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OVERZICHT CURSUS 
 
Theorieën 
− Agenda-setting 
− Framing 
− Cultivatie 
− Social cognition 
− Social-cognitive theory 
− Elaboration Likelihood Model – ELM 
− Uses & gratifications 
− Third person effect 

 
Topics & perspectieven 
− Geweld 
− Angst 
− Seks 
− Sociale media 
− Body image 
− Individuele verschillen 
− Games 

 
Les 1 – Inleiding 
 
Definitie media-effecten 
= responsen van individuen/groepen/organisaties… als gevolg van blootstelling/verwerken/reageren 
op media boodschappen 
 geen neutrale definitie ! 
 
VB – verwachting van Belgische gevangenis: lijkt op Amerikaanse gevangenis 
 wereldbeeld geconstrueerd op basis van overtuigende media – interpretatie vanuit media kader ! 
 staan we enkel bij stil op moment confrontatie met wat anders is dan we verwachten 
 geeft inzicht op media-effecten (cognitieve processen) 
 
Hypothese invloed media-effecten:  
 zijn er nog dingen niet beïnvloed door media?  “Het doet wellicht veel” 
 
Doelen van wetenschap 
1. Voorspellen 

= wat er in toekomst gaat gebeuren 
− menselijk gedrag is erop gebaseerd 
− media-effecten VB voorspellen welke kinderen vatbaar zijn voor geweldeffecten 
− wel beperkingen aan voorspellingen 

2. Verklaren 
= in bredere context plaatsen 
− begrijpen hoe bepaalde dingen met elkaar gelinkt zijn 
− voortdurend verder opbouwen 
− media-effecten VB verklaringen voor geweldeffecten 

3. Begrijpen 
= volgorde van causale gebeurtenissen kennen 
− Is er oorzaak/gevolg? Wat speelt waarop in? 

VB omgekeerde theorie: slechte schoolprestaties zorgen voor bepaald mediagebruik 
− ontstaat uit goede verklaring 
− media-effecten VB welke stappen bestaan tussen blootstelling & gedrag 
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4. Controleren 
= gevolg van voorspellen, verklaren & begrijpen 
− kennis uit vorige stappen zorgt voor onderbouwde conclusies (ideale wereld) 
 bredere context van wetenschappelijk onderzoek 

− kennis omzetten in iets dat samenleving vooruit kan helpen 
− media-effecten VB rating systemen films/games 

VB kijkwijzer in NL met symbolen over inhoud film (spin voor eng) – filmmakers geven zelf 
rating – controle door commissie als er klacht is  
 PROF heeft moeite positie in te nemen vanuit kennis media-effecten – is er wel genoeg 
kennis om conclusies te trekken? 

 
Hoe doelen bereiken 
1. Theorie   ≠ idee 

− bestaat uit meer dan 1 statement 
− kernconcepten & onderlinge relaties bepaald 
− testbare hypotheses 
− wisselwerking tussen theorie & observaties 

2. Falsifieerbaarheid 
− hypothese kunnen bevestigen/ontkrachten 
 vooraf zeggen welke observatie hypothese kan weerleggen   VB alle zwanen zijn wit 

− voordeel van twijfel tot je het kan ontkrachten 
3. Creativiteit 

− theorie door mensen gemaakt uit bepaalde maatschappelijke context 
− logische theorieën meer ernstig genomen 

4. Generaliseerbaarheid 
= toetsen aan data  theorieën zoeken over allerlei situaties (idealiter ook toekomstige) 
− wetenschap zoekt algemene patronen 
− zo weinig mogelijk variabelen om te verklaren 
− case studies < kennis verspreiden algemene patronen 

5. Objectieve waarheid ontdekken 
− bestaat er wel een objectieve waarheid? 
 makkelijk verondersteld dat er wél objectieve waarheid is 
VB invloed media op kinderen?  invloed niet bij alle kinderen hetzelfde 

6. Sceptisch blijven 
− altijd controverses mogelijk 
− geen definitieve conclusies – nooit denken dat het afgerond is 
− meer wetenschappelijke consensus krijgen via meer onderzoek 

 
Toekomst media-effecten onderzoek 
Al veel onderzoek naar effect van media op attitudes/gedrag/cognities 
 meta-analyses geven vrij consistente effectgroottes VB gezondheidscampagnes rond r=0.20 

− +/- onmogelijk alles te vergelijken 
− veel studies kijken naar bepaalde relatie tussen dingen VB mediagebruik & schoolprestaties 
− veel variatie in studies maar onderzoeken +/- zelfde relatie 
 studies vergelijken –gemiddelde samenhang proberen te berekenen 
VB gewelddadige videogames r=0.8-0.19  statistisch niet echt veel 
 wel heel consistente samenhang in alle studies – nergens geen effect 
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Samenhang: 
= tussen 1 (perfecte) en 0 (geen)        ≠ causaliteit 
− in media-effectonderzoek vaak kleine effectgroottes ! 
 NUANCE – meeste media-effecten zijn klein omdat je kijkt naar verschillen, baseline is al hoger 
dan 0 want media heeft op iedereen effect vandaag 

− moeilijk maatschappelijke relevantie bepalen 
 
Kritiek op media-effectonderzoek: 
− vanuit onderzoeksveld naar zichzelf  
 zorgt voor meer onzekerheid  nadruk op falen effect vinden – verlies aan interesse externen 

− tegenstrijdig met dagelijkse ervaring 
 veel sterke media-effecten zichtbaar – waarom moeilijk zichtbaar in onderzoek? 
 zijn kleine effecten goede representatie van realiteit? 

 
Uitdagingen media-effecten onderzoek 
= verklaringen voor kleine effectgroottes ! 
1. Verbetering meetinstrumenten 
 problemen: 

− heel moeilijk te meten 
− weinig consensus over hoe concept meten 
− weinig consistentie in meting variabelen 
 veel zelf-gerapporteerde data 

− cognitieve problemen: herinneren 
− motivationele problemen: sociaal wenselijke antwoorden 

− nieuwe media technologieën 
 mediagebruik ka  overal, altijd, simultaan 

 oplossingen: 
− geen globale blootstelling meten – specifieke metingen doen 
 focus op een media-inhoud/titel/medium/technologie + inhoudsanalyse 

− herkenning meten ipv herinnering 
 bij niet te grote populatie boodschappen – minder motivationele problemen 
! let op voor false recognition 

− validatie van methoden verbeteren – standaardisatie nodig! 
 
2. Te weinig aandacht aan conditionele media-effecten 

− geen gelijke ontwikkeling effecten bij iedereen  
 sommige groepen mss wel effect 

 problemen: 
− vooral groter effect op hele publiek onderzocht – zochten generaliseerbaarheid 
− potentieel grote media-effecten niet genoeg onderzocht 
− individuele verschillen gezien als ruis – uitgeschakeld via randomisatie/controlevariabelen 
 oplossing: 
− specifieke hypotheses over verwachte effecten op specifieke groepen mensen 
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3. Te weinig bezig met cumulatieve theorie testen 
− onderzoeken zouden op elkaar moeten bouwen, niet naast elkaar  
 moeilijk om zo consistent te zijn 

− media-effecten gemedieerd door verwerking boodschap  onderzoek doet dit niet! 
VB onduidelijk welke effecten van welke soorten media geweld welke types  agressief gedrag 
beïnvloeden en welke  cognitieve, fysiologische en emotionele  processen dit verklaren 
 theorieën specifiëren processen niet voldoende 
 weinig toegankelijkheid tot theorieën 

 
4. Te weinig op zoek naar transactionele media-effecten 
 probleem: 

− gaan uit van éénrichtingsverkeer oorzaak/gevolg 
 oplossing: 

− rekening houden met transactionele modellen 
= wisselwerking – effecten spelen op elkaar in 
 omgekeerde ook mogelijk – gevolg heeft invloed op oorzaak 
VB VB mediagebruik & schoolresultaat 

 
5. Nieuwe media = nieuwe theorieën & onderzoek 
 probleem: 

− mass self-communication  self generated media effects (direct/indirect) 
! media-inhoud niet meer éénrichtingsverkeer 

 oplossing: 
− focus op productie processen, niet enkel receptie processen 

 
Les 2 – Agenda setting 
 
Agenda setting 
= topics in het nieuws/op publieke agenda zetten (public relations)  publieke opinie beïnvloeden 
 (nieuws)media bepalen waarover we denken – NIET wat we erover denken  
      ∼ beïnvloedt hoeveel belang topics krijgen – salience/prominentie van topics 
 Eerste niveau agenda setting 

= topics die prominent zijn in media, worden prominent in mensen hun gedachten 
 
Kenmerken: 
− strijd om aandacht voor topics 
− eerste stap in vorming van publieke opinie (PO) 
 politiekers proberen PO te begrijpen/beïnvloeden – media speelt er een rol in 

− 19de eeuw voor het eerst aandacht voor opinie van het volk 
 
Context: 
− Communicatiewetenschap vroeger vooral focus op ernstige topics 
− Publieke opinie een van belangrijkste concepten in sociale wetenschappen (zo ook ontstaan) 
 niet eenduidig, niet één publieke opinie 
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Historische context 
− 1940/60 – Lazarsfeld: limited effects model 

= als er effect is, dan is het minimaal/beperkt 
 oude visie op media-effecten – via empirische vaststellingen 
     = voor-situatie > blootstelling > na-situatie  
      duidelijk verschil nodig + verband tss blootstelling & gevolg 
      gevolg: media-effecten niet zo groot als vaak werd aangenomen ! 
 nieuwe visie: 
      = geleidelijke evoluties / media kan ook voor geen verandering zorgen 
       agenda setting gaat uit van continu dynamisch proces 

− Walter Lippmann: beeld samenleving = mentale constructie 
! zijn ideeën over publieke opinie waren heel invloedrijk 
= we kennen wereld niet – voorstelling gemaakt in ons hoofd via indrukken 
 media hebben er sterke invloed op – wereld begrijpen via wat je toegeworpen krijgt  
 geen accuraat beeld van samenleving maar bestaat ook niet ! 

− 1972 – McCombs & Shaw: media geven prioriteit aan campagnethema’s 
Onderzoek: overeenkomst tss topics in media & plaats ervan in wereldbeeld mensen 
Hypothese: nieuwsmedia geeft aandacht aan bepaalde topics & dat heeft invloed op mensen 
Procedure: onbesliste kiezers moesten dominante thema’s in media tijdens 
presidentsverkiezingen rangschikken – op 9 tijdstippen getest 
Resultaat: lijst nieuwsthema’s & wat mensen belangrijk vinden waren heel gelijkaardig ! 
 veel aandacht in media > belangrijk voor mensen 
Veralgemeenbaarheid: 
 heel veel gelijkaardige studies – meta-analyse: r=0.53 
      ∼ onwaarschijnlijk sterk voor media-effecten! 
      ∼ meer evident want hoge relatie & veel soorten onderzoek – versterkt resultaat 
           bij één soort onderzoek bestaat kans dat meting illusie geeft van maatsch. fenomeen 
 nieuws biedt selectief beeld! 

− McCombs & Shaw: alternatieve hypothese – selectieve perceptie 
! kreeg minder steun 
= wat mensen belangrijk vinden, krijgt veel aandacht in media 
 voelt media belang aan of speelt het in op lezers die enkel lezen wat ze belangrijk vinden? 
 

Voorbeelden: 
− studie: NYT meer aandacht burgerrechtenbeweging = gevolg van groeiend belang in samenleving 
− studie: meer aandacht voor EU in media zorgde voor meer belang in samenleving 
− experiment: journaal met andere klemtoon  meer aandacht = belangrijker gevonden 
 
Klassieke correlatie met agendasetting ↔ relatie tss nieuws & realiteit 
 topics met aandacht niet per se belangrijk in maatschappij – bijna onbestaande relatie 
VB drugsproblematiek in nieuws betekent niet dat het een echt probleem is, ook niet opbouwend 
 minder goede methode want gaat ervan uit dat realiteit bestaat & in statistiek samen te vatten is 
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Acapulco typologie – McCombs (2004) 
Ontstaan tijdens twijfels over bestaan van agendasetting 
 studies agendasetting op individueel niveau 
concludeerden dat het niet waar was 
Publieke opinie is geen individueel fenomeen maar 
geaggregeerd !!! 
 patroon in individuen komt overeen met nieuwstopics 
 
Perspectieven op agendasetting: 
1. Competition 

= volledige nieuwsagenda + volledig publiek/aggregated data VB Vlaanderen 
 dit is agenda setting volgens McCombs – belang van nieuws over hele publiek samen 

2. Automaton 
= volledige agenda + individu 
 nieuwsagenda letterlijk gereflecteerd in ieder individu 
 tegenovergestelde van wat agenda setting is volgens McCombs 

3. Natural history 
= nieuwstopic + volledig publiek 
VB NYT burgerrechten beweging 
 afgeleide van agenda setting (alternatieve benadering ervoor) 

4. Cognitive portrait 
= nieuwstopic + individu 
 afgeleide van agenda setting – soms nodig inzoomen om cognitief psychologisch mechanisme 
te achterhalen dat nodig is om agenda setting te doen ontstaan 

 
Tweede niveau – kenmerken 
= kenmerken/attributes die aandacht krijgen in media VB Maggie De Block & gewicht 
− wordt dominante kenmerk waaruit publieke opinie topic/persoon benadert 

VB mentale gezondheid topic bij Trump  Clinton ook bekeken vanuit dat relevante perspectief 
− onderzoek – mensen vinden kenmerk/perspectief belangrijker dat media naar voor schuift 

VB KKK – vrije meningsuiting vs verstoring van openbare rust 
− niet 100% zuivere benadering ! 
− +/- framing theorie 
 McCombs verloor dat uit het oog en zo agenda setting theorie verwaterd 

 
Need for orientation – NFO 
= individuele verschillen in de nood voor oriënterende cues & achtergrondinformatie 
Context: onderzoek nog steeds gericht op media dat invloed heeft op iedereen 
 beter onderzoeken bij specifieke groepen 
 
Continuüm – thema’s die ons interesseren (obstrusive issues) & niet (unobtrusive) 
 agenda setting werkt vooral voor thema’s die jou niet raken (unobtrusive) 

− werkt niet goed bij iets wat je al belangrijk vindt – geef je al aandacht aan 
− uitzondering: thema’s die jou persoonlijk aanbelangen 
− beter alternatief: NFO (laag/gem/hoog) 
 geeft correcter beeld van variabiliteit in agenda setting 
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Hoge NFO 
= als iets relevant is voor jou maar onzeker over 
− voorspeller van nieuwsconsumptie 
− modereert agenda setting: maakt relatie tss nieuws & publieke agenda sterker 
 moderator = derde variabele die relatie tss twee variabelen anders maakt 

VB studie bij onbesliste kiezers (McCombs & Shaw) – hoge NFO 
 vooral bij hoge NFO wordt dat effect verwacht (stonden ze toen niet bij stil) 
 NFO minder belangrijk voor 2de level agenda setting 
 
Consequenties 
− Opinievorming 
 vooral studies rond belangrijke thema’s – link tussen agenda setting & opinievorming 

− Priming & attribute priming 
 zie latere les 

− Wie bepaalt agenda? & Hoe wordt agenda bepaald door nieuwsmedia? 
 krijgt meer aandacht in onderzoek (journalistiek milieu, samenst.redactie, eigenaar medium…) 
 VB Greenpeace veel moeite om op agenda te komen – redacties hadden probleem niet door 
      mechanismen in samenleving vertraagden agenda setting – door bewuste strategieën  
          en/of blinde vlekken in wat mensen weten 

− 3de niveau agendasetting – McCombs 
= niet enkel thema’s en kenmerken maar ook hoe ze in zelfde combinaties voorkomen 
 worden geheel van thema’s & kenmerken – samen getoond als wereldbeeld 
 publiek maakt zelfde associaties !M 
 +/- cultivatietheorie & aantal andere 

 
Les 3 – Framing theory 
 
VB denkoefening: public health programs met risico’s 
− Mensen kiezen optie met minste risico  
 invloed door framing van zelfde boodschap 

− Winst aantrekkelijker dan wat je verliest 
− Ander perspectief van zelfde verhaal heeft ander effect 
VB denkoefening: voorspelling obv profiel persoon 
− Kans groter dat aan 1 voorwaarde voldaan is dan 2  
 je kan mensen misleiden door meer informatie te geven !!! 

 
Framing 
= hoe informatie gepresenteerd wordt (frame) beïnvloedt hoe mensen het verwerken 
 frames zijn abstracties die structuur aanbrengen in de betekenis die in boodschap gelegd wordt 
 niet neutraal !!!   VB ‘vluchtelingencrisis’ 
       positieve & negatieve opinies over framing 
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Oorsprong 
• Sociologisch 

o Attributietheorie – Heider 
= omgeving interpreteren vanuit oorzaak/gevolg 
 we kunnen niet zonder interpretatiekaders 
VB geometrische figuren bewegen op scherm > mensen maken narratief: rondje is gemeen 

o Frame analysis – Goffman / primary frameworks 
= alles in sociaal-geconstrueerde categorieën plaatsen voor infoverwerking 
 omgeving geïnterpreteerd via elementaire/essentiële interpretatiekaders (lichtjes bewust) 
 kapstokken voor succesvolle com – inspelen op frameworks voor publiek beïnvloeden 

• Psychologisch 
o Frames of reference – Sherif / reference dependency 

= niet bewust van interpretatiekaders – je kan niet anders dan ze gebruiken 
VB dominant (fout) frame dat armoede individueel veroorzaakt is 

o Reference dependency – Kahneman & Tversky ∼ interpretatief schema 
= we kunnen niet zonder & kan worden opgewekt 
 in kaart gebracht hoe mensen keuzes maken – toegepast in domein risicovolle keuzes 
 prospect theorie 

 
Verwante processen    niet helemaal hetzelfde als framing ! 
• Information effects 

= onmogelijk frame te isoleren van inhoud/informatie  komen altijd samen voor 
− nieuw issue: info & frames wellicht nodig 
− ingebed issue: publiek weet waar het over gaat  frames genoeg voor effect  

VB foetus vs baby  genoeg om ander perspectief te creëren 
• Persuasion effects 

= manier van inhoud voorstellen beïnvloedt attitudes in voorspelbare richting 
Verschillen met framing: 
− persuasion is niet per sé intentioneel (verschillende processen) ↔ framing wel 
− verschillende uitkomsten 
 persuasion wil attitude veranderen = attitude effect 
 framing wil interpretatie beïnvloeden = interpretatie effect 

• Agenda-setting effects 
 gelijkenis vooral met 2de niveau agenda setting 
 verschil: accessibility vs applicability  werken wel samen ! 

− Accessibility effect 
= wat vaak uit geheugen opgehaald wordt, is makkelijker te herinneren 
     stapel papieren = geheugen – denk je aan iets, dan komt het bovenaan 
 agenda setting 
VB veel blootstelling aan politie waardoor je gemakkelijk beeld kan voorstellen 

− Applicability effect 
= observatie/interpretatie omgeving is gebaseerd op geheugen/associaties vormen 
 framing 

 
Werking geheugen: 
 als je aan iets denkt, link je direct ook andere concepten eraan   VB politie & criminaliteit 
 framing brengt die associaties naar oppervlakte !  
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 framing als proces voor interpreteren = zowel accessibility als applicability 
       iets is makkelijker te interpreteren als je er vaker aan denkt/mee in contact komt 
       acc: herhaling van frames is essentieel in onderzoek / app: connecties in nieuws 

 
Frame building – framing als afhankelijke variabele 
 frame contest = welke frames centraal staan  kleine kans dat andere gebruikt worden 

− Nieuwsproductie 
 normen & waarden, organisatorische beperkingen, externe druk, routines, ideologieën 

− Beïnvloeders 
 inconsistente bevindingen over success rate 

− Culturele context 
 belang van cultural resonance – Van Gorp: cultural stock of frames 

 
Frame setting – framing als onafhankelijke variabele 
= mate dat media erin slaagt om frame in maatschappij te brengen 
Entman (1993) – frames moedigen associaties aan tss issue & bedenkingen  applicability 
 
Onderzoek naar frames moeilijk 
 door veelheid aan frames & veel informatie errond 
• Associaties tss nieuwe elementen/issues 
 effect al bij 1 bericht – door nieuwheid 
VB industriële varkensstallen  perspectief van verhaal in nieuwsbericht blijft lang hangen! 

• Associaties tss bestaande elementen 
VB vrouwenrechten – perspectieven: gelijkheid tss mensen vs gelijk loon voor gelijk werk 
(negatiever want bedreiging) 

• Associaties leggen lukt niet altijd 
 studies waarbij niet lukt associaties aan te tonen – bijna onmogelijk effect zuiver te isoleren 
VB kenmerken van nieuws, van publiek (bestaande schema’s) 

 
Applicability (associaties vormen) > attitudevorming/verandering > gedrag beïnvloed 
 framing blijft mediaeffect over perspectief van kijker & of het effect heeft op attitude 
 andere mechanismen dan applicability mogelijk: 

− attributie van verantwoordelijkheid 
− invloed op evaluative processing style 
− invloed op complexity of thoughts 

  
Problemen 
− Het gaat om lange-termijn effecten 
 experimenten zijn korte-termijn   VB attitude bevragen net na framing 

− Focus op specifieke frames   VB gain-loss 
 kortzichtig – beperkt inzicht in duurzame master frames 
 focus op oorzaak/gevolg terwijl het belang eerder bij abstracte kaders ligt 

− Zuivere & gecontamineerde framing studies door elkaar gehaald 
 weinig zuivere studies – gecontamineerde bevatten stuk andere informatie/elementen 
 mag je eigenlijk niet echt vergelijken 
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Les 4 – Cultivation theory 
 
Cultivatietheorie – George Gerbner (1960) 
= herhaling van telkens zelfde verhalen zorgt dat het een bril is waardoor we naar werkelijkheid 
kijken – effecten stapelen op doorheen tijd & veranderen dominante ideologieën in maatschappij 
 
Oorsprong: ontwikkeling druktechniek & televisie (funded by ads)  
– handvol conglomeraten bepalen wat wij op tv zien (vooral veel geweld) 
 
TV impact op grootst aantal mensen in geschiedenis 
− meest gedeelde bron van betekenis ooit – geeft betekenis aan onze omgeving 
− common symbolic environment 

= symbolische weergave van realiteit die we met elkaar delen op grote schaal 
− centralized system of storytelling 
 heeft enorme omvang, heel veel inhoud 
= gecentraliseerd: +/- handvol mensen (uit VS) die beslissen wat wereldwijd gekeken wordt 
 !!! Vlaamse series waren vroeger zelden, recent opmars 

− continual repetition of stories 
= definiëren wereld & legitimiseren bepaalde sociale orde 
 belang verhalen – centrale bouwstenen van mens-zijn in samenleving 
 veel herhaling (in essentie telkens dezelfde) 
      definiëren omgeving via bevestiging huidige sociale orde (goed & kwaad) 
      niet gericht op mensen laten nadenken 
 haalde elementen uit marxisme & religie 

 
Cultural indicators 
• Institutional process analysis  = hoe zitten tv-bedrijven in elkaar 
• Message system analysis  = welke verhalen vertelt tv 
• Cultivation analysis  = welke impact heeft het op mensen 

      gaan naar hun omgeving kijken vanuit tv-bril 
 
Cultivatiehypothese 
Sommigen noemen het eerder hypothese/gedachte dan echte theorie 
• Centrale stelling 

= wie meer tv kijkt, ziet de wereld meer vanuit lessen die ze op tv zien dan wie minder tv kijkt 
• Cultivation differential 

= klein verschil tss zware & lichte kijkers 
 iedereen is wat gecultiveerd – hele maatschappij is beïnvloed door tv 

 
Eerste onderzoeken rond geweld: 
− Verhalen vertellen op sterke/dramatische manier 
 snelste manier om conflict te tonen is via geweld ! 

− Geweld voor Gerbner manier om machtsverhoudingen/controle duidelijk te maken 
− Gaan mensen door blootstelling eraan op zelfde manier naar eigen omgeving kijken? 
 andere perceptie van realiteit op basis van voorstelling op tv 

 nadien ook andere domeinen onderzocht 
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Kenmerken cultivatie 
− Tv = coherent betekenissysteem 
 kijken welke betekenissen/lessen erachter liggen 
 voorbij oppervlakkige verschillen naar lessen doorheen verschillende programma’s/genres 

− Tv wordt niet-selectief geconsumeerd 
 overkomt je – zoekt niet naar bepaalde verhalen, wel voorkeuren maar +/- veel hetzelfde 
 indiv. keuzes verdwijnen vgl met coherent tv-systeem als geleidelijke invloed op gemeenschap 

− Kijken naar lange-termijn 
 hele leven lang blootgesteld dus kijken naar totale consumptiepatroon 

 
Wat cultivatie NIET is 
− Persuasief voor/na effect  je kan geen voor/na onderscheiden  wel immersie 
− Negeren van selectie (sluit coherentie niet uit)  kritiek op visie dat mensen niet kiezen  wel 

voorkeuren maar selecteren is niet zo relevant als het lijkt 
− Negeren van polysemie  boodschappen maar op 1 manier interpreteren  kritiek want is niet 

waar – maar is ook niet eindeloos 
− Monolithisch ‘push process’  geen bewust proces  voor een deel toch wel als massieve 

invloed op samenleving – individuele keuzes minder relevant dan dominantie 
 
Methodologie cultivatieonderzoek 
− Message system analyses 

= verschil tss wereld op tv & realiteit  wie meer tv kijkt, leunt dichter aan tegen tv-beeld 
− Secundaire data-analyse & suveys 

VB sociologische studies, overheidsenquêtes met vragen over mediagebruik 
 onbewust bevestiging van cultivatietheorie 

− Tv kijken = relatieve variabele in analyse 
 sample-by-sample 
! studies tonen correlatie aan – gradueel verschil bekijken 

− Relatie tss tv-kijken & lessen eruit halen  
− Effectgrootte gemiddeld r=0.10 
 klein maar opvallend consistent 

− Klein effect met grote gevolgen 
 echte effect kan je niet onderzoeken, gebaseerd op kleine verschil dus logisch 
 wel heel belangrijk want gaat over hoe we wereld zien ! 
       invloed op ons denken/gedrag/gevoelens 

 
Bevindingen 
• Fear of victimization 

= kans op slachtoffer worden van iets  zwaardere tv-kijkers schatten kans groter in 
• Mean world syndrome 

= wereld als gevaarlijk zien door beelden op tv 
• Uitgebreid naar andere topics! 
 werk, huwelijk, wetenschap, politieke opvattingen… 
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Cognitieve processen 
• Hawkins & Pingree 

Stap 1 = leren, stap 2 = construeren 
 tijdens tv-kijken leer je & bij invullen vragenlijst construeer je wat je geleerd hebt 
 cultivatie-effect treed enkel op in studies als mensen bevraagd worden 
 tv wordt integraal deel van onze realiteit 

• Potter  perceived reality 
• Shapiro & Lang 
 mensen vergeten dat tv fictie is als ze aan het kijken zijn 
 inhoud geheugen blijft hangen, bron vergeten (Shrum – bron niet relevant) 

• Shrum  zie verder 
 
Mainstreaming 
Cultivatie  – maatschappij bestaat uit verschillende riviertjes maar hoofdstroom is nu TV 
Mainstreaming  – tv-kijken vlakt verschillen uit (proces dat tot hoofdstroom leidt) 
  invloed op hele samenleving – homogeniseren van een gemeenschap 
  betekend NIET dat iedereen hetzelfde gaat denken (=middle of the road) !!! 
       minder ≠ maar richting waarin mensen denken niet per sé politiek centraal 
VB verwachte verschil tss hoog/laag opgeleiden in mean world index vooral zichtbaar bij lichte kijkers 
VB negatief stereotype van jongeren op tv (iedereen gebruikt drugs)  
 zware kijkers meer mee eens – hoe meer tv, hoe meer eens met lager opgeleiden (zie slide 61) 
 
Internationaal & recent onderzocht 
− internationaal onderzocht fenomeen 
− comparatief – veel consistentie 
− vaak over misdaad (daar begonnen) maar nu ook bij veel andere thema's 
 gezondheid, politiek, gender & seksualiteit 

 
Aanvulling cultivatie theorie 
• Eerste orde 

= antwoord is een schatting (getal) 
VB bevragen hoeveel Vlamingen zwembad zouden hebben / hoeveel mannen politie zijn 

• Tweede orde 
= antwoord is een indruk/opvatting (schaal) – hoe belangrijk iets is 
VB stelling ‘als het erop aan komt is niemand te vertrouwen’ / materialisme 

 
Les 4/5 – Media & sociale cognitie 
 
Media & sociale cognitie – Shrum 
! bijna alles in dit hoofdstuk over eerste orde 
 social cognition onderzoek staat los van mediaonderzoek ! – wel van toepassing bij media 
 
Sociale cognitie 
= black box tussen sociale informatie & oordeel 
 hoe mensen sociale informatie verwerken/opslaan/gebruiken 
 oordeel te vinden in alles wat we doen (+/- keuzes) 
       heel ons leven is aaneenschakeling van kleine beslissingen die we nemen 
       nooit van nul oordelen want al indrukken/verhalen in jouw geheugen die geactiveerd worden 
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Principes 
1. Heuristiekprincipe 

= niet alle info gebruikt – enkel wat als voldoende gezien wordt 
∼ eerste blaadje in geheugen dat passend is 
 ‘voldoende’ afhankelijk van motivatie & capaciteit ! 
VB vraag direct antwoorden in de les vs als opdracht tegen volgende les = capaciteit 

2. Toegankelijkheidsprincipe 
= meest toegankelijke info gebruikt 
∼ bovenaan stapel geheugen OF enige rood papier in de stapel dat opvalt 
 oordelen gebaseerd op meest toegankelijke info 
VB eenmalige slechte ervaring 

 liggen in elkaars verlengde 
 invloed op tv-effectonderzoek – wat bepaalt toegankelijkheid? Wat zijn de gevolgen? 
 
Toegankelijkheid 
Wat bepaalt toegankelijkheid: 
− Frequentie & recentheid van activatie 

= bovenaan stapel – wat frequent voorkomt, ligt vaak bovenaan (recent) 
 chronic accessibility 
 cultivatietheorie 

− Levendigheid 
= iets wat je bijblijft/veel indruk gemaakt 
VB spannende tv-drama’s – rood papier 

− Relatie met andere constructen 
= samenhang tussen elementen in geheugen 
VB link tss politie & misdaad – licht schijnt in omliggende kamers van geheugen 
 geïsoleerde herinnering komt zelden boven ! 
 formularische aanpak van TV 
      media gebruiken vaak zelfde associaties ! 
     VB meer dan helft van wat vrouwen zeggen op tv is gelinkt aan relaties met mannen 

 
 
Gevolgen toegankelijkheid: 
 bijna onbewust dingen toepassen uit geheugen   VB iemand horen roepen > iets erg gebeurt 
 toegankelijkheid verhoogt kans op gebruik – hoe = afhankelijk van type oordeel 

• Beoordelingen van personen 
• Beoordelingen van waarden & attitudes 
• Beoordelingen van grootte & waarschijnlijkheid 
 groter/hoger inschatten wat je makkelijker uit geheugen kan halen & voorstellen ! 
     = eerste orde cultivatietheorie 
 availability & simulation heuristic – Tversky & Kahneman 
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Toegankelijkheid/accessibility in mediaonderzoek 
− Invloed van nieuws op percepties 

= hoe meer getoond, hoe meer invloed 
 accessibility bias – Yengar 
     = spektakel heeft meer kans om in nieuws te komen 
    VB ongeval meer in nieuws > kans ongeval hoger ingeschat – hartaanval grotere doodsoorzaak! 

− TV & sociale percepties 
= klassiek cultivatie-effect – verklaard via toegankelijkheid 

− Media-effecten op agressie 
 geen imitatie-effect! 
     VB debat geweld in media leidt tot agressie = imitatie-effect  weinig gesteund perspectief 
 media primen constructen die later toegepast worden VB geweld > agressie 
      geen inhoudelijke affiniteit – wel: agressie meer toegankelijk in geheugen  
          VB geweld als oplossing voor problemen wordt top of mind 
 agressieve emoties komen vaker voor als je vaker met agressie in media in contact komt 
VB bokswedstrijd in VS & meer moorden dagen erna  als er een relatie is, dan cognitief niveau 

 
Toepassing op cultivatie (eerste orde) 
Kritiek op cultivatie 
− Kleine effecten 
− Soms tegenstrijdige effecten 
− Schijnverbanden 
− Omgekeerd verband 
 

Procesmodel 
− toont boundary conditions 
− “ 
− worden onwaarschijlijker 
− “ 
= verklaart een effect via testbare stellingen 

 
Stellingen 
1. TV kijken beïnvloedt toegankelijkheid 

= wat op tv komt, halen we makkelijker/sneller uit ons geheugen  
 test via antwoordsnelheid – cultivatieantwoord (%) + antw.snelheid (= indicatie gemak recall) 
 

2. Toegankelijkheid medieert cultivatie 
= voortbouwend op stelling 1  die relatie valt weg als je antwoordsnelheid toevoegt 

(schijnverband tss TV & antw  is indirecte relatie) 
 

3. TV-voorbeelden worden niet ‘afgeschreven’  
= voorwaarde 1 ‘Source discount’ 
= niet iets zeggen van “even niet aan tv denken” 
     want cultivatie-effect gebeurt niet in wetensch kader maar dagdagelijkse interpretaties 

 

 
- lijn omhoog = klassiek cultivatie-effect 
- andere lijnen = bewust gemaakt van tv 
    cultivatie-effect verdwijnt direct 
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4. Verwerkingsmotivatie is laag  
= voorwaarde 2 ‘Motivation to process’ 

 

- heuristisch = respondenten moeten zich haasten 
- systematisch = moeten heel goed nadenken  
    hier geen cultivatie-effect 
- controle = niets speciaals gezegd 
 
DUS intuïtie nodig voor cultivatie !

 
5. Verwerkingscapaciteit is laag  

= voorwaarde 3 ‘Ability to process’ 
= antwoorden onder variërende tijdsdruk   VB telefoon enquête vs post  tijd om na te denken 
 cognitieve complexiteit – als de vraag moeilijk is, dan gokken mensen 
 

Flow diagram 
 verklaringsmodel eerste orde cultivatietheorie – zie slide 77 
 voorspellen wanneer wel/geen cultivatie-effect zal voorkomen 
 

− Source-priming verklaring 
= iets in vraagstelling gezien dat mogelijke bron is voor antwoord 
− volgorde vragenlijst VB lager effect als er eerst vraag over tv is & erna #politieagenten 
− studenten COM – weten te veel over effectonderzoek 

− Involvement verklaring 
= hoge betrokkenheid werkt spontane/neutrale meting tegen 
VB studie bij leerkrachten over beeld van ouderen over jongeren 

− Time pressure verklaring 
= tijdsdruk bij invullen vragenlijst zorgt voor hoger cultivatie-effect 
VB via postenquête kleiner effect dan tijdens les afgenomen 

 
Toepassing op cultivatie (tweede orde) 
• Offline / memory-based – 1ste orde 

= oordeel gevormd als ernaar gevraagd wordt   VB hoeveel % mannen is politie? 
 zeldzaam in realiteit – denk je niet vaak aan 
 verklaring: social cognition theorie – groter effect bij lage motivation & ability ! 

• Online judgements – 2de orde 
= oordeel gevormd bij blootstelling aan boodschap   VB TV-kijken & denken dat VS gevaarlijk is 
 komen veel meer voor – vaak nadenken over percepties 
 verklaring: persuasieve modellen VB ELM – groter effect bij hoge motivation & ability ! 
      VB effect op materialisme sterker bij hoge motivatie (need for cognition) & ability (pay attention) 

 
Cultivatie = macro-gericht ↔ online/offline toep.= individuele > verklaren wat in maatschappij speelt 
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Les 5/6 – Priming theory 
 
Priming 
= korte-termijn effect van een voorgaande stimulus op hoe we reageren op een volgende stimulus 
VB gewelddadige games gespeeld > duw in druk café negatief interpreteren 
 
Centrale domeinen 
• Geweld 

= mechanisme: priming van agressieve cognities 
− onderzoek Johnson (1987) – gewelddadige film zorgt voor meer agressie tijdens sporten 
− onderzoek Anderson (2005) – beloning voor agressie in game verhoogt agressie als oplossing 
 herhaling van cognitieve associaties (geweld = goed) blijven wat nazinderen > kan opgeroepen 
worden in compleet andere context nadien VB sneller agressief antwoorden 
 je gaat NIET letterlijk gedrag kopiëren ! 

• Nieuws & politiek 
 nieuws zorgt dat focus plots op iets gelegd wordt & is bepalend voor opinies 
 sterker bij gemakkelijke & bekende issues 
 nieuws beïnvloedt mix van gebruikte informatie 
− onderzoek Krosnick & Kinder – opinie over president Reagan > focus van binnenland naar 

buitenland door uitbraak Iran oorlog 
• + Stereotypering 

= verklaring van priming – attitude gelinkt aan stereotypes & priming 
 effect van priming (associatie) blijft hangen – beïnvloedt volgende vragen 
− onderzoek Hansen & Hansen (1988) – gender stereotypes in muziekvideo’s – vrouwen als 

decoratie tov mannelijke artiesten  blootstelling > geven meer stereotypische antwoorden 
− verkrachtingsmythe – kledij/gedrag vrouw gezien als legitimering voor seksueel geweld 

(victim blaming) OF mannen die hormonaal aanleg hebben ervoor 
 in media vaak elementen geassocieerd met verkrachtingsmythes – gemiddeld lagere 
schuld & straf door respondenten gegeven 

− onderzoek Dixon – stereotypering van zwarten: nieuwsbericht manipuleren (etniciteit)  
daarna respondenten meer pro doodstraf 

 
Modellen die priming uitleggen 
NEUROLOGISCH PERSPECTIEF 
= beeld oproepen brengt andere associaties met zich mee   VB rood > appel, banaan/roos, aster 
 papiertjes op de stapel / licht blijft nog even branden in de kamer 
VB duw in druk café – fractie van een seconde beslissen – evt invloed gewelddadige games 
 
PRIMING = FUNCTIE VAN INTENSITEIT & RECENTHEID 
− intensiteit 

= frequentie/duur   VB 1u gamen vs 12u lang 
 tegenstrijdige resultaten – hoeft niet per se intenser voor groter effect   

− recentheid 
= uitdovend   VB dag lang gamen > nog effect ’s avonds 
 weinig (systematisch) onderzocht  (nog) niet bewezen dat recenter groter effect geeft 
 telt niet voor chronic accessibility ! 
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GEWELD 
Neo-associationistic model – Berkowitz 
VB fight or flight – keuze gemaakt op basis van gedachten/associaties (boos of bang) 
 aanwezigheid objecten/gebeurtenissen verhoogt kans op fight respons ! 
     VB in VS zichtbare wapendracht toegelaten > kans groter op agressieve situaties ! 

 
 
General Affective Aggression Model (GAAM) – Anderson 
− verschillende manieren om model te lezen & gevolgen ‘voorspellen’ 
− kans groter dat er GEEN geweld plaatsvindt dan wel 
 in theorie kunnen gewelddadige games schadelijk zijn, maar in praktijk kleine kans 
 wat media met samenleving doet kan je niet loskoppelen van theorie/empirisch bewijs 

 

 
Schema: 
− Input variables  
 persoonlijke of omgevingsfactoren 

− Present internal state  
 priming 

− Appraisal processes  
(=interpretatie situatie)  
 automatisch of 
gecontroleerd/secundary appraisal 

− Outcome  
 reactie 

 
POLITIEK 
Veel onderzocht maar geen duidelijke resultaten  soms geen effect, anderen wekenlang 
 wel gelinkt aan priming maar niet beste concept om erop te plakken 
 je kan effect niet vergelijken met priming rond geweld/stereotypering (=onmiddellijk effect) 
 veel andere elementen die effect kunnen hebben, priming slechts deeltje ervan ! 
 
• Availability heuristic 
 niet echt overtuigend 
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• Model of political priming – Tewksbury & Price 
 sterk gebaseerd op network model 
 rol voor applicability 
 past voor korte-termijn priming 
      lange-termijn priming – eerder politieke cultivatie – past niet goed binnen dit model 

 meer theorie nodig – mental models 
 
Mental models 
grote ≠ tss fenomenen, geen theorie die stereotype priming omvat, secondary appraisal in GAAM 
werkt niet voor politieke priming … 
 cognitieve tussencategorie 
      situation model (kortstondig) – mental model – schema (vast, stabiel beeld in hoofd) 
 = tijdelijke gedachten – nodig om wereld te begrijpen, vervagen na een tijd 
     VB Golfoorlog is enkele weken actief, elementen aan toegevoegd  bouwt mental model 
       op dat moment veel over bezig (heb je beeld over & gedachten), daarna niet echt meer 
− mutable, dynamisch, gesitueerd in tijd 
− complexer dan network visie op geheugen 
− sluit aan bij media-effect 
 
Les 6/7 – Social cognitive theory 
 
Social cognitive theory – Bandura 
= mensen zijn actieve agents die omgeving beïnvloeden & erdoor beïnvloed worden + observational 
learning + geloof in eigen zelfeffectiviteit beïnvloedt of ze geobserveerd gedrag wel/niet stellen 
 
Experiment met Bobo doll – volwassenen molesteren pop > kinderen doen het na (wel complexer) 
 Visie: mogelijkheid van observationeel leren (=leren wat je zie maar niet zelf ervaren hebt) 
      ≠ imiteren ! 
 nam met observational learning afstand van wat tot WO2 dominante beeld was van leren 
 
Centrale uitgangspunten 
• Triadic reciprocal causation 

= wisselwerking tss persoonlijke factoren (cognitief/affectief/biologisch), gedrag & omgeving 
 individu stelt gedrag geleerd vanuit wisselwerking tss individu & gedrag  
      – Bandura voegde element omgeving toe 
 groot deel van gedrag gebaseerd op omgeving waaruit we dingen observeren 
       grotere invloed dan onze eigen ervaring met bepaald gedrag 

 
 
• Agentic perspective – eindeloze plasticiteit 

= naar mens kijken vanuit handelend perspectief 
 gedrag kan zonder dat het reactie is op iets – mens kan omgeving actief creëren = plasticiteit 
 symbolizing capability = gebruik van symbolen zorgt voor begrip  
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     VB ‘orkaan’ zeggen > kunnen voorstellen 
     Gevolgen: 

o Self-regulatory capability 
= met omgeving omgaan zodat je van ene naar andere situatie gaat (zelfregulering) 
 situaties vermijden of bereiken VB geen herexamens meer/fitter worden  
      discrepantie reductie = verschil tss huidige & gewenste situatie verminderen 
      discrepantie productie = verschil tss huidige & gewenste situatie vergroten 

o Self-reflective capability 
= kunnen voorstellen hoe je je in bepaalde situatie zou gedragen 
VB jongens denken dat ze niet kunnen omgaan met onderbroken intimiteit 
 laag efficacy beliefs – niet in staat voelen om gedrag te stellen 

o Vicarious capability (= plaatsvervangend) 
= kunnen voorstellen hoe iets is voor anderen 
VB iets kunnen voorstellen bij het verliezen van een kind (pijn zien bij ouders)  
 observaties koppelen aan situaties bij onszelf  
 1 stap verwijderd van observational learning 

 
Relevante mechanismen voor observational learning 
• Attentional processes 

= waarom krijgen sommige zaken wel/geen aandacht/geobserveerd 
• Cognitive representational processes 

= hoe werkt observatie &waar komen welke cognitieve representaties vandaan? 
 via symbolic capability kunnen voorstellen dat we het zelf wel/niet doen  
 wel/niet nadenken over “Wat zou ik doen als ik in die situatie stond”  
       gedacht/visie verschilt per persoon door persoonlijkheid, ervaringen… 

• Behavioral production processes 
= wat leidt ertoe dat gedrag wel/niet gesteld wordt? 
VB stoppen roken – over nagedacht, toch geen gedrag – andere factoren (oa door groepsdruk) 

• Motivational processes 
= hoe gemotiveerd & welke motieven?  
 motivatie om gedrag wel/niet te stellen 

 
Kenmerken: 
− Complex – gewoonweg observeren is niet genoeg om gedrag te stellen 
− geen mimicry / imitatie-effect ! 
 vaak over media-effecten gedacht maar dit is zelden het geval 
 geen enkele theorie voorspelt imitatie-effect ! 
     VB gamen & agressie – veel voorwaarden waar aan voldaan moet worden voor effect 

 
Abstract modeling: 
− observational learning mag abstract gezien worden 
 niet enkel over gedrag – ook normen & waarden! 
 je haalt morele betekenis uit gedrag – kan leiden tot leerproces  

− affective proclivities 
 gaat dan niet over zelf gedrag stellen maar vormt moreel standpunt 

− hierdoor wordt theorie zwakker – theorie van ‘alles’ 
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Motivational effects – begrippen 
− Vicarious motivators 

= verwachtingen over resultaat van gedrag 
 vaak gedrag stellen voor bepaald resultaat OF niet > iets vermijden 
 niet enkel gebaseerd op eigen ervaringen, maar ook wat we observeren bij anderen ! 

− Social sanctions 
=  overal waar verhalen verteld worden (media) zie je sociale gevolgen van gedrag 
 gedrag van mensen & resultaat zien – meeleven met positieve & negatieve verhalen 
      CRUCIAAL voor eigen gedrag sturen ! 
 media = eindeloze bron van representeren van sociale sancties (beloont & bestraft) 
      verhalen met gevolgen = sociale sancties  beïnvloedt onze ervaring van werkelijkheid 
 niet neutraal & tonen niet alles 
     VB gedrag mannen/vrouwen ≠ sanctie – double standard  systematisch vertekend 

− Self-sanctions – justifications 
VB zelf denken dat je er niet mee weg komt en iemand anders wel 

− Attribution of blame/victim blaming 
= media wijst schuld toe aan bepaalde groepen 
 we zijn heel de tijd op zoek naar input van sociale omgeving voor begrijpen – +/- cultivatie 
 media tonen systematisch bepaald beeld > creëren associaties tss gedrag & gevolgen 
      eigen gedrag daarop afstellen (symbolising capability) 
 disinhibitory power of mass media 

 
Methodologische consequenties 
 waar observational learning allemaal over kan gaan 
• Leereffect 

– focus op cognitieve 
= we leren iets van observatie van anderen 

• Performance effects 
– focus op (voorspellers van) gedrag 
= wanneer leidt het wel/niet tot gedrag 
 kloof tss kennis & gedrag –  vaak kennis maar ook spanning tss zelf gedrag stellen 

• Desensitization effects 
– focus op gebrek aan arousal 
 desensitization = na langdurige blootstelling ga je minder hard reageren op bepaalde stimuli 
     VB heel de tijd naar geweld kijken, dan vlakt reactie na tijd af = ongevoelig worden 
 PROF zegt dat dit iets te hard een stretch is van het concept – hier zwakt het wat af 

• Social construction of reality effects 
 +/- cultivatie-effect 
= langdurige blootstelling aan gedragingen & consequenties kan leiden tot realiteit construeren 
op gelijkaardige wijze als wat je ziet 
 Bandura & Gerbner – eens dat we wereld zien vanuit sociaal geconstrueerde realiteit 
 toevoeging media-effectonderzoek – basis constructie = sociale/media 
      Bandura – focus: mensen op zoek naar voorstelling realiteit & media biedt het aan 

 
Les / – Elaboration likelihood model 
Zie persuasieve communicatie  slides M-E bekijken 
= Beïnvloeding via centrale (argumenten) & perifere route (cues) – mate van verwerking hangt af van 
motivatie, opportunity & ability 
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Les / – Uses & gratifications theory 
Zie persuasieve communicatie  slides M-E bekijken 
= Media actief gekozen & gebruikt om in noden te voorzien 
 
Les 7 – Third-person effect 
 
Third-person effect – Davison (1983) 
− niet echt media-effect theorie ! 
− hoe je je plaatst tov media-effecten  ik niet, anderen wel 
 visie dat media enkel op anderen/derden invloed heeft 
 idee dat media invloed hebben is zo sterk dat ze daardoor invloed hebben ! 

− context publieke opinie – focus op perceptie 
 we doen uitspraken over wat groep mensen volgens ons denkt/vindt  invloed op beleid 

− context com – self-other through the prism of media effects 
− context psychologie – onszelf proberen beschermen door ons cognitief iets waar te maken 

= self-serving bias  percepties ten voordele van jezelf 
+ unrealistic optimism 

 
Onderzoek: 
 nieuws, reclame, entertainment 
 niet zo veel studies die effect vaststelden 
 wel onderzoek naar of je zelf/anderen beïnvloed worden – perceptie van invloed 
      meta-analyse: verschil tss zelf & anderen – r=.30 tot .50 – behoorlijk consistent/sterk 
 
Kritiek: methodologisch artifact 
= bestaat niet maar wordt gecreëerd als je ernaar vraagt 
    third person effect wordt dan geconstrueerd & bestaat enkel dan, niet in dagelijks leven 
− ligt aan vraagstelling  “jij” in formulering 
− ligt aan volgorde vragen 
 kan leiden tot gevoel aantasting self-esteem  zelfbescherming > anders antwoorden 

MAAR 
 experimenten (zonder vragenlijsten) tonen aan dat third-person effect wel degelijk bestaat ! 
 
Verklarende mechanismen 
 kenmerken zeggen zowel iets als niets over third-person effect 
1. Self-enhancement 

= mensen op zoek naar bescherming van zichzelf via cognitieve constructies 
 self-enhancement door context want we worden voortdurend geëvalueerd door omgeving 

2. Need for control 
=  vaak gevoel geen controle over eigen leven  manieren zoeken voor controle houden 
VB gamen maar vinden dat je zelf kan controleren hoeveel 

3. Projection 
= we kijken heel de tijd naar anderen omdat het richtlijn geeft over onszelf 
 we denken onszelf goed te kennen & te weten wat invloed heeft en wat niet 
+ 

4. Focus of attention 
= we verliezen onszelf uit het oog door focus op anderen & kennen hun beter dan onszelf 
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5. Attribution bias 
= oorzaak/media-effect aan anderen toeschrijven 
VB botsing veroorzaken > schuld bij omgeving / als iemand anders het doet > schuld van individu 

6. Media schemas  
= deel van geheugen & beeld over samenleving gaat over media 
VB ouderen schatten mediagebruik jongeren zeer hoog & hunzelf laag > echt ≠ niet zo groot 
+ 

7. Perceived media exposure 
= we hebben idee over mediagebruik van anderen/samenleving  media schemas 
 zo hebben we ook beeld van wat media doen met samenleving 

8. Self-categorization 
∼ variant van 1 & 2 
= we zetten onszelf in categorie om ons beter te doen voelen 

9. Lack of access to own mental processes 
= je kent jezelf niet zo goed – blind voor eigen mentale processen 

 
Conditioneel effect? 
− Boodschapkenmerken 

− treedt meer op bij onwenselijke boodschappen ! 
− omgekeerde treedt op bij wenselijke boodschappen (= first-person effect) 
 denken dat iets positief wel invloed heeft op jou 
VB anderen beïnvloed door sigarettenreclame = third-person effect / ik anti = first 

− Anderen – social distance 
 meer afstand van jou – groter kans dat ze onderwerp worden van third-person effect 
VB groot verschil leeftijd (65+/20 vs 12), opleidingsniveau… 
 er moet een kenmerk zijn dat wijst op afstand, dan pas effect te zien 

 
Meer effect: 
− bij onwenselijke boodschappen 
− als anderen kwetsbaar geacht worden VB jongeren 
− als anderen ver staan & massa zijn 
− als boodschap groot publiek bereikt 
 
Komt het bij iedereen voor? 
 niet altijd (sterk) effect – komt wel vaak voor in alle delen van maatschappij 
 sterker effect bij hoge ego involvement 

=  als het relevant is voor jou – betrokkenheid 
VB leerkracht in onderwijs wel betrokken maar voelt steeds grotere kloof 
 tegenspraak tss hostile media bias ↔ biased assimilation 

− hostile media bias  
= voelen dat media heel de tijd dingen zegt waar jij niet mee eens bent 
 zichtbaar bij alle kanten politiek spectrum – betrokkenheid > gevoeliger voor kritiek 

− gaat vaak samen met third-person effect 
 gevoel dat samenleving opschuift naar andere kant doordat media partijdig wordt 

− verongelijkt gevoel vaak geuit op sociale media 
 kan leiden tot polarisering OF polarisering meer zichtbaar door opkomst SoMe? 
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Gevolgen 
− defiance 
 aannemen dat media effect hebben op anderen – niet goed  actie ondernemen 
      weerstand bieden & tegenstand innemen 
VB sterkere endorsement of censorship = mee eens dat geweld in media censuur krijgt 

− compliance 
 uit feit dat media invloed hebben op anderen sociale norm afleiden & zelf hanteren 
VB scarcity perception – anderen invloed reclame > gewild product > ik wil dus ook want is norm 
      VB hamsteren voor lockdown Corona – niet nodig maar doen omdat iedereen doet 
VB blootstelling rookreclame > roken normaliseren & zelf roken als gevolg van third-person effect 
 rookgedrag anderen hoog inschatten dus roken gezien als iets positief 

 
Side-note 
Mensen gaan ervan uit dat media erin slaagt dingen zichtbaar te maken > problemen opgelost 
VB organisaties die in media willen komen om doelstellingen te behalen 
 wij hebben heel negatief beeld over media 
 ook heel positief beeld – gevoel dat media nodig is voor bevestiging van ons bestaan 
 maatschappelijke relevantie zit tussen die twee uitersten !  
 
Les 8 – Media & geweld 
 
Geweld 
Definitie Gerbner: openlijke expressie van fysieke kracht tegen onszelf/anderen, of actie tegen 
iemands wil van pijn/kwetsen/doden 
 
Prevalentie 
 geweld is veel voorkomend ingrediënt van wat ons omringt als media & springt in het oog 
     – als kijker heb je er extra alertheid voor 
 het is al veel voorkomend maar voelt alsof het nog veel meer voorkomt 
 ook snel onderwerp van discussie, bezorgdheid… 
      belangrijk thema omdat het maatschappelijk gezien het meest in het oog springt 
 
Indrukwekkende evidentie 
Samenvatting kennis over geweld in media & in samenleving 
 veel studies die allemaal in zelfde richting wijzen – toch NIET onomstotelijke evidentie ! 
− Oud onderzoek 

VB Bandura’s Bobo doll experimenten – pionierswerk 
− Zeer ruime onderzoeksbasis 
 heel veel studies onderzochten relatie tss media & geweld 
 joint statement (2000) – groep van grootste organisaties maakten samenvatting bestaande 
literatuur – concludeerden dat verschillende disciplines zelfde resultaten vormen = nood aan 
sociale richtlijnen om kinderen te beschermen +/ 

− Meta-analyse – Anderson et al 
 gemiddelde effect r=.13  tot r=.23  groter dan gemiddeld 
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− Kritiek: 
− Exclusieve causaliteit 

= geweld in samenleving ENKEL gevolg van media 
 weerlegging: neen – niet te herleiden tot één oorzaak 
      geven wel indruk dat je media kan isoleren als oorzaak 
 tegenkritiek: zeggen we niet – focus op bepaalde relatie betekent niet dat het de enige is 
       anders kan je grootste deel van sociaalwetenschappelijk onderzoek weggooien 
 PROF zegt dat hij beide kanten begrijpt 
      langs de ene kant logisch dat je niet alle effecten in 1 studie kan vatten 
      ook sommige onderzoeken die effect groter & monolithischer voorstellen dan het was 
 

− Statistische significantie & effect size 
= als onbetwistbaar gezien 
 weerlegging: enkel significantie niet genoeg (grote steekproef – snel significant) 
      wel gaan kijken naar effect size & kijken of het relevant is 
 tegenkritiek: probleem kwam vroeger veel voor, nu meer opmars 
 

− Sociaal belang 
 verklarende variantie – uit alle geweld in samenleving kan je dominante oorzaak vinden, 
uit andere factoren kan je klein stukje verklaren 
 kritiek: kijken naar grote oorzaken, niet kleine 
 tegenkritiek:  
     1) Zijn er wel grote verklaringen? Heel vaak gaat het om allemaal kleine oorzaken samen 
     2) Sociaal belang – statistisch gezien mss klein maar maatschappelijk wel belangrijk 
           maakt dan wel verschil 
 

− Externe validiteit van labo-studies 
 ethisch gezien niet verantwoord om in veldexperiment te onderzoeken dus vooral labo 
 probleem: externe validiteit – geen garantie over veralgemeenbaarheid ! 
VB onderzoek – gewelddadige games spelen > volume geluid kiezen dat in ander persoon zijn 
hoofdtelefoon zal komen – worden geïnformeerd over punt van mogelijke gehoorschade  
wie lang games speelde, ging vaker over het punt van schade 
 kritiek/andere redenering: grafiek meer verkoop video games & minder misdaad 
      op macro/geaggregeerd niveau dus tegenovergestelde samenhang  
      MAAR is geen tegenargument effect geweld in media op samenleving 
          VB stijging verkeersdrukte & daling sterfte bij jongeren in afgelopen 150 jaar 
           – statistisch juist omgekeerd want verkeer grootste doodsoorzaak bij jongeren 
 PROF zegt dat het slechte kritiek is, snapt niet waarom het nog bestaat – vindt dat 
wetenschap soms gebruikt wordt om ideologische standpunten te verdedigen + hij vindt het 
problematisch dat redeneringen aan beide kanten van spectrum elkaar in de voet schieten! 

 
Evidentie 
Experimenteel onderzoek (chronologisch) 
1. Oudere studies (‘60/’70) bij kinderen 

= effect op speelplaats bekijken  vandaag ethisch niet meer aanvaard 
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2. Klassiek experiment: provoke – Berkowitz 
= bepaald gedrag observeren & kijken of het anders is bij experimentele groep 
    context creëren waarin je het KAN observeren (uitlokken) – VB met heel irritant persoon 
 kritiek: waarvan heb je effect geobserveerd – gewelddadige media of irritatie? 
 tegenkritiek: controlegroep reageerde er minder op dus je kan het mss wel aannemen 

3. Zillmann’s onderzoek: altijd hostility 
 verschil tussen experimentele & controlegroep – los van factor irritatie 
 eind ’90 nieuwe opstoot in onderzoek 

4. Anderson, Bushman: games 
 al besproken 

5. Onderzoek bij delinquente jongens 
 redenering: geen verschillen omdat ze al gewelddadig gedragen 
      daardoor kan je denken dat het eigenlijk om andere factoren gaat 
           – als je wel verschillen ziet dan kan je zeggen dat media (deel van) de oorzaak is 
 resultaten: toch nog verschil 

6. Natural experiments 
 redenering: regio waar media nog niet sterk aanwezig is – nog niet beïnvloed/geen effect 
 resultaat: stijging in jeugdcriminaliteitscijfers in Afrika na gewelddadige tv-series MAAR 
samenleving veranderde op heel korte tijd op veel vlakken dus niet enkel daaraan toewijzen 

 
Surveys 
 geen geweldige methode want:  
• cross-sectioneel: reciprociteit 

= zelfde dag – dus geen causaliteit aantonen want oorzaak gaat niet vooraf aan gevolg 
• longitudinaal: Huesmann’s recontact-studie 
 grote studie over mediagebruik kinderen – 20 jaar later opnieuw gecontacteerd 
(=longitudinale studie) – kijken of ze betrokken waren in gewelddadige/criminele feiten 

 
Meta-analyses 
 samenvatting van klassieke studies – samenbrengen van experimentele analyses 
 
Verklaringen 
• Social learning theory 

= leren uit observatie & consequenties  geweld in media vaak beloond 
• Priming 

= induk meenemen naar tweede situatie 
 General aggression model 
     = reeks voorwaarden om gedrag te zien 
      verklaart waarom relatie zou kunnen bestaan – niet dat het echt plaatsvindt 
      kleine kans – wel media kleine invloed op gedrag én meer onbewust door geen expressie 

• Arousal 
 Zillmann’s excitation transfer theory 
     = blootstelling aan media > fysiologische reactie/opwinding > blijft nog een tijd nazinderen 
        > grotere kans op gewelddadig gedrag omdat je er fysiologisch klaar voor bent 
 wel weinig empirisch bewijs ! 
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• Desensitization 
 +/- tegenovergestelde arousal 
= door veel blootstelling wordt je er gewoon aan, ontwikkel je ongevoeligheid ervoor 
    kans kleiner dat je erop zal reageren – door gewenning 

• Neurofysiologische activiteit 
= onze reactie op geweld kan je neurologisch zien 
 periode Zillman niet genoeg tools voor echt onderzoeken, nu wel tijdens gamen via MRI 

 
Hier zijn we nog niet goed genoeg in: 
− Individuele verschillen: 
 kritiek: effect gaat niet voor iedereen op 
      groepje academici die enkel kritieken schrijven op theorieën – niet gericht om onderzoek  
          vooruit te helpen maar om in schijnwerpers te staan – zeker door fora & sociale media ! 
 tegenkritiek: klopt, maar dat zegt onderzoek ook niet 
      enkel bepaalde mensen die beïnvloed zouden kunnen zijn 
      wie? – niet genoeg onderzocht dus geen goed antwoord  
          – lichtjes kenmerken als empathie, sensation seeking… onderzocht maar niet meer dan dat) 

− Enjoyment 
− MRI-onderzoek 
 
Les 9 – Media & angst 
 
Angst 
 veel verschillende definities 
= onmiddellijke emotionele korte-termijnrespons als gevolg van blootstelling aan media-inhoud  
     angst, nood & verhoogde opwinding 
VB schrikken van iets op tv OF empathisch – angst meevoelen van karakter 
 
Kenmerken: 
− waarneembaar 
 je weet dat je zo reageerde – heeft bepaalde bewustheid (niet angstig als je het niet weet) 

− fysiologisch in kaart te brengen 
 je kan dus ook dingen meten waar je niet van bewust bent ! 

− angst als gevolg van media-blootstelling = universeel 
 iedereen heeft het wel eens voorgehad 
 onderzoek – Blumler (1933)  93% kinderen reageerde op een of andere manier angstig 

− tegengestelde effect van geweld ! 
 heel zelden media gewelddadig gedrag veroorzaakt 
 verschil komt doordat het onmiddellijk is & je geen controle hebt over het proces 
      bij geweld ligt er een heel proces tussen blootstelling & evt gedrag 

− zorgt dat je direct klaar bent om correct te reageren op bedreigingen (fight or flight) 
 als je er wel over aan het nadenken bent, is het een risicoanalyse, geen echte angst 

− effect ondanks dat het fictie is & op een scherm 
 je weet dat het niet echt is, toch schrik je ervan 
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Neurologische verklaring: 
 mens neurologisch niet afgestemd om te reageren op realiteit die via scherm naar ons toe komt 
 evolutionaire ontwikkeling hersenen – verschil onmogelijk zien tss schermen & werkelijkheid als 
het gaat om instinctieve verwerking 
 nog volop bezig met verwerken nieuwe technologie – lopen permanent achter op ontwikkelingen 
 
Empirische aanwijzingen relatie 
Angst altijd interesse geweest bij media-effect studies 
 ’80 veel aandacht – dan weer wat meer op achtergrond 
Oorzaken: 
− Films die inspeelden op angst (veel meer dan voordien) VB Jaws 
 vroegen zich af of het effect had op kinderen 

− Nieuws toonde veel nucleaire angst (wapenwedloop)  
 maatschappelijke angst dat wereld zoals we ze kennen snel ten einde kan komen 
 nieuws reflecteerde die angst  wat doet het met onze kinderen? 

 
Aanwijzingen: 
− Relatie tv-kijken & lichte traumasymptomen 
 wie meer angstaanjagende boodschappen zag, had meer symptomen  

− Slaapstoornissen 
VB moeilijk inslapen, lage slaapkwaliteit, nachtmerries… 

− Longitudinale confirmatie 
 hier wat dubbel want angst is onmiddellijk effect (cross-sectioneel = beter) 
 toch bevestigde onderzoek trauma’s & slaapstoornissen 
      geen causaliteit want is korte-termijneffect ! 
      is het wel een bevestiging of maten ze iets anders? 

− Experimenteel onderzoek 
 vandaag niet meer door ethische overwegingen 
 studie: jongeren zien film met afbrandend huis – dramatisch met suggestie doden VS 
onschuldige film  initiatie kampvuur tijdens jeugdkamp  meten mate waarin ze willen 
meedoen  wie film keken met brand waren terughoudender – vermijdingsgedrag 

− Hevige reacties bij psychiatrische patiënten (met angstproblematiek) 
 ervaren het heel realistisch 

− Retrospectieve studie toont universaliteit aan 
 als je het vraagt, heeft iedereen het wel meegemaakt VB in klas voorbeelden vragen 

− (OPMERKING) 
 deze empirische aanwijzingen komen niet helemaal overeen met definitie angst 
 andere dingen zijn onderzocht dan waar initieel mee gestart werd 
     VB slaapstoornissen getoond als perfecte verklaring maar niet echt want veel meer factoren 

− Two-system conceptualization of the neurophysiology of fear – LeDoux 
 onderscheid tss instinctieve & bewust denken 
      angst = instinctief proces & verandert niet echt doorheen tijd (attitudes wel) 
      hersenen gaan wel anders reageren op omgeving als je ouder wordt 
      MAAR deel angst van hersenen zijn quasi immuun voor verandering (fight & flight respons)    
            hersenen niet aangepast aan stimuli via schermen ! 
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Stimulus generalization 
Veralgemenen om angst werkbaar te maken   VB niet één soort slang maar alle slangen 
 het is ruw (ruim & veralgemenend – better safe than sorry) 
 verklaart deels waarom we van media angstig kunnen zijn 
      gelijkenis tss echte & gemedieerde stimulus is genoeg om angst te genereren ! 
 
Oorzaken angst: 
− Gevaren & verwondingen     VB aanrijding 
− Vervormingen van natuurlijke vormen     VB handicap – je ziet snel dat er iets niet klopt 
− Observeren van gevaar voor & angst bij anderen 
 heel ruim & komt vaak voor in media 
 doordat media zoveel angstige dingen toont kan je denken dat het angst veroorzaakt 
       veel blootstelling kan leiden tot het verschil niet meer zien > angstige reactie op media content 
 
Factoren die stimulus generalization aanwakkeren: 
 treedt eigenlijk altijd op – logisch: anders werk ons systeem niet 
 wel grotere kansen bij:   (media zit zo in elkaar) 
− Gelijkenis  

= hoe groter gelijkenis tss beeld & werkelijkheid, hoe meer angst 
VB cartoon film vs video echte slang 

− Mature viewers: stimulus discrimination – motieven 
 suspension of disbelief = ongeloof uitschakelen 
      grotere kans dat je onderscheid tss fictie & realiteit niet ziet 
      kinderen vs volwassenen 
 zoeken naar informatie over consequenties 

− Excitatory residues 
= opwinding bij ene situatie blijft nog nazinderen tijdens andere 
 fysiologische paraatheid snel opgestart maar verdwijnt niet snel 
VB stijl van bepaalde genres: horror – angst deel van het verhaal 
 je gaat al reageren op muziek ook al is er niets te zien 

 
Ontwikkelingsrelevante verschillen 
  onderzoek is hier WEL op zoek gegaan naar bij wie angst wel/niet optreedt (bij geweld niet) 
 
Ontwikkeling & angst: 
− Perceptuele afhankelijkheid 

= jonge worden angstig van wat ze zien & oudere van wat ze zich kunnen voorstellen (niet zien) 
 jongere kinderen VB 5 baseren hun meer op wat ze letterlijk zien 
 oudere kinderen VB 10 kunnen abstract denken  
VB Hulk – ouderen begrijpen het verhaal (geen angst), jonge niet (angstig voor transformatie) 
 experimenten met vier versies: (ab)normaal uiterlijk & goed/slecht gedrag 
      link perceptie & narratief  oudere laten zich leiden door narratief, jongere door uiterlijk 
 bevestigd in retrospectieve studies 

− Fantasie vs realiteit 
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− Abstracte bedreigingen 
= oudere kinderen kunnen angstig zijn voor heel abstracte zaken 
 soms meer dan nodig omdat ze nog niet cognitieve capaciteit hebben om goed te begrijpen 
 hebben geen perceptie (letterlijk zien) meer nodig! 
VB nucleaire dreiging – reageerden heel angstig ondanks niets te zien  

 
Ontwikkeling & omgaan met angst: 
− Niet-cognitieve strategieën  

= +/- buitensluiten  vaker gebruikt door jonge kinderen 
− visueel vermijden VB ogen toedoen 
− fysieke nabijheid VB dichter bij persoon naast jou gaan voor geborgenheid 
− visual desensitization VB niet echt kijken maar staren dus mentaal wat afsluiten 

− Cognitieve strategieën 
= manieren om te verwerken /betekenis aan geven om angst te neutraliseren 
 vaker gebruikt door oudere kinderen 
− realisme VB scherm is niet echt 
− ernst VB het ziet er ernstig uit maar in het echt is het niet zo erg 
− coping VB proberen omgaan met angst alsof je psychologisch trauma hebt ervaren 

 
Genderverschillen 
• In angst zelf 

− Socialisatie-effect  
= meisjes meer dan jongens – jongens aangeleerd om sterk te zijn 

− Verschillen kleiner bij fysiologische observatie 
 verschil groot als je angst bevraagd – veel kleiner bij fysiologische observatie 
 mannen geven het niet toe – wel nog écht klein verschil tss mannen & vrouwen 

− Meer bij mannen bij mannelijk personage 
 mannen reageren sneller angstig als het een mannelijk personage is dat angstig is 
 bij vrouwelijke kijkers is er niet echt een verschil/onderscheid 

• Bij omgaan met angst 
− Meisjes gebruiken meer niet-cognitieve strategieën 
 deze zijn zichtbaar – jongens doen het dus minder (anders toegeven dat ze angstig zijn) 
 kan je al heel jong zien! 

− Geen genderverschil voor cognitieve strategieën 
 
Les 10 – Media & lichaamsbeeld 
 
Media-effecten op eetstoornissen & lichaamsbeeld 
 handboek verouderd & vooral focus op negatief zelfbeeld 
 toevoeging les: positief lichaamsbeeld 
 
NEGATIEF LICHAAMSBEELD 
Eetstoornis 
= chronische aandoening VB anorexia, excessief sportgedrag 
 8-10% meisjes/vrouwen 
 komt meer voor bij meisjes – ratio 8:1 tov jongens 
 negatieve gevolgen: emotioneel & fysiek  oplossing: therapie – veel niet behandeld 
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Lichaamsbeeld 
= beeld over eigen lichaam – hoe je je erbij voelt 
VB gender, aantrekkelijkheid, hulpeloosheid, gevoel van effictie… 
 moeilijker vast te stellen – heel latent! 
 15-20% meisjes & 10% jongens 
 gezien als publiek gezondheidsprobleem omdat het zo veel voorkomt 
 negatieve gevolgen: risicofactor voor slechte gewoontes VB roken, eetstoornis, depressie… 
 
Media – ideaal beeld 
 heel specifiek lichaamsideaal 
     als maakbaar voorgesteld VB tips & tricks, make-overs, producten om te gebruiken… 
     belang van controle! 
 gelinkt aan positieve dingen zoals succes, gezondheid… 
 breed gedragen omdat media heel populair zijn & het er veel op voorkomt (saturatie) 
      van kinds af aan worden we al geconfronteerd met normatieve ideaal 
 
Vrouwelijke ideaal 
= slank – normatief & aantrekkelijk 
− Ondervertegenwoordiging van overgewicht 
 eigenlijk is overgewicht heel normaal maar zie je niet in de media 

− Verheerlijking van slankheid 
 wie afwijkt wordt vaak als negatieve personages getoond VB make-over nodig voor relatie 

− Jeugdigheid 
 plastische chirurgie vaak gebruikt 

 
Mannelijke ideaal 
= slank, groot & gespierd 
 
Openly disordered ideal 
= openlijk uitkomen voor extreme lichaamsidealen & bijhorende eetstoornissen 
 handboek: periode van opkomst pro-anorexia & boulimie websites 
 nu: thinspiration op social media = openlijk tonen dat het afwijkt van wat normaal/gezond is 
     VB body challenges – nieuw opkomende trends zoals thigh gap, achter A4 blad passen… 
            trends waarin disordered ideal gewoon getoond wordt aan de buitenwereld 
 
Objectifying fitness 
= lichaam gezien als object, niet als een persoon   VB sexualisering – hypermuscularity 
 
Theoretische modellen – verklaringen 
• Socio-cognitieve modellen 

= overtuigingen gehaald uit media & 
vertaald naar jezelf 
− Cultivatie 
− Internalisatie  

(socio-culturele modellen) 
− Social learning/modeling 
− Social comparison 

• Cognitief-affectieve modellen 
= emotionele aspect 
− Zelfdiscrepantie 

− Actual-ideal 
− Actual-ought 
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Socio-cognitieve modellen 
CULTIVATIE – Gerbner 
= onderdompeling in media & overnemen van overtuigingen die je daar ziet 
 schoonheidsideaal alomtegenwoordig & aanvaard – “iedereen denkt dat dit normaal is” 
 cultivatie-effect van mainstreaming  
     = mensen worden meer homogeen & denken hetzelfde (verschillen verdwijnen/worden kleiner) 
VB vrouwen met kleine/grote borsten door meer tv overtuigd voor operatie – medium = ideaal 
 
SOCIO-CULTURELE MODELLEN – Thompson 
 internalisering speelt belangrijke rol ! 
     = overtuigingen van wereld toepassen op zichzelf  wordt persoonlijke overtuiging/attitude 
 ook bij kinderen internalisering 
      meer rekening houden met idee van sociaal leren – leren uit interacties met vriendjes 
      ook ontwikkeling speelt een rol want pubertijd is meer gevoelig ervoor 
 
SOCIAL LEARNING – Bandura 
= leren via observeren van anderen 
 dunne ideaal komt veel voor & geassocieerd met positieve kenmerken 
 ook vaak instructies om ideaal te bekomen – effictie 
 
SOCIAL COMPARISON – Festinger 
= drang om ons te vergelijken met andere – ook qua uiterlijk 
 wie meer neiging heeft, heeft meer lichaamsontevredenheid 
 mechanisme komt vaker voor bij meisjes 
 
Cognitief-affectieve modellen 
ZELFDISCREPANTIE – Higgins 
− Actual-ideal  zorgt voor teleurstelling 

= verschil tussen realiteit (inschatting eigen lichaam) & wat ze willen  discrepantie 
− Actual-ought  zorgt voor angst 

= verschil tussen realiteit & wat anderen van jou verwachten 
 

Empirische evidentie 
− Meta-analyse 
 matig (geïsoleerd) effect van media op lichaamsbeeld – meer bij meisjes 
 vroeger vooral door magazines & tv, nu sociale media VB meer bij selfies dan scrollen 

− Focus op internalisering in studies 
− Longitudinale studies 
 zeldzaam – hoger mediagebruik leidt tot toename lichaamsbeeld – vooral bij meisjes 

− Experimenteel onderzoek 
 blootstelling aan lichaamsbeeld veroorzaakt meer vergelijking 
 

Experimenteel onderzoek 
 verklaring: sociale vergelijking MAAR kan ook positief effect veroorzaken! 
Rekening houden met: 
− Zelfevaluatie 

= grotere kans te vergelijken met iemand die beter doet 
 automatisch & onbewust  sterker effect 
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− Self-improvement 
= vergelijken om jezelf te verbeteren (geïnspireerd om het beter te doen) 
 automatisch & onbewust  sterker effect 

− Self-monitoring 
= jezelf voortdurend controleren & evalueren  sneller negatief effect 

− Schema activation 
= inkomende informatie uit media > cognitieve structuren helpen om te verwerken  
VB appearance schema = dik is slecht, dun aantrekkelijk  geactiveerd bij blootstelling 
 individuele factor – niet dezelfde schema’s zullen getriggerd worden voor alle personen! 
     VB reclame met meisje op paard – sommigen leggen focus op paard, anderen op meisje 

− Reciprocal relations 
= wie al schema heeft, zal er verder op ingaan bij blootstelling, wordt gevoeliger , gaat het zelf 
meer selecteren om te consumeren…  wederkerig 

 
Moderatoren 
 beïnvloeden effecten  
 
Kenmerken media 
− dosis – niet noodzakelijk cumulatief 
 niet hoe meer je het ziet  het gaat meer over wat je ermee doet 

− realisme – meer effect bij dingen die iets realistischer zijn 
− context is belangrijk 
 aanwezigheid mannen (zwijgend) heeft sterkste effect  automatische proces 
 bij commentaar minder sterk – vrouwen kritisch voor seksistische opmerkingen & ideaal beeld 

− mate van objectivering – sterker effect bij objectiverende voorstelling 
 
Kenmerken kijker 
− etnische afkomst  blanke vrouwen kunnen zich makkelijker identificeren met idealen 
− leeftijd  jonge meisjes gevoeliger 
− bestaand body image & eetstoornissen  wie zich al ontevreden voelde, is gevoeliger 
− body change efforts  wie al bezig is met VB sport/dieet is gevoeliger 
− socioculturele context 

= omgeving waarin je opgroeit VB vriendengroep waarbij uiterlijk belangrijk is 
 zien zelfde beeld bij vrienden als in media 

− third-person  als je denkt dat het een effect heeft op anderen dan ben je zelf gevoeliger 
− geslacht 
 
Geslachtsverschillen 
− verschillende idealen – daardoor andere gedragingen 
− meisjes gevoeliger voor media effect 
 puberteit zorgt voor meer afwijken van ideaal 
 komt veel voor in media 
 gevolg: uiterlijk is normatief & wordt onderdeel van hun ontwikkeling 

− jongens minder gevoelig – NIET ongevoelig! 
 puberteit zorgt voor dichter bij ideaal 
 identiteit niet enkel gebaseerd op uiterlijk (meisjes wel beoordeeld op uiterlijk) 
 effect is voorwaardelijker 
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Conceptueel model 
= socioculturele context media 
 media is slechts één factor dat effect veroorzaakt  
     – constellatie van socioculturele factoren 
 resonance = overeenkomsten zien tss jouw  
     overtuigingen & wat je ziet  meer beïnvloedt 
> kind  
> microsysteem (ouders, vrienden)  
> meso (overeenkomst tss microsystemen)  
> exo (media) 
  
POSITIEF LICHAAMSBEELD 
− vroeger – appearance-related satisfaction (tegengestelde van lichaamsontevredenheid) 
− nu – toevoeging van appreciatie & acceptatie eigen/andere lichaamsvormen (selflove) 
 
Belangrijke aspecten – milderende factoren 
Inhoud 
 veel meer diversiteit zichtbaar media > heel belangrijke stap naar acceptatie! VB meisjesvoetbal 
 
Media activism 
= body positivity op social media  oproep tot aanvaarding van alle lichaamstypen/seksualiteiten… 
 we weten nog niet wat het effect van dit soort inhouden is ! 
VB Dove campagne als eerste – diverse vrouwen tonen in media 
VB CVS beauty mark – label op beelden om aan te duiden dat het onbewerkte versie is 
 
Media literacy 
= attitudes & vaardigheden om aard van media te begrijpen/appreciëren/kritisch mee omgaan 
VB nadenken over wat maker van boodschap jou wil doen geloven 
 belangrijke strategie om kinderen te beschermen tegen wat ze in media zien 
      beste manier: onrealistisch beeld vgl met realiteit – clash 
 
Recent onderzoek  nog geen duidelijke resultaten 
− disclaimers niet altijd succesvol 
− vergelijking mediabeeld vs realiteit werkt wel 
− body positive content  soms wel/niet positief voor lichaamsbeeld 
 VB doordat het vaak nog objectiverende content is > toch nog negatieve effecten 

 
Volgende stappen in onderzoek 
− positief & negatief beeld beter in kaart brengen 
− hoe omgaan met conflicting messages  

= zowel ideaal als body positivity  waarom gevoeliger voor het ene of andere 
− transactionele media-modellen 
 moeilijk onderzoeken – vertrekpunt zelden geweten – wederkerige relatie 

− sterkere meetinstrumenten 
− rekening houden met ontwikkeling & ecologisch model 
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Les 11 – Seksuele media-effecten 
+/- recent thema 
 
Vroeger onderzoek naar seksueel risicogedrag 
 bezorgd dat ze levenskansen beknotten (medisch, psychisch, sociaal, cognitief) 
 hoger bij adolescenten & jongvolwassenen – hun media vol met die content 
 visies:  

− jongeren er best van weg houden door risico’s  
↔  

− ontwikkeling belangrijk – we negeren daarom de problemen 
 tussenpositie beter maar komt minder voor 

 
Seksueel risicogedrag 
VB aantal partners gehad, vroege/onveilige seks, risico op zwangerschap… 
Vaker bij groep die vaak in contact komt met content over seksualiteit & relaties – heel breed! 
Onderzoek vooral in VS 
− dose-respons relatie? = kijken naar mate mediagebruik & kans op seksueel risicogedrag 
 niet echt oorzaak-gevolg 
 seksuele activiteit uit zich in seksueel gedrag & in mediagebruik rond seksualiteit 

− longitudinaal onderzoek KULeuven – het gaat in beide richtingen = transactionele relatie 
 media > gedrag & gedrag > media 

− andere onderzoeken bevestigen relatie tussen media & seksualiteit 
 niet in dosis-respons relatie maar toch wel relatie 

 als beelden invloed hebben, dan gebeurt het via tussenstap (of meerdere) 
 
Mediatoren 
• Gender stereotypes 

− Sexual double standard 
 vrouwen – objecten van aantrekkingskracht, onderdanige rollen 
 mannen – dominant, initiatief-nemend, sex-driven 

− Dit beeld in media 
 meer blootstelling aan seksuele & relationele stereotypen > zelf sterker in geloven  
 blootstelling > kans groter op jonger seksueel actief worden & onbeschermde seks 

• Relationship stereotypes 
= wat ervan te verwachten, ideale partners, scripts over hoe relaties werken… 
 relatiestereotypen hebben invloed op seksueel risicogedrag MAAR relatie veel minder sterk! 

• Cognitions of sex 
= wat te verwachten van seks 
− Recreationele attitudes 

= seks enkel als leuk gezien 
 media toont amper het rationele aspect: verantwoordelijkheid, jezelf beschermen… 
 beperkt beeld in media heeft invloed op gedrag MAAR niet zo sterk 

− Seksuele ervaring van anderen 
= wat je denkt dat anderen doen 
 wie blootstelling > meer overschatten > zelf actiever/grotere kans seksueel actief worden 
 inschatting van de norm hangt deels samen met mediagebruik 
      = eerste orde cultivatietheorie! 
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• + Mediagebruik als seksueel risicogedrag (extra) 
= seksualiteitsbeleving online 
 relatief nieuw fenomeen 
 meer blootstelling > grotere kans om online seksueel gedrag te stellen 

 
Theorieën die in onderzoek voorkomen 
− Cultivatietheorie 
− Social cognitive theory 
− Script & schema theories 
− Priming theory 
− (objectification theory) 
 
Oorzaak blootstelling in media 
 waarom selecteren ze die beelden/content? 
 verklaart hoge blootstelling & verschillen in blootstelling 
 
Expliciete media:  
 vrij duidelijk waarom: hormonaal, sensatiezoekend, seksuele verlichting VB porno 
 vroeger: geen compensatiemechanisme (= compenseren voor wat mist in realiteit) 
 nu: nieuwe visie komt op – toch wel een beetje compensatie 
             door toegankelijkheid verdringt het andere ervaringen/relaties 
 
Suggestieve media:  
 onduidelijk: geen traditionele motieven VB literotica, strakke kledij? 
 incidental learning 
 
Moderatoren 
− Familie context 
− Ontwikkelingstraject 
 
Narratieve context 
 statistisch onderzocht maar geeft niet veel inzicht – narratieve context nodig! 
 altijd aanwezig in media ! 
     = personages in een bepaald verhaal – niet gewoon lichaam getoond 
      narratief kan ook verhouding zijn tss twee mensen 
 
Seksuele metanarrative: 
= groot achterliggend verhaal dat zichtbaar wordt als je door het concrete heen kijkt 
 verhalen die telkens opnieuw terugkeren 
 
Onderdelen: 
1. Quasi-exclusieve klemtoon op hedonistische aspect van seksuele beleving 

= genot – de rest verdwijnt 
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2. Mediainhoud seksualiseert heel vaak 
 vaak subtiel getoond! 

− vooral vrouwelijke lichaam als object voorgesteld 
− lichamen vergeleken met schoonheidsstandaard 
− mannelijke blik komt er vaak bij VB vrouwelijke voorbijganger nakijken 
− seksuele aantrekkelijkheid geassocieerd aan contexten waar normaal niet in voorkomt 

VB volleybal speelsters met kort shorts 
3. Media volgen heteroseksuele script 

= klassieke beeld van mannen en vrouwen & relatie ertussen 
 man = kracht, dominant, seks-driven, niet geïnteresseerd in relaties… 
 vrouw = breekbaar, zuiver, lustobject… 
! stereotypen veranderen lichtjes de laatste jaren 

 
Reden voor bezorgdheid? 
 adolescenten veel blootgesteld aan seksuele mediacultuur 
− Ja – zorgwekkend 
 volle ontwikkeling – metanarrative kan grote invloed hebben > vormt perspectief op relaties 

− Nee 
 uitvergroot maar beeld klopt wel & ze zullen het sowieso wel ergens tegenkomen 

− Ik weet het niet 
 moreel standpunt vooral 

 
Voorbeelden 
ZELFOBJECTIVERING 
= gevoel dat anderen jou bekijken, constant jezelf meten 
 metanarrative > geïnternaliseerd > gezien als norm > gevoel eraan te moeten voldoen 
      hangt samen met zelfobjectivering 
− hoge zelfobjectivering > lagere score op cognitieve taken VB wiskunde test 
− hoge zelfobjectivering > mogelijke verklaring voor ontwikkelen van eetstoornissen 
− hoge zelfobjectivering > voelen geen controle over eigen seksuele ontwikkeling 

= silencing – volgen wat anderen verwachten 
 heeft invloed op seksuele ontwikkeling adolescenten – twee groepen 

− meer seksueel risicogedrag 
− rem op seksuele traject 

 relatie wel simplistisch voorgesteld ! 
 
SEKSISME & SEKSUEEL GEWELD 
 afgelopen jaren meer bewustwording over feit dat het fenomeen in onze samenleving is 
 leidt mediablootstelling tot seksisme & stereotypen? 
       JA – overtuigende evidentie: 

1. Correlationele studies 
 meest voorkomend: meer blootstelling > meer ondersteunen van stereotypen 

2. Longitudinale studies 
 blootstelling hangt samen met sterkere stereotypen later 

3. Experimenteel onderzoek 
 blootstelling hangt samen met sterkere stereotypen vs geen blootstelling 
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Lustobject voor mannen of schoonheidsideaal in media 
Onderzoek magazines 
− vrouwen in Cosmopolitan – wel belang aan schoonheid maar niet gelinkt aan seksualiteit 
 blootstelling > geen link met stereotypen 

− andere – schoonheidsideaal gelinkt aan afhankelijkheidsrelatie (aantrekkelijk voor mannen) 
 blootstelling > link aan stereotypen 

 dus media WEL invloed erop ! 
 
Verband tussen mediablootstelling & verkrachtingsmythes 
Verkrachtingsmythes  
= uitgelokt door kledij, mannen niet kwalijk nemen want geen controle over seksuele drive… 
 blootstelling media (stereotypen) > sterker geloven in mythes/minder ontkennen 
       wel wat discussie in onderzoek MAAR wel aanwijzingen dat relatie bestaat 
 ook bij expliciete beelden van seksueel geweld – toch niet minder steun mythes hier ! 
 
Experiment – studenten als jury van seksueel geweld  schuldig & welke straf? 
 blootstelling media > kans kleiner op schuldig & lagere straf 
 
‘Rape culture’ in feministische literatuur    complex maatschappelijk patroon 
= sexisme, denigrerend gedrag, hypermasculiniteit & gevoelloze seksuele attitudes 
     deel van cultuur – hebben invloed op bystanders/facilitators/sex offenders 
     daardoor seks niet als intiem gezien 
Onderzoek – verband tss mediagebruik & 4 begrippen^^ 
 je mag media dus niet weghalen uit relatie dat leidt tot seksueel overschrijdend gedrag 
       MAAR empirisch niet onderzocht dat media oorzaak is ! 
 
Verband tussen mediablootstelling & angst 
Wel studies over verband met angst om slachtoffer te worden van seksueel geweld 
 fenomeen komt heel veel voor, maar wel in gradaties ! 
 mediablootstelling > (zelf-objectivering) > angst 
      sterker bij vrouwen met meer blootstelling (korte & lange termijn)  
      zelfobjectivering ertussen want meer blootstelling > hogere zelfobjectivering 
 
Vaak gezien als onwaarschijnlijk maar besef dat: 
− Heel veel studies rond gedaan – in verschillende domeinen 
− Theoretisch ligt het in lijn van verwachtingen – observational learning & schema theory 
− Media hebben functionele waarde voor beïnvloedbare adolescenten 
 zijn op zoek naar informatie dus dan kan het (grote) invloed hebben 

− Niet alle adolescenten (even intens) beïnvloed ! 
 onduidelijk wie wel/niet – heel moeilijk individuele verschillen onderzoeken & profiel schetsen 
 risicocategorieën: involvement/immersion, pubertal pace, parental attachment 

 
Les 13 – Jongeren & sociale media 
 
Jongeren & sociale media 
Sociale media is toch vooral een reden voor bezorgdheid !!!    relatief jong onderzoeksdomein 
 oude digitale communicatie VB email, MSN vs nieuwe sociale media VB TikTok, Instagram 
 mensen communiceren al decennia digitaal 
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Oude literatuur – digitale media 
Vooral eenzame jongeren met beperkt netwerk van vrienden – zoeken toevlucht op sociale media  
 creëren zo juist meer sociale achterstand ! 
 
Nuance: 
− Controle over sociale interacties 
 digitale context juist goed voor sommige jongeren VB introverte door controle 
 minder visuele cues, kan je langer over nadenken… 
VB IRL iemand die fronst, gaat de andere zich onzeker voelen – komt online minder voor 

− Online disinhibition effect 
= sociale remmingen & inhibities worden losser – restricties komen online anders voor dan IRL 
VB ongeschreven regels bij face-to-face interacties: niet onderbreken, open houding…  
 voorzichtiger gedragen   VB iets anders zeggen om boze reactie te vermijden 
 als die elementen geen deel zijn van de communicatie, dan valt voorzichtigheid weg 
− Benign disinhibition ∼ goedaardige ontremming 

= vriendschappen creëren, uitdiepen… 
VB verliefd worden op iemand door online communicatie 

− Toxic disinhibition 
= negatief gedrag door anonimiteit & dissociatie  niet echt bewust van gevolgen com 
VB iemand online uitschelden 

 
Verklaring: 
1. You don’t know me – anonimiteit 
2. You can’t see me – relatieve onzichtbaarheid – niet weten hoe ander reageert 
3. See you later – asynchronity = geen synchrone, snelle communicatie – er zit vertraging op 
4. It’s all in my head – solipsist introjection  

= doordat ander niet aanwezig is, wordt je meer met jouw eigen gedachten geconfronteerd 
 IRL heb je geen aandacht over om eraan te denken – focus op interpreteren van de ander 

5. It’s all just a game – dissociative imagination = grotere afstand tss deelnemer & gesprek zelf 
6. Your rules don’t apply here – minimization of authority 
 
Recentere literatuur – sociale media 
Gedomineerd door praktijk gedreven (té eenvoudige) verklaringen 
 pas later theoretische, gelaagde perspectief 
 
Eerste beeld: 
− Reduced social cues perspective 

= alle non-verbale elementen bij interactie tussen mensen – ondersteunt kwaliteit relaties 
 valt weg online –  kan niet anders dan lage kwaliteit relaties 

− Low quality relationships 
 kwaliteit sociale relaties heel belangrijk voor welzijn adolescenten 
 kan niet anders dan wie veel met sociale media bezig is, er ongelukkig van wordt 
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Tweede beeld: 
− Sociale media toont altijd ‘perfecte’ versie 
− Neiging zich voortdurend te vergelijken met anderen 

= perfectie op sociale media zien > gevoel dat je minder bent > ongelukkig gevoel 
 niet veralgemenen dat negatief vergelijken altijd voorkomt ! 
 FOUT DENKEN: meer tijd op sociale media > ongelukkiger (=dose-respons relatie) 
                                   gaat er van uit dat sociale media inherent negatief is 
       we moeten op andere manier naar sociale media kijken 

 
Sociale media = 
− Niet tijdsgebonden 
− Inhoudelijk complex 
− Goed voor onderhouden van indirecte relaties 
 
Depressieve symptomen bij adolescenten 
− Hoger bij adolescenten & jongvolwassenen dan andere leeftijdsgroepen 

Hoger bij ons dan andere culturen 
− Onder andere veroorzaakt door eenzaamheid 
 geen rechtstreekse relatie 
     = eenzaamheid > perceived friend support > avoidant coping > symptoms 
 rol van sociale media? 

 
STUDIE – CASE  
Types sociale mediagebruik: 
− Publiek actief 

= actief dingen aan bijdragen die zichtbaar zijn voor groter publiek 
− Privaat actief 

= actief gebruik om dingen te delen met één persoon/enkele personen 
− Passief 

= activiteit van anderen bekijken maar zelf niet/amper deelnemen 
 
Hypotheses: 
− Grotere eenzaamheid > grotere passiviteit 

VB gewoon scrollen 
− Grotere eenzaamheid > groter publiek actief sociale mediagebruik 

VB artikels/muziek/grapjes… delen om connectie te zoeken met anderen 
− Moeilijk te voorspellen wat relatie is met privaat actief gedrag! 
 
Hyperpersonal model of computer mediated communication CMC – Joe Walther 
∼ impersonal (onpersoonlijk) > interpersonal (taak-geörienteerd) > hyperpersonal 
= digitale com kan méér zijn dan persoonlijke com 
 overstijgt face-to-face interactie – meer betrokkenheid door vertraging, meer tijd interpreteren 
 intensitfication loop 
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Affordances approach 
= technologie biedt ons de mogelijkheid om ons op een bepaalde manier te gedragen 
VB  
− zichtbaar zijn – voor iemand die je irl nooit ziet 
− persistence – iets posten blijft, niet verdwenen 
− editability – over jouw boodschap nadenken 
− broadcasting – een publiek bereiken 
− association – constant in contact staan met anderen 
− … 
 
Model rond eenzaamheid:      schema slide 11 
− Poor-get-richer 

= eenzaamheid zorgt voor meer publiek actief gebruik 
 publiek actief versterkt indruk dat je vrienden hebt = perceived friend support 
 onder voorwaarde: positieve feedback VB meer likes 

− Privaat actief ook 
 beiden kan je uitleggen via hyperpersonal & affordances 

− Poor-get-poorer 
= eenzaamheid zorgt voor passief gebruik 
 passief vermindert perceived friend support – geeft gevoel minder vrienden te hebben 

 
LET OP: 
Media-effect onderzoek niet enkel directe relaties 
 nu meer diepgaand in processen voor varatie/schakeringen van invloeden/effecten te achterhalen 
 
Conclusie 
Online is niet altijd minder, het is vaak meer! 
− Hyperpersoonlijk CMC 
− Romantische ontwikkeling 
− Cyberpesten 
 
Nutteloos om vanuit dose-respons relatie naar sociale media te kijken, wel: 
− Gemedieerde interacties  centraal in hoe huidige sociale praktijken zijn 
− Veel nieuwe sociale fenomenen door transformaties (veroorzaakt door internet) 
− Online sociality = je kan sociaal zijn online & het heeft/geeft betekenis 
 
VB “hoeveel uur mag iemand van 13 op SoMe spenderen?” 
 PROF vindt het onverantwoord om daar antwoord op te geven  
 dan ga je ervan uit dat het toch negatief is/te veel niet goed is   VB te veel met vrienden praten 
 je moet perspectief houden dat er online sociale praktijken afspelen ! 
 
Les 14 – Individuele verschillen 
  
Individuele verschillen 
Mag je uitgaan van HET publiek dat door een type medium beïnvloed wordt? 
 bij andere topics VB angst gaat onderzoek uit van individuele verschillen qua leeftijd… 
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Perspectieven: 
− sociologisch – hele samenleving wordt op een of andere manier beïnvloedt 
− psychologisch – individuele verschillen + proberen patronen te vinden die er boven staan 
 vooral onderzoek op niveau samenleving 
 
Perspectieven die individuele verschillen in mediagebruik onderzoeken 
− Als behoeften 
− Als readiness to respond 
− Als vaste kenmerken (traits) 
− Als expressie van individuele verschillen 
 
Als behoeften 
= mediagebruik is gedragskeuze om voldoening te geven aan bepaalde behoeften 
 zie uses & gratifications theorie ! 
     = situaties > noden > (media)keuzes > behoeften voldoen 
     VB moe na zware werkdag dus je zet tv op 
     VB weduwe op pensioen heeft nood aan sociale contacten > media parasociale contacten via soap 
 keuzes afhankelijk van verschillende behoeften – door situaties/persoonlijkheidskenmerken… 
     VB overprikkeld > iets rustig uitzoeken vs saaie les > veel prikkels nodig 
 sensitivity theory of basic desires – wat zijn de basisbehoeften? (sociale contacten, rust…) 
      niet universeel – zelfde behoeften, variaties in prioritering/hoe voorkomen +/- andere puzzel 
 
Als ‘readiness to respond’ 
CENTRALE ROL VOOR EMPATHIE 
= media-effect verschilt afhankelijk van persoonlijkheidskenmerken VB angst, enjoyment, droefheid… 
 meer meegezogen > hogere betrokkenheid > vatbaarder voor media-effecten 
 
Verklaring: 
∼ mate van onderdompeling in media (inertie) hangt samen met reactie op media – zit variatie in ! 
 sommigen hebben sterkere neiging in bepaalde situatie sterker te reageren dan anderen 
 anderen meer apatisch & meer afstand 
VB angstreactie op beeld slang – meer ondergedompeld & inleven emoties > schrikt intenser 
 
REPRESSIVE COPING STYLE          +/- tegengestelde, maar niet helemaal 
= manier van omgaan met negatieve dingen – het proberen weg te duwen 
VB hoofdpersonage ontvoerd – minder meegeleefd door mensen die meer repressieve stijl hebben  
 minder negatieve affectieve reacties 
 het doet iets met hoe je naar media kijkt als je het aan het consumeren bent ! 
 agentic respondents (doeners vs denkers) – minder betrokkenheid & minder vatbaar effecten ! 
 
Als vaste kenmerken (traits) 
= algemene relatie tss persoonlijkheidskenmerken & mediavoorkeuren 
 kan bijna niet anders – maar literatuur nog niet uitgebreid genoeg voor duidelijk patroon 
 
Persoonlijkheid: 
 iedereen heeft vast persoonlijkheidsprofiel – het is wie wij zijn 
 traits = vaste kenmerken VB introvert ↔ states = tijdelijke kenmerken VB droevig 
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Onderzoek: 
− probeerde traits aan media-effecten te linken 

VB meer horror kijken = mensen met bepaalde set traits 
 PROF zegt: geen duidelijk patroon zichtbaar – veel grillige patronen & correlaties 

− als je niet gericht zoekt naar bepaald verwacht effect – altijd wel toevallig correlatie VB 5% 
 niet echt patroon/relatie tss persoonlijkheidskenmerken & media voorkeuren 

− geweld – wel duidelijk patroon zichtbaar 
= consistente relatie tss persoonlijkheidskenmerken & voorkeur voor deviante media-inhouden 
 meer nood opwinding/spanning > meer betekenis aan gewelddadige media 
 ervaren minder distress/ongemak bij zien van gewelddadige inhoud VB personage gefolterd 
 grotere neiging slachtoffer zien als verdiend 
     VB geweld als logisch gevolg evoluties verhaal ↔ anderen wensen het slechten zelfs niet toe 
 PROF zegt: literatuur niet sterk genoeg voor uitspraak ‘geweld doet voor sommigen minder’ 

 
Als expressie van individuele verschillen 
= mediakeuzes als uiting van jouw identiteit 
VB muzieksmaak om uiting te geven aan wie je bent – badge of identity 
 opvallend accurate reflectie van identiteit! 
     VB veel overeenstemming tss persoonlijkheidslijst & schatting anderen via mediavoorkeuren 
 
Gedrag op nieuwe/sociale media: 
= mediakeuze als expressie individu 
 vrij accuraat – we voelen maatschappelijke betekenis van media op vrij juiste manier aan 
 
Selectieve blootstelling 
= jezelf blootstellen aan datgene waar je geen problemen mee hebt & andere vermijden 
 gebaseerd op cognitieve dissonantietheorie – Klapper (1960) 
     = verschillende manieren van met iets omgaan – meest logische is vermijden 
      ‘Daily Me’ 
           = nieuwsconsumptie = lezen wat bij je past/mee eens bent – NIET één bepaalde krant 
            daardoor veel niet gelezen, vooral dingen die niet in lijn liggen met jouw opinie 
            ‘echo chamber’ – enkel eigen mening horen weergalmen ! 
                 = algoritme toont enkel waar je voorkeur voor hebt – geen nieuwe/andere perspectieven 
 niet te sterk doortrekken WANT 

− PROF meer pro studies die dit in vraag stellen dan die dat duidelijk zeggen van je ziet enkel dit 
− Veel studies tonen dat sociale media je in contact brengt met andere mensen & 

perspectieven – meer dan welke contacten je zonder sociale media zou hebben  
− Wel subgroepen waar fenomeen sterker is VB Amerika vs Europa 

 
Selectieve perceptie 
= we zien andere betekenissen in media-inhouden  logisch 
     onderzoek zou rekening moeten houden met verschillende interpretaties 
 Biased assimilation 
     VB serie-kijkers interpreteren verschillend vanuit betrokkenheid met bepaald personage 
 Hostile media perceptions 
     VB aanhangers politieke partij hebben gevoeld dat die heel de tijd aangevallen worden 
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 botst met cultuvatietheorie ! 
     = we kijken +/- altijd naar hetzelfde – perceptie lijkt verschillend maar is het niet 
 PROF zegt dat beiden kunnen kloppen (confrontatie met zelfde verhalen op ene niveau maar 
ook op andere niveau VB politieke partij kleurt jouw beeld over de wereld) 
− grote verhalen van samenleving kunnen hetzelfde zijn (Gerbner) 
− persoonlijke interpretatie heeft belang – selectieve blootstelling & perceptie 

 
Effecten van individuele verschillen 
Als moderatoren 
= relatie tss A & B werkt anders door bepaalde variabele 
VB impact porno op beeld van vrouwen zal wat verschillen bij mannen & vrouwen 
 geslacht als moderator 
− ELM – anders omgaan met boodschap afhankelijk van betrokkenheid 

            = variabele die buiten relatie staat maar wel invloed heeft op effect 
− Priming – Bushman 
     = bestaande cognitive networks als voorwaarde voor geweldeffecten 
      blootstelling > activeert bestaande dingen in hoofd (individuele ≠) > invloed op interpretatie 
      veel theorieën akkoord – nooit ongeschreven blad – verhoogt kans op bepaald effect  

VB gewelddadig gezin > activeert perspectieven op problemen > grotere kans bepaalde reactie 
      media kan niets activeren dat niet aanwezig is ! 
 
Als afhankelijke variabelen 
= mensen worden verschillend als gevolg van media  lange-termijn wijzigingen in wie we zijn 
 PROF dubbele gevoelens over – maar sluit niet uit dat media wantrouwen kan veroorzaken 
− Cultivatie 

= media zorgt voor andere perceptie van realiteit & andere dominante ideologieën 
− Script theories 

= hoe we ons gedragen is deels te wijten aan wat we in media zien 
− Social learning 

= dingen leren door wat je ziet & beeld vormen van realiteit – kan leiden tot bepaald gedrag 
− Violent games 

VB jongens die extreem veel gewelddadige games spelen zullen wel beïnvloed worden  
 persoonlijkheidskenmerken structureel veranderd door media 
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Differential susceptibility to media effects model – DSMM – Peter & Valkenburg 
 poging concepten integreren in één model 
 individuele verschillen als centraal onderdeel van huidige media-effectonderzoek 
− Propositie 1 

= verklaart mediakeuzes 
 gaan uit van invloed context & achtergrond op mediagebruik – afhankelijk ervan 
      dispositional, developmental, social 

− Propositie 2 
= dingen die we meteen gebruiken tijdens & direct na mediagebruik 
 mediagebruik leidt tot bepaalde response states – mediatoren 
       cognitive, emotional, excitative 

− Response states leidt tot media-effecten 
 grotere kans op bepaald gedrag, lichaamsbeeld… 

− Rol 2 – propositie 3 
 persoonlijke ontwikkeling & context ook invloed op wat media doen met jou 
 zelfde variabelen hebben dus invloed op gebruik (als predictor) & effect (als moderator) !!! 

− (Propositie 4) 
 transactionele effecten – invloed ene heeft invloed op andere (voortdurende wisselwerking) 
 betekenis & interpretatie media spelen rol in reacties, keuzes… 

 

 


