
 

  

 

Lisanne Verschoor 

Onder begeleiding van:  

Marijn Struiksma & Hannah de Mulder 

Universiteit Utrecht 

25-06-2013 

 

Emotional Stroop Effect in zinnen 
En het effect van de emotionele gesteldheid op het Emotional Stroop Effect 



2 
 

Abstract 
Uit verschillende Emotional Stroop taken is gebleken dat emotioneel geladen stimuli onze aandacht 

meer trekken dan neutrale stimuli. Mensen zijn doorgaans langzamer in het benoemen van de kleur 

van negatieve emotionele woorden dan van neutrale woorden. Het Emotional Stroop Effect wordt 

verklaard door het verschil in verwerking van woorden. De verwerking van negatieve emotionele 

woorden eist meer aandacht op dan de verwerking van neutrale woorden, waardoor de 

proefpersoon minder aandacht over heeft voor het benoemen van de kleur.  

In dit onderzoek zijn de emotioneel geladen woorden in zinscontext aangeboden. De stimuli bestaan 

uit beledigingen, complimenten en neutrale woorden (CBN). Daarnaast is de aanspreekvorm 

gemanipuleerd. De naam van de proefpersoon en een controlenaam van evenveel letters werden 

aan de zinnen toegevoegd. De proefpersoon kreeg haar naam dus in de eerste en derde persoon te 

zien. Op een monitor werden woord voor woord zinnen getoond. Hierbij werd het laatste woord, een 

belediging, compliment of neutraal woord, in een kleur aangeboden. Op het toetsenbord was een 

kleurcodering aangegeven. De proefpersoon moest door een druk op een van de toetsen de juiste 

kleur aangeven. De afhankelijke variabelen die werden gemeten zijn reactietijd en het aantal goede 

antwoorden. 

Er hebben 31 proefpersonen deelgenomen aan het onderzoek. De proefpersonen hebben vooraf een 

vragenlijst over hun emotionele gesteldheid ingevuld. Deze vragenlijst bestaat uit 27 positieve en 

negatieve emoties. De proefpersoon gaf op een schaal van 1-7 aan in hoeverre zij zich identificeerde 

met de emotie. Hierbij staat 1 voor helemaal niet van toepassing en 7 heel erg van toepassing. Op 

deze manier wilden de onderzoekers kijken of de emotionele gesteldheid effect heeft op het 

Emotional Stroop Effect.  

Uit de resultaten blijkt dat er een hoofdeffect van woordsoort is. Dit wordt echter niet 

geïnterpreteerd vanwege een driewegsinteractie. Er is een driewegsinteractie gevonden tussen 

aanspreekvorm, woordsoort en de mate van negativiteit. Woordsoort speelt voor laag negatieve 

mensen wel een rol wanneer de woorden in de derde persoon worden aangeboden maar niet in de 

eerste persoon. Daarbij is de reactietijd voor complimenten het kortst. Voor hoog negatieve mensen 

zien we een omgekeerd effect. Woordsoort speelt voor hoog negatieve mensen wel een rol wanneer 

de woorden in eerste persoon worden aangeboden maar niet in de derde persoon. Ook hier is de 

reactietijd voor complimenten het kortst. Een mogelijke verklaring voor het gevonden effect op 

aanspreekvorm is de aanname dat positieve mensen zelfkritiek beter verwerken dan negatieve 

mensen. De reden dat de reactietijd voor complimenten het kortst is, is deels te verklaren vanuit de 

emotionele congruentietheorie (Richards, French, Johnson e.a., 1992). In de discussie worden deze 

verklaringen uitgewerkt.  
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Inleiding 

Schreeuw jij het uit als je een spin ziet of word je nerveus als je in de buurt van een 

ziekenhuis komt? Krijg je spontaan kippenvel wanneer iemand een horrorfilm opzet? Of 

verstijf je van angst wanneer je ’s nachts iets hoort ritselen? Dan ben je niet de enige, want 

elk mens heeft een natuurlijke schrikreactie op gevaren en conflicten. De mens heeft deze 

reactie zelfs nodig om te overleven. Miljoenen jaren geleden ontwikkelden onze voorouders 

dit overlevingssysteem. Dat zetelt in een apart deel van het brein (Kok, 2003). Bij 

levensgevaar neemt het systeem razendsnel de besturing van ons denken en handelen over. 

Een schrikreactie kan zich uiten in actie (vluchten of vechten) of verstijving (Bibiana, 2011). 

Het oerinstinct neemt de controle van het lichaam en de zintuigen over. Rationeel denken 

wordt overmeesterd door emoties. Deze reactie zien we niet alleen bij fysiek gevaar, maar 

ook op een veel kleiner niveau. Namelijk bij woorden, emotioneel geladen woorden. 

Negatieve woorden als 'pistool' of 'oorlog' trekken onze aandacht meer dan neutrale 

woorden als 'lamp' en 'huis'. Het schrikeffect bij het zien van negatieve woorden leidt ertoe 

dat de verwerking meer aandacht opeist dan neutrale woorden. 

Emotie stuurt aandacht 

Uit onderzoek is gebleken dat negatieve stimuli onze aandacht eerder trekken dan neutrale 

stimuli (Lang, Davis & Ohman, 2000). De relatie tussen (emotionele) woorden en aandacht is 

veelvuldig getoetst door middel van Stroop taken. In de literatuur worden twee soorten 

‘Stroop’ taken onderscheiden: de ‘Klassieke Stroop’ taak en de ‘Emotional Stroop’ taak. 

Tijdens de klassieke Stroop taak moeten participanten zo snel en accuraat mogelijk 

aangeven in welke kleur het woord is afgedrukt (Stroop, 1935). Uit diverse onderzoeken 

blijkt dat de reactietijd significant langer is wanneer het woord een andere kleur aanduidt 

dan de kleur waarin het is afgedrukt, dan wanneer kleur en woord overeenkomen (Richards 

& Millwood, 1989). Dus wanneer het woord 'blauw' in het rood is afgedrukt, duurt het 

langer om de juiste kleur te zeggen dan wanneer het woord 'rood' in het rood is afgedrukt. 

Dit effect wordt veroorzaakt doordat de participant de semantische inhoud van het woord 

niet kan negeren. De participant kan het geschreven woord en de betekenis die dit oproept 

niet negeren (Stroop, 1935).  

Een andere taak om de relatie tussen aandacht en woorden te toetsen is de Emotional 

Stroop taak. Respondenten krijgen negatieve of neutrale woorden in verschillende kleuren 

aangeboden. Zij moeten zo snel en accuraat mogelijk aangeven in welke kleur het woord is 

afgedrukt. Dus wanneer het woord 'oorlog' in het blauw is afgedrukt, moet de participant 

deze kleur benoemen. In recentere onderzoeken wordt de Emotional Stroop taak op de 

computer uitgevoerd (Richards et al., 1989). Proefpersonen drukken op een kleurknop om 

de juiste kleur aan te geven. Uit onderzoek blijkt dat proefpersonen doorgaans meer tijd 

nodig hebben om negatieve woorden (vb. moord en kanker) te benoemen dan neutrale 

woorden (vb. lamp en detail). Het verschil in reactietijd tussen negatieve en neutrale stimuli 

wordt gezien als emotionele bias (Kindt, 1996). Dit houdt in dat er een verstoring van het 

waarnemingsvermogen optreedt door een emotionele oorzaak (Kindt, 1996). In dit geval 



4 
 

vraagt het verwerken van negatieve stimuli meer aandacht dan neutrale stimuli, waardoor 

de reactietijd op de taak (het benoemen van de kleur) langer is.  

Uit verschillende Emotional Stroop taken blijkt dat er geen significant verschil is te zien 

tussen het aantal goede antwoorden bij negatieve en neutrale woorden (Gootjes, Coppens, 

Zwaan e.a., 2011). Er is sprake is van een ‘ceiling effect’. Het percentage goede antwoorden 

is voor elke conditie heel hoog waardoor eventuele verschillen betekenisloos zijn (Gootjes 

e.a., 2011). 

Emotional Stroop Effect 

De Emotional Stroop taak wordt gebruikt om de relatie tussen aandacht en emotionele 

woorden te toetsen. Uit onderzoek blijkt dat proefpersonen meer worden afgeleid door 

negatieve stimuli dan neutrale of positieve stimuli (Van Hooff, Coppens, Zwaan e.a., 2008). . 

Emotionele informatie wordt anders verwerkt dan neutrale informatie en volgt een ander 

pad. Mensen stellen bedreigende informatie voorop aan neutrale informatie (LeDoux, 1990). 

Participanten hebben doorgaans meer tijd nodig om de kleur van emotioneel geladen stimuli 

te benoemen dan van neutrale woorden. Dit wordt het Emotional Stroop Effect genoemd.  

Het effect is te verklaren vanuit het verwerkingsproces van informatie. De verwerking van 

negatieve emotionele woorden eist meer aandacht op dan de verwerking van neutrale 

woorden, waardoor de proefpersoon minder aandacht over heeft voor het uitvoeren van de 

taak (het benoemen van de woordkleur).  

Enkele onderzoekers beweren dat het Emotional Stroop Effect te wijten is aan lexical 

frequency of bekendheid met woorden (Kindt, Bierman & Brosschot, 1996). Woorden die 

vaak voorkomen, worden dan sneller gelezen dan niet vaak voorkomende woorden. Dit zou 

bijvoorbeeld betekenen dat angstige mensen meer interference vertonen bij negatieve 

woorden dan neutrale woorden, vanwege hun bekendheid met threat words. Uit onderzoek 

blijkt echter dat bekendheid met woorden geen effect heeft op het Emotional Stroop Effect 

(Lavy, Van den Hout & Arntz, 1993).  

De klassieke en emotionele Stroop taak verschillen in stimuli, maar meten ook verschillende 

mechanismen en fenomenen. De klassieke Stroop taak wordt gebruikt om het verschil in 

reactietijd te meten voor woorden die overeenkomen met de kleur (vb. ‘rood’ in rode letters 

afgedrukt) en woorden die niet overeenkomen met de kleur (vb. ‘rood’ in blauwe letters 

afgedrukt). Het Stroop Effect houdt in dat mensen langzamer zijn in het benoemen van de 

juiste kleur wanneer woord en kleur niet overeenkomen dan wanneer dit wel het geval is. 

Hieruit blijkt dat het moeilijk is voor mensen om de semantische inhoud van woorden te 

negeren. De emotionele Stroop taak wordt gebruikt om aan te tonen dat negatieve woorden 

afleiden van het benoemen van de kleur. Het verwerken van negatieve woorden eist meer 

aandacht op, waardoor er een vertraging optreedt in het benoemen van de juiste kleur. Het 

Emotional Stroop Effect houdt in dat het moeilijk is om de emotionele lading van een woord 

te negeren.  
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We kunnen op basis van de gemeten effecten iets zeggen over de verschillen tussen 

groepen, maar niet over individuen. Dit geldt voor zowel de klassieke als de emotionele 

Stroop taak (Kindt e.a., 1996). In dit onderzoek richten wij ons op de Emotional Stroop taak. 

Complimenten 

Tot heden is de Emotional Stroop taak alleen gebruikt om een effect te vinden in reactietijd 

tussen negatieve en neutrale stimuli. Dit onderzoek onderscheidt zich door ook positieve 

woorden, complimenten, toe te voegen. Complimenten leiden tot een positief gevoel, terwijl 

beledigingen tot een negatief gevoel leiden (Garcia, Miller & Smith, 2006). Dit lijkt een 

logische voorspelling, maar moet enigszins genuanceerd worden. Uit verschillende 

onderzoeken blijkt dat complimenten met onwenselijke elementen tot een negatief gevoel 

kunnen leiden. Een voorbeeld van een dergelijk onwenselijk element is groepskwalificatie. 

Uit het onderzoek van Garcia e.a. (2006) blijkt dat participanten een compliment over het 

algemeen als negatief ervoeren wanneer het een groepsstereotypering (vb. ‘Alle Aziaten zijn 

goed in wiskunde’) of groepsgekwalificeerde opmerking (vb. ‘Je hebt er erg goed gedaan, 

voor een vrouw’) was (Garcia e.a., 2006). Complimenten leiden dus niet altijd tot een 

positief gevoel. In dit onderzoek worden echter alleen complimenten met wenselijke 

elementen toegevoegd. Op deze manier kan worden gekeken of er een verschil in reactietijd 

is wanneer men positieve, neutrale of negatieve informatie moet verwerken.  

Relevantie 

Verschillende studies naar menselijk gedrag hebben bewezen dat de Emotionaal Stroop taak 

een waardevol instrument is voor onderzoek naar emotie en aandacht. Onderzoek naar het 

Emotional Stroop Effect is tot heden alleen getoetst met losstaande woorden. De participant 

krijgt steeds één woord te zien en moet aangeven in welke kleur dit woord is afgedrukt. In 

het onderzoek dat hier centraal staat, worden de emotioneel geladen woorden in 

zinscontext aangeboden. De Emotional Stroop taak wordt gebruikt om te onderzoeken of er 

een  Emotional Stroop Effect optreedt als mensen zinnen lezen met een emotionele inhoud 

(vb. ‘Loes is een teleurstelling’ of ‘Loes is een talent’), waarbij de proefpersoon de kleur van 

het laatste woord benoemt. Het onderzoek vormt een toevoeging aan de literatuur door de 

vernieuwende insteek. Door het toetsen van zinnen in de Emotional Stroop taak komen de 

onderzoekers dichterbij de natuurlijke communicatie. Men communiceert doorgaans niet 

door middel van losse woorden maar gebruikt zinnen. Hierdoor kunnen de onderzoekers 

kijken of het Emotional Stroop Effect (ESE) ook optreedt wanneer de stimuli minder 

‘kunstmatig’ zijn. Het verwerken van negatieve emotionele woorden eist meer aandacht op 

dan de verwerking van neutrale woorden. De aanwezigheid van het ESE in zinnen zou 

aantonen dat mensen in hun dagelijkse communicatie voortdurend emotionele informatie 

vooropstellen aan neutrale informatie. Het onderzoek kan tot nieuwe informatie leiden over 

de informatieverwerking bij mensen.  

Daarnaast is er in de literatuur vooral informatie te vinden over onderzoeken naar neutrale 

of negatieve stimuli. Dit onderzoek onderscheidt zich door ook positieve woorden, 
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complimenten, toe te voegen. De volgende onderzoeksvraag staat hierbij centraal: Zien we 

een Emotional Stroop Effect als we de emotionele woorden in zinscontext aanbieden? 

Tot slot maakt het aanbieden van woorden in zinscontext het mogelijk om de mate van 

persoonlijk aanspreken te manipuleren. De zinnen worden in de eerste en derde persoon 

aangeboden. Hierdoor is het mogelijk om te onderzoeken of de aanspreekvorm effect heeft 

op het Emotional Stroop Effect. Uit onderzoek blijkt dat mensen tijdens het luisteren 

selectief focussen op hun naam (Howarth & Ellis, 1961). Daarnaast blijkt uit het onderzoek 

van Yamada (2012) dat in een visuele setting de aandacht wordt getrokken naar de eigen 

naam. Proefpersonen kregen links en rechts in beeld hun eigen naam en een andere naam te 

zien. Nadat de namen verdwenen, kwam er een cirkel in het scherm. De proefpersonen 

moesten met de muis de plaats van deze cirkel aanwijzen. Uit de resultaten bleek dat de 

proefpersonen de aandacht voor hun eigen naam vooropstelde aan de cirkel. Tijdens de 

Emotional Stroop taak zou het zien van de eigen naam de proefpersonen tot een snellere 

reactie kunnen leiden. De volgende onderzoeksvraag staat hierbij centraal: Maakt het uit 

voor het ESE of de zin betrekking heeft op de lezer zelf of op een andere persoon? 

Emotionele gesteldheid 

Verschillende onderzoekers hebben gekeken naar de invloed van externe factoren, zoals 

emoties, fobieën en stoornissen, op het Emotional Stroop Effect. De resultaten van deze 

onderzoeken dienen vaak een pragmatisch doel. Een voorbeeld van een dergelijk onderzoek 

is het effect van het posttraumatisch stress syndroom op het Emotional Stroop Effect 

(Ashley, Honzel, Larsen, 2013). De resultaten van dit onderzoek zijn gebruikt voor de 

ontwikkeling van hulpprogramma’s voor het verwerken van oorlogstrauma’s bij soldaten.  

In dit onderzoek wordt naast het effect van het aanbieden van stimuli in zinnen, ook het 

effect van de emotionele gesteldheid op het Emotional Stroop Effect getoetst. Er is nog niet 

eerder onderzoek gedaan naar het effect van positiviteit en negativiteit op het uitvoeren van 

de Emotional Stroop taak. De resultaten uit het onderzoek kunnen leiden tot nieuwe kennis 

over het verwerkingsproces van emotioneel geladen stimuli.  

Emotie is een concept dat van toepassing is op bijna alles binnen de psychologie. Van 

emoties is bekend dat ze verschillende componenten omvatten. Deze componenten 

omvatten gevoel, gedrag, cognitie en fysiologie (Wienke, 2011). Mensen laten zich in hun 

handelen en denken vaak sturen door emoties. In het verleden is vooral onderzoek gedaan 

naar het effect van negatieve emoties op cognitieve processen. Experimenteel onderzoek in 

de jaren tachtig heeft aangetoond dat positieve emoties ook een aanzienlijke invloed 

kunnen hebben op de verwerking van informatie (De Vries & Van der Pligt, 1991). 

Stemmingen leiden tot selectieve aandacht voor informatie. Positieve mensen besteden 

meer aandacht aan positieve informatie, terwijl negatieve mensen meer aandacht besteden 

aan negatieve informatie (De Vries e.a., 1991). Emotionele gesteldheid heeft dus invloed op 

het waarnemen van stimuli. Een mogelijke verklaring wordt gegeven in het artikel van 

Richards en Millwood (1989). Uit dit onderzoek blijkt dat hoog-angstige mensen meer 
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aandacht schenken aan angstgerelateerde woorden, dan niet-angstige mensen. Dit effect 

wordt emotionele congruentie genoemd. Mensen hebben een grotere vatbaarheid voor 

stimuli die congruent zijn met hun emotionele gesteldheid. Dit effect werd echter niet bij 

laag-angstige mensen gevonden.  

Een onderzoeker die vooral aandacht heeft voor het effect van positieve stemming op het 

proces van informatieverwerking is Isen (2001). Zij stelt dat positieve stemming 

systematische, zorgvuldige, cognitieve processen faciliteert. Dit leidt tot een efficiënte en 

grondige manier van informatieverwerking. Mensen met een positief humeur hebben de 

neiging om beslissingen te maken op basis van bepaalde criteria, zonder deze informatie nog 

een keer te bekijken (Isen, 2001). De emotionele gesteldheid kan dus effect hebben op het 

efficiënt verwerken van informatie. Een andere eigenschap die aan positieve mensen wordt 

toebedeeld is motivatie. Mensen met een positieve gemoedstoestand ervaren een grotere 

intrinsieke motivatie voor het uitvoeren van een taak dan mensen met een negatieve 

gemoedstoestand (De Vries e.a., 1991). Over het algemeen zijn mensen geneigd om 

positieve emoties na te streven en negatieve emoties te vermijden. Uit het onderzoek van 

Custers & Aarts (2005) blijkt dat deelnemers sterker geneigd waren om de activiteit uit te 

willen voeren wanneer de activiteit was gekoppeld aan positieve woorden in vergelijking 

met neutrale of negatieve woorden (Custers e.a., 2005). Positieve emoties leiden dus tot 

motivatie, terwijl negatieve emoties worden vermeden. 

 

Clark & Fiske (1982) beschrijven een ander effect van emotionele gesteldheid op 

informatieverwerking. Zij stellen dat het verwerken van informatie niet altijd gelijk aan de 

gemoedstoestand verloopt. De onderzoekers maken een onderscheid tussen automatische 

en bewust gestuurde verwerkingsstrategieën. Het bewuste mechanisme houdt in dat 

mensen ernaar streven om een positieve stemming te behouden en een negatieve 

stemming uit te bannen. Om dit doel te bereiken kunnen mensen met een slecht humeur 

hun aandacht bewust meer op positieve dan op negatieve informatie richten (Wyer, 1989). 

Deze theorie is gebaseerd op het Negative State Relief model van Baumann, Cialdini, & 

Kenrick (1981) waarin wordt gesteld dat mensen een innerlijke drijfveer hebben om hun 

negatieve stemming te verminderen. Dit houdt in dat zowel positieve als negatieve mensen 

hun aandacht vooral richten op positieve stimuli, om een positieve stemming te behouden 

of om een negatieve stemming te verminderen.  

Relevantie 

Er bestaat geen eenduidigheid in de literatuur over het effect van emotionele gesteldheid op 

het verwerken van emotioneel geladen stimuli. Enerzijds wordt gesteld dat positieve 

mensen meer aandacht besteden aan het verwerken van positieve informatie, terwijl 

negatieve mensen negatieve informatie vooropstellen. Een mogelijke verklaring hiervoor is 

de emotionele congruentie. Anderzijds wordt gesteld dat zowel positief als negatief 

ingestelde mensen positieve informatie vooropstellen om hun positieve humeur te 
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behouden of om hun negatieve humeur te verminderen. Er is nog niet eerder onderzoek 

gedaan naar het effect van emotionele gesteldheid op de Emotional Stroop taak. 

Het Emotional Stroop Effect laat zien dat negatieve informatie meer aandacht opeist dan 

neutrale informatie, waardoor de participant meer aandacht heeft voor het uitvoeren van de 

taak. In dit onderzoek wordt niet alleen naar het effect van de stimuli gekeken, maar ook 

naar het effect van de emotionele gesteldheid op het uitvoeren van de taak. Mensen 

worden in hun gedrag beïnvloed door emoties (Wienke, 2011). Door niet alleen te kijken 

naar het effect op de stimuli, maar ook naar de participant kan het onderzoek leiden tot 

nieuwe inzichten in de relatie tussen stemming en informatieverwerking. 

 

Het effect van de emotionele gesteldheid op het Emotional Stroop Effect wordt getoetst 

door middel van een vragenlijst die vooraf door de respondenten wordt ingevuld. Deze 

vragenlijst bestaat uit 27 stellingen over positieve en negatieve emoties. Het onderzoek zal 

aantonen of de emotionele gesteldheid van de respondent invloed heeft op de taak. Hierbij 

staat de volgende deelvraag centraal: In hoeverre heeft de emotionele gesteldheid effect op 

het Emotional Stroop Effect? 

Methode 

Ontwerp  

Het onderzoek dat centraal staat is een empirisch onderzoek naar het Emotional Stroop 

Effect in zinnen. Door middel van een Emotional Stroop taak is getoetst of er een Emotional 

Stroop Effect optreedt wanneer de stimuli in zinscontext wordt aangeboden. De stimuli 

bestaan uit beledigingen, complimenten en neutrale woorden. Op een monitor werden 

woord voor woord zinnen getoond. Hierbij werd het laatste woord, de stimulus, in een kleur 

aangeboden. Het aanbieden van woorden in zinscontext maakt het mogelijk om de mate van 

persoonlijk aanspreken te manipuleren. De zinnen worden in de eerste en derde persoon 

aangeboden. Hierdoor is het mogelijk om te onderzoeken of de aanspreekvorm effect heeft 

op het Emotional Stroop Effect. De proefpersonen hebben vooraf een vragenlijst over hun 

emotionele gesteldheid ingevuld. Deze vragenlijst bestaat uit 27 positieve en negatieve 

emoties. Op deze manier wilden de onderzoekers kijken of de emotionele gesteldheid 

invloed heeft op het Emotional Stroop Effect.  

Voor de testopzet is gebruik gemaakt van een 3x2x2 opzet. De eerste variabele is 

woordsoort: complimenten, neutrale woorden of beledigingen. De tweede variabele is 

aanspreekvorm: eerste of derde persoon. Tot slot wordt de mate van negativiteit gemeten: 

hoog of laag. De afhankelijke variabelen zijn de reactietijd in milliseconden en het aantal 

goede antwoorden (hits). De onafhankelijke variabelen zijn woordsoort, aanspreekvorm en 

de mate van negativiteit.  
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De stimuli bestaan uit neutrale woorden, complimenten en beledigingen. Deze werden in 

blokken aangeboden. Dit houdt in dat positieve, negatieve en neutrale woorden gescheiden 

waren. Er zijn zes condities opgesteld om alle mogelijke combinaties tussen woordsoort en 

aanspreekvorm te toetsen: 

 

1. Complimenten in de eerste persoon 

2. Neutrale woorden in de eerste persoon 

3. Beledigingen in de eerste persoon 

4. Complimenten in de derde persoon 

5. Neutrale woorden in de derde persoon 

6. Beledigingen in derde persoon 

Participanten 

De proefpersonen zijn benaderd via het bestand met proefpersonen van de Universiteit 

Utrecht. Zij kregen een vergoeding voor hun deelname aan het experiment. Er hebben 31 

proefpersonen deelgenomen aan het onderzoek. De leeftijd van de deelnemers varieerde 

tussen de 18 en 30 jaar. De proefpersonen waren allemaal student, vrouw en rechtshandig. 

Dit heeft te maken met de stimuli. De proefpersonen kregen zinnen te zien met 

beledigingen, complimenten en neutrale woorden. De neutrale woorden moesten 

betrekking hebben op alle participanten, zodat eventuele verschillen geen effect zou hebben 

op de resultaten. Wanneer een woord namelijk geen betrekking zou hebben op een 

participant, kan de verwerking van dit woord anders zijn. Hierdoor zou een verschil in 

reactietijd kunnen worden gevonden met een participant waar het woord wel betrekking op 

heeft. Daarom moeten externe factoren worden beperkt.  

Materiaal 

De stimuli voor de Emotional Stroop taak bestaan uit complimenten, beledigingen en 

neutrale woorden. De stimuli zijn vooraf getoetst op de mate van positiviteit, negativiteit en 

neutraliteit op een schaal van 1-10. Op basis van deze score zijn voor elke categorie twaalf 

worden geselecteerd. Hierbij is rekening gehouden met de gemiddelde lengte van de 

woorden. De gemiddelde lengte was voor zowel de complimenten, beledigingen en neutrale 

woorden 8,67 letters. Daarnaast bestaat de helft van de stimuli uit woorden met een 

lidwoord. De twaalf neutrale woorden hebben betrekking op alle respondenten.  

Uit onderzoek is gebleken dat er geen interactie-effect is tussen emotion en word exposure 

(Gootjes e.a., 2011). Het aanbieden van het woord aan het begin, midden of einde van het 

blok geeft dus geen verschillende uitkomsten. In dit onderzoek is hier dus geen rekening 

mee gehouden. De stimuli werden in zinnen aangeboden, waardoor het mogelijk was om 

het effect van aanspreekvormen te manipuleren. De naam van de proefpersoon en een 

controlenaam van evenveel letters werden aan de zinnen toegevoegd. De proefpersoon kreeg haar 

naam dus in de eerste en derde persoon te zien. 
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De stimuli werden in drie categorieën aangeboden: neutrale woorden, complimenten en 

beledigingen.  

 

 Neutraal: Sanne is een student  

 Compliment: Sanne is een schoonheid  

 Belediging: Sanne is een hoer  

 

Daarnaast werd de aanspreekvorm gemanipuleerd, waardoor de proefpersoon haar eigen 

naam en een controlenaam, van evenveel letters, te zien kreeg. 

 

 Persoonlijk: Lezer is een student 

 Onpersoonlijk: Sanne is een student 

 

De proefpersonen hebben voordat de taak begon een vragenlijst over de emotionele 

gesteldheid ingevuld. De emoties werden dus niet beïnvloed door de taak. Op deze manier 

werd de betrouwbaarheid van de vragenlijst gewaarborgd.  

De vragenlijst over de emotionele gesteldheid bestaat uit 27 stellingen over emoties met 

een schaalvraag van zeven punten. Hierbij staat 1 voor helemaal niet van toepassing en 7 

voor heel erg van toepassing. De stellingen zijn ingedeeld in 14 negatieve emoties en 13 

positieve emoties. Uiteindelijk zijn vijf stellingen achterwege gelaten, omdat deze emoties 

geen duidelijke positieve of negatieve tegenhanger hadden. Er bleven 22 antoniemen over, 

waardoor er een duidelijke tegenstelling is ontstaan tussen positieve en negatieve emoties. 

Uit de betrouwbaarheidsanalyse blijkt dat de positieve stellingen convergent valide zijn 

(α=0,93). De negatieve stellingen meten eveneens hetzelfde construct (α=0,79).  De 

positieve emoties zijn omgepoold waardoor er een negativiteitsschaal is ontstaan. 

Procedure 

De Stroop taak is vooraf door de onderzoekers en een leek gepretest. Het experiment nam, 

inclusief vragenlijsten, ongeveer negentig minuten per participant in beslag.  

De taak werd uitgevoerd op een computer in een afgesloten, geluidsdichte cabine 

uitgevoerd. Op deze manieren werd geprobeerd om validiteitsbedreigende factoren te 

ondervangen. Op het toetsenbord lag een bladwijzer met de juiste kleuren boven de 

toetsen. Er waren twee kleurcoderingen. De onderzoeker keek op een gekoppelde computer 

mee tijdens het experiment. Internetbrowsers en andere bestanden werden uitgeschakeld 

om externe factoren te beperken.  

Voordat de proefpersoon arriveerde, werd haar naam en de controlenaam ingevoerd. De 

proefpersoon vulde voorafgaand aan de taak de vragenlijst over de emotionele gesteldheid 

in op de computer. De proefleider zette haar monitor uit zodat de proefpersoon geen sociaal 

wenselijke antwoorden zou invullen. Dit werd vooraf aan de participant vermeld. De 

proefpersoon begon met een oefensessie van de taak om er zeker van te zijn dat ze het 

begreep. Vervolgens startte de taak die ongeveer 60 minuten duurde.  
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Hypotheses 

In dit onderzoek wordt de Emotional Stroop taak gebruikt om te onderzoeken of er een 

Emotional Stroop Effect optreedt wanneer de stimuli in zinsverband worden aangeboden. 

Hierbij staat de volgende onderzoeksvraag centraal:  Zien we een Emotional Stroop Effect als 

we de emotionele woorden in zinscontext aanbieden? Aan de hand van de literatuur zijn de 

volgende hypotheses opgesteld. De verwachting is dat er geen verschil is in aantal goede en 

foute antwoorden op complimenten en beledigingen. Uit eerdere onderzoeken naar het 

Emotional Stroop Effect blijkt dat er een ceiling effect optreedt voor het aantal goede 

antwoorden. Het aantal foute antwoorden is zo laag dat eventuele verschillen betekenisloos 

zijn. De tweede hypothese is dat de reactietijd langer is bij beledigingen dan neutrale 

woorden. Het verwerken van negatieve emotionele woorden eist meer aandacht op dan de 

verwerking van neutrale woorden. Hierdoor is de verwachting dat de reactietijd voor 

beledigingen langer is dan neutrale woorden. De derde hypothese is dat de reactietijd bij 

beledigingen langer is dan bij complimenten.  

Het aanbieden van stimuli in zinscontext maakt het mogelijk om de mate van persoonlijk 

aanspreken te manipuleren. De zinnen worden in de eerste en in de derde persoon 

aangeboden. Hierbij is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: Maakt het uit voor het 

Emotional Stroop Effect of de zin betrekking heeft op de lezer zelf of op een andere 

persoon? De verwachting is dat de reactietijd bij de persoonlijke aanspreekvorm (eerste 

persoon) korter is dan bij de onpersoonlijke aanspreekvorm (derde persoon). Uit onderzoek 

blijkt dat mensen tijdens het luisteren selectief focussen op hun naam (Howarth, 2008). 

Daarnaast blijkt uit het onderzoek van Yamada (2012) dat in een visuele setting de aandacht 

wordt getrokken naar de eigen naam. Dit zou kunnen leiden tot een snellere reactietijd voor 

zinnen in de eerste persoon. 

 

Tot slot wordt het effect van de emotionele gesteldheid op het Emotional Stroop Effect 

getoetst door middel van een vragenlijst. Hierbij staat de volgende deelvraag centraal: In 

hoeverre heeft de emotionele gesteldheid effect op het Emotional Stroop Effect? De 

hypothese is dat laag negatieve proefpersonen een langere reactietijd hebben voor 

complimenten, terwijl hoog negatieve mensen een langere reactietijd hebben voor 

beledigingen. Deze hypothese is gebaseerd op de emotionele congruentietheorie, die stelt 

dat men een grotere vatbaarheid heeft voor woorden die overeenkomen met de emotionele 

gesteldheid.  

Resultaten 

Door middel van een Emotional Stroop taak is getoetst of er een Emotional Stroop Effect 

optreedt wanneer de stimuli in zinscontext wordt aangeboden. Daarnaast hebben de 

participanten een vragenlijst over de emotionele gesteldheid ingevuld. Op basis van deze 
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vragenlijst is er een negativiteitsschaal ontwikkeld. Hierdoor kan het effect van de mate van 

negativiteit op het Emotional Stroop Effect worden gemeten. 

Tabel 1: De verdeling van proefpersonen op basis van de mate van negativiteit 

 Laag negatief Mediaan Hoog negatief 

Score 31-51 51 52-76 

Aantal proefpersonen  13 3 15 

 

Tabel 1 toont de verdeling van proefpersonen op basis van de mate van negativiteit. De 

negativiteitsschaal varieert van 31-76, waarbij 31 voor laag negatieve proefpersonen staat 

en 76 voor hoog negatieve proefpersonen. De gemiddelde score voor negativiteit ligt op 53. 

Door middel van een Median Split is er een verdeling gemaakt tussen laag negatieve 

respondenten en hoog negatieve respondenten. De mediaan lag op 51, dus de laag 

negatieve schaal is 31 tot 51 en de hoog negatieve schaal 52-76. De resultaten van de 

proefpersonen die op de mediaan scoorden, zijn niet meegenomen in de analyse. 

Uiteindelijk is de data van 28 proefpersonen geanalyseerd, waarvan 13 laag negatieve en 15 

hoog negatieve proefpersonen. 

Uit een Repeated Measures Anova blijkt dat er geen significant verschil is in het aantal goede 

antwoorden tussen de condities (p=0,39). Er is sprake van een ‘ceiling effect’. Het 

percentage fouten is zo laag (3,1%) dat er geen effect te meten is. In de verdere analyse 

wordt daarom alleen naar de reactietijd gekeken als afhankelijke variabele. Hierbij wordt 

alleen gekeken naar de juiste antwoorden (hits), dat wil zeggen de benoeming van de juist 

kleur. De foute antwoorden (misses), het benoemen van de verkeerde kleur, worden buiten 

beschouwing gelaten. Deze foute antwoorden worden niet meegenomen in de analyse, 

omdat de reactietijd geen geldige waarde is wanneer het antwoord incorrect is. Eventuele 

gevonden effecten kunnen dan op toeval berust zijn. 

Tabel 2: Gemiddelde reactietijd (in milliseconden) per woordsoort (CNB), overall en afhankelijk van de 
aanspreekvorm 

 Gemiddelde tijd 
(standaarddeviatie) 
Overall 

Gemiddelde tijd 
(standaarddeviatie) 
Eerste persoon 

Gemiddelde tijd 
(standaarddeviatie) 
Derde persoon 

Complimenten 798,33 (22,04) 780,43 (121,36) 776,29 (117,31) 

Neutrale woorden 804,37 (20,70) 802,84 (114,86) 787,86 (110,41) 

Beledigingen 807,05 (22,76) 798,31 (127,70) 796,25 (112,01) 

 

Tabel 2 toont de gemiddelde reactietijd en standaarddeviatie per woordsoort (CNB), 

afhankelijk van de aanspreekvorm en overall. Proefpersonen hebben gemiddeld de snelste 

reactietijd bij complimenten, namelijk 798,33 milliseconden. De gemiddelde reactietijd voor 

neutrale woorden is 804,37 milliseconden. De langste reactietijd is gemeten voor 

beledigingen, namelijk 807,05 milliseconden.  
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Uit een Repeated Measures Anova blijkt dat er geen hoofdeffect is van de aanspreekvorm 

(F(1,26)=2,15; p=0,15) en de mate van negativiteit ((F(1,26)=0,00; p=0,99) op de reactietijd. 

Er is geen interactie-effect gevonden tussen aanspreekvorm en de mate van negativiteit 

(F(1,26)=0,11; p=0,74). Daarnaast is er geen interactie-effect gevonden tussen woordsoort 

en aanspreekvorm (F(2,52)=1,02; p=0,37). Tot slot is er geen interactie-effect gevonden op 

de mate van negativiteit en woordsoort (F(2,52)=1,70; p=0,19). Er is wel een hoofdeffect van 

woordsoort (complimenten, neutrale woorden en beledigingen) gevonden op de reactietijd 

(F(2,52)=4,58; p=0,02). Dit effect wordt echter niet geïnterpreteerd, omdat er een 

driewegsinteractie is gevonden op aanspreekvorm, de mate van negativiteit en woordsoort 

(F(2,52)=3,44; p=0,04).  

Laag negatieve proefpersonen 

Tabel 3 toont de gemiddelde reactietijd in milliseconden voor laag negatieve proefpersonen 

per woordsoort, afhankelijk van de aanspreekvorm. In de eerste persoon hebben laag 

negatieve participanten de kortste reactietijd voor complimenten, namelijk 782,03 

milliseconden. De reactietijd voor beledigingen in de eerste persoon is 782,42 milliseconden. 

De langste reactietijd is voor het benoemen van de woordkleur van neutrale woorden, 

namelijk 807,35 milliseconden. In de derde persoon hebben laag negatieve participanten de 

kortste reactietijd voor complimenten, namelijk 763,12 milliseconden. De reactietijd voor 

beledigingen is het langst, namelijk 794,25 milliseconden.  De reactietijd voor het benoemen 

van de woordkleur van neutrale woorden is 793,62 milliseconden. 

Bij de laag negatieve proefpersonen is geen significant verschil gevonden in de reactietijd 

tussen complimenten en neutrale woorden (p=0,14), tussen complimenten en beledigingen 

(p=1,00) en beledigingen en neutrale woorden (p=0,32) in de eerste persoon.  

Er is wel een significant verschil gevonden in de reactietijd tussen complimenten en neutrale 

woorden in de derde persoon (p=0,02). Proefpersonen zijn significant sneller bij 

complimenten dan bij neutrale woorden (tabel 3). Daarnaast is er een trendeffect gevonden 

in de reactietijd tussen complimenten en beledigingen in de derde persoon (p=0,09). Op 

trendniveau zijn laag negatieve proefpersonen sneller bij complimenten dan bij beledigingen 

in de derde persoon (tabel 3). Er is geen significant verschil gevonden in de reactietijd tussen 

neutrale woorden en beledigingen in de derde persoon (p=1,00).  

 

Tabel 3: Gemiddelde reactietijd (in milliseconden) voor laag negatieve proefpersonen per woordsoort, 

afhankelijk van de aanspreekvorm 

 Gemiddelde tijd 
(standaarddeviatie) 
Eerste persoon 

Gemiddelde tijd 
(standaarddeviatie) 
Derde persoon 

Complimenten 782,03 (155,60) 763,13 (138,29) 
Neutrale woorden 807,35 (145,48) 793,62 (133,88) 
Beledigingen 782,42 (163,14) 794,25 (143,52) 
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Hoog negatieve proefpersonen 

Tabel 4 toont de gemiddelde reactietijd in milliseconden voor hoog negatieve proefpersonen 

per woordsoort, afhankelijk van de aanspreekvorm. In de eerste persoon hebben hoog 

negatieve participanten de kortste reactietijd voor complimenten, namelijk 770,69 

milliseconden. De reactietijd voor neutrale woorden in de eerste persoon is 797,90 

milliseconden. De langste reactietijd is voor het benoemen van de woordkleur van 

beledigingen, namelijk 807,57 milliseconden.  

In de derde persoon hebben hoog negatieve participanten de kortste reactietijd voor 

neutrale woorden, namelijk 773,03 milliseconden. De reactietijd voor beledigingen is het 

langst, namelijk 786,25 milliseconden.  De reactietijd voor het benoemen van de woordkleur 

van complimenten is 783,60 milliseconden. 

 

Bij de hoog negatieve proefpersonen is er geen significant verschil gevonden in de reactietijd 

tussen complimenten en neutrale woorden (p=0,87), complimenten en beledigingen 

(p=1,00) en neutrale woorden en beledigingen (p=0,98) in de derde persoon. 

Er is wel een trendeffect gevonden in de reactietijd tussen complimenten en neutrale 

woorden in de eerste persoon (p=0,07). Op trendniveau zijn proefpersonen sneller in het 

benoemen van de juiste kleur voor complimenten dan neutrale woorden (tabel 4). 

Daarnaast is er een trendeffect gevonden in de reactietijd tussen complimenten en 

beledigingen in de eerste persoon (p=0,06). Op trendniveau zijn hoog negatieve 

proefpersonen sneller bij complimenten dan bij beledigingen in de eerste persoon (tabel 4). 

Er is geen significant verschil in de reactietijd gevonden tussen neutrale woorden en 

beledigingen in de eerste persoon (p=1,00). 

Tabel 4: Gemiddelde reactietijd (in milliseconden) voor hoog negatieve proefpersonen per woordsoort, 
afhankelijk van de aanspreekvorm 

 Gemiddelde tijd 
(standaarddeviatie) 
Eerste persoon 

Gemiddelde tijd 
(standaarddeviatie) 
Derde persoon 

Complimenten 770,69 (98,68) 783,60 (100,20) 
Neutrale woorden 797,90 (90,00) 773,03 (90,59) 
Beledigingen 807,57 (92,63) 786,25 (98,61) 

 

Kortom, er is een hoofdeffect van woordsoort (complimenten, neutrale woorden en 

beledigingen) gevonden op de reactietijd (F(2,52)=4,58; p=0,02). Dit effect wordt echter niet 

geïnterpreteerd, omdat er een driewegsinteractie is gevonden op aanspreekvorm, de mate 

van negativiteit en woordsoort (F(2,52)=3,44; p=0,04). Woordsoort speelt voor laag 

negatieve mensen wel een rol wanneer de woorden in de derde persoon worden 

aangeboden maar niet in de eerste persoon. Daarbij is de reactietijd voor complimenten het 

kortst. Voor hoog negatieve mensen zien we een omgekeerd effect. Woordsoort speelt voor 

hoog negatieve mensen wel een rol wanneer de woorden in eerste persoon worden 

aangeboden maar niet in de derde persoon. Ook hier is de reactietijd voor complimenten 

het kortst.  
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Discussie 

Uit de analyse blijkt dat er geen significant verschil is in het aantal foute antwoorden op 

complimenten, beledigingen en neutrale woorden. Er is sprake van een ‘ceiling effect’. Het 

aantal foute antwoorden is voor elke conditie heel laag, waardoor eventuele verschillen 

betekenisloos zijn. Dit is te verklaren vanuit de lage moeilijkheidsgraad van de taak. Er kan 

dus alleen naar reactietijd worden gekeken als afhankelijke variabele. 

Er is een hoofdeffect van woordsoort (CNB) gevonden. Dit effect wordt echter niet 

geïnterpreteerd omdat er een driewegsinteractie tussen woordsoort, aanspreekvorm en de 

mate van negativiteit is gevonden.  

Er is een significant verschil in reactietijd tussen complimenten, neutrale woorden en 

beledigingen in de derde persoon voor laag negatieve mensen. Proefpersonen zijn significant 

sneller in het benoemen van de kleur bij complimenten dan neutrale woorden. Daarnaast is 

er een trendeffect tussen complimenten en beledigingen. Op trendniveau zijn laag negatieve 

proefpersonen sneller in het benoemen van de woordkleur van complimenten dan van 

beledigingen in de derde persoon. Er is geen significant verschil gevonden tussen 

beledigingen en neutrale woorden voor laag negatieve personen in de eerste persoon. 

Tussen de stimuli in de eerste persoon zien we geen significant verschil in reactietijd voor 

laag negatieve mensen. Kortom, woordsoort speelt voor laag negatieve mensen wel een rol 

wanneer de woorden in de derde persoon worden getoond maar niet in de eerste persoon. 

Daarbij is de reactietijd voor complimenten het kortst. 

Voor hoog negatieve mensen zien we een omgekeerd effect. Er is een trendeffect gevonden 

in reactietijd tussen complimenten, neutrale woorden en beledigingen in de eerste persoon 

voor hoog negatieve mensen. Proefpersonen zijn op trendniveau sneller in het benoemen 

van de juiste kleur bij complimenten dan neutrale woorden. Daarnaast is er een trendeffect 

gevonden in de reactietijd tussen complimenten en beledigingen in de eerste persoon. Op 

trendniveau zijn hoog negatieve proefpersonen sneller bij complimenten dan bij 

beledigingen in de eerste persoon. Er is geen significant verschil in de reactietijd gevonden 

tussen neutrale woorden en beledigingen in de eerste persoon. Tussen de woordsoorten in 

de derde persoon is geen significant verschil in reactietijd gevonden voor hoog negatieve 

mensen. Kortom, woordsoort speelt voor hoog negatieve mensen wel een rol wanneer de 

woorden in eerste persoon worden getoond maar niet in de derde persoon. 

Een mogelijke verklaring voor het gevonden effect op aanspreekvorm is de aanname dat 

positieve mensen zelfkritiek beter verwerken dan negatieve mensen. Voor laag negatieve 

proefpersonen was er geen verschil in reactietijd in de eerste persoon, maar wel in de derde 

persoon. Voor hoog negatieve proefpersonen was er geen verschil in reactietijd in de derde 

persoon, maar wel in de eerste persoon. Dit verschil kan worden verklaard aan de hand van 

eigenschappen die worden toegewezen aan positieve en negatieve mensen. Positieve 

mensen zijn vaak beter bestand tegen kritiek, tegenslagen en negatieve gebeurtenissen. 

Optimisten hebben een positief zelfbeeld en meer vertrouwen dan negatieve mensen 
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(Bibiana, 2010). Positieve mensen zijn beter bestand tegen kritiek en hebben hierdoor niet 

meer aandacht nodig voor het verwerken van beledigingen dan complimenten in de eerste 

persoon. Laag negatieve participanten vertonen daarom geen verschil in reactietijd voor 

complimenten, beledigingen of neutrale woorden in de eerste persoon. Voor hoog negatieve 

proefpersonen eist het verwerken van beledigingen meer aandacht op dan complimenten in 

de eerste persoon. Zij zijn gevoeliger voor kritiek en hebben daarom meer tijd nodig om 

beledigingen te verwerken. Hierdoor hebben zij een langere reactietijd voor het benoemen 

van de woordkleur van beledigingen dan van complimenten. 

De reactietijd voor complimenten is voor zowel laag negatieve als hoog negatieve 

participanten lager dan voor beledigingen en neutrale woorden. De verwerking van 

complimenten eist minder aandacht op, waardoor er meer aandacht over blijft voor het 

uitvoeren van de taak (d.w.z. het benoemen van de juiste woordkleur). De resultaten tonen 

aan dat er een verschil is in het proces van informatieverwerking van complimenten, 

beledigingen en neutrale woorden. De reden dat de reactietijd voor complimenten het 

kortst is, is mogelijk te verklaren vanuit de emotionele congruentie (Richards, French, 

Johnson e.a., 1992). Dit houdt in dat mensen vatbaarder zijn voor stimuli die overeenkomstig 

zijn met hun emotionele gesteldheid. De emotionele congruentie betekent in dit onderzoek 

dat positieve mensen meer affiniteit hebben met positieve woorden, waardoor ze minder 

tijd nodig hebben om complimenten te verwerken. Dit komt overeen met de resultaten, 

want laag negatieve proefpersonen waren sneller in het benoemen van de kleur bij 

complimenten. Aan de hand van deze verklaring zou men verwachten dat negatieve 

proefpersonen de kortste reactietijd bij beledigingen hebben. Dit is echter niet het geval. 

Hoog negatieve participanten hadden eveneens de kortste reactietijd bij het benoemen van 

de juiste kleur voor complimenten. De emotionele congruentietheorie gaat dus maar voor 

een deel op. Een soortgelijk effect werd gevonden in het onderzoek van Richards et al. 

(1992) naar het verschil in ESE tussen angstige en niet-angstige mensen. Hoog-angstige 

mensen bleken vatbaarder te zijn voor woorden die overeenkomen met hun angst, terwijl 

laag-angstige mensen niet vatbaarder waren.  

 

Het onderzoek heeft geleid tot nieuwe kennis over het Emotional Stroop Effect. Toch zijn er 

enkele kanttekeningen te zetten bij het onderzoek. Een bedreiging van de constructvaliditeit 

is de verwachting van de onderzoeker. De onderzoekers hebben zelf gefungeerd als 

proefleiders, waardoor het mogelijk is dat proefpersonen onbewust zijn beïnvloed. Deze 

bedreiging is geprobeerd te ondervangen door een uitgebreid draaiboek te schrijven. 

Hierdoor wisten de proefleiders exact wat zij wel of niet mochten vertellen. Daarnaast is de 

instructie voor de proefpersonen vooraf opgesteld, dus was een mondelinge instructie 

nauwelijks nodig. Op deze manier was de kans klein dat er informatie over het doel van het 

onderzoek werd vrijgegeven. De vraag of een onderzoeker de onderzoeksbevindingen kan 

en mag generaliseren is de vraag naar de externe validiteit van een onderzoek. De 

onderzoekers hadden als doel gesteld om 48 proefpersonen aan het experiment deel te 
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laten nemen. Dit werden er 31 en uiteindelijk is van slechts 28 proefpersonen de data 

geanalyseerd. Een laag aantal proefpersonen kan de generaliseerbaarheid van de resultaten 

beïnvloeden. In een vervolgonderzoek zou men hier rekening mee kunnen houden. 

Daarnaast zijn de proefpersonen die deel hebben genomen aan het onderzoek allemaal 

vrouwelijke studenten in de leeftijd van 18 tot 30 jaar. In een volgend onderzoek zou men 

een meer representatieve afspiegeling van de maatschappij kunnen laten deelnemen.  Op 

deze manier stijgt de generaliseerbaarheid van de resultaten. Daarnaast wordt het mogelijk 

om de invloed van factoren als gender, opleidingsniveau en leeftijd op het Emotional Stroop 

Effect te onderzoeken.  

Het onderzoek heeft geleid tot nieuwe inzichten binnen de literatuur over de relatie tussen 

emotionele gesteldheid en het Emotional Stroop Effect. Woordsoort speelt voor laag 

negatieve mensen wel een rol wanneer de woorden in de derde persoon worden 

aangeboden maar niet in de eerste persoon. Voor hoog negatieve mensen zien we een 

omgekeerd effect. Woordsoort speelt voor hoog negatieve mensen wel een rol wanneer de 

woorden in eerste persoon worden aangeboden maar niet in de derde persoon. De mate 

van persoonlijk aanspreken heeft dus wel effect bij hoog negatieve mensen, maar niet bij 

laag negatieve mensen. In een vervolgonderzoek zou men mogelijke verklaringen kunnen 

onderzoeken, zoals het effect van zelfverzekerdheid en kritiekbestendigheid op het 

Emotional Stroop Effect.   
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Stimuli voor de Emotional Stroop taak 
 

Neutraal: 

deelneemster 

een persoon 

Nederlandse 

meerderjarig 

rechtshandig 

studente 

een meid 

een vrouw 

proefpersoon 

een dochter 

een mens 

een familielid 
 

Complimenten: 

Een schoonheid 
een lieverd 
prachtig 
schitterend 
een talent 
een doorzetter 
een inspiratie 
perfect 
indrukwekkend 
briljant 
een droombeeld 
knap 
 

Beledigingen: 

een kutwijf 
een hoer 
slecht 
verschrikkelijk 
een trut 
een leugenaar 
een 
teleurstelling 
lelijk 
afschrikwekkend 
achterlijk 
arrogant 
een idioot 
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Vragenlijst over de emotionele gesteldheid 

 

Hieronder staan een aantal uitspraken. Omcirkel het cijfer dat het best weergeeft hoe je je op dit 

moment voelt. Hierbij staat het cijfer 1 voor helemaal niet en 7 voor heel erg. Als je dus bijvoorbeeld 

moet scoren hoe slaperig je was, dan betekenen de cijfers: 

1 = helemaal niet slaperig 

2 = niet slaperig 

3 = niet echt slaperig 

4 = neutraal 

5 = een beetje slaperig 

6 = behoorlijk slaperig 

7 = heel erg slaperig  

 

1. Ik voel me geconcentreerd 

helemaal niet   ○   ○   ○   ○   ○   ○   ○   heel erg 
 

2. Ik voel me negatief 
3. Ik voel me vrolijk 
4. Ik voel me verontwaardigd 
5. Ik voel me nieuwsgierig 
6. Ik voel me verdrietig 
7. Ik voel me tevreden 
8. Ik voel me relaxed 
9. Ik voel me zenuwachtig 
10. Ik voel me opgewekt 
11. Ik voel me bang 
12. Ik voel me somber 
13. Ik voel me actief 
14. Ik voel me geïnteresseerd  
15. Ik voel me onzeker  
16. Ik voel me goed 
17. Ik voel me geïrriteerd 
18. Ik voel me gemotiveerd 
19. Ik voel me afgeleid 
20. Ik voel me boos 
21. Ik voel me ontspannen 
22. Ik voel me gefrustreerd 
23. Ik voel me zelfverzekerd 
24. Ik voel me ongemakkelijk 
25. Ik voel me slecht 
26. Ik voel me positief 
27. Ik voel me vermoeid  
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SPSS Output 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 31 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 31 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,903 11 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 31 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 31 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,791 11 

 

Statistics 

Mood 

N 
Valid 31 

Missing 0 

Median 51,00 

 

Statistics 

Negativiteit_LaagHoog 

N 
Valid 28 

Missing 3 

Median 1,00 

 
 

Negativiteit_LaagHoog 
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 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

0 13 41,9 46,4 46,4 

1 15 48,4 53,6 100,0 

Total 28 90,3 100,0  

Missing System 3 9,7   

Total 31 100,0   

 

Mauchly's Test of Sphericitya 

Measure: MEASURE_1 

Within Subjects 

Effect 

Mauchly's 

W 

Approx. Chi-

Square 

df Sig. Epsilonb 

Greenhouse-

Geisser 

Huynh-Feldt Lower-bound 

Aanspreekvorm 1,000 ,000 0 . 1,000 1,000 1,000 

CNB ,895 2,768 2 ,251 ,905 1,000 ,500 

Aanspreekvorm * 

CNB 
,886 3,022 2 ,221 ,898 ,997 ,500 

Tests the null hypothesis that the error covariance matrix of the orthonormalized transformed dependent variables is 

proportional to an identity matrix. 

a. Design: Intercept + Negativiteit_LaagHoog  

 Within Subjects Design: Aanspreekvorm + CNB + Aanspreekvorm * CNB 

b. May be used to adjust the degrees of freedom for the averaged tests of significance. Corrected tests are displayed in 

the Tests of Within-Subjects Effects table. 

 

Tests of Within-Subjects Effects 

Measure: MEASURE_1 

Source Type III Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

Aanspreekvorm 

Sphericity Assumed 3381,471 1 3381,471 2,153 ,154 

Greenhouse-Geisser 3381,471 1,000 3381,471 2,153 ,154 

Huynh-Feldt 3381,471 1,000 3381,471 2,153 ,154 

Lower-bound 3381,471 1,000 3381,471 2,153 ,154 

Aanspreekvorm * 

Negativiteit_LaagHoog 

Sphericity Assumed 177,993 1 177,993 ,113 ,739 

Greenhouse-Geisser 177,993 1,000 177,993 ,113 ,739 

Huynh-Feldt 177,993 1,000 177,993 ,113 ,739 

Lower-bound 177,993 1,000 177,993 ,113 ,739 

Error(Aanspreekvorm) 

Sphericity Assumed 40839,825 26 1570,762   

Greenhouse-Geisser 40839,825 26,000 1570,762   

Huynh-Feldt 40839,825 26,000 1570,762   

Lower-bound 40839,825 26,000 1570,762   

CNB Sphericity Assumed 11969,913 2 5984,957 4,577 ,015 
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Greenhouse-Geisser 11969,913 1,810 6612,248 4,577 ,018 

Huynh-Feldt 11969,913 2,000 5984,957 4,577 ,015 

Lower-bound 11969,913 1,000 11969,913 4,577 ,042 

CNB * 

Negativiteit_LaagHoog 

Sphericity Assumed 4453,437 2 2226,718 1,703 ,192 

Greenhouse-Geisser 4453,437 1,810 2460,104 1,703 ,195 

Huynh-Feldt 4453,437 2,000 2226,718 1,703 ,192 

Lower-bound 4453,437 1,000 4453,437 1,703 ,203 

Error(CNB) 

Sphericity Assumed 67998,823 52 1307,670   

Greenhouse-Geisser 67998,823 47,067 1444,728   

Huynh-Feldt 67998,823 52,000 1307,670   

Lower-bound 67998,823 26,000 2615,339   

Aanspreekvorm * CNB 

Sphericity Assumed 2237,371 2 1118,686 1,015 ,369 

Greenhouse-Geisser 2237,371 1,796 1246,043 1,015 ,363 

Huynh-Feldt 2237,371 1,995 1121,758 1,015 ,369 

Lower-bound 2237,371 1,000 2237,371 1,015 ,323 

Aanspreekvorm * CNB * 

Negativiteit_LaagHoog 

Sphericity Assumed 7578,476 2 3789,238 3,439 ,040 

Greenhouse-Geisser 7578,476 1,796 4220,627 3,439 ,045 

Huynh-Feldt 7578,476 1,995 3799,644 3,439 ,040 

Lower-bound 7578,476 1,000 7578,476 3,439 ,075 

Error(Aanspreekvorm*CNB) 

Sphericity Assumed 57300,148 52 1101,926   

Greenhouse-Geisser 57300,148 46,685 1227,376   

Huynh-Feldt 57300,148 51,858 1104,952   

Lower-bound 57300,148 26,000 2203,852   

 

Estimates 

Measure: MEASURE_1 

CNB Mean Std. Error 95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

1 774,860 23,235 727,099 822,621 

2 792,972 21,439 748,902 837,041 

3 792,647 23,072 745,223 840,071 

 
 

Pairwise Comparisons 

Measure: MEASURE_1 

(I) CNB (J) CNB Mean Difference 

(I-J) 

Std. Error Sig.b 95% Confidence Interval for 

Differenceb 

Lower Bound Upper Bound 

1 
2 -18,112* 5,681 ,011 -32,649 -3,575 

3 -17,787 7,130 ,058 -36,033 ,458 

2 
1 18,112* 5,681 ,011 3,575 32,649 

3 ,325 7,597 1,000 -19,116 19,765 



26 
 

3 
1 17,787 7,130 ,058 -,458 36,033 

2 -,325 7,597 1,000 -19,765 19,116 

Based on estimated marginal means 

*. The mean difference is significant at the ,05 level. 

b. Adjustment for multiple comparisons: Bonferroni. 

 
s 

8. Negativiteit_LaagHoog * Aanspreekvorm * CNB 

Measure: MEASURE_1 

Negativiteit_LaagHoog Aanspreekvorm CNB Mean Std. Error 95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

0 

1 

1 782,025 35,537 708,976 855,073 

2 807,345 32,969 739,578 875,113 

3 782,423 36,060 708,300 856,545 

2 

1 763,132 33,088 695,119 831,146 

2 793,619 31,245 729,393 857,845 

3 794,246 33,676 725,024 863,467 

1 

1 

1 770,686 33,084 702,681 838,690 

2 797,895 30,692 734,806 860,983 

3 807,571 33,570 738,566 876,575 

2 

1 783,596 30,803 720,279 846,913 

2 773,027 29,088 713,236 832,818 

3 786,349 31,350 721,907 850,791 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pairwise Comparisons 

Measure: MEASURE_1 

Negativiteit_LaagHoog Aanspreekvorm (I) CNB (J) CNB Mean 

Difference 

(I-J) 

Std. 

Error 

Sig.b 95% Confidence Interval 

for Differenceb 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

0 1 
1 

2 -25,321 12,046 ,136 -56,145 5,504 

3 -,398 15,827 1,000 -40,899 40,102 

2 1 25,321 12,046 ,136 -5,504 56,145 
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3 24,923 14,849 ,316 -13,075 62,921 

3 
1 ,398 15,827 1,000 -40,102 40,899 

2 -24,923 14,849 ,316 -62,921 13,075 

2 

1 
2 -30,487* 10,485 ,022 -57,316 -3,657 

3 -31,113 13,504 ,088 -65,668 3,442 

2 
1 30,487* 10,485 ,022 3,657 57,316 

3 -,627 14,274 1,000 -37,154 35,900 

3 
1 31,113 13,504 ,088 -3,442 65,668 

2 ,627 14,274 1,000 -35,900 37,154 

1 

1 

1 
2 -27,209 11,214 ,067 -55,905 1,487 

3 -36,885 14,734 ,057 -74,589 ,819 

2 
1 27,209 11,214 ,067 -1,487 55,905 

3 -9,676 13,824 1,000 -45,050 25,698 

3 
1 36,885 14,734 ,057 -,819 74,589 

2 9,676 13,824 1,000 -25,698 45,050 

2 

1 
2 10,569 9,761 ,867 -14,408 35,546 

3 -2,753 12,571 1,000 -34,922 29,416 

2 
1 -10,569 9,761 ,867 -35,546 14,408 

3 -13,322 13,289 ,976 -47,326 20,683 

3 
1 2,753 12,571 1,000 -29,416 34,922 

2 13,322 13,289 ,976 -20,683 47,326 

Based on estimated marginal means 

*. The mean difference is significant at the ,05 level. 

b. Adjustment for multiple comparisons: Bonferroni. 
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