepen zijn er sociale groepen gevonden in dit onderzoek dat aantonen dat er een 

effect is. 

3. Publieke agenda 
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Chapter 2: News framing theory and research 
Journalisten kiezen afbeeldingen en woorden om te beïnvloeden hoe het publiek interpreteert en 

evalueert bij issues → framing, een complex proces. 

Framing op het gebied van communicatie is gekarakteriseerd door gelijke mate van conceptuele 

scheefheid en operationele inconsistentie. Dit hoofdstuk bestaat uit 3 stappen: eerst bekijken van begin 

van framing in psychologie, economie, sociologie en communicatie. Daarna uitleg van het cognitieve 

proces en mechanisme die framing effecten uitleggen.  

THEORETICAL FOUNDATIONS OF FRAMING 

Framing concept op verschillende niveaus van analyse. 

2 benaderingen voor framing: 

- disciplinair afkomst (psychologische vs sociologische benaderingen) 

- verklarende modellen (applicability=toepasselijkheid  modellen vs ander effecten modellen) 

DISCIPLINAIRE AFKOMST 

Vaak naar micro-level of psychologische benaderingen en macro-level en sociologische benaderingen. 

SOCIOLOGICAL ROOTS 

Tekent vanuit assumpties in de attributie theorie en frame analyse. Heider (1959) liet zien dat mensen 

complexe informatie uit hun alledaagse leven verwerken door het verminderen van sociale percepties 

naar oordelen over causale eigenschappen. Heider definieerde deze eigenschap als de link tussen een 

gezien (observed) gedrag en een potentiële oorzaak. Verantwoordelijkheid voor geobserveerde acties 

kunnen toegeschreven worden aan persoonlijke factoren of sociale, of omgevingsfactoren, of 

onderliggende motivaties. 

 

‘primary frameworks’ van Goffman (1974); relatief stabiel en sociaal gedeelde categorisatie systeem dat 

mensen gebruiken om nieuwe informatie te classificeren. 

De relevantie van primary frameworks voor communicatie is tweezijdig. 

1. Primary frameworks zijn sociaal geconstrueerd categorisatie systemen die dienen als een 

belangrijke tool voor informatieverwerking bij burgers. 

2. Sociale factoren en media handelen vaak in de richting van specifieke primary frameworks om 

interpretaties van het publiek te beïnvloeden. 

PSYCHOLOGICAL ROOTS 

‘frames of reference’ en prospect theorie. Sherif (1967); alle individuele oordelen en percepties doen 

zich voor in frames of references. Alle percepties zijn verwijzing-afhankelijk. Informatie wordt 

verschillend geïnterpreteerd, afhankelijk van welk interpretatie schema wordt gebruikt. Dus 

verschillende interpretatie schema’s kunnen ingeroepen worden door het framen van dezelfde 

boodschap op verschillende manieren. 

EXPLANATORY MODELS-FRAMING AS AN APPLICABILITY PROCESS 

Framing onderzoek stelt dat nieuwsframesfuncties suggereren hoe publiek een issue of gebeurtenis 

kan/moet interpreteren. Nieuws frames kunnen een relatieve invloed uitoefenen op overtuigingen, 

attitudes en gedragingen van burgers. Er zijn 3 andere processen en effecten die tenminste gelijkenis 

naar framing effecten voortbrengen, doen zich voor parallel aan framing. 1. Informatie effecten, 2. 

Persuasieve effecten, 3. Agendasetting. 



 

 

13 

INFORMATION EFFECTS 

Nieuws over politieke zaken en gebeurtenissen bevatten zowel informatie en frames. Gamson en 

Modigliani (1987) beschreven packages dat media gebruikt om een issue te karakteriseren. Deze ‘pakjes’ 

omvatten argumenten, informatie, symbolen, metaforen en afbeeldingen. Waarschijnlijk kunnen deze 

pakketjes invloed hebben op hoe mensen begrijpen, interpreteren en reageren op een probleem of issue. 

In het de kern van de pakketjes is een frame; een centraal georganiseerd idee of verhaal die een 

betekenis voorziet aan gebeurtenissen. Een ander element van het pakketje is de informatie die het 

voorziet over een issue. Deze informatie kan effect hebben op de overtuigingen van het publiek over het 

issue en de verwerking hiervan. Een frame is wat de informatie verenigt in een verpakking dat invloed 

kan hebben op het publiek. 

Deze beschrijving suggereert dat frames apparaten zijn die de associaties bouwen tussen concepten: 

informatie in een nieuwsverhaal kan de link bevestigen, maar het vertrouwt erop dat een frame de 

associaties construeert. Als een issue en een frame relatief nieuw zijn voor een publiek, kan de 

informatie over een issue dienen als het vormen van de basis van de frame. Maar, als het frame al 

toegankelijk is voor het publiek, kan die info al een effect uitoefenen. Frames kunnen mensen 

uitnodigen om te denken over een issue op een bepaalde manier. In sommige situaties is het mogelijk 

dat 1 woordkeuze (baby vs foetus bij abortus) invloed heeft op de cognities en attitudes van het publiek. 

→ informatie effecten zijn een resultaat van een proces waarin mensen overtuigen en indrukkenn 
over een issue en zijn context verwerven. 

→ een framing effect doet zich voor als een zin, afbeelding of statement een bepaalde betekenis of 
interpretatie van een issue suggereert. Frames linken issues aan bepaalde overtuigingen om op een 
bepaalde manier te interpreteren. 

PERSUASION EFFECTEN 

Inhoud die attitudes kan beïnvloeden, overtuigen in een bepaalde richting, persuasie gelinkt dus. 

Framing literatuur zegt dat publiek van nieuws framing zich vaak niet bewust is van de aanwezigheid 

van frames en de invloed die zij hebben. Daarom: de boodschap verwerking dat persuasie en frame 

publiek ondergaan is erg verschillend (waarschijnlijk). 

→ cognitieve respons dat publieke issue interpretatie onthuld is een primair effect van framing, 

persuasie richt zich op response als een indicatie voor de acceptatie van de persuasieve boodschappen. 

Framing effecten niet beschreven als attitude effecten, maar als interpretatie effecten. 

AGENDASETTING EFFECTEN 

Ook relatie framing en agendasetting effecten. Agendasetting is het proces waarbij publiek bloot gesteld 

wordt aan nieuws over een issue, waardoor de toegankelijkheid wordt verhoogd. Framing effecten 

kunnen gezien worden als tweede stap van agenda setting. Het agendasetting model gebruikt om te 

beschrijven hoe de issue begrepen kan worden. Verschil tussen framing en agendasetting bekeken in 

psychologische verschillen (toegankelijkheid en toepasbaarheid) 

De beste manier om te kijken naar de relatie tussen informatie, persuasie, agendasetting en framing 

effecten is om te kijken naar dat alle vier de effecten kunnen resulteren vanuit blootstelling aan nieuws 

boodschappen. 

FRAMING IN COMMUNICATION RESEARCH 

Framing blijft een moeilijk concept zonder duidelijke definitieve grenzen. Het is wel mogelijk om de 

benaderingen in 2 groepen te delen: studies met framing als afhankelijke variabele en studies met 

framing als onafhankelijke variabele. Deze eerste heeft te maken met ‘frame building’. De tweede met 

‘frame setting’ (effecten op publiek). 
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Frame building 

Handelt het creeëren en sociale totstandbrenging van frames in tenminste 3 gebieden: journalistieke 

normen, politieke actoren en culturele context. 

a) Practices of news production 

(minstens) 5 aspecten van nieuws werk die invloed kunnen hebben op hoe journalisten een issue 

framen: 1. Sociale normen en waarden. 2. Organisatie druk en beperkingen. 3. Externe druk van interest 

groepen en andere beleidsmakers. 4. Professionele routines en 5. Ideologische of politieke oriëntaties 

van journalisten. 

b) Political and corporate actors 

Komt vanuit belangengroepen, overheidsbureaucratieën en andere politieke en bestuurlijke actoren. 

Politieke campagnes zijn steeds meer gericht op hoe ze de controle kunnen hebben op hoe 

boodschappen geframed worden in de nieuws media. 

c) Cultural contexts 

Betekenis van een frame kunnen culturele wortels bevatten. Een frame refereert naar iets aanwezigs in 

de omliggende cultuur. Dit wordt ook wel beschreven als ‘cultural resonance’ of ‘narrative fidelty’. 

Frame setting 

Micro leven: gebruikt theorieën over effecten om te voorspellen en te verklaren hoe individuen 

beïnvloed worden door blootstelling aan een boodschap. Frame setting kan best gezien worden als een 

toepasbaarheidseffect. 4 Associaties framing: definitie, oorzaken, implicaties en behandelingen. De 

meest effectieve frames bouwen verder op alle 4. Vooral aandacht voor de definitie en behandeling. 

Analyses van framing effecten zijn geworteld in een set van aannemingen over toepasbaarheid. 

Individueel niveau van framing effecten en publieksblootstelling aan mediaboodschappen. 

a) Applicability effects 

Het belang van het creëren van associaties tussen concepten is aangetoond in verschillende studies die 

gekeken hebben naar hoe publiek nieuwsframes interpreteren. 

Er zijn 2 manieren waarop framing processen werken: 

1. Een issue en (relevante) overweging kunnen samen geïntroduceerd worden in een 

nieuwsverslag.  

2. Frames kunnen ook een link creëren tussen (eenzelfde) issue en bestaande overtuigingen, 

waarden en attitudes. 

Er zijn grenzen waarin frames aan inhoud directe issue interpretaties bouwen. Zo zijn er ook audience-

level factoren die invloed hebben op hoe frames werken. 

Als een frame mensen uitnodigt om hun bestaande schema’s toe te passen op een issue, hangt de 

implicatie van die applicatie deels af, van wat er in dat schema is. 

Voorbeeld: hoe meer mensen over politiek weten, hoe effectiever frames zijn, alleen kan een frame 

maker misschien niet voorspellen of de aanwezige kennis bij het publiek invloed heeft op de 

interpretatie. 

→ dus het is niet altijd mogelijk de effecten van een schema in te schatten, enkel o.b.v. de linken in een 

nieuws verslag. 

b) Types of effects 

De toepasbaarheid benadering is de belangrijkste assumptie die mensen maken als ze issues verwerken. 

Meer effecten: 

- formatie en veranderingen naar associatieve links tussen concepten 

- focus op psychologische verwerkingen 
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- Nature of exposure to frames 

Hoe publiek wordt blootgesteld aan frames (context) – vaak longitudinaal onderzoek 

UNRESOLVED ISSUES 

Onderzoek naar framing heeft ook nieuwe vragen opgeroepen: 

a) types of framing 

Specifieke set van frames of interpretieve schema’s in verschillende culturen (strategie vs issues frames, 

episodisch vs thematische frames e.d. Zoals gain vs loss frames. Onderzoekers wijzen op de limieten en 

over het feit dat framing uiteindelijk kan leiden tot verschillende gedrags en cognitieve uitkomsten. 

b) Framing as a Multi-level problem: internal vs external validity 

Vorig onderzoek geeft geen antwoord of framing een multi-level probleem is. De figuur classificeert 

framing effecten in communicatie in 4 verschillende cellen, gebaseerd op het type framing.  

 international content manipulation 

frame manipulation 

 yes no 

yes News stories in the real world. 
High external validity due to 
frame/content confounds. 

Pure framing manipulation 
with informational content 
held constant: limited external 
validity: high internal validity 

no Pure informational content 
manipulation without frames: 
limited external validity: high 
internal validity 

No informational content of 
framing effects (agendasetting) 

 

c) Over time vs short-time effects – Method vs Theory 

Framing effecten vaak als lange termijn effect, er is weinig onderzoek op korte termijn. 

Dus lange termijn onderzoek kan goed zijn om processen te identificeren, en kunnen helpen om de 

contributies van framing effecten naar politieke overtuigingen, opinies en gedragingen te verklaren. 
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Chapter 3: Growing up with television; cultivation processes  
1969 George Gerbner ontwikkeld een project genaamd ‘Cultural indicators → bestuderen van TV, 

programma’s, beleid en de impact van TV = hij noemt dit cultivatie, het helpt ons te begrijpen wat de 

gevolgen zijn van het opgroeien en leven in een culturele wereld die gedomineerd is door TV.  → de 

cultivatie analyse focust op de contributie van TV op de kijk van mensen naar sociale realiteit. De 

centrale hypothese bij cultuuronderzoek: diegene die meer TV kijken hebben een grotere kans om de 

echte wereld zoals de TV wereld te zien in vergelijking met diegene die minder TV kijken. Belangrijk 

hierbij is om te denken in demografische groepen, sommige zijn vatbaarder. 

CULTURAL INDICATORS 

De culturele indicatie bestaat uit een 3-delige onderzoeksmethode; 

1. Institutional process analysis → de formatie en systematisering van beleid onderzoeken 

die gericht is op de grote flow van mediaboodschappen. 

2. Message system analysis → de systematische controle van netwerk en televisie drama’s 

om te zien of ze mee zijn met alle trends en kenmerken van de echte wereld en dat ze dus 

representatief zijn. 

3. Cultivation analysis → surveys die mensen bevraagd over hun attitudes en assumpties 

betreffende verschillende aspecten van het leven en de samenleving. Ze willen onderzoeken of 

diegene die meer TV kijken meer waarschijnlijk zijn om de sociale realiteit als echt te 

percipiëren.  

TELEVISION IN SOCIETY 

TV= samenhangend geheel van afbeeldingen en boodschappen bestaande uit drama, reclames, nieuws 

en andere programma’s. Tv is een gemeenschappelijke bron van socialisatie en dagelijkse informatie 

van heterogene populaties → dagelijks ritueel (zoals religie) 

De sociale functie van tv ligt in de continue herhaling van verhalen die de wereld beschrijven en zorgen 

voor sociale orde. → cultivatie onderzoekers beschouwen televisie als een samenhangend systeem van 

berichten gemaakt voor een grote en diverse populatie en geconsumeerd op een relatieve non-selectieve, 

haast ritualistische manier door de meeste kijkers. 

In tegenstelling tot andere media, bepaald televisie een relatieve strikte set keuzes voor een virtuele 

variëteit aan interesse en publiek. Ondanks de uitbreiding van tv voor iedereen, zijn de meeste 

programma’s gericht op een groot heterogeen publiek. 

Cultivation analysis: focus op de consequenties van lange tijd blootstelling aan het gehele systeem van 

berichten. 

THE SHIFT FROM EFFECTS TO CULTIVATION RESEARCH 

Cultivation theorie richt zich op een breed en groot publiek. Ze negeren niet de verschillen en gedeelde 

meningen in cultuur maar focus op massa. Cultivation vraagt mensen niet wat zij denken over televisie 

tekst maar kijkt naar het effect op mensen na de blootstelling van de enorme vloed aan berichten. 

Dus cultivation ziet tv niet als bijdrage aan concepties van sociale realiteit in één richting, als een ‘push’ 

proces. Tv wordt gebruikt als bron voor culturele participatie + entertainment en informatie. 

METHODS OF CULTIVATION ANALYSIS 

Cultivatie analyse begint met de analyse van berichten en van de meest terugkerende stabiele patronen 

van tv inhouden (tevreden) vaak onderzoek naar light & heavy viewers van TV. Ondanks de grote 

verschillen in effecten leven ze wel in dezelfde cultuur en samenleving. Zelf een kleine persuasieve duw 

kan er voor zorgen dat de het culturele klimaat uit balans geraakt en invloed heeft op beslissingen over 

sociale en politieke onderwerpen. 
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THE FINDINGS OF CULTIVATION ANALYSIS 

Een uitkomst van alle onderzoeken; enorme blootstelling aan televisie, toename geweld: mensen 

denken door televisie dat er in de echte wereld meer misdaad en geweld is. De ‘lessen’ op tv kunnen de 

basis gaan vormen voor een bredere wereldkijk → tv wordt een bron van algemene waarden, 

ideologieën, perspectieven en geloof/overtuigingen. 

‘Mean world’ syndroom: lange tijd tv kijken →imago van een relatieve gemene en gevaarlijke wereld. 

Volgens zware tv kijkers zijn weinig mensen te vertrouwen. 

Zware tv kijkers willen ook betere banen, met iemand trouwen voor altijd en kinderen krijgen. 

 

COGNITIVE PROCESSES 

Hoe werkt het mechanisme van cultivatie? 

- Model van Hawkins & Pingree → focus op hoe tv aan opvattingen in het hoofd bijdraagt. In 2 
stappen: leren en constructie (opbouw) 

- Shapiro en Lang → mensen vergeten dat wat ze op tv zien niet echt is. 

- Shrum→tv gebruiken om tot eigen besluiten te komen → tv verandert de attitude houding niet 
perse, maar maakt ze sterker. 

MAINSTREAMING 

Groot aantal mensen is aan TV blootgesteld en zal daardoor gecultiveerd kunnen worden. Tv wordt 
gezien als hoofdbron van onze cultuur. Veel tv kijken door veel mensen vermindert verschillen in 
perspectieven en gedrag dat normaal beïnvloed wordt door andere factoren en invloeden. 
Mainstreaming = een homogene invloed. 

INTERNATIONAL CULTIVATION ANALYSIS 

Cultivatie analyse is zeer geschikt voor multinationale en cross-culturele vergelijkingsstudies van lokale 
en geïmporteerde tv programma’s. 

RECENT FINDINGS  

CRIME 

Nieuws kijken → perceptie dat crime toeneemt →  angst voor criminaliteit Van Bulck heeft 3 modellen 
getest op de relatie tussen blootstelling aan fictie en angst voor crime.  

1. Cultivation model (invloed in percpetie van hoeveelheid criminaliteit),  

2. Withdrawal hypothesis (door TV angst voor criminaliteit → thuis blijven),  

3. Mood management hypothesis (→ crime series kijken in hoop angst te overwinnen tv kijken 
gerelateerd aan angst) 

HEALTH AND MENTAL HEALTH 

rolmodellen die roken  positieve houding t.a.v. roken  

POLITICS 

tv gebruik geassocieerd met lagere politieke participatie. Liberalistischer, open voor veranderingen, 
interpersoonlijke bewustzijn, self-transcendence 

SEX ROLES, SEXUAL BEHAVIOUR 

tv heeft veel invloed op het beeld hiervan, vrouwen ideaal → allemaal dunner willen zijn. 
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CULTIVATION IN THE 21ST CENTURY 

Theorie van cultivatie ontwikkeld toen tv en zenders de macht hadden. Nu internet, kabel, satelliet, dvd 
enz. Kijkers nu krachtiger (zappen) →  veel potentiële keuzes. Wel weinig bewijs dat dit de kijk 
gewoontes heeft veranderd. Tv blijft (boven internet) de dominante bron in vrije tijd. 
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Chapter 4: Media consumption and perceptions of social reality effects & 

underlying processes 
Programma’s op tv geeft steeds meer de ‘weergave van sociale realiteit; althans zo lijkt het voor het 

publiek. 

Over de afgelopen jaren, 2 soorten van kritiek: 

1. het bewijs → kleine indicatie voor individuele op maat gemaakte media die op de kijkers 
gedachten, gevoelens of acties focust ipv ‘myth of massive media impact’ het homogeen effect. 

2. Gebrek aan uitlegmechanisme. Media effecten onderzoek vooral bezig met de relatie tussen 
input variabelen (media informatie en karakteristieken) en output variabelen (attitudes, overtuigingen, 
gedrag) (evt cognitieve proces) 

→ Dit hoofdstuk is vooral gericht op gebrek aan uitleg over een cognitieve proces voor media effecten 

Proces uitleg → modellen ontwikkeld om moderate en mediate variabelen te specificeren. Dus, de 

ontwikkeling van modellen over het cognitieve proces voor media effecten heeft de potentie om 

nieuwe relaties te vinden. 

De ontwikkeling van cognitieve proces modellen die media effecten kunnen uitleggen heeft ook andere 

voordelen: 

1. Toename interne validiteit 

2. vinden van tegenstrijdige conflict uitkomsten van eerder onderzoek 

SOCIAL COGNITION AND MEDIA EFFECTS 

Sociale cognitie is een soort oriëntatie naar de cognitieve processen die zich voordoen in sociale 

situaties. Meer specifiek: sociale cognitie onderzoek doet een poging de ‘black box’ te openen die 

opereert tussen een stimulus (informatie) en een reactie (oordeel) en focust op de cognitieve processen 

die mediëren in de relatie tussen sociale informatie en oordelen. 

Veel modellen over hoe mensen sociale informatie verkrijgen, opslaan en gebruiken. De meest complete 

door Wyer en Srull. De modellen variëren, maar hebben sommige basis principes gemeen. 

2 principes; 

1. (heuristiek→ logisch stap voor stap redeneren om tot bepaalde waarheid te 
komen/toerekenbaarheid) houdt zich bezig met welke informatie is teruggehaald in de zaak van het 
maken van een oordeel. Mensen halen vaak een klein deel terug van alle informatie die ze hebben. 
Alleen de informatie die toereikend is om een oordeel te vellen wordt teruggehaald. 

2. (toegankelijkheid) houdt zich bezig met de rol van de toegankelijkheid van informatie in het 
vellen van een oordeel. De informatie die het eerst leesbaar en beschikbaar is wordt meest en snelst 
gebruikt bij het vellen van een oordeel. 

DETERMINANTS OF ACCESSIBILITY 

Factoren die een rol kunnen spelen bij toegankelijkheid: 

- frequency and recency of activation (frequentie en recentheid activatie) 

- recency of construct activation (recentheid van construeren activatie) 

- vividness of a construct (levendigheid van de constructie) 

- relations with accessible constructs (relatie met toegankelijke constructies) 

FREQUENCY AND RECENCY OF ACTIVATION 

Als iets frequent geactiveerd wordt, is het makkelijk terug te halen en hoe recenter geactiveerd hoe 

makkelijker terug te halen. Frequentie gaat na een korte periode domineren → cultivatie 
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VIVIDNESS 

Meer levendig, makkelijker te activeren. Zoals eerste vechtpartij, familie conflict, natuurramp. Nieuws 

→ vaak extreme voorbelden → beter te onthouden 

RELATIONS WITH ACCESSIBLE COSTRUCTS 

Als de toegankelijkheid van een construct toeneemt, doet de toegankelijkheid van een dicht gerelateerde 

construct dit ook. Media effecten → boosheid en agressie. 

- Samenvattend 
Televisie verbruik kan van de toegankelijkheid van bepaalde constructen verhogen aan de hand van 

bovenstaande punten. Dit media effect is een voorbeeld van principe 1 heuritiek/toereikendheid en het 

toegankelijkheids principe 2: media consumptie verhoogt toegankelijkheid, wat de informatie 

beïnvloed wat een deel is geworden van de beschikbare informatie. 

CONSEQUENCES OF ACCESSIBILITY 

De consequenties van toegankelijkheid zijn direct gerelateerd aan principe 2: de informatie die het 

meest toegankelijk is zal gebruikt worden om een oordeel te bouwen. 

→ de manier waarop de meest toegankelijke informatie is gebruikt, is in functie van het type oordeel 

dat is gemaakt. 

3 soorten oordeel: 

- Judgements about persons 
= Maak je snel gebruik van constructen die het meest leesbaar & toegankelijk zijn in het 

geheugen. 

- attitude and belief judgements 
= Evaluaties van een object, vaak vanuit overtuigingen die het meest toegankelijk zijn. In het 

Fishbein en Ajzen model is attitude constructie in functie van bepaalde overtuigingen en 

evaluaties van die overtuigingen. ‘Socratic effect’= denken aan logisch gerelateerde 

overtuigingen, maakt die overtuigingen meer consistent.  

- judgements of set-size and probability 

Deze hebben betrekking op het oordelen van de omvang naar welke een bepaalde categorie zich 

voordoet in een grotere categorie. Probability oordelen hebben betrekking op het schatten van 

waarschijnlijkheid. 

Availability heuristic→ mensen zijn geneigd de frequentie af te leiden aan een klasse of de 

waarschijnlijkheid van de gebeurtenis of gemak een relevant voorbeeld opgehaald kan worden. 

(v.b. woorden die beginnen met een ‘k’ komen vaker voor dan woorden met de ‘k’ op de derde 

plaats → is niet waar, maar woorden die met een ‘k’ beginnen zijn gemakkelijker op te roepen). 

Simulation heuristic → waarin mensen frequentie en waarschijnlijkheid beoordelen aan het 

gemak waarmee een voorbeeld voorgesteld kan worden. 

MEDIA EFFECTS AND ACCESSIBILITY CONSEQUENCES 

Oordelen die beïnvloed worden door de toegankelijkheid van informatie 

- effects of news reports on issue and person perceptions 
Een domein waarin informatie toegankelijkheid zit, is hoe informatie over bepaalde zaken 

gepresenteerd wordt in nieuwsberichten, heeft invloed op ons oordelen (affectie) over die zaken. 

V.b. informatie in vorm van voorbeelden heeft meer invloed op oordelen. 
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- effects of television viewing on social perceptions 
Dus over de relatie tussen tv kijken en percepties van de sociale realiteit draagt elk type tv kijken 

bij en niet alleen nieuws programma’s. Resultaten onderzoek → verbeterde toegankelijkheid 

verkregen door heavy television users en de applicatie van heuristieken oordelen. V.b. 

onderzoek: degene die meer tv keken dachten dat zij sneller het slachtoffer van geweld zouden 

worden. Dus heavy kijkers zorgde voor meer toegankelijkheid van voorbeelden van crime en 

deze zorgt voor invloed op oordeel. 

- effects of media portrayals on aggression 
Berkowitz: cognitieve-neo-associationistic-perspective → kijkt naar de effecten van 

gewelddadige media consumptie → roept sneller agressie/vijandschap op en speelt een rol in 

gedragskeuzes en oordelen over anderen. 

INDIRECT VS DIRECT INVESTIGATIONS OF COGNITIVE PROCESSES 

Rol van toegankelijkheid als een cognitieve mediator van media effecten. De onderzoeken falen in het 

onderzoeken van de processen zelf, waardoor het bewijs indirect blijft. Uitzonderingen hiervan: 

excitation-transfer theory (Zillmann) en cognitive-neoassociationistic perspective (Berkowitz) 

Hierna onderzoeken die de cognitieve processen wel direct onderzoeken 

 PSYCHOLOGICAL PROCESSES UNDERLYING CULTIVATION EFFECTS 

Cultivatie effect → positieve relatie tussen frequentie van tv kijken en sociale percepties die 

overeenstemmen met de wereld die is uitgebeeld op televisie. (hierbij is tv kijken een causale factor) 

Sommige onderzoeken suggereren dat de relatie niet causaal is, maar een resultaat van derde 

variabelen. 

Modellen die een poging doen de onderliggende processen van cultivatie effecten uit te leggen: 

PROCESS MODEL FOR FIRST-ORDER CULTIVATION EFFECTS 

(verwezen aan het heuristic processing model en het toegankelijkheidsmodel)  

2 algemene voorstellen gebaseerd op principes van die 2. 

1. tv kijken verbeterd construeren toegankelijkheid 

2. sociale percepties dienen als indicatoren van het cultivatie effect, zijn geconstrueerd op 
geheugengebaseerde oordelen door heuristieke processen. 

TESTABLE PROPOSTIONS 

Bovenstaande dienen om de relatie tussen tv kijken en sociale percepties en het cognitieve mechanisme 

dat hier tussen medieert te testen. 

* Propositie 1: Tv kijken beïnvloed toegankelijkheid 
Noodzakelijk voor het testen of de toegankelijheidsheuristiek het cultivatie effect kan uitleggen. 

(indirect bewijs) tijd om te oordelen of te antwoorden gebruikt in onderzoek. Heavy viewers → meer 

toegankelijkheid → sneller antwoorden. 

(direct bewijs) Busselle en Shrum (2003) → deelnemers moesten zich voorbeelden herinneren van 

verschillen constructen, waarvan sommige veel op tv waren → deze werden het meest genoemd. 
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* Propositie 2: Toegankelijkheid bemiddelt het cultivatie effect. Verbeterde toegankelijkheid leidt tot 
hogere schattingen. 

(indirect bewijs) Shrum en O’Guinn (1993) →wanneer toegankelijkheid gecontroleerd was, was het 

cultivatie effect voor grootste deel gereduceerd tot non-betekenis. 

(direct) Shrum (2006) → path analyse gebruikt, gerelateerd aan omvang schatting. 

 

* Propositie 3: Televisie voorbeelden 
De voorbeelden die verkregen zijn en gebruikt worden als basis voor oordelen, worden beschouwd als 

toepasselijk voor het oordeel. Het teruggehaalde construct is waarschijnlijk een tv voorbeeld, alleen 

kunnen mensen waarschijnlijk makkelijker een voorbeeld uit het echte leven gebruiken, Tv voorbeelden 

kunnen wel gebruikt worden als relevant in een ‘echte wereld’ oordeel. 

*Propositie 4: Motivation to process information moderates the cultural effect 

Gebaseerd op onderzoek dat laat zien dat er bepaalde omstandigheden zijn, waarbij heuristieke 

processen (verwacht) zich voordoen. Als mensen heuristiek verwerken bij het construeren van hun 

oordelen, dan produceren ze een cultivatie effect dat niet verschilt in omvang van het cultivatie effect 

wat verkregen wordt als mensen geen manipulatie ontvangen. Systematisch verwerken gebeurd als het 

van belang is om de validiteit van de informatie te bepalen. 

* Propositie 5: Mogelijkheid om informatie te verwerken mindert het cultivatie effect 
Die mogelijkheid geassocieerd met verwerkingsstrategiën. 1 factor die gerelateerd is aan de 

mogelijkheid is tijdsdruk → hoe meer tijdsdruk → hoe groter de waarschijnlijkheid van het opnemen 

van een heuristieke verwerkingsstrategie. 

MODEL INTEGRATION 

Volgende stap is het ontwikkelen van een model voor het integreren van testbare proposities en het 

betrekken van hun resultaten in een samenhangend conceptueel kader.  

 

IMPLAUSIBLE ALTERNATIVE HYPOTHESES 

Alle voorafgaande studies hebben alternatieve verklaringen, voorbeeld: studies voor proposities 1 en 2 

waren strikt correlationeel (reverse causality) 

EXPLAINING SMALL CULTIVATION EFFECT SIZE  

Handige van een proces model voor cultivatie is dat het de potentie heeft conflicterende bevindingen 

die gevonden zijn te verzoenen. 
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SOURCE-PRIMING EXPLANATIONS 

De bron-priming manipulatie gebruikt door Shrum (1998) liet deelnemers informatie bepalen op 

hoeveel zij televisie keken voorafgaand aan het bepalen van hun waarschijnlijke schattingen. → om het 

cultivatie effect te elimineren. 

Zoals Morgan en Shanahan (1996) al zeiden, er zijn studies die aangeven dat ze geen bewijs vonden voor 

een cultivatie effect, zelfs met mate tv kijken vóór meten van sociale percepties. Ze lieten ook zien dat 

het effect voor non-source-primed studies hoger leek te zijn dan voor studies waarbij de bron geprimed 

is. 

→ Dus het lijkt mogelijk dat de onbekwaamheid om het cultivatie effect te observeren in eerdere studies, 

kan komen door onbewuste priming van bronnen informatie. 

Priming→ een construct meer toegankelijk maken in het geheugen 

 

INVOLVEMENT EXPLANATIONS 

Een aantal factoren linken met een level van betrokkenheid met het construeren van oordelen, zoals 

interesse 

TIME PRESSURE EXPLANATIONS 

Kan veel impact hebben op de omvang van cultivatie effecten, voorbeeld antwoorden via de telefoon of 

via de e-mail (langere tijd). 

 

SUMMARY 

(first order effecten) Het proces model voor cultivatie effect bepaalt resultaten die helpen met het 

verklaren van het proces onderliggend aan het effect. Geeft ook grens condities en modererende 

effecten. Cultivatie effecten lijkt het sterkst als motivatie of mogelijkheid om informatie te verwerken 

laag is en de effecten lijken verminderd of totaal weg als motivatie/mogelijkheid om te verwerken hoog 

is. 

(second order effecten) Kijken naar televisie heeft invloed op waarden, attitudes en overtuigingen; lijkt 

meer belangrijk dan first-order. Zelden spontane effecten, second zijn typisch spontane effecten. 

Verwerkingsmodel onderliggende aan second-order cultivatie effecten en bewijs hiervoor: 

PROCESS MODEL FOR SECOND-ORDER CULTIVATION EFFECTS 

Second-order oordelen worden ook op andere manier geconstrueerd dan first-order. First-order zijn op 

geheugen-gebaseerde oordelen. Second-order zijn ‘online’ oordelen→vanuit informatie hoe die in het 

geheugen plaats krijgen vanuit een externe bron (een speech bijvoorbeeld) 

CULTIVATION AS ONLINE PERSUASION 

Tv kijken kan gezien worden als persuasieve communicatie (invloed op attitudes, waarden en 

overtuigingen) → als deze ‘online’ gevormd worden, zijn er veel implicaties voor onderliggende 

verwerking van cultivatie van second-order cultivatie oordelen. 

- suggereert dat de invloed van tv op oordelen zich voordoet tijdens het tv kijken (Bij first-order,gaat 
het om terugroepen) 

- cultivatie zou verhoogd moeten zijn als motivatie en mogelijkheid hoog zijn tijdens het tv kijken. 
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INITIAL TEST 

Bewijs voor bovenstaande door onderzoek Shrum. Als bestaande attitude en waarde structuren 

continue toegankelijkheid worden gemaakt en geupdate tijdens tv kijken, dan zouden toegankelijkheid 

van deze attitudes positief gerelateerd moeten zijn aan de frequente van kijken. 

CONCLUSION 

Verwerking (onderliggende) media effecten, zoals cultivatie hangen af van het type oordeel (validiteit 

van het cultivatie effect) 
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Chapter 5 Media priming (un updated synthesis) 

Media priming refereert naar de korte-termijn impact van blootstelling aan de media voor oordelen of 

gedragingen. Focus op in welke verschillende contexten priming zich voordoet. Niet  meer op of priming 

bestaat, maar hoe het werkt. 

MEDIA PRIMING RESEARCH 

Priming refereert naar het effect van sommige voorafgaande stimuli of gebeurtenissen waarop we 

reageren. Media → gedrag of oordelen van mensen hierop later. Bij priming is het effect tijdgebonden 

(op korte termijn treedt priming op) Hieronder studies over geweld, politiek en stereotyping priming. 

MEDIA VIOLENCE AND PRIMING 

Johnson (1987) deed onderzoek naar priming effecten bij gewelddadige media op gedrag van kinderen. 

Kinderen die net geweld hadden gezien, gingen zich zelf agressief gedragen, bijvoorbeeld tijdens het 

sporten. Dit gebeurde alleen op korte termijn, niet in een latere periode. Tegenwoordig onderzoek 

vooral gericht op videogames. 

POLITICAL NEWS COVERAGE AND PRIMING 

Focus op de invloed van de media bij een verslag van gebeurtenissen en hoe mensen informatie 

overwegen bij het maken van oordelen over politici. V.B.: media geven veel aandacht aan huiselijke 

gebeurtenissen → argumenten over hoe de president hier mee omgaat wegen zwaarder → politieke 

priming moet zich focussen op de soort informatie die mensen gebruiken om oordelen te maken en hoe 

deze van belang is. Onderzoek door Krosnick en Kinder (1990) over Iran, bij de evaluatie over president 

Reagan. Tegenwoordig kunnen films, crime drama’s en talkshows hier ook invloed op uitoefenen (als 

politieke priming). Politieke priming wordt vooral gepresenteerd als ‘hydraulic model’, waarbij de 

media mensen primen om bepaalde informatie te gebruiken bij uitgave van vergelijkbare informatie. 

MEDIA PRIMING AND STEREOTYPING 

Nieuwste onderdeel van onderzoek, gaat het om het primen van verschillende stereotypes. Beide 

geslachten en rassen-stereotypes. Focus op de impact van deze priming op percepties op individuele en 

dubbelzinnige individuele en op politieke oordelen. 

Onderzoek gebruikte rock muziek als prime → geeft een portret van een stereotiepe (man of vrouw) en 

geeft impressies voor volgende filmpje. Deelnemers zagen vrouwen als minder dominant na het zien 

van deze rock video’s, dan na het zien van rock filmpjes zonder stereotypes. Ook priming mogelijk bij 

gezondheid. Anti-rookreclame die lieten zien hoe onaantrekkelijk roken is. Zoals in de andere 

domeinen; de media primed stereotypes en deze zorgen voor invloed op hoe mensen gezien worden. 

CONCLUSIONS 

De media functioneert als prime; de media beïnvloed latere oordelen en gedrag. En op veel verschillende 

domeinen: agressiviteit, oordeel over president of stereotypes en nog veel meer. Dat ze allemaal priming 

zijn, betekent niet dat elk fenomeen/effect hetzelfde is. 

MODELS OF PRIMING 

Priming procedures werden eerst gebruikt in cognitieve psychologie voor structuur van informatie en 

geheugen (knooppunten in geheugen, samen een concept) 
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2 belangrijke karakteristieken van priming 

1. de omvang van het priming effect op iemands gedrag of gedachten is een dubbele functie van de 
intensiteit en de recentheid van de prime. Intensiteit → de frequentie of de duur van de prime. Hogere 
intensiteit→ hoger priming effect. De recentheid refereert naar de tijd tussen de priming en het doel. 

2. de effecten van priming vervagen in de tijd. Meestal een max van 15-20 minuten. 

Verschillende priming effecten → tijdelijk toegankelijkheid van een concept in het geheugen kan leiden 

tot chronische toegankelijkheid (=altijd hoog toegankelijk in het geheugen). Deze chronische 

toegankelijkheid kunnen ook weer geprimed worden, zodat ze tijdelijk nog meer toegankelijk zijn in het 

geheugen. Maar zonder herhaling worden deze zelfs minder toegankelijk na enige tijd. 

- door alle media studies → vervaagt het media priming effect met de tijd. 

- maar geen van de studies heeft het effect van prime intensiteit op latere agressie getest. 
- korte termijn effecten verschillen van lange termijn effecten →  

dus belangrijk om tijd te bekijken tussen priming en oordeel. Modellen voor priming moeten 
tijd als cruciaal element opnemen en daardoor ook prime intensiteit. 

 

MODELS OF MEDIA VIOLENCE PRIMING 

Uitleg van de consequenties van media geweld → neo-associatieve model 

- van Berkowitz (netwerk modellen van priming) Hypothese van het model; geweld in de media 
activeert vijandige en agressieve gerelateerde concepten in het geheugen → vergroot de 
waarschijnlijkheid dat een persoon zich bezig gaat houden met agressief gedrag en dat gedrag van 
anderen geïnterpreteerd worden als vijandig en agressief (vervagen met tijd) 
- Anderson gaf extentie model hierop: the general affective agression model (GAAM) toevoeging: 
affectie en opwinding en introductie van 3 stappen verwerking van situaties die invloed hebben op 
agressief gedrag. 

1e stap: situationele variabelen, zoals pijn en frustratie primen. Agressieve cognities, resultaat 

→ opwinding 

2e stap: de geprimede cognities en affecties samen met de toegenomen opwinding hebben 

invloed op primaire schatting (=automatische interpretatie van de situatie en iemands 

opwinding over die situatie) 

3e stap: secondary appraisal → gecontroleerde inschattingen van een situatie, meer nadenken 

over gedragsalternatieven. 

MODELS OF POLITICAL PRIMING 

Veel theoretische mechanismen over evaluatie president (nooit duidelijk genoeg) 

- poging: maakte gebruik van heuristieke toegankelijkheid om de effecten van de media op de 
politieke priming effecten uit te leggen. 

1 model is duidelijk genoeg over politieke priming 

Model van Price en Tewksbury, ook gebaseerd (zoals neo-association) op netwerk modellen in het 

geheugen en de rol van de media in toenemende toegankelijkheid van informatie in het geheugen (dus 

met chronische en tijdelijke toegankelijkheid). Wat ze eigenlijk gedaan hebben is het integreren van de 

toepasselijkheid van informatie in hun model over politieke priming. 

MENTAL MODELS: AN ALTERNATIVE FRAMEWORK FOR UNDERSTANDING 

Nu 2 modellen die het cognitieve media priming proces dat resulteert in media priming uitleggen: 

Anderson’s affective agression model en Price Tewksburry’s network model of political priming. 
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Beide gebaseerd op netwerkmodellen van het geheugen om priming uit te leggen. 

Alleen de domeinen van beide verschillen te veel om 1 theorie voor media priming te maken. En geen 

één besteedt aandacht aan stereotypen. 

Informatie wordt verkregen door de media, meeste mensen hebben namelijk geen direct contact met 

de president om over de oorlog te praten→ begrijpen van media verhalen → hoe deze begrepen worden 

heeft invloed op de mentale representatie die in het geheugen komt. Een mentaal model is een 

dynamische mentale representatie van een situatie, gebeurtenis of object. En dit model gebruik je voor 

bijvoorbeeld oordelen, organiseren en verwerken. 

Mentale modellen zijn ‘runable’; de elementen in het model kunnen veranderd worden om te zien hoe 

andere daardoor veranderen. 

Wat is het verschil tussen mentale modellen en schema’s (hoog gerelateerd). Mentale modellen bestaan 

op veel verschillende niveaus. Je hebt ook nog situationele modellen = een representatie van een 

specifieke verhaal of episode die specifieke tijdelijke en ruimtelijke beperkingen heeft. Een mentaal 

model is een meer abstracte representatie van een serie gerelateerde verhalen. Een mentaal model heeft 

ook temporele en ruimtelijke beperkingen, maar dan wat ‘losser’. 

- v.b.; situatiemodel verhaal ‘and be a villain’ vindt plaats in 1949 in New York en heeft de 
karakters: Nero Wolfe, Archie, Fritz, Madeline en Deborah. 

- v.b.; mentaal model daarbij zo zich afspelen in het midden van de 19e eeuw en zich afspelen 
rondom New York en andere delen van de staat NY. 

- een schema is een meer abstracte representatie dat kennis omvat van reis zonder temporele en 
ruimtelijke informatie. 

(Situatie-en) mentale modellen: zijn veranderlijk. 

- ze zijn dynamisch → gebruikers controleren en kunnen gemanipuleerd worden. Mentale 
modellen van grotere gebeurtenissen, hierbinnen situatie-modellen. 

- gesitueerd in de tijd → als tijd voorbij gaat, zijn specifieke mentale modellen minder toepasselijk 
op de actuele situatie. Dus 3 karakteristieken: veranderlijk, dynamisch en contextualiseerd. 

CONCLUSIE 

Er zijn grenzen aan media priming→ deze opzoeken is belangrijk omdat het helpt om het belang van 

het fenomeen en de validiteit van dit onderzoeksdomein vast te stellen. 
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Chapter 6: Social Cognition of mass 

communication 
Door de beïnvloedende rol die de massamedia speelt in onze samenleving kunnen we psychologische 

mechanismen begrijpen. Dit komt door symbolische communicatie invloed heeft op het menselijk 

denken. Er is een beïnvloedende causaliteit op elkaar. 

 

Social cognition theory is bedacht door Badura. 1986 

Mensen zijn: 

- zelf-ontwikkeling 

- zelf reguleren 

- reflectie 

- dus niet alleen door omgevingsfactoren en innerlijke kracht 

menselijke ontwikkeling, aanpassing en verandering zijn ingebed in ons sociaal systeem. Mensen zijn 

als het ware producenten geworden van hun eigen sociale system en niet alleen de gebruikers van de 

systemen. 

 

SYMBOLIZING CAPABILITY 

De meeste externe factoren beïnvloeden gedrag eerder door cognitieve processen dan door directe 

aanpak. Cognitieve factoren bepalen welke omgevingselementen worden geobserveerd. 

Door middel van symbolen gaan mensen 

-  gedrag kunnen behandelen en veranderen dat in de toekomst dient als een middel om te 

oordelen en actie te ondernemen. 

- Betekenis, vorm en continuïteit bieden aan hun acties 

- Op die manier kunnen ze de uitkomsten voorspelen, denk aan trial-and-error 

SELF-REGULATORY CAPABILITY 

Mensen doen aan zelfregulering maar ook aan zelf-oriëntering. 

- Zelfregulatie van motivatie 

- Zelfregulatie van affectie 

- Zelfregulatie van actie  

- = door interne standaarden en incentive motivatoren van actie 

- = dit komt door de investering in activiteit en positieve en negatieve reacties van die activiteiten. 

- Afhankelijk van discrepantie producties en discrepantie reductie 

- Discrepantie productie: individuen zetten gewenste doeleinden en proberen zichzelf uit te dagen 

om doelen te bereiken en zich te motiveren om naar een hoger doel te geraken. 

- Discrepantie reductie is het proces waarbij individuen onrealistische doeleinden proberen te 

vermijden om zo positieve zelf-evaluaties te verkrijgen. 

- Mensen gaan hun gedrag motiveren en leiden door proactieve controle op zichzelf, door zichzelf 

doelen op te stellen en hun bronnen, vaardigheid en moeite af te wegen. Is het een kost of een baat, straf 

of beloning. 
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SELF-REFLECTIVE CAPABILITY  

- Menselijk attribuut om eigen gedrag te beoordelen is sterk aanwezig in de social cognition 

theory. 

- Mensen gaan hun eigen gedrag beoordelen, ideeën creëren en toekomstig gedrag voorspellen. 

- De gedachten worden beoordeeld op hoe goed ze passen in de praktijk, zijn ze realistisch 

- Na dat oordeel kan er nog aangepast worden 

- Vier verschillende modellen voor verificatie: 

1.  Enactive verification: match tussen de gedachte en de resultaten en de acties die ze 

voordoen 

2. Vicarious verification: anderen observeren en hun actie beoordelen. De acties die 

anderen voordoen gebruiken als een bevestiging of stopzetten van eigen gedrag. 

3. Social verification: eigen gedachten checken bij anderen, wat vinden de anderen hier nu 

van. 

4. Logical verification: mensen gaan naar fouten, bedrog zoeken in hun eigen denken om 

zo kennis af te leiden. 

Social cognitive theory gaat ervanuit dat mensen hun doelen niet alleen kunnen bereiken. Ze gaan van 

hun eigen agency naar een collectieve agency. Door observerend te leren kunnen mensen op een snel 

tempo hun kennis, vaardigheden, informatie verruimen. 

Hier ligt een grote significantie bij het symbolisch modelleren. Niet door al doende te leren maar door 

trial-and-error. 

MECHANISMS GOVERNING OBSERVATIONAL LEARNING 

- Attention: wat wordt geobserveerd en wat wordt meegenomen? Het is een selectiemodel waar 

er rekening wordt gehouden met cognitieve vaardigheden, vooroordelen, waarde, aantrekkelijkheid, 

functionaliteit. 

- Retention (cogn. representational processes): wat wordt onthouden? Het is een actief proces van 

transformeren en herstructureren van informati en het is een vorm van regels en concepten die er voor 

zorgen dat je iets al dan niet onthoud. 

- Motor reproduction (behavioral production processes): vertalen van symbolische modellen 

naar gedrag/actie  

- Motivation: we moeten het gedrag willen stellen  

- Direct motivators  

- Vicarious motivators  

- Self-produced motivators + self-efficacy 
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ABSTRACT MODELING 

- Modeling is géén mimicry (nabootsing) 

- Dankzij abstract modelleren wordt er een hoger niveau van leren bereikt. 

Voorbeeld: morele normen en waarden, je kan 1 model leren over normen en dit toepassen 

op andere situaties 

Voorbeeld: creativiteit, meeste innovatieve ideeën zijn niet volledig nieuw maar gebaseerd 

op een bestaand model. 

- Vaak is leren gericht op het ontwikkelen van cognitieve vaardigheden 

- Dankzij deze abstracte modellen kunnen mensen categoriseren en linguïstische communicatie 

en denkvaardigheden verkrijgen. 

- Verwerven en aanpassen van emoties  

- Emoties overnemen van anderen = cognitieve self-arousal 

MOTIVATIONAL EFFECTS 

- Aangepaste motivators: wat we verwachten dat de uitkomst zal zijn  

- Vaak toegepast op “transgressive conduct”  bestaat uit vormen van sancties. Social en self. 

- Social sanctions - media je leert wat de normen zijn op media. Vb agressie en aanvallen worden 

bestraft door superhelden 

- Self sanctions – justifications – media,  

- Vormen van disengagement practices  

- Niveau van het gedrag: moral justification (mensen gaan ook aan waarden en 

normen denken vooraleer ze gedrag stellen), exonerative comparison (morele juistheid 

bij utilitaire normen denk aan oorlog 1 agressieve actie kan zorgen voor minder aantal 

acties van agressiviteit), euphemistic language (persoonlijk agentje, gaat ervoor zorgen 

dat je je zelf niet wegcijfert maar net meer gaat bevestigen, het verzachten van agressie 

bijvoorbeeld) 

- Niveau van individu: displacement/diffusion of responsibility (mensen gaan zich 

niet zelf verantwoordelijk stellen voor daden, het groter geheel zorgde hiervoor) 

- Niveau van gevolgen: minimaliseren, ter discussie stellen (wat zullen mijn daden 

nu als grote gevolgen hebben? ) 

- Niveau van het slachtoffer: attribution of blame, wie is er schuldig, als je zelf 

schuldig bent ben je bereid de schuld op jou te nemen. 
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SOCIAL CONSTRUCTION OF REALITY  

Televisie representeert de sociale realiteit van menselijk gedrag, sociale relaties, normen en structuur 

van de samenleving. Heavy viewers gaan de harde grens van sociale realiteit en echte realiteit vervagen. 

Voor hun gaan de sociale relaties die ze op TV zien als authentiek ervaren worden. Het is zelfs zo dat de 

sociale realiteit stereotypen, denkwijze over minderheden en (racistische) denkwijze in de hand werken 

bij mensen die veel TV kijken. 

Link cultivatie en Gerbner 

MATCHING METHODOLOGIES WITH SEPARABLE MEDIA EFFECTS 

Blootgesteld worden aan TV-geweld: 

- Observerend leren: mensen krijgen attitudes, waarden en emotionele neiging doordat ze anders 

gaan nadenken nadat ze blootgesteld zijn geweest. (bobo doll – bandura) 

- Performance effects: sociaal modelleren dient als operator om te zien of gedrag niet veranderd 

door zelfregulering en innerlijke motivatie. Je hebt drie vormen van motivatie: direct, vervangend of 

zelf geproduceerd. Het model kan ook zorgen dat er arousal is en daardoor agressie wordt opgewekt. 

- Desensitization effect test de afwezigheid van emotionele arousal als er agressie wordt getoond, 

habituatie: mensen geraken er gewoon aan 

- Public consciousness: grote groep wordt blootgesteld aan dezelfde vormen van agressie, 

stereotypen, ideologieën, politieke structuren enz. 

DUAL LINK VERSUS MULTIPATTERN FLOW OF INFLUENCE 

- Invloedrijke mensen krijgen een idee door het kijken naar media, dat wilt niet zeggen dat ze een 

volledig nieuw idee krijgen (Klapper) 

- Invloeden kunnen veranderen afhankelijk van de natuur ervan en de sterkte van bestaande 

determinanten 

- Traditioneel: two step flow, top-down model  gaat in tegen Social cognition theory: niet één 

pad van beïnvloeding  

- Directe beïnvloeding of via aanwakkeren van “motivators”  

- Incentive via anderen  

- Volledig indirect effect, geen eigen blootstelling  

- Media kan ideeën inplanten bij mensen, is het nu direct of via adapteren, media kan nieuwe 

vormen van gedrag aanleren en motivators aanbieden, ze kunnen iets aanleren en soms zelfs actie 

aanwakkeren door dat ze dat wat ze geleerd hebben gaan uitvoeren. 
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Chapter 7 Mass media attitude change 

IMPLICATIONS OF THE ELABORATION LIKELIHOOD MODEL OF PERSUASION 

HET SUCCES VAN MEDIA CAMPAGNES HANGT DEELS AF VAN:  

a. of de overgedragen communicaties effectief zijn in het veranderen van de attitudes bij de ontvangers 
in de gewenste richting. 

b. of deze gewijzigde attitudes invloed hebben op gedrag van mensen. 

In dit hoofdstuk → geeft een overzicht over de huidige psychologische benaderingen over invloed van 

massa media. En uitleggen hoe de verwerkingen verantwoordelijk zijn voor massa media attitude 

verandering door middel van een kader. 

Dit kader is het elaboration likelihood model (van Petty en Cacioppo) 
 

* Early explorations of mass media persuasion 

DIRECT EFFECTS MODEL  

Eerst assumpties (1920-1930) was dat de massa communicatie technieken vrij krachtig/sterk waren. 

V.b. → propaganda erg sterk instrument in die tijd. Lasswell→ overbrengen van informatie via massa 

media laat directe effecten op attitudes en gedrag zien. Resultaten niet uit empirisch onderzoek. 

- inititeel informeel anekdotisch bewijs 

INDIRECT EFFECTS MODEL 

Als informatie niet consistent is met saillante attitudes, wordt verandering minder waarschijnlijk. 

Media versterkt eerder bestaande attitudes dan nieuwe attitudes produceren. Als publieke opinie 

verandert, komt dit alleen indirect door de media volgens sommige onderzoekers. Dus een grens aan 

de effecten van de media. 

~ effectieve communicatie geen verhaal van méér boodschappen  

~Wel kwestie van rekening houden met psychologische factoren → ATTITUDES 

* Contemporary approaches to mass media persuasion 

THE ATTITUDE CONSTRUCT 

Expliciete attitudes → mensen kunnen deze noemen 

Impliciete attitudes → zijn ze zich niet van bewust 

De attitude construct heeft zijn plaats in onderzoek naar sociale invloed, omdat er wordt verwacht dat 

een persoons attitude (impliciet of expliciet) een belangrijke mediaterende variabele is tussen 

blootstelling aan nieuwe informatie aan de ene hand en gedragsverandering aan de andere kant. 

Contemporary (eigentijdse) analyses van massa media persuasie heeft de focus op de variabelen die 

bepalen wanneer de media effectief zal zijn of niet en wat de onderliggende verwerkingen zijn waarbij 

de media veranderingen veroorzaakt. Meest populaire: door Hovland en collega’s. 

THE COMMUNICATION/PERSUASION MATRIX MODEL OF MEDIA EFFECTS 

1 van de basis assumpties bij theorieën naar attitude verandering (ook in contemporary) was dat 

effectieve invloed een volgorde van stappen nodig heeft. Figuur McGuire’s communicatie/persuasie 



 

 

33 

model. Dit model laat de onafhankelijke variabele zien tijdens het persuasieve verwerkingsproces die 

media persuaders kunnen controleren met de afhankelijke variabelen (outputs). 

Communicatie inputs: (onafhankelijke variabele) 

Outputs Source Message Recipient Channel Context 

Exposure v.b. expert v.b. 

emotioneel 

Hoog/laag 

in 

intelligentie 

Radio, tv, 

internet 

In groep of 

individueel 

Attention v.b. 

attractive 

male/female 

 Kennis 

ervaring 

  

Interest      

Comprehension      

Acquistion      

Yielding 

(toegeeflijk) 

     

Memory      

Retrieval 

(terugvinden) 

     

Decision      

Action      

Reinforcement      

Consolidation      

Matrix outputs (afhankelijke variabelen) 

Elke input kan impact hebben op een of meer outputs. Volgorde aanhouden → voor effectieve invloed 

moet een persoon eerst zijn blootgesteld (exposure) aan nieuwe informatie. Dat moet de persoon 

attentie/aandacht (attention) hebben voor de informatie. Vervolgens moet hij/zij interesse (interest) 

tonen. Daarna begrip en acquisitie (comprehension & acquisition) of de persoon het heeft begrepen en 

er van leert. Stap 6 is dat attitude verandering of toegeeflijkheid zich voordoet (yielding) Als de persoon 

de informatie in de boodschap accepteert is de volgorde stap geheugen (memory), het plaatsen van de 

informatie en de attitude die daar bij hoort. De volgende 3 stappen vertalen van attitude in gedrag. De 

persoon moe de nieuwe attitude terughalen (retrieve) uit geheugen, dan beslissen (decide) om zich 

ernaar te gedragen en de gewenste actie (action) uit te voeren. Als attitude consistent gedrag niet 

versterkt (reinforced) wordt, wordt de nieuwe attitude misschiend ondermijnd. Als gedrag beloont 

wordt kan het attitude-consistent gedrag leiden tot consolidatie (consolidation). 

 

 

 



 

 

34 

Extra: 

- additional issues for the communication/persuasion matrix model. Welke dingen ontbreken in het 
model? 

- Sommige stappen zijn compleet onafhankelijk van elkaar 

- het model zegt weinig over de factoren die toegeeflijk (yielding) produceren 

- Cognitive response approach 
 

Cognitieve respons theorie ontwikkelt om bij te dragen aan de twee zaken die in het midden worden 

gelaten in de communicatie/persuasie matrix. Kijkt naar de lage correlatie tussen boodschap leren en 

persuasie en het proces dat verantwoordelijk is voor acceptatie (yielding). De impact van de variabele 

op persuasie hangt af van de manier waarop individuele articuleren en hun eigen gedachten verhalen 

op de informatie. Individuen zijn actieve deelnemers in het persuasieve proces, die proberen om 

berichten te relateren aan hun eigen bestaande informatie.  

Role playing=  als je mensen vraagt om zelf argumenten te laten genereren in een rol die voor hen werd 

opgelegd gaan ze na een tijd effectief een attitude vernadering ondergaan. 

Volgens de cognitieve respons benadering: als externe informatie gepresenteerd wordt, bepalen de 

mensen hun eigen gedachten of cognitieve responses over deze informatie de omvang van de 

beïnvloeding ipv leren van de informatie. Hoe meer negatieve gedachten mensen hebben over een 

boodschap, hoe minder invloed optreedt. Mensen hun reactie en impressies op anderen hun objecten 

en problemen kan extremer worden naagelang het negatief of positief staat bij die persoons initiele 

gedacht= mere thought 

Dus gedachten coderen naar valentie en getal, maar er zijn meer categorisatie schema’s. Confidence, 

vertrouwen kan een rol spelen. Voorbeeld 2 mensen kunnen dezelfde positieve gedacten hebben over 

de boodschap, maar de een heeft meer vertrouwen in de validiteit van die gedachten. Self-validation 

theory; de relatie tussen gedachten en attitudes zou groter moeten zijn als mensen vertrouwen hebben 

(ipv twijfel). In hun gedachten. Dus onderzoek naar cognitieve response suggereert dat het genereren 

van positieve of negatieve gedachten over een persuasieve boodschap een belangrijke factor is bij het 

produceren van attitude verandering, maar niet de enige factor. Er moet ook vertrouwen zijn in die 

gedachten 

The elaboration likelihood model of persuasion 
Vorige benadering alleen in situaties waarbij mensen actieve verwerkers zijn. Ook ook rekening te 

houden  met non-actieve mensen → ELM: Persuasie kan zich voordoen als het denken hoog of laag is, 

maar de verwerking en de gevolgen ervan zijn in elke situatie anders. 2 routes naar persuasie (focus op 

yielding stap) 
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CENTRAL AND PERIPHERAL ROUTES TO PERSUASION 

 

Centrale route 

Effortful cognitieve activiteit, waarbij de persoon info put uit prior ervaringen en kennis om voorzichtig 

alle informatie te onderzoeken die relevant is om te bepalen van de centrale verdiensten van de positie 

die bepleit is. De boodschap verkregen onder de centrale route genereert positieve of negatieve 

gedachten als respons op persuasieve communicatie. Doel van deze inzet is om te bepalen of de bepleite 

positie verdiensten heeft. 

 

Soort van informatie ontvangen via de centrale route naar de verdiensten kan natuurlijk variëren van 

persoon tot persoon en situatie. In deze route: als mensen eenmaal gedachten hebben over de 

boodschap is de laatste stap het integreren van de nieuwe gedachten in iemands algehele cognitieve 

structuur. Veranderende attitudes door de centrale route zijn goed geïntegreerd in iemands cognitieve 

structuur. Daarom zijn deze attitudes relatief eenvoudig op te halen uit het geheugen, met hoge 

vertrouwen, vast over tijd, voorspellend gedrag en resistent tegen verandering tot ze uitgedaagd worden 

door tegenstrijdige informatie. 

Perifere route 

Als iemands motivatie of mogelijkheid om de informatie te verwerken laag is, kan persuasie optreden 

door een perifere route. Waarbij het verwerken opgeroepen wordt door simpele signalen (cues) in de 

persuasie context die attitudes beïnvloedt. Deze route kan erg effectief zijn in een korte periode. Attitude 

veranderingen via deze route zijn minder toegankelijk, korter en minder bestand tegen ‘aanvallen’. 
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Samenvattend: attitude verandering via de centrale route lijkt gebaseerd op actieve gedachten verwerkt 

in  een geïntegreerde cognitieve structuur, maar attitudes veranderd via de perifere route zijn gebaseerd 

op meer persuasieve acceptatie of verwerking van simpele cues en minder goede basis. 

Sleeper effect: een persuasieve boodschap wordt van een perifere verwerking meteen gevolgd door een 

centrale verwerking. Als de perifere cue in tegenstelling staat met de centrale verwerking kan er een 

attitudewijziging gebeuren, wel er ban bewust blijven dat perifere cues vervagen na een tijd. Mensen 

hun attitude zal dan voornamelijk door hun initiële gedacht worden beïnvloed door sterke argumenten 

in de centrale route. 

PERSUASION PROCESSES IN THE ELABORATION LIKELIHOOD MODEL 

Variables affecting the amount of thinking 

Centraal/perifeer → 2 basis verwerkingen van attitude verandering → 

variabelen kunnen meer specifieke rol spelen in persuasie situaties. Sommige 

variabelen hebben invloed op een persoons algemene motivatie om te denken 

over een boodschap, v.b. persoonlijke relevantie 

Andere variabelen die zijn gevonden om elaboration (uitwerking) toe te laten 

nemen 

- argumenten geven in vragen; Dus, als een argument in een radio commercial (Is hij niet de beste?) 
wordt gevolgd door een vraag→ grotere verwerking van de argumenten als resultaat. 

- meerdere bronnen 

- iets onverwachts in de boodschap 

Herhalen met signalen die positief zijn → profijt 

Herhalen te veel → saai → neemt effect af 

Objective versus biased thinking 

Variabelen kunnen ook invloed hebben op persuasie door het beïnvloeden van de natuur van de 

gedachten. Dus, eenzijdig (biased) denken reduceert vaak de impact van boodschap kwaliteit op 

persuasie. Mensen die toegankelijk attitudes verwerken, versterkt door kennis beschouwd als 

overeengestemd met attitude, kunnen beter hun attitudes verdedigen dan degene die niet-toegankelijke 

attitudes of attitudes zonder enige basis hebben verwerkt. 

Soms kunnen mensen zich bewust worden van ongevraagde vooroordelen. Invloed op hun gedachten 

en oordelen. Attitude verandering is niet bias-vrij. Bias= vooroordeel 

Persuasive impact of arguments versus peripheral cues 

Een argument is elk stuk informatie dat iets zegt over de verdiensten van een ingenomen positie. Een 

bron, ontvanger en andere factoren kunnen ook dienen als persuasieve argumenten, functies van een 

persuasieve boodschap kunnen dienen als perifere cues. Een perifere cue is een functie van de 

persuasieve context dat toestaat om positieve/negatieve attitudes te vormen. 

→ Dus zo als bron factoren zoals hoe expert of attractief de bron is, kan dienen als perifere cue, als 

motivatie en mogelijkheid om te denken laag zijn, zo ook het aantal argumenten in de boodschap en de 

lengte van de gebruikte argumenten.  
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MULTIPLE ROLES FOR VARIABLES IN THE ELABORATION LIKELIHOOD MODEL 

Sterke functie van de ELM is dat het een aantal verwerkingen geeft, waarbij variabelen invloed kunnen 

hebben op persuasie. Nog een sterke functie: elke variabele kan impact hebben op persuasie, door het 

beïnvloeden van elk van deze verwerkingen in verschillende situaties. Als elke variabele invloed kan 

hebben op persuasie is het belangrijk om te identificeren wat de algemene condities zijn, waaronder de 

variabelen optreden. Als elaboration likelihood (uitwerking waarschijnlijkheid) hoog is, weten mensen 

wat ze willen en kunnen de verdiensten van de argumenten evalueren. 

Variabelen in de ‘persuasie omgeving’ hebben vaak klein directe invloed op evaluaties, door te dienen 

als simpele perifere cues in deze situaties. 

Als elaboration likelihood hoog is; 

a. kan een variabele dienen als een argument, als het relevant is aan de verdiensten(merits) van de issue 

b. kan een variabele de natuur bepalen van de ongoing informatie verwerking activiteit. 

c. kan een variabele invloed hebben op de structurele eigendommen van de gedachten die zijn 
genereert. 

Als elaboration likelihood laag is; mensen weten dat ze niet willen of niet in staat zijn om de merits van 

de argumenten te evalueren. 

Multiple roles for source factors 

Bron factoren zoals expertise of aantrekkelijkheid kunnen een impact hebben op persuasie. Bron 

factoren kunnen persuasie beïnvloeden door te dienen als perifere cues als de waarschijnlijkheid 

(likelihood) van denken laag is. 

v.b. als de relevantie van een boodschap laag is voor de persoon, produceren hoge expertise bronnen 

meer persuasie dan bronnen met lage expertise. → aantrekkelijke en deskundige bronnen leiden tot 

meer boodschap verwerking, zodat de persuasie groter is dan met onaantrekkelijke en niet-deskundige 

bronnen als de argumenten sterk zijn, maar persuasie wordt verminderd als de argumenten zwak zijn. 

Als de waarschijnlijkheid van denken erg hoog is, nemen bron factoren andere rollen in. V.b. als een 

bron factor relevant is aan de verdiensten van een boodschap, kan het gebruikt worden als een 

persuasief argument. Laatste rol als de bron informatie onthuld wordt na de boodschap verwerking (je 

hoort bijvoorbeeld erna pas dat het een expert bron was→ vertrouwen in gedachten neemt toe) Dus 

meerdere rollen voor source factoren. De rol hangt af van hoeveel mensen ‘denken’ over de booschap 

en wanneer de bron informatie onthuld wordt.  

ROLLEN BRON FACTOREN IN PERSUASIE:  

- als denken laag is, kunnen bron factoren dienen als cues (signalen) Maakt hierbij niet uit wanneer de 
bron informatie is onthuld. 

- Expertise informatie als perifere cue om motivatie te verhogen 

- Motivatie laag dan zijn slechte argumenten goed 

- als denken hoog is, kunnen bron factoren invloed hebben op het denken van mensen als ze zich bewust 
zijn dat de bronnen boven hun denken staan, maar kan invloed hebben op vertrouwen in de gedachten 
die al gegenereerd waren. 

- als denken hoog is, kunnen bron factoren geanalyseerd worden als argumenten 

Multiple roles for messages factors 

Meerdere argumenten in een boodschap kunnen dienen als perifere cue als mensen ongemotiveerd zijn 

of niet in staat om te denken over de informatie. Als motivatie en mogelijkheid hoog zijn, zijn de 

informationele items in een boodschap niet simpel cues te noemen, maar in plaats daarvan is de info 
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verwerkt voor de overtuigende kracht. Als een aantal item in een boodschap dienen als cue, toevoegen 

van zwakke redenen om een positie aan te moedigen, verhoogt persuasie, maar als de items dienen als 

argumenten neemt de persuasie juist af. Andere rol: bekijk effecten van matchen, op maat maken of 

richten op de boodschap naar karakteristieken van de ontvanger (groeps identiteit, geslacht enz). High 

self-monitors meer beïnvloed door afbeeldingen inhoud dan door kwaliteits inhoud. 

Matchen van de boodschap met karakteristieken van de ontvanger kan attitudes beïnvloeden door het 

dienen als een perifere cue, als de uitwerking (elaboratie) laag is, door vertekenende gedachten als de 

uitwerking hoog is en door het vergroten van de hoeveelheid informatie verwerken als de uitwerking 

matig is. 

Multiple roles for recipient factors 

Ook ontvangers factoren kunnen dienen als meerdere rollen. Bijvoorbeeld iemands emotionele staat 

die invloed heeft op de persuasie. ELM: als de waarschijnlijkheid van de uitwerking relatief laag is, zou 

persoons interne gevoelens impact moeten hebben op attitudes door perifere verwerking. Onder deze 

lage staat, heeft de staat ook invloed. Als de waarschijnlijkheid van de uitwerking matig is, hebben 

emoties vooral invloed. Als deze hoog is, kunnen emoties invloed op attitudes hebben door het 

beïnvloeden van de natuur van de gedachten die in de gedachten komen. 

Positieve gedachten meer toegankelijke in een blije staat en negatieve gedachten in een verdrietige staat. 

Dus, emoties hebben soms een zelfde effect op attitudes onder hoge en lage elaboration condities, maar 

de verwerking is verschillend. 

Consequences of multiple roles 

Variabelen in de ELM kunnen dus dienen in verschillende rollen in verschillende situaties. Bron, 

boodschap en ontvanger variabelen laten zien attitudes te beïnvloeden als:  

a.           een perifere cue onder lage uitwerking waarschijnlijkheid condities. 

b. een bepalende factor van de inhoud van het denken over de boodschap onder matige 
uitwerkingscondities 

c. een boodschap argument als de variabele relevant is aan de attitude object en de uitwerking 
hoogis en hangt af van of de variabele geïntroduceerd is voor of na de boodschap  

d. vooroordeel boodschap verwerking 

e.  om het vertrouwen in iemands boodschap-gerelateerde gedachten te beïnvloeden. 

Omdat elke variabele persuasie kan produceren op meerdere manieren, is het belangrijk om de 

verwerking te begrijpen, waardoor variabelen invloed hadden op iemands attitude. 

DIRECTIONS FOR FUTURE RESEARCH 

Recenter werk richt zich meer op het beoordelen van attitude verandering en meet automatische 

evaluaties geassocieerd aan objecten, issues en mensen → dus nieuwe metingen voor automatische 

attitudes. Eerste assumptie: zulke attitudes moeilijk te veranderen (door lange tijd) Impliciete en 

expliciete metingen 

Attitude-behaviour links 

ELM geeft ons een kader voor het begrijpen van persuasie processen en hoe variabelen effect kunnen 

hebben op attitudes. Attitude verandering heeft vervolgens ook gedragsverandering nodig. 

2 benaderingen voor het proces waarbij attitudes gedrag leiden: 

1. (Fishbein & Ajzen) een voorbeeld van de theorieën van ‘reasoned action’ en ‘planned 
behaviour’welke aanneemt dat mensen de implicaties van hun acties overwegen voordat zij beslissen 
om zich te binden, of niet dan gegeven gedrag. Mensen vormen intenties om zich te gedragen (perform) 
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of niet en deze intenties zijn gebaseerd op de persoons attitude over het gedrag en percepties over de 
opinies van anderen (normen). Dus neemt kosten en voordelen van het gedrag mee in deze benadering. 

2. Veel gedrag is spontaan en attitudes kunnen gedrag leiden door een relatief automatisch 
proces(Fazio). Dus als de relevante attitude in de gedachten komt, volgt consistent gedrag. Attitudes 
kunnen gedrag leiden zonder reflectie of redenen als: 

a. de attitude spontaan geactiveerd is door louter aanwezigheid van de attitude object 

b. de attitude de percepties van het object zo kleuren, dat als de attitude positief is, de kwaliteitenvan 
het object positief lijken. 

Motivationele en mogelijkheid factoren zijn belangrijk bij het bepalen of de reasoned actie of de 

automatische activatie verwerking zich voordoet. 

Summary and conclusion 

Media boodschappen e.d. zorgen lang niet altijd voor attitude en gedragsveranderingen. Informatie zal 

het meest succesvol zijn tijdens het veranderen in attitudes en gedrag als mensen gemotiveerd en in 

staat zijn om de informatie te verwerken en als dit resulteert in positieve gedachten en ideeën die 

geïntegreerd zijn in de persoons relativiteit tijdens cognitieve structuur. 

De 3 meest belangrijke issues (in dit afgelopen stuk) 

1. alhoewel sommige attitudes gebaseerd zijn op een inspannend reasoned proces waarin 
informatiegerelateerd is aan jezelf en geïntegreerd is in  een coherent overtuigingsstructuur (centrale 
route) andere attitudes zijn gevormd als een resultaat van relatief simpele cues in de persuasie 
omgeving (perifere route) 

2. elke variabele (zoals bron, expertise, stemming) kan persuasie veroorzaken door de centrale 
ofperiferele route in verschillende situaties door het dienen van meerdere rollen (motivatie of 
mogelijkheid beïnvloeden, bevooroordeeld denken, invloed door vertrouwen, dienen als argument of 
een periferele cue). 

3. Hoewel de centrale en de perifere route kan leiden tot attitudes die gelijk zijn in hun valentie(hoe 
positief/negatief) er zijn belangrijke consequenties van de manier waarop attitude veranderd, zodat 
meer overdachte attitude veranderingen meer consequenties zijn. 

Lange termijn attitude veranderingen als doel → centrale route beter. Motivatie bepalen door (vooral) 

persoonlijke relevantie. 
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Chapter 8 Uses-and-gratifiations perspective on 

media effects 
Effect van berichten 

Mechanistisch perspectief; 

(Klapper) Ziet publiek als passief en reactief, focus ligt op korte termijn, meetbare veranderingen in 

gedachtes, houdingen of gedragingen en gaat uit van directe invloed op publiek. 

A psychological perspective 

Volgens het ‘uses-and-gratification’, is een medium of bericht een bron van invloed in de context van 

andere mogelijke invloeden → publieke actieve communicators. 

(Rosengren) → u and g; indirecte kijk op communicatie invloed, individuele verschillen dwingen directe 

media effecten af. 

Het u and g is een psychologisch communicatie perspectief → hoe gebruiken mensen de media? 

Psychologische perspectief → individueel gebruik en keuze. Onderzoekers leggen media effecten uit in 

termen van doelen, functies of gebruiken → keuze patroon van ontvangers (Fisher) 

FUNCTIONAL APPROACHES TO MEDIA 

Functionele benadering al beschreven door Lasswell (1948) 

Activiteiten die effect hebben op hen in de samenleving; 

1. surveillance van de omgeving 

2. correlation van verschillende aspecten van die omgeving 

3. overbrengen sociaal erfgoed 

4. . narcotizing dysfunction betekent dat de grote massa die naar media kijk maar oppervlakkig kijkt. 
Het is dus niet de intentie van individuen om als grote massa te worden gezien maar ze worden wel 
politiek apathisch hierdoor. Ze hebben nood aan toekennen status en ethische toekenning. 
(Lazarsfeld & Merton) 

5. Horton & Wohl: parasociale interactie:  Tv zorgt ervoor dat kijkers een parasociale relatie krijgen met 
de karakters, nieuwsankers enz. 

6. Katz: een media boodschap kan een persoon niet beïnvloeden indien die hier geen interesse in heeft. 
(7. toegevoegd door Wright; entertainment) 

Onderzoek hiernaar; focus op motivatie van publiek om media te gebruiken. 

The uses-and-gratifications paradigm 

Psychologische en sociale omgeving, onze behoeftes en motivaties om te communiceren, de media, onze 
attitudes en verwachtingen van de media, functionele alternatieven om media te gebruiken, ons 
communicatie gedrag en gevolgen van ons gedrag. 

Onderzoek U and G om; 

a. uitleggen hoe mensen media gebruiken om in behoeften te voorzien 

b. begrijpen van motieven voor media gedrag 

c. vaststellen functies of consequenties, die volgen van behoeftes, motivaties en gedrag. 

Katz (1974); focus van u and g op de sociale en psychologische oorsprong van behoeftes → genereren 

verwachtingen van de massa media of andere bronnen → leidt tot verschillende patronen van media 

blootstelling → resulteert in behoefte voldoeningen en andere gevolgen. 
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5 veronderstellingen (kijk op u and g) 

1. Communicatie gedrag is doelgericht en gemotiveerd. Mensen zijn vaak actieve deelnemers die media 
zelf kiezen. Gevolg voor mensen en maatschappijen 

2. Mensen selecteren media om hun behoefte te bevredigen. Ze worden dus niet meer gebruikt door de 
media. 

3. Verwachtingen geschept over media door bijvoorbeeld omgeving. 

4. Media strijdt met andere vormen van communicatie, zoals attentie 

5. Mensen makkelijker beïnvloedbaar dan de media 

Daarna nog 2 veronderstellingen door Katz; 

- zelf rapportage kan data over media gebruik bepalen 

- waarde oordelen pas als we motieven en voldoeningen volledig begrijpen 

THE EVOLUTION OF USES-AND-GRATIFICATIONS RESEARCH 

Onderzoek gericht op publieks motivatie en consumptie. Shift→ focus op wat mensen met de media 

doen (ipv andersom) 

Media-use typologies 

De vroege studies beschrijven publiek motivatics ipv media effecten; waarom gebruiken mensen 

bepaalde media? 

1970 Later dit koppelen aan sociale en psychologische behoeftes 

1980 Observeren van gedrag bij tv kijken door Lull → typologie van sociale gebruik van tv 

→ structureel gebruik, gedrag gerelateerd of relationeel. 

Media gezien als alternatief voor persoonlijke interactie (Rosengreen & Windahl) 

a) educatieve, competitieve, zelf-evaluerend 

b) emotionele opluchting, wishful thinking, advies zoeken bij radio, personages op TV, context 

c) interpreteren van de publieke zaken, interactie met samenleving door lezen nieuws en een bron van 

ontsnapping. 

Criticisms 

Kritiek focus op    

              a. typologie die in delen is opgedeeld, moeilijk voorspellen 

b. gemis van algemene structuur 

c. behandeling van publiek 

d. geloofwaardigheid zelf-reportage 
Kritiek gebaseerd op de vroege studies 

Contemporary studies 

Onderzoeksrichtingen; 

1. Link media gebruik motieven en hun associaties met media houdingen en gedragingen 

2. Vergelijken motieven over media en nieuwe media 

3. Toetsen van verschillende sociale en psychologische omstandigheden bij media 
gebruik(eenzaamheid, lifestyle) 

4. Link zoeken voldoeningen en verkrijgen bij gebruik media 

5. Hoe variaties in achtergrond variabelen, motivaties en blootstelling invloed hebben op dingen zoals 
perceptie van relaties, cultivatie, tevredenheid 

6. Link gebruik en voldoening met andere communicatie perspectieven 

7. Methode, geloofwaardigheid en waardigheid voor het meten van motivatie. 
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MEDIA USES AND EFFECTS 

Een media effet onderzoeker kijkt vaak naar het massa communicatie proces van de communicator. 

Een ‘uses’ onderzoeker begint met een publiekslid. 

Audience activity and media orientations 

Publieke activiteit centraal in used-and-gratifications → variabel actief. Levy & Windahl;  

3 activiteiten voor te kijkers: previewing, tijdens kijken en postviewing. Proactieve en passieve dimensie 

van media gebruik. 

2 oriëntaties: surveillance en communicatie gebruik. 

3 soorten tv kijkers; medium-, station- en netwerk georiënteerde kijkers. 
Media hierdoor geritualiseerd of instrumenteel. 

- Geritualiseerd; medium gebruiken is gewoonte om tijd te consumeren/ affiniteit met 

medium  

- Instrumenteel; zoeken naar bepaalde berichten om informatieve redenen (nieuws) (meer 

motivatie) Actief en doelgericht. 

→ Activiteit hangt vaak van sociale context af, potentie voor interactie en houding (v.b. mobiliteit en 

eenzaamheid→ geritualiseerde media en afhang van de media)  

Houdingen → scheppen verwachtingen/interpreteren/ontvangen 

Dependency and functional alternatives 

Contextuele leeftijd; mindere gezonde en mobiele meer afhankelijk van media. 

→ Uses and dependecy model; behoefte/motivaties om te communiceren, strategieën voor zoeken 

informatie, gebruik media, functionele alternatieven en afhankelijkheid. 

Social and psychological circumstances 

Verschillende kanalen gebruiken om hun relaties te behouden (resourceful communicators). Effecten 

meer zichtbaar bij degene die afhankelijk zijn van berichten of een particulier medium, zoals ‘pratende’ 

radio of het internet. Internet functioneel alternatief voor face-to-face communicatie. → Door 

individuele verschillen ontstaan er communicatie voorkeuren en zo hebben verschillende bronnen de 

kans om mensen te beïnvloeden. 

→ Media gebruik en effecten, hangen af van de potentie voor interactie en de context hiervan. Dit wordt 

beïnvloed door de sociale en psychologische omstandigheden van een persoon inc lifestyle, 

levenspositie en persoonlijkheid. → levenstevredenheid, mobiliteit, eenzaamheid en mood kunnen 

bijvoorbeeld media gedrag bepalen. 

Persoonlijke factoren zoals, persoonlijkheid, kennis, motivatie, cultivatie, tevredenheid, identificatie en 

openheid hebben invloed of je op tv graag gewelddadige programma’s kijkt. Big five; openness, 

conscientiousness, extraversion, agreeableness, and neuroticism 
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Conclusions and directions 

De usus-and-gratifications theorie ziet communicatie invloed als sociaal en psychologisch bepaald en 

beïnvloed door individuele verschillen en keuzes. Variaties in verwachtingen, houdingen, activiteiten 

en betrokkenheid leiden tot verschillende gedragingen en uitkomsten. Persoonlijkheid, sociale context, 

motivatie en beschikbaarheid, gebaseerd op culturele economische politieke en sociale structuur, 

hebben alleen effect op de potentiële invloed van media en hun boodschappen. * Parasocial interaction; 

emphasizing the rol of media personalities in real and perceived relationships with audience members. 

Accent op relevantie van interpersoonlijke concepten, zoals attractie, gelijkheid, homo, impressies en 

het begrijpen van de rol en invloed van media en nieuwere technieken. 

Dus parasociale interactie; een soort vriendschap met de media personages → emotionele 

betrokkenheid. 
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Chapter 12 Mass media, social perception and 

the third-person effect 
Invloed op jezelf van tv denk je dat klein is, maar op anderen vind je dat de invloed wel groot is. 

→ inconsistentie. 

THIRD-PERSON EFFECT 

Hypothese; als andere mensen inderdaad beïnvloed worden door media, dan jij zelf ook. 

Mensen willen de inconsistentie oplossen door te zeggen dat de media anderen meer beïnvloed dan 

jijzelf. Samenhang perceptie en realiteit. 

Percepties hangen af van de belangrijke factor als je over de invloed van de media op jezelf en anderen 

hebt. 

Er wordt bij third-person onderzoek niet gekeken naar media effecten op overtuigingen, maar bekijkt 

overtuigingen over media effecten (perceptie over media, beïnvloeden gedrag) 

De third-person is zo populair, omdat je makkelijk voorbeelden uit het dagelijkse leven kunt nemen. - 

Het third-person effect stamt uit 1983, door socioloog W. Phillips Davidson; een individuele perceptie 

dat een bericht een grotere impact heeft op anderen dan jezelf. 3e = 1e=ik, 2e = jij, maar effect op 

hen/zij(3e persoon) 

Basis van de theorie uit menselijke geschiedenis. Publieke opinie impact op sociaal gedrag en invloed 

op keuzes. Media → directe attentie → media publiek → invloed op publiek. Massa media 

→ direct op kijk van individuele op het publiek, zij (het publiek) moet beïnvloed worden (en dus de 

groep, niet jij). 

Roots van de theorie in communicatie concepten en onderzoek tradities → uit familie concept dat 

sociologen en psychologen samen brengt, met de focus op percepties van sociale realiteit. 

Vanuit de publieke opinie perspectief, is het third-person subjectief in het benadrukken van de 

waargenomen publieke opinie. Niet alleen kijken naar jezelf of anderen, maar naar de interactie. Het 

third-person is zowel verbonden met communicatie als psychologie, met perceptie centraal. En de 

assumptie dat perceptie niet vanuit 1 (eind)punt is, maar varieert als een functie van de kijk van de 

ontvanger(over jezelf+anderen). 

Research findings 

- nieuws media groter impact op anderen opinies, dan op de eigen kijk. 

- andere mensen meer beïnvloed door advertenties dan ikzelf. 

- anderen meer negatief beïnvloed door pornografie dan ikzelf. 

- anderen sneller negatief gedrag door tv kijken, zoals ontspannen. 

* Salwen, Paul and Dupagne (2000) onderzoek: 
Effect grootte/verschil tussen media effect op jezelf en anderen was r=,50 dus met meta-analyse 

technieken. 
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Is it real or artifact? 

Geloofwaardiger als iets actief is. Veel onderzoeken, maar het effect is er altijd. Alleen niet iedereen 

denkt aan ‘een derde persoon’. Ligt aan de woordkeuze bij een vraagstelling. Persoonlijk aangesproken 

worden of niet. Gaat het over de populatie algemeen dan gaan mensen vaak Third person effect 

toepassen, hun zelfvertrouwen over de evaluatie van de situatie wordt dan sterker. Maar onderzoekers 

stellen vast dat er altijd een third person effect aanwezig is. 

Why thee(and them) more than me? 

1. universele menselijke tendens: mensen voelen zich beter dan andere mensen → perceptie door TPE. 
Positief voelen over jezelf t.o.v. anderen. ‘Superieur, want ik word minder beïnvloed’. 

2. Mensen gemotiveerd door een behoefte om controle te hebben op (levens) gebeurtenissen. 

3. Projectie → mensen worden beïnvloed door media, maar erkent geen media invloed. 

4. Cognitieve boven motivationeel mechanisme. Eigen acties linken aan situationele factoren, maar 
gedrag van anderen door persoonlijke aanleg → vooroordelen. 

5. Attentie naar individueels verschillende cognitieve perspectieven op hunzelf en anderen. 

6. Nadruk op media schema’s. Mensen bezitten simpele schema’s van media effecten. 

7. Focus op ontvangen media blootstelling. Aanname: groepen die meest sceptisch zijn over media→ 
grote exposure dus meer blootstelling →sterke effecten. 

8. Zelf-categorisatie → hoe mensen zichzelf zien in vergelijking met anderen. Aanpassen om te passen 
bij jezelf, een groep, een derde persoon of het bericht. 

9. Waarom mensen niet erkennen dat media effect heeft op henzelf → geen toegang tot hun eigen 
mentale processen of niet genoeg gedetailleerd geheugen voor vorig gedrag. Dus automatisch 
denken. 

TPE: procesen en gevolgen  

Verklarende mechanismen:   1. Zelf-ophemeling (self-enhancement) 

        2. behoefte aan controle 

        3. projectie 

        4. vooroordelen 

        5. attentiefocus 

        6. media schema’s 

        7. ontvangen media blootstelling 

        8. zelf-categorisatie 

        9. gebrek aan toegang tot eigen mentale 

proces 

Factoren:      1. Oordelen over berichten 

        2. sociale afstand 

TPE        
Verschil tussen effecten op anderen en op 

jezelf. 

Bemiddelprocessen    Mediavooroordelen 

        Perceived doeltreffendheid 

        Motivatie conform sociale norm 

        Gebrek percepties 

Consequenties     Uitdaging 

        Toegevendheid 
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WHAT CONDITIONS INFLUENCE THE STRENGTH OF THE TPE? 

Vroeg onderzoek naar third-person suggereerde dat een universeel fenomeen was en telkens opdook 

als individuen werden gevraagd om media effecten te beschrijven voor henzelf en anderen. Later → 

effect doet zich sneller voor onder bepaalde omstandigheden 

Wat zijn de belangrijkste factoren die grenzen vaststellen voor TPE?: 

Message attributes 

Third-person effects aangekondigd door dat het bericht als vervelend/niet leuk wordt ervaren, als de 
boodschap niet goed is voor jou zelf. Geweld en haatvolle boodschappen → sterkste third-person effect. 

Bij zelf-verheffings kijk, wordt het third-person effect gemotiveerd door een verlangen om gevoel van 
eigen waarde te beschermen. mensen zijn geneigd om effecten te erkennen, die gelinkt zijn aan sociale 
verlangens, gezondheid o.i.d. wat goed voor je is. 

Sneller beïnvloed bij positieve boodschappen, erkenning voor persoonlijk beïnvloeding voor 

persuasieve boodschappen met sterke argumenten. 

→ groeiend bewijs voor first-person effect 

- v.b. snel geneigd te zeggen dat anderen meer beïnvloed worden door sigaretten reclames. Maar 
zelf meer beïnvloed door anti-sigaretten reclame. 

- Claimen meer beïnvloed te zijn door berichten dan anderen → positief voor jezelf en topic die 

voor jou van belang is. 

- Individuele beoordeling over een bericht, bepaalt de mate waarin ontvangen berichten, de 

effecten toenemen. 

Nature of others 

De natuur van het publiek speelt een belangrijke rol bij third-person perceptie. De omvang van het 

third-person effect hangt af van de ‘anderen’ die de observeerder in gedachten heeft. → hart van de 

social distance corollary. TPE heeft als gevolg dat de sociale afstand met andere groter wordt. De 

omvang hiervan groeit naarmate de afstand groeit. 

Target corollary → groep gezien als deel van een boodschap → impact groter. 

 Summary 

Third-person effecten komen meestal voor als: 

a. bericht negatief wordt waargenomen, slecht voor jezelf 

b. de hypothetische ‘anderen’  zijn kwetsbaarder om beïnvloed te worden. 

c. publiek → de onbeschreven anderen zijn 

d. je inziet dat de boodschap van massa media komt, geschikt voor een breed publiek.  

Sterk bewijs voor a, degelijk bewijs voor c en enig bewijs voor b en d. 

Individual differences 

Weinig bewijs dat demografische factoren, zoals leeftijd, opleiding en geslacht ongelijkheden tussen zelf 

en anderen produceren → psychologische proces misschien meer cruciaal. 

* hostile media bias → vijandige media vooroordelen: 

Mensen met sterke attitudes en groepsidentificatie → ‘media geeft info tegen hun zijde’. 
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Ego-involvement produceert 2 percepties; 

1. egocentrische overtuiging dat anderen de wereld precies hetzelfde zien als mij. 

2. nieuws dekking/omvang zal anderen leiden om meer vijandig te worden naar mijn zijde en meer 
vriendelijk naar mijn tegenstanders. 

Consequences of the third-person effect 

TPE ander effect dan de vele andere modellen (framing, ELM etc.). Effecten zijn indirect, paradoxicaal 

en vinden plaats door middel van processen die niet vanuit de communicator komen. 

2 basis-effecten → defiance en compliance 

1. defiance: vindt plaats wanneer individuelen aannemen dat (mediated) berichten effect hebben 

op3e persoon → motiveert ze om actie te ondernemen. 

2. compliance: via verschillende psychologische processen. Mensen nemen aan dat media 
contentsterke invloed heeft op anders opinie. Individuele veranderen hun eigen opinie zodat ze samen 
gaan met sociale norm (congruent). 

Voorbeelden laten zien dat persuasie indirect kan plaats vinden, via perceived boodschap effecten op 

third-persons. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

48 

Chapter 13 Media Violence 
Onderzoek naar media geweld is nog niet heel oud → door nieuwe films en tv programma’s met 

gewelddadige inhoud en ‘copy-cat’ effecten bij het publiek. Een centrale vraag in recente onderzoeken 

= bij welke inhoud leidt consumptie van media geweld direct tot (navolgend) agressief gedrag? En welke 

theoretische mechanisme en processen spelen een rol in dit domein. Welke effecten zijn er nog meer 

naast de associatie met agressief gedrag? Welke onderzoeksmethoden gebruiken? Eerst geschiedenis 

van de media geweld. 

A BRIEF HISTORY OF THE MEDIA VIOLENCE CONTROVERSY 

1 v/d eerste = Payne Fund Studies; gericht op vele verschillende onderwerpen, door de impact van films 

op kinderen (algemeen dus, niet op geweld alleen) 2 van deze studies hielden zich bezig met geweld 

(Dale, 1935 en Blumer 1933) Wertham (1954) → strip comics boeken met gewelddadige plaatjes invloed 

op jonge jongens (heavy users) Toen kwam tv en media consumptie. 

The rise of TV 

In het begin van 1960 → 90% van de Amerikaanse huishoudens konden tv signalen ontvangen 

→ direct onderzoek invloed media geweld. (v.b. Schramm, Lyle en Parker) USA regering sprak rond 

1950 al hun zorgen uit over de link tussen media geweld en agressief gedrag. 

Definitie (media) geweld; van George Gerbner (1972); de openlijke expressie van fysieke geweld tegen 

anderen of jezelf, of een dwingende actie tegen iemands eigen wil van pijn of moord. (psychologische 

geweld ontbreekt in deze definitie) Resultaten onderzoeker Gerbner; primetime tv bevat 8 voorbeelden 

van geweld per uur en 80% van de primetime programma’s bevat geweld. Hij was zelf niet erg 

geïnteresseerd in de effecten van de media geweld inhoud, maar het heeft erg geholpen voor het centrale 

issue; hoe heeft geweld invloed op de kijkers. 

Does viewing media violence cause agressive behaviour? 

Onderzoek Bandura, Ross (1963); kinderen imiteren agressieve acties van tv eerder als het rolmodel 

beloont wordt (ipv gestraft) → kritiek op deze studie omdat construct validiteit ontbrak. (niet gelinkt 

aan menselijke agressie) en programma’s gebruikt die kinderen al snel kijken. Deze studies kregen de 

kritiek dat ze geen construct validity hadden, het meten van de agressie was afwezig (kloppen op een 

pop) was dus niet representatief voor het algemene beeld van agressie bij mensen. 

1000 studies lieten zien dat er een duidelijke causale connectie is tussen media geweld en agressief 

gedrag bij sommige kinderen. Het kijken van entertainment geweld kan leiden tot een toename in 

agressieve attitudes, waarden en gedrag, vooral bij kinderen (Joint Statement, 2000)  

Samenvattend statement van Anderson in 2003: 

Onderzoek naar gewelddadige tv en films, video games en muziek clips laat zien dat de 

waarschijnlijkheid van agressief en gewelddadig gedrag toeneemt in onmiddellijke en de lange-termijn 

context. Vooral voor mildere vormen van agressieve, mar voor alle vormen bewijs. Bewijs het duidelijkst 

bij tv en films geweld en steeds meer onderzoek naar video games. 

A residence of controversy 

- De claim van een causaal effect kan misschien verkeerd begrepen worden als een 
claim van exclusieve of alleenstaande causaliteit is → als reactie hierop heeft de Joint 
Statement een preciezere omvang gegeven van de causale claim ontworpen. ‘We zeggen 
niet dat entertainment de enige belangrijke of zelfs belangrijkste factor is bij jeugd 
agressie → familiale problemen, toegankelijkheid/beschikbaarheid wapens en vele 
andere factoren kunnen een rol spelen. 
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- kunnen de bevindingen wijzigen (significantie) ? hoe sterk is de relatie?- sociaal 
belang→ hoeveel mensen beïnvloed? 

TYPES OF RESEARCH EV IDENCE 

Experiments (wel/niet blootstellen → effecten vergelijken) 

Vaak met kinderen als deelnermers → bewijs facilitatie agressief gedrag na kijken van media geweld. 

Verschillende experimenten met games, cartoons, films. Recenter onderzoek naar blootstelling aan 

gewelddadige video games (zelfde effecten gevonden als tv en films). Ook veld experimenteren 

→ Berkowitz studies in institutie voor delinquente jongens en experiment van Williams → 

bestudeerde veranderingen in agressie die zich voor doen over vele jaren in Canada, een plaatsje die 

eerst nog geen tv had en dit gedurende het experiment wel kreeg. 

Zillmann and Weaver hebben participanten 4 dagen blootgesteld aan agressieve of non-agressieve 

films. Die dat agressieve films hadden gezien gingen ook agressief gedrag vertonen. Niet enkel tegen 

mensen die hen hadden uitgedaagd maar tegen iedereen. Het is ook niet op iedereen toepasbaar, dus 

niet veralgemeenbaar. 

Surveys 

Vaak minder persuasief dan laboratorium experimenten; er kan een derde oncontroleerbare variabele 

een rol spelen. Vaak longitudinaal. Beste voorbeeld survey van Huesmann, Moise, Titus, Podolski en 

Eron (2003) eerst kinderen in leeftijd 6-9jr, daarna dezelfde kinderen wanneer zij 21-23 jr zijn. 

Conclusie: vroege blootstelling aan media geweld is een ‘voorspeller’ voor later agressief gedrag voor 

zowel mannen als vrouwen. 

Meta-analyses 

Een statistische techniek gemaakt om effect omvang te meten over een groter aantal studies die 

verschillende populaties gebruiken en verschillende onafhankelijke en afhankelijke variabelen. V.b. 

Christensen en Wood’s (2007) analyse; blootstelling media geweld vergroot kijkers agressie. Zij denken 

ook al dat het moeilijk wordt om in de toekomst aan te wijzen om media geweld de belangrijkste factor 

is voor agressie in onze samenleving.  

THEORETICAL MECHANISMS FOR UNDERSTANDING THE LINK BETWEEN EXPOSURE AND 

AGRESSION 

4 mechanisme + een nieuwe 

- Social learning 
Bandura (1965); media karakters dienen als rolmodel voor agressief gedrag, hangt af of het gedrag 

beloont of bestraft wordt, kan imitatie van het gedrag volgen. 

- Priming 
Berkowitz (1967); media geweld door nadruk van de agressieve cues in deze type inhoud. Deze cues 

kunnen combineren (psychologisch) met een kijkers emotionele staat van boosheid of frustratie en 

kunnen daaropvolgend gedrag triggeren. Dus media geweld kan gedachten van agressief gedrag primen 

en dit agressieve gedrag dus waarschijnlijker maken. Zowel korte- als lange- termijn effecten. 

- Arousal 
Zillmann (1991); opwinding-veroorzaking eigenschappen van media geweld zijn belangrijk voor het 

begrijpen van de intensiteit van emotionele reacties die zich voordoen direct na het kijken. 

- Desensitization 
Media geweld laat agressief gedrag toenemen door emotionele desensibilisatie; herhaalde blootstelling 

aan media geweld, vindt er een psychologische saturatie of emotionele aanpassing plaats, zodat initiale 

levels van spanning, angst, afweer e.d. afnemen of verzwakken. Deze lagere levels van negatieve emotie 

geassocieerd met blootstelling aan media geweld kan de urgentie om te reageren op geweld in real life 

verminderen.  
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- Neurophysiological activication 

Murray (2006) recente studies met kinderen zeggen dat als kinderen tv geweld kijken, de 

neurofysiologische van een fylogenetisch old-brain systeem wordt aangeworven met de activatie van 

systemen om te vechten of te vluchten. Lange termijn door de brein processen. 

Future research directions 

5 richtlijnen die zullen verschijnen in verder onderzoek 

- individual differences 
Deze varianten kunnen rol spelen bij het vergroten of verdwijnen van de effecten van blootstelling aan 

geweld inhoud. 

- enjoyment  of media violence 
Motivaties geassocieerd met de consumptie van gewelddadige entertainment. 

- violent video games 
Is inmiddels wel veel onderzoek naar gedaan, niet in het boek. 

- effects on variables other than aggressive behavior 
Andere effecten; media cultivatie effecten op angst om slachtoffer te worden of angst voor geweld door 

crime nieuws of angst voor terrorisme. 

- advances in brain research 
Nieuwe methode: de applicatie van brein imaging door het gebruik van magnetic resonance imaging 

scanner (MRI) Netwerk van brein met emoties, arousal, attentie, episodic memory encoding retrieval 

en motor programming. 
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Chapter 14 Fright reactions to mass media 
In dit hoofdstuk is er onderzoek naar schrik reacties door de massa media presentaties. Eerste 

bevindingen zijn gerelateerd aan de invloed en de intensiteit waarbij gevoelens van angst ervaren 

worden door blootstelling aan media drama. Daarna het voordoen van schrik reacties en de verklaring 

gebaseerd op de principes van stimulus generalisatie en geslachtsverschillen. 

FEELINGS OF FRIGHT IN REACTION TO THE SCREEN 

Iedereen kan zich zo’n schrik moment door bijv. een film wel herinneren, wat zelfs invloed kan hebben 

op ons gedrag. Naarmate je ouder wordt weet je dat het niet echt plaats vindt. Maar de reacties zijn er 

ook, zelfs als we weten dat het geen realiteit is of zelfs nooit zal plaatsvinden. Angst (schrik) als een 

onmiddellijke emotionele respons is typisch van relatieve korte duur. H.Blumer (1933) studies naar 

schrik reacties bij kinderen bij films. Vanaf de jaren ’80 meer aandacht hiervoor, mede door angstige 

films in de jaren 70, zoals Jaws en the Exorcist. 

Prevalence and intensity of media-induced fright reactions 

Blumer: 93% van de kinderen die hij had ondervraagd waren al bang geweest van bewegende beelden. 

Wilson: 75% van de ondervaagde kinderen zeiden dat ze bang zijn geweest van iets dat ze op TV of op 

film gezien hadden. 

Er is een link tussen het aantal uur TV kijken en een toename van psychologische trauma’s zoals 

angstaanvallen, depressie en posttraumatische stress. 

Studie van Johnson et al:  Onderzoek naar slaapproblemen bij kinderen van 14, 16 en 22 jaar.  Hoe 

ouder ze zijn hoe meer TV en hoe later TV ze kijken.  Er is een discussie of het is dat jongeren niet slapen 

door het vele TV kijken of dat ze naar Tv kijken omdat ze niet kunnen slapen. Veel kinderen ervaren ook 

nachtmerries. De inhoud en de manier van kijken van kinderen heeft belangrijke invloed op de 

negatieve effecten van tv. Meer tv kijken (heavy viewers) kan leiden tot meer slaapproblemen, bij 

jongere kinderen. Kinderen die angst voelde, zullen ook eerder activiteiten gerelateerd aan hetgeen 

gezien op tv mijden (korte termijn). Cantor (1998); toenemend bewijs dat angst veroorzaakt door massa 

media blootstelling, maak lang-termijn is, met soms intense of zwakke effecten. Le Doux (1996); 

traumatische herinneringen worden bewaard in het amygdala, hetgeen wat fysiologische reacties 

controleert, zoals hartslag, bloeddruk en spier spanning → sterk staand tegen veranderingen 

(hippocampus). Voorbeeld in je jeugd: Jaws gezien en als volwassene nog steeds angst hebben om in de 

zee te zwemmen, zelfs als er daar nog nooit haaien zijn gezien. 

Deze dual-coding theorie kan gebruikt worden voor het feit dat volwassenen begrijpen dat hun angsten 

door media zijn veroorzaakt, maar dat ze niet in staat zijn om deze emotionele distress onder controle 

te krijgen. 

A STIMULUS GENERALIZATION APPROACH TO MEDIA-INDUCED FEAR  

Waarom doen zulke schrik reacties zich voor? 

Angst→ een emotionele response van negatieve toon gerelateerd aan vermijden of ontsnappen, door de 

perceptie van echte of verzonnen dreiging. Een respons met cognities (slang=gevaar), gedrag en 

prikkelende reacties die het individu voorbereiden om te vluchten voor het gevaar. Meestal weten 

mensen dat wat in de media is niet echt is of nooit zal gebeuren (v.b. War of the Worlds radio 1938). 

Schrik reacties zijn het resultaat van complexe interactie van een variteit van processen, een verklaring 

voor dit fenomeen is gebaseerd op stimulus generalisatie (Pavlov, 1960). Als een stimuli een 

ongeconditioneerde of conditioneerde emotionele respons oproept, worden andere stimuli gelijk aan 

de stimulus ook opgeroepen, maar minder intense emotionele responses. Door de gelijkenissen tussen 
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de echte en de mediaterende stimulus, een stimulus die een schrik reactie zou oproepen als eerst zal een 

gelijke oproepen, maar minder intens respons wanneer aangetroffen via de massa media. 

Stimuli and events that generally produce fear 

3 categorieën van stimuli en gebeurtenissen die angst lijken te produceren in real-life situaties.  

1) gevaren en verwondingen/schade  

2) verdraaiingen van natuurlijke vormen  

3) observeren van gevaar en angst van anderen. 

1. Dangers and injuries 
Stimuli die ervaren worden als gevaarlijk, roepen angst op. Natuurrampen zoals tornado’s, vulkanen, 

plagen en aardbevingen, aanvallen van dieren, nucleaire rampen. Gevaar is vaak aanwezig, schade 

wordt ervaren, dus de percepties van schade (injuries) roepen angst op als conditionele response. 

2. Distortions of natural forms 
v.b. monsters in thrillers, geesten, vampiers, mummies. 

3. The experience of endangerment and fear by others 
Angst reactie door de reactie van de karakters in de film (empathie) en angst wordt ervaren als directe 

respons op geobserveerde angst bij anderen. En het meeleven met anderen die in gevaar zijn kan als 

angst worden ervaren, ook al voel je dit zelf niet. (affectie voor iemand) 

Factors effecting the tendency to respons emotionally to mediated stimuli 

3 factoren hebben impact op de kijkers’ neigingen om zich emotioneel af te reageren op gemedieerde 

(bemiddelende) angst-oproepende stimuli. 

a. de mate van gelijkenis van de afgebeelde stimuli en reallife angst-oproepers 

b. kijkers motivatie voor media blootstelling 

c. factoren die invloed hebben op emotionaliteit in het algemeen. 

1. Similarity of depicted stimuli to real-life fear-evolvers 
Hoe groter de gelijkheid, des te groter de generalisatie respons is. Dus intensere reacties op live-acties 

geweld dan cartoon geweld bijvoorbeeld. 

Hoe matuurder de kijkers zijn hoe groter de kans op stimulus discrimination. Ze gaan zich kunnen 

afzetten van de enge beelden omdat het TV is en dus niet echt. Daardoor zullen de emotionele reacties 

sterk verminderen. 

2. Motivations for media exposure 
Vergroten van de emotionele impact als er meer motivatie is, als kijkers echt op zoek zijn naar drama 

kan er een suspension of disbelief optreden.  Emotioneel gelijkgesteld worden aan TV personages hun 

drama is jouw drama maar bij suspension of disbelief ga je als je een mature kijker bent hier niet meer 

gevoelig voor zijn. Daarom gaat die tijdelijk de knop van scepticisme opzij zetten en genieten van de 

drama. Je hebt ook adult discounting processen en dat is naarmate je ouder wordt je minder gevoelig 

wordt voor wat je ziet op TV je bent al ervaren geworden. 

De grootste motivatie is entertainment, informatie opzoeken, voorbereid zijn op angstige situaties… 

 

3. Factors affecting emotionally generally 
Fysieke arousal een belangrijk component van angst, dus een belangrijk element in kijkers reacties naar 

beangstigende media.  
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DEVELOPMENT DIFFERENCES AND MEDIA-INDUCED FEAR 

DEVELOPMENTAL DIFFERENCES IN THE MEDIA  STIMULI THAT PRODUCE FRIGHT -   

ONTWIKKELING EN ANGST 

Van 3-8 jaar vooral angst voor dieren, donker en geesten, monsters en heksen en alles wat er raar uitziet 

of opeens beweegt. Van 9-12 jaar angst vaak gerelateerd aan persoonlijke schade en dood van 

familieleden. Volwassenen angst voor persoonlijke schade, school angst en sociale angst en ook 

politieke, economische en wereld issues. 

 

Perceptual Dependence 

De eerste generalisatie over angst-provoceren stimuli is dat het relatieve belang van directe percepiële 

componenten van angst-veroorzakende media stimulus afnemen als een kind zijn leeftijd toeneemt. 

Jonge kinderen reageren op stimuli in termen van hun waarneembare karakteristieken en dat met 

toenemende rijpheid; reageren ze meer en meer naar de conceptuele aspecten v/d stimuli. 

Fantasy vs reality as fear-inducers 

Hoe ouder een kind wordt, reageren ze meer op realistische stimuli en minder op fanatasie gevaar. 

Jonge kinderen kunnen nog moeilijk onderscheid maken tussen realiteit en fantasie. 

Responses to abstract threats 

Als kinderen groeien, worden ze banger door de media voorstellingen met betrekking tot abstracte 

concepten, zoals een nucleaire ramp in film. 

DEVELOPMENT DIFFERENCES IN THE EFFECTIVENESS OF COPING STRATEGIES –  

ONTWIKKELING EN OMGAAN MET ANGST 

Onderzoek naar cognitieve ontwikkeling ook gebruikt om de beste manieren te bepalen om kinderen te 

helpen het hoofd te bieden (cope) met angst-producerende stimuli of het verminderen van kinderen’ 

angst reacties als deze zich voordoen. De bevindingen van research naar ‘omgaan’(coping) strategieën 

kan samengevat worden in de volgende generalisatie: Peuterschool kinderen baten meer van 

noncognitieve dan van cognitieve strategieën; zowel cognitieve en noncognitieve strategiën kunnen 

effectief zijn voor ‘vervolgschool’ kinderen, maar deze leeftijdsgroep lijkt een voorkeur te hebben voor 

cognitieve strategieën. 

Noncognitive strategies 

Deze betrekken niet de processen van verbale informatie en lijken redelijk automatisch te zijn. V.b. 

acteur laten zien die de Hulk speelt, die net zijn make-up krijgt → afname angst bij kinderen. Andere 

noncognitieve strategieën betrekken fysieke activiteiten, zoals vast klampen aan een object of iets eten 

of drinken. Deze technieken zijn voor iedereen beschikbaar, maar vooral voor jongere kinderen meest 

effectief en zeggen dit vaker te gebruiken als oudere jongeren. 

Cognitive strategies 

Deze strategieën betrekken informatie dat wordt gebruikt om de dreiging in een ander licht te zetten. 

Relatief complexe cognitieve operaties en deze zijn effectiever voor oudere dan jongere kinderen. Bij 

fantasie voorstellingen → typische cognitieve strategie is verklaring door te focussen op de 

onwerkelijkheid v/d situatie, dit is natuurlijk moeilijker voor jongere kinderen. Bij realistische 

dreigingen, de cognitieve strategie is om een verklaring te geven dat de strengheid van het gevaar 

minimaliseert. Oudere kinderen gebruiken cognitieve strategieën sneller. 

Effect van cognitieve strategieën voor jongere kinderen neemt toe door het verstrekken van visuele 

demonstraties of verbale verklaringen en aan moedigen van herhaalde informatie. 
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GENDER ISSUES AND MEDIA-INDUCED FRIGHT -  GENDERVERSCHILLEN 

Gender differences in media-induced fear 

Meisjes zijn vaak sneller bang dan jongens en vrouwen zijn in het algemeen emotioneler. 

Geslachtsverschillen lijken toegeschreven aan socialisatie druk op meisjes om hun angsten uit te 

drukken en van jongens om ze te onderdrukken en geslachtgeschikt gedrag. 

Gender differences in coping strategies 

Ook geslacht verschillen in omgaan (coping) strategieën, deze reflecteren ook geslacht rol socialisatie 

druk. Meisjes gebruiken meer noncognitieve strategieën, maar geen geslacht verschillen bij cognitieve 

strategieën. Jongens laten minder snel hun emoties zien en mijden daarom noncognitieve strategieën. 

SUMMARY AND CONCLUSIONS 

Kinderen beleven vaak angst en ellende tijdens het kijken van massa media. Media-veroorzaakte 

angsten vaak gerelateerd aan slaap van kinderen en negatieve effecten kunnen vele jaren duren, zelfs 

tot in de volwassenheid. Onderzoek naar de relatie tussen cognitieve ontwikkeling en emotionele 

response naar televisie is helpvol geweest in het voorspellen van typen tv programma’s en films die 

angstig zijn voor kinderen van verschillende leeftijden en effecten en omgaans strategieën voor 

verschillende leeftijdsgroepen. 
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Media and body image 
Onderzoek naar media-effecten en lichaamsbeeld en eetstoornissen. We zien hiervan de effecten door 

sociale culturele factoren en om meer precies te zijn door massamedia. Uit onderzoek blijkt dat de 

effecten op lichaamsbeeld en ontevredenheid over het lichaam hand in hand gaan met obesitas en 

anorexia. 

= media zorgt voor negatief lichaamsbeeld, onevenwichtig eten, obsessief bezig zijn met gewicht en 

vormen van het lichaam. 

DEFINITIONS, PREVALENCE AND CONSEQUENCES  

Definition 

Eetstoornissen zoals anorexia nervosa, bulimia nervosa en varianten zijn ernstige en vaak voorkomende 

ziektes. 

Iemands “beeld” en “lichaam” (haar, gezicht, vorm, gewicht, vet, spieren, postuur enz) weerspiegelen 

een complexe synthese van visuele herennering van iemand, emotionele assumpties van iemands 

gender en aantrekkelijkheid, kan je ook een gevoel van comfort of ongemak geven. Schamen, 

ontevreden zijn → vertrouwen of geen vertrouwen hebben in iemand. → identiteit vergelijken met 

anderen. 

Prevalence 

Eetstoornissen zorgen voor significante fysieke, psychische en sociale problemen. 8-10% van de jonge 

vrouwen en meisjes hebben hier last van. Mannen hebben hier ook last van maar in mindere mate en 

eerder met binge-eating, meer spieren willen hebben en minder vet willen. Met een ratio van 8 

(vrouwen) op 1 (man). Moeilijker vast te stellen maar 15-20% van meisjes en vrouwen / 10% van jongens 

en mannen 

Consequences 

 Slopende fysieke en emotionele effecten 

 Kan leiden of versterken van depressie, sociale angsten, obsessies, dwang, emotioneel 

onevenwicht en verwaarlozing 

 Medische gevolgen: nieren, hart, spijsvertering, tandproblemen 

 Roken, binge-eating, drugs, ongezond gewicht… 

 Publiek gezondheidsprobleem 

THE IDEAL BODY IN THE MEDIA: CONTENT ANALYTIC RESEARCH 

1. Media is een saturatie met boodschappen over fysiek uiterlijk en gender rollen, 

gezondheid, plezier, geluk en moraal. 

2. In het algemeen is media gericht op het uiterlijk en vooral in populaire media 

3. Uiterlijk, ontevredenheid over lichaam en ongezond eten zijn als het ware normaal 

geworden, je wordt beïnvloed om het ook te doen in sommige delen van massamedia. Er 

worden ook verschillende diensten aangeboden om je te helpen om dat lichaamsbeeld te 

verkrijgen. 

The femal body ideal 

- Slank zijn is standaard en aantrekkelijk en dik is afwijkend en lelijk 

- 50% van de Amerikaanse vrouwen is te zwaar terwijl op TV maar 13%, 60% man, Tv: 24% 

- Massamedia gaat slankheid en mager zijn in de schijnwerpers plaatsen  

- Dikke vrouwelijke karakters worden ook vaak ‘op een grappige manier’ uitgescholden, een 

doelwit voor moppen 
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The male body ideal 

- Bij vrouwen is het slank zijn, bij mannen is het gespierd zijn 

- Dit is ook begonnen bij actiefiguren die sterk en dominant zijn, zie je ook in videogames, 

actiefilms, superhelden 

The openly disordered ideal 

- Pro-ana en pro-bulimia websites 

- Thinspiration afbeeldingen 

MODELS OF MEDIA EFFECT ON BODY IMAGE AND DISORDERED EATING 

SOCIAL-COGNITIVE MODELS 

Cultivation 

- Schoonheidsideaal in cultivatie-effecten (zie je vooral terug in de vrouwelijke vormen) 

- Mensen zijn aantrekkelijker omdat het volgens de media meer gewenst, normaal en gemakkelijk 

te bereiken is om er zo uit te zien 

- Onderzoek van Harrison; jongens die veel naar TV keken meer stereotiep dachten en 

vooroordelen hadden over dikkere vrouwen, lui, hebzuchtig en eenzaam zonder vrienden. 

- Harrison: mainstreaming: alle lichaamsgerelateerde media was meer effectief bij vrouwen die 

veel TV kijken, en bij die vrouwen was er dus een homogeen effect. Hoe meer TV ze keken hoe dunner 

het ideaalbeeld volgens hen was. Ze zijn ook toleranter naar borstvergrotingen toe. 

Thin-ideal internationalization 

- Het geloof van de wereld dat wordt getoond in de massamedia wordt wat je zelf begint te geloven 

- Kettingreactie van de massamedia naar de mensen → internalisering van een dun ideaal→ 

voedselstoornissen 

- In het onderzoek ziet men een link tussen wat vrouwen als schoonheidsideaal zien en wat de 

masasmedia toont als schoonheidsideaal 

- Harrison het is waarschijnlijk dat kinderen die TV kijken aangemoedigd worden om een dieet te 

volgen 

Social comparison 

- Veel jonge vrouwen en meisjes vergelijken zich zelf met het onrealistische schoonheidsideaal. Er 

is hiervoor bewijs gevonden in onderzoeken 

- Er is een indicatie dat jongens er gespierder willen uitzien door het ideaal dat aan het wordt 

vergeleken 

Soical learning/modeling 

- Massamedia heeft invloed op overtuigingen, idealen, attitudes, gedrag en stimuli betreffende 

eetgedrag 

- Het dunne schoonheidsideaal is prevalent in zowel geprinte als online media 

- Dun= goed 

- Uitleg hoe je dun moet worden in magazines, etc 

COGNITIVE-AFFECTIVE MODELS 

Self-discrepancy activation 

- Actual-ideal: wanneer je zelfbeeld erg teleurstellend is met het ideaalbeeld, veel effect op het 

zelfvertrouwen 

- Actual-ought discrepancy: het waargenomen zelfbeeld schiet erg te kort met het ideaalbeeld en 

door de druk ga je angstig worden. 
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RESEARCH SUPPORT FOR EFFECTS 

Meta-anamyses 

Link tussen blootstelling van massamedia en lichaamsbeeld en eetstoornis is ingewikkeld en 

controversieel. Meta-analyse zegt dat er maar een klein tot matig effect is tussen deze factoren. 

Effects on thin-ideal internationalization 

- Meeste onderzoek is op internalisering gebaseerd 

- 70% van de onderzoeken bewijst dat afbeeldingen perfect lichaamsbeeld aantonen en 45% toont 

aan dat deze beelden effectief een motivatie waren om te vermageren. 

- Bij mannen minder effect omdat minder over hun eigen uiterlijk praten, ze zullen met hun 

vrienden niet snel bespreken wie hun idolen zijn, wat hun idealen zijn, omdat deze onderwerpen anti-

mannelijk zouden zijn 

Longitudinal studies 

- Blootstelling aan tv gelinkt aan daaropvolgende toenames in lichaamsbeeld  

- Blootstelling aan een dunner schoonheidsideaal dat frequent werd getoond op TV zorgde dat er 

binnen het jaar een significante toename was aan eetstoornis. 

- Vooral bij (jonge) meisjes 

Experimental research 

- Pre-survey, stimuli, post-survey   

- Hargreaves & Tiggemann (2004) tonen van schoonheidsidealen en aan een controlegroep iets 

tonen dat hier niet gerelateerd aan was, meisjes die aan de idealen werden blootgesteld waren meer 

waarschijnlijk om zich te gaan vergelijken. 

- Social comparison  als verklaring voor dit gedrag 

- Self-comparison and shape processes, self-relevance, self-activation, attention allocation and 

self-evaluation als antwoord op een positief effect van comparison 

o Self-improvement vs self-evaluatie  

o Self-monitoring  

o Schema activation (linken aan foto’s van schoonheidsidealen) en reciprocal relations 

RESEARCH-IDENTIFIED MODERATORS 

Media characteristics 

- Afbeeldingen over knappe vrouwen heft voornamelijk effect op laagopgeleide mensen en niet 

zozeer op hoogopgeleide vrouwen 

- Videoclip met in your face afbeeldingen wakkeren cues aan die uiterlijk, gender, seksualiteit en 

objectiviteit aan. 

- Het wilt niet zeggen dat de salience en cumulatieve impact in series noodzakelijk sterker worden 

- In het onderzoek wordt opgemerkt dat relatieve realistische weergave van aantrekkelijk lichaam 

en spiermasse meer effect heeft bij volwassene en bij kinderen vooral de extreem sterke of extreem 

magere figuren. 

- Vrouwen laten kijken naar beelden met enerzijds neutrale figuren en anderzijds beelden met het 

ideale lichaamsbeeld. 1. Afwezigheid van mannen 2. Aanwezigheid van stille mannen 3. Mannen die 

opmerkingen gaven over de beelden. => priming, social comparison, self-schemes, dicrepancies 

- Het potentieel invloedrijke aspect van media boodschappen en het slank schoonheidsideaal  

zorgt voor objectieve cues. Vb online reclame tonen slanke vrouwen vaak in een seksistische en 

objectieve manier. 
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Audiance characteristics 

- Gender: eetstoornissen en de effecten van media hiervan zijn meer bij vrouwen aanwezig dan 

bij mannen. Maar als het ideaalbeeld van mannen op TV nog gespierder wordt gaan mannen ook 

onzekerder worden over hun eigen lichaamsbeeld 

- Etnische afkomst: sociale comparison vooral bij blanke vrouwen, andere etnische afkomsten 

hebben minder media figuren om zichzelf mee te vergelijken en zijn dus minder gemotiveerd of 

beïnvloed om iets aan hun eigen lichaamsbeeld te doen. 

- Leeftijd: als kinderen, jongeren en adolescenten worden, gaan ze het social comparison 

toepassen zo zie je dit vaak bij poppen, actiefiguren en power rangers. In de puberteit gaan meisjes van 

het dunne ideaal weggaan (vanaf leeftijd van 11 jaar) en jongens gaan dichter bij het bredere ideaal van 

mannen komen. 

- Bestaand lichaamsbeeld en eetstoornissen: vooral vrouwen die een negatief lichaamsbeeld 

hebben zijn gevoelig voor magere idealen. Dit is ook omdat ze beelden zien van bekendheden die 

gemanipuleerd zijn, de foto is bewerkt zodat ze er nog magerder uitzien. 

- Inzet om het huidige lichaamsbeeld te veranderen: het is vaak dat het zien van magere idealen 

aanleiding geeft tot eetstoornissen. Bij reclame niet gespierde of slanke mensen plaatsen maar enkel 

het product, of slogan zo wordt er geen social comparison uitgelokt. 

- Socioculturele context: er is een vergelijkend schema aanwezig dun: vrouwen, sterk: mannen. 

Dit schema zorgt voor cognitieve en emotionele componenten die stigmatizering van dikheid en de 

normalisering van mager te zijn in de hand werken.  

- Media invloed op anderen: schoonheidsidealen in tijdschriften, hoe groter dat het verschil was 

tussen hun eigen lichaam en dat van de modellen, hoe groter ze inschatten dat het effect heeft op andere 

vrouwen. 

MITIGATING FACTORS –  VERZACHTENDE FACTOREN 

Media content 

- Door de groei van feminisme gaan de connectie tussen de blootstelling van media en de 

internalisering van het dunne ideaal vervagen. Kritisch kijken naar de objectivering van vrouwen. 

Media literacy 

- Attitudes en vaardigheden die ervoor zorgen dat je de natuur van massamedia kan begrijpen, 

appreciëren, kritisch analyseren ten op zicht van zichzelf. In deze situatie is er minder kans op social 

comparison 

Media activism 

- De negatieve effecten door positieve en gezonde effecten 

- Gezondere en normalere lichaamsidealen op TV 
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Sexuality and entertainment media 
Seksuele media: 

- 85% in films 

- 82% in TV programma’s 

- 59% van videoclips 

- 37% in de lyrics van liedjes 

- 22% op de radio 

- 21% titels van tijdschriften 

= invloed op homoseksualiteit, seksueel geweld en seksuele objectiviteit 

PERCEPTIONS OF SEXUAL MEDIA 

Actieve vs passieve deelname  

Selection process and media diets 

- Wie wordt er blootgesteld aan seksuele media en wie niet? 

- Zijn mensen actief op zoek naar seksuele media? 

- Vooral adolescenten hebben een media dieet met veel seksuele content, waarschijnlijk door de 

nood om over seks te leren. 

- In het onderzoek blijkt dat het onmogelijk is om seksueel getinte media-inhoud volledig te 

ontwijken. 

- Seksueel actief zijn heeft geen effect op het kijken naar seksuele media, het is geen voorspeller 

maar kan wel een indicatie zijn waarom er gekeken wordt, kijken kan nuttig zijn voor eigen ervaring 

Perceptions of sexual media content 

- Controversieel, sommige vinden het aantrekkelijk om naar te kijken en andere niet en vinden 

dat het gecensureerd moet worden 

- Mediaproducenten zien seksuele inhoud vooral als een lokmiddel, iets dat verkoopt, het is meer 

memorabel voor kijkers, heeft positief effect op het selecteren en kopen van een merk. 

- Het wordt niet door iedereen op dezelfde manier geïnterpreteerd, jonge mannen zijn positiever 

dan vrouwen.= attitude, ervaring en identiteit van de kijker speelt een rol 

- Magnello: onderzoek of adolescenten seksuele media hetzelfde percipiëren als de onderzoekers. 

Onderliggende seksueel getinte media werd niet door adolescenten geobserveerd en harde media zoals 

kussen wel. 

Future directions 

- Ondanks de kijker perceptie en selectie van seksuele inhoud het effect beïnvloeden. 

1. Media exposure and support of the heterosexual script 

▪ Dominant heteroseksueel script 

▪ Cultureel geaccepteerde relatie en seksueel gedrag 

▪ vrouwen als seksuele objecten behandelen, afwijzen van homoseksuele gevoelens 

en gedrag 

▪ vrouwen moeten grenzen duidelijk maken, seksueel passief zijn, hun uiterlijk 

gebruiken om mannen aan te trekken, emotionele connectie zoeken en hun eigen 

noden minimaliseren 

▪ mannen zijn seksueel lustig, zien vrouwen als objecten en vermijden emotionele 

connectie 

▪ media blootstelling zorgt voor heteroseksuele perceptie bij kijkers 
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2. Media use and views about one’s sexual choices  

▪ Hoe mediagebruik invloed kan hebben op zelfbeeld van eigen seksleven en 

ervaring 

▪ Romantisch, fysiek voorkomen en zelfbeeld wordt beïnvloed door dat wat ze op 

TV zien 

▪ Invloed op hoe ze kijken naar one-night-stands 

3. Media use and students perceptions of dating partners and relationships 

▪ TV kijken en perceptie op Romantiek en daten  

▪ Hoe meer er naar romantische films gekeken wordt hoe meer ze geloven in 

monogamie, trouwen, … 

▪ Media kan ook het omgekeerde effect hebben: pessimisme, minder intiem willen 

zijn met eigen partner, minder intentie om te trouwen (geloof monogamie kwijt) 

4. Consideration of diverse populations, media and potential moderators 

▪ Magazines, reality tv en muziek zorgen voor verschillen bij de consequenties van 

media op mannen en vrouwen (er is een verschil) 

▪ Vooral effect bij adolescenten die onder groepsdruk hun perceptie gaan 

aanpassen 

▪ Jonge meisjes die veel steun hadden bij hun moeder waren minder beïnvloed 

door negatieve media-inhoud en seksuele attitudes. 

MAINSTREAM ENTERTAINMENT MEDIA AND SEXUAL HEALTH 

- Media biedt vaak informatie over seksuele gezondheid en ziektes zoals HIV/AIDS.  

- De doelgroep zijn vaak adolescenten 

- Tijdschriften: question-and-answer columns 

- Blootstelling aan media beïnvloed seksuele cognities en seksuele attitudes. (intentie om seks te 

hebben, niveau van zelfzeker te zijn over eigen lichaam, positieve verwachtingen over seksuele 

ervaringen, normatieve druk om seks te hebben) 

- Mediator: de aanwezigheid van ouders. Als ouders samen met jongeren naar seksuele media 

kijken, kan er over gepraat worden. Het heeft een impact op de blootstelling aan seksuele media aan 

jongeren en het feit dat er al dan niet een effect is op eigen seksueel gedrag. 

ENTERTAINMENT EDUCATION 

- De intentie van entertainment media om kennis en positieve attitudes en gedrag te promoten 

- Kijkers (vooral adolescenten) gaan vaak gedrag nabootsen dat op media is goedgekeurd door 

personages en niet het gedrag dat wordt afgekeurd. 

- Positieve karakters: rolmodel, hun prosociaal gedrag wordt goedgekeurd 

- Negatieve karakters: die worden bestraft 

- Transitional character: realistische modellen die in de loop van de tijd veranderen, voorbeeld; 

eerst ongezond gedrag en naarmate het einde van de serie gezond gedrag 

THREE EMERGING TOPICS IN RESEARCH ON MEDIA AND SEXUAL CONTENT 

Entertainment media and homosexuality 

- Seksuele minderheid van tv consumenten worden nu meer gerepresenteerd op media 

- Adolescenten leer meer van homoseksualiteit door media dan door andere bronnen 

- Heteromedia is nog steeds dominant, vooral in media gericht op kinderen 

- Subtiele hints van HOLEBI in mopjes. 

- Nood aan meer representaties van HOLEBI’s vooral voor adolescenten, identificatie 
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Entertainment media and sexual aggression 

- Attitudes en gedrag die gerelateerd zijn aan seksuele agressie, verkrachtingsmythes, geweld in 

een relatie 

- Worden vaak in humoristische wijze getoond, slachtoffers worden getoond zonder 

verwondingen,  

- Geweld in relatie wordt vaak afgebeeld als een cultureel kader maar is eigenlijk een individueel 

kader 

- Stereotypering vaak bij acceptatie van verkrachtingsmythe, het slachtoffer is verantwoordelijk 

voor de verkrachting, mannen kunnen zichzelf niet helpen als ze verleid worden door suggestieve kledij 

MAINSTREAM MEDIA,  SEXUALIZATION AND SEXUAL OBJECTIVATION 

Frederickson & Roberts: objectivering vindt plaats wanneer mensen hun lichaam, lichaamsdelen of 

seksuele functies gescheiden zijn van hun identiteit, ze zijn gedegradeerd tot een object, instrument, ze 

zijn een lichaam van plezier geworden 

= invloed op hoe ze naar zichzelf kijken en hoe anderen naar hun kijken 
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Sleep research: A primer for media scholars 
The sleep problem 

- Studies hebben aangetoond dat we 1 tot 2 uur minder slapen dan 50 jaar geleden. 

- Volwassenen slapen minder dan 7 uur 

- = kan voor problemen zorgen: psychologische en neurologische gedragsproblemen, auto-

ongelukken, leercapaciteiten verminderen, negatieve houding, risicogedrag en overgewicht. → 

slechtere levenskwaliteit en toename sterfte 

- Kortere slaapduur, verstoringen in het slaappatroon, gaan slapen uitstellen, slechtere 

slaapkwaliteit 

SLEEP: BASIC MECHANICS AND TERMINOLOGY 

What is sleep? 

- 1. Nonrapid eye movement (nrem) 

o Hersengolven activiteit 

o Oogbewegingen 

o hartslag 

- 2. Rapid eye movement (rem) 

o Spieren ontspannen helemaal 

o Toename hartslag en bloeddruk 

o Snelle oogbewegingen 

- We herhalen deze slaapcyclus 3-7 keer, elke cyclus duurt 90-110 minuten. 

What makes us sleep-or not? Sleep regulation  

- Beschrijft de timing en regulatie van slaap en wakker zijn. 

- 1. Homeostatisch proces 

o De nood om te gaan slapen of de slaapdruk 

o Vaak naarmate we langer wakker zijn wordt de druk hoger 

- 2. Circadian process- 

o Biologische of interne klok 

o Ongeveer een dag 24 uur 

o Synchronisatie met entertainment: de omgeving gebruikt dezelfde biologische klok 

(werk, TV) 

How much do we sleep? 

- De slaapnood varieert van mens tot mens 

- Leeftijdsgebonden: hoe ouder je wordt hoe minder slaap je nodig hebt 

- chronotype: ochtend (geavanceerde interne klok) of avondmens (meer nood aan slaap, interne 

klok begint later). 

Adolescents and sleep: a risk group 

- sleep phase delay: in vergelijking tot kinderen blijven ze langer wakker en gaan ze later slapen 

- het uitstel van slapen betekent niet dat school ook het startuur gaat uitstellen. 

- Ze zijn ‘geprogrammeerd’ om langer op te blijven maar moeten door school vroeg opstaan. 

- Ze hebben 9 uur nodig maar slapen maar 6,5-7 uur door dit schema 

How do we measure sleep? 

- Verschillende meetmethoden: polysomnography (breinactiviteiten, oogbewegingen, ledematen 

bewegingen), actigrafie (vaak gedragen op de pols), self-reports (vaak te subjectief, foute weergave) 

o Apps: slaapgerelateerde data, slaapparameters 
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Underlying mechanism 

Elektronische media en slaap 

- Blauw licht, slaap-wakker cyclus, interne circaidian clock en melatonine worden getriggerd om 

wakker te blijven 

- 1. Niveau van licht 

- 2. Duur van blootstelling 

- 3. Grootte van het scherm 

- 4. Type van taak dat je aan het doen bent of programma dat je aan het kijken bent 

Sleep displacement 

 
- Elektronische media kan ervoor zorgen dat je slaaptijd wordt uitgesteld. 

- Displacement hypothesis: tijd die gebruikt wordt aan media zou normaal gezien aan slapen 

moeten worden gespendeerd 

- Die displacement duurt gemiddeld 40 minuten tussen de tijd dat ze beslissen om naar bed te 

gaan maar dus nog op media zitten en de shuteye-time de tijd dat ze proberen om te slapen. De tijd 

ertussen noemt men shuteye latency 

- Media zorgt voor latere bedtijd maar ook later opstaan.  = time shifting 

Arousal 

- Geweld en seksuele media zorgt voor enthousiasme, angst en stress  

- Leidt tot slechte slaapkwaliteit 

- Kinderen die naar programma’s keken die voor volwassenen was bedoeld hadden een groter 

risico voor slaapproblemen 

- Enge programma’s= nachtmerrie, wakker worden in de nacht, verminderen van slaapkwaliteit 

Agenda of research 

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 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  
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Media effects and health 

TYPES OF HEALTH MEDIA AND THEIR EFFECTS 

- Strategische boodschappen hebben als doel mensen te overtuigen om hun gezondheid aan te 
passen 

- = vaak in de vorm van publieke campagnes 

- Advertenties zijn een specifieke vorm van gezondheidsboodschappen 

o Vaak mag het niet om medicatie te adverteren (die op voorschrift) 

- Entertainment education steunt op sociale modellering, narratieve persuatie en beïnvloed het 

publiek zijn/haar gezondheidsgedrag 

- Drama’s: Grey’s anatomy:  

o Zware kijkers beschouwen het meer als waar dan lichte kijkers 

- Gezondheidsboodschappen kunnen als individueel of maatschappelijk gezien te worden, 

personeel VS publiek 

THEORETICAL PERSPECTIVES 

1. Bandura’s sociale cognitieve theorie: persoonlijke, gedrag en omgevingsfactoren hebben invloed 

op menselijk gedrag, onderzoek naar de waarschijnlijkheid va gedrag 

2. Health behavior model, de waarschijnlijkheid om gezondheidsgerelateerd gedrag is afhankelijk 

van de waargenomen voordelen, en nadelen, is er een dreiging, is er een cue tot actie? 

3. Theory of planned behavior: gemodereerd door omgevingsfactoren zoals vaardigheden, 

mogelijkheden, beperkingen 

 

emotions and health 

- Vele publieke communicatie spelt in op emotionele indrukken, vaak fear appeals 

o Motivatoren die specifiek inspelen op angstgevoelens om mensen te overtuigen  

o Meestal gebruikt in preventie  

Psychological reactance 

- Woede en andere negatieve cognities zijn belangrijke componenten van reactance 

- Vaak als hun vrijheid wordt ontnomen 

- Opgelet voor backfire bij delen van het publiek; als je MOET oplegt 

-  

Limitations and controversies 

- Gezondheidscommunicatie wordt vaak bekritiseerd door het gebrek aan theoriemodellen, zoals 

de dynamiek van media en publiek 

- Focus op uitkomsten maar niet op de verwachtingen van uitkomsten 

- Onderzoek nodig naar interactie tussen boodschappen, identiteit van publiek en persoonlijke 

kenmerken (personal risk perceptions) 

- Kritische applicatie zou gezondheidscommunicatie helpen om dankzij media het publiek beter 

te informeren over de uitkomsten 

- Interpersoonlijke interactie van media kan ervoor zorgen dat iets gepromoot of vermeden wordt 

- Verder onderzoek naar videogames, health/fitness trackers, … als een belangrijke factor die 

effecten kan hebben op gezondheid 
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Sociale media 

CONCEPTUALIZING SOCIAL MEDIA 

- Een relatieve homogene groep van mensen (sociale netwerk sites) 

- FB vaak offline en online gemeenschappelijk, je gaat niet snel op FB nieuwe connecties proberen 

zoeken 

- Online omgeving waarin mensen proberen om een zelf beschrijvend profiel te maken en deze te 

delen met mensen die ze kennen, om zo een netwerk van persoonlijke connecties te maken. 

- Sociale media als massa persoonlijk, ze hebben de capaciteit om persoonlijke boodschappen te 

leveren aan een groot publiek 

UNIVERSAL AFFORDANCES OF SOCIAL MEDIA 

- Specifieke affordances die sociale media onderscheidt van andere soorten media zijn  

o interactiviteit= interageren met een systeem en interageren met andere gebruikers 

(foto’s, commentaren, likes, avatars,…)  

o toegang (ongeacht de tijd, plek of andere zaken kan je op sociale media) 

o visibiliteit (privacy settings en scalability (je beslist wie het mag zien)) 

o persoonlijk. (je boodschappen aanpassen aan het publiek dat je voor ogen hebt) 

o Anonimiteit of identificeerbaarheid  

▪ Echte naam/identiteit 

▪ online disinhibition (minder sociaal normatief gedrag) 

o Synchronicity  

▪ Timing waarmee boodschappen uitgewisseld worden  

▪  conversational control (wanneer je terug naar een gesprek gaat, of wanneer je 

gesprek stopt 

o Editability  

▪ Mogelijkheid om berichten aan te passen 

▪ persistence of messages (boodschappen kunnen verwijderd worden, gekopieerd, 

doorgestuurd) 

o Network associations  

▪ Zichtbare connecties leggen met andere gebruikers (“friends”) 

TYPES AND USES OF SOCIAL MEDIA 

- Interageren en informatie delen 

- Bulletin board systems, online fora, online communities, discussie fora of speciek onderwerp 

fora 

- Creëren van een network op FB, Twitter… 

- Uitgebreide vormen van customizing, sociale virtuele wereld zoals second life en multiplayer 

games zoals forntnite = samenwerking, competitie, doelen behalen, ontdekken, rollenspel en 

ontsnappen 

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

- Locative social media (FourSquare, Dodgeball) 

 

 

 

 

 



 

 

66 

AREAS OF SOCIAL MEDIA RESEARCH AND THEORIZING 

Sociale media & menselijke communicatie:  

• Ondersteunen ~ communicatie blijft hetzelfde  

• Versterken ~ communicatie vergroot, verbeterd, versterkt  

• Veranderen ~ communicatie is helemaal anders dan offline 

Verschillende domeinen: 

• Zelf-presentatie, impression management, identiteit 

o Affordances = asynchronicity, editability, anonimity  

o Fixedness-flexibility lijn => fixidity  

o Adolescenten = exploratie + ideal self 

• Disclosure en privacy 

o Affordances = visibiliteit en personalisering  

o > masspersonal  

o Privacy paradox (iets online plaatsen maar toch op privacy gesteld zijn) 

• Relaties 

o Affordances = interactie  

o Vormen van relaties  

o Behouden van relaties  

o > media multiplexity 

• Sociaal kapitaal en sociale steun 

o Sociaal kapitaal ~ network connections  

o ~ omgezet in social resources (bv. social support)  

o Affordances = accessibility, anonymity, visibility 

• Psychologisch welzijn 

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

(rich-get-richer hypothesis) (aandacht zoeken bij connecties) 

o => afhankelijk van aard van communicatie! 

• Informatieverspreiding en evaluatie 

o Affordances = anonimiteit, interactie, scalability  

o Evaluatie bemoeilijkt  

o Censuur + filter bubbels  

o Fake news! ~ shared by friends  

o Groot bereik 

• Politieke communicatie 

o Affordances = interactie, accessibility, network association, scalability  

o Effecten van politieke uitdrukking en collectieve actie  

o Facilitatie van collectieve actie 

IMPROVING SOCIAL MEDIA RESEARCH 

• Sociale media en effecten niet noodzakelijk ‘nieuwe en onbestaande’ fenomenen  

• Geduld is noodzakelijk  

• Diversifiëren in topics, populaties, sites  

• Affordance-based approach 

• Betere metingen (onderzoek hoe gebruiker inhoud opmerken, lezen en ermee interageren) eye-

tracking, inhoudsanalyse naar hoe ze met media zelf omgaan, ecological system (iemand kan 

zich misschien beter seksueel uiten op media dan offline) 
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• Ethical research: steeds expliciete toestemming nodig om iemand te onderzoeken en op foto’s 

staan diens vrienden ook hier toestemming van nodig 

• Onderzoek naar nieuwe sociale media platformen zoals twitch; een live streaming platform voor 

gamers , massa communicatie, multiplayers, interactieve manier van communiceren 
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Individual differences in media effects 
- Media heft krachtige en directe effecten op individuen 

- Grootte vaak klein tot matig 

- Moderate effect: media als enige effect is dus een beetje overdreven maar door wat dan wel? 

- Noise of error is de onverklaarde variantie  

- Individuen verschillen enorm: gender, afkomst, leeftijd, klasse, ervaring, focus,… 

ENJOYMENT AND EMOTIONAL RESPONSE 

= individuele variaties van individuen zorgt voor verschillende soorten reacties op media. 

Individual differences as NEEDS 

- Needs or affinities 

- Need for cognition, need for affect, sensation seeking, …  

- Sensitivity theory of basic desires als framework 

o 16 universele motieven/desires  

o Variaties in prioritering => variaties in enjoyment  

o VB: reality TV = status, sociaal contact, romantiek 

Individual difference as READINESS TO RESOND 

- Versterken van een emotionele respons: empathie  

o Angst, droefheid, meer enjoyment  

- Verzwakken, temperen, maskeren van een emotionele respons: repressive coping style  

o Minder empathie en betrokkenheid 

Individual differences as TRAITS 

o Veel onderzoek naar mediageweld: agressie en hostility  

o Meer betekenisvol  

o Minder gevoelig voor distress, spanning  

o Meer neiging dat slachtoffers het ‘verdienen 

EXPRESSING AND INFERRING INDIVIDUAL DIFFERENCES 

- Muziekvoorkeuren als centraal in ons zelfconcept  

o Blijkt accurate reflectie van iemand persoonlijkheid  

o Idem voor merkvoorkeuren  

- Nieuwe technologie, nieuwe media  

o Diepgaande zelf-expressie  

o Blijkt accurate reflectie 

SELECTIVE EXPOSURE AND INTERPRETATION 

Selection and avoidance 

- Theorie van cognitieve dissonantie  

- Klapper 1960 (selectieve blootstelling aan mediainformatie) 

- Daily Me  

- Nieuwsconsumptie →  kritiek: soms wel blootstelling bij cogn. Dissonantie 

Selective perception 

- Incidentele blootstelling  

- Individuele verschillen => verschillende interpretaties, biased assimiliation  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. 
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- All in the family. het hebben van vooroordelen of niet kan leiden tot wie je sympathie 

voor hebt 

- Hostile media perceptions  Suggereren beide dat respons op mediaboodschappen bestaande 

beliefs zullen versterken. 

EFFECTS ON VIEWERS 

A. Als moderatoren 

                       

- Individuele verschillen (geslacht, leeftijd, heeft die al een slaapprobleem gehad) 

- 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 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 

 


