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Abstract

Once in a while, everyone experiences fear and shame in social situations. Gelotophobia 
is the pathological fear of becoming an object of laughter. The aim of this study was find 
out of gelotophobia and social phobia are two different concepts. A social phobic 
population filled out the survey that contained five questionnaires: an adjusted version of 
the SCL-90 for excluding co morbidity, gelotophobia (Geloph<46>), social phobia 
(SIAS), psychological well-being (PANAS) and the ability to discriminate between 
ridicule and teasing (RTSq). In addition to this dataset there is added a dataset of a 
healthy population, this contained the questionnaires Geloph<46>, SIAS and PANAS. A 
total of 169 participants, 79 males and 93 females, completed the survey. A strong 
correlation was found between gelotophobia and social phobia. A remarkable finding was 
that all gelotophobics scored high on social phobia, but not all social phobics scored high 
on gelotophobia. This implies that social phobia may be a general fear for social rejection 
while gelotophobia is a specific fear for social rejection based on laughter as a stimulus. 
The RTSq was not able to distinguish the two phobias. Gelotophobia en social phobia 
showed both a negative relation with positive affect and a positive relation with negative 
affect. In the relationship between psychological well-being, and social phobia, 
gelotophobia seems to act as a mediator. Gelotophobia is probably a different concept, 
but is closely related to social phobia. Nevertheless it doesn’t seem necessary to make a 
new diagnostic category for gelotophobia. Further research should focus on the different 
stimuli on which the social fear is based and added value for treatment of gelotophobics 
if gelotophobia is introduced as a new concept.

Samenvatting

Ieder individu ervaart wel eens angst en schaamte in een sociale situatie. Gelotofobie 
staat voor de pathologische angst om op sociale partners over te komen als een 
belachelijk object. In dit onderzoek is nagegaan of gelotofobie en sociale fobie twee 
verschillende concepten zijn. Door middel van internet zijn er vijf vragenlijsten 
afgenomen bij een sociaal fobische populatie, voor het uitsluiten van co-morbiditeit (een 
variant van de SCL-90), voor gelotofobie (Geloph<46>), voor sociale fobie (SIAS), voor 
het onderscheid tussen plagen en pesten kunnen maken (RTSq) en voor psychologisch 
affect (PANAS). Daarnaast is een databestand van een gezonde populatie gebruikt waar 
de Geloph<46>, SIAS en PANAS zijn afgenomen. In totaal zijn er 169 participanten, 
waarvan 79 mannen en 93 vrouwen. Er is een sterke correlatie gevonden tussen sociale 
fobie en gelotofobie. Opvallend is dat alle gelotofobici tevens hoog scoorden op sociale 
fobie, terwijl niet alle sociaal fobici hoog scoorden op gelotofobie. Dit impliceert dat 
sociale fobie een algemene angst voor sociale afkeuring is en gelotofobie een specifieke 
angst voor sociale afkeuring is. De RTSq was niet bruikbaar om de twee fobieën te 
onderscheiden. Gelotofobie en sociale fobie hadden beide een negatieve relatie met 
positief affect en een positieve relatie met negatief affect. Bij de relatie tussen 
psychologisch affect en sociale fobie bleek gelotofobie een mediërende functie te hebben. 
Gelotofobie is waarschijnlijk een apart concept dat sterk gerelateerd is aan sociale fobie. 
Voor nu lijkt het dus niet noodzakelijk om een nieuw diagnostische categorie voor 
gelotofobie te creëren. Voor toekomstig onderzoek gaat de interesse met name uit naar de 
verschillende prikkels die de sociale angst activeren en wat de meerwaarde voor de 
praktijk zou zijn als gelotofobie wordt geïntroduceerd als nieuw concept.
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Inleiding

Iedereen ervaart soms angst in een situatie waar er sociaal gepresteerd moet worden. In 
dit soort situaties heeft iedereen zich wel een keer belachelijk gevoeld. De aanleiding 
hiervoor is vaak duidelijk, bijvoorbeeld een onhandige actie in het bijzijn van anderen, 
waarna een gevoel van schaamte overheerst. In de meeste gevallen is dit gevoel van korte 
duur en heeft het geen invloed op het dagelijks functioneren van de persoon. Wat gebeurt 
er echter als een persoon continu het gevoel heeft het object te zijn van spot en zich 
continu belachelijk voelt? Deze persoon kan door schaamte een extreme angst 
ontwikkelen voor dit soort voorvallen. Titze (1996) heeft vanuit ervaringen als 
psycholoog een naam toegekend aan de fobie die deze symptomen omvat, gelotofobie. 
Gelotofobie staat voor de pathologische angst om op sociale partners over te komen als 
een belachelijk object. Het gaat gepaard met neurotische symptomen, zoals een meer 
paranoïde tendens, gevoeligheid voor beledigingen en sociale onttrekking. Herhaaldelijke 
blootstelling aan traumatische ervaringen in combinatie met het gevoel niet serieus 
genomen te worden, wordt als mogelijke oorzaak gezien, met name als dit zich voordoet 
in de ouder-kind interactie (Bergson, 1924). Gelotofobici worden verondersteld hierdoor 
niet geleerd te hebben om humor en lachen positief te waarderen en de voordelen ervan te 
zien (Titze, 1996). Zelfvertrouwen en zelfverzekerdheid zijn hierdoor niet voldoende 
gevormd, waardoor zij niet in staat zijn om zich in een groep ontspannen te gedragen 
(Bergson, 1924). Het gevolg is dat gelotofobici in het bijzijn van anderen in paniek raken 
en vermijdend gedrag gaan vertonen. Net als bij andere fobieën zijn er ook fysieke 
symptomen. Hierbij kan gedacht worden aan hartkloppingen, blozen, transpireren, 
kortademigheid en een droge keel en mond (Ruch & Proyer, 2008a). Om deze fysieke 
symptomen te voorkomen zullen gelotofobici uit zelfbescherming situaties, waarin zij 
uitgelachen kunnen worden, vermijden.

Er is nog weinig onderzoek gedaan naar gelotofobie. Ruch en Proyer (2008a) 
hebben een vragenlijst ontwikkeld om deze fobie beter in kaart te kunnen brengen. Uit de 
resultaten van dit onderzoek blijkt dat gelotofobie een intern valide en betrouwbaar 
begrip is. Het blijkt dat deze vragenlijst een goed onderscheid kan maken tussen 
gelotofobici, schaamtegebonden neurotici en niet-schaamtegebonden neurotici (Ruch & 
Proyer, 2008a). In Nederland ligt de prevalentie onder de 5% (Ruch & Proyer, 2008b). 
Zoals eerder genoemd zien gelotofobici het voordeel van humor en lachen niet in. Platt 
(2008) heeft aan kunnen tonen dat gelotofobici, in tegenstelling tot een psychologisch 
gezonde populatie, niet in staat zijn om het onderscheid te maken tussen pesten en 
plagen. Hoewel lachen een uitdrukking van plezier is en positieve effecten heeft 
(McGhee, 1999), heeft het in sociale zin ook een negatieve kant. Als iemand uitgelachen 
of bespot wordt, is er sprake van vernederende humor (Zilmann, 1983; in Mchee,1999). 
Gelotofobici zien alleen de negatieve kant van humor, lachen is een prikkel die schaamte 
en angst oproept. Door deze negatieve cognitie zal het individu niet in staat zijn om een 
sociale situatie naar waar in te schatten en is het niet mogelijk om plagen van pesten te 
onderscheiden.

Hoewel de vragenlijst van Ruch en Proyer (2008a) het vermogen heeft 
verschillende klinische groepen te onderscheiden, is het de vraag of het invoeren van een 
nieuwe diagnostische categorie gerechtvaardigd is. Uit een bacheloronderzoek van de 
Universiteit Utrecht (Van den Berg et al., 2007) blijkt dat er bij een psychologisch 
gezonde populatie een sterke correlatie tussen gelotofobie en sociale fobie is. Er blijken 
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enkele specifieke subschalen van de vragenlijst, zoals traumatische ervaringen met lachen 
en angst voor humor van anderen, af te wijken van het in het algemeen sterke verband 
met sociale fobie. In dit onderzoek staat dan ook het onderscheid tussen sociale fobie en 
gelotofobie bij een klinische populatie centraal. Daartoe wordt de samenhang tussen 
gelotofobie en sociale fobie onderzocht binnen een klinische populatie en wordt dit 
vergeleken met een gezonde populatie. 

De definitie van sociale fobie zoals deze staat beschreven in de DSM-IV (TR) 
(APA, 2001) is afgeleid van de beschrijving van sociale angst die door Marks en Gelder 
(1966) is gegeven. Het wordt beschreven als een conditie waarin een individu zeer 
angstig wordt in situaties waarin hij of zij zeer kritisch bekeken zou kunnen worden 
gedurende het uitvoeren van een taak. Het gaat hier om de negatieve cognities over een 
sociaal interactief moment waar men geëvalueerd zou kunnen worden, schaamte staat 
hier, net als bij gelotofobie, centraal (Barlow, 2004; Ruch & Proyer, 2008a). Bij mensen 
met sociale fobie is echter de precieze aard van de afkeuring enigszins verschillend en er 
kunnen dan ook verschillende prikkels zijn die de negatieve cognities activeren. 
Sommigen zijn bang dom gevonden te worden, anderen saai, onontwikkeld of bang dat 
anderen hen uitlachen. De gevolgen van prikkels zijn nagenoeg gelijk bij elke fobie. Er 
wordt een alarm afgegeven, terecht of onterecht, waardoor de persoon angstig wordt 
(Barlow, 2004; Ruch & Proyer, 2008a). Dit leidt tot een verhoogd zelfbewustzijn en een 
lichamelijke reactie op de angst, wat als gevolg heeft dat er veiligheidsgedrag, 
vermijdingsgedrag en externe selectieve aandacht ontstaat. Dit kan weer leiden tot 
negatieve reacties van de omgeving, waardoor de negatieve cognities over sociale 
situaties worden versterkt en het alarm van de prikkel sterker wordt. Doordat bij sociaal 
fobici de precieze aard van de afkeuring enigszins verschilt en er mogelijk verschillende 
prikkels deze angst kunnen opwekken, is de verwachting dat niet alle sociaal fobici 
moeite hebben het onderscheid tussen plagen en pesten te maken. Echter zal er binnen de 
groep sociaal fobici een verschil mogelijk zijn, dit hangt ervan af of lachen een prikkel is 
voor het opwekken van de angst. Doordat het onderscheid tussen plagen en pesten gezien 
kan worden als een duidelijke indicator voor gelotofobie kan hiermee het verschil tussen 
gelotofobie en sociale fobie verder opgehelderd worden. Sociale fobie komt over de 
gehele levensloop bij 15,5% vrouwen en 11,1% mannen voor (Barlow, 2004).

Mensen die zich vaker schamen hebben vaak een laag zelfvertrouwen (Jacoby, 
1991). Schaamte kan één van de oorzaken zijn voor de ontwikkeling van sociale fobie: 
een individu is bang om gedrag of angst te laten zien dat vernederend of schaamtevol zou 
kunnen zijn (Barlow & Durend, 2005). Hierdoor zullen ze een negatief psychologisch 
affect ervaren (Jacoby, 1991). Psychologisch affect is lastig te definiëren. Waerden, 
Lamberton, Crook en Walsh (2004) onderscheiden psychologisch affect in een positief en 
een negatief affectieve component, deze componenten zijn onafhankelijk van elkaar. 
Positief affect verwijst naar iemands enthousiasme, energieniveau en waakzaamheid. Het 
gaat over een aangenaam gevoel dat congruent is met de omgeving. Een laag positief 
affect is een staat dat wordt gekarakteriseerd door vermoeidheid en bedruktheid en een 
hoog positief affect is een staat dat gekarakteriseerd wordt door activiteit en vreugde. 
Negatief affect is een algemene factor van subjectieve verontrusting. Een laag negatief 
affect is een staat van kalmte, ontspanning en je op je gemak voelen, terwijl een hoog 
negatief affect een staat is van schuld, angst, aangevallen voelen en nerveus zijn (Watson, 
Clark & Tellegen, 1988). Het is te verwachten dat mensen die sociaal minder vaardig of 
fobisch zijn een verminderd psychologisch affect ervaren. In het eerder genoemde 
bacheloronderzoek aan de Universiteit van Utrecht kwam naar voren dat bij een gezonde 
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populatie sociale fobie een sterkere voorspeller is voor een positief affect dan gelotofobie 
(Van den Berg et al., 2007). Uit dit onderzoek blijkt ook dat een hoog negatief affect en 
een laag positief affect voorspellers van gelotofobie kunnen zijn. Daarentegen is 
gelotofobie een sterkere voorspeller voor negatief affect dan sociale fobie. In andere 
onderzoeken naar sociale fobie en psychologisch affect blijkt dat een hoog negatief affect 
een voorspellende waarde is voor sociale fobie, echter is er bij positief affect geen relatie 
gevonden (Barlow, 2004). 

In dit onderzoek worden vragen over de relaties tussen sociale fobie, gelotofobie, 
psychologisch affect en de mogelijkheid om onderscheid te maken tussen plagen en 
pesten onderzocht. Om de hoofdvraag te beantwoorden: Kan gelotofobie als een aparte, 
van sociale fobie te onderscheiden, diagnostische categorie gezien worden? Daartoe 
wordt de samenhang tussen gelotofobie en sociale fobie onderzocht binnen een klinische 
en een gezonde populatie. Gebaseerd op theorieën en resultaten uit eerder onderzoek, 
zullen de volgende hypotheses onderzocht worden. Wat betreft het maken van 
onderscheid tussen plagen en pesten, wordt verwacht dat lachen de enige prikkel is voor 
gelotofobici die fobische angst opwekt, waardoor er geen onderscheid tussen plagen en 
pesten kan worden gemaakt. Bij sociaal fobici wordt verwacht dat dit onderscheid beter 
kan worden gemaakt, doordat er sprake kan zijn van verschillende prikkels die de angst 
opwekken. Een assumptie betreffende psychologisch affect is dat beide fobieën een 
positieve relatie hebben met negatief affect. Daarentegen is te verwachten dat er een 
verschil zal zijn bij het positieve affect. Bij gelotofobici is er een relatie met een laag 
positief affect en een hoog negatief affect te verwachten en zal gelotofobie een 
voorspellende waarde hebben. Bij sociaal fobici wordt deze relatie alleen met een hoog 
negatief affect verwacht.

Tot slot zal in dit onderzoek de relatie tussen sociale fobie, gelotofobie en 
psychologisch affect worden onderzocht. Hierbij worden de mogelijke moderatie of 
mediatie van gelotofobie en van sociale fobie met betrekking tot de relaties tussen 
psychologisch affect in kaart gebracht. Er wordt verwacht dat gelotofobie een 
modererende functie heeft op de relatie tussen sociale fobie en positief affect. Daarnaast 
wordt er verwacht dat gelotofobie een mediërende functie heeft op de relatie tussen 
sociale fobie en negatief affect. De hypothetische relaties staan weergegeven in figuur 1 
en 2.

Sociale Fobie

Gelotofobie

Positief affect

Figuur 1. Hypothetische relaties tussen sociale fobie, gelotofobie, positief affect.
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Sociale Fobie

Gelotofobie

Negatief affect

Figuur 1. Hypothetische relaties tussen sociale fobie, gelotofobie, negatief affect.
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Methode

Participanten
Voor dit onderzoek zijn data verkregen uit twee populaties, een klinische en een gezonde 
populatie. De klinische populatie bestond uit 21 participanten van wie een hoge score op 
sociale fobie werd verwacht. Er waren 7 mannen en 14 vrouwen, de leeftijd van de 
participanten ligt tussen de 18 tot en met 52 (M= 34,62, SD= 9.27) jaar. Alle 
participanten zijn aangesloten bij de Angst, Dwang en Fobie Stichting (ADF-Stichting). 
Er is gevraagd of leden met sociale fobie deze vragenlijst willen invullen. De gezonde 
populatie bestond uit 69 mannen en 79 vrouwen, de leeftijd van de participanten ligt 
tussen de 18 en 70 jaar (M=36,00, SD=12,38). De totale populatie omvat derhalve 169 
participanten, waarvan 79 mannen en 93 vrouwen (M= 35,82, SD= 12,02). De leeftijd 
van de participanten ligt ook hier tussen de 18 en 70 jaar. Naast het invullen van de 
vragenlijsten is er ook nog gevraagd naar enkele demografische gegevens van de 
participanten. Hier is geen vraagstelling over opgezet in het onderzoek, maar bij 
eventuele opvallende uitkomsten zal dit verwerkt worden in de resultaten.

Voor de dataverzameling is het online programma Netquestionnaire (NetQ) 
gebruikt, hiermee kunnen er via het internet vragenlijsten samengesteld en afgenomen 
worden. Op de website van de ADF-Stichting is een hyperlink geplaatst, waarmee de 
participant automatisch bij de vragenlijsten komt. NetQ bevat goede controles, die 
ingesteld kunnen worden, om te voorkomen dat een participant de vragenlijst niet 
volledig invult of meerdere antwoorden geeft. Wanneer een vragenlijst niet volledig is 
ingevuld wordt dit zichtbaar in de rapportage. 

Meetinstrumenten
Aangepaste Symptom Check List 90 (SCl-90; Arrindell & Ettema, 2002): Om uit te 
sluiten dat er sprake is van comorbiditeit is bij de klinische populatie een aangepaste 
versie van de SCL-90 afgenomen. Dit instrument bevat vijf schalen: Angst, Agorafobie, 
Depressie, Somatische klachten, Insuffiëntie van denken en handelen, Wantrouwen en 
Interpersoonlijke sensitiviteit, Hostiliteit en Slaapproblemen. Op deze schalen kan van 
zeer laag tot en met zeer hoog gescoord worden. Er is gekozen voor de normtabel voor 
poliklinische psychiatrische patiënten, aangezien het hier gaat om participanten die in de 
klinische norm van sociale fobie vallen of daar een verleden mee hebben. Bij hoge scores 
op meerdere schalen zijn participanten verwijderd uit de data.

Geloph<46> (Ruch & Proyer, 2008a): Gelotofobie wordt gemeten door een subjectieve 
beoordeling van een Nederlandse vertaling van de Geloph<46>, dit is een vragenlijst met 
46 uitspraken, deze zijn in te delen in zeven verschillende schalen die beschreven zijn 
door Titze (Ruch & Proyer, 2008a). De schalen zijn: Paranoïde gevoeligheid voor 
bespotting door anderen, Angst voor de humor van anderen, Kritisch zelfbewust zijn van 
het eigen lichaam, Kritisch zelfbewust zijn van de eigen verbale en nonverbale 
communicatieve functies, Sociale teruggetrokkenheid, Reactie op het glimlachen en 
lachen van anderen in het algemeen, Minderwaardigheid ten opzichte van de humor van 
anderen en Traumatische ervaringen met lachen in het verleden. Uit de studie van Ruch 
en Proyer (2008a) blijkt deze vragenlijst betrouwbaar, bruikbaar en valide te zijn. Alle 
uitspraken zijn positief gewaardeerd en de antwoordmogelijkheden zijn gegeven in een 
vierpunt Likert-schaal van 1 (sterk mee oneens) tot 4 (sterk mee eens). De Geloph<46> 
heeft een Cronbachs α van .98, dit is een zeer hoge betrouwbaarheid.
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Social Interaction Anxiety Scale (SIAS; Mattick & Christopher, 1998): Om sociale fobie 
te meten is er gebruik gemaakt van een Nederlandse vertaling van de Social Interaction 
Anxiety Scale. De SIAS bevat 20 uitspraken die beantwoord worden door een vijfpunts 
Likert-schaal van 0 (helemaal niet van toepassing of waar voor mij) tot en met 4 
(helemaal van toepassing of waar voor mij). De SIAS heeft een Cronbachs α van .93, wat 
een hoge betrouwbaarheid indiceert.

Positive and Negative Affect Schedule (PANAS; Watson & Clark, 1988): Een 
Nederlandse vertaling van de Positive en Negative Affect Schedule, een vragenlijst met 
20 uitspraken, is gebruikt om het psychologisch affect van de participanten te meten. De 
vragenlijst heeft 2 subschalen, namelijk positief en negatief affect. Beide schalen bestaan 
uit 10 woorden die verschillende gevoelens en emoties beschrijven. 
Antwoordmogelijkheden zijn gegeven in een vijfpunts Likert-schaal van 1 (nauwelijks of 
geheel niet) tot 5 (erg). De betrouwbaarheid en validiteit van de PANAS worden 
bevredigend gesteld volgens het artikel van Peeters, Ponds en Vermeeren (1996), 
gepubliceerd in de COTAN-norm gids (Evers, van Vliet-Mulder en Groot (2000). De 
positieve en de negatieve affect subschalen hebben beide een Conbrachs alpha van .82.

Ridicule Teasing Scenario Questionnaire (RTSq; Platt, 2006):  Om het onderscheid 
tussen plagen en pesten te kunnen maken is de Ridicule Teasing Scenerio Questionnaire 
(RTSq; Platt, 2006) in het Nederlands vertaald. Dit instrument bepaalt de emoties die 
participanten ervaren wanneer ze betrokken zijn in plagende en pestende sociale 
interacties. Deze vragenlijst is alleen bij de klinische populatie afgenomen. De vragenlijst 
bestaat uit negen scenario’s, vier met een pestend karakter, vier met een plagend karakter 
en één met een meerduidig karakter dat niet onder plagen of pesten valt. Bij elk scenario 
moet er op acht verschillende emoties gescoord worden waarmee aan wordt aangegeven 
in welke mate deze gevoeld worden. Deze emoties zijn geluk, verdriet, boos, walging, 
verrast, schaamte en angst. De scores lopen van 0 (het minst intens) tot 8 (het meest 
intens). De betrouwbaarheid van de verschillende emoties van de verschillende soorten 
scenario’s zijn wisselend, alleen bij de emotie walging hebben zowel het pestende als 
plagende scenario een Cronbach’s α boven de 0.70. Dit wijkt sterk af van het eerdere 
onderzoek van Platt (2008), waar de betrouwbaarheid geen probleem was. In Tabel 1 
staat een overzicht van de beschrijvende statistieken weergegeven. Volgens Nunnally en 
Bernstein (1994) is een Cronbach’s alpha onder de .60 onacceptabel, tussen de .60 en .65 
wordt onwenselijk beschouwd, maar nationaal voldoende (Evers, 2001). Hierdoor 
worden bij verdere analyses alleen de emoties verdriet, boosheid, walging en angst 
meegenomen.

Masterthesis;  Gelotofobie en Sociale fobie: twee verschillende concepten?         G. de Boois, 0314757.
8



Tabel 1:
Beschrijvende statistiek van de emoties als reactie op de plagende en pestende scenario’s
          
Emoties Pestende scenario’s Plagende scenario’s

M sd α M sd α M verschil p
 
Geluk 2.08 0.90 .17 2.04 0.72 .54 - -
Verdriet 7.67 0.61 .65 7.27 0.76 .60 -.39 .027
Boosheid 7.26 0.77 .69 6.55 1.27 .81 -.71 .007
Walging 5.83 1.15 .76 5.45 1.18 .71 -.36 .049
Verrast 4.33 0.87 .31 4.83 0.99 .36 - -
Schaamte 7.84 0.47 .17 8.10 0.59 .77 .27 .048
Angst 7.91 0.59 .62  7.54 0.14 .70 -.37 .016

Statistische analyses
Allereerst zullen de beschrijvende statistieken worden onderzocht, om te kijken of er 
extreme waardes waar te nemen zijn in de scores. Bij de SCL-90 zal er naar mogelijke 
co-morbiditeit worden gekeken. Daarnaast zullen er normaal verdelingen van de 
variabelen worden onderzocht. 
Er zullen verschillende categorieën binnen de Geloph<46> en SIAS gemaakt worden en 
deze bevindingen worden in een kruistabel gezet. Voor de RTSq wordt het absolute 
verschil per emotie voor de verschillende scenario’s berekend. Dit wordt vergeleken met 
de Geloph<46> en de SIAS. 
Er zal een Pearson’s Product-moment correlatie worden uitgevoerd om de relatieve 
relatie tussen de variabelen te meten. Voor de varianties van de verschillende concepten 
zal er een lineaire regressie worden uitgevoerd. Een multiple regressie analyse moet de 
voorspellende waarde van psychologisch affect verklaren door gelotofobie en sociale 
fobie weergeven. 
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Resultaten

Voordat de analyses met de data zijn uitgevoerd, is er gekeken of er participanten uit de 
klinische groep met extreme waarden zijn die de resultaten kunnen beïnvloeden. Er zijn 
twee participanten gevonden met extreme waarden, bij één participant was er sprake van 
meerdere boven gemiddelde scores op de schalen van de scl-90. De andere participant 
scoorde op de andere vragenlijsten extreem laag, dit was van invloed op de 
betrouwbaarheid van de totale resultaten. De gegevens van beide participanten zijn 
verwijderd uit de data.

Bij de antwoorden van de Geloph<46> zijn de scores gemiddeld. De totale score 
heeft een bereik van 1,00 tot 3,41 met een gemiddelde van 1,59 met een standaard 
deviatie van 0,60. Om de mate van gelotofobie vast te leggen is de normverdeling die 
Ruch en Proyer (2008b) hebben voorgesteld gebruikt. Vanaf de score 2,5 geringe mate 
van gelotofobie, vanaf een score 3 gelotofobie, en vanaf 3,5 extreme gelotofobie. Van de 
proefpersonen die hebben meegedaan heeft 86,4% geen gelotofobie, 9,5% geringe 
gelotofobie, 4,1% gelotofobie. Geen enkele proefpersoon had extreme gelotofobie. 

De totale score van de SIAS heeft een bereik van 0 tot 53 met een gemiddelde van 
18,8 en een standaarddeviatie van 14,0. Om de mate van sociale fobie weer te geven is er 
een normverdeling gemaakt. Dit is gedaan door de score op de SIAS in drie gelijke 
groepen te verdelen, waardoor de grenzen van de groepen als cut-off gezien kunnen 
worden. Vanaf een totaalscore onder de 11 is er sprake van beneden gemiddelde sociale 
fobie, bij een score van 11 tot en met 21 is er sprake van gemiddelde sociale fobie en 
boven de 21 is er sprake van hoge sociale fobie (klinisch). De verhouding is dan als volgt, 
32,7 % scoort beneden gemiddeld, 33,7 scoort gemiddeld en 33,7% scoort hoog op 
sociale fobie.

Een Pearson’s product-moment correlatie is uitgevoerd om het verband tussen 
gelotofobie en sociale fobie te onderzoeken. Het resultaat (r=.86, p<.01)indiceert dat er 
een sterke relatie is. Dit bevestigt de hypothese. Geen van de specifieke subschalen van 
gelotofobie wijken erg af van het sterke verband met sociale fobie. Daarnaast is er een 
kruistabel tussen de verschillende fobieën gemaakt, deze zijn ingedeeld in de categorieën. 
Zie voor de resultaten tabel 2.

Tabel 2: 
Kruistabel met de variabelen Gelotofobie en Sociale fobie, ingedeeld in categorieën.
       
   Sociale fobie   Totaal
   laag gemiddeld hoog  
Gelotofobie laag Aantal 55 57 34 146

% van totaal 32,5 33,7 20,1 86,4
matig Aantal 0 0 16 16

% van totaal 0 0 9,5 9,5
hoog Aantal 0 0 7 7

  % van totaal 0 0 4,1 4,1

Ondanks de asymmetrische verdeling van de kruistabel, geeft het een beeld van de relatie 
tussen deze twee variabelen. Er is af te lezen dat mensen die hoog score op gelotofobie 
ook hoog scoren op sociale fobie. Echter wanneer er hoog gescoord wordt op sociale 
fobie wil het nog niet zeggen dat er hoog gescoord wordt op gelotofobie. Dit is een 
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aanwijzing dat gelotofobie verschilt van sociale fobie. Door de asymmetrische verdeling 
zal deze kruistabel niet worden meegenomen in de analyses voor psychologisch affect, 
aangezien hierdoor het niet mogelijk is om gelotofobie en sociale fobie van elkaar te 
onderscheiden.

Zoals eerder is aangegeven blijkt dat de RTSq een zeer lage betrouwbaarheid 
heeft. Er waren maar enkele schalen met een redelijke betrouwbaarheid. Dit zorgt ervoor 
dat het instrument beperkt bruikbaar is voor verdere analyses. Alleen de emoties verdriet, 
boosheid, walging en angst mag voor verdere analyses worden gebruikt. De scores op de 
RTSq van elk individu zijn gemiddeld voor elke emoties apart voor de plagende en 
pestende scenario’s. Een Pearson’s Product-moment correlatie tussen de emoties van de 
plagende, pestende scenario’s, het absolute verschil van de scenario’s voor zowel 
gelotofobie als sociale fobie is berekend. In tabel 3 staan de resultaten weergegeven. Een 
voorwaarde voor verdere analyses is dat deze resultaten een significant negatieve relatie 
tussen het absolute verschil en gelotofobie, dan wel sociale fobie laten zien. Dit als 
bevestiging voor de relatie dat individuen met een lager gemiddeld verschil een hogere 
score in gelotofobie, dan wel sociale fobie hebben. Zoals te zien is in tabel 3 is alleen het 
verschil van de emotie verdriet bij sociale fobie significant. Hierdoor voldoen de 
resultaten niet aan de randvoorwaarde zoals gesteld door Platt (2008) om verdere 
analyses uit te voeren. Tegen de verwachtingen in blijken gelotofobie en sociale fobie 
geen relatie te hebben met het onderscheid tussen plagen en pesten in te zien. In 
tegenstelling tot de hypothese is de RTSq niet in staat om gelotofobici en niet-
gelotofobici van elkaar te onderscheiden.

Tabel 3:
Pearon’s Product-Moment correlatie tussen de Emoties van de Plagende, Pestende 
Scenario’s,  het Verschil, Gelotofobie en Sociale Fobie. 
   
Emotie Gelotofobie Sociale fobie  
 Plagen Pesten  Plagen Pesten Verschil a

Verdriet  .47**  .05 -.53  .41  .11 -.46**
Boos  .08  .12  .04  .10  .06 -.04
Walging  .42  .48* -.10  .01  .40 -.11
Angst  .50**  .50 -.42  .51**  .05 -.35
Geluk b -.13 -.51**  .20  .05 -.52**  .05
Verrast b  .12  .16 -.04 -.02  .18 -.19
Schaamte b  .50**  .50 -.42  .51**  .05 -.35
* significantieniveau van 0,01 (2-tailed)

** significantieniveau van 0,05 (2-tailed)
a Verschil = Plagen – Pesten
b Betrouwbaarheid onvoldoende

De resultaten van psychologisch affect zijn te splitsen in positief en negatief 
affect. Er is gekeken naar de relatie tussen positief affect dan wel negatief affect met de 
fobieën. De hypothese stelt een negatieve relatie tussen positief affect en gelotofobie en 
een positieve relatie tussen negatief affect en gelotofobie. Tussen positief affect en 
sociale fobie wordt geen relatie verwacht en tussen negatief affect en sociale fobie een 
negatieve relatie. De resultaten zijn samengevat in tabel 4. 
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Tabel 4: 
Pearon’s Product-Moment correlatie (r) en gedeelde Variantie in procenten (R2) van 
Positief Affect en Negatief Affect met Sociale Fobie, Gelotofobie en de Gelotofobie  
Schalen
     

Psychologisch affect Positief affect  Negatief affect  
 r R2 r R2

Sociale Fobie -.40* 16,1% .36* 13,2%
Gelotofobie Totaal -.41* 17,0% .36* 15,0%
Paranoïde gevoeligheid voor bespotting 
door anderen -.38* 14,8% .38* 14,5%
Angst voor de humor van anderen -.40* 17,4% .32* 7,1%
Kritisch zelfbewust zijn van het eigen 
lichaam -.44* 19,1% .37* 13,6%
Kritisch zelfbewust zijn van de eigen verbale 
en nonverbale communicatieve functies -.36* 13,1% .34* 11,5%
Sociale teruggetrokkenheid -.37* 13,4% .32* 10,1%
Reactie op het glimlachen en lachen van 
anderen in het algemeen -.31* 9,8% .42* 17,4%
Minderwaardigheid ten opzichte van de 
humor van anderen -.45* 20,0% .31* 9,4%
Traumatische ervaringen met lachen in het 
verleden -.27* 7,2% .36* 13,3%
* significantieniveau van ,001 (2-tailed)

Overeenkomend met de verwachtingen is er een negatieve correlatie gevonden tussen 
positief affect en gelotofobie, en een positieve correlatie tussen negatief affect en 
gelotofobie. Bij de specifieke schalen van gelotofobie zijn geen resultaten gevonden die 
sterk afwijken van de gehele vragenlijst. Zoals verwacht is er een positieve correlatie 
gevonden tussen negatief affect en sociale fobie. Afwijkend van de hypothese is er een 
negatieve correlatie gevonden tussen positief affect en sociale fobie.

Om de relatie tussen gelotofobie, sociale fobie en psychologisch affect in kaart te 
brengen zijn er multiple regressie analyses gedaan voor de verschillende affecten. Een 
hiërarchische multiple regressie is uitgevoerd om vast te stellen wat de mogelijkheid is 
om gelotofobie en sociale fobie als voorspellers voor positief affect en negatief affect te 
zien. In eerste instantie is sociale fobie bij stap 1 ingevoerd en bij stap 2 gelotofobie, dit 
komt overeen met de hypothesen zoals deze zijn weergegeven in figuur 1 en 2. Sociale 
fobie verklaart 13,2% van de variantie van negatief affect. Wanneer gelotofobie wordt 
toegevoegd is de totaal verklaarde variantie 15,4%, F(2,166)= 15,09, p<.000). Sociale 
fobie verklaart 16,1% van de variantie van positief affect. Wanneer gelotofobie wordt 
toegevoegd is het resultaat marginaal significant, de totaal verklaarde variantie is 17,8%, 
F(2,166)= 18,02, p=.059). Hierna zijn er tevens hiërarchische multiple regressies 
uitgevoerd waar gelotofobie in stap 1 wordt ingevoerd en sociale fobie bij stap 2. Voor 
zowel positief affect als negatief affect zijn de resultaten niet significant. Volgens de 
verwachtingen heeft gelotofobie een mediërende functie op de relatie sociale fobie en 
negatief affect. Tegen de verwachtingen in heeft gelotofobie een mediërende functie op 
de relatie tussen sociale fobie, gelotofobie en positief affect. In figuur 3 en 4 staan de 
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regressiecoëfficiënten weergegeven van de relaties tussen sociale fobie, gelotofobie en 
psychologisch affect.

Sociale Fobie

.86

      -.18 Gelotofobie

-.26

Positief affect

Figuur 3. Regressie model van de relaties tussen sociale fobie, gelotofobie en 
positief affect.

Sociale Fobie

.86

      .12 Gelotofobie

.29

Negatief affect

Figuur 4. Regressie model van de relaties tussen sociale fobie, gelotofobie en 
negatief affect.
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Discussie

Het hoofddoel van deze studie was om te onderzoeken of gelotofobie voldoende afwijkt 
van sociale fobie, om na te gaan of het twee verschillende concepten zijn, waardoor het 
instellen van een nieuwe diagnostische categorie gerechtvaardigd is. Over het geheel 
gezien zijn de meeste hypothesen over de positieve en negatieve relaties bevestigd. De 
resultaten laten een sterk positief verband zien tussen gelotofobie en sociale fobie. Dit 
bevestigt de verwachte relatie dat beide stoornissen karakteristieken delen. Echter, er is in 
dit onderzoek wel meer duidelijkheid over deze relatie verkregen, doordat niet alle 
sociaal fobici hoog scoren op gelotofobie, maar wel alle gelotofobici hoog scoren op 
sociale fobie. Dit suggereert dat sociale fobie de algemene fobie is voor de angst voor 
sociale afkeuring en gelotofobie een specifieke variant daarvan is. Hier voelt men zich 
sociaal afgekeurd wanneer er in hun aanwezigheid gelachen wordt. 

Het onderzoeken van de mogelijkheid om plagen en pesten te onderscheiden, en 
de relatie met sociale fobie en gelotofobie, heeft enkele significante resultaten 
opgeleverd. Het is niet gelukt om de uitkomsten van Platt (2008) te herhalen en hierdoor 
is het tevens niet mogelijk om sociale fobie en gelotofobie met elkaar te vergelijken. In 
dit onderzoek is er hierdoor geen verschil aangetoond tussen de fobieën. Er kan niet 
gezegd worden of er een relatie is tussen de prikkel lachen en de twee fobieën, en is het 
onduidelijk of gelotofobici anders reageren op de prikkel lachen, dan sociaal fobici. 

De verwachte negatieve relatie tussen gelotofobie en psychologisch affect, en 
sociale fobie en psychologisch affect kan verklaard worden door de theorie van Jacoby 
(1991). Mensen met een laag zelfvertrouwen schamen zich eerder voor zichzelf. De 
schaamte zou één van de redenen kunnen zijn dat iemand sociale fobie ontwikkelt en 
beïnvloedt de angst die mensen hebben, met betrekking tot geëvalueerd of uitgelachen 
worden. Beide fobieën hebben een negatieve relatie met positief affect, dit werd echter 
alleen verwacht voor gelotofobie en niet voor sociale fobie. Daarnaast hebben beide 
fobieën een positieve relatie met negatief affect. Gelotofobie heeft een mediërende 
functie in de relatie tussen sociale fobie en positief affect, en de relatie tussen sociale 
fobie en negatief affect. 
 Bij de interpretatie van de resultaten moet er met een aantal zaken rekening 
worden gehouden. Er is alleen bij de participanten met een sociaal fobisch verleden 
gekeken of er sprake was van andere psychische stoornissen. Bij de andere participanten 
kan het zijn dat er psychisch ongezonde mensen deel uitmaken van de steekproef, wat de 
resultaten kan beïnvloeden. De veronderstelde steekproef kan hierdoor een sterker 
verband weergeven. Het gebruik van internetvragenlijsten heeft een beperking voor de 
steekproef, omdat de groep participanten bestaat uit mensen die beschikking hebben over 
een computer. Dit zal waarschijnlijk de gemiddelde leeftijd van de participanten 
beïnvloeden en daardoor de mogelijkheid om te generaliseren beperken. Dit is mogelijk 
terug te zien in de klinische populatie. Een andere beperking van dit onderzoek gaat over 
de spreiding van de sociale fobie groep. In dit onderzoek zijn voornamelijk participanten 
benaderd waarvan verwacht werd dat deze laag of hoog scoren op sociale fobie, namelijk 
de gezonde populatie laag en de klinische populatie hoog. Het aantal participanten in de 
gemiddelde sociaal fobische groep kan hierdoor gering zijn, waardoor er mogelijk een 
incorrecte normverdeling is gemaakt. Dit maakt de resultaten van deze 
participantengroep minder goed te generaliseren. De laatste beperking betreft de lage 
betrouwbaarheid van de plagende en pestende scenario’s. Hierdoor kan er niet veel 
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waarde gehecht worden aan de resultaten. Dit kan mede veroorzaakt worden door de 
kleine N van de klinische groep, aangezien in het onderzoek van Platt (2008) deze 
problemen niet voorkwamen. In dat onderzoek was de steekproef aanzienlijk groter. 

De bevindingen van dit onderzoek kunnen aanleiding geven voor 
vervolgonderzoek. De zeer sterke relatie tussen gelotofobie en sociale fobie is interessant 
om nader te onderzoeken. Het is duidelijk dat de twee concepten sterk zijn gerelateerd, 
maar niet precies hetzelfde zijn. Er is echter niet genoeg bewijs om er twee verschillende 
concepten van te maken, vooralsnog lijkt dit niet noodzakelijk. De mediërende functie 
van gelotofobie bij de relatie tussen psychologisch affect en sociale fobie is eveneens 
interessant voor nader onderzoek. Daarbij is onder andere gewenst om een grotere 
steekproef van sociaal fobici te hebben. Daarnaast is de negatieve relatie die zowel 
sociale fobie en gelotofobie hebben met positief affect interessant om daarbij te 
betrekken, aangezien in voorgaande onderzoeken geen relatie aangetoond is tussen 
sociale fobie en positief affect (Barlow, 2004). 

Een andere mogelijkheid is dat de Geloph<46> (Ruch & Proyer, 2008a) niet 
alleen gelotofobie meet, maar ook karakteristieken van andere angststoornissen, zoals 
sociale fobie. Wellicht kan onderzoek met een grotere onderzoeksgroep en longitudinaal 
onderzoek een beter beeld geven of gelotofobie zich wel degelijk onderscheidt van 
sociale fobie. Tot slot is het interessant in de toekomst te kijken of het instellen van een 
aparte diagnostische stoornis gelotofobie gevolgen heeft voor de praktijk. Aannemelijk is 
dat de gelotofobici in de praktijk een behandeling krijgen die is gericht op sociale fobie. 
Deze behandeling bestaat over het algemeen uit cognitieve gedragstherapie en 
antidepressiva (Heimberg, Dodge, et al. 1990). Cognitieve gedragstherapie is gebaseerd 
op de assumptie dat vordering van behandeling verschijnt als resultaat van veranderingen 
in het cognitieve schema. Meer specifiek, de assumptie is dat effectieve psychotherapie 
ofwel direct de patiënt irrationele ideeën verandert, dan wel het schema deactiveert 
tijdens het beschikbaar maken van andere schema’s (Clark & Wells, 1995 in Barlow, 
2004). Het model voorspelt het volgende; wanneer een situatie is waargenomen als een 
potentiële sociale evaluatie, worden sociale fobici gepreoccupeerd met de negatieve 
gedachte over henzelf en de manier waarop andere mensen hen zien. Dit model voorspelt 
daardoor dat de behandeling het meest effectief is wanneer het is gericht op de 
verandering van disfunctionele cognities, dit kan direct en systematisch via cognitieve 
interventies. Het is te verwachten dat deze behandeling ook zal aanslaan bij gelotofobici, 
aangezien hier ook sprake is van een cognitief schema die veranderd moet worden. Het 
cognitief schema van gelotofobici wordt niet in alle situaties waar een potentiële sociale 
evaluatie plaats kan vinden geactiveerd. De activering beperkt zich tot situaties waar 
gelachen wordt. Het lijkt niet noodzakelijk om een ander behandelplan op te stellen voor 
gelotofobici. Echter kan een aparte diagnose er voor zorgen dat therapeuten zich beter 
richten op de specifieke prikkel lachen en daardoor de behandeling beter op de persoon 
kunnen afstemmen. Dit kan leiden tot effectievere behandelingen.

Er kan voorzichtig geconcludeerd worden dat, ondanks de beperkingen, de 
resultaten van deze studie een beter beeld van de relatie tussen gelotofobie en sociale 
fobie heeft gegeven. Op dit moment lijkt er nog geen reden te zijn om er een nieuwe 
diagnostische categorie in te stellen. 

Masterthesis;  Gelotofobie en Sociale fobie: twee verschillende concepten?         G. de Boois, 0314757.
15



Literatuurlijst

APA (American Psychiatric Association) (2001). Beknopte handleiding bij de 
diagnostische criteria van de DSM-IV-TR. Lisse (NL): Swets & Zeitlinger.

Barnett, A. L., Guzzetta, A., Mercuri, E., Henderson, S. E., Haataja, L., Cowan, F., et al. 
(2004). Can the Griffiths scales predict neuromotor and perceptual-motor 
impairment in term infants with neonatal encephalopathy? Archives of Diseases 
in Childhood, 89, 637-643.

Arrindell, W. A., & Ettema, J. H. M. (2002). Symptom checklist SCL-90: Handleiding bij 
een multidimensionele psychopathologie-indicator. Swets test publishers.

Barlow, D. H. (2004) Anxiety and Its Disorders: The Nature and Treatmen of Anxiety  
and Panic (2th paperback edition). The Guilford Press, New York.

Barlow, D. H., & Durand, V. M. (2005). Abnormal psychology: An integrative approach 
(4th international student edition) Belmont: Wadsworth 

Bergson, H. L., (1924). Laughter: An Essay on the Meaning of the Comic. MacMillan, 
New York.

Clark, D. M. & Wells, A. (1995) A cognitive model of social phobia. In Barlow, D. H., 
Anxiety and Its Disorders: The Nature and Treatmen of Anxiety and Panic (2th 

paperback edition). The Guilford Press, New York.
Evers, A., Vliet-Mulder, J. C., & Groot, C. J. (2000). Documentatie van tests en 

testresearch in Nederland, deel 1 testbeschrijvingen- Deel 2 Testresearch. Assen: 
Uitgeverij van Gorcum. 

Evers, A. (2001). Beoordelingsschema voor tests en studietoetsen. Ongepubliceerd 
Rapport: Commissie Test Aangelegenheden van het NIP (COTAN).

Heimberg, R. G., Dodge, C. S., Hope, D. A., Kennedy, C. R., Zollo, L. J. & Becker, R.E. 
(1990). Cognitive behavioral treatment for social phobia: Comparison with a 
credible placebo control. Cognitive therapy and Research, 14, 543-557.

Jacoby, M. (1991). Shame-anxiety and self-esteem. In: Khün, R., Raub, M. & Titse, M. 
(eds). Shame, a humane motion. Opladen, Germany: Westdeutsher Verslag. pp. 
159-168

McGhee, P. E. (1999). Health, Healing and the Amuse System: Humor ass Survival  
Training (3th edition) Dubuque, IA: Kendall/Hunt.

Marks, I. M., & Gelder, M. G. (1966). Different ages of onset in varieties of phobia. 
American Journal of Psychiatry, 123, 218-221.

Mattick, R. P. & Clarke, J. C. (1998). Development and validation of measures of social 
phobia scerunity fear and social interaction anxiety. Behaviour research and 
therapy, 36(4), pp. 455-470.

Nunnally, J. C. & Bernstein, I. H. (1994). Psychometric theory. New York: McGraw Hill.
Peeters, F., Ponds, R. & Vermeeren, M. (1996). Affectiviteit en zelfbeoordeling van 

depressie en angst, Tijdschrift voor Psychiatrie, 38, pp. 240-250
Platt, T. (2006). Ridicule Teasing Scenario questionnaire (RTSq). Unpublished 

instrument. Department of Psychology, Hull University, UK.
Platt, T. (2008). Emotional respondes to ridicule and teasing: Should gelotophobes react 

differently? Humor 21(2), pp. 129-142
Ruch, W. & Proyer, R. T. (2008a). The fear of being laughed at: Individual and group 

differences in Gelotophobia. Humor: International Journal of Humor Research 
21 (1), 47-67)

Masterthesis;  Gelotofobie en Sociale fobie: twee verschillende concepten?         G. de Boois, 0314757.
16



Ruch , W. & Proyer, R. T. (2008b). Who is gelotophobic? Assesment criteria for the fear 
of being laughed at. Swiss Journal of Psychology 67 (1).

Titze, M. (1996). The Pinocchio Complex: Overcoming the fear of laughter. Humor & 
Health Journal 5, 1-11. 

Van den Berg, C. M. J., Van den Berg, M. M. A. , Bolwerk, N. & Jochemsen, M. (2007). 
Associations between attachment, psychological well-being, gelotophobia and 
social phobia. Unpublished. Department of Psychology, University Utrecht, the 
Netherlands.

Waerden, A. J., Lamberton, N., Crook, N. & Walsh, V. (2005). Adult attachment, 
alexithymia, and symptom reporting. An Extension to the four category model of 
attachment. Journal of Psychosomatic Research, 58(3), pp. 279-288. 

Watson, D., Clark, L. A. & Tellegen, A. (1988). Development and validation of brief 
measures of positive and negative affect: The PANAS scales. Journal of  
Personality and Social Psychology, 54(6), pp. 1063-1070. 

Zilmann, D. (1983). Disparagement humor. In McGhee, P.E. & Goldstein, J.H., 
Handbook of humor Research, vol. 1. New York: Springer, 85-107.

Masterthesis;  Gelotofobie en Sociale fobie: twee verschillende concepten?         G. de Boois, 0314757.
17



Bijlage

Ridicule Teasing Senario questionnaire
Lees de volgende uitspraken en kies de intensiteit van elke emotie, die uw gevoel het best 
representeert. Het is een schaal van 0 (het minst intens) tot 8 (het meest intens) die 
scoort hoe intens u deze emotie voelt in het beschreven scenario. Geef bij elke emotie een 
score, laat geen enkele item open.

1. U doet mee met een spelletje tikkertje, maar u wordt altijd gekozen als tikker, omdat 
de anderen u vertellen dat u te dik bent om hen te tikken en ze meer kans hebben om te 
ontsnappen. Wanneer ze gelijk blijken te hebben lachen ze u uit.
- Geluk (bv. u voelt zich een met de lol van de groep en doet mee met het plagen)
- Verdriet (bv. dat ze u belachelijk maken met uw fouten)
- Boos (bv. hoe durven zij me belachelijk te maken)
- Walging (bv. je verwachtte beter van de mensen)
- Verrast (bv. wat raar dat ik niemand heb getikt)
- Schaamte (bv. hoe kon je zo stom zijn om zoiets te doen, zodat iedereen om je lacht)
- Angst (bv. wat als ik het weer fout doe en weer wordt uitgelachen)
- Anders (Indien aanwezig gelieve invullen)

2. Wanneer u op school was, waren er leraren die een deel van je werk oppakten en het 
aan de klas lieten zien als een voorbeeld hoe het NIET moest en alle andere kinderen 
lachten daarom.
- Geluk (bv. u voelt zich betrokken bij de lol van de groep en doet mee met het plagen)
- Verdrietig (bv. dat ze u belachelijk maken met uw fouten)
- Boos (bv. hoe durven ze mij belachelijk te maken)
- Walging (bv. je verwachtte beter van deze mensen)
- Verrast (bv. wat raar dat de leraar dat soort dingen zegt)
- Schaamte (bv.  hoe kon je zo stom zijn om zoiets te doen)
- Angst (bv. wat als ik mijn werk echt slecht is en ik weer wordt uitgelachen) 
- Anders (Indien aanwezig gelieve invullen)

3. U bent gaat zitten op een bankje in het park wachtend op iemand wanneer een groep 
jongeren langsloopt en in lachen uitbarst en wijzen naar hetgeen u draagt.
- Geluk (bv. u voelt zich betrokken bij de lol groep en doet mee met het plagen)
- Verdriet (bv. dat ze u belachelijk met u kleding)
- Boos (bv. hoe durven ze mij belachelijk te maken)
- Walging (bv. je verwachtte beter van mensen)
- Verrast (bv. wat raar dat mensen lachen om mijn kleding)
- Schaamte (bv. Hoe kon je zo stom zijn om zoiets te doen, zodat iedereen om mij lacht)
- Angst (bv. Wat als ik dit weer aan heb en dan weer wordt uitgelachen)
- Anders (Indien aanwezig gelieve invullen)-
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4. U verschilt van sommige mensen in uw omgeving. Zij lachen altijd en geven u een 
bijnaam die het verschil benadrukt. E.g. mini (klein) walrus (groot) etc
- Geluk (bv. U voelt zich betrokken bij de lol van de groep en doet mee met het 

plagen)
- Verdriet (bv. dat ze je belachelijk maken met je verschillen)
- Boos (bv. hoe durven ze mij belachelijk te maken)
- Walging (bv. Je verwachtte beter van je omgeving)
- Verrast (bv. Wat raar dat mensen zulke dingen zeggen)
- Schaamte (bv. Wat erg dat je zo verschilt van ze)
- Angst (bv. Wat als ik met mensen ben die lachen om mijn verschillen)
- Anders (Indien aanwezig gelieve invullen)

5.  Nadat u geluncht heeft met een groep vrienden, vertelt iemand u dat u uw trui 
verkeerd om aan heeft. De hele groep lacht en maakt grappen.
- Geluk (bv. U voelt zich betrokken bij de lol van de groep en doet mee met het plagen) - 
- Verdriet (bv. dat ze u belachelijk maken met deze fout)
- Boos (bv. Hoe durven zij mij belachelijk te maken)
- Walging (bv. je verwachtte meer van je vrienden)`
- Verrast (bv. wat raar dat ik mijn trui verkeerd heb aangetrokken en het niet door had)
- Schaamte (bv. hoe kon je zo stom zijn om zoiets te doen, zodat iedereen om je lacht)
- Angst (bv. wat als ik weer mijn trui verkeerd draag en ik wordt dan uitgelachen)
- Anders (Indien aanwezig gelieve invullen)

6. U heeft besloten om uw haarkleur naar blond te veranderen en gaat naar de kapper. 
Wanneer u daarvan terugkomt lachen uw vrienden en noemen u een ‘dom blondje’. 
- Geluk (bv. U voelt zich betrokken met de lol van de groep en doet mee met het plagen)
- Verdriet (bv. dat ze grappen maken over uw haar)
- Boos (bv. hoe durven ze mij belachelijk te maken)
- Walging (bv. je verwachtte beter van je vrienden)
- Verrast (bv. mijn haar is geweldig! Hoezo lachen ze?)
- Schaamte (bv. hoe kon je zo stom zijn om zoiets te doen, zodat iedereen je uitlacht)
- Angst (bv. iedereen gaat mij uitlachen tot mijn haar weer de normale haarkleur heeft)
- Anders (Indien aanwezig gelieve invullen)

7. U vrienden sturen u naar de winkel voor de rare boodschap om een waterlijn te kopen. 
De winkelier vertelt u dat het een verspilling is van zijn tijd en als u terug bij uw vrienden 
bent, vinden zij het erg grappig. De komende weken zullen uw vrienden, als u ze 
tegenkomt, telkens vragen of u een waterlijn heeft gevonden.
- Geluk (bv. u voelt zich betrokken bij de lol van de groep en doet mee met het plagen)
- Verdriet (bv. dat ze u belachelijk maken met deze grap)
- Boos (bv. hoe durven ze mij belachelijk te maken)
- Walging (bv. je verwachtte beter van je vrienden)
- Verrast (bv. wat verrassend dat ik daar ben ingetrapt)
- Schaamte (bv. hoe kon je zo stom zijn, zodat iedereen om je lacht)
- Angst (bv. wat als er weer een grap bij me wordt uitgehaald en wordt dan uitgelachen)
- Anders (Indien aanwezig gelieve invullen)
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8. U bent uitgenodigd voor een bruiloft van iemand die u net kent. ‘s Avonds tijdens het 
feest pakt de bruid uw hand en trekt u op de dansvloer om met haar een dans te doen die 
iedereen schijnt te kennen, behalve u. U maakt iedereen aan het lachen, omdat u de 
passen verkeerd heeft.
- Geluk (bv. u voelt zich betrokken bij de lol van de groep en doet mee met het plagen)
- Verdriet (bv. dat ze u belachelijk maken met u fouten)
- Boos (bv. hoe durven ze mij belachelijk te maken)
- Walging (bv je verwachtte beter van deze mensen)
- Verrast (bv. wat raar dat ze lachen, omdat u de pasjes niet kent)
- Schaamte (bv hoe kon je zo stom zijn om zoiets te doen, zodat iedereen om je lacht)
- Angst (bv. wat als ik ga dansen en ik weer wordt uitgelachen)
- Anders (Indien aanwezig gelieve invullen)

9. U heeft eindeloos geoefend voor een optreden. Desondanks verpest u uw optreden. Het 
publiek lacht om uw fouten en na het optreden zorgen mensen dat u het niet vergeet en 
doen de fout keer op keer na.
- Geluk (bv. u voelt zich betrokken bij de lol van de groep en doet mee met plagen)
- Verdriet (bv. dat ze u belachelijk maken)
- Boos (bv. hoe durven ze mij belachelijk te maken)
- Walging (bv. je verwachtte beter van de mensen)
- Verrast (bv. wat raar dat je optreden verkeerd is gegaan)
- Schaamte (bv. hoe kon je zo stom zijn om zoiets te doen, zodat iedereen om je lacht)
- Angst (bv. wat als ik mijn tekst weer vergeet en wordt dan uitgelachen)
- Anders (Indien aanwezig gelieve invullen)

U heeft de vragenlijst afgerond. Dank u voor uw tijd. Controleer alstublieft dat u alle vragen 
volledig en correct heeft beantwoord.

Nogmaals dank voor uw tijd.

Noot: Pestende scenario’s: 1, 2, 3, 4. Plagende scenario’s 5, 6, 7, 8. Meerduidig scenario: 9
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