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Abstract 

In dit onderzoek is getracht te onderzoeken hoe het gevoel van herkenning, dat wordt 

opgeroepen bij het zien van een bekend persoon, van invloed is op de richting die een 

sociale vergelijking uitgaat met deze persoon. Zoals verwacht assimileerden de 

proefpersonen in studie 1 met de bekende standaarden. Hoe bekender de standaard 

bleek te zijn des te sterker de assimilatie met de standaard. Uit de resultaten bleek de 

modererende invloed van familiarity op sociale vergelijkingen. In studie 2 is steun 

gevonden voor de hypothese dat fronsen contrast oproept met een standaard terwijl  

een lach assimilatie oproept met de standaard bij sociale vergelijkingen. 

Zelfevaluaties na het zien van een hoge standaard (mooie vrouw) met een frons op het 

gezicht zorgde voor lagere scores dan het geval was met een lach op het gezicht. Bij 

de lage standaard was het andersom en zorgde een lach op het gezicht voor lagere 

scores en een frons voor hogere scores bij zelfevaluaties op het gebied van 

aantrekkelijkheid. 

( woorden in abstract 162) 
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Inleiding 

Vergelijkingen zijn van de alledag. Om tot accurate zelfbeoordelingen te 

komen vergelijken mensen zichzelf met anderen (Festinger, 1954). Mensen leven niet 

in een sociaal vacuüm en vergelijken zichzelf met andere mensen om te weten te 

komen hoe ze er voor staan. Ben ik mooi of lelijk? Ben ik slim of dom? Kan ik goed 

voetballen of niet? Om op deze vragen een antwoord te krijgen zoeken mensen naar 

referentiepunten. Die referentiepunten of standaards vinden ze vaak in hun omgeving. 

Immers het is makkelijker jezelf te vergelijken met je buurman, vrienden en bekenden 

dan met iemand waar je niet veel over weet. Zelfevaluaties zijn sterk afhankelijk van 

de context, normen en standaard waarmee wordt vergeleken. 

 Zo kan iemand die tennist zichzelf met meerdere mensen vergelijken. Over 

het vaste tennismaatje zijn veel eigenschappen bekend wat kan leiden tot een accurate 

vergelijking. Maar een vergelijking kan ook plaatsvinden met de nummer één van de 

wereld, Roger Federer. Een algemene verwachting is dat mensen die zichzelf met 

Roger Federer vergelijken er niet zo goed van af komen. Toch kan het mogelijk ook 

anders. Stel je voor dat Federer de finale speelt van het toernooi van Wimbledon en 

daarin een zeer onbekende speler treft. Beide spelers moeten worden gezien als een 

hoge standaard, immers een finale van Wimbledon haal je niet met beperkte 

tenniskwaliteiten. Federer is echter ook zeer bekend en roept bij de meeste mensen 

gevoelens op van herkenning. In dit onderzoek zal getracht worden te onderzoeken 

hoe het gevoel van herkenning dat wordt opgeroepen bij het zien van een bekend 

figuur van invloed is op de richting die de vergelijking uitgaat. De verwachting in dit 

onderzoek is dat er assimilatie zal optreden met de bekende standaard wat zal leiden 

tot een hogere zelfevaluatie.  

 In de huidige literatuur is een andere visie echter nog overheersend. Men gaat 

er namelijk vanuit dat een vergelijking met een dergelijk succesvol, rijk en talentvol 

figuur als Federer zal leiden tot contrast en zo tot een lagere zelfevaluatie van je 

tenniskwaliteiten. In dit onderzoek zullen echter niet zelfevaluaties betreffende 

tenniskwaliteiten centraal staan, maar zelfevaluaties op het gebied van 

aantrekkelijkheid. In de media worden mensen veel geconfronteerd met de mooiste en 

succesvolste mensen van de maatschappij. In reclames worden vooral mooie en 

bekende vrouwen en mannen gebruikt om een product aan de man te krijgen. Er wordt 

vaak gesteld dat mensen hierdoor een ideaalbeeld opgelegd krijgen (Richins, 1991).  

Doordat mensen zichzelf gaan vergelijken met deze ideaalbeelden krijgen ze een 
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negatiever zelfbeeld stellen verschillende onderzoekers (Groesz, Levine & Murnen, 

2002, voor een recente meta-analyse). Dit soort bevindingen komen relatief vaak in 

het nieuws zodat ze als waarheid worden gezien. Tevens zijn ze voor het gevoel zeer 

aannemelijk. Als je jezelf vergelijkt met een zeer mooi iemand zou je jezelf 

waarschijnlijk minder mooi vinden dan de aangereikte standaard waardoor er een 

lagere zelfevaluatie zal volgen. Uit verschillende onderzoeken komt naar voren dat 

hoe extremer en meer geïdealiseerd de beelden zijn des te meer contrast er zal 

optreden bij vergelijkingen (Richins, 1991). Roger Federer, al vier jaar de nummer 

één van de wereld in het tennis, kan gezien worden als een extreme standaard en een 

vergelijking met hem zou in de redenering die hierboven wordt gevoerd leiden tot een 

contrast effect, een negatievere zelfevaluatie. Toch wordt in dit onderzoek ervan 

uitgegaan dat dit niet altijd het geval hoeft te zijn. De processen van assimilatie en 

contrast spelen hier een rol in. 

 

Assimilatie en Contrast 

 Bij het analyseren van sociale vergelijkingen worden er vaak modellen 

gebruikt die zijn toegespitst op de processen van assimilatie en contrast. Deze 

modellen zijn veelal cognitief/evaluatief van aard. Zoals eerder aangehaald is het 

duidelijk dat de context en de standaard belangrijk zijn bij evaluaties en 

vergelijkingen. Minder duidelijk is het in welke richting vergelijkingen werken. In 

sommige gevallen kunnen vergelijkingen met een standaard zowel contrast als 

assimilatie oproepen. Er zijn vele factoren van invloed op de richting die de evaluatie 

uitgaat. Uit een onderzoek van Brown, Novick, Lord en Richards (in; Mussweiler, 

2003) bleek zelfs dat er bij zelfevaluaties van psychologische attractiviteit invloed 

was van het gegeven dat de standaard op dezelfde dag geboren zou zijn als de 

participant. Dit op het oog triviale gegeven zorgde voor assimilatie aan de standaard. 

Mussweiler (2003) houdt een informational perspective aan voor 

vergelijkingen. Dit komt er op neer dat de informatie die bekend is over een bepaalde 

standaard de richting bepaald van de vergelijking. Mussweiler (2003) ziet de mate van 

similiarity als belangrijkste bepaler voor assimilatie of contrast met de standaard. 

Similiarity van de standaard met de target zal leiden tot assimilatie en dissimiliarity tot 

contrast. Lockwood en Kunda (1997) leggen meer de nadruk op de haalbaarheid 

(attainability) van een gegeven standaard. Dit komt er op neer dat als een standaard 

iets kan of doet waarvan jij denkt dat het ook binnen jouw mogelijkheden ligt je 
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assimileert met deze standaard. Bij zowel Mussweiler als Lockwood en Kunda lijkt 

het erop dat de psychologische nabijheid van een standaard van belang is, of te wel of 

een standaard dichtbij of veraf van jezelf staat. Zoals eerder aangegeven kan iets 

triviaals als een gedeelde geboortedag al leiden tot assimilatie en een gevoel van 

gelijkheid. De standaard komt op deze manier mogelijk dichterbij voor personen en 

wordt op die manier een psychologisch nabije standaard (psychological close 

standard). Psychologisch nabije standaards worden gezien als eerder realiseerbaar en 

dichter bij jezelf. Door het gevoel van herkenning kan het beeld van het model gezien 

worden als een deel van de ontvanger en zo leiden tot assimilatie (Schwarz & Bless, 

1992).  

 

Familiarity als moderator bij sociale vergelijkingen? 

De beelden waarmee we in de verschillende media worden geconfronteerd zijn 

vaak van bekende mensen. Het feit of  we iets of iemand als bekend ervaren blijkt een 

van belang te zijn voor mensen. Onder andere uit onderzoek over het mere exposure 

effect (Zajonc, 1968) familiarity and fluency experience (Jacoby Kelly, Brown & 

Jasechko,1989; Reber, Schwarz & Winkielman, 2004; Winkielman, Schwarz, 

Fazendeiro & Reber, 2003) bleek dat zulke ervaringen een sterke invloed hebben op 

beslissingen. Bekende objecten worden als positiever (Winkielman, et al., 2003), 

mooier (Reber et al., 2004) en bekender (Jacoby et al., 1989) beoordeeld. Zo kunnen 

bekende personen een gevoel van psychologische nabijheid of familiarity experiences 

oproepen bij andere mensen. Familiarity is het gevoel iemand te kennen en zou dus 

psychologische nabijheid moeten oproepen en zorgen voor inclusie van de standaard. 

In dit geval zullen zelfevaluaties in verhouding tot een bekend model positiever zijn 

dan zelfevaluaties in verhouding tot een onbekend model waarbij geen familiarity 

experience optreedt. Bij een onbekend model is er sprake van contrast aangezien die 

als psychologische verafstaand wordt gezien, ver van jezelf staand en niet gelijk aan 

jezelf. Häfner (2008) vond steun voor deze hypothese in zijn onderzoek waarbij 

participanten werden geconfronteerd met een mooie bekende of mooie onbekende 

vrouw. In het geval van de mooie bekende vrouw (Heidi Klum) assimileerden de 

proefpersonen met de standaard en waren er hogere zelfevaluaties te zien dan wanneer 

de vergelijking plaatsvond met de onbekende mooie vrouw. Hier trad contrast op wat 

zorgde voor negatiever zelfevaluaties.  
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In dit onderzoek zal worden bekeken hoe familiarity de richting van de sociale 

vergelijking beïnvloedt. De verwachting is dat hoe meer waargenomen familiarity er 

is des te meer er wordt geassimileerd met de standaard. De bekende standaards zijn 

actrice en presentatrice Katja Schuurman en presentatrice Claudia de Breij (bijlage 1). 

Het verschil tussen de vrouwen is dat Katja Schuurman gezien kan worden als een 

hoge standaard op het gebied van aantrekkelijkheid en Claudia de Breij als een lagere 

standaard op het gebied van aantrekkelijkheid. Doordat de verwachting is dat beide 

een gevoel van herkenning zullen oproepen wordt er in beide gevallen assimilatie 

verwacht. De verwachting is dat dit zal leiden tot een hogere zelfevaluatie bij de hoge 

standaard en een lagere zelfevaluatie bij de lage standaard in. Er zullen tevens vragen 

worden beantwoord over de bekendheid van de vrouw op de foto en er zullen 

zelfbeoordelingvragen beantwoord worden waardoor kan worden gekeken naar de 

verhouding tussen bekendheid en zelfevaluaties. Op deze manier kan de modererende 

invloed van familiarity op zelfevaluaties onderzocht worden. De verwachting is dat 

hoe bekender de hoge standaard wordt beoordeeld des te positiever de zelfbeoordeling 

in tegenstelling tot de lage standaard waarbij een hogere bekendheid vermoedelijk zal 

leiden tot een lagere zelfbeoordeling. De proefpersonen zullen namelijk assimileren 

met de aangereikte foto indien de persoon op de foto bekend is. Op deze manier kan 

ook worden uitgesloten dat alleen positief affect de oorzaak is van een positievere 

zelfbeoordeling bij het zien van bekende mooie mensen in tegenstelling tot onbekende 

mooie mensen.  

Het gevoel van bekendheid of familiarity experiences hoeft niet altijd bewust 

te verlopen. Het is niet altijd een proces waarbij bewust wordt nagedacht over het 

gevoel dat opgeroepen wordt. In onderzoeken over embodiment komt naar voren dat 

het lichaam een belangrijke rol kan spelen bij processen in het brein en hoe we 

daardoor overgaan tot acties. Het lichaam geeft als het ware signalen aan het brein 

waarna er over kan worden gegaan tot actie. Er blijkt ook een verband te zijn tussen 

motoractiviteit en experiences. Bepaalde ervaringen zouden een sterk verband hebben 

met de staat waarin het lichaam op dat moment verkeerd. Deze bevindingen kunnen 

een rol spelen bij sociale vergelijkingen. Als er een manier is om het lichaam in een 

bepaalde staat te krijgen waardoor zelfevaluaties anders kunnen verlopen, kan dit een 

interessante toevoeging zijn aan wat er al bekend is over de werking van sociale 

vergelijkingen. Om deze redenen is er in het tweede onderzoek een manipulatie 

toegevoegd.  
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Fronsen of lachen bepalend voor assimilatie of contrast? 

Of mensen assimileren of contrasteren met een standaard kan dus mogelijk 

ook gemanipuleerd worden en zo onbewust of automatisch plaatsvinden. Uit 

onderzoek van Winkielman en Cacioppo (2002) bleek dat positief affect er voor zorgt 

de spieren bij de wangen worden gebruikt (hogere activiteit zygomaticus) wat 

neerkomt op een lach. Negatief affect zorgt er juist voor dat de spieren boven de ogen 

gebruikt worden (hogere activiteit corrugator) zodat er een frons ontstaat. Positief 

affect wordt ook gekoppeld aan ease of processing. Stimuli worden makkelijker 

verwerkt en dit zorgt positief affect en positievere beoordelingen. Makkelijker te 

verwerken stimuli zorgen bij Winkielman en Cacioppo (2002) voor een lach (hogere 

activiteit zygomaticus) 

 Strack en Neumann (2000) hebben in hun onderzoek gevonden dat er een 

manier is om de bekendheid van mensen te doen afnemen. Strack en Neumann 

manipuleerden de proefpersonen met een gezichtsmanipulatie. Ze lieten de 

proefpersonen fronsen tijdens het onderzoek. Uit het onderzoek van Strack en 

Neumann (2000) kwam naar voren dat zowel bekende als onbekende personen als 

minder bekend werden geëvalueerd indien de proefpersonen werden gemanipuleerd 

met de het fronsen van de wenkbrauw. Fronsen zorgt er dus voor dat er contrast 

optreedt. In onderzoek 2 zullen de proefpersonen in tegenstelling tot het onderzoek 

van Winkielman en Cacioppo (2002) worden gemanipuleerd met betrekking tot een 

gezichtshouding. In het onderzoek van Winkielman en Cacioppo (2002) werd de 

gezichtshouding opgeroepen, in dit onderzoek zullen wij middels stickers de 

gezichtshouding manipuleren. 

De lach wordt in andere onderzoeken zoals die van Strack (1988) wel eens 

gemanipuleerd door de proefpersonen een pen in de mond te laten nemen waardoor er 

een automatische lach op het gezicht komt. In dit onderzoek maken we geen gebruik 

van deze manipulatie omdat er veelal psychologiestudenten als proefpersonen zullen 

fungeren die mogelijk op de hoogte zijn van deze manipulatievorm. Door stickers op 

de wangen te plakken en de proefpersonen te instrueren de stickers zo hoog mogelijk 

proberen te krijgen ontstaat er ook een lach op het gezicht. 
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Hypothesen 

In onderzoek 1 zullen de participanten willekeurig worden verdeeld in de 

condities met een hoge of lage standaard waarbij ze moeten aangeven hoe bekend ze 

de vrouw op de foto vinden en een zelfevaluatie moeten invullen. De verwachting is 

dat hoe bekender de vrouwen worden beoordeeld des te meer assimilatie er zal 

optreden (Häfner, 2008). In het geval van de hoge standaard zullen de vrouwen 

zichzelf positiever evalueren en bij de lage standaard zullen de vrouwen zichzelf lager 

evalueren. Indien de vrouwen als onbekender worden geëvalueerd zal er contrast op 

treden (Häfner, 2008). De participanten zullen zich in dit geval bij de hoge standaard 

minder positief beoordelen dan wanneer de persoon als bekender wordt gezien en bij 

de lage standaard zal het omgekeerde het geval zijn. 

In onderzoek 2 zal er in vergelijking tot onderzoek 1 een extra manipulatie 

zijn. De ene helft van de participanten zullen naar de foto’s kijken met een lach en de 

andere helft met een frons op het gezicht. Wel zal er weer gewerkt worden met een 

lage en hoe standaard. In dit geval zullen er verschillende foto’s van vier vrouwen 

worden getoond aan de participanten waar na ze een (zelf) -beoordelingsvragenlijst in 

moeten vullen. De verwachting is dat de lach zal zorgen voor assimilatie en dat de 

frons zal zorgen voor contrast. Strack en Neumann (2008) toonden in hun onderzoek 

aan dat fronsen er voor zorgde dat personen als minder bekend werden gezien. Als dit 

daadwerkelijk het geval is zal tot leiden tot de volgende hypotheses.  

  

1- Een hoge standaard gekoppeld aan een lach zal zorgen voor een hogere 

zelfbeoordeling. (Assimilatie) 

2- Een hoge standaard gekoppeld aan een frons zal zorgen voor een lagere 

zelfbeoordeling. (Contrast) 

3- Een lage standaard gekoppeld aan een lach zal leiden tot een lagere 

zelfbeoordeling. (Assimilatie) 

4- Een lage standaard gekoppeld aan een frons zal leiden tot een hogere 

zelfbeoordeling. (Contrast) 
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Studie 1 

 

Methoden 

 

Participanten: 

Alle participanten waren van het vrouwelijke geslacht (N=60). Mannen 

werden uitgesloten voor dit onderzoek. De participanten bestonden uit studenten van 

verschillende studies en werden willekeurig verdeeld in de twee condities (hoge of 

lage standaard). Als vergoeding voor de participatie deden de proefpersonen mee aan 

een loterij met als prijs een boekenbon ter waarde van 20 euro. 

 

Procedure 

De participanten werden in kantines gevraagd of ze mee wilden doen aan een 

kort onderzoekje voor reclamepsychologie. De participant kreeg een klein boekje dat 

volledig en individueel ingevuld moest worden. Te beginnen met de demografische 

gegevens (studie, studiejaar en leeftijd).  

Vervolgens kreeg de deelnemer een foto te zien van in de ene versie een hoge 

standaard (bekende Nederlandse vrouw Katja Schuurman, zie bijlage 1) en in de 

andere versie een lage standaard (bekende Nederlandse vrouw Claudia de Breij, zie 

bijlage 1) met de vraag in welk van de volgende bladen denk jij deze foto aan te 

zullen treffen. Door deze vraag te stellen zullen de participanten de foto beter 

bekijken en niet gelijk doorbladeren naar de volgende vragen. De 

keuzemogelijkheden waren: Het parool, Voetbal International, Vogue, De volkskrant, 

Telegraaf, Female Fitness Magazine, Playboy, NRC-Handelsblad, Cosmopolitan, 

Sportweek, Panorama en het Algemeen Dagblad. 

Vervolgens kregen de vrouwen de zelfbeoordelingvragen. Van te voren werd 

aangeven dat er geen goede of foute antwoorden zijn. Men moest op gevoel 

antwoorden, zo eerlijk en spontaan mogelijk. De schaalverdeling bij de 

antwoordmogelijkheden van vraag twee tot en met vraag zes liep van één (totaal niet) 

tot zeven (heel erg).  

 

Vraag 2. Hoe aantrekkelijk voelt u op dit moment? 

Vraag 3. Hoe tevreden bent u over het algemeen met uw lichaam? 

Vraag 4. Hoe vrouwelijk voelt u zich? 
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Vraag 5. Hoe vertrouwd voelt het model op de voorkant voor u? 

Vraag 6. Hoe bekend denkt u dat het model op de voorkant is? 

Vraag 7. Hoe vaak bent u de vrouw op de foto de afgelopen maand tegengekomen in 

   de media (tv, krant etc.)? 

 

Bij vraag zeven tot tien werd gevraagd naar hoe vaak de proefpersoon zich kan 

opdrukken, hoe vaak per jaar een dieet wordt gevolgd, hoeveel minuten er achter 

elkaar hardgelopen kan worden, de lengte en het gewicht en welke bladen de 

deelnemer zelf leest. 

 

Resultaten 

In navolging van de suggesties van Dunlap & Kemery (1987) werden de 

dichotome onafhankelijke variabele (standaard) en de continue variabele gebruikt als 

een voorspeller (hoeveelheid familiarity opgeroepen door de standaard) en 

gecentreerd (door de dichotome variabele te coderen met -1 en 1 en de continue 

moderator te z-transformeren) voordat het effect ervan op de zelfevaluaties werd 

geanalyseerd met een multiple regression analysis. Dit leverde een marginaal 

significant interactie effect op voor de standaard bij waargenomen familiarity, 

Beta=.22  t=1.75 p<.086 (figuur 1).  Er werden geen hoofdeffecten gevonden voor 

familiarity en de standaard. 

Deze resultaten tonen het modererende effect van familiarity experiences aan 

op zelfevaluaties. De invloed van familiarity was in de verschillende condities 

tegenovergesteld. Bij de hoge standaard zorgde familiarity voor hogere zelfevaluaties 

en bij de lage standaard voor lagere zelfevaluaties. 

 

 

Studie 2 

 

Methoden 

 

Participanten 

De deelnemers aan dit onderzoek zijn voornamelijk studenten die één van de 

studies aan de Faculteit Sociale Wetenschappen volgen. Bij dit onderzoek werden 

mannen uitgesloten en zo zijn alle deelnemers (N=113) van het vrouwelijke geslacht. 
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De participanten kregen een vergoeding van zes euro of een proefpersoonuur voor de 

participatie aan het onderzoek. Het onderzoek maakte deel uit van een battery van vijf 

onderzoeken die in totaal circa 50 minuten duurden. Het betreffende onderzoek 

duurde circa vijf minuten. 

 

Design 

In conditie één werden foto’s van mooie vrouwen (hoge standaard) vertoond 

terwijl de proefpersoon een fronste. In conditie twee werden foto’s van mooie 

vrouwen (hoge standaard) vertoond terwijl de proefpersoon een glimlachte. In 

conditie drie werden foto’s van minder mooie vrouwen (lage standaard) vertoond 

terwijl de proefpersoon fronste en in conditie vier werden foto’s van minder mooie 

vrouwen (lage standaard) vertoond terwijl de proefpersoon glimlachte. In dit 

onderzoek is er sprake van een (2 frons/lach x 2 hoog/laag) factorieel design. 

 

Procedure 

De participanten melden zich in G127 en worden meegenomen naar een hokje. 

Het onderzoek start en na circa dertig minuten verschijnt er in beeld de opdracht om 

de proefleider op te zoeken. De proefleider loopt met de participant terug naar het 

hokje en plaatst stickers op het gezicht van de proefpersoon. De plaatsing van de 

stickers is afhankelijk van de conditie. In conditie één en drie worden de stickers 

boven de wenkbrauwen geplakt en wordt de participant verteld dat de stickers door 

met het gezicht te bewegen naar elkaar toe moeten worden gebracht (Strack & 

Neumann, 2000). In conditie twee en vier worden de stickers op de wangen geplakt en 

wordt de participant verteld dat ze de stickers zo hoog mogelijk moet krijgen door de 

wangen omhoog te bewegen. De experimentleider kijkt of de proefpersonen de 

instructies goed opvolgen en verlaat het hokje bij tevredenheid. De gezichtsposities 

moeten worden aangehouden totdat er op het scherm verschijnt dat men het gezicht 

mag ontspannen. 

Het onderzoek kan nu beginnen. De participanten krijgen verschillende foto’s 

te zien met de instructie bij te houden hoeveel verschillende personen ze gezien 

hebben. Er wordt verteld dat het een onderzoek is naar concentratievermogen en het 

geheugen. Na het zien van de foto’s kan men aangeven hoeveel verschillende 

personen men heeft gezien en vervolgens kan men het gezicht ontspannen. Hierna 
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volgen zelfbeoordelingvragen die op een zevenpuntsschaal moeten worden 

beantwoord. De schaalverdeling loopt van één (helemaal niet) tot zeven (Heel erg). 

 

Meetinstrumenten 

Het onderzoek begint met een afleidingstaak waar verschillende foto’s van 

vier vrouwen te zien zijn. Het is de bedoeling dat de ene groep van de vrouwen een 

hoge standaard (mooie vrouw) te zien krijgt en de andere een lage standaard (minder 

mooie vrouw). Om de participanten hier niet te bewust van te laten zijn krijgt men de 

opdracht om goed op te letten hoeveel verschillende personen er te zien zijn 

gedurende het onderzoek. De foto’s zullen willekeurig gedurende drie seconden op 

het beeldscherm verschijnen. De taak kan als eenvoudig worden omschreven. 

In dit onderzoek is gebruik gemaakt van 24 foto’s afkomstig van de 

zoekmachine www.google.nl. Er zijn vier bekende Nederlandse vrouwen gekozen als 

hoge standaard (Katja Schuurman, Wendy van Dijk, Yolanthe Cabau van Kasbergen 

en Carice van Houten) en vier bekende Nederlandse vrouwen als lage standaard 

(Claudia de Breij, Sara Kroos, Chazia Mourali en Isolde Halenleben). Om te 

controleren of deze vrouwen ook daadwerkelijk als hoge en lage standaard worden 

gezien is in dit onderzoek een vraag gesteld die dit tracht te controleren. 

Na de afleidingstaak zullen de proefpersonen een korte 

zelfbeoordelingvragenlijst krijgen. Op een zeven puntsschaal van één (totaal niet) tot 

zeven (heel erg) moet men de volgende vragen beantwoorden 

 

1) Hoe aantrekkelijk vind je jezelf op dit moment? 

2) Hoe tevreden ben je met je lichaam? 

3) Hoe vrouwelijk voel je jezelf op dit moment? 

4) Hoe vertrouwd voelen de vrouwen op de foto’s aan voor jou? 

5) Hoe bekend denk je dat de vrouwen op de foto’s zijn? 

6) Hoe vaak ben je de vrouwen op de foto’s de afgelopen maand tegengekomen in 

de media (Tv, krant, etc…)? 

7) Hoe mooi vind je de vrouwen op de foto’s? 

8) Hoe moeilijk vond je de taak waarbij je bij moest houden hoeveel verschillende 

personen je had gezien? 
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De volgende drie vragen hadden elk verschillende uitersten maar dezelfde vraag: 

Op dit moment voel ik me……? 

9) Van 1 erg goed  tot 7 erg slecht 

10) Van 1 erg ontspannen  tot 7 erg nerveus 

11) Van 1 erg kalm tot 7 erg opgewonden 

 

12) Op dit moment heb ik een….? ( van 1 goed humeur tot 7 slecht humeur) 

 

Resultaten 

Om te beginnen zijn er analyses uitgevoerd om te controleren of de vrouwen 

wel bekend zijn en of ze wel tot de hoge en lage standaard behoren. De vrouwen die 

tot de hoge standaard behoorden kregen op de Mooiheidschaal een score van 

(M=5.47), waarbij zeven het hoogste is. De vrouwen die behoorden tot de lage 

standaard op de Mooiheidschaal hadden een score van (M=4.67). Een Independent 

Sample T Test wees uit dat de gemiddelden significant verschilden, 

t(111)=3,34; p ≤.001. Op de bekendheidsschaal waren de scores  (M=6.13) voor de 

hoge standaard en (M=6.08) voor de lage standaard op een maximale score van zeven. 

Er is met behulp van de vragen negen tot en met twaalf van de vragenlijst ook 

gecontroleerd voor de invloed van de mood op de resultaten. Er bleek geen te 

vermelden invloed te zijn op de resultaten.  

Voor de variabelen aantrekkelijkheid en tevredenheid met het lichaam werd 

een betrouwbaarheidsanalyse uitgevoerd wat een Cronbachs α = .675 opleverde. De 

variabelen werden vervolgens in de analyse samengevoegd. Na het uitvoeren van een 

variantie analyse met als afhankelijke variabele de combinatie tussen 

aantrekkelijkheid en tevredenheid en als onafhankelijke variabelen de 

gezichtsmanipulatie en de standaard is er zoals verwacht een interactie effect 

gevonden tussen de standaard en de gezichtsmanipulatie (zie figuur 2) met een 

marginale significatie, F(1,112) =2,827,  p≤.096 . Er zijn geen significante 

hoofdeffecten gevonden voor standaard of gezichtsmanipulatie (bij p<0.05).  

Het verschil in gemiddelden tussen de waargenomen bekendheid in de frons 

(M=5.98) en lach (M=6.20) conditie bleek niet significant te zijn, t(111)-.934; p 

=.352. Er is dus niet direct ondersteuning gevonden voor de resultaten van Strack en 

Neumann (2000) die in hun onderzoek vonden dat een frons zorgde voor afname van 

de waargenomen bekendheid van mensen. 
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Discussie/Conclusie 

De algemene tendens in onderzoek naar sociale vergelijkingen is dat 

vergelijkingen met geïdealiseerde media beelden zouden leiden tot negatievere 

zelfevaluaties (Groesz et al, 2002). In dit onderzoek is steun gevonden voor de 

hypothese dat het ook anders kan, dat vergelijkingen met mooie vrouwen niet 

automatisch hoeven te leiden tot een negatievere zelfevaluatie.  Er treedt bij bekende 

vrouwen zelfs assimilatie op zodat de zelfevaluaties met mooie vrouwen leiden tot 

hogere eigen waardering. De standaarden die werden vertoond zorgden voor 

herkenning (familiarity) en psychologische nabijheid waardoor er inclusie optrad met 

de standaard.  

In onderzoek 1 is steun gevonden voor de hypothese dat familiarity experiences 

een modererende rol spelen bij zelfevaluaties na het zien van geïdealiseerde 

mediabeelden. De invloed van familiarity experiences was voor de hoge standaard 

precies tegenovergesteld aan die van de lage standaard, maar in beide gevallen 

continue. Dit patroon wekt de suggestie dat de mate van familiarity experience de 

richting van de vergelijking veranderd (assimilatie vs. contrast). Bij vergelijkingen 

met de hoge standaard (Katja Schuurman) evalueerde de participanten zich hoger naar 

mate er meer familiarity werd gevoeld. Bij de lage standaard (Claudia de Breij) 

evalueerden de proefpersonen zich juist lager naar mate de familiarity toenam. Hoe 

bekender de standaard werd gezien des te meer er werd geassimileerd met de 

standaard. Door deze bevinden is er steun gevonden voor de hypothese dat niet 

positief affect zorgt voor de positieve zelfevaluatie omdat beide standaards bekend 

zijn en een omgekeerd effect hebben. 

In studie 2 is steun gevonden voor de hypothese dat fronsen contrast oproept 

met een standaard terwijl een lach assimilatie oproept met de standaard bij sociale 

vergelijkingen. Zelfevaluaties na het zien van een hoge standaard (mooie vrouw) met 

een frons op het gezicht zorgde voor lagere scores dan het geval was met een lach op 

het gezicht. Bij de lage standaard was het andersom en zorgde een lach op het gezicht 

voor lagere scores en een frons voor hogere scores bij zelfevaluaties op het gebied van 

aantrekkelijkheid. Deze resultaten deden vermoeden dat de frons zorgde voor een 

afname van de bekendheid van de standaards. De gevonden gemiddelden bij 

bekendheid van de standaard verschilden echter niet significant en zijn dus geen 

directe ondersteuning voor de resultaten van Strack en Neumann (2000). Deze 
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resultaten zijn echter wel een steun voor de hypothese dat een gezichthouding 

evaluatieve processen kan beïnvloeden.  

De uitkomsten van dit onderzoek gaan echter wel in tegen het gevoel dat je bij 

vergelijkingen met mooie mensen jezelf negatiever gaat evalueren. De resultaten staan 

niet alleen in contrast met de eerdere onderzoeken over sociale vergelijkingen met 

geïdealiseerde mediabeelden (Groesz et al., 2002), maar ook met een onderzoek van 

Dijksterhuis, Spears, Postmes, Stapel, Koomen, van Knippenberg en Scheepers 

(1998). In dit onderzoek trad er contrast op na vergelijkingen met Albert Einstein en 

Claudia Schiffer. Deze standaards zouden assimilatie moeten oproepen omdat beide 

als uitermate bekend gezien kunnen worden. Als de methoden van beide onderzoeken 

echter naast elkaar neer worden gelegd blijkt er een verklaring te kunnen zijn. In 

tegenstelling tot bij het huidige onderzoek vroegen Dijksterhuis en Spears et al. 

(1998) de proefpersonen na te denken over de standaards waardoor er waarschijnlijk 

specifieke aspecten van deze personen in het bewustzijn kwamen. Dit zorgde 

mogelijk voor een exclusie van de standaard met de proefpersonen en daardoor 

contrast. In het huidge onderzoek werden er alleen foto’s van de vrouwen vertoond 

waardoor het logischer is dat dit zorgde voor een gevoel van familiarity en daardoor 

assimilatie.  

Deze resultaten roepen echter ook vragen op. In dit onderzoek zorgde een lach 

voor positievere zelfbeoordelingen na het zien van een hoge standaard. Zou het dan 

ook zo zijn dat als we er voor zorgen dat iedereen lacht (of een hogere spieractiviteit 

heeft van de zygomaticus) zelfbeoordelingen altijd positiever zullen zijn na het zien 

van mooie vrouwen. De laatste jaren zijn injecties met botox steeds populairder aan 

het worden bij vrouwen. Door deze injecties worden de wangen opgetrokken zodat er 

net als bij de gezichtsmanipulatie in dit onderzoek vaak een lach ontstaat op het 

gezicht. Zouden deze vrouwen zichzelf positiever evalueren alleen maar door hun 

gezichtshouding? Dit soort vragen zijn interessant voor verder onderzoek. 

In het huidige onderzoek zijn er alleen bekende vrouwen gebruikt, bij zowel de 

lage als hoge standaard. In een eerder onderzoek van Häfner (2008) werd er in de ene 

conditie een mooie bekende vrouw gebruikt en in de andere conditie een mooie 

onbekende vrouw. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat de vrouwen die de bekende 

vrouw te zien kregen assimileerden met de standaard in tegenstelling tot de vrouwen 

die de onbekende vrouw te zien kregen. Om een vollediger beeld te krijgen hadden er 

in dit onderzoek ook onbekende vrouwen kunnen worden toegevoegd. Bij het tweede 
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onderzoek waren er dan echter vier extra condities bijgekomen waardoor en dubbel 

zoveel participanten nodig zouden zijn. Door beperkte labtijd is hier niet voor 

gekozen. Uit de resultaten is wel gebleken dat de mate van bekendheid van invloed is 

geweest op de zelfbeoordeling. Bij de hoge standaard zorgde meer bekendheid voor 

meer assimilatie en een hogere zelfbeoordeling. Bij de lage standaard zorgde meer 

bekendheid ook voor meer assimilatie en dus een lagere zelfbeoordeling. Resultaten 

over het effect van de gezichtsmanipulatie met een hoge en lage onbekende standaard 

hadden wel een breder beeld kunnen scheppen over sociale vergelijkingen. 

Bij de gezichtsmanipulatie zijn ook wat kanttekeningen aan te brengen. Bij het 

aanbrengen van de stickers moesten de meeste participanten al een beetje lachen. Het 

is de vraag of ze dit gevoel ook niet hebben behouden tijdens het onderzoek. Als dit 

het geval was bij de frons conditie interfereert dit met de bedoeling van de 

manipulatie. Tevens waren er af en toe opmerkingen van proefpersonen als; “Oh ik 

moet dus lachen” of  “Het is dus de bedoeling dat ik ga fronsen”. Er waren dus 

proefpersonen die zich erg bewust waren van de manipulatie. Na het onderzoek heeft 

echter niemand de link gelegd tussen de manipulatie, de foto’s en de zelfevaluatie. 

Het is ook niet met zekerheid te zeggen dat de participanten zich aan de manipulatie 

hebben gehouden. De proefpersonen zaten in een hokje zonder camera. 

 In de data is te zien dat de gemiddelden in de fronsconditie op de score 

bekendheid van de vrouwen iets lager is dan de score in de lachconditie. Dit is in lijn 

met de bevindingen van Strack en Neumann (2008). De gevonden verschillen waren 

echter niet significant en kunnen dus niet worden gezien als directe steun voor de 

hypothese dat door het gezicht te manipuleren met een frons de bekendheid van 

mensen afneemt. Het feit dat er in dit onderzoek alleen foto’s zijn gebruikt van 

bekende vrouwen kan er voor hebben gezorgd dat de bekendheid van de vrouwen 

anders is ingeschat dan het geval zou zijn als er ook onbekende vrouwen te zien waren 

geweest. Tevens moesten de vier vrouwen als één geheel worden beoordeeld en niet 

afzonderlijk. 

 De vergelijkingen in dit onderzoek vonden plaats met bekende personen. Deze 

personen waren waarschijnlijk voor alle participanten alleen bekend door de media. 

De participanten kenden deze vrouwen vermoedelijk niet persoonlijk. Sociale 

vergelijkingen vinden echter vaak plaats met mensen die dichtbij ons staan. Dit zijn 

dan vaak vrienden, familieleden, klasgenoten of collega’s. Over deze personen weten 

we vaak meer dan over de bekende mediafiguren. De verwachting zou dus op basis 
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van dit onderzoek zijn dat er nog meer assimilatie optreedt bij vergelijkingen met deze 

mensen. Immers de familiarity experiences die deze personen oproepen zijn 

waarschijnlijk sterker bij bekende mensen van de televisie. Er zou nog kunnen worden 

onderzocht of de processen van assimilatie daadwerkelijk sterker zijn bij mensen die 

in je nabijheid verkeren 

Om een volledig beeld te krijgen over sociale vergelijkingsprocessen kan bij een 

vervolgonderzoek ook een test worden samengesteld die gericht is op mannen om zo 

te bekijken wat het effect van mediabeelden op de andere sekse is.  
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Bijlage 1 (foto’s onderzoek 1) 

 

 
Katja Schuurman (hoge standaard) 

 

 
Claudia de Breij (lage standaard) 



 21 

Figuren 

 

Figuur 1: Gemiddelden zelfevaluatie van mooiheid als een functie van de standaard 

en de mate van van familiarity (+- 1SD). 

 

 
 

Figuur 2: Gemiddelden zelfevaluatie uiterlijk als een functie van gezichtsmanipulatie 

met verschillende standaarden. 

 

 


