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Media-effecten  

Hoofdstuk 1: Agenda-setting 
 
Media bepalen de prominentie van onderwerpen in de publieke agenda  

• De klemtoon die wordt gelegd (slechts enkelen zijn succesvol)  
• De 1ste stap in de vorming van een publieke opinie 

Historische context 
Jaren ’40: Opgemerkt dat mensen naar media grijpen om op de hoogte te blijven 

• Limited effect model (Lazersfeld): er is geen invloed vanuit de media op onze attitudes 
(informeren, niet beïnvloeden) 
- dominante visie tot de jaren ‘60 

• Lippmann: terug grijpen vanaf de jaren ’60 naar een theorie van 1922 
- media creëren een realiteit, we kijken naar de realiteit door de bril van media  
- ‘agenda-setting’: media beïnvloeden onze mening niet (attitudes), maar slagen er wel 

in te beïnvloeden waaraan we denken + wat we belangrijk vinden  
• ! Onderzoek McCombs & Shaw: weerlegging stelling ‘mensen laten zich niet blootstellen aan 

media die tegenovergestelde afbeelden van wat ze denken’ 
- FOUT: mensen nemen alles op + vinden daardoor bepaalde onderwerpen relevanter 

dan de anderen  
- meta-analyse van verband tussen het nieuws & relevantie onderwerpen = significant 
- geen verband tussen het nieuws en wat zich in de realiteit exact afspeelt (nieuws 

biedt een selectief beeld)  
- wel een verband tussen het nieuws en de publieke agenda (wat we belangrijk vinden, 

waarover we nadenken)  

Acapulco typologie  
Perspectief 1: Competition 

• Agenda-setting meten door veel cijfermateriaal te bekijken over de hele populatie 
• Bekijkt de verschillende topics die met elkaar strijden om op de agenda te geraken 

Perspectief 2: Automaton 
• Naar individuele aspect gekeerd: kijken wat individuen persoonlijk belangrijk vinden 

- ging uit van weinig reflexiviteit bij publiek, nemen hele agenda gewoon over 
Perspectief 3: Natural history  

• Op lange termijn 1 item bestuderen en hiervoor populatiecijfers gebruiken 
• Verband zoeken tussen topic in de media agenda en de publieke agenda 

Perspectief 4: Cognitive portrait 
• Prominentie van 1 onderwerp voor en na blootstelling gemeten bij individuen 

Kenmerken bij de second order 
First order = WAAROVER we denken (welke onderwerpen krijgen een klemtoon)  
Second order = HOE we erover denken (welke kenmerken van een topic krijgen klemtoon)  

• Bv. Maggie de Block: focus op politieke functie, maar ook lichaamsbouw  
• Bv. Trump: vaak op ludieke manier in de media afgebeeld  

 
Kenmerken kunnen opgedeeld worden in een affectieve- en cognitieve component 

• Affectief: positieve/negatieve toon waarmee kenmerken naar voren worden gebracht 
• Cognitief: wat de kenmerken inhoudelijk inhouden  
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Onderzoek ’70: hoe presenteren kranten presidentskandidaten  
• Kwam overeen met hoe het publiek de kandidaten beschreven  
• Ook aangetoond bij milieu-issue: bepaalde kenmerken worden beklemtoond (bv. niet met 

het vliegtuig vliegen, geen plastic, auto’s zijn vervuilend,…) 

Need for orientation (NFO) 
Continuüm tussen obstructive vs. unobstructive issues 

• Obstructive: het zelf meegemaakt hebben, persoonlijke ervaring bij een issue 
• Unobstructive: geen ervaring, we leren erover via de media  
• Verschil verklaart waarom er bij bepaalde mensen wel een effect van agenda-setting 

optreedt en bij anderen niet  
- agenda-setting zal vaker voorkomen bij unobstructive topics (topics waar we weinig 

over weten uit persoonlijke ervaring, maar wel via de media)  
=> we nemen de ideeën die de media ons geven over = agenda-setting  

- bv. issue werkloosheid: zij die dit hebben meegemaakt, gaan zich minder laten leiden 
door wat de media erover beweert  

 
Need for orientation = relevantie + onzekerheid 
= Het individuele verschil van de mate waarin we nood hebben aan informatie over een bepaald 
topic 

• Voorspeller voor nieuwsconsumptie & modereert agenda-setting 
• Indien we veel informatie hebben over een topic, is er weinig onzekerheid 
• Indien een topic relevant is voor het individu, maar je weinig informatie hebt  

=> meer nieuws consumeren want nood aan info 
=> gevoeliger voor agenda-setting effecten  

 
Onderzoek McCombs & Shaw: het rangschikken van thema’s qua belangrijkheid 

• De onbesliste kiezers werden onderzocht (hebben weinig informatie en veel onzekerheid)  
=> hoog in NFO 

• Resultaat: kopiëren vooral thema’s komende uit nieuws  
(Effect NFO minder te zien bij second-level agenda-setting) 

Consequenties 
• Gevolgen voor de opinievorming van het publiek 
• Priming: de zaken die top of mind zijn, zeer aanwezig zijn in het hoofd (als eerste 

beschikbaar) 
- ipv. te kijken naar de realiteit met een open blik en alles in rekening te nemen => 

slechts stukjes informatie gebruiken bij het scheppen van een beeld 
~ belangrijkheid van bepaalde topic 

- mediabeelden geven een selectief beeld (kunnen niet alles tonen) => belangrijkheid 
topics wordt beïnvloed  

 
Recente toevoeging in de literatuur: third-level agenda-setting 
= Het menselijke brein moet gezien worden als een netwerk van verschillende associaties  

• Wanneer er gevraagd naar je mening omtrent een topic, dan denk je niet enkel aan 1 
nieuwsbericht hierover, maar maak je associaties in je hoofd en denk je aan verschillende 
verhalen/personen/kenmerken… (komende uit andere berichten in het nieuws) 
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Hoofdstuk 2: Framing 
Inleiding 
Onderscheid tussen een gain-frame vs. loss-frame 

• Gain-frame = iets op een positieve manier brengen 
(Bv. Er zijn 2OO levens gered ipv. er waren 400 doden’)  

• Loss-frame = nadruk leggen op het negatieve, verhaal brengen in een negatief kader 
 
Onderzoek Eggermont: in welke mate hebben frames invloed op het zich laten testen op HIV? 

• Gain-frame (‘partner niet willen aansteken) vs. loss-frame (‘slecht en ongezond leven’) 
ontwikkeld 

• Resultaten: 
- zij die al bezorgd waren, lieten zich het meest beïnvloeden door het loss-frame 
- zij die niet bezorgd waren, maar informatie nodig hadden, lieten zich beïnvloeden 

door het gain-frame 

Framing 
= Hoe informatie gepresenteerd wordt (in welk kader, op welke manier)  

• Frames = klemtonen/structuren die worden aangelegd in de betekenis van bepaalde 
boodschappen waardoor die boodschappen in een bepaalde richting worden gestuurd  

• Vaak abstract en impliciet aanwezig 
 
Framing wordt op verschillende manieren bekeken in ≠ disciplines: 
Sociologisch domein (disciplinaire oorsprong) 

• Attributietheorie (Heider): mensen proberen voortdurend alles rond hen te begrijpen en te 
interpreteren 
- dit gebeurd meestal in de zin van een oorzaak-gevolg relatie (bv. bij wie ligt 

verantwoordelijkheid, sociale of individuele niveau)  
à kunnen frames ook op toegepast worden  

• Frame analysis (Goffman): primary frameworks 
- mensen hebben in hun hoofd interpretatieve schema’s (ipv simpele attributie van 

causaliteit aan informatie) à bij het tegenkomen van informatie gaat ze deze 
proberen te begrijpen door het te categoriseren in sociaal-geconstrueerde schema’s  

- deze schema’s/kaders kunnen door de media gebruikt worden (gebruikt om mensen 
aan te spreken en hun interpretatie te beïnvloeden)  

Psychologisch domein (verklaringsmodellen) 
• Frames of reference (Sherif): Individuele interpretaties zitten vervat in bepaalde frames 

- men kan deze frames dus gebruiken om situaties te creëren waarin deze 
beoordelingen/percepties uitgelokt worden 

• Prospect theory (Kahneman): ‘perception is reference dependent’ 
- reference dependency = informatie kan op verschillende manieren geïnterpreteerd 

worden, afhankelijk van welk interpretatief schema een individu hanteert  
- ! verschillende interpretatieve schema’s kunnen in een boodschap uitgelokt worden 

door de boodschap verschillend te presenteren (a.d.h.v. frames) 
 
Andere processen waar framing aan verwant is: 

• Information effects: nieuwsberichten bevatten informatie, maar op nieuws worden frames 
toegepast 
- elementen in deze berichten worden logisch samenhangend door de frames 

 



 4 

- frame = de centrale verhaallijn waar verschillende elementen aan vastgehangen 
worden 
à nieuw issue: informatie en frames zijn wellicht nodig 
à ingebed issue: frames zijn al voldoende om effect uit te lokken  
(bv. foetus vs. baby bij bericht rond abortus) 

 
• Persuasion effects: we gaan doelbewust bepaalde topics op een specifieke manier 

presenteren waarmee we invloed hebben op het publiek (expliciet ipv. impliciet)  
- ó framing: niet intentioneel en onbewust gebruikt  
- ! framing is geen attitude-effect, maar een interpretatief effect 

à aanvaarden van een persuasieve boodschap vs. interpretaties van issues bij het 
publiek 

Verband framing en agenda-setting 
Agenda-setting effects: moeilijk om framing en agenda-setting te onderscheiden (zeker second-level) 

• Accessibility effect = zaken die ons bezighouden, die sterk aanwezig zijn in het geheugen 
- agenda-setting 

• Applicability effect = frames bieden informatie, ideeën (of beelden) die toegepast kunnen 
worden op een bepaald issue, waardoor dit issue anders geïnterpreteerd kan worden  
- verklaring waarom een boodschap in een bepaalde richting wordt geduwd door een 

frame à mechanisme erachter (mensen gaan associaties leggen tussen het issue en 
de concepten in de boodschap (die op een bepaalde manier is gebracht)) 

- frames zorgen voor bepaalde associaties die worden gemaakt tussen concepten (ipv. 
de toegankelijkheid van concepten te verhogen) 

- bv. lezen van een artikel over abortus met ‘baby’ erin: associatie leggen tussen 
abortus en baby (echt leven, schattig,…) => issue anders interpreteren  

• Verschil zwart-wit? Verschillende meningen 
- sommigen die beweren dat framing ook accessibility omvat, in dat geval: 

à accessibility: de herhaling van frames is essentieel 
à applicability: de connecties in nieuws zijn essentieel  

Framing als afhankelijke variabele: frame building 
Frame building = hoe komen frames tot stand 
~ Frame contest = welke frames nemen de bovenhand, welke zijn dominant 

• Nieuwsproductie 
- content kan op verschillende manieren worden weergegeven, maar vaak neemt 

telkens dezelfde de bovenhand  
~ waarden & normen in SL, beperkingen, druk, routine nieuwsmaker, ideologische 
visie journalist,… 

• Beïnvloeders (inconsistente bevindingen) 
• Culturele context 

- iets heel impliciet en abstract 
- de betekenis van een frame is afhankelijk van het culturele 
- cultural resonance = frames zullen altijd inspelen op wat er in de cultuur aanwezig is  

Framing als onafhankelijke variabele: frame setting 
= Framing als een voorspeller 
 
Een frame moedigt aan om associaties te leggen tussen een issue en de gevolgen, oorzaken, 
problemen, oplossingen,… (concepten) voor dit issue (applicability) 
à ≠ onderzoek hierrond in verschillende categorieën  
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• Associaties tussen nieuwe elementen – nieuwe issues: hierbinnen zijn zowel informatie (het 
issue) als het frame nodig  
- bv. onderzoek voor industriële varkensstallen (iets waar mensen weinig over weten) 

à  frame toegepast op nieuwe informatie over nieuw issue  
à mensen gaan denken op de manier waarop het hen gepresenteerd wordt 
(economisch probleem vs. milieuprobleem)  

• Associaties tussen bestaande elementen (gekend issue + al bestaande gedachtes, waarden 
en attitudes): frames gebruiken om verandering te brengen in de gedachtes van het publiek 
- bv. bericht over vrouwenrechten: positief frame helpt mensen om anders te denken  

• ! Framing is niet altijd effectief  

Applicability vertelt niet het hele verhaal 
Aanspreken van bepaalde schema’s in het brein van mensen is slechts de 1ste stap naar 
attitudeverandering 

• Gedragsverandering is het laatste/sterkste media-effect  
 
Er spelen nog andere mechanismen naast applicability een rol binnen framing: 

• Attributie van verantwoordelijkheid (Iyengar): wanneer bepaalde kwesties gebracht worden in 
een frame van individueel niveau => verantwoordelijkheid bij deze individuen leggen (en niet 
bij de maatschappij)  

• Invloed op evaluative processing style 
• Invloed op complexity of thoughts: combinatie van verschillende frames maken om zo 

mensen aan het denken te zetten 
- bv. zowel individueel- als loss-frame gebruiken om mensen diepgaander te doen 

nadenken, want probleem blijkt veel persoonlijker te zijn (ipv collectieve kwestie) 

Problemen 
• Framing werd vooral vastgesteld in korte-termijn experimenten, soms in lange-termijn 

- probleem: in deze tijdspanne kan er veel gebeuren dat resultaten beïnvloedt 
• Kortzichtige focus op specifieke frames (dus beperkt inzicht in duurzame master frames) 
• Zuivere en gecontamineerde framing studies worden door elkaar gehaald  

- soms worden effecten onterecht als framing-effecten benoemd  
- bv. onderzoek over stamcellen: praten over het wetenschappelijke of over morele 

aspect  
à kan GEEN framing-effect zijn, want dan zou het moeten gaan over een 
positieve/negatieve frame binnen het wetenschappelijke of morele 
à je kan dan enkel nagaan of mensen getoonde argumenten overnemen bij het 
praten over dit issue, maar geen attitudeverandering  

Schema: verschil tussen agenda-setting en framing 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Maar, wat met second-order agenda-setting en framing? 

Agenda-setting Framing 
- prominentie in media à belang 

onderwerp volgens publieke opinie  
- accessibility  
- de prominentie van issues verhogen 

en daardoor ook de toegankelijkheid 
ervan in ons brein zorgt ervoor dat 
we de topics in rekening nemen bij 
het maken van (politieke) 
beoordelingen 

- presentatie van info à verwerking 
van die info, interpretatie van die 
info 

- prospect theory  &  applicability  
- subtiele veranderingen in de 

beschrijving van een situatie 
(boodschap) wekken interpretatieve 
schema’s op die de interpretatie van 
de inkomende info beïnvloeden 
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Hoofdstuk 3: Cultivatietheorie 
Inleiding 
Wie? Gross, Shanahan & Signorielli 
Grondlegger? Gerbner 
 
Kernidee = televisie creëert een symbolic environment 

• Historische context: mensen worden gekenmerkt door het delen van verhalen  
(vroeger: eerder religieus persoon, bv. Jezus die met verhalen kwam) 
- sinds de drukpers: mogelijkheid om een boodschap via massaproductie te 

verspreiden  
- sinds de elektriciteit: mensen konden langer opblijven + TV kijken werd mogelijk 

• GEVOLG: er werd een gedeelde symbolische wereld gecreëerd  
- mensen worden gezamenlijk (als massa) aan dezelfde symbolische boodschappen 

blootgesteld  
• Televisie als ‘storyteller’: niet langer bepaalde belangrijke personen, maar televisie 

deelt/verspreidt verhalen aan een grote groep mensen (dominant medium) 
• Televisie = een coherent systeem van boodschappen bedoeld voor grote en diverse 

publieken 
- deze boodschappen worden op een niet-selectieve manier geconsumeerd 

De methode van cultivatieonderzoek 
Centrale stelling: kijkers kunnen demografisch gezien enorm verschillen van elkaar, maar los van 
deze eigenschappen gaan mensen die veel televisie kijken de wereld/realiteit zien zoals deze 
gepresenteerd wordt op televisie (verschillen worden uitgevlakt, iedereen kijkt op dezelfde manier 
naar de sociale realiteit) 
 
Cultural Indicators Project  
= Cultivatieonderzoek dat het begrip ‘cultivatietheorie’ heeft gelanceerd (eerste onderzoeken 
hiernaar) 

• Jaren ’60 door Gerbner 
• Driestapsonderzoek: 

1. Institutional Process Analysis: analyse van mediaboodschappen (hoe ze gemaakt 
worden) en wat de rollen van verschillende kanalen/adverteerders/… hierbinnen zijn  

2. Message System Analysis: inhoudsanalyse, kijken naar wat er precies getoond wordt 
aan het publiek (zoeken naar bepaalde patronen, dominante onderwerpen,…)  

3. Cultivation Analysis: kijken naar de percepties van het publiek over de wereld + deze 
vergelijken met het televisiegebruik van de individuen  
à lichte vs. zware kijkers 
=> hoe komt dit beeld overeen met wat er op televisie gepresenteerd wordt? 

• Veel geweld in mediabeelden 
• Televisie toont een homogeen wereldbeeld 

- ondanks de vele verschillende genres, programma’s,… blijft televisie telkens over 
hetzelfde gaan  

- er worden violence profiles gecreëerd: welke/hoeveel mensen zijn daders, wie is 
slachtoffer, wat is de kans om verkracht te worden,… (~ stap 2) 

- cultivation differential = er wordt gekeken naar het verschil van antwoorden tussen 
de lichte en de zware kijkers (~ stap 3) 
à hypothese: lichte kijkers gaan een betere inschatting geven van hoe de realiteit 
eruit ziet  
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Kenmerken onderzoek  
• Er wordt uitgegaan van een niet-selectieve consumptie: ongeacht waar men naar kijkt, gaat 

men telkens het totaal-plaatje opnemen (geen geselecteerde deeltjes)  
• Focus op algemene blootstelling: er wordt niet gekeken naar de verschillende programma’s, 

genres,… die een kijker bekijkt, maar aan het totale consumptiepatroon 
- er wordt ervan uitgegaan dat deze elementen geen rol spelen  

• Blootstellingseffecten willen meten op lange termijn  
- mensen worden over lange jaren heen beïnvloed door hun mediaconsumptie (de 

effecten zijn pas na enige tijd zichtbaar)  

Hoe past cultivatie binnen effectstudies? 
Effectenstudies: 

• Geen persuasief voor/na effect  
• Receptie-analyse (= individuele verschillen qua receptie, hoe verschillend kijken mensen) & 

selectieve blootstelling (= individuen hebben een actieve rol en selecteren waaraan ze 
blootgesteld willen worden) 

• Geen one-way push, maar interactie en dynamiek 
• Erkent het bestaan van polysemie (gelaagdheid van een tekst, er kunnen verschillende 

betekenissen gezien worden in dezelfde boodschap)  
ó Cultivatietheorie 

Resultaten uit cultivatieonderzoek  
• Mensen trekken lessen & feiten uit wat ze zien op televisie 
• Mean world syndrome (fear of crime) = zware televisiekijkers zien de wereld als een 

gevaarlijke plek met veel criminaliteit 
• Veralgemening televisiebeelden ook te zien op andere vlakken: 

- bv. werk: iedereen wilt rijk worden + een gemakkelijke job, maar dit is in de realiteit 
niet gemakkelijk te vinden 

- bv. huwelijk: lijkt op televisie telkens goed uit te lopen, maar de realiteit is anders 

Hoe werkt cultivatietheorie? 
Via cognitieve processen  

• Verschillende hypothesen 
- bv. mensen vergeten simpelweg dat wat ze op televisie zien niet echt is 

• Belangrijkste denkwijze: men neemt de bron vanwaar de informatie komt niet in rekening bij 
het creëren van beoordelingen over de realiteit (Shrum)  
- men gebruikt daarentegen heuristieken (televisiebeelden als mentale shortcuts) 

Kernconcepten binnen cultivatie 
Mainstreaming = homogenisering van perspectieven, evolutie naar een gemeenschappelijk 
wereldbeeld over populaties met verschillende demografische kenmerken  

• Bv. onderzoek opleiding: bij de zware kijkers was er een klein verschil tussen laag opgeleiden 
en hoog opgeleiden bij de meting van mean world syndrome (bij lichte kijkers meer verschil) 

• Zwaar blootgesteld worden aan televisiebeelden homogeniseert de percepties van het 
publiek, ookal verschillen zij op vlak van demografische kenmerken 

 
Resonance = de congruentie tussen wat er te zien is op televisie en in de realiteit 

• Double-dose effect: de som van deze twee elementen zorgt voor een nog groter effect  
- bv. vaak in contact komen met criminaliteit + veel criminaliteit zien op TV => dubbele 

dosis 
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Realisme en cultivatie 
• Perceived realism als interveniërende variabele 

= de mate waarin we televisiebeelden percipiëren als ‘waar’ of ‘realistisch’  
- afhankelijk van het genre (bv. science fiction is minder geloofwaardig) 
- realisme heeft vooral zijn effect wanneer een beeld niet-realistisch is 

à we merken realisme pas op wanneer het afwezig lijkt te zijn 
à aanwezigheid van negatieve evaluaties, dus bemoeilijkt om te manipuleren  

• Transportability als interveniërende variabele 
= de mate waarin je als persoon (kenmerk) transporteerbaar bent in een verhaal 

Internationale cultivatie 
Elk land heeft een eigen historische, politieke, sociale, economische en culturele context  

• Is cultivatie uitsluitend een Amerikaans fenomeen? 
ó televisie als storystelling (onafhankelijk van de setting en dus onafhankelijk van de 
locatie) 

 
MAAR cultivatie is weldegelijk afhankelijk van kanalen, tijd en de diversiteit van televisiecontent 
à Hoe homogeen kunnen mediabeelden nog zijn in een bepaald land?  

• + Culturele setting 
- bv. hoeveel criminaliteit er werkelijk in een land is gaat beïnvloeden hoeveel 

criminaliteit er te zien is op televisie  
• + Percepties van realisme 
• + Methodologie en operationalisering 

à Onderzoek suggereert dat in landen waarin televisie een minder homogeen beeld toont 
(vergeleken met de VS) het cultivatie-effect minder hard optreedt 

Recentere onderzoeksresultaten uit cultivatie-onderzoek 
Criminaliteit 

• Onderzoek Goidel et al.: jeugdcriminaliteit 
- zware televisiekijkers dachten dat er meer jeugdcriminaliteit was, dat jongeren meer 

moesten opgenomen worden door criminaliteit en dat opnemen een betere oplossing 
is dan heropvoeden 

• Onderzoek Van den Bulck: 3 competing models 
- cultivatietheorie was de beste verklaring voor het verband tussen angst voor 

criminaliteit en het kijken naar televisie  
Gezondheid 

• Onderzoek Gutschoven et al.: roken 
- televisie kijken => positievere attitude tegenover roken  

• Onderzoek Diefenbach et al.: percepties rond mentale gezondheid 
- zware televisiekijkers zagen mensen met psychische problemen vaker als gevaarlijk 

en labiel 
Seksualiteit 

• Onderzoek Harrison: lichaamsidealen 
- zware televisiekijkers zagen het standaard lichaamsideaal (dun zijn, gespierd,…) als 

het mooiste  
Politiek 

• Onderzoek Besley: stemgedrag 
- het kijken naar Europese televisie => lagere politieke participatie 

 
  



 9 

Cultivatie in het digitale tijdperk 
De theorie werd ontwikkeld in de jaren ’60 à achterhaald?  

• Televisie is sterk veranderd (bv. in andere contexten) + kijkgewoonten/volumes veranderd? 
- sommige onderzoekers beweren dat in de VS televisie nog altijd het dominante 

medium is 
• Het maakt blijkbaar niet uit dat er nu meer fragmentatie is  
• Centrale vraag: wat gebeurt er met de content? 

- zolang de content algemeen gelijk blijft (homogeen beeld), maakt het niets uit dat 
mensen naar verschillende programma’s kijken, op verschillende momenten,… 

Toekomst voor cultivatie-onderzoek 
Opkomende vragen: 

• Is er nog steeds sprake van één symbolische omgeving? Of is er nu sprake van een 
hyperindividuele filterbubbel? 

• Kunnen we nog een inschatting maken van het kijkvolume nu mensen ook naar bv. Netflix 
kunnen kijken, naast televisie? 

• Wat met andere media dan televisie? Hetzelfde cultivatie-effect te zien? 
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Hoofdstuk 4: Social cognition 
Inleiding 
Wie? Shrum 
Wat? Theorie die de cultivatietheorie tegengaat (want complexe achterliggende processen) 
 
Kritiekpunten op de cultivatietheorie: 

• De effecten zijn vrij klein  
• Er is geen aandacht voor onderliggende mechanismen 

- hoe komt het cultivatie-effect tot stand? 
 
Cognitive Process Model: Hoe komt een media-effect tot stand?  
Achterliggende processen blootleggen om: 

• Verklaring voor de ‘kleine’ effecten: moderatie en mediatie 
- moderatie = invloed van bepaalde variabele (bv. geslacht) op een verband (bv. 

televisiekijken op risicoperceptie)  
- mediatie = een variabele als stapje tussen een verband (bv. tv kijken veroorzaakt 

angst en daarom invloed op risicoperceptie)  
• De interne validiteit verhogen (geen schijnverbanden, echte effecten zoeken) 
• Tegenstrijdige resultaten uitklaren (geldigheid verhogen) 

 
Een voorbeeld van een CPM: Social Cognition Theory 

• Blackbox (wat er niet geweten is) uitklaren tussen sociale stimulus (bv. informatie) en een 
bepaalde uitkomst (bv. beoordeling) 

De twee kernprincipes  
Heuristic/sufficiency principle = mensen gaan juist datgene gebruiken van informatie dat voldoende 
is om een oordeel te maken (niet alle informatie opnemen)  
 
Accessibility principle = mensen gebruiken bij het maken van beoordelingen de informatie die het 
meest toegankelijk is (toegankelijkheid wordt bepaald door onze mediablootstelling)  
 
Wat maakt dat bepaalde informatie toegankelijk is? 

1. Frequency = hoe vaker je aan bepaalde informatie blootgesteld wordt, hoe toegankelijker 
deze is in je geheugen  

2. Recency = hoe recenter je blootgesteld wordt aan bepaalde informatie, hoe beter deze blijft 
hangen 

3. Vividness = drama en levendigheid 
- hoe meer actie & drama er voorkomt in een boodschap, hoe beter je de informatie 

onthoudt  
4. Verbonden met gerelateerde constructen = in ons brein maken we verbanden tussen de 

informatie die we opnemen 
- hoe meer paden een bepaalde informatie heeft met andere informatie, hoe groter de 

kans dat iets indirect geactiveerd wordt (bij het ene ook aan het andere denken) 
- onze mediaconsumptie kan dienen om de toegankelijkheid van bepaalde associaties 

te doen stijgen 

Wat gebeurt er als iets toegankelijk is / wat zijn de gevolgen? 
Uitgangspunt: hoe toegankelijker informatie is, hoe groter de kans dat het construct gebruikt zal 
worden 

• Bij beoordelingen van personen: indien we een persoon niet goed kennen, baseren we ons 
op de meest toegankelijke informatie (uiterlijk, manier van doen,…)  
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• Bij beoordelingen van waarden en attitudes: informatie die toegankelijk is, gaat meer 
meespelen bij het vormen van een atittude/beoordeling over een topic  
- bv. attitude over de klimaatopwarming: filmpje Greta is zeer toegankelijk want vaak 

aan blootgesteld => beïnvloeding attitude  
• Bij beoordelingen van grootte of waarschijnlijkheid 

- availability heuristic = als de info top of mind is => toegankelijker  
- simulation heuristic = zich kunnen voorstellen dat iets gebeurd / voorbeeld kunnen 

geven => toegankelijker 

Algemeen schema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onderzoek over media-effecten & toegankelijkheid 
Nieuwsberichtgeving & perceptie van een issue/persoon 

• Meer voorbeelden (exemplars) => meer invloed  
Televisie kijken en sociale perceptie 

• Cultivatietheorie en risicoperceptie  
Mediablootstelling & agressie 

• Ook gedrag kan beïnvloed worden door het primen van agressie-constructen  
• Bv. een bokswedstrijd op televisie ~ meer moorden in de periode erna  

 
! Conclusie: accessibility is een cognitieve mediator van media-effecten 

• Vaak blootgesteld worden aan televisie zorgt er voor dat de informatie toegankelijker wordt, 
met als gevolg dat de kans op een media-effect groter is  

• Het is de onderliggende verklaring, een mechanisme voor de totstandkoming van een media-
effect  

Studies rond cognitieve processen 
Er wordt kritiek gegeven op de cultivatietheorie  

• Hughes: spurious correlation 
- cultivatie bestaat niet, het is een schijnverband 

• Hirsch: niet falsifieerbaar  
- we kunnen de theorie nooit weerleggen, want we zouden de theorie kunnen 

toepassen op eender welk media-effect  
• Potter: te generisch 

- de theorie is veel te algemeen, we kunnen het op te veel situaties toepassen 
 
=> Verklaringen zoeken voor de black box 

• Proberen te identificeren wanneer/waarom een cultivatie-effect optreedt 
• => Cognitive Process Models 

- onderscheid in modellen tussen first-order en second-order cultivatie  
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First-order model (inschattingen, waarschijnlijkheid,…) 
Heuristic processing model of cultivation effects / accessibility model 

1. Televisiekijken verhoogt de toegankelijkheid van informatie 
2. Onze sociale percepties (beïnvloed door cultivatie-effecten) zijn memory-based 

beoordelingen (zitten in onze geheugen) en zijn geconstrueerd via heuristieke processen  
 
Verklaring met 5 centrale hypothesen: 
 
Hypothese 1: als mensen televisiekijken, wordt de toegankelijkheid van informatie verhoogt 

• Onderzoek Shrum: zware televisiekijkers gaven sneller een antwoord op vragen over de 
werkelijkheid (snellere reactietijd)  

• Onderzoek Busselle: vragen naar criminaliteit (voorbeeld geven van een moord,…)  
- deze beelden verschijnen vaak op televisie en waren dus toegankelijker voor zware 

kijkers 
Hypothese 2: toegankelijkheid medieert het cultivatie-effect 

• Snelheid van de antwoorden constant houden => geen cultivatie-effect (wel bij variatie) 
• Toegankelijkheid is DE variabele die een cultivatie-effect oplevert  

Hypothese 3: TV exemplars worden niet afgeschreven 
• Conditie 1: eerst priming naar televisiegebruik door te vragen hoeveel televisie het individu 

kijkt à eraan herinnerd dat ze veel informatie hebben gehaald uit televisiebeelden (TV 
lessen, foute informatie) à achteraf risicoperceptie  

• Conditie 2: stelling dat mensen over het algemeen veel televisie kijken à risicoperceptie  
• Conditie 3: risicoinschatting à peiling naar hoeveel televisie individu kijkt  

- CULTIVATIE-EFFECT werd gevonden in de 3de conditie 
Hypothese 4: motivatie om informatie te verwerken modereert het cultivatie-effect  

• Wanneer er weinig motivatie is om informatie kritisch te verwerken + er treedt een cultivatie-
effect op  
- ervanuit gaan dat ze zich gebaseerd hebben op wat meest toegankelijk was 

• 3 condities: zo snel mogelijk antwoorden / gevraagd taak grondig te doen / geen opmerking 
- 1e conditie gaf een te hoge inschatting van risico => cultivatie-effect  

(baseerden zich op de meest toegankelijke informatie om snel na te denken) 
Hypothese 5: mogelijkheid om informatie te verwerken modereert het cultivatie-effect  

• 2 condities: vragen beantwoorden online / aan de telefoon 
- cultivatie-effect te zien bij telefoonsurveys 
- online meer de mogelijkheid om na te denken, waardoor de kans op een cultivatie-

effect verkleint 
 
 
SCHEMA 

1. We worden gevraagd om een eerste oordeel te maken  
- informatie zoeken in ons geheugen  
- gebruik maken van de meeste toegankelijke informatie 
- televisie kijken beïnvloedt deze toegankelijkheid 

2. Is er de motivatie/mogelijkheid om verder en kritisch na te denken? 
- nee: heuristieken gebruiken (heuristic processing) => richting cultivatie-effect 
- de televisievoorbeelden worden niet afgeschreven 

3. Zijn we kritisch voor de bron van informatie? 
- nee: cultivatie-effect  

 
 
 



 13 

Kleine cultivatie-effecten 
Hoe verklaren dat ondanks dit model, er 
nog altijd slechts kleine cultivatie-effecten 
optreden? 
 
Soure priming = studies naar het cultivatie-
effect kunnen onbedoeld hun participanten 
geprimed hebben => effect verstoord  
 
Involvement = wanneer je als participant 
weinig betrokken bent (topic is niet 
relevant) is de kans groter dat je de meest 
toegankelijke informatie zal gebruiken 
 
Tijdsdruk = participanten gebruiken de 
meest toegankelijke informatie als ze 
vanuit de onderzoekers een bepaalde 
tijdsdruk voelen  
 
 
Conclusie: het first-order process model 
heeft robuuste resultaten die de 
onderliggende processen van het 
cultivatie-effect kunnen verklaren 

• De boundary conditions (wanneer 
treedt het wel/niet op) werden 
gespecifieerd  

 

Second-order model (attitudes, waarden en overtuigingen) 
Verschil met first-order: manier waarop ze tot stand komen  

• First-order: info is er al in het geheugen, we moeten het gewoon daar ophalen  
- maar memory based komt zelden voor in de praktijk  

• Second-order: tijdens dat we blootgesteld worden aan bepaalde televisie-inhouden worden 
we beïnvloed  
- als mensen TIJDENS de blootstelling de motivatie en mogelijkheid hebben dan wordt de 

kans net GROTER dat er een cultivatie-effect is 
- ~ persuasieve communicatie: televisie probeert ons te beïnvloeden 
- cultivatie als online overtuiging (tijdens de blootstelling) 
- weinig onderzoek voor handen, maar wel een groot maatschappelijk belang!  
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Hoofdstuk 5: Priming 
Inleiding 
Priming = het korte-termijn effect van een voorafgaande stimulus op hoe we reageren op een 
eerstvolgende stimulus (op onze beoordelingen / gedrag) 
 
Hoe verschilt priming van andere media-effecten? Het tijdselement  

• Het effect vervliegt snel, is uitdovend en vindt op een specifiek moment plaats 

Drie centrale domeinen 
Domein 1: geweld in de media en het effect op agressie 

• Onderzoek Josephson: media primen ‘agressie’ tijdens het sporten  
- 2 condities met jongens: gewelddadig/ongewelddadig televisieprogramma 

(dus enkel de mate van agressie was verschillend in de condities) 
- leerkrachten bevraagd over hoe agressief deze kinderen zijn  
- extra manipulatie: helft keek programma met ruis (om frustraties te wekken) 
- resultaat: enkel bij de jongens met al een vrij agressief karakter werd er een effect 

van het programma gevonden  
• Onderzoek Carnagey & Anderson: belonen van geweld in games 

- 3 condities: beloond om iemand omver te rijden / gestraft / niet mogelijk iemand 
omver te rijden  

- resultaat: belonen van geweld zorgde voor een verhoogde agressie bij de speler (want 
agressieve cognities werden geprimed)  

• Meta-analyse: geweld in de media kan agressieve gedachten en gedragingen gaan primen  
 
Domein 2: politieke priming 

• Onderzoek Krosnick & Kinder: schandaal rond president Reagan 
- eerst bevraagd over attitudes tegenover de president  
- daarna geprimed + opnieuw bevraagd  
- resultaat: voor het schandaal was er een focus op het binnenlandse aspect, na de 

blootstelling aan het schandaal werden er meer buitenlandse elementen aangehaald 
bij het maken van een oordeel (want daarrond ging het schandaal)  

• Sterker bij gemakkelijke en bekende issues  
 
Domein 3: stereotypering 

• In welke mate behandelen we onze omgeving op een stereotype manier onmiddellijk nadat 
we blootgesteld worden aan media waarin stereotypes vaak/sterk naar voor komen?  

• Gender 
- onderzoek Hansen & Hansen: aan verkrachtingsmythes blootgesteld worden 

(slachtoffer zei geen nee, droeg rokje,…) in de media leidde tot een lagere schuld en 
straf voor de dader  

• Ras 
- onderzoek Dixon: wanneer het ging om een zwarte verdachten in een mediabericht, 

gaven mensen meer steun voor de doodstraf 
• Gezondheid 

- onderzoek: roken in verschillende condities met advertenties (anti-rook / sigaretten / 
neutraal) => anti-rook ~ meer negatieve oordelen over rokers 
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Modellen die priming uitleggen 
Network models of memory: informatie is opgeslagen in ons geheugen in de vorm van netwerken 
die concepten vormen 
Een priming-effect is er in functie van: 

• Intensity = de frequentie of duur 
- maar tegenstrijdige resultaten (bv. niet zeker of langdurige priming langdurige 

effecten met zich meebrengt)  
• Recentheid = priming-effecten zijn effecten die snel uitddoven, geen chronic accessibility 

 
Domein 1: violence 
Berkowitz: Neo-associationistic model 

• Fight (agv kwade gedachten en associaties) vs. flight (agv angstige gedachten en 
associaties) 

Anderson: General Affective Agression Model (GAAM) 
• Input: persoonlijke & situationele factoren  

(bv. agressief karakter of spelen van een agressieve 
game) 

• 2de fase: een automatische interpretatie van de 
situatie (bv. iemand botst tegen je aan) 
- verhoging van arousal: fysiologische activiteit 
- gebaseerd hierop gaan we reageren = primary 

appraissal  
• 3de fase: een gecontroleerd nadenken over wat er 

zonet gebeurd is (tweede keer nadenken over 
situatie, over alternatieve reacties,…) = secondary 
appraisal 
- priming wordt hier mogelijks teniet gedaan door 3de fase als eventuele tussenstap 

tussen fase 2 en uiteindelijke outcome (de reactie)  
 
Domein 2: politiek 
Tewksbury & Price: Model of political priming 

• Sterk gebaseerd op het network model: de rol die media spelen in de toename van 
toegankelijkheid van informatie in ons geheugen 

• Rol voor applicability: beoordelingen maken van de situatie obv. de relevantie onderwerp 
à als de geprimede informatie niet relevant is => niet gebruikt bij beoordeling 

• Probleem: lange-termijn effecten die optreden passen er niet in 
(Is dus een slecht model)  

 
Alternatief framework = Mental Models (beter beeld van lange-termijn effecten) 

• Problemen met priming models:  
- verschillen tussen de fenomenen zijn te groot 
- er is geen theorie op dit moment over het derde domein (stereotypering) 
- secondary appraisal in het GAAM is niet toe te passen voor politieke priming 

• Priming is complexer, daarom de term ‘comprehension’  
• Kernidee: de informatie van de media die we binnenkrijgen kan een invloed hebben, maar 

enkel vanaf het moment dat we deze informatie begrepen hebben  
- mensen maken een mentale voorstelling 
- situation model: weinig abstract, toont situatie heel goed 
- mental model: abstracter, maar situatie nog steeds 

goed zichtbaar 
- schema: zeer abstract  

Schema	

Mental	model	

Situation	model	
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• Kenmerken van een mental model:  
- veranderbaar, flexibel 
- dynamisch: onder controle van de gebruiker en kunnen gemanipuleerd worden 
- gesitueerd in de tijd (gecontextualiseerd) à als de tijd verder gaat, worden bepaalde 

mental models minder toegankelijk  
à time frame voor de toepasbaarheid (applicability) van een mental model is 
verschillend van de time frame voor de priming van activatie van bepaalde 
associaties (~ network models)  
à mental models kunnen nog een lange tijd na constructie gebruikt worden 

Verband tussen agenda-setting en priming 
 
 
 
- gelijkenis: beiden gebaseerd op 

 klemtoon en accessibility  
- verschil: agenda-setting is meer 

 dan enkel accessibility  
 (rol van NFO!) 
 

 

Verband tussen framing en priming 
 
 
 
- verschil: 

 associatie sterker 
 maken in het 
 geheugen vs. 
 aanvaarding van 
 een associatie 
 (interpretatie) 
 

Verband tussen cultivatie en priming 
 
- verschil: korte 

 termijn vs lange 
 termijn 
- verschil: cultivatie 

 draait om het 
 media-dieet en is 
 een gradueel 
 lange-termijn 
 proces 

  
! Zie oefening stellingen dia’s 
 

Agenda-setting Priming 
- prominentie in 

media à belang 
onderwerp volgens 
publieke opinie  

- accessibility theory 

- korte termijn 
effect van 
voorgaande 
stimulus op hoe 
we reageren op 
volgende stimulus  

- accessibility theory   

Framing Priming 
- applicability theory  
- blootgesteld worden aan 

een boodschap die een 
link tussen 2 concepten 
suggereert, zorgt ervoor 
dat mensen die associatie 
aanvaarden (en opnemen 
in hun interpretatie) 
 

- accessibility theory  
- effect van de media op de 

sterkte van associaties 
tussen een issue en een 
attribuut in het geheugen 
van mensen (hoe sterker, 
hoe gemakkelijker 
geactiveerd + hoe meer 
het iemand attitude al 
bepalen)  

Cultivatie Priming 
- lange termijn 
- algemene blootstelling, 

totale consumptiepatroon 
(iemands media-dieet) 

- beeld van de sociale 
realiteit (sociologische, 
macro-theorie) 
 

- korte termijn 
- effect van een voorgaande 

stimulus op hoe we 
reageren op een volgende 
stimulus 

- accessibility theory  
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Hoofdstuk 6: Social Cognitive Theory 
Inleiding 
Wie? Bandura 
(Zijn gedachte: hoe kan het dan mensen die totaal geen agressief karakter vertonen, zich toch 
agressief gedragen?) 
 
Social Cognitive Theory 

• Sociaal cognitieve leertheorie: leren van gedrag 
• We zien als mens niet meer unidirectioneel (2 componenten), maar transactioneel (3) 

- wederkerig: omgeving staat in verband met ons denken, denken met ons gedrag en 
ons gedrag met de omgeving 

• Centrale vraag: waarom gedragen mensen zich op een bepaalde manier?  
- begrijpen hoe mensen van elkaar leren en gemotiveerd worden om bepaald gedrag te 

stellen door het observeren van anderen 
• Mensen hebben agency = proactief, actieve beslissers over hun eigen gedrag, zelfregulerend 
• Kanttekeningen: 

- leergedrag ≠ nieuwe gedrag (nog nooit gesteld)  
à men kan gedrag observeren en ook stellen, maar dit hoeft niet perse een 
gedraging zijn die volledig nieuw is  
à kan bijvoorbeeld al in geheugen zitten, maar nog niet gesteld geweest zijn 

- er wordt ook gekeken naar het niet stellen van gedrag  

Agentic perspective 
Mensen bezitten 4 unieke capaciteiten die het voor ons als mens mogelijk maken om op een 
indirecte manier te kunnen leren van anderen 

1. Symbolizing capability = mensen kunnen informatie uit de omgeving oppikken en dit 
omzetten in modellen/symbolen 
- informatie in de omgeving reduceren tot symbolen en opslaan in ons brein om zo 

complexe observaties beter te kunnen vatten 
2. Self-regulatory capability = zelfregulering van motivatie, gevoelens en gedrag naargelang 

eigen waarden en normen  
- zelfregulering om doelen te bereiken  

à we merken op dat sommige gedragingen leiden tot overwinningen en anderen niet  
à gedrag zo stellen dat we tot maximale uitkomsten komen  

- discrepancy production = treedt op wanneer individuen wenselijke, uitdagende 
doelen op een hoger niveau dan eerdere prestatieniveaus stellen in een poging 
zichzelf te motiveren naar hogere prestatieniveaus 

- discrepancy reduction = treedt op wanneer individuen ongewenste 
doelprestatieverschillen proberen te verminderen om een positieve zelfevaluatie te 
ontvangen, verschil tss gedrag en wat ik eigenlijk wil 

3. Self-reflective capability = ons eigen gedrag evalueren om te kijken of het overeenkomt met 
de cognitieve voorstelling van het gedrag  
- enactive verification = zelf dit gedrag stellen en evalueren 
- vicarious verification = indirect, door de observatie van anderen en vergelijking met 

eigen gedachte over dat gedrag 
- social verification = aan anderen om input (kennis) vragen en evalueren 
- logical verification = kennis die je zelf over een bepaald gedrag hebt en dit naar je 

eigen cognitieve voorstelling leggen 
4. Vicarious capability = via indirecte ervaringen leren we van anderen (observationeel leren)  

- we zien wat anderen doen en nemen dit over (leren hieruit) 
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- symbolisch leren gaat sneller door media (bv. leren door wat je ziet op televisie) 
à maar kan zowel in de echte wereld als door media 

Mechanismen van observational learning 
Attention = we moeten iets kunnen observeren, we moeten aandachtig zijn (iets dat we niet hebben 
opgemerkt, zal ook geen effect kunnen nalaten op ons doen)  

• ~ Wat je belangrijk vindt & situationele factoren (bv. situatie moet het toelaten om 
aandachtig te kunnen zijn) 

Retention = wat wordt er effectief onthouden van wat we geobserveerd hebben? 
• Cognitieve representatieprocessen (bewaring van informatie)  
• ~ Cognitieve capaciteiten (kan je goed iets symboliseren,…)  

Motor reproduction = de vertaling van symbolische modellen in gedrag/actie  
• ~ Fysieke mogelijkheid (in staat zijn bepaald gedrag te kunnen stellen)  

Motivation = we moeten het gedrag willen stellen (!) 
• Verschillende triggers van motivatie die kunnen voorkomen: 

- direct motivators: door directe ervaring met het gedrag (bv. het heeft een positieve 
uitkomst)  

- vicarious motivators: door anderen hun gedrag gemotiveerd zien worden dit ook 
stellen (bv. opmerken dat het gedrag van een andere een positieve uitkomst heeft) 

- self-produced motivators: iets belangrijk, relevant vinden en daarom het gedrag 
stellen (bv. recycleren en sorteren) 

- self-efficacy: jezelf inschatten, er vertrouwen in hebben dat je bepaald gedrag kan 
stellen (en het daardoor sneller doen)  

Abstract modeling  
Modeling ≠ imitatie (het simpelweg nadoen van anderen)  

• Het gaat om het leren van een bepaald gedrag door anderen, om zo een hoger niveau van 
leren te bereiken  

• Bv. creativiteit: iemand nadoen is niet creatief, dus je gaat iets meepikken uit het creatieve 
gedrag van iemand anders en daar iets nieuw mee maken  
- er ligt een gemeenschappelijke regel die mensen meepikken bij het observeren van 

anderen MAAR ze maken er iets nieuws van  
• Bv. verwerven en aanpassen van emoties: mensen kunnen door het observeren van anderen 

ook emotioneel getriggerd worden = cognitieve self-arousal   

Motivationele effecten van observationeel leren 
• Vicarious motivators: motivatie halen uit de gedragsuitkomst van anderen (verwachting) 

- vaak toegepast op ‘transgressive conduct’ 
 
‘Transgressive conduct’ wordt gereguleerd door 2 grote bronnen van sancties  

• Social sanctions (bv. via media): de media tonen ons wat goed/slecht is en zo leren bij 
bepaald gedrag 

• Self-sanctions: gedrag afstemmen met wat overeenkomt met onze eigen gedachten, 
waarden en normen  
- vormen van disengagement practices (hoe immoreel gedrag mogen stellen): 
- niveau van gedrag: rechtvaardigen van een transgressive conduct  

o moral justification: rechtvaardigen waarom gedrag gesteld wordt 
o exonerative comparison: zichzelf vrijspreken om bepaald gedrag te stellen, 

want als je het niet stelt wordt het net erger  
o euphemistic languageniveau: taal gebruiken om het minder erg te maken 
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- niveau van het individu 
o displacement/diffusion of responsability: ik moest het doen van iemand 

anders, reduceren van eigen rol in situatie  
- niveau van gevolgen: minimaliseren, ter discussie stellen  
- niveau van het slachtoffer 

o attribution of blame (bv. slachtoffer verkrachting zelf schuld ervoor geven)  
 
Moral disengagement (rechtvaardiging van gedrag) wordt ook door de media gebruikt om zo 
bijvoorbeeld geweld te kunnen tonen op televisie  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Implicaties voor methode 
• Leer-effecten: focus op het cognitieve, we hebben nood aan een fake target 

- fake target = een fake case, bron van kennis is fake  
- bv. leren hoe iemand vermoorden doen door te kijken naar bepaalde mediabeelden, 

dus kunnen we niet in het echt leren op een echt persoon 
• Performance effects: moet authentiek zijn, dus het moet een echte case zijn om uit 

observatie te leren, weten hoe mensen zich écht gedragen in deze situaties 
• Desensitization effects: klemtoon op het gebrek aan arousal  
• Social construction of reality effects: zie cultivatie-aanpak, hoe zien mensen de realiteit  

 
Methoden: 

• Controlled experiments: een gecontroleerde omgeving waarbinnen iets gemanipuleerd wordt  
- bij onderzoek naar geweld is dit niet evident  

• Correlational studies: zeer gangbaar, maar geen causaliteit  
• Controlled field: studie in het echte leven, maar gecontroleerd 

- vaak heel moeilijk, want veel factoren kunnen van invloed zijn  
• Naturalistic studies: niets gecontroleerd houden, gewoon normale gang van zaken en daarin 

observeren 
Als onderzoeker antwoord willen krijgen op gemodelleerde effecten: alle methoden samenleggen en 
zo zoeken naar een effect (elke methode biedt een klein stukje van de puzzel)  

Dual link vs. multipattern flow of influence  
Vroeger: two step flow, top-down model 

• De media beïnvloeden ons  
• Er zijn belangrijkste, beïnvloedende personen die iets oppikken uit de media en dit 

doorgeven aan ons  
=> Gaat in tegen de visie van SCT: niet slechts één pad van beïnvloeding 

• Directe beïnvloeding: media leert ons gedrag, geeft ons motivatie omdat we bijvoorbeeld zien 
dat gedrag een positieve uitkomst heeft 
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• Incentive beïnvloeding waarbij we de stimulus ontvangen van anderen, maar zelf via media 
gaan leren 

• Volledig indirect: volledig leren via anderen (die eventueel wel blootgesteld zijn geweest aan 
media) 

Media-effecten en SCT 
Onbedoelde effecten 

• Agressie 
- onderzoek ‘Bobo doll experiment’ (Bandura): hoe agressie aangeleerd kan worden 

o jonge kinderen worden blootgesteld aan een filmpje waarin een pop agressief 
behandeld wordt door een persoon 

o daarna kijken naar hoe het kind zich zou gedragen in een kamer met pop 
o resultaat: kinderen gingen gedrag imiteren tegenover de pop  
o conclusie: kinderen leren agressief gedrag niet enkel direct (door het te doen), 

maar ook indirect door het te zien via een filmpje in de media  
- ook voor interactieve media deze effecten gevonden (bv. videogames) 
- selectieve blootstelling aan geweld: de personen met een hoger agressief karakter 

lieten zich meer blootstellen aan geweld in de media dan anderen  
• Gezondheid 

- onderzoek: wanneer jongeren blootgesteld worden aan seksuele magazines 
(seksuele opvoeding) => meer hookups  

- onderzoek naar roken  
o cultivatie: zien dat iedereen rookt, dus deze verwachting overnemen  
o SCT: zien dat iemand rookt die bijvoorbeeld veel vrienden heeft en daarom 

hetzelfde gedrag stellen  
• Stereotypes 

- onderzoek Rousseau & Eggermont: de mate waarin we mensen reduceren tot een 
object  

o objectified dating script: hoe iemand zich moet gedragen in een romantische 
context (beeld van media voor zich houden, stereotypes overnemen)  
à standaardformules, ookal hebben we steeds met een andere persoon te 
maken  

 
Bedoelde effecten 

• Pro-sociaal mediagebruik 
- pro-sociale boodschappen blijken positieve effecten te hebben (zowel op TV als 

nieuwe media)  
- boodschap met een goed doel voor ogen  

• Gezondheid (bv. gezondheidscampagnes met celebrities)  
• Entertainment-education: soaps met veel thema’s, personages  

- personages zijn bekend en identificeerbaar 
- hoe meer identificatie, hoe groter de kans dat je het gedrag gaat overnemen 

• Nieuwe media 
- nog niet zo heel veel onderzoek hiernaar gedaan 
- zou sterkere modeling effecten hebben  
- verhoogde self-efficacy en negatieve attitude en gedrag  

(bv. politiek, gewicht, body-image,…) 
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Toekomst voor SCT 
 
Goede punten (+) 

• Zeer breed toepassingsgebied dus ook veel onderzoeken mogelijk (verschillende 
gedragingen, media-inhouden,…) 

• Testbare proposities (mensen moeten de mogelijkheid hebben, gemotiveerd zijn,…) 
à allemaal hypothesen die we kunnen testen  

• Zeer grote basis aan studies die de theorie ondersteunen  
 
Kritiek (-) 

• Te breed toepassinsgebied? (Dit is ook het geval bij de cultivatietheorie) 
• Weinig kennis over de boundary conditions (wanneer zien we wel modeling en wanneer niet) 
• Onderliggende mechanismen zijn niet specifiek genoeg 
• Veel onderzoek naar bepaalde factoren, over anderen weer weinig  
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Hoofdstuk 7: Elaboration Likelihood Model 
Inleiding 
Wie? Cacioppo & Petty 
 
Onderscheid tussen directe vs. indirecte effecten  
Initieel = direct effects model  

• Informeel anekdotisch bewijs: men verwachtte een passief publiek, geen weerstand 
=> Indirect effects model 

• Er moet meer rekening gehouden worden met verschillende psychologische factoren  
• Geen verhaal van ‘meer boodschappen zorgen voor een groter effect’  
• Belangrijke psychologische factor = attitudes 

 
Rol van ELM? 
= Systematisch omgaan met grote, kleine en tegenstrijdige effecten door bewuste en onbewuste 
processen 

De rol van attitudes 
Attitude = het positief of negatief evalueren van anderen, dingen of issues  
à belangrijke schakel tussen (nieuwe) informatie en gedrag(sverandering) 

• expliciete attitudes: we beleven deze bewust, we hebben een duidelijke mening over het 
object/de persoon/het issue  

• impliciete attitudes: we zijn er ons minder bewust van, maar ze kunnen opdagen in bepaalde 
situaties (bv. vriendelijkheid tegenover zwarte mensen)  

Theoretische perspectieven op attitude change 
1. Communication/Persuasion Matrix Model 

• Een boodschap kan enkel effectief worden als er enkele kernelementen aanwezig zijn om 
uiteindelijk tot yielding (= attitudeverandering) te leiden  
- daarna volgt de mogelijkheid tot action  

(= gedragsverandering)  
- elke inputvariabele kan een verschillend 

effect teweegbrengen bij de output  
à bv. ‘recipient’: een slim persoon laat zich 
minder snel beïnvloeden door persuasieve 
boodschappen, maar wordt er wel sneller 
aan blootgesteld  

- opeenvolgende aspect van de elementen 
wordt een beetje overschat (zouden we 
achterwegen moeten laten)  

- de eerste 5 stappen/elementen zijn 
voldoende om tot yieling te komen  

 
2. Cognitive Response Theory 

• Gaat in op de beperkingen van de matrix  
• Gaat uit van veel complexe processen die zich in het hoofd van de ontvanger afspelen 
• De klemtoon ligt op de herhaling waarmee individuen relaties leggen tussen informatie 

- role playing = mensen krijgen een taak om zo hun kennis te doorzoeken 
(bv. vragen waarom een roker zou moeten stoppen)  

- mere thoughts = het extremer worden van je reacties kan je attitude in de hand 
werken, het louter nadenken over iets kan al een attitudeverandering in de hand 
werken 
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- bias scanning = je hoofd doorzoeken naar argumenten om bv. mensen te overtuigen 
om te stoppen met roken  

• De rol van ‘valence’ en ‘extent of thinking’ 
- hoe meer positieve gedachten, hoe meer persuasion 
- hoe meer negatieve gedachten, hoe minder persuasion  

• ‘Self validation’ als moderator 
- vertrouwen in argumenten stimuleert een sterkere invloed van deze argumenten  

• De theorie gaat uit van een systematisch denken  
 
3. Elaboration Likelihood Model (ELM) 

• Legt de klemtoon op de zwakte van de Cognitive Response Theory: individuen denken niet 
altijd even grondig na! 

• 3 factoren die een rol spelen: motivatie, capaciteit en duidelijkheid boodschap  
- indien deze aanwezig zijn, is de kans groter op het centraal verwerken van een 

boodschap  
- indien deze niet aanwezig zijn, is de kans groter dat we de perifere route volgen bij 

onze verwerking (zich baseren op cues/heuristieken)  

De centrale vs. perifere route 
Centrale route 

• Wanneer er effortful cognitieve activiteit 
 aanwezig is 

• Voorwaarden: motivatie + mogelijkheid + 
 duidelijk 

• Attitudes veranderen door een doordacht 
 proces waarin men aandachtig de 
 boodschap analyseert en verwerkt 
 (gebaseerd op eerdere kennis en ervaringen) 

• Een persoon gaan een eerdere +/- cognitie 
 over een object toepassen op de boodschap 

• Attitudes verkregen door dit proces  ≠ 
 accuraat of rationeel  

- WEL: toegankelijk, meer vertrouwen, 
  langdurig, voorspellend en resistent 
Perifere route  

• Effortful cognitieve activiteit = niet mogelijk   
• Simple cues gebruiken om de boodschap te 

 evalueren  
- bv. persoon in witte jas 
- bv. knappe man in Coca Cola reclame 

• Attitudes = minder toegankelijk, kortdurig en 
 minder resistent 
à veel factoren die attitude kunnen veranderen 

 
Sleeper effect = een persuasieve boodschap wordt centraal verwerkt, maar wordt perifeer 
tegengesproken  

• Bv. de persoon in de tandpastareclame is geen expert (kritische analyse), maar heeft wel 
een witte jas aan => attitude wordt op dat moment onderdrukt  

• De kans is groot dat de perifere tegenstelling vervaagt en men teruggaat naar de centrale 
verwerking van de boodschap (extra info dus negeren)  
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Persuasion volgens ELM 
Onderscheid tussen de centrale en perifere route, maar ook andere factoren (bv. relevantie) die een 
rol spelen in persuasieve situaties en in de amount of thinking  

• Algemene motivatie 
• Relevantie 

- indien een boodschap relevant is voor je en je sterke argumenten te zien krijgt, is de 
kans groter dat je attitude versterkt wordt omdat de beïnvloeding sterker is geworden 

- bij zwakke argumenten is de beïnvloeding net heel klein  
• Vertrouwen in de bron 
• Vragen in plaats van beweringen  
• Onverwacht element in de boodschap  

 
MAAR naast motivatie is ook ability noodzakelijk  

• Herhaling: daardoor in staat op complexe boodschappen kritisch en diepgaand te analyseren  
• Geen verstoring: zwakke argumenten kunnen een invloed hebben als we verstoord worden 

bij het kritisch analyseren (bv. afgeleid) 
 
Succesvolle persuasion volgens ELM = ‘een matige herhaling van boodschappen maar variatie in 
argumenten in cues’  

De persuasieve kracht van argumenten 
Argument = informatie die iets zegt over het oordeel van hetgeen dat gepromoot wordt  

• Bv. aantal argumenten gegeven, uiterlijk van de boodschapper, schijnbare expertise, lengte 
boodschap,…   

• Indien de motivatie + ability hoog zijn: deze argumenten centraal en diepgaand verwerken 
(centrale route) 

• Indien de motivatie + ability laag zijn: de informatie gebruiken als cues om een perifere 
verwerking te doen (perifere route)  

 
Conclusie: het ELM 

• Legt processen bloot waarin variabelen invloed uitoefenen op persuasie (hoe hard onze 
attitudes beïnvloed worden door een boodschap) 

• MAAR deze variabelen kunnen in verschillende situaties de processen anders beïnvloeden 
=> Nood aan algemene condities waarin de rol van variabelen kan geplaatst worden 

Dezelfde elementen kunnen verschillende rollen spelen 
• Bronfactoren: bv. expertise 

- een perifere cue: persoon met een witte jas 
- een motivator voor een diepgaande verwerking: vertrouwen hebben in de boodschap 

omdat de persoon een expert lijkt te zijn 
• Boodschapfactoren: bv. het aantal argumenten  

- een perifere cue: veel (zwakke) argumenten krijgen is al voldoende 
- bij centrale route: niet veel effect, want als de motivatie hoog is gaan we ook 

nadenken over de kwaliteit van argumenten 
• Ontvangerfactoren  

- de emotie door de omringde boodschap werkt anders afhankelijk van de involvement 
- perifere route: emotie direct op attitude, lachen, positieve attitude 
- indien hoge motivatie/involvement/elaboratie: emotie beïnvloedt onze attitude 

indirect via positieve gedachten die naar boven komen  
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De relatie attitude – gedrag 
ELM stopt bij de attitude, maar hoe vertaalt de attitude die we verkrijgen door een boodschap zich in 
actie/gedrag? 
 
Perspectief 1: Theory of Reasoned Action (Fishbein & Ajzen) 

• Mensen vormen eerst een intentie om bepaald gedrag te stellen en die intentie leidt 
vervolgens tot effectief gedrag  
- de intentie is gebaseerd op de attitude ten opzichte van een bepaald attitudeobject + 

de normen die hierrond gelden  
- een 3de factor: ben ik in staat om het gedrag te stellen?  

 
Perspectief 2: Correspondentie van gedrag met attitude-richting (Fazio) 

• Er is een verband tussen ons gedrag en de richting van onze attitudes 
• Bij automatische verwerking: hoe snel een attitude top of mind komt (toegankelijkheid) gaat 

ons gedrag beïnvloeden  
• Bij high involvement: minder duidelijk  

 
Perspectief 3: Self Cognitive Theory (Bandura) 

• Self-efficacy als kernelement: zichzelf in staat achten om bepaald gedrag te stellen  
• Wanneer deze laag is, wordt de kans op beïnvloeding minder groot  

Conclusie 
Media kunnen informatie en kennis over een object, persoon, issue,… veranderen 
MAAR kennis vertaalt zich niet zomaar in een attitude- en gedragsverandering 
WANT ~ ELM 

• De kans dat informatie succesvol in attitude en gedrag overgaat, is groter: 
- bij hoge motivatie en ability 
- wanneer positieve (favorable) gedachten worden gegenereerd 
- wanneer die gedachten in cognitieve structuren worden opgenomen 
- wanneer mensen vertrouwen in het krijgen van een nieuwe attitude 
- wanneer mensen de juiste skills leren en hun self-efficacy hoog genoeg inschatten 

om bepaald gedrag te stellen  
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Hoofdstuk 8: Uses and Gratifications Theory 
Inleiding 
Wie? Rubin, Katz, McQuail & Blumler 
 
Kritiek op mechanische visie op media-effecten  

• Klapper: ging de theorieën van vroeger voor het eerst in vraag stellen  
à bv. hypodermic needle theory: directe beïnvloeding van een passieve consument 

 
We moeten het mediagebruik plaatsen in een context om media-effecten te begrijpen 

• Kern van U&G: het draait om de consument, het individu dat blootgesteld wordt  
• Van mechanische visie naar functionalistische benadering (= de functie van media in het 

leven van mensen)  
 
Functionalistische benaderingen in het U&G onderzoek: 

• Lasswell: 4 functies van de media 
1. Cultural transmission: media brengen cultuur over aan het publiek (waarden en 

normen)  
2. Surveillence: media informeren ons (up-to-date) 
3. Entertainment: ontspanning, bezigheid, verlagen van stress 
4. Correlation: het beeld dat de media ons toont over de realiteit (~ framing) 

• Lazersfeld & Merton: narcotizing dysfunction  
= Er komt zoveel informatie af op de consument, dat hij de tijd moet nemen dit allemaal te 
verwerken waardoor de consumptie net afneemt 

• Horton & Wohl: parasociale interactie  
= Fenomeen waarbij kijkers zich hard gaan identificeren met personages, ze krijgen er een 
soort van relatie mee (bv. op de woorden van een personage reageren, persoon in het echte 
leven aanspreken over zijn/haar daden) 

• Katz: motieven 
- mensen hebben specifieke motieven om media te gebruiken en deze moeten we 

begrijpen bij het bestuderen van media-effecten  

Kenmerken van de U&G Theory 
• Waarom en hoe staan centraal  
• Audience-centered approach: focus wordt gelegd op de kijker, de consument 
• Centrale stelling: ‘why do people use media and what do they use them for?’  
• Gaan uit van een doelbewuste (zelf kiezen waaraan ze worden blootgesteld), actieve en 

verantwoordelijke consument  
• Er is competitie met andere activiteiten/kanalen  

- media zijn niet de enige die in onze omgeving toegang geven tot behoeftevervulling  
- functionele alternatieven: dezelfde functie kan door verschillende activiteiten of 

kanalen vervuld worden (bv. ontspanning à media of yoga)  
 
5 centrale assumpties 

1. Ons communicatiegedrag is doelbewust  
2. Het publiek is actief 
3. Sociale en psychologische factoren spelen een grote rol: persoonlijkheid, onze omgeving,…  

die ons mediagebruik gaat filteren  
4. Competitie met functionele alternatieven 
5. Het publiek is niet machteloos  
6. Methodologisch: self-reports (zelf rapporteren waarom je media gebruikt)  
7. Value judgments: begrijpen waarom mensen een bepaald gedrag stellen 
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Typologieën 
• Lazarsfeld: voorloper op het U&G onderzoek, begon met het identificeren van motieven  
• Lull: wat is de sociale functie van televisie 

- 2 functies: relationeel (bv. televisie kijken om niet met elkaar te moeten spreken, of 
net wel) & structureel (tijd indelen, televisie kijken ’s avonds om dag te breken)  

• McQuail: 5 doelen voor mediagebruik 
- informatie en educatie  
- identificatie met personages of de situatie  
- entertainment (plezier en ontspanning) 
- sociale connectie en interactie  
- ontsnappen aan de stress in het dagelijkse leven (escape) 

Kritiek op de U&G Theory 
• Té gecompartimentaliseerd: alles is te hard ingedeeld, lijstje van motieven is te kort en te 

specifiek voor iedereen om zich ermee te identificeren  
• Vage constructen: gratification wordt op verschillende manieren gebruikt in het onderzoek, 

er is geen uniformiteit  
• Publiek is té actief: niet altijd bewust van wat ze precies doen, er kunnen ook passieve 

consumenten tussen zitten  
• Methode van onderzoek (vragen naar behoeften) gaat ervanuit dat mensen erover 

nagedacht hebben en dit kunnen omschrijven 
- dit is niet altijd het geval en ook niet altijd betrouwbaar  

• Geen universele behoeften, sterk individueel verschillend  
=> Werden beantwoord in bijkomend onderzoek  

Actueel onderzoek naar U&G Theory 
• Maken van een typologie van motieven  
• Vergelijkingen tussen verschillende media: welk kanaal voldoet het beste aan bepaald 

motief? 
• Omgevingsfactoren aan mediagebruik linken: gebruiken bepaalde groepen media voor een 

specifiek doel? (bv. oud/jong, laag/hoog inkomen,…)  
• Gratifications sought (= doelen die je wil bereiken door je mediagebruik) en gratifications 

obtained (= behoeften die vervuld zijn door mediagebruik)  
- mensen kijken met bepaalde doelen naar media, maar de uitkomst is niet altijd 

hetzelfde 
à bv. kijken naar een film voor ontspanning, maar met een slecht gevoel overblijven 
want de film zat vol actie  

- expectancy value = door de uitkomsten van bepaalde mediablootstellingen (die 
inconsistent zijn met je doelen) ga je je mediagebruik aanpassen  

• Motieven spelen een rol in effecten 
• Het verwerken van U&G in andere theorieën  

- bv. reinforcing spirals perspective (Slater): wanneer iemand een slechte aflevering in 
een serie ziet, kan het zijn dat die persoon niet meer verder kijkt ~ behoeften 

• De meetmethodes worden constant afgestemd, aangepast en vernieuwd  

Audience activity 
Adience activity = mensen vertonen verschillende soorten en graden van activiteit op media 

• Ons mediagebruik wordt gemotiveerd door onze behoeften en doelen die we zelf bepalen 
• Een actieve deelname aan het communicatieproces kan de bevrediging en de effecten van 

blootstelling vergemakkelijken, beperken of anderszins beïnvloeden 
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Media-effecten 
• Pre, during en post media-effecten  

(Pre : meer gelinkt aan information viewing, minder aan entertainment)  
• Gerelateerde motieven in meta-motieven  

- proactive – passive  
- ritualized – instrumental: de activiteit van het publiek zal de motieven bepalen  

à ritualized: gewoonte, minder activiteit, gewoon tijdbesteding/opvulling 
à instrumental: meer specifieke nood, behoefte aan een keuze binnen bepaalde 
media-inhouden 

• Poging tot directe link 
- perceived realism voor cultivatie: de geloofwaardigheid van mediabeelden ~ U&G  
- actief-zijn is een schild tegen media-effecten (maar omgekeerde is ook waar) 

à heel actief => leidt tot een sterke band met een personage 
à heel actief => ons afzetten van fictie  
(DUS verschillende effecten van actief kijken)  

De invloed van onze omgeving 
• Dependency (= we gebruiken steeds dezelfde media om onze behoeften te bevredigen, dus 

we worden er afhankelijk van) – gebrek aan alternatieven  
• Omgevingsfactoren (bv. ouderen hebben minder functionele alternatieven, want slecht te 

been)  
• Persoonlijkheidskenmerken (bv. sensation seeking)  

Samengevat 
U&G benadering kan samengevat worden als:  

• Een focus op de sociale en psychologische oorsprong van onze behoeften  
• … die verwachtingen creëren over media en andere kanalen  
• … dat leidt tot bepaalde patronen van mediagebruik 
• … en resulteert in een behoeftebevrediging 
• … en andere, meestal onvoorziene uitkomsten 
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Hoofdstuk 9: Third-person effect 
Inleiding 
“Commercials will never effect my own life, only the lifes of others” 
- zegt iedereen. 
 
We veronderstellen zo sterk dat media enkel invloed hebben op anderen 

• Gevolg: denken dat media een effect heeft op anderen is al voldoende om zelf beïnvloed te 
worden (om bij het zelf een effect teweeg te brengen)  
- bv. reclame van de nieuwe film Joker: denken dat mensen hierdoor beïnvloed gaan 

worden en daardoor zelf snel een ticket kopen zodat de plaatsen niet volzet zijn  
• Wanneer het gaat om de risico’s zijn we geneigd om ons los te koppelen van de samenleving 

en te denken dat wij ‘anders’ zijn  

Gelinkt aan andere domeinen? 
• Past in public opinion onderzoek: klemtoon op perceptie, op publieke opinie en wat we van 

anderen denken  
• Past in communicatie-onderzoek: interactionisme tussen wat ikzelf en anderen denken 
• Pest in de psychologie: 

- unrealistic optimism & self-serving bias = neiging om positieve zaken aan zichzelf toe 
te schrijven en negatieve zaken aan anderen, zichzelf minder vatbaar zien voor 
schadelijke factoren (bv. media-invloed) 

Onderzoek 
Onderzoeksopzet: een tekst lezen of een bericht bekijken => ‘hoeveel impact heeft deze boodschap 
op jou? en hoeveel op anderen?’  

• Effect gevonden in verschillende domeinen: entertainment, nieuws, reclame,… 
• Verschil tussen zelf en anderen in meta-analyse: r = 0,5 (dus significant verschil tussen 

inschatting impact op zelf en op anderen)  
 
Bestaat het effect echt? 

• Ligt aan de vraagstelling  
- ‘jij’ in de formulering = de persoon als een meer actieve persoon voorstellen  
- door ‘je’ in de vraagstelling te zetten geven mensen misschien sneller toe 

beïnvloedbaar te zijn  
• Ligt aan de volgorde van de vragen  
• MAAR experimenten bevestigen third-person effect  

Verklarende mechanismen 
1. Self-enhancement = we hebben als mens de neiging om onszelf te zien en te beschrijven als 

de beste/beter dan anderen/… zodat we er goed uitkomen (positief zelfbeeld)  
2. Need for control = we hebben als mens controle nodig om te kunnen leven in een wereld die 

beheerst wordt door media  
- ‘ik heb controle over de situatie, dus word niet beïnvloed’  

3. Projection = mensen projecteren de invloeden van media op anderen als defensieve reactie  
- defensieve reactie: toegeven aan de effecten van media zou invloed hebben op ons 

positief zelfbeeld en het idee dat we controle hebben als mens  
- ze ontwikkelen daardoor een afstand met zichzelf en anderen (de anderen worden 

door media beïnvloed, ik niet)  
4. Attribution bias = de attributie van een media-effect hangt af van de situatie 

- media-effect op het zelf: linken aan externe factoren buiten het zelf 
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- media-effect op anderen: hier trekt de attribution bias niet door, waardoor we de 
beïnvloeding gaan verklaren a.d.h.v. persoonlijke eigenschappen  

- ‘als media mij beïnvloeden, dan is dat niet omdat ik beïnvloedbaar ben, maar door 
externe factoren’ 

5. Focus on attention = ik ken mezelf en weet wanneer mensen me willen beïnvloeden, dus ik 
kan me er tegen weren  
- van anderen weet ik dit niet, dus ze zijn gevoeliger voor deze boodschappen 

6. Perceived media exposure = ervanuit gaan dat wie veel blootgesteld wordt aan media, een 
grotere beïnvloeding zal ervaren  
- ik ken mijn eigen mediadieet => beïnvloeding onderschatten  

7. Media schema’s = bij het vragen naar een inschatting van media-effecten op zichzelf en 
anderen, kunnen bepaalde schema’s geactiveerd worden  
- bv. ‘hypodermic needle model’: de mens is passief (=> beïnvloeding groter 

inschatten)  
8. Self-categorization = mensen vergelijke zichzelf heel vaak met anderen, en ze zoeken een 

link tussen zichzelf, de groep en de boodschap  
9. Lack of acces to own mental processes = mensen zijn zich vaak niet bewust van de 

processen die zich afspelen bij het eigen gedrag,… 
- bij zichzelf: automatische processen 
- bij anderen: bewuste processen, laten zich meer beïnvloeden door media  

Is het effect conditioneel?  
In het begin: het effect is universeel 
Na experimenten: Het effect treedt slechts op enkele momenten op, in bepaalde condities 

• Boodschapskenmerken  
- bij onwenselijke boodschappen: effect treedt sterk op, we willen onze eigenwaarde 

behouden en daarom zouden we zelf niet te beïnvloeden zijn  
- bij wenselijke boodschappen: first-person effect, toegeven zelf beïnvloed te worden 

(bv. anderen door sigarettenreclame, ik door anti-tabakreclame)  
• Wie zijn de anderen 

- social distance: hoe groter de afstand tussen ik en de anderen, hoe meer 
verschillend het effect  

- maar: similarity, in/out-group en topicrelevantie 
• Meer TPE: 

- bij onwenselijke boodschappen  
- wanneer de anderen kwetsbaar geacht worden (passief) 
- wanneer anderen ver en een ‘massa’ zijn  
- wanneer de boodschap een groot publiek bereikt (beïnvloeding hoger inschatten 

want bereikt meer mensen)  

Komt het voor bij iedereen? 
• Geen aanwijzingen voor verschillen naargelang leeftijd, geslacht, SES,… 
• Wel bij hogere ego-involvement (relevantie voor zelf)  

- hostile media bias = wanneer mensen sterk betrokken zijn => media zien als een 
aanvaller van de groep, de media gaan altijd de andere kant kiezen, altijd negatief 
spreken over de dingen die jij positief vindt/de eigen groep (intentioneel)  
ó biased assimilation = media gaan ervoor zorgen dat anderen exact hetzelfde 
gaan denken als mij want kiest telkens mijn kant (mensen dichter naar elkaar 
brengen, niet uiteen halen) 
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Wat zijn de gevolgen? 
• Defiance = we gaan er vanuit dat media effect hebben op anderen en vinden dit niet goed, 

dus we nemen actie (door weerstand te bieden of een tegenpositie in te nemen)  
- sterkere endorsement of censorship (media tegen willen houden door de gedachte)  

• Compliance = een sociale norm afleiden en deze norm vervolgens zelf hanteren  
- bv. als ik ervanuit ga dat mensen beïnvloed worden door iets, kan ik daaruit een 

sociale norm afleiden  
- bv. scarcity perception (bv. filmtickets kopen want anderen worden beïnvloed en 

willen naar de film)  
- bv. normaliseren van roken omdat je denkt dat mensen zich door reclame laten 

beïnvloeden en het daarom doen 
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Hoofdstuk 10: Geweld 
Inleiding 
Wie? Glenn Sparks 
 
Publiek debat over mogelijk schadelijke effecten van blootstellingen aan mediageweld 

• Bv. tweet van Trump: te veel shootings in scholen doordat jongeren veel blootgesteld worden 
aan gewelddadige mediabeelden en videogames  

• Centrale vraag: lokt mediageweld agressief gedrag uit?  
 
Onderzoeksgeschiedenis 

• Payne Fund Studies (’20-30): startschot van de onderzoekslijn (maar veel kritiek gekregen 
op hun aanpak)  

• Onderzoek Dale: inhoudsanalyse, hoeveel geweld op televisie? 
• Onderzoek Blumer: in welke mate zie jij anderen gewelddadig gedrag stellen en merk je daar 

een copie van in je eigen gedrag? (imitatie)  
• Onderzoek Wertham: in welke mate hebben onaangepaste mediabeelden een invloed op 

kinderen?  
=> Toename onderzoeksaandacht vanaf de jaren ’50: medium televisie geïntroduceerd  

• Amerikaanse overheid is zich beginnen mengen uit bezorgdheid  
- verschillende rapporten ontwikkeld (bv. US Surgeon General à ongetwijfeld een link 

tussen mediageweld en agressief gedrag)  

Wat is (media)geweld? 
‘The overt expression of psychical force against others or self, or the compelling of actions against 
one’s will on pain of being hurt or killed’ 
- George Gerbner  
 
! Cultivatietheorie gaat niet over agressief gedrag, Gerbner heeft ook een grote rol gespeeld in deze 
onderzoekslijn  

Leidt mediageweld tot agressie? 
• Eerste studies kregen heel veel kritiek (bv. Bobo doll experiment)  

- zou nu niet meer toegelaten worden + aanpak was methodologisch verkeert  
- conclusie toen: kinderen zien geweld in mediabeelden en stellen daardoor ook 

agressief gedrag  
• In 2000: ‘Joint Statement’ 

- 6 professionele gezondheidsorganisaties die rapport brachten over de schadelijke 
effecten  

- gebruikten toen woordenschat die heel veel zekerheid van resultaten uitte, ‘er is 
sowieso een effect’ 

 
 Controverse en kritiek 

1. Exclusieve causaliteit = media zijn slechts 1 enkele factor die invloed heeft op ons agressief 
gedrag 
- bv. gezinssituatie, gemakkelijk aan wapens geraken,… 

2. Statistische significantie (effect size) = we weten niet hoe belangrijk de resultaten/effecten 
zijn, want we kennis de significante relevantie niet  

3. Sociaal belang = is elk media-effect even gevaarlijk?  
4. Externe validiteit van labo-studies = kunnen de resultaten uit onderzoek vertaald worden 

naar de buitenwereld?  
- zijn de resultaten uit een labo-studie relevant voor wat er gebeurt in onze SL? 
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- wat men media-effecten die zich ontwikkelen op lange termijn?  
=> Er is geen perfect onderzoek  

Evidentie uit verschillende onderzoeksmethodes  
(Belangrijkste punten uit studies meenemen)  
 
Experimenteel onderzoek 
Experiment = mogelijkheid tot causale conclusies 
à Onderzoeksgroep = vaak kinderen (want daar maakt de SL zich het meest zorgen over) 

• Onderzoek Berkowitz: provoke (triggeren/uitdagen) 
- kinderen die blootgesteld werden aan gewelddadige mediabeelden, drukten langer 

op een knop om een andere persoon pijn te doen 
- korte termijn  

• Onderzoek Zillmann: hostility (vijandigheid) 
- lange termijn?  

• Onderzoek Anderson et al. 
- domein van mediageweld uitgebreid naar videogames  

• Field experiment: sommige jongeren worden blootgesteld aan mediageweld, anderen niet  
- jongens blootgesteld aan mediageweld gingen zich agressiever gedragen (ó labo-

studies want in natuurlijke setting)  
• Natural experiments (zelf geen manipulatie doorvoeren) 

- wanneer televisie werd ingevoerd in een land, zag men de agressiecijfers toenemen  
Survey 

• Cross-sectioneel: reciprociteit  
• Longitudinaal: Huesmann’s recontact-studie  

Verklaringen 
• Social learning (~ Social Cognitive Theory) 

- als mensen anderen iets zien doen en dat wordt bestraft/beloond => iets uit leren 
voor het eigen gedrag  

• Priming  
- als je agressieve cues ziet in mediacontent, gaan deze bepaalde zaken oproepen in 

het hoofd en vergroot dit de kans dat je ze gaat benutten in een volgende situatie 
(provocatie)  

• Arousal & Excitation Transfer Theory (Zillmann) 
- wannermensen opgewonden worden door bepaalde mediabeelden => verhoogde 

fysiologische activiteit (arousal) => overgebracht naar een volgende situatie (transfer) 
=> gaat de kans op agressie in de volgende situatie verhogen  

- hoeft niet perse slecht te zijn (bv. met een goed gevoel kijken naar een film => 
daarna een droevige situatie => minder droevig dan normaal door arousal)  

• Desensitization 
- emotioneel geblokkeerd worden door de herhaaldelijke blootstelling aan iets dat je 

normaal bv. beangstigend zou vinden  
- bv. na het lang volgen van een serie met zombies, verschiet je niet meer van de 

wezens, het is iets dat normaal geworden is (ongevoelig voor geworden)  
• Neurofysiologische activatie 

- wanneer mensen blootgesteld worden aan gewelddadige mediabeelden => 
bepaalde hersendelen opgelicht/geactiveerd => impact op processen in ons brein 
=> lang-termijn effect op gedrag van de mens 

 
! 5 verklaringen zijn allemaal even relevant  
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Toekomstig onderzoek 
• Meer onderzoek naar de individuele verschillen (bv. gender, persoonlijkheid,…)  

- zijn er bepaalde risicogroepen? 
• Enjoyment: wat drijft mensen in hun blootstelling aan gewelddadige mediabeelden? halen ze 

er plezier uit?  
• Meer onderzoek naar videogames 
• Andere effecten van het gedrag bestuderen (i.p.v. agressief gedrag)  

- mean world syndrom, perceptie van anderen, angst voor terrorisme,… 
• Hersenonderzoek  

- hoe verwerken mensen deze mediabeelden nu precies?  
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Hoofdstuk 11: Angst 
Inleiding 
Wie? Joanna Cantor 
 
Angst = onmiddellijke emotionele korte-termijn respons van ‘anxiety’, ‘distress’ en ‘increased 
psychological arousal’, als gevolg van een blootstelling aan een media-inhoud 

• Angst als respons op een mediablootstelling 
• Komt universeel voor, ondanks fantasie/scherm (het lijkt echt, ookal weten we van niet) 
• Onderzoek Blumler: 93% van de kinderen heeft wel eens schrik bij het kijken naar een 

mediabeeld 
• Pas meer onderzoek rond ‘80 

- opgekomen door bepaalde films die werden uitgebracht (ó geweld: opkomst 
televisie) 

- initiële focus op kinderen, pas later ook op volwassenen  
(bv. PG-13: label toegepast op films niet geschikt onder 13 jaar)  

- later ook bezorgdheid over het nieuws (omdat daar ook steeds meer beelden in 
komen die angst zouden kunnen opwekken)  

Evidentie voor angsteffecten  
≠ Resultaten uit onderzoek  
Cross-sectioneel onderzoek (! geen causale conclusies)  

• Blumler et al.: prevalentie (pas later de vraag wat de effecten zijn)  
• Relatie televisiekijken => traumasymptomen  
• Slaapproblemen als gevolg van televisiekijken  

Longitudinale confirmatie 
• Jongeren bevragen over hun mediagebruik en hun slaapgedrag op verschillende leeftijden 
• Resultaat: mediagebruik leidt tot slaapproblemen (oorzaak-gevolg relatie!)  

Experimentele studie  
• Niet noodzakelijk angst maar vooral de gevolgen ervan (vermijden) à fight or flight  
• Bv. filmpje getoond aan kinderen van een brand in een huis 

- gevolg: rapporteerden dat ze hier angstig voor waren + wouden niet meer deelnemen 
aan een spel om vuur te leren maken  

+ Hevige reacties op mediabeelden ook te zien bij psychiatrische patiënten  
• MAAR resultaten door omstandigheden studie (verschillende factoren invloed gehad)  

+ Universaliteit  
+ Blijvende, irrationele angsten  

• Bv. kijken naar de film ‘Jaws’ => niet meer willen zwemmen, angst dat er een haai in het 
zwembad zit  

 
LeDoux: Two-system conceptualization of the neurophysiology of fear 

• Hoe kunnen we een irrationele angst verklaren? Via het geheugen en hoe angst als respons 
verankerd zit in ons geheugen  

• Bewuste vs. onbewuste traumatische herinneringen 
- bewust: kneedbaar, relativeren, terugbrengen  
- onbewust: bestand tegen verandering, veroorzaakt reacties waar we geen controle 

over hebben (arousal, emoties,…)  
• DUS duaal geheugensysteem 

 
 
 



 36 

Stimulus generalisatie 
Waarom angstig zijn voor iets dat niet echt bedreigend is? 

• Mensen realiseren zich vaak dat iets niet echt is, maar toch volgt er een angstrespons 
• Verklaring? Stimulusgeneralisatie  

= gelijkenis tussen de echte en de gemedieerde stimulus 
- gelijkaardigheid tussen 2 stimuli => zelfde angstreactie voor beiden, geen 

onderscheid maken 
- wat veroorzaakt angst? welke stimuli? 

à gevaren en verwondingen 
à vervormingen/afwijkingen van natuurlijke vormen (bv. zombies) 
à observeren van gevaar voor en angst bij anderen  
 

Wanneer is er de meeste kans op een angstreactie? 
• Factoren die stimulusgeneralisatie aanwakkeren 

- algemeen: hoe groter de gelijkenis tussen hetgene dat in het echte leven kan 
voorkomen en hetgene dat we te zien krijgen (dus de echtheid van het beeld), hoe 
groter de angst  

- MAAR soms bij volwassenen: stimulus discrimination  
= mensen kunnen na een tijd wel leren dat er een verschil is tussen een echte 
stimulus en waar ze aan blootgesteld worden  

• Andere belangrijke factoren:  
- motieven: Suspension of disbelief (= mensen zijn tijdelijk in staat om door de nood 

aan entertainment hun knopje van de werkelijkheid even uit te draaien)   
à bv. het fijn vinden op te verschieten bij een horror film  

- zoeken naar informatie over de consequenties (mensen willen soms te weten komen 
hoe ze omgaan met deze beelden en daarom stellen ze zichzelf eraan bloot)  

- discounting processen: nemen we iets mee in ons geheugen of niet?  
à mensen schakelen soms bewust discounting processne in bij de blootstelling 
zodat ze het niet allemaal opnemen 
à vooral bij volwassenen, want kinderen hebben hier de capaciteit nog niet voor  

• Fysiologische arousal: excitotary residues  
- bepaalde beelden zorgen voor arousal want angstaanjagend => in volgende situaties 

gaat overblijvende arousal de emoties beïnvloeden (sterker maken)  
- bv. bij een enge film zal je het volgend beeld ook eng vinden door vorige beelden, 

ookal is dit niet echt het geval  

Ontwikkelingsverschillen 
Nagaan hoe kinderen omgaan met angst en welke strategieën ze hiervoor toepassen 
 
Onderzoekslijn 1: ontwikkeling en angst 

• Perceptuele afhankelijkheid = afhankelijkheid van datgene dat ze kunnen waarnemen  
- de invloed van elementen in angstaanjagende beelden neemt af naarmate we ouder 

worden, kinderen nemen dit dus veel feller op 
- onderzoek met Hulk: survey voor kinderen om aan te geven waarom ze het zo eng 

vinden  
à jongere kinderen reageerde angstiger op het uiterlijk, terwijl oudere kinderen dat 
meer deden op het gedrag (dus het conceptuele)  

• Fantasie versus realiteit  
- ouders schoven meer nieuwsberichten (echte zaken) naar voor als angstig als hun 

kind ouder is, terwijl ouders van jonge kinderen dit vooral zeiden bij fantasie 
- ! zelfrapporteringen door ouders over angst van hun eigen kind  
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• Abstracte bedreigingen versus concreet 
- onderzoek ‘wat vinden kinderen beangstigend aan de oorlog?’ 
- jonge kinderen: de bommen, geweren,… 
- oudere kinderen: dat het naar hier zou komen, dat mijn gezin het moet meemaken,… 

(kunnen al veel verder nadenken)  
 
Onderzoekslijn 2: ontwikkeling en omgaan met angst 

• Jonge kinderen: niet-cognitieve strategieën  
- ze hebben niet de capaciteit om te denken dat het allemaal fake is, dus ze hanteren 

niet-cognitieve strategieën waar ze deze capaciteit niet voor nodig hebben om zich 
toch minder angstig te voelen  

- visual desensitization: jezelf ongevoelig proberen te maken waardoor iets minder 
indruk op jou maakt op emotioneel vlak  
à zich er aan laten blootstellen zodat ze de respons eraan kunnen reduceren  

- fysieke nabijheid: iets vastpakken zodat het hun afleidt van de angst  
à onderbreking van de stimulus 
à bv. beertje,… 

- visueel vermijden: vermijden dat je visueel blootgesteld wordt aan het beeld 
à bv. kussen voor je houden  

• Oudere kinderen: cognitieve strategieën  
- realisme, ernst en coping  

Genderverschillen 
Genderverschillen in het ervaren van angst 

• Stereotype: meisjes zijn over het algemeen angstiger dan jongens à steun voor in studies 
• Te verklaren door het socialisatie-effect: jongens worden meer aangemoedigd om hun 

emoties te onderdrukken, meisjes meer om ze te uiten  
- verschil minder groot bij een fysiologische observatie (= wat niet te controleren valt) 

ó gedrag: jongens gaan zich cooler gedragen  
- diegenen die hun mannelijkheid meer willen tentoonstellen, gaan ook minder angst 

tonen  
 
Genderverschillen in het omgaan met angst  

• Meisje gebruiken meer niet-cognitieve strategieën 
• Geen genderverschillen voor cognitieve strategieën  
• Verklaring: niet-cognitieve strategieën zijn visueel veel duidelijker  

- jongens zullen deze dus minder hanteren, want dan is het zichtbaar dat ze angst 
ervaren 

Take-away 
• Angst als vaak voorkomende reactie op een mediablootstelling 

- variaties in duur en intensiteit 
- verschillende onderzoeksmethodes met gelijkaardige conclusies 

• Waarom? Stimulusgeneralisatie  
- maar ook andere factoren die angstreacties kunnen verklaren 

• Ontwikkelingsverschillen in angst 
- welke trends? 
- verschillen in copingstrategieën 

• Genderverschillen 
- welke trends? 
- verschillen in copingstrategieën  
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Hoofdstuk 12: Media en lichaamsbeeld 
 
Wie? Harrison & Levine 

Prevalentie  
Eetstoornis = chronische aandoening op een continuüm van minder extreem naar heel erg extreem  

• 8-10% van jonge meisjes en vrouwen kampen ermee 
• Meer meisjes dan jongens 

=> Negatieve gevolgen 
• Emotioneel: depressie, obsessief gedrag, sociale angst,… 
• Fysiek: tandproblemen, onvruchtbaarheid, darm- en nierproblemen,… 

 
Lichaamsbeeld = iemands beeld van zijn/haar lichaam 

• Complex geheel van emoties, assumpties, gevoelens en verwachtingen over het eigen 
uiterlijk (aantrekkelijkheid, gender,…) 

• Vertrouwen van een persoon in het eigen lichaam  
• Gevoel van hulpeloosheid over het eigen lichaam (hoe het zich verhoudt met hoe de persoon 

is en met anderen)  
• In onderzoek: vaak gemeten door stellingen zoals ‘ik ben ontevreden/beschaamd’ 

 
Lichaamsbeeld is moeilijker vast te stellen dan een eetstoornis (kan klinisch worden vastgesteld) 

• We hebben veel minder exacte gegevens over het lichaamsbeeld 
• Vastgesteld dat 15-20% van de meisjes en 10% van de jongens een negatief lichaamsbeeld 

hebben  
• Vaak gezien als ‘publiek gezondheidsprobleem’  

- iedereen heeft er wel eens mee te maken, of we zien het bij anderen  
- zeker omdat het heel wat negatieve gevolgen met zich meebrengt (bv. risicofactor 

voor roken, depressie, ontwikkelen van een eetstoornis, té veel sporten,…) 
=> Explosie in onderzoek 

Het ideale lichaam in de media 
Belang van de media in het vormen van ons lichaamsbeeld 

• Ze tonen ons telkens een specifiek ‘ideaal’ lichaam + het belang ervan (!) 
• Vooral in de populaire media (media die we dagelijks consumeren, bv. Instagram)  
• Breed gedragen ideaal wellicht enkel mogelijk dankzij de media 

- media maken het mogelijk dat wij allemaal hetzelfde ideaal dagelijks consumeren, 
het wordt dus breed gedeeld  

• De maakbaarheid/aanpasbaarheid van het lichaam staat ook centraal (bv. tips om af te 
vallen)  
- ‘iedereen kan het perfecte lichaam krijgen, zolang we er moeite voor doen’  
- er is dus zogezegd veel controle over het lichaam (maar hoe moeilijk het is dat 

lichaam te verkrijgen, wordt nooit meegegeven)  
• Komt terug in zowel media gericht op kinderen als media gericht op volwassenen (dus van 

kleins af aan al mee geconfronteerd)  
 
Vrouwelijk vs. mannelijk ideaal 

• Vrouw: slank zijn is het aantrekkelijke en normatieve  
- 2 aspecten in de media: ondervertegenwoordiging van ‘overgewicht’ + verheerlijking 

van slankheid (belang benadrukt)  
• Man: slank + groot, maar ook gespierd 
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Openly disordered ideaal = pro-anorexia en pro-boulimie worden verheerlijkt op bepaalde websites 
bijvoorbeeld 

• Ander voorbeeld: thinspiration op sociale media  

Theoretische modellen  
Hoe kunnen media een invloed hebben op ons lichaamsbeeld en het eventueel ontwikkelen van een 
eetstoornis? 

 
Socio-cogitieve modellen 

• Cultivatietheorie: een schoonheidsideaal is alomtegenwoordig (we zien het overal en het 
wordt aanvaard door iedereen)  
- heel wenselijk, normaal en bereikbaar gepresenteerd  
- we aanvaarden dat dit wenselijk en normaal is => toepassen op eigen lichaam 
- onderzoek Harrison: cultivatie-effect van mainstreaming (iedereen wordt blootgesteld 

aan hetzelfde bericht waardoor we allemaal op dezelfde manier gaan denken) 
- bv. ideaal rond borstomtrek (niet te klein, maar ook niet te groot)  

=> vrouwen met kleine borsten: veel tv kijken > aanvaarding borstvergroting  
=> vrouwen met grote borsten: veel tv kijken > aanvaarding borstverkleining  
à iedereen komt naar hetzelfde middelpunt 

• Internalisering: we ontwikkelen overtuigingen over de wereld (onder andere geleerd door de 
media) en deze gaan we toepassen op onszelf (internaliseren)  
- echt zelf overtuigd zijn dat je er zo wilt uitzien, dat het ‘ideale lichaam’ ook effectief 

perfect is  
- het schoonheidsideaal is niet langer iets dat is opgelegd door de media, maar het is 

een streefdoel geworden voor het zelf (opnemen in eigen gedachten) 
- veel wetenschappelijke evidentie (ook voor het bewustzijn over die idealen + het 

gebruik van media als informatiebron)  
- onderzoek Harrison: internalisering zou geen effect hebben bij kinderen  
- vervolgonderzoek Trekels & Eggermont: kinderen stappen wel mee in de 

verheerlijking van het ideaal (want leidt tot het hebben van vrienden, populair zijn,…) 
à vanaf het moment dat kinderen geloven dat wanneer ze voldoen aan het ideaal, ze 
beloond worden  

• Social learning: observationeel leren van modellen  
- dunne ideaal duidelijk aanwezig, blootgesteld aan positieve kenmerken + uitkomsten 

van modellen (bv. mooi uitzien à populair, goede job,…) en instructies gegeven om 
het ideaal te bekomen  
=> deze 3 elementen maken het gemakkelijk te leren van modellen  

• Social comparison: menselijke neiging om eigen positie te vergelijken met die van anderen  
- het is natuurlijk niet zo positief als we ons gaan vergelijken met 

onbereikbare/onrealistische idealen  
- wetenschappelijke evidentie bij meisjes en indicaties bij jongens (gemengde R) 

 
 
 
 
 

Socio-cognitieve modellen Cognitief-affectieve modellen 
Overtuigingen in iemands hoofd die worden 
gestimuleerd door de media en bijgevolg een 
invloed hebben op het eigen lichaam (vertaling 
naar attitudes over het lichaam) 

Voegt er een affectief aspect aan toe  
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Cognitief-affectieve modellen 
• Zelfdiscrepantie 

- manier van onderzoek: afbeelding tonen van dun naar dik voor mannen/vrouwen & 
duidt aan welk lichaam volgens jou het ideaal is  
=> op dat moment het verschil gaan berekenen met zelf (zelfdiscrepantie)  
=> verschil tussen zichzelf en het ideaal willen bereiken  

- actual-ideal discrepantie leidt tot teleurstelling (verschil tussen wie men is en wat 
men wilt zijn)  

- actuel-ought discrepantie leidt tot angst (verschil tussen eigenlijke ik en de ik die ik 
volgens anderen zou moeten zijn, het ideaal) 

 
=> 5 mogelijke verklaringen als manieren waarop het effect kan plaatsvinden  

Empirische evidentie  
• Meta-analyse vinden een matig-effect van media op lichaamsbeeld 

- maar grotere effecten voor adolescenten + voor magazines als medium (worden vaak 
doelbewust gebruikt om te zoeken naar tips en wat mooi is op dit moment)  

• Meeste studies zijn gefocust op internalisering: internalisering als verklaring waarom het 
effect plaatsvindt (mediatie)  

• Longitudinale evidentie, maar vrij zeldzaam 
- mensen op verschillende momenten ondervragen (naar bv. lichaamsbeeld, hoeveel 

media ze consumeren,…) 
- blootstelling aan televisie gelinkt aan hun daaropvolgende beschrijving 

lichaamsbeeld 
- vooral bij (jonge) meisjes 

• Experimenteel onderzoek  
- manier van onderzoek: mensen een survey laten invullen (peilen naar hoe ze zich 

voelen met hun lichaam)  
=> blootstellen aan een stimuli (ideaal lichaam) & post-survey  

- onderzoek Tiggemann: meisjes blootgesteld aan reclame afbeeldingen met 
ideaalbeelden/controlebeelden  
à meisjes die ideale lichamen zagen, voelden zich slechter met hun eigen lichaam 
dan de controlegroep (~ social comparison als verklarend mechanisme)  

 
! Social comparison hoeft niet altijd negatief te zijn: 

• Onderscheid self-improvement vs. self-evaluatie (automatisch en onbewust) 
- self-improvement = we willen onszelf verbeteren en gaan daardoor kijken naar de 

idealen die er heersen (ons inspireren, hoeft dus niet noodzakelijk negatief te zijn) 
- self-evaluation = zichzelf echt vergelijken met anderen om te zien wat het beste is en 

wat de eigen positie is  
• Self-monitoring = hoe minder iemand zich kan losmaken van wat hij/zij ziet in de media (laag 

in self-monitoring), hoe groter het effect  
• Schema activation en reciprocal relations  

- schema activation = iedereen heeft schema’s in zijn/haar hoofd (bv. een 
schoonheidsideaal) => wanneer we bepaalde mediabeelden gaan zien, kan dat 
schema getriggerd worden (geactiveerd) en dit leidt tot ontevredenheid 

- reciprocal relations = we hebben schema’s in ons hoofd en wanneer we aan iets 
gelijkaardig blootgesteld worden, wordt dit opnieuw getriggerd  
=> kans groot dat bij een experiment met stimuli je al eens blootgesteld bent hieraan 
en dus vertrekt van een basis 
=> media kan dus een effect hebben (schema in brein) maar ook dit effect kan een 
effect hebben op media (meer consumeren) = wederkerige relatie  
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=> als we het schema hebben, gaan we meer geneigd zijn om deze beelden te 
consumeren en dus een effect laten ontstaan  
=> vicieuze cirkel 

Moderatoren 
Kenmerken van media & de kijker 

• Media 
- dosis: hoe meer je consumeert, hoe groter de kans op een effect 
- realisme: hoe realistischer een beeld van een schoonheidsideaal, hoe realistischer 

ingeschat en hoe sterker het effect  
- context: bv. mannen die zwijgen bij foto model vs. die seksistische opmerking geven  
- objectivering: hogere mate van objectivering (gezien als object, los van 

persoonlijkheid, gevoelens) => sterker effect  
• Kijker/consument 

- etnische afkomst: blanke mensen zouden gevoeliger zijn voor het effect  
(~ westerse ideaal is vaak een blank ideaal, dus kans op het zich kunnen 
identificeren ermee is groter als je blank bent) 

- leeftijd: oudere mensen maken veel veranderingen mee in hun lichaam => gaan 
meer belang hechten aan wat anderen denken over hen => gevoeliger voor het effect 

- bestaande body image en eetstoornissen 
- body change efforts: de moeite die een persoon steekt in het veranderen van het 

lichaam à veel moeite leidt tot een grotere consumptie van idealen  
 
Meisjes versus jongens 

• Er is een verschillend ideaal voor meisjes en jongens  
- leidt tot verschillend gedrag: meisjes sporten om dunner te worden, jongens om 

spieren te kweken  
• Meisjes zijn gevoeliger voor een media-effect  

- door puberteit neemt het lichaamsvet van meisjes toe en dus komen ze verder te 
staan van het ideaal + mediaboodschappen zijn duidelijker en alomtegenwoordiger 
voor meisjes  

- GEVOLG: zich zorgen maken om het uiterlijk wordt iets heel normaal (uiterlijk wordt 
een integraal onderdeel van niet enkel het lichaam, maar ook van de identiteit)  

• Jongens zijn minder gevoelig voor een effect  
- door puberteit komen zij net dichter bij het ideaal te staan  
- ze zijn meer in staat om weerstand te bieden + identiteit is niet louter gebaseerd op 

het uiterlijk  
- ! opmerking: wil niet zeggen dat er geen effect mogelijk is  

à het effect is gewoon ‘voorwaardelijker’ (bv. dit moet er aan het beeld zijn om een 
effect te kunnen teweeg brengen)  

 

Conceptueel model  
Toont hoe context mee een moderator kan zijn  

• Ontwikkeling negatief lichaamsbeeld (en eventueel een eetstoornis) is een gevolg van 
constellatie van socio-culturele factoren waarvan media één is: 
- kind 
- microsysteem: ouders, vrienden, school 
- mesosysteem: overeenkomst tss microsystemen à resonance ! 
- exosysteem: media 

• We kunnen ons als individu dus vergelijken met verschillende lagen/niveaus 
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• Media is maar 1 enkel onderdeel van waarmee we ons vergelijken en die een effect kunnen 
teweegbrengen  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Het effect komt voornamelijk vanuit de peers (vrienden), maar het is genuanceerd door de media 

• Onze vrienden pikken op wat de media tonen, en onze gesprekken met hen worden vaak 
aangewakkerd door wat men ziet in de media (sterk verweven)  
- invloed van de media verloopt dus voornamelijk via de peers  

• Gevolg: we gaan kijken hoe onze vrienden tegenover de beelden staan  
- resonantie van ‘wat zeggen mijn vrienden erover’ en ‘wat toont de media mij’  
- eens ze leren hoe leeftijdsgenoten de idealen waarderen (en dus klein verschil met 

wat media zegt en wat vrienden zeggen) => beïnvloeding van de idealen  

Factoren die effecten kunnen tegengaan of verzachten 
• Inhoud 

- empowerment van meisjes in de media tonen (bv. meisjesvoetbal) 
- bv. body-positive content op media à ‘blij zijn met je lichaam, je nergens voor 

schamen’ 
• Media literacy 

- individuen duidelijk maken dat de beelden waaraan we blootgesteld worden vaak 
niet realistisch en haalbaar zijn  

• Media activism 
- proberen ons af te zetten van alle idealen in de media die ons een slecht gevoel 

geven (bv. body-positive elementen delen) 

Volgende stappen in onderzoek  
• Transactionele media-modellen nodig 
• Rekening houden met ontwikkelingen en het ecologisch systeem (belangrijke rol van peers!) 
• Sterkere meetinstrumenten nodig 
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Hoofdstuk 13: Media en seks(ualiteit) 
Inleiding 
Wie? Monique Ward 
 
Wat zijn seksuele media? Niet alleen expliciete blootstelling aan seksuele interacties in media (~ 
porno) MAAR ook in het algemeen ‘seksuele inhoud’ 

• Seksuele ondertoon bij mediabeelden 
• Bv. magazines die verwijzen naar seks en erover praten  
• Bv. vrouwelijke figuren (in games) die heel seksueel worden afgebeeld  

=> Inhoud die op één of andere manier inzicht geeft in de manier waarop seksuele relaties 
beginnen, hoe we ze behouden en hoe ze te beëindigen  

• Welke verwachtingen er zijn rond relaties,… (bv. veel seks hebben, want anders is je relatie 
slecht)  

 
Meta-narratief: overstijgt de afzonderlijke mediaverhalen die we tegen komen 

• Zoekt rode draad in al deze mediabeelden zoeken 
• 3 belangrijke bevindingen: 

1. Quasi-exclusieve klemtoon op het hedonistische aspect van seksuele beleving 
= Het is het aller belangrijke dat we seksuele bevrediging krijgen, het is genot, geen 
verantwoordelijkheden, plezierige aspect, niet gevaarlijk, geen risico’s aan verbonden  

2. Seksualisering  
= Loskoppeling van seksualiteit en het romantische/persoonlijke en sociale  

o de complexiteit wordt genegeerd, emoties en gevoelens worden niet in 
rekening genomen (er speelt veel meer een rol dan enkel seks in een relatie)  
=> loskoppeling van lichaam en persoonlijkheid (we zijn een seksueel object, 
niet echt veel inhoud)  

3. Media volgen een heteroseksueel script 
= Genderstereotypering van een seksuele relatie 

o een man wilt niet met emoties bezig zijn, mannen zien vrouwen als object, 
mannen zijn actief (op zoek)  

o vrouwen denken net wel aan die gevoelens, worden ook wel getoond als 
object maar moeten hun eigen limieten aangeven, passief  

=> We hebben dus typische patronen/verwachtingen over wat zowel vrouwen als 
mannen in een relatie brengen  

Negatieve effecten  
Effecten op seksuele cognities/attitudes en effecten op seksueel gedrag 
 
Seksuele cognities: 

• Mensen ontwikkelen positieve attitudes tegenover one-night-stands 
- alles is ‘casual’, heel open attitudes (heel aanvaardbaar) 

• Er zijn verschillende types onderzoek en verschillende seksuele cognities (waaronder de 
permissieve attitudes)  

• Percepties van het gedrag van peers  
- ! cultivatietheorie: hoe meer we naar media kijken, hoe meer we denken dat onze 

leeftijdsgenoten die gedragingen ook stellen  
- ! third-person effect: door media denken we dat onze leeftijdsgenoten er ook aan 

blootgesteld worden waardoor we denken dat ze die gedragingen meer stellen  
• Aanvaarding heteroseksueel script (~ mannen zijn seks-driven, vrouwen zijn objecten)  
• Attitudes ten aanzien van zichzelf en de partner/anderen (~ eigen 

aantrekkelijkheid/zelfbeeld + ideale relatie)  
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- t.o.v. partner: eigen beeld dat je hebt over hoe de eigen relatie eruit moet zien en 
daarmee je partner vergelijken  
à niet enkel eigen relatie, maar je kan ook heel pessimistisch worden over 
gewoonweg een relatie aangaan (mannen willen enkel seks)  

- t.o.v. zichzelf: vraag in onderzoek ‘zie je jezelf binnen dit en 5 jaar een one-night-
stand hebben?’  
à hangt samen met hoe een individu naar zichzelf kijkt  

 
 Seksueel gedrag: 

• Seksuele initiatie: geneigd zijn naar het hebben van seksuele activiteit 
- wanneer wordt eraan begonnen?  

• Seksuele gedragingen, niet-risicovol (kussen, aanraken) naar risicovol (onveilige seks)  
• Resultaten gevonden in zowel correlationeel + longitudinaal onderzoek  

 
Mediatoren  
Verschillende factoren die een rol spelen in het wel/niet stellen van seksueel gedrag, ons verband 
verloopt via de mediator 

• Seksuele cognities 
- bv. verwachtingen over de seksuele relatie, normatieve druk (denken dat jouw 

leeftijdsgenoten het gedrag al stellen), self-efficacy (in welke mate zie ik mezelf in 
staat het gedrag te stellen) & heteroseksueel script  

 
Moderatoren 
Versterken/verzwakken het effect, beïnvloeden het verband dat we vaststellen 

• Ouderlijke betrokkenheid (bv. praten over seks, regels opleggen bij mediagebruik,…)  
• Kenmerken van de mediagebruiker (bv. puberteit, gender, ervaring) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verklarende theorieën  

• Social Cognitive Theory 
• Cultivatietheorie: ondergedompeld worden in media gaat ervoor zorgen dat je visies 

overneemt  
• Schema theorie (!): hetgeen wat je ziet in de media gaat zich verder beïnvloeden in je hoofd 

(we slaan de beelden op als schema’s) en gaat daarbij je gedachten/gedrag beïnvloeden 
=> Media zijn slechts 1 factor! (~ Ecological Systems Theory) 
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Positieve effecten 
• Mainstream media  

- we krijgen informatie over seks via mediabeelden (tips, Q&A, series die bepaalde 
topics aanhalen zoals soa’s,…) 

• Entertainment education: didactische boodschappen in entertainment media die vaak 
gesteund worden door de overheid  
- ~ gebaseerd op de SCT (positieve figuren stellen juist gedrag en worden ervoor 

beloond, negatieve figuren stellen risicovol gedrag, transitional figuren beginnen 
slecht maar leren na een tijdje wat het juiste gedrag is) 

- verschillende onderzoeksmethoden 
o quasi-experimenteel: lijkt experimenteel, maar is het niet volledig  

à groepen met elkaar vergelijken 
o experimenteel: het wel of niet kijken naar media wordt gemanipuleerd  

à random toegewezen, groepen vergelijken, manipulatie  
o naturalistisch: op basis van algemene gegevens die we vinden gaan we ons 

effect afleiden  
à bv. kijken naar hoe vaak mensen ‘body-positivity’ opzoeken 
à bv. kijken naar de impact van een post van Elo Gabias 

Rol van selectie en interpretatie  
Mediagebruikers zijn niet zomaar passieve gebruikers van media-inhouden  

• We weten heel goed dat er seksuele elementen aanwezig zijn in mediabeelden, we hebben 
kennis over de inhoud door de aanwezige onderzoeksliteratuur 

• MAAR 2 kanttekeningen 
- niet iedereen zal seksuele inhoud consumeren 

à je eigen identiteit bepaalt welke mediabeelden je wel zal bekijken, en welke niet 
- de perceptie van seksuele inhoud kan ook verschillen tussen mensen 

à niet iedereen interpreteert dezelfde inhouden op dezelfde manier  
 
Media selectie = we hebben een actieve rol, we bepalen zelf aan welke mediabeelden we 
blootgesteld worden  

• Verschillende factoren die hierin een rol spelen 
- sexual readiness: ben je klaar voor bepaalde inhouden te consumeren of niet (~ 

puberteit, hormonaal)  
- media zien als een informatiebron (doet meer gebruiken) 
- identiteit van de gebruiker 

 
Media perceptie = we hebben een actieve rol in hoe we bepaalde mediabeelden interpreteren  

• Seksuele inhoud = controversieel (er zijn voor- en tegenstanders)  
• Mediaproducten = seks sells  
• Andere perceptie (zelfs door homogene groep), beelden worden verschillend ingeschat  

- bv. realistisch vs. niet realistisch vinden 
- bv. iets positief vs. negatief vinden  
- onderzoek Manganello: inhoudsanalyse van seksuele mediabeelden, adolescenten 

een tekst laten bekijken  
o resultaat: adolescenten konden samen met onderzoekers heel gemakkelijk 

aanduiden waar er seksueel gedrag was 
o MAAR vanaf het moment dat het ging over het ‘heteroseksueel script’,… was 

er een verschillende perceptie tussen respondent en onderzoeker  
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Opkomende onderzoekstopics  
 
Media & homoseksualiteit 

• Er is een dominantie van ‘heteronormativiteit’  
- er wordt fel gefocust op heteroseksuele relaties + stereotypes die er heersen rond 

man-vrouw in relatie 
- MAAR toename in minderheden (positieve trend) + minderheden halen vaak 

informatie uit media over hun relaties 
 
Media & seksuele agressie 

• Heel vaak wordt er een bepaalde dominantie geplaatst in de media  
- bv. verkrachtingsmythes (man tegenover vrouw), eigen limieten aangeven  

• Geweld in relatie: vaak in de media getoond als een individueel issue, niet over een 
fenomeen dat heerst in onze maatschappij  
à vaak gepresenteerd als iets individueel, niet als iets sociaal  

• Zowel in correlationeel als experimenteel onderzoek gevonden (verband tussen media en 
seksuele agressie)  

 
Media & (seksuele) objectivering 

• Objectivering = iemand tot een object herleiden (los van iemands gedachten, wil of 
gevoelens) 

• Objectiveringstheorie is ontwikkeld om een beter zicht te krijgen op hoe vrouwen vaak als 
object worden weergegeven (gezien als object voor de seksuele noden van een ander, 
dienen enkel daarvoor) 
- wat doet dit met vrouwen? opgroeien in dit soort context, met deze mediabeelden? 

o zelf-objectivering (hoe ik eruit zie is het belangrijkste, hoe ik me erbij voel is 
niet belangrijk) 
à bv. hakken dragen want belangrijk om knap te zijn, ookal doet het veel pijn  

o lichaamsontevredenheid 
o seksuele en mentale gezondheid  

• Invloed op de manier waarop we anderen zien 
- dehumanization: anderen mensen ook objectiveren  
- verminderende competenties: personen die seksueel getoond worden gaan we qua 

competenties lager inschatten (minder slim, minder voor zichzelf kunnen denken,…) 
- seksisme, vrouwenhaat, seksueel geweld  

à zowel vrouwen als mannen die opgroeien in een cultuur waarin individuen worden 
geobjectiveerd ~ seksisme, vrouwenhaat en seksueel geweld hangt met die cultuur 
samen  

Zelfobjectivering, zelfbeeld en seksuele gezondheid 
 
   
 Blootstelling aan media 
 à internaliseren van inhouden 
  à zelf-objectivering  
  (dingen zoals een wiskundetaak,... 
  worden minder B) 
  à invloed op zelfbeeld want 
   vergelijken met beelden 
  => rem op eigen seksueel traject 
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Objectivering en rape myths  
 
 
        
       Objectivering van vrouwen in games of muziek- 
       video’s 
       à objectivering van vrouwen over het algemeen 
       => rape myths: het verklaren via andere factoren 
        dan gewoonweg de dader (bv. rokje,…) 
 
 
 
 
 

Seksueel geweld en seksisme 
Steeds meer aangiften voor verkrachtingen, maar nog altijd heel veel mensen die seksueel 
geweld,… niet rapporteren  

• Wordt gepromoot door mediabeelden 
• Onderzoek die dit verband gevonden heeft tussen vrouwen die geobjectiveerd worden in 

mediabeelden en zelfobjectivering + gerelateerd aan het bieden van weerstand tegen 
#metoo beweging en het accepteren van rape myths  

Opkomende onderzoekstopics (extra) 
‘Pornografie gebruik in een relatie’  

• Heel moeilijk om te onderzoeken, mensen geven dit niet graag toe (maar onderzoek begint 
wel op te komen)  

 
2 belangrijke aspecten die bepalen of er positieve/negatieve effecten vanuit gaan  

• Inhoud van porno  
- onrealistisch (bv. man heel lang seks zonder te moeten stoppen), objectivering (bv. 

vrouw is onderdanig), gender stereotypisch  
- inhouden werken dus de effecten in de hand die net besproken werden  

• Samen of alleen kijken naar porno  
- prevalentie  
- positieve effecten: kan leiden tot open communicatie, seksueel experimenteren, 

frequenter seks hebben  
- negatieve effecten: onrealistische verwachtingen ten aanzien van je partner 

(ontevredenheid, druk,…) + wanneer partner naar porno kijkt kan dit aanvoelen als 
bedrog 
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Hoofdstuk 14: Slaap 
Achtergrondinformatie over slaap 
 
Wie? Liese Exelmans & Jan Van den Bulck 
 
Slaap: onderscheid tussen 

• Slaapkwaliteit en slaapkwantiteit 
• Slaaptype 
• Slaapefficiëntie (hoeveel tijd je doorbrengt in bed en hoeveel je effectief slaapt) 
• Slaaphygiëne: alle gedragingen waarvan we weten dat ze slecht zijn voor onze slaap (bv. je 

sterk inspannen voor het slapengaan, koffie drinken, schermblootstelling,…) 
• Slaapstoornis  

 
Slaapfasen 

• N1 = non-rem slaap; het gevoel hebben dat je 
in slaap gaan vallen; wegzakken 

• N2 = diepere slaap; slapper worden; geluid enz. 
gaan minder invloed hebben  

• N3 = diepe slaap; duurt 20-30min; groot 
herstelproces in het lichaam waardoor we ons 
de dag erna frisser voelen  

• REM (rapid eye movement) = droomslaap (kans 
het grootst om te dromen); laatste fase; brein 
heel actief 

• Tijdens je slaap zijn er gemiddeld 5 à 6 slaapcyclussen waarin je de fasen doorloopt  
- na één cyclus word je telkens (meestal onbewust) wakker, om te kijken of alles nog 

veilig is en je je nog goed voelt  
- wanneer soms bewust wakker? ziek zijn,… 

 
Two Process Model of sleep 
Process S = druk die je ervaart om te slapen 

• Homeostatic process die voor deze druk 
zorgt 

• Minst uitgesproken ’s ochtends, als je net 
hebt geslapen  

• Meest uitgesproken ’s avonds, als je al lang 
wakker bent (ogen vallen dicht,…) 

 
Process C = gevoel van alertheid 

• Circadian process 
• Zorgt ervoor dat je doorheen de dag telkens alert blijft, maar ’s avonds doet het de alertheid 

afnemen (lichaamstemperatuur daalt,…) 
• Slaaphormoon wordt geproduceerd zodat we voor het slapen moe worden  
• Grijze gedeelten: wanneer we kunnen slapen  
• Synchronisatie of entertainment: ons lichaam gebruikt verschillende cues in onze omgeving 

(bv. licht, geluid,…) om de 24 uur door te komen en te weten wanneer we moeten slapen  

 
 
 

Slaappatroon volwassene 
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Chronotype 
Chronotype = vertaalt zich in verschillend slaapschema’s en slaapgewoonten  

• 50% genetisch, MAAR ook leeftijdsgebonden  
• Bv. onderscheid tussen ochtend- en avondtypes 

- ochtendmensen: versnelde biologische klok + pieken in de ochtend 
- avondmensen: vertraagde biologische klok (voelen zich pas later actief) + pieken 

later op de dag  
 
Belang van slaap 
Slaap = motor van het lichaam 

• Te weinig slaap leidt tot: 
- nood aan suikers om jezelf wakker te houden, cravings (=> toename aan 

diabetespatiënten of obesitas)  
- invloed op ons gemoed (bv. zich zwakker, depressiever,… voelen) 
- geheugenproblemen (dingen vergeten) 
- hart- en vaatziekten op lange termijn 
- prestaties gaan achteruit (bv. studenten tijdens hun examens) 

Media-effecten op slaap (!) 
8u56min = gemiddelde tijd die kinderen spenderen voor een scherm per dag 

• Grote toename aan de tijd die we spenderen aan media  
• Grote toename van media in onze levens  
• Afname van slaap 
• Ontstaan van een spanningsveld 

=> Er is een causaal effect: is media de oorzaak voor deze afname? 
 
Verschillende onderzoeken: surveyonderzoek (vragenlijst invullen), experimenten (met manipulatie, 
causale relatie), observatiestudies en meta-analyses  
 
Adolescenten en slaap 
Twee belangrijke elementen: 

1. Adolescenten gaan over het algemeen graag later slapen 
- bij de puberteit verlaat onze biologische klok  
- de druk die we voelen en de kans om te gaan slapen treden pas later op in de avond 

dan daarvoor (sleep phase delay) 
- verschillende factoren die hierin nog een rol spelen: mediagebruik, contact met 

vrienden,… 
2. Adolescenten moeten vroeger opstaan dan vroeger 

- eis om vroeg op te staan ~ school (vooral in Amerika is dit vroeg) 
 
DUS adolescenten hebben veel slaap nodig (want ontwikkelingsprocessen spelen zich nog volop af), 
maar het is soms een hele uitdaging  
 
Verband slaap ~ media: adolescenten zijn een risicogroep 

• Slaap: ze gaan pas later slapen a.g.v. een verlate biologische klok  
• Media: ze zijn meer geneigd media te consumeren voor het slapengaan, ze willen hier meer 

autonomie in  
 
Evidentie voor de link media-slaap 
Verschillende meetmethoden 

• Polysomnography: de manier waarop we slapen wordt onderzocht, gebeurt in een 
ziekenhuis, zeer gedetailleerd  
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• Actigrafie: apparaat dat je rond je pols draagt en dat registreert hoe hard je beweegt met je 
armen 
- kan daaruit afleiden wanneer je slaapt en wanneer je beweegt 
- minder gedetailleerd (toont ons niet welke fasen,…), maar wel goed voor timing 

• Zelf-rapporteringen: verschillende vragen rond slaap aan een respondent  
- mensen kunnen zelf reflecteren over hun slaap 
- persoonlijke en subjectieve elementen worden zo ook meegenomen (ook interessant) 
- maar… minder objectief dan vorigen 

 
Ideale manier? Combineren van technieken, enerzijds een studie in het ziekenhuis en anderzijds 
mensen vragen naar hun slaapgedrag 
 
Media hebben een inhiberend effect = alle effecten zijn negatief (nachtmerries, minder uitgerust de 
dag erna,…) 

• Voornamelijk cross-sectioneel onderzoek 
• Voornamelijk kinderen en adolescenten  
• Nood aan experimenten  

ó Media hebben een faciliterend effect = media zijn positief voor onze slaap 
• Weinig steun hiervoor in onderzoek, media lijken niet echt te helpen 
• Bijna boemerangeffect: hoe meer tijd we spenderen aan media om zo beter in slaap te 

vallen, hoe slechter we slapen  
 
Onderzoek Exelmans & Van den Bulck: focus op volwassenen 

• Respondenten werden bevraagd via een interview (face-to-face) + steekproef goede 
afspiegeling 

• Onderzoek naar het gebruik van videogames en slaapkwaliteit 
• Variabelen: slaapkwaliteit o.b.v. verschillende elementen (duur,…),… 
• Resultaat: hoe meer ze videogamen, hoe minder en slechter ze sliepen + hoe hoger de score 

op 4 componenten (moeheid, insomnia, latere bedtijd en latere opstaantijd) 

Onderliggende verklaringen 
 

1. Biologische klok 
- hypothalamus: bloeddruk, lichaamstemperatuur, hormonen en melatonine 

(slaaphormoon zodat we moe worden)  
- licht wordt dus opgenomen door ons brein en heeft een groot effect 

o media: we worden blootgesteld aan kunstmatig, blauw licht => alarmeert ons 
om wakker te blijven  

- experimenteel onderzoek: 
o 3 verschillende condities: normaal, rode bril gaat blauw licht neutraliseren en 

blauwe bril gaat veel blauw licht binnenlaten 
o manipuleren hoe fel het licht is, hoe ver het van iemand zijn gezicht is en de 

kleurencompositie (vooral blauw licht is schadelijk)  
o resultaten: schermblootstelling leidt tot slechter slapen  

à vooral bij een langdurige blootstelling (anderhalf tot twee uur) 
à vooral effect op het slaaphormoon en de alertheid  
à effecten verschillen naargelang de verschillende manipulaties (kleur, 
afstand en grootte)  
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2. Displacement = tijdsgebonden proces dat bestaat uit de tijd van de schermblootstelling en 
de timing van de bedtijd + slaapduur 
- verkorting van de slaapduur door later naar bed te gaan  

o bij jongere mensen gevonden, niet bij volwassenen (daar geldt time-shifting)  
- grootste deel van de tijd die we spenderen aan media is ’s avonds, voor het 

slapengaan 
- we weten hiermee enkel de slaapkwantiteit, niet de slaapkwaliteit  
- meer mediagebruik => meer kans op displacement (verschuiven van slaaptijd) => 

sleep latency wordt opgeschoven (in slaap vallen) => kortere slaapduur 
- recent vernieuwd: 2 nieuwe fasen  

o bovenste model: duur van media duwt het moment dat we gaan slapen naar 
achter (= traditional sleep) 

o onderste model (recente met 2 fasen): mediagebruik voor bedtijd gaat de 
bedtijd later duwen + mediagebruik tijdens bedtijd gaat de beslissing om 
effectief te slapen later duwen (= two-step sleep) 

o ze hebben een slechte slaaphygiëne  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Arousal = fysiologische activiteit, spanning die je ervaart  

- ontstaat door de blootstelling aan media (bv. enge beelden,…)  
- weinig onderzoek hiernaar 
- onderzoek: slechtere slaapkwaliteit, meer moeheid en meer slapeloosheid als gevolg 

van een toename in arousal  
o verklaring 1: verhaal blijft op je hangen 
o verklaring 2: catastrophizing = nadenken over hoe weinig slaap je nog hebt, 

hoe belangrijk morgen is, terugdenken aan een discussie,… (piekeren) 
- cognitieve arousal werkt als mediator tussen binge viewing en 

slaapkwaliteit/moeheid/insomnia 

Toekomstig onderzoek 
1. Mediagebruik en slaap: domein in kinderschoenen  

- verschillende media die we kunnen gebruiken + uiteenlopende slaapvariabelen 
o we kennen slechts een algemene schets  

- proberen te verfijnen: onderzoek naar nieuwe media, interactieve media vs. passieve 
media, verschillende gebruikspatronen (bv. normale blootstelling vs. binge watching) 
 
  

2. Methodologische tekortkomingen m.b.t. meting van media  
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- timing (net voor bed of overdag), plaats (beneden of bed), gezelschap (alleen of met 
iemand anders die wilt verder kijken)  

- rol van content moet nog verdiept worden 
- rol van media-absorptie (in verhaal gezogen worden à invloed op slaap?) 
- verschillen in technologische eigenschappen? (hoeveelheid licht,…) 

3. Meer diversiteit in steekproeven 
- onderzoek bij volwassenen 

o verschillen met adolescenten en kinderen mogen vermoed worden 
o bv. bij kinderen en tieners is er sprake van displacement ó bij volwassen 

time-shifting (= ze gaan later slapen maar staan ook later op, dus weinig 
effect op slaapduur) 

- klinische steekproeven 
o U&G: redenen waarom mensen media gebruiken voor slapen? 

4. Klinische relevantie 
- hoeveel uur mediablootstelling is exact schadelijk? 
- voelen we het effect van media op onze slaap in het dagelijkse leven? 

5. Causaliteitsprobleem: wat is eerst? 
- één onderzoek dat toont dat voor kinderen en adolescenten de relatie ‘media => 

slaapproblemen’ geldt 
o voor jongvolwassenen is dit omgekeerd ‘slaapproblemen => media’ 

- onderzoek nodig om dit uit te zoeken  
6. Meer nood aan theoretische verdieping  

- toepassen van theorieën die we al kennen (in de mediapsychologie) op 
slaaponderzoek 

Take-away 
• Wat zijn de belangrijkste bevindingen in het domein van media en slaap? 

- waarom is er zoveel onderzoek naar adolescenten? 
- welke methodes worden vooral gebruikt, en wat betekent dit? 

• Wat zijn de belangrijkst verklaringen voor de effecten van media op slaap? 
- 2 modellen van slaap displacement  

• Wat zijn de belangrijkste tekortkomingen in huidig onderzoek?  
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Hoofdstuk 15: Media en gezondheid 
Inleiding 
Gastcollege van Femke Geusens  
 
Media en gezondheid: opdelen in 2 grote domeinen  

 
 
 
 
 

Strategische communicatie 
 
RECLAME 
Beste voorbeeld voor strategische communicatie 

• Bv. reclame voor medicatie (niet op voorschrift) 
• Bv. tandpasta, alcohol, tabak,… 

- in België bestaat er een tabaksreclame-verbod, maar wel posters of reclames op het 
punt waar ze verkocht worden (kleine winkels,…) 

o daar wordt er dus wel reclame getoond + plek waar de meeste jongeren 
blootgesteld worden aan reclame rond tabak 

 
Casestudy: alcohol 

• Wetgeving rond reclame (internationaal) 
- mag niet op jongeren gericht zijn, wel op volwassenen (bv. acteurs ouder dan 25) 
- geen overmatig gebruik getoond  
- mag ook niet afgebeeld worden als mood enhancement: om humeur te verbeteren en 

succes te verkrijgen  
• Probleem: wetgeving/regels worden in praktijk niet altijd even goed gevolgd  

(bv. bier gepresenteerd als iets gezellig, met vrienden, sfeerscheppend,…) 
• Onderzoek: interview bij adolescenten over hoe ze kijken naar alcoholreclame 

- 6 advertenties van verschillende producten + jongeren waren boven/onder de legale 
leeftijd 

- resultaten: 
o de meeste jongeren herinnerden zich één van de reclames gezien te hebben 

(hoge recall)  
o allemaal het gevoel dat de acteurs jonger leken dan ze echt zijn en dat de 

reclame op jongeren gericht was (ook minderjarigen) 
o de manier waarop alcohol voorgesteld wordt, zorgt ervoor dat het gezien wordt 

als iets dat sexy maakt, populair,… (bepaalde context die werd opgemerkt) 
o hoe leuker en jonger de reclames voorgesteld werden, hoe aantrekkelijker de 

participanten de advertenties vonden  
à erna het gevoel dat ze het eens wouden proberen en kopen 
à zet aan tot drinken (ook bij minderjarigen)  

 
 
 
 
 
 
 

Strategische communicatie Entertainment media  
Reclame  
Prevalentie 
Nieuws & actualiteit 

Traditionele entertainment 
Edu-tainment 
Sociale media (& internet) 
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Theory of planned behavior 
• Behavioral beliefs: wat verwachten mensen dat de uitkomst zal zijn van hun gedrag + de 

evaluatie hiervan (positief/negatief, wat is de kans,…) 
- bij alcohol: meer relax voelen (positief) en we schatten deze kans hoog in  

=> Attitude tegenover het gedrag (in dit geval: positief want goede uitkomsten)  
- speelt reclame het meeste op in  

• Normative beliefs: verwachtingen rond de normen die er heersen over bepaald gedrag + de 
motivatie om ons hieraan te willen houden  
- bij alcohol: we verwachten dat onze vrienden ook drinken, dat onze ouders kwaad 

zullen zijn,… 
=> Subjectieve normen = de gepercipieerde sociale druk die we voelen (bv. wanneer onze 
vrienden in de bar een pintje bestellen, gaan we minder snel een cola nemen) 
- geen echte aanwezige druk, slechts gepercipieerd (niemand zou het raar vinden als 

je gewoon een cola bestelt, maar toch ervaren we deze druk) 
- reclame speelt ook hierop in: tonen dat je vrienden waarschijnlijk bier drinken en je 

anders maar saai bent 
• Control beliefs: het gevoel hebben dat je zelf keuzes kan maken rond bepaald gedrag  

- omgevingsfactoren die maken of we zelf keuzes kunnen maken of niet (bv. alcohol in 
huis aanwezig, ouders die thuis zijn,…) 

 => Perceived behavioral control = het gevoel hebben dat we instaat zijn het gedrag te stellen 
- actual control: de echte controle (oud genoeg zijn, voldoende geld hebben,…) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
! Schema’s kunnen toepassen op andere topics dan alcohol en reclame 
 
PREVENTIE 
Gezondheidscommunicatie heeft als doel om ons gedrag aan te passen om gezonder te zijn  

• Bob-campagne, voedingsdriehoek,… 
 
Casestudy: tabak 
In België rookt 1 op de 5 mensen  

• Verschillende interventies in reclame sinds 2002 
- sinds 2002: op elke verpakking verplicht een waarschuwing zetten 
- sinds 2007: kleurenfoto’s erin zetten die gevolgen van roken tonen  

 
Extended Parallel Process Model 
Fear appeals = motivatoren die specifiek inspelen op angstgevoelens om mensen te overtuigen  

• MAAR helpen ze om ons gedrag aan te passen? (preventie) 
- verschillende resultaten 

• Hoe werken ze? Extended Parallel Process Model 
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Extended Parallel Process Model 
• Stimulus: we zien een 

waarschuwing op een pakje 
à 4 elementen: 
- severity (ernst) 
- susceptibility 

(kwetsbaarheid) 
- self-efficacy 

(hulpmiddelen om alles 
te vermijden) 

- response-efficacy 
(stappen die we exact 
moeten ondernemen) 

• Appraisals 
- perceived threat: zelf evalueren hoe ernstig de situatie is (gevolgen, kwetsbaarheid,… 

~ third person)  
o wanneer dreigingsfoto’s niet ernstig genoeg zijn, wordt er geen angst 

opgewekt 
- als mensen wel angst voelen, willen mensen die angst reduceren => danger/fear 

control ~ perceived efficacy (begrijpen welke stappen te ondernemen)  
• Outcomes: samenkomst van threat+efficacy gaan bepalen welk pad we nemen 

- danger control: als het nuttig is om de gevolgen tegen te gaan en als we het gevoel 
hebben dat we weten hoe/het kunnen  

- fear control: er is een dreiging, we kennen de gevolgen, we willen de angst 
tegengaan, maar we weten niet hoe  

o niet het gevoel hebben er iets tegen te kunnen doen  
o gevolg: het probleem en de gevolgen negeren  
o fear appeals hebben dan wel angst veroorzaakt, maar geen effectieve 

preventiereactie (niet op persoonlijk niveau) 
 
Psychologische reactantie  
Reactantie = gevoel van onze keuzevrijheid die wordt ingeperkt en die we willen beschermen  

• Er alles aan doen hun vrijheid terug te krijgen 
• DUS bij preventie is het daarom geen slim idee om te zeggen: ‘je moet stoppen met roken’ 

 
Health Belief Model 
ó Parallel Process Model: duidelijke stappen 
naar preventie 

• Dit model toont alle elementen die een 
invloed hebben op preventie, maar we 
weten niet helemaal hoe deze 
samengaan  

• Model is dus niet voldoende om de 
werking van fear appeals te begrijpen  

 
 
 
NIEUWS & ACTUALITEIT 
Het hoofddoel is vaak niet om ons gedrag aan te passen, maar om mensen te informeren over 
bepaalde feiten  

• Daarom zijn de effecten van nieuws vaak onbedoeld (ó reclame)  
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• Beïnvloeding op 2 niveaus: 
- persoonlijk: nieuwsbericht over borstkanker bij bekende persoon  

o gevolg: toename in het aantal mensen die een screening lieten doen 
o ander voorbeeld: berichtgeving over zelfmoord (bv. Avici) 

à aantal zelfmoordneigingen stegen erna + meer zelfmoordpogingen 
- maatschappelijk: bijvoorbeeld agenda-setting 

o de publieke opinie wordt deels bepaald door de media (het nieuws)  
o negatief: minder budget voor problemen die minder belangrijk worden geacht 

omdat ze minder media-aandacht krijgen (er vallen dus slachtoffers in andere 
domeinen) à krijgen daardoor bijvoorbeeld minder subsidies  

o side note: soms worden bepaalde topics bewust uit het nieuws gehouden, 
omdat producenten hun geld niet willen verliezen (medicatie voor zwangere 
vrouwen die schadelijk blijkt te zijn, tabak vroeger,…) 

Entertainment communicatie 
 
TRADITIONELE MEDIA 
Casestudy 1: alcohol 
Hoe vaak zien wij alcoholgebruik op televisie?  

• Onderzoek Keller-Hamilton: jongeren bevraagd over hun favoriete televisieprogramma 
- 9 afleveringen die gecodeerd werden per programma dat werd aangehaald 
- tabak: 1 referentie per 2 uur televisie  
- alcohol: 10 referenties per uur televisie  

• Onderzoek Barker et al.: 5 programmasoorten waar veel alcohol in voor komt 
- soaps (bv. thuis en familie), sport, kookshows, drama en animatie  

 
Social Cognitive Theory 

• Modeling & outcome expectancies  
• Middelengebruik wordt vaak getoond als iets positief (sfeerscheppend, zelden 

alcoholprobleem op televisie,…)  
• Acteurs zijn vaak ook zeer aantrekkelijk => we willen op hen lijken, hen nadoen  

 
Systematische review van 42 kwantitatieve studies 

• Invloed van middelengebruik op televisie op ons eigen gebruik? 
• Gezocht naar gepubliceerde, kwantitatieve studies 

- verschillende soorten media: televisie, video games,… 
- verschillende soorten middelen: alcohol, tabak, cannabis,… 

• Resultaten: 
- verband tussen tijd gespendeerd op media en het eigen middelengebruik  

o hoe groter het mediagebruik, hoe zwaarder het middelengebruik  
- roken: kijken naar media => toename rookgedrag 
- drugs: kijken naar media (specifieke genres) => toename gebruik drugs  
- alcohol: kijken naar media => verhoogd alcoholgebruik + verhoogd risicovol 

drinkgedrag (dus niet enkel vaker, maar ook meer) 
 

Casestudy 2: medische drama’s  
Het zien van medische drama’s heeft ook effecten op onze gedachten en gedragingen  

• Probleem: vaak geen accurate informatie in deze series (foute termen, handelingen,…) 
• Probleem: mensen gebruiken dit wel vaak als informatiebron  

- bv. slechts 5% van de reanimaties slagen, terwijl dit op televisie 90% is 
- invloed op onze risicopercepties & attitudes  
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- invloed op ons risicogedrag: hoe meer we kijken naar medische drama’s, hoe groter 
de angst voor auto-ongelukken  

- invloed op onze beroepskeuze: verband tussen kijken naar medische drama’s en een 
studie willen volgen in de gezondheidssector  

 
EDU-TAINMENT 

 
Hoe werkt edu-tainment als verhaallijn? 
Transportation Theory 

• We worden als mensen opgezogen in een bepaalde verhaallijn en laten de echte 
werkelijkheid even achter ons (samen met haar cognities)  

• Belangrijk element bij het beïnvloeden van mensen met een narratief: we denken 
convergent bij de elementen van het verhaal, we nemen de logica over 

• We ervaren tijdens de transportatie sterke emoties (emotioneel worden als iemand sterft, 
kwaad worden als een personage een bepaalde handeling stelt,…) 

• Na het kijken komen we terug naar de realiteit, met een blijvend effect van het narratief in 
het hier en nu (we fantaseren verder) 

• Combinatie van sterke emoties + aantal feiten die naar voren werden geschoven => 
counterarguing wordt uitgeschakeld  
- als we zijn getransporteerd in een verhaallijn, hebben we niet meer de neiging om 

tegenargumenten (divergent) te verzinnen als er ons bepaalde informatie wordt 
meegegeven  

- gevolg: we kunnen overtuigd worden door de beelden omdat we op het moment van 
kijken niet de neiging hebben om tegen de verhaallijn in te gaan (de logica klopt) 

 
HET INTERNET 
Gezondheidsinformatie in online context 

• We googlen symptomen, ookal klopt de informatie die we verkrijgen vaak niet  
• Probleem: overzelfzekerheid als je je symptomen hebt opgezocht  

- bv. de dokter niet geloven, want verschillend van wat het internet zegt  
- bv. 1/5 stelt zelf zijn diagnose wanneer er iets aan de hand is  

• Andere personen geraken er niet aan uit, wat leidt tot frustraties  
• Informatie is vaak niet betrouwbaar + bron wordt bij raadpleging vaak niet gecontroleerd 
• Social support: mensen die een ziekte hebben kunnen met andere mensen met dezelfde 

ziekte in interactie gaan (+) 
 
Casestudy: vaccinatie 

• Studie over anti-
vaccinatie & pro-
vaccinatie websites 

 
 
 

Edu-tainment als product Edu-tainment als verhaallijn 
• Expliciet doel om bij te leren  
• Hoofddoel is dus niet entertainment, maar 

informeren 
• Ludieke aanpak: entertainment is de 

manier waarop de info gebracht wordt 
• Meestal gericht op kinderen 
• Bv. dokter Bea 

• Ingebed in een breder verhaallijn 
• Hoofddoel is om mensen te laten 

ontspannen, niet perse informeren  
• Ook voor volwassenen 
• Bv. verhaal in Familie over 2 

homoseksuelen waarvan één HIV heeft 
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SOCIALE MEDIA  
Werkt anders dan entertainment (bv. televisie), want: 

• We kunnen zelf dingen online zetten, we maken zelf informatie aan (producenten) 
• We staan in verbinding met onze vrienden 

 
Theory of Social Normative Behavior 

• Descriptieve normen halen we uit het observeren van de gedragingen van anderen  
- bv. iemand die op instagram een wijntje drinkt in het weekend 
- wat we zien op sociale media heeft invloed op welke normen we geloven dat gelden 

• Geen 1 op 1 relatie à 3 moderatoren: 
- injunctieve normen = sociale informatie via anderen over hun atittudes en gedachten 

o bv. wat gewenst gedrag is, welk gedrag acceptabel is 
o door iets vaak te zien op sociale media denken we dat het gedrag meer 

geaccepteerd wordt (anders wordt het niet zo vaak gepost)  
o als we iets minder vaak zien => denken dat het niet echt geaccepteerd wordt 

(deviant gedrag) => minder geneigd zijn het gedrag te stellen 
- outcome expectations: de gevolgen van bepaald gedrag 

o als we geloven dat mensen een bepaalde gedraging vaak stellen, dat het 
geaccepteerd wordt EN dat het positieve consequenties heeft => kans groter 
om gedrag ook te stellen  

- group identity: mensen stellen soms bepaald gedrag om bij de groep te horen  
o als we het idee hebben dat veel mensen bepaald gedrag stellen (descriptief), 

dat het geaccepteerd wordt (injunctief) en dat het nodig is om opgenomen te 
worden in een groep => kans groter op gedrag 

Limitaties aan huidig onderzoek 
• Theorie vs. praktijk  
• Theorieën uit andere domeinen 
• Emotional appeals? 
• Ethische bezorgdheden 
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Hoofdstuk 16: Sociale media 
Inleiding 
Wie? Jesse Fox 
 
Sociale media = alle elementen te maken met het internet  

• Meer dan social networkingsites 
• Ze zijn voortdurend in verandering  
• Wat is de algemene deler? ‘Social media are masspersonal’  

- persoonlijke boodschappen die we naar een breed publiek gaan verspreiden  
-  affordances = kenmerken, features die sociale media sociale media maken  

o zich daarmee onderscheiden van de traditionele media 
o welke kenmerken zien we in sociale media vaak terugkomen? 

Sociale media affordances 
Onderscheid universeel vs. specifiek 

• Universeel: alle sociale media hebben dit kenmerk 
• Specifiek: hangen specifiek samen met een bepaald medium/site 

 
Universeel 

1. Interactiviteit = met het systeem zelf kunnen interageren (met de app, site,…) 
- MAAR ook interactiviteit met andere gebruikers van het medium (comments, liken, 

communiceren in games,…) 
2. Toegankelijkheid = sociale media zijn altijd toegankelijk, op ieder moment 

- MAAR betekent niet dat bepaalde factoren geen rol kunnen spelen hierin (bv. leeftijd, 
SES,…)  

- geen beperkingen in tijd en ruimte (tenzij persoonlijke beperkingen) 
3. Scalability = we hebben de mogelijkheid om onze berichten op grote schaal te verspreiden 

(bv. baby Pia) 
4. Visibiliteit = je inhoud is zichtbaar 

- je beeld je bij het verspreiden van inhoud in wie dit te zien krijgt (bv. blog over jezelf, 
foto,…) = imagened audience 

o beeld is vaak verschillend van wie het effectief te zien krijgt 
- ~ privacy issue 

5. Personalisering = we kunnen de boodschappen die we verspreiden personaliseren 
- tailoring = het aanpassen van je boodschappen, bv. filters gebruiken 
- choosing audience = je kan je eigen publiek samenstellen, bv. beste vrienden op 

instagram 
 
Specifiek 

1. Anonimiteit of identificeerbaarheid 
- ~ online disinhibition = hoe anoniem je bent, kan invloed hebben op hoeveel inhibitie 

je hebt (je inhouden of niet)  
- bv. sociaal onaanvaardbaar gedrag stellen als je anoniem bent (bv. cyberpesten) 

2. Synchronicity = je hebt controle over de timing waarmee boodschappen worden uitgewisseld 
- bv. antwoorden op een bericht op messenger (steeds meer conversational control)  

3. Editability = we hebben de mogelijkheid om onze inhoud aan te passen 
- dit beïnvloedt de manier waarop interacties verlopen  
- bv. welke van de 2 foto’s plaatsen, welke filter, welk tekstje,… 
- gevolg: presistence of messages = boodschappen blijven bestaan (bv. screens 

nemen van bepaalde chatberichten) 



 60 

4. Network associations = we kunnen zichtbare connecties leggen met andere gebruikers 
- we kunnen via sociale networkingsites in interactie gaan met anderen en een band 

creëren  
 
! Het kan goed zijn dat een bepaald medium ze allemaal heeft, maar over het algemeen zijn het 
specifieke elementen die niet op alles kunnen worden toegepast  

Types van sociale mediagebruik 
! Een individu kan in meerdere categorieën zitten 

• Sociale interacties en informatie uitwisselen  
- eerste functie van sociale media (informatie uitwisselen over zelf en in contact staan 

met anderen) 
- online communities worden gevormd: kunnen we naar toe gaan om te interageren 

met gelijke anderen over gemeenschappelijke interesses  
• Creëren van een profiel om zo relaties uit te bouwen (op Facebook, Instagram,…) 
• Nog verder: uitbereiding van dat persoonlijk profiel, doen aan zelf-presentatie  

- bv. social virtual worlds (bij de sims je eigen avatar maken met dezelfde PSH-
kenmerken als jou) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nog andere types die we zien voorkomen: onderscheid tussen content-based vs. locative  

• Content-based social media sites = participatory cultures (bv. Youtube, Pinterest,…) 
• Locative social media = doorgeven waar je bent, wat je locatie is (bv. map op Snapchat) 

Onderzoeksdomeinen en theorieën  
 
Sociale media & menselijke communicatie 

• Het kan onze communicatie ondersteunen 
- de communicatie gaat niet perse veranderen, maar wel vergemakkelijken  
- bv. ook doorheen de dag in interactie kunnen blijven met je partner  

• Het kan onze communicatie versterken  
- bv. klimaatmarsen: zo een groot evenement geworden via het gebruik van sociale 

media 
• Het kan onze communicatie veranderen  

- bv. voor je met iemand stuurt, leer je hem/haar al kennen door het profiel te 
raadplegen  

- de communicatie online verschilt steeds meer met face-to-face communicatie  
 
Verschillende domeinen waarin sociale media een invloed heeft:  

1. Zelf-presentatie, impression management en identiteit 
- affordances = asynchronicity (we hebben de timing in de hand), editability en 

anonimity 
- zijn we wel echt anoniem? 
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o fixedness-flexibility = soms hebben we de mogelijkheid om te spelen met wie 
we zijn op media, maar soms veel minder  

o fixed spaces = daar hangt onze online identiteit feller samen met wie we in de 
werkelijkheid echt zijn 

- voor adolescenten: exploratie + creëren van een ideal self 
o onderzoek rond sociale media focust zich fel op adolescenten 
o concept van internalisering speelt een rol: schoonheidsidealen die worden 

weergegeven door de maatschappij worden geïnternaliseerd  
2. Relaties 

- affordances = interactie  
- we leggen nieuwe contacten online (we maken connecties met anderen of versterken 

onze connecties die we al hadden offline)  
- MAAR daarnaast kunnen we ook in verband staan met connecties van je connecties 

o media spelen dus een invloed op al deze relaties  
o media multiplexity: we onderhouden onze relaties op heel veel verschillende 

manieren (online vs. offline,…)  
3. Disclosure en privacy 

- affordances = visibiliteit en personalisering  
- in welke mate geef je informatie bloot over jezelf aan anderen? 
- we verspreiden persoonlijke boodschappen naar een breed publiek (wordt visibel)   
- privacy paradox: je hebt altijd een voorstelling van wie je inhouden ziet, maar eigenlijk 

is de samenstelling heel verschillend van dit beeld (bv. meer mensen) 
à paradox: tegenstelling tussen de zorgen die mensen hebben over hun privacy en 
welk gedrag ze uiteindelijk stellen 

4. Sociaal kapitaal, social resources en sociale steun 
- affordances = toegankelijkheid, anonimiteit en visibiliteit  
- sociaal kapitaal = het bezitten van vele sociale relaties, een netwerk van mensen 

~ network connections (weak vs. strong connections)  
- kan omgezet worden in social resources (bv. sociale steun) 

5. Het psychologisch welzijn  
- bevestiging voor de social compensation hypothesis = zij die weinig sociale 

connecties hebben, worden rijker door gebruik te maken van sociale media (poor-get-
richer)  

- ook bevestiging voor de social enhancement hypothesis = zij die al sociale connecties 
hebben, krijgen er meer, verbreden hun netwerk (rich-get-richer)  

- ! afhankelijk van de aard van communicatie (bv. positieve en ondersteunende 
interacties vs. negatieve)  

6. Informatieverspreiding en evaluatie  
- affordances = anonimiteit, interactie en scalability  
- de evaluatie van berichten wordt vermoeilijkt door al deze elementen 
- bv. filter bubbels (wat is echt en wat is fake?) 

7. Politieke communicatie en collectieve actie  
- affordances = interactie, accessibility, network association en scalability 
- facilitatie van collectieve actie (we kunnen gemakkelijker mensen samenbrengen en 

engageren via sociale media) 
- MAAR daarnaast  

o spiral of silence: bepaalde mensen die net minder aan meningsuiting gaan 
doen want ze worden onderdrukt 

o beïnvloeding van stemgedrag 
o persoonlijke data wordt gebruikt met politieke doeleinden 

Studies rond sociale steun en psychologisch welzijn 
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Studie 1- Facebookgebruik en depressie (Frison & Eggermont) 
• Wanneer scrollen worden we geconfronteerd met de levens van anderen  

- meer kans op depressieve gevoelens  
- ! 1/8 jongeren gebruikte Facebook op deze manier (de levens van andere zien, op de 

hoogte blijven van de leuke activiteiten van anderen)  
• + 53% gebruikt Facebook om te chatten (! ook positief effect gevonden: praten met elkaar) 
• Deze 2 manieren worden gecombineerd door adolescenten en daardoor wegen ze elkaar af 

(we komen tot een 0 niveau van zowel positieve als negatieve effecten)  
à maar dit is niet voor iedereen zo, sommigen ervaren wel harder de negatieve effecten  

• Rekening houden met types FB gebruik  
- passief gebruik: negatieve gevoelens in de hand werken want vergelijken met 

anderen en zich daarom slecht voelen (~ sociale vergelijkingstheorie) 
- actief gebruik: gesprekken aangaan, zelf posten,…  

~ hyperpersonal communication theory: contextfactoren vallen weg (want online), 
waardoor mensen meer geneigd zijn om meer weg te geven over zichzelf  
=> persoonlijker dan in offline contexten (hyperpersonal)  
=> samenhang met positieve gevoelens  

- dus ook poor-get-poor hypothesis: zij die weinig in verbinding staan met anderen en 
bijvoorbeeld een passief gebruik hanteren => steun vergroot niet, je gaat je zelfs 
slechter voelen (dus niet voor iedereen dat 0 niveau)  

 
Studie 2 – Cyberpesten (Pabian & Vandebosch) 

• Hoe werkt cyberpesten? 
• Affordances = anonimiteit, geen beperking in tijd&ruimte en visibiliteit  
• Traditioneel pesten piekt tijdens middelbaar, cyberpesten volgt vaak pas later  
• Longitudinale studie bij 10-17 jarigen  

- profielen pesters en gepesten werden geanalyseerd (~ social evaluation)  
- resultaten:  

 
Studie 3 – Causaliteit (Verduyn et al.) 

• Gezocht naar causaliteit tussen het welzijn en het gebruik van sociale media 
• Resultaat: belang van onderscheid tussen actief vs. passief gebruik 
• Zij die media passief hadden gebruikt, voelden zich achteraf slechter dan zij die gevraagd 

werden te chatten,… 
 
CONCLUSIE = belang van de manier waarop men met bepaalde content omgaat  

Uitdagingen voor onderzoek  
• Sociale fenomenen en haar effecten zijn niet noodzakelijk ‘nieuwe en onbestaande’ 

fenomenen 
- heel vaak denken mensen dat er nieuwe effecten opdagen, maar is dit wel zo? 
- bv. ‘ghosting’ (niet meer reageren op een potentiële romantische partner) kunnen we 

ook terugvinden buiten sociale media door gewoon relaties te laten vervagen (niet 
meer af te spreken,…)  

- we zien fenomenen vaak verder gaan online 
• Geduld is noodzakelijk  

- werken met affordances (wat maken sociale media uniek en welke lijnen zijn er terug 
te vinden)  

- niet snel meegaan met alles, maar een globaal beeld behouden van wat er zich nu 
precies afspeelt  

• Diversifiëren in topics, populaties en sites 
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- bv. mensen die hun sociale mediagebruik tijdelijk stopzetten (wat zijn de motieven en 
de gevolgen?) 

• Betere metingen  
 
Betere metingen  
Verschillende problemen met metingen die nu gehanteerd worden:  

1. We vragen hoe vaak mensen bepaalde media gebruiken, maar vaak gaan de hypothesen 
over de inhoud/content van deze media => niet de juiste bevraging 
- oplossing: eyetracking (programma meet naar welke elementen op een platform het 

meest gekeken wordt) 
2. Het gaat vaak om zelf-rapporteringen  

- oplossing: inhoudsanalyse 
3. Vaak op zich gemeten maar is deel van iemands media-dieet en sociale ervaringen  

- oplossing: ecological systems benadering  
 
Ethisch onderzoek 
Makkelijk beschikbare data want alles is zichtbaar 
MAAR is dit ethisch? 

• Er is steeds expliciete toestemming nodig 
• Aandacht hebben voor de searchability van content 

- ookal loopt onderzoek anoniem, elke content is opzoekbaar en te linken aan een 
persoon (identificeerbaar) 

• Digital selfs = we blijven mensen, het is niet omdat we met online data omgaan dat er 
daarom geen echt persoon achter zit  

• Extra uitdaging: complex om andere extra persoon te analyseren op jouw profiel  
(bv. als je voor een respondent uitkomt op een foto met vrienden waar je geen toestemming 
van hebt) 

 
Opkomende sociale media platformen  

• Twitch 
- jezelf filmen tijdens het spelen van een game  
- je kan heel persoonlijk communiceren met 1 figuur, maar ook met veel meer mensen 

(groep, kijken hoe andere mensen in groep spelen,…) 
- veel elementen worden dus gecombineerd 

• Massively multiplayer online video games 
- unieke affordances 
- online figuur opstellen (agents) 

• Computer-generated agents  
- bv. ‘ik ben geen robot’ aanvinken à aan een robot uitleggen dat we geen robot zijn 
- steeds meer geavanceerd waardoor het steeds moeilijker wordt om te onderscheiden 

wat menselijke acties zijn en wat niet  
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H17: Individuele verschillen 
 
Wie? Mary Beth Oliver & Maja Krakowiak 

Inleiding/aanleiding 
• Zeer veel discussie over hoe groot media-effecten zijn  
• Noise ; ruis ; error  

- onverklaarde variantie: alles wat niet benoemd kan worden in het voorspellen van 
een bepaald gedrag/emotie/gedachte  

- mediagebruik is 1 stukje in de puzzel, maar voor de rest weten we niet zeker wat de 
puzzel nog aanvult  

- de ruis die meespeelt in heel het kader die waarschijnlijk afhangt van individuele 
verschillen  

• Eindeloze lijst van individuele verschillen  
 

1. Enjoyment/emotionele respons op media 
= Individuele verschillen beïnvloeden de reacties op mediaboodschappen  
 

A. Individuele verschillen als “needs” of behoeften  
- zie U&G theorie: ons mediagebruik hangt samen met welke behoeften we hebben 

(informatie, ontspanning,…)  
- ~ need for cognition: mensen die graag nadenken over alles, geïnformeerd zijn => 

het journaal, een documentaire,… 
- ~ need for affect: programma’s benaderen die een emotionele lading hebben  
- ~ sensation seeking: opzoek gaan naar spanning, arousal => opzoek naar 

actieprogramma’s, geweldprogramma’s, pornografie,… 
- Sensitivity Theory of Basic Desires  

o mensen hebben universele needs 
o ze verschillen niet in behoeften, maar in welke behoeften ze als prioriteit zien  

 
B. Individuele verschillen als “readiness to respond”   

- in welke mate ben je klaar om te reageren op bepaalde boodschappen? 
- ~ empathie: in welke mate je je kan inleven in de situatie van iemand anders, in 

zijn/haar gevoelens  
o veel empathie => droeviger zijn wanneer er iemand in een film ook droevig is  

- repressive coping style: vermijdend omgaan met bepaalde gevoelens, maskeren van 
emotional respons  

o als je zo met je emoties omgaat, heb je over het algemeen minder empathie 
=> minder betrokkenheid bij mediabeelden  

 
C. Individuele verschillen als “traits” of vaste kenmerken 

- trait = een persoonlijkheidskenmerk dat vast staat, waarvan we verwachten dat deze 
niet meer zal veranderen  

o blootgesteld worden aan bepaalde beelden hangt hier vanaf  
- ~ Big 5 (5 types die universeel voorkomen)  
- veel onderzoek hierbinnen naar mediageweld: agressie en hostility  

o meer betekenisvol  
o minder gevoelig voor distress, spanning 
o meer neiging dat slachtoffers het ‘verdienen’: zij die een agressiever karakter 

hebben, gaan minder de positie van het slachtoffer innemen + denken dat het 
slachtoffer het verdient 
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2. Media als expressie van individuele verschillen 
= Mediagebruik als uitdrukking van onze persoonlijkheid en individualiteit  

• Muziekvoorkeuren als centraal in ons zelfconcept  
- onze muziekkeuze blijkt een accurate reflectie van iemands persoonlijkheid  
- we gebruiken het onze persoonlijkheid weer te geven aan anderen  
- idem resultaat voor merkvoorkeuren (kleren tonen ook wie je bent, wat je karakter is, 

tot welke groepen je behoort,…)  
• Nieuwe technologie, nieuwe media  

- door nieuwe media (vooral sociale media) gaan we diepgaander tot zelfexpressie  
o bv. eigen profiel op Instagram of Facebook  

- ook hier opnieuw accurate reflectie gevonden met mensen hun persoonlijkheid (wat 
iemand post,…)  

 

3. Selectieve blootstelling aan en perceptie van mediaboodschappen 
= Mediaselectie reflecteert de mate waarin een boodschap nuttig is voor het bereiken van doelen, of 
consistentie met eigen gedachten en attitudes  
 

A. Selectieve blootstelling 
= Bewust opzoek gaan naar bepaalde media-inhouden ~ PSH 
- cognitieve dissonantietheorie: een hele onaangename staat die je ervaart wanneer 

wat je ziet/doet/… niet overeenkomt met wat je denkt  
=> ons blootstelling aan datgene dat wel congruent is met wie je bent  

- Klapper: mensen gebruiken bepaalde media om hun eigen gedachten te versterken  
- bv. nieuwsconsumptie: Fox trekt weinig democraten aan (wel republikeinen)  

 
B. Selectieve perceptie  

 = Onze blootstelling is niet altijd bewust  
 à als we incidenteel blootgesteld worden aan een  beeld die verschilt van wie we zijn, lopen 
 we het risico dat het incongruent is  
 à er alles aan doen om elementen eruit te halen die toch overeenkomen met wat we 
 denken  

- boodschappen op een bepaalde manier percipiëren zodat deze wel congruent zijn 
o bv. enkel sympathie voor personages die overeenkomen met onze visie   

- individuele verschillen 
o verschillende interpretaties van een mediabeeld  
o baised assimilation (manier 1): ik zie dat iets incongruent is => we gaan enkel 

letten op dat wat WEL congruent is met gedachtegoed  
(bv. in een politiek debat enkel fatsoenlijk luisteren naar politicus die jij volgt, 
voor de rest slecht luisteren en tegenargumenten zoeken)  

- hostile media perceptions (manier 2): datgene dat tegen je gedachten ingaat zien als 
hostile (vijandig) => tegen deze beelden ingaan (er minder aandacht aan besteden)  
ó baised assimilation: net meer aandacht besteden aan datgene dat wel congruent 
is  

=> Suggereren beiden dat respons op mediaboodschappen bestaande beliefs zullen 
versterken  

4. Individuele verschillen en effecten op de kijker/gebruiker  
Minder aandacht qua onderzoek (moeilijk om al de individuele verschillen mee te nemen in een 
onderzoek), maar over het algemeen 2 onderzoekslijnen: 
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A. Als moderatoren  
= een variabele (persoonlijkheidskenmerk) die het effect tussen bijvoorbeeld TV en slaap zal 
versterken/verzwakken  
- ELM: individuele verschillen beïnvloeden hoe wij nadenken over een bepaald beeld 

en dus welk media-effect er optreedt  
- Bushman: bestaande cognitieve networks als voorwaarde voor geweldeffecten 

(priming)  
 

B. Als afhankelijke variabelen  
 = de uitkomst van het media-effect, lange-termijn effecten op wie we zijn 

- cultivatie: mediagebruik kan individuele verschillen veranderen, hen veranderen op 
lange termijn  

- priming, social learning: ervanuit dat een langdurige blootstelling leiden tot bepaalde 
kennisstructuren in ons brein (meer gewelddadiger, meer oppervlakkig,…) => 
persoonlijkheidstype opgewekt/afgevlakt hierdoor  

- desensitization: ongevoelig worden voor bepaalde dingen (bv. geweld)  
=> kan leiden tot desensitized personality  

 
SCHEMA 

• Proposition 1: 3 factoren die een invloed hebben, voorspellers (prop 3 role 1) 
- dispositional  
- developmental: je ontwikkeling, welke leeftijd je hebt,… 
- social: je omgeving  

• Proposition 3 role 2: moderatoren die een invloed hebben op het effect  
• Individuele verschillen kunnen zowel voorspellers als moderatoren (beïnvloedt door 

mediagebruik, als resultaat van het mediagebruik) zijn van een media-effect  
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Take-away 
• Probleem van ‘noise’, onverklaarde variantie => rijkdom van individuele verschillen 
• Individuele verschillen spelen een rol op verschillende manieren, niet onrechte concluderen 

dat media-effecten triviaal zijn 
• Maar… theoretische noodzaak voor opname van individuele verschillen (bv. gender) 

 


