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Wordt bij pre-adolescenten het effect van self-affirmation op negatieve emoties na ego-

bedreiging beïnvloed door narcistische trekken? 

 

Stuijt, C.A.  

Universiteit Utrecht 

 

Abstract  

Deze studie onderzocht of negatieve emoties die worden opgeroepen door een ego-

bedreigende situatie, worden gekwalificeerd door experimenteel gemanipuleerde self-

affirmation, de mate van narcistische kenmerken, of hun interactie. Participanten (n=202) met 

een gemiddelde leeftijd van 13.9 jaar werden random toegewezen aan een self-affirmation 

conditie (een schrijfopdracht m.b.t. een belangrijk levensdomein) of aan een controleconditie 

(een schrijfopdracht m.b.t. een onbelangrijk levensdomein). Later op de dag werd voor beide 

groepen nagegaan of er zich ego-bedreigende situaties hadden voorgedaan, en gaven kinderen 

de intensiteit van hun negatieve emoties aan (i.c., angst, schaamte, en agressie). Uit de 

resultaten blijkt dat, onafhankelijk van de experimentele conditie, een ego-bedreigende 

situatie leidt tot een significante verhoging van negatieve emoties. Tegengesteld aan de 

verwachtingen blijkt dat self-affirmation (wel/niet) en mate van narcistische kenmerken niet 

van invloed zijn op de hoogte van de negatieve emoties. Het gevonden effect voor ego-

bedreiging werd daarnaast ook niet versterkt door hogere scores op narcistische kenmerken en 

werd niet gematigd door de self-affirmation interventie. De resultaten indiceren dat self-

affirmation en narcistische kenmerken geen invloedrijke factoren zijn op negatieve emoties na 

een ego-bedreigende situatie. Mogelijk is er in deze studie sprake geweest van factoren die het 

effect van self-affirmation verzwakken.  
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In de huidige samenleving heeft men dagelijks te maken met informatie die een bedreiging 

kan vormen voor iemands zelfwaardering. Deze informatie heeft betrekking op situaties of 

gebeurtenissen waardoor het gevoel bedreigd wordt dat men een goed, deugdzaam en 

succesvol persoon is die in staat is belangrijke levensdoelen te bereiken. Het gaat bijvoorbeeld 

om het ontvangen van negatieve sociale feedback, een beneden gemiddelde prestatie, inter-

persoonlijke conflicten of het lijden aan een ziekte (Sherman & Cohen, 2006). De dynamische 

interactie en de wederkerige waarnemingen tussen jezelf en anderen zijn een fundamenteel 

onderdeel van het zelfbeeld. Falen op het inter-persoonlijke domein kan daarom ego-

bedreigend zijn; met name voor individuen in de Westerse, individualistische cultuur 

(Spencer, Fein & Lomore, 2001).  

Er zijn verschillende manieren waarop mensen kunnen reageren op ego-bedreigende 

situaties. Zo kunnen mensen het falen of de bedreigende informatie accepteren en vervolgens 

hun zienswijze en/of gedrag aanpassen (Sherman & Cohen, 2006). Hiermee wordt het 

zelfbeeld neerwaarts bijgesteld en past men de eigen identiteit aan de omgeving aan. Uit 

verschillende studies blijkt echter dat mensen gemotiveerd zijn om hun zelfwaardering in 

stand te houden en te beschermen (Briñol, Petty, Gallardo & DeMarree, 2007; Cohen, Garcia, 

Apfel & Master, 2006;  Sherman & Cohen,  2006; Sherman & Cohen, 2002; Sherman, Kinias, 

Major & Kim, 2007; Reed, 1989).  

Een strategie om de zelfwaardering in stand te houden na een ego-bedreigende situatie, 

is de “directe cognitieve strategie” (Sherman & Cohen, 2006). Bij de directe cognitieve 

strategie wordt door middel van het herconstrueren van de situatie de bedreiging 

geneutraliseerd. Deze strategie is defensief van aard, de gebeurtenis wordt namelijk 

ge(her)ïnterpreteerd op een manier waarbij de eigen overtuiging(en) in stand blijven. Hierdoor 

ontstaat een pervasief en hardnekkig patroon waarin sprake is van weerstand tegen het 

veranderen van eigen overtuigingen en/of waarin steeds extremere overtuigingen worden 

ontwikkeld (Sherman & Cohen, 2006). Dit mechanisme veroorzaakt veelal een bias in het 

kritisch oordeelvermogen van mensen (Sherman & Cohen, 2002). Zo bleek uit onderzoek dat 

voorstanders van de doodstraf een anti-doodstraf artikel verworpen op onder andere 

methodologische aspecten en vermeende vooroordelen van de auteurs; daarnaast bleven zij bij 

hun eigen standpunt. Tevens bleken voorstanders van de doodstraf een activist die voor de 

doodstraf pleit positiever te beoordelen dan een activist tegen de doodstraf (Cohen, Aronson, 

& Steele, 2000).  

Een bias in het oordeelvermogen blijkt ook uit de reactie op het ontvangen van 

informatie over de gezondheid. Negatieve informatie over fysieke symptomen, diagnostische 
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tests en gezondheidsrisico’s worden sneller in twijfel getrokken dan positieve informatie. 

(Reed & Aspinwall, 1998). De meest ernstige risico’s worden namelijk tevens ervaren als de 

meest bedreigende, waardoor deze minder snel zullen leiden tot het aanpassen van de 

overtuigingen dan minder bedreigende informatie (Harris & Napper, 2005). Ondanks het feit 

dat dit mechanisme de zelfwaardering beschermt en in stand houdt maakt ze het onmogelijk 

om te kunnen leren van belangrijke ervaringen en informatie (Sherman & Cohen, 2006). Dit 

brengt mogelijk de gezondheid en/of de relatie met anderen in gevaar.  

  

Self-affirmation theory  

Self-affirmation is een indirecte cognitieve strategie om met een ego-bedreigende situatie om 

te gaan. De self-affirmation theorie (Sherman & Cohen, 2006) stelt dat mensen gemotiveerd 

zijn hun eigen zelfwaardering te beschermen en dat deze motivatie vaak zal leiden tot 

verdedigende reacties. Daarnaast wordt aangenomen dat het “zelf-systeem” flexibel is. Omdat 

de motivatie zich focust op de globale zelfwaardering, kan men op een bedreiging ten aanzien 

van een specifiek domein (bijvoorbeeld sociaal) reageren door te compenseren met succes op 

een ander domein (bijvoorbeeld academische prestaties). Tenslotte gaat de theorie er vanuit 

dat mensen bevestigd kunnen worden in hun positieve zelfwaardering door deelname aan een 

activiteit die hun herinnert aan de persoon wie ze zijn; dit wordt self-affirmation genoemd 

(Sherman & Cohen, 2006). Bijvoorbeeld door te reflecteren op een belangrijke waarde in het 

leven, irrelevant ten opzichte van de bedreiging, of door een succeservaring in een niet 

gerelateerd domein van de ego-bedreiging (Sherman & Cohen, 2002). 

 Door self-affirmation heeft men minder de behoefte de ego-bedreigende situatie te 

herconstrueren en kan men minder defensief en meer accepterend reageren. Hierdoor stelt 

self-affirmation mensen meer open voor (bedreigende) informatie (Sherman, Kinias, Major & 

Kim, 2007). Uit onderzoek blijkt dat dit komt doordat self-affirmation mensen beter in staat 

stelt informatie objectief te evalueren, waardoor men een meer adequate afweging tussen 

argumenten kan maken (Correll, Spencer, & Zanna, 2004). Self-affirmation vergroot dus de 

openheid ten opzichte van sterk bewijs tégen de overtuigingen van een individu en vermindert 

de kans op verwerping van zwak bewijs vóór de overtuigingen van een individu. Dit wordt 

mogelijk doordat er een meer gebalanceerde informatieverwerking plaats vindt (Sherman & 

Cohen, 2006). Zo blijkt dat self-affirmation effectief is bij het uitwisselen van sociaal-

politieke overtuigingen. Men vertoont namelijk minder weerstand tegen argumenten die niet 

in de eigen overtuiging passen en is daarnaast in staat kritisch en onpartijdig het bewijs en de 

argumenten te beoordelen (Cohen, Aronson, & Steele, 2000). Dit effect is ook terug te zien bij 
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het ontvangen van informatie over gezondheidsrisico’s die betrekking hebben op de persoon 

zelf. Personen bij wie self-affirmation is toegepast staan daardoor meer open voor de 

informatie, accepteren de persoonlijke relevantie en blijken minder bias te vertonen voor wat 

betreft de informatieverwerking (Reed & Aspinwall, 1998; Harris, & Napper, 2005).   

 In het algemeen zijn mensen geneigd op ego-bedreigende informatie te reageren met 

de directe cognitieve strategie. Self-affirmation kan dan dus fungeren als een interventie 

waardoor de fysieke en mentale gezondheid bevorderd kan worden (Sherman & Cohen, 

2002).  

 

Narcisme 

Narcisme is een ongezonde vorm van positieve zelfwaardering. In extreme vorm is narcisme 

een persoonlijkheidsstoornis die wordt gekenmerkt door een groots maar kwetsbaar zelfbeeld, 

een diepgaand patroon van grootheidsgevoelens, behoefte aan bewondering en gebrek aan 

empathie. Deze kenmerken manifesteren zich onder andere in een preoccupatie met presteren 

en succes, het gevoel unieke rechten te bezitten, arrogant gedrag en de neiging om anderen te 

manipuleren (DSM-IV, American Psychiatric Association, 1994). Een narcistisch zelfbeeld 

kan ontstaan vanaf de leeftijd van 7 á 8 jaar (Thomaes, Stegge, Bushman, Olthof & Denissen, 

in druk). Vóór deze leeftijdsperiode zijn kinderen nog niet in staat het ideale zelfbeeld te 

vergelijken met het realistische zelfbeeld, waardoor het zelfbeeld gewoonlijk onrealistisch 

positief is. Kinderen beginnen in de leeftijdsperiode van 7 á 8 jaar met het ontwikkelen van 

een meer gedifferentieerd zelfbeeld waarin zowel positieve als negatieve waarderingen 

voorkomen. Daarnaast wordt het zelfbeeld steeds meer gebaseerd op sociale vergelijkingen, 

waardoor het realistischer wordt.  

 In dit stadium kunnen narcistische trekken/kenmerken ontluiken (Thomaes et al., in 

press). Over de exacte etiologie van narcisme bestaat geen consensus. Veel theoretici 

veronderstellen dat narcisme ontstaat als reactie op niet empathische en inconsistente 

interacties met de ouders in de vroege ontwikkeling (Morf & Rhodewalt, 2001). Deze 

disfunctionele interacties met ouders ontstaan mogelijk door een tekort aan ouderlijke 

aandacht en begeleiding of juist door buitensporige bewondering van ouders (Thomaes et al., 

in druk). 

Om het grootse zelfbeeld in stand te houden hebben mensen met narcisme een 

chronische behoefte aan externe bevestiging. Zij zijn dan ook zeer afhankelijk van deze 

sociale bronnen van bevestiging. Narcisten hebben een strategische manier om hiervoor hun 

sociale omgeving te gebruiken. Zo nemen zij deel aan sociale interacties om hun eigen 
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grootsheid te zien, bewondering te krijgen, indruk te maken en invloed op anderen te hebben. 

Door de sterke samenhang tussen deze sociale interacties en de zelfwaardering, werkt dit ook 

door op de stemming en emoties. Bij mensen met hogere scores op narcisme zijn grotere 

fluctuaties in de stemming waar te nemen en grotere fluctuaties in emotionele reacties op 

sociale feedback (Morf & Rhodewalt, 2001).  

Mensen met narcisme zijn bijzonder gevoelig voor ego-bedreigende situaties. Om het 

grootse zelfbeeld in deze situaties in stand te houden reageert de narcistische persoon 

gewoonlijk door de negatieve waardering te verwerpen, wat vaak gepaard gaat met agressie 

en negatieve emoties gericht op de bron van de bedreiging (Baumeister, Smart & Boden, 

1996). Onderzoek heeft enige empirische ondersteuning voor bovenstaande beweringen 

geleverd. Zo blijkt dat mensen met weinig narcistische trekken met depressieve gevoelens 

reageren op een ego-bedreigende situatie (Stucke en Sporer, 2002), terwijl mensen met hoge 

scores op narcisme veelal agressief reageren (Bushman & Baumeister, 1998).  

 

Huidig onderzoek 

In deze studie zal onderzocht worden of experimenteel gemanipuleerde self-affirmation 

negatieve emoties die worden opgeroepen door een ego-bedreigende situatie reduceert, 

waarbij ook de rol van (mate van) narcistische kenmerken onderzocht wordt. De centrale 

onderzoeksvraag behorende bij dit onderzoek luidt: Wordt bij pre-adolescenten het effect van 

self-affirmation op negatieve emoties na ego-bedreiging beïnvloed door narcistische trekken? 

Naar verwachting zal een ego-bedreigende situatie leiden tot een verhoging van negatieve 

emoties, namelijk agressie, schaamte en angst. Deze relatie zal naar verwachting sterker zijn 

naarmate er meer kenmerken van narcisme aanwezig zijn. Daarnaast wordt verwacht dat de 

genoemde relatie minder sterk zal zijn indien de participanten self-affirmation hebben 

ondergaan. Naar verwachting hebben narcisme en self-affirmation dus een modererend effect. 

Tenslotte wordt verwacht dat het effect van self-affirmation in termen van reductie van 

negatieve emoties naar aanleiding van een ego-bedreigende situatie sterker zal zijn naarmate 

er meer kenmerken van narcisme aanwezig zijn. 

 

Methode  

Participanten  

De participanten zijn jonge adolescenten afkomstig van 14 klassen (eerste en tweede leerjaar) 

van een VMBO-scholengemeenschap in Breda en Baarle-Nassau. Participanten variëren in 
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leeftijd tussen 13 en 15 jaar. De gemiddelde leeftijd van de adolescenten bedraagt 13.9 jaar 

(SD= 0.8). De steekproef bestaat uit 202 adolescenten; 103 (51 %) meisjes en 99 (49 %) 

jongens. Er is sprake van een selecte steekproef omdat de school niet a-select gekozen is. De 

kinderen zijn random toegewezen aan de twee verschillende condities, de experimentele 

groep (n = 102) en de controle groep (n = 100). 

 

Procedure en instrumenten  

De interventie werd aan het begin van een schooldag klassikaal uitgevoerd onder leiding van 

de reguliere leerkracht. De interventie nam ongeveer 20 minuten in beslag. De participanten 

in de experimentele groep kregen de opdracht een voor hen belangrijke waarde of 

levensdomein te selecteren, zoals sport, dieren, muziek of familie. Vervolgens kregen ze de 

opdracht na te denken over de momenten waarop dit domein belangrijk voor hen is. Hierna 

werd gevraagd een opstel te schrijven over waarom dit belangrijk voor hun is, en de twee 

belangrijkste redenen hiervoor nog eens separaat te benoemen. Tenslotte volgden vijf vragen 

gericht op het meten van het belang van de waarde of levensdomein. De experimentele 

conditie is dus self-affirmation. De participanten in de controlegroep kregen dezelfde 

opdrachten, maar hierbij betrof het de minst belangrijkste waarde of levensdomein.  

De overige data werden verzameld middels twee vragenlijsten, namelijk de Childhood 

Nariscisissm Scale (Thomaes et al., in press) en een samengestelde vragenlijst die speciaal 

voor dit onderzoek ontworpen is. De Childhood Nariscisissm Scale werd voorafgaand aan de 

interventie afgenomen en meet de mate van narcisme. Deze variabele wordt gedefinieerd als 

een persoonlijkheidstrek waarbij sprake is van ongezonde positieve zelfwaardering (Thomaes 

et al., in press). De narcisme schaal meet de mate van narcistische kenmerken die een 

participant bezit aan de hand van items als ‘Ik ben een heel speciaal en bijzonder persoon’. De 

schaal bestaat uit 10 items met elk vier antwoordcategorieën die lopen van ‘helemaal niet 

waar’ tot ‘helemaal waar’. De Cronbach’s Alpha van deze schaal is .83. Daarmee  is de schaal 

goed betrouwbaar (Commissie Testaangelegenheden Nederland; COTAN, 2001). 

De samengestelde vragenlijst werd na de interventie afgenomen aan het einde van de 

dag en beoogt het effect van de interventie te meten. Het instrument meet ten eerste of er 

volgens de participant sprake is geweest van sociale situaties waarbij hij zich bedreigd heeft 

gevoeld in zijn zelfwaardering. Dit concept wordt gemeten met vijf items waarbij gevraagd 

wordt naar specifieke en concrete voorvallen zoals ‘heeft iemand vandaag gezegd dat jij 

dingen niet goed doet, of niet goed kunt?’. De antwoorden worden dichotoom gescoord; ‘ja of 

‘nee’. De Cronbach’s Alpha van deze schaal is .55. Ten tweede meet de vragenlijst de 
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gemoedstoestand van de participant. Specifiek gaat het om de emoties agressie, angst, en 

schaamte. Deze worden gemeten door middel van de vraag: ‘Hoe voel je je op dit moment?’ 

waarop veertien items volgen met elk vijf antwoordcategorieën die variëren van ‘totaal niet’ 

tot ‘erg’. Een voorbeeld item van agressie is: ‘boos’; een voorbeelditem voor angst is ‘ik 

maak me zorgen’ en tenslotte is ‘stom’ een voorbeeld item voor schaamte. De 

betrouwbaarheid van de drie schalen (Cronbach’s Alpha) zijn respectievelijk .77, .69 en  .65. 

De schalen zijn daarmee volgens de criteria van de COTAN voldoende betrouwbaar. 

 

Resultaten  

Alvorens de hypothesen te toetsen, werden de demografische gegevens (i.c leeftijd en 

geslacht), de mate van narcisme en de hoeveelheid ego-bedreigende situaties van de controle 

groep en experimentele groep onderling met elkaar vergeleken.  

Uit de analyses, waarbij gebruik is gemaakt van de Chi
2
-toets en een ANOVA, blijkt 

dat de groepen niet verschillen in termen van geslacht en leeftijd p’s >.80. Uit een ANOVA 

analyse blijkt dat de twee groepen ook niet significant van elkaar verschillen op de score op 

narcistische kenmerken F (1, 203) = .24, p = .63. De totale groep scoort gemiddeld  8.53 (SD 

= 4.94) op de narcismeschaal die loopt van 0-30, zie Figuur 1.   
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Figuur 1. Frequentieverdeling van de score op narcistische kenmerken  

 

Aan de hand van de Chi
2
-toets wordt nagegaan of er sprake is van een gelijke verdeling van 

ego-bedreigende situaties tussen de twee condities. Uit de resultaten blijkt dat van 31.5% de 
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controlegroep en 27.8% van de experimentele groep één of meer ego-bedreigingen heeft 

ervaren. Dit verschil is niet significant (Chi
2 

= .31; df = 2; p =.58) .  

 

Analyse  

Voor elk van de drie negatieve emoties separaat (angst, agressie, en schaamte) wordt een 

hiërarchische regressie-analyse uitgevoerd. In deze analyse fungeren experimentele conditie 

(self-affirmation ja/nee), ego-bedreigende situatie (ja/nee) en de score op narcisme (continu) 

als predictoren. In de eerste stap van de analyse worden de variabelen conditie, ego-

bedreigende situatie en narcisme in het model ingebracht. In de tweede stap worden de drie 

twee-weg interacties toegevoegd (narcisme en ego-bedreiging, narcisme en conditie, en 

conditie en ego-bedreiging). Tenslotte wordt in de derde stap van de analyse de drie-weg 

interactie tussen narcisme, ego-bedreiging en conditie ingebracht. In het geval van 

significante interactie-effecten worden “simple-effect” vervolganalyses uitgevoerd om deze 

effecten nader te interpreteren. 

In overeenstemming met de verwachtingen blijkt dat het hebben ervaren van een ego-

bedreiging een significant effect heeft op elk van de onderzochte negatieve emoties (voor 

agressie F (3, 177) = 9.86, p < .01; voor schaamte F (3, 182) = 4.16, p < .01 en voor angst F 

(3, 179) = 2.79, p = .03. De gevonden Beta’s, respectievelijk .36, .22 en .16 wijzen uit dat een 

ego-bedreigende situatie de intensiteit van de negatieve emoties verhoogt. Tegengesteld aan 

de verwachtingen, blijkt dat de experimentele manipulatie (wel of geen self-affirmation) geen 

effect sorteert op de hoogte van de negatieve emoties (voor agressie F (3, 177) = 9.86, p =.54, 

Beta =.04, voor schaamte F (3, 182) = 4.16, p = .81, Beta =.02 en voor angst F (3, 179) = 

2.79, p =.76, Beta = -.02). Tevens blijkt narcisme niet significant van invloed te zijn op de 

intensiteit van negatieve emoties (voor agressie F (3, 177) = 9.86, p = .23, Beta = .09, 

schaamte F (3, 182) = 4.16, p = .15, Beta =.11 en angst F (3, 179) = 2.79, p =.11, Beta =.12).  

Anders dan verwacht, wordt het effect van ego-bedreiging op negatieve emoties ook 

niet gekwalificeerd door de mate van narcistische kenmerken (p’s >.20), zie Tabel 1. Tevens 

blijkt geen sprake van de verwachte interactie tussen ego-bedreiging en self-affirmation, (p’s 

>.10) en ego-bedreiging en narcisme (p’s > .20) zie Tabel 1. Tenslotte geldt dat de drie-weg 

interactie tussen self-affirmation, ego-bedreiging en narcisme voor geen van de emoties 

significant is (p’s > .09) zie Tabel 1.  
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Tabel 1.  

Effecten op agressie, schaamte en angst van ego-bedreiging, self-affirmation en narcisme.  

Afhankelijke variabele Predictor n β R
2

change  Fchange 

Agressie  Ego-bedreiging 177 .36 .14 9.86** 

 Self-affirmation 177 .04 .14 9.86 

 Narcisme 177 .09 .14 9.86 

 Ego-bedreiging*Narcisme 174 -.08 .01 .55 

 Self-affirmation*Ego-

bedreiging 
174 .05 

.01 
.55 

 Ego-bedreiging*Narcisme 174 -.08 .01 .55 

 Self-affirmation* 

Ego-bedreiging*Narcisme 
173 .19 

.00 
.51 

Schaamte  Ego-bedreiging 182 .22 .06 4.16** 

 Self-affirmation 182 .02 .06 4.16 

 Narcisme 182 .11 .06 4.16 

 Ego-bedreiging*Narcisme 179 -.02 .02 1.11 

 Self-affirmation*Ego-

bedreiging 
179 .16 

.02 
1.11 

 Ego-bedreiging*Narcisme 179 -.02 .02 1.11 

 Self-affirmation* 

Ego-bedreiging*Narcisme 
178 .44 

.01 
2.79 

Angst Ego-bedreiging 179 .16 .05 2.79* 

 Self-affirmation 179 -.02 .05 2.79 

 Narcisme 179 .12 .05 2.79 

 Ego-bedreiging*Narcisme 176 .21 .02 1.33 

 Self-affirmation*Ego-

bedreiging 
176 .16 

.02 
1.33 

 Ego-bedreiging*Narcisme 176 .21 .02 1.33 

 Self-affirmation* 

Ego-bedreiging*Narcisme 
175 .12 

.00 
.20 

Note: * p <0.05; ** p <0.01.  Ten gevolge van de missing values zijn de n-waarden niet gelijk 

aan 202.  
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Discussie  

Dit onderzoek is uitgevoerd om na te gaan of negatieve emoties die worden opgeroepen door 

een ego-bedreigende situatie worden gekwalificeerd door experimenteel gemanipuleerde self-

affirmation, de mate van narcistische kenmerken, of hun interactie.  

Uit verschillende studies blijkt dat mensen gemotiveerd zijn om hun zelfwaardering in 

stand te houden en te beschermen (Briñol, Petty, Gallardo & DeMarree, 2007; Cohen, Garcia, 

Apfel & Master, 2006;  Sherman & Cohen,  2006; Sherman & Cohen, 2002; Sherman, Kinias, 

Major & Kim, 2007; Reed, 1989). Op grond hiervan werd verwacht dat een ego-bedreigende 

situatie leidt tot een verhoging van negatieve emoties, namelijk agressie, schaamte en angst. 

De resultaten van het onderzoek zijn in overeenstemming met deze verwachting, er bleek 

inderdaad een significant positief verband tussen een ego-bedreigende situatie en de negatieve 

emoties. 

Gebaseerd op de hypothese dat mensen door self-affirmation minder defensief en meer 

accepterend reageren op ego-bedreigende situaties (Sherman, Kinias, Major & Kim, 2007), 

werd verwacht dat self-affirmation negatieve emoties naar aanleiding van een ego-

bedreigende situatie reduceert. Deze verwachting is in het huidige onderzoek niet bevestigd; 

bij participanten die een ego-bedreiging hadden ervaren bleek self-affirmation (wel/niet) niet 

van invloed op de hoogte van de onderzochte negatieve emoties.  

Mensen met narcisme zijn bijzonder gevoelig voor ego-bedreigende situaties 

(Baumeister, Smart & Boden, 1996). Er werd daarom verwacht dat de relatie tussen een ego-

bedreigende situatie en de negatieve emoties sterker zou zijn naarmate er meer kenmerken 

van narcisme aanwezig zijn. In dit onderzoek werd echter geen ondersteuning gevonden voor 

deze verwachting. Daarnaast werd verwacht dat de genoemde relatie minder sterk zal zijn 

indien de participanten self-affirmation hebben ondergaan, maar ook hiervoor werd in dit 

onderzoek geen ondersteuning gevonden.  

 De gevonden resultaten zijn relevant aangezien ze een bijdrage leveren aan de huidige 

kennis met betrekking tot self-affirmation en de invloed van narcistische trekken op negatieve 

emoties. De resultaten wezen echter uit dat de verwachtingen omtrent dit verband niet bleken 

te kloppen. Deze bevindingen roepen de vraag op welke factoren mogelijk van invloed zijn 

geweest op het uitblijven van de verwachte resultaten. In het huidige onderzoek zijn alleen 

adolescenten met een laagopleidingsniveau betrokken. Mogelijk is het opleidingsniveau van 

invloed op het effect van self-affirmation omdat self-affirmation een beroep doet op de 

cognitieve capaciteiten namelijk denk- en oordeelsvermogen. Indien de steekproef 
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adolescenten een gevarieerd opleidingsniveau betrof waren de resultaten wellicht wel in 

overeenstemming met de verwachtingen. Een andere verklaring voor de uitgebleven 

verwachte resultaten kan zijn dat de emoties van de participanten slechts 1 dag na de 

interventie zijn gemeten. Mogelijk zijn de effecten van self-affirmation effectiever op lange 

termijn. Tenslotte betreft het onderzoek geen klinische groep met mensen met narcisme, maar 

mensen met, in meerdere of mindere mate, kenmerken van narcisme. Dit kan een verklaring 

zijn voor het uitgebleven verwachte resultaat, gezien de verwachtingen gebaseerd zijn op 

theorie over de klinische groep met mensen met narcisme.  

Het huidige onderzoek heeft een aantal beperkingen, ten eerste betreft het onderzoek 

een selecte steekproef van pre-adolescenten van een specifieke scholengemeenschap. 

Hierdoor zijn de resultaten van het onderzoek niet te generaliseren naar een grotere groep 

mensen. Ten tweede wordt de interventie uitgevoerd onder leiding van de leerkracht waardoor 

de kwaliteit van de interventie afhankelijk is van de vaardigheden van de leerkracht om de 

participanten de opdracht goed te laten uitvoeren. Tenslotte is er gebruik gemaakt van 

zelfrapportage bij de vragen met betrekking tot ego-bedreiging en narcisme. Indien gebruik 

was gemaakt van het oordeel van klasgenoten en/of leerkrachten zou er wellicht een 

objectiever en meer betrouwbaar beeld van de participanten zijn verkregen.  

Een aanbeveling voor vervolgonderzoek is om nader te bepalen of er factoren te 

onderkennen zijn die het effect van self-affirmation beïnvloeden. Zo bleek uit eerder 

onderzoek dat cultuur (individualistisch versus collectivistisch) een factor is die het effect van 

self-affirmation beïnvloedt (Sherman & Cohen, 2006). Daarnaast is aan te bevelen het huidige 

onderzoek te herhalen met een meer gedifferentieerde steekproef (voor wat betreft 

opleidingsniveau, leeftijd, en woonplaats), een klinische groep met mensen met narcisme te 

includeren en tenslotte ook gebruik te maken van het oordeel van klasgenoten of leerkrachten. 

Mogelijk levert dit resultaten op die nieuwe inzichten kunnen verschaffen.  
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Summary  

The present study examined the extent to which negative emotions that are evoked by an ego-

threat are qualified by the single and joint effects of experimentally manipulated self-

affirmation and narcissistic traits. Participants (n =202) with average age of 13.9 years were 

randomized to the experimental condition (consisting of writing assignments related to an 

important life domain) or the control condition (consisting of similar assignments related to an 

unimportant life domain). At the end of the same day participants were asked to report the 

intensity of their negative emotions (i.e., aggression, shame and anxiety) and if they had 

experienced any ego-threats during that day. Results show that across conditions ego-threats 

were significantly linked to increased levels of negative emotions. Contrary to predictions, 

self-affirmation and level of narcissism did not qualify the association between ego-threat and 

intensity of negative emotions. The relation between ego-threats and negative emotions is also 

not influenced by the interactive effects of narcissism and self-affirmation. These findings 

suggest that self-affirmation and narcissism are not important influential factors with regard to  

negative emotions elicited by an ego-threat.  

 

 

 

 


