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Samenvatting 

In dit onderzoek is getracht het niveau van positieve emoties en studiegerelateerde 

bevlogenheid  onder  studenten  te  verhogen  aan  de  hand  van  een  gevalideerde 

interventie:  het  bijhouden van een positief  dagboek. De 74 respondenten werden 

verdeeld over drie condities, te weten een groep die een positief dagboek bijhield, 

één die een negatief dagboek bijhield en een controlegroep zonder dagboek. Uit de 

resultaten is gebleken dat er geen positief effect van de positieve dagboek interventie 

was op korte of lange termijn voor zowel positieve emoties als studiegerelateerde 

bevlogenheid, in vergelijking met de andere twee condities. Verder is gebleken dat 

een promotiefocus een significante bijdrage levert  aan de variabiliteit  in positieve 

emoties en studiegerelateerde bevlogenheid. Afsluitend worden de beperkingen van 

het onderzoek besproken en suggesties voor vervolgonderzoek gedaan.

Abstract

In this research it was attempted to raise the level of positive emotions and study-

related  engagement  in  a  population  of  students,  using  a  validated  intervention: 

keeping a positive diary. A total of 74 subjects were divided over three conditions, 

namely a group which kept a positive diary, one which kept a negative diary and a 

control group with no diary. The results revealed that there was no positive effect of 

the  positive  diary  intervention  for  both  short  and  long  term,  for  neither  positive 

emotions nor study-related engagement, in comparison with the two other conditions. 

Furthermore, it appeared that a promotion focus had a significant contribution to the 

variability  of  both  positive  emotions  and  study-related  engagement.  Finally,  an 

analysis of limitations of the study is given and suggestions for future research are 

presented.
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Inleiding

Voor  de  Tweede  Wereldoorlog  kende  de  psychologie  drie  verschillende  doelen: 

mentale  ziekten  genezen,  de  levens  van  alle  mensen  productiever  en  meer 

bevredigend  maken  en  identificeren  en  koesteren  van  groot  talent  (Seligman  & 

Csikszentmihalyi, 2000). In de periode na de Tweede Wereldoorlog lijken twee van 

haar doelen grotendeels te zijn genegeerd. Zoals blijkt uit analyse van Myers (2000) 

was in het jaar 2000 de verhouding tussen het aantal gepubliceerde artikelen over 

negatieve emoties (zoals woede, angst en depressie) en positieve emoties (zoals 

vreugde,  geluk  en  tevredenheid)  14:1.  Sinds  een  aantal  jaar  is  er  binnen  de 

psychologie echter een stroming in opkomst die probeert deze balans te herstellen: 

de positieve psychologie. In tegenstelling tot een focus op zwaktes, welke zich uit in 

aandacht voor ‘de vier D’s’ (damage,  disease,  disorder, en  dysfunction) (Bakker & 

Schaufeli, 2008), richt de positieve psychologie zich juist op de persoonlijke krachten 

van  mensen.  Het  doel  van  de positieve  psychologie  is  dan ook  ‘‘… to  begin  to 

catalyze a change in the focus of psychology from pre-occupation only with repairing 

the  worst  things  in  life  to  also  building  positive  qualities’’ (Seligman  & 

Csikszentmihalyi, 2000, p. 5). Dit houdt in dat positieve psychologie zich richt op het 

begrijpen en bevorderen van de factoren die  het  mogelijk  maken dat  individuen, 

gemeenschappen en samenlevingen (op)bloeien. 

Positieve organisatiepsychologie

Net als positieve psychologie richt ook de positieve organisatiepsychologie zich op 

theorievorming, onderzoek en effectieve bevordering van positieve karaktertrekken, 

gemoedstoestanden en gedrag. In het geval van de positieve organisatiepsychologie 

is  deze focus specifiek  gericht  op  gedragingen van  medewerkers  in  organisaties 

(Luthans & Youssef, 2007). Verder wordt er binnen positieve organisatiepsychologie 

onderzoek gedaan naar individuele positieve psychologische condities die op enige 

manier  gerelateerd  zijn  aan  het  welzijnsniveau  van  een  medewerker  of  het 

verbeteren  van  diens  prestaties  (Luthans,  2002).  Om  echter  een  substantiële 

bijdrage te kunnen leveren aan de algemene organisatiepsychologie, zal de positieve 

organisatiepsychologie  de  meerwaarde  van  het  positieve  ten  opzichte  van  het 
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negatieve moeten aantonen. Deze meerwaarde blijkt onder meer uit een artikel van 

Wright en Cropanzano (2004). Zij gaven op basis van een literatuurstudie aan dat er 

consistent een significante correlatie van .30 tot .50 wordt gevonden tussen geluk en 

prestaties op het werk. Deze correlatie is volgens hen niet toe te schrijven aan de 

zogenaamde  halo fout (waarbij  de productiviteit  van een werknemer hoofdzakelijk 

beoordeeld wordt aan de hand van slechts één saillante eigenschap). De reden die 

zij  hier  voor  noemen  is  dat  er  zowel  subjectieve  als  objectieve  maatstaven  van 

performance zijn gevonden die consistent gerelateerd zijn aan geluk.

In  het  huidige  onderzoek  zal  de  effectiviteit  van  een  interventie  worden 

onderzocht die gericht is op het verhogen van het niveau van bevlogenheid onder 

studenten.  Wij  veronderstellen  hierbij  dat  bevlogenheid  te  definiëren  is  als 

werk/studiegerelateerd geluk, hetgeen in de volgende paragraaf nader toegelicht zal 

worden.  Voor  het  beïnvloeden  van  het  bevlogenheidsniveau  van  studenten  zal 

gebruik gemaakt worden van positieve dagboeken, een variant op een interventie die 

ontwikkeld  en op effectiviteit  getoetst  is  door  Seligman,  Tracy,  Park en Peterson 

(2005). Uit hun onderzoek bleek dat deze interventie leidde tot een verhoogd niveau 

van  (algemeen)  geluk  onder  de  participanten.  Allereerst  zullen  diverse 

kernconcepten  van  het  onderzoek  verder  worden  uitgewerkt,  te  weten:  geluk, 

bevlogenheid en positieve interventies.

Geluk en bevlogenheid

De zoektocht naar geluk (in het Engels: Happiness of Subjective Well-Being) neemt 

een belangrijke plaats in de hedendaagse, Westerse maatschappij.  Zo levert  een 

zoekopdracht  bij  Google  op  de  term  ‘happiness’  bijna  68  miljoen  resultaten  en 

kunnen op Amazon.com meer dan 320.000 verschillende boeken gekocht worden 

die  gerelateerd  zijn  aan  ‘happiness’.  Voordat  er  gekeken  kan  worden  naar  het 

eventuele effect  van geluksbevorderende interventies,  zal  het  begrip ‘geluk’  eerst 

duidelijk omschreven moeten worden. 

Op  de  definiëring  van  geluk  zijn  verschillende  perspectieven.  Zo  is  geluk 

vanuit  een  hedonistisch gezichtspunt  het  maximaliseren  van  genot  en  het 

minimaliseren  van  pijn.  Hierbij  zou  er  sprake  zijn  van  geluk  wanneer  plezierige 
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ervaringen en sensorische bevrediging sterker zijn dan pijnlijke ervaringen (Ryan & 

Deci, 2001). Echter, vanuit het eudaimonische gezichtspunt ontstaat geluk door het 

verwezenlijken van individuele potentie en wanneer de activiteiten die ondernomen 

worden in  lijn  zijn  met  diepe normen en waarden.  Uit  onderzoek van Waterman 

(1993) is  gebleken  dat  er,  ondanks  een  grote  gedeelde  variantie,  toch  een 

onderscheid gemaakt kan worden tussen de beide vormen van geluk. Hierbij bleek 

dat een hoger ervaren niveau van eudaimonisch geluk sterk geassocieerd was met 

het gevoel uitgedaagd te worden, zich competent te voelen, veel te willen investeren, 

een hoog niveau van concentratie  te  hebben,  duidelijke  doelen  te  hebben en te 

weten waar je mee bezig bent. Wat opvalt bij deze kenmerken is dat zij een sterke 

overlap  vertonen  met  de  kenmerken  van  bevlogenheid  (in  het  Engels:  Work 

engagement).  Bevlogen  mensen  kenmerken  zich  namelijk  ook  door  een 

energetische en effectieve verbinding met hun activiteiten (op hun werk en studie). 

Verder verwachten bevlogen mensen aan de gestelde taakeisen te kunnen voldoen 

(Schaufeli & Salanova, 2007). 

Om  bovenstaande  vergelijking  verder  uit  te  diepen,  zal  het  begrip 

bevlogenheid eerst nader worden omschreven. Bevlogenheid wordt gedefinieerd als 

“a  positive,  fulfilling,  work-related  state  of  mind  that  is  characterized  by  vigor, 

dedication, and absorption” (Schaufeli, Salanova,  González-Romá & Bakker, 2002). 

Binnen  de  genoemde  definitie  wordt  vitaliteit  (vigor)  gekenmerkt  door  hoge 

energieniveaus  en  mentale  veerkracht,  zelfs  in  moeilijke  situaties.  Toewijding 

(dedication) verwijst naar een sterke betrokkenheid bij het werk, waarbij gevoelens 

als enthousiasme, trots en uitdaging optreden. Absorptie (absorption) kenmerkt zich 

ten  slotte  door  een sterke  concentratie  en  een positieve  verdieping  in  het  werk, 

waarbij er het gevoel is dat de tijd snel voorbij gaat (Schaufeli & Salanova, 2007). 

Verder  wordt  met  bevlogenheid  geen  tijdelijke  specifieke  emotionele  toestand 

bedoeld, maar een stemming: een meer persistente en algeheel aanwezige affectief-

cognitieve toestand die niet gericht is op een specifiek object, gebeurtenis of gedrag 

(Schaufeli & Salanova, 2007). Deze positieve affectief-cognitieve toestand komt ook 

terug in de meest gebruikte definitie van geluk zoals omschreven door Diener (1984, 

1994). Deze omschrijft geluk namelijk als een emotionele toestand die zich kenmerkt 

door  een hoge levenstevredenheid,  hoge niveaus van  positieve  emoties  en  lage 

niveaus van negatieve emoties.  Op basis van de bovenstaande vergelijking wordt 
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geconcludeerd  dat  bevlogenheid  de  eudaimonische  vorm  van  werk/studie 

gerelateerd  geluk  is.  Hierbij  wordt  geluk  beschouwd  als  een  positieve  affectief-

cognitieve toestand ten aanzien van het leven in het algemeen en bevlogenheid als 

een positieve affectief-cognitieve toestand met betrekking tot een specifiek domein 

van het leven, namelijk werk of studie. Het verhogen van werk/studiegerelateerde 

positieve emoties zal dan ook vermoedelijk leiden tot meer bevlogenheid ten aanzien 

van werk respectievelijk studie. 

Ten minste twee studies geven empirische steun aan deze stelling. Zo geven 

Salanova,  Schaufeli,  Xanthopoulou  en  Bakker  (ter  perse)  aan  dat  wanneer 

bevlogenheid  wordt  gezien  als  een  direct  resultaat  van  positieve  emoties,  het 

mogelijk  is  dat  frequente  ervaring  van  positieve  emoties  kunnen  leiden tot  meer 

bevlogenheid. Ook de broaden-and-build theorie van Fredrickson (1998) geeft steun 

aan  de  stelling.  Binnen  deze  theorie  wordt  namelijk  aangenomen  dat  positieve 

emoties leiden tot het verbreden (broaden) van het tijdelijk gedachte-actie repertoire. 

Dit repertoire bevat de mogelijke acties die kunnen worden ondernomen als reactie 

op  een  bepaalde  emotie.  Een  dergelijke  verbrede  mindset  bevordert  (build) 

vervolgens het hebben van nieuwe en creatieve ideeën en het opbouwen van sociale 

en  psychologische  bronnen.  Door  middel  van  een  opwaartse  spiraal  zoals 

voorgesteld  door  Salanova  et  al.  (ter  perse)  leiden  deze  bronnen  en  herhaalde 

beleving  van  positieve  emoties  tot  een  meer  persistente  positief-affectieve  staat, 

namelijk bevlogenheid.

Voorafgaand aan pogingen om bevlogenheid te bevorderen, dient er eerst gekeken 

te  worden  of  het  überhaupt  mogelijk  is  om  het  niveau  van  geluk  te  verhogen. 

Brickman en Campbell (1971 in Diener, Lucas & Schollon, 2006) stellen namelijk dat 

er sprake is van een zogenaamde  hedonic treadmill, waarin processen soortgelijk 

aan die van sensorische gewenning optreden. Wanneer mensen emotionele reacties 

op gebeurtenissen ervaren, treden er weliswaar veranderingen in het geluksniveau 

op, maar keren zij meestal na korte tijd weer terug naar hun basisniveau van geluk. 

Brickman  en  Campbell  zien  geluk  (of  het  ontbreken  daarvan)  als  een 

kortetermijnreactie op veranderingen in de omstandigheden waaronder iemand leeft. 

Ter ondersteuning van deze theorie wordt vaak de klassieke studie van Brickman, 
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Coates  en  Janoff-Bulman  (1978)  aangehaald  waarin  werd  aangetoond  dat  de 

geluksniveaus  van  loterijwinnaars  (aanvankelijk  hoog  op  positieve  emoties)  en 

slachtoffers  van  een  verlamming  (aanvankelijk  hoog  op  negatieve  emoties)  snel 

terugkeerden naar hun basisniveau van geluk. Recentelijk hebben Diener, Lucas en 

Schollon  (2006)  echter  een  aantal  revisies  aangeleverd  op  de  originele  hedonic 

treadmill theorie, welke het beeld van een onbeïnvloedbaar geluksniveau nuanceren. 

De twee voor dit onderzoek meest interessante revisies zijn dat het basisniveau van 

geluk onder sommige omstandigheden kan veranderen en dat personen verschillen 

in hun gewenning aan gebeurtenissen. Sommige personen zullen in reactie op een 

externe  gebeurtenis  hun  basisniveau veranderen  en  anderen  niet.  Hierbij  wordt 

opgemerkt dat personen die regelmatig positieve gebeurtenissen mee maken weinig 

te winnen hebben van nog een positieve gebeurtenis en het omgekeerde geldt voor 

mensen  die  regelmatig  negatieve  gebeurtenissen  mee  maken.  Verder  stellen 

Lyubomirsky, Sheldon en Schkade (2005) dat het chronische niveau van geluk drie 

determinanten heeft, te weten: het genetische  set point,  levensomstandigheden  en 

intentionele  activiteiten. Deze  intentionele  activiteiten  worden  omschreven  als 

discrete acties of handelingen welke mensen verkiezen uit te voeren of aan deel te 

nemen. Op basis van eerdere onderzoeken wordt een verdeling gemaakt van het 

geschatte  percentage  van  de  variantie  waarvoor  elk  van  deze  factoren 

verantwoordelijk is. Zo blijken de genen verantwoordelijk voor ongeveer 50% van de 

variantie  (Lykken  & Tellegen,  1996) en  de levensomstandigheden voor  ongeveer 

10% (Argyle, 1999 in Lyubomirsky et al., 2005). Dit laat tot wel 40% van de variantie 

beschikbaar  voor  intentionele  activiteiten  zoals  gebruikt  zijn  binnen  de  huidige 

interventiestudie. Op basis van deze bevindingen kan worden aangenomen dat een 

verandering in deze intentionele activiteiten kan leiden tot  een verhoging van het 

geluksniveau respectievelijk tot een verhoging in het niveau van bevlogenheid.

Hierbij is het aannemelijk dat de een meer de neiging heeft om geluk na te 

streven dan de ander.  Met  andere woorden,  sommige personen zijn  er  meer  op 

gericht  om  aan  de  hand  van  intentionele  activiteiten  gelukkiger  te  worden  dan 

anderen.  Een  concept  dat  gebruikt  kan  worden  om  dergelijke  verschillen  te 

beschrijven is de regulatiefocus (Lockwood, Jordan & Kunda, 2002).  Aangenomen 

wordt dat er bij personen sprake kan zijn van een promotiefocus (waarbij er gericht 

wordt op het nastreven van gewenste uitkomsten en het behalen van successen) of 
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een  preventiefocus  (waarbij  er  gericht  wordt  het  vermijden  van  ongewenste 

uitkomsten en het vermijden van falen). Dit betekent dat personen die gebruik maken 

van een promotiefocus een grotere neiging zullen hebben om geluk na te streven 

dan personen die gebruik maken van een preventiefocus.

Positieve interventies

Fordyce heeft in zijn originele (1977) en later herziene (1983) studie aangetoond dat 

het  mogelijk  is  om  door  middel  van  individugerichte  interventies  het  individuele 

geluksniveau  positief  te  beïnvloeden.  Hiervoor  werd  gebruik  gemaakt  van  een 

interventie  gericht  op  het  bevorderen  van  een  set  karakteristieken  die  normaal 

gesproken  toebehoren  aan  gelukkige  personen,  genaamd  de  14  fundamentals 

(bijvoorbeeld optimistisch denken, meer gericht zijn op het heden). De deelnemers 

werd in detail  uitgelegd hoe ze elk van deze stappen konden gebruiken. Tevens 

werden er praktische tips gegeven voor een maximaal effect van de stappen. Op alle 

dagen van de interventie dienden de deelnemers aan tenminste drie van de items te 

werken. De interventie slaagde er in om mensen zich zowel op korte als op lange 

termijn  gelukkiger  te  laten  voelen.  Verder  werd  aangegeven  dat  er  mogelijk  ook 

sprake is van een meer globale impact van de interventie, zoals veranderingen in 

gedrag, levensstijl en het beter omgaan met tegenslagen.

Naast het onderzoek van Fordyce zijn er nog diverse andere studies gedaan 

naar de positieve beïnvloeding van het individuele geluksniveau. Zo is aangetoond 

dat het delen van goed nieuws de positieve gevoelens die daarmee verbonden zijn 

versterkt (Gable, Reis, Impett & Asher, 2004), dat vergeving een positief effect heeft 

op het geluk en welbevinden van de ‘vergever’ (McCullough, 2001) en dat het stellen 

en nastreven van persoonlijke doelen een positief effect hebben op het welbevinden 

(MacLeod, Coates & Hetherton, 2008). 

Ook uit onderzoek van Emmons en McCullough (2003) bleek dat het mogelijk 

is met een gerichte interventie het geluksniveau van mensen te verhogen. Bij deze 

interventie hielden de proefpersonen dagelijks of wekelijks een dagboek bij waarin 

een  deel  van  de  personen  opschreef  waarvoor  zij  dankbaar  waren 

(dankbaarheidconditie) en een ander deel waarmee ze moeite hadden of klachten 
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over hadden (klachtenconditie). In de dankbaarheidconditie kregen de proefpersonen 

de opdracht om terug te kijken op de afgelopen week en tot vijf zaken (groot of klein) 

op  te  schrijven  waarvoor  zij  dankbaar  waren.  Aan  de  proefpersonen  in  de 

klachtenconditie werd opgedragen dat zij moesten terugkijken op de afgelopen dag 

en hierover tot vijf zaken moesten opschrijven waarover zij klachten hadden of waar 

zij  moeite  mee  hadden.  Uit  het  onderzoek  bleek  dat  proefpersonen  in  de 

dankbaarheidconditie  meer  positieve  en  optimistische  evaluaties  van  het  leven 

hadden en hogere  niveaus van positieve  emoties  rapporteerden.  Hierbij  was  het 

dagelijks  bijhouden  van  het  dagboek  gemiddeld  genomen  effectiever  dan  het 

wekelijks bijhouden. Uit een mediatie analyse bleek bovendien dat de effecten van 

de interventie specifiek zijn toe te schrijven aan het opwekken van dankbaarheid en 

niet als bijproduct van een algeheel verhoogd niveau van positieve emoties gezien 

dienen te worden.

Verder  hebben  ook  Seligman  et  al.  (2005)  onderzoek  gedaan  naar 

geluksbevorderende  interventies.  Door  middel  van  diverse  technieken  werd 

geprobeerd het geluksniveau van mensen te verhogen. Eén van deze technieken 

was  'Three  good  things  in  life'.  Bij  deze  interventie  werd  participanten  gevraagd 

gedurende een week  elke  dag drie  dingen op te  schrijven  die  op  die  dag goed 

gingen.  Verder  werd  hen  gevraagd  een  causale  verklaring  voor  elk  van  deze 

gebeurtenissen te bedenken. Uit de resultaten bleek dat de deelnemers significant 

gelukkiger en minder depressief werden.

  

Huidig onderzoek

Op grond van de resultaten uit bovenstaande studies kan worden geconcludeerd dat 

het  mogelijk  is  om  het  geluksniveau  (in  de  huidige  studie:  het  niveau  van 

studiegerelateerde bevlogenheid) met behulp van gerichte interventies te verhogen. 

Binnen dit onderzoek zal er een interventie worden toegepast die elementen 

gebruikt uit zowel het onderzoek van Emmons en McCullough (2003) als dat van 

Seligman et al. (2005), waaraan nog enige elementen zijn toegevoegd. Zo zal er net 

als  in  het  onderzoek van Seligman et  al.  (2005)  gekeken worden naar  positieve 

gebeurtenissen, in tegenstelling tot de dankbaarheid versus klachten zoals gebruikt 
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in  Emmons en McCullough (2003).  Ook zal  er  gebruik gemaakt worden van een 

interventie met een looptijd van een week en een follow-up meting na één maand. Bij 

het onderzoek van Seligman et al. (2005) was er na deze periode nog sprake van 

twee andere follow-up metingen, namelijk na drie en zes maanden. Verder maakte 

het onderzoek van Emmons en McCullough (2003) gebruik van een interventie van 

21 dagen, zonder follow-up metingen. Ook zal er binnen het huidige onderzoek net 

als  bij  beide  andere  onderzoeken  aan  de  deelnemers  gevraagd  worden  hun 

bevindingen zo laat mogelijk op de dag in te vullen. Een belangrijke aanpassing ten 

opzichte  van  het  onderzoek  van  Seligman  et  al.  (2005)  is  dat  er  geen  gebruik 

gemaakt  zal  worden  van de tweede stap  in  hun interventie.  Dit  houdt  in  dat  de 

deelnemers elke dag alleen drie  dingen op zullen schrijven die op die  dag goed 

gingen, maar niet gevraagd zullen worden hiervoor verklaringen te geven.  De reden 

dat binnen het huidige onderzoek ervoor gekozen is om de tweede stap van deze 

interventie te laten vervallen, is de door Wilson, Centerbar, Kermer en Gilbert (2005) 

beschreven  pleasure  paradox. Deze  paradox  geeft  aan  dat  het  begrijpen  en 

analyseren van de oorzaken van positieve gebeurtenissen deze meer voorspelbaar 

en  repliceerbaar  maken,  maar  tegelijkertijd  ook  het  mysterie  rond  de  positieve 

gebeurtenissen  wegneemt.  Hierdoor  neemt  het  ervaren  plezier  behorende  bij  de 

gebeurtenis  af.  De  resultaten  uit  het  onderzoek  van  Wilson  en  zijn  collega’s 

bevestigen het  bestaan van de genoemde paradox.  In  lijn  met deze bevindingen 

stellen  Lyubomirsky, Sousa en Dickerhoof (2006) dat het aan te raden is mensen 

zich opnieuw de positieve gebeurtenissen te laten herinneren, maar hen hierover niet 

te laten nadenken. Zij stellen dat hierdoor de positieve emoties verbonden aan de 

gebeurtenis beter in stand blijven. Binnen de huidige interventie zal er dan ook alleen 

gebruik gemaakt worden van de eerste stap uit de interventie van Seligman et al. 

(2005).

Zoals  eerder  aangegeven is  het doel  van het  huidige onderzoek om meer 

inzicht te krijgen in de rol die een dagboekinterventie speelt in het verhogen van het 

niveau van studiegerelateerde bevlogenheid. Om dit te kunnen onderzoeken is de 

volgende onderzoeksvraag geformuleerd:
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Wat is het korte- en langetermijneffect van het bijhouden van een positief dagboek  

op  het  niveau  van  positieve  emoties  en  studiegerelateerde  bevlogenheid  onder  

studenten?

Gebaseerd op de resultaten uit het onderzoek van Seligman et al. (2005), waaruit 

bleek dat er zowel op korte termijn als op lange termijn een significante toename was 

van het  gemeten niveau van positieve emoties,  worden de volgende hypothesen 

opgesteld:

1a.  Er is op korte termijn een significante toename van het  gemeten niveau van 

positieve emoties in de positieve dagboek conditie.

1b. Er is op lange termijn een significante toename van het gemeten niveau van 

positieve emoties in de positieve dagboek conditie.

Verder  geven  Gray  en  Watson  (2001)  aan  dat  -  er  van  uitgaande  dat  emoties 

kortdurende  intensieve  affectieve  ervaringen zijn  en  stemmingen  langer  durende, 

minder intensieve, algemene affectieve ervaringen - het plausibel is dat emoties aan 

stemmingen voorafgaan. Op soortgelijke wijze zouden positieve emoties die worden 

opgeroepen, zoals enthousiasme en opgewektheid, op den duur kunnen uitbreiden 

tot een toestand van bevlogenheid (Schaufeli & Van Rhenen, 2006). Op basis van 

deze redenering zijn de volgende hypothesen opgesteld:  

1c.  Er is  op korte  termijn  een significante toename van het  gemeten niveau van 

studiegerelateerde bevlogenheid in de positieve dagboek conditie.

1d. Er is op lange termijn een significante toename van het gemeten niveau van 

studiegerelateerde bevlogenheid in de positieve dagboek conditie.
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Tevens worden er gebaseerd op de resultaten uit het onderzoek van Emmons en 

McCullough (2003) waaruit bleek dat het niveau van positieve emoties in de positieve 

conditie significant hoger lag dan het niveau van positieve emoties in de overige 

condities  (ongemakken  en  neerwaartse  sociale  vergelijking),  de  volgende 

hypothesen opgesteld:

2a. Het gemeten niveau van positieve emoties in de positieve dagboek conditie is bij 

de nameting significant hoger dan het gemeten niveau in de overige condities.

2b. Het gemeten niveau van positieve emoties in de positieve dagboek conditie is bij 

de follow-up meting significant hoger dan het gemeten niveau in de overige condities.

Ten slotte zijn op basis van de eerder genoemde redenering van Schaufeli en Van 

Rhenen  (2006)  dat  positieve  emoties  leiden  tot  een  verhoogd  niveau  van 

bevlogenheid de volgende hypothesen opgesteld:

2c.  Het  gemeten  niveau  van  studiegerelateerde  bevlogenheid  in  de  positieve 

dagboek conditie is bij de nameting significant hoger dan het gemeten niveau in de 

overige condities.

2d.  Het  gemeten  niveau  van  studiegerelateerde  bevlogenheid  in  de  positieve 

dagboek conditie is bij de follow-up meting significant hoger dan het gemeten niveau 

in de overige condities.

Methoden

Respondenten
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Aan  het  onderzoek  zijn  90  studenten  begonnen  en  hebben  74  het  onderzoek 

afgerond (17,8% uitval), waarvan 12 man (16,2%) en 62 vrouw (83,8%) waren. De 

gemiddelde  leeftijd  van  de  respondenten  was  20,9  jaar  (SD=2,23).  Van  de 

respondenten volgde 100% HBO of  wetenschappelijk  onderwijs.  Er  is  voor  deze 

doelgroep  gekozen  omdat  studenten  eenvoudiger  te  benaderen  waren  voor  dit 

onderzoek dan personen met een voltijd baan. Alle respondenten hebben vrijwillig 

aan het  onderzoek deelgenomen en zijn  herhaaldelijk  gewezen op hun recht  het 

onderzoek  te  mogen  verlaten  op  elk  tijdstip.  Tevens  is  de  anonimiteit  van  de 

respondenten gewaarborgd door gebruik te maken van een gebruikersnaam en een 

wachtwoord,  aan  de  hand  waarvan  de  verschillende  respondenten  over  de  tijd 

konden worden geïdentificeerd.

Procedure

De respondenten  zijn  op  diverse  manieren  geworven.  Zo  zijn  er  mensen  in  het 

persoonlijke netwerk benaderd die student waren aan het hoger onderwijs en hen 

gevraagd aan het onderzoek mee te doen. Hierbij is aan deze mensen ook verzocht 

om vrienden, bekenden en collega's van hen te vragen of deze interesse hadden om 

ook deel te nemen aan het onderzoek. Verder zijn er voor dit onderzoek flyers (zie 

bijlage 1) uitgedeeld in verschillende gebouwen van universiteitscentrum 'de Uithof' 

in Utrecht. Op deze flyers werd vermeld dat er sprake was van een onderzoek naar 

bevlogenheid onder studenten, met daar onder het verzoek een e-mail te sturen om 

zich  in  te  schrijven  voor  dit  onderzoek.  Zoals  zichtbaar  op  deze  flyers  werd  de 

respondenten 3 proefpersoonuren (alleen beschikbaar voor  psychologiestudenten) 

beloofd, en een kans op een bol.com bon ter waarde van 50 euro. Tevens is er een 

oproep  geplaatst  op  de  proefpersoonuren  afdeling  van  de  website  van  het 

onderwijsinstituut psychologie.

Nadat de respondenten zichzelf per e-mail hadden aangemeld, is er door de 

onderzoeker  een  welkomstbericht  verstuurd  waarin  kort  werd  uitgelegd  hoe  het 

onderzoek qua tijdspad en procedure zou verlopen. Onderaan dit bericht werd de 

respondenten gevraagd zich af te melden voor het onderzoek wanneer zij zich niet 

konden  vinden  in  deze  procedure.  Op  deze  manier  is  er  getracht  uitval  van 
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deelnemers  tijdens  het  onderzoek  tot  het  minimum te  beperken.  Na  drie  weken 

respondenten geworven te hebben is er gestart met het daadwerkelijke onderzoek.

 De  gehele  interventie  heeft  plaatsgevonden  via  internet.  Er  werd  hierbij 

gebruik gemaakt van NetQuestionnaires (NetQ). Het contact tussen de onderzoeker 

en  de  respondenten vond in  deze studie  plaats  via  e-mail,  waarin  een link,  een 

gebruikersnaam en een wachtwoord waren weergegeven, aan de hand waarvan de 

verschillende respondenten over de tijd konden worden geïdentificeerd.

Op het eerste meetmoment (dag 0; zondag) werd de respondenten gevraagd 

een aantal  vragenlijsten in te vullen. Hiermee werd het basisniveau van positieve 

emoties en studiegerelateerde bevlogenheid vastgesteld. In de vijf dagen die daar op 

volgden (dag 1 tot en met 5; maandag tot en met vrijdag) ontvingen de respondenten 

een e-mail waarin werd vermeld wat de taken voor deze dag waren. Hierbij  werd 

tevens vermeld in welke groep zij waren ingedeeld. Deze groepen (met nummer 1, 2 

en  3)  verwijzen  naar  de  verschillende  condities  in  het  onderzoek,  welke 

respectievelijk 'positief dagboek', 'negatief dagboek' en de controleconditie waren. 

Respondenten ingedeeld in de ‘positief dagboek’ conditie kregen als opdracht: 

“In deze schrijfopdracht zul je gaan schrijven over dingen die goed gingen vandaag. 

Dit kan variëren van relatief kleine dingen (‘Mijn partner heeft mijn favoriete ijsje voor 

me gekocht toen we aan het winkelen waren’) tot grote dingen (‘Mijn zus is vandaag 

bevallen van een gezonde baby’). De opdracht voor de respondenten in de ‘negatief 

dagboek’ conditie was: “In deze schrijfopdracht zul je gaan schrijven over dingen die 

niet goed gingen vandaag. Dit kan variëren van relatief kleine dingen (‘Ik heb mijn 

teen gestoten tegen het bed vanmorgen’) tot grote dingen (‘Mijn partner heeft onze 

relatie  verbroken’)”.  De  respondenten  in  de  controleconditie  ontvingen  geen 

schrijfopdracht. 

Na  afronding  van  deze  vijf  dagen  ontvingen  de  respondenten  op  dag  7 

(zondag) wederom de verschillende vragenlijsten om de korte-termijn effecten van de 

interventie op positieve emoties en bevlogenheid te meten. Ten slotte ontvingen de 

respondenten vier weken na de meting op dag 7 voor de laatste keer de vragenlijsten 

(dag  35;  zondag).  Deze  meting  vond  plaats  om  te  onderzoeken  of  er 

langetermijneffecten  zijn  opgetreden  in  het  niveau  van  positieve  emoties  en 

bevlogenheid. 
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Variabelen

Positieve emoties

Voor  het  meten  van  emoties  werd  gebruik  gemaakt  van  de  Affective  Well-being 

Scale (AWS), welke een variant is op de verkorte Job-related Affective Well-being 

Scale (JAWS; Schaufeli & Van Rhenen, 2006). De originele vragenlijst meet zowel 

werkgerelateerd positieve emoties als negatieve emoties. In dit onderzoek is alleen 

de subschaal ‘positieve emoties’ van de AWS gebruikt met daarbij de aanpassing dat 

de items in algemene zin zijn geformuleerd en niet specifiek betrekking hebben op 

het  werk  of  de studie.  De gebruikte  subschaal  bevatte  zes items.  Respondenten 

werd gevraagd de zin “Vandaag voelde ik mij:” aan te vullen met in welke mate zij 

een bepaalde emotie hadden gevoeld die dag. Voorbeelden van deze emoties zijn: 

"Op  mijn  gemak"  en  "Enthousiast".  De  antwoordmogelijkheden  lopen  op  een  5-

puntsschaal uiteen van 1 (nooit) tot 5 (vaak). De Cronbach’s alpha van deze schaal 

bedroeg 0.87.

Bevlogenheid

Bevlogenheid  is  gemeten  met  behulp  van  de  Utrechtse  Bevlogenheidschaal  – 

Studentenversie (UBES-S; Schaufeli & Bakker, 2003). De vragenlijst bestaat uit 17 

items. Voorbeelden van items uit de vragenlijst zijn: "Als ik studeer bruis ik van de 

energie" en "Ik vind mijn studie nuttig en zinvol". De antwoordmogelijkheden liepen 

op een 7-puntsschaal uiteen van 0 (nooit)  tot 6 (altijd).  De Cronbach’s alpha van 

deze schaal was 0.92.

Regulatiefocus

Hoewel  er  geen  specifieke  hypothese  geformuleerd  is  naar  aanleiding  van  de 

regulatiefocus, zijn sommige personen zoals eerder aangegeven van nature meer 
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geneigd  tot  intentionele  activiteiten  dan  anderen.  Aangenomen  wordt  dat  de 

regulatiefocus een geschikte maat is om deze voorkeur te meten. 

De  regulatiefocus  is  gemeten  met  behulp  van  de  Regulatory  Focus 

Questionnaire  (Lockwood  et  al.,  2002).  De  originele  vragenlijst  meet  zowel 

promotiegerichte focus als preventiegerichte focus.  De in dit  onderzoek gebruikte 

subschaal promotiegerichte focus meet echter alleen in hoeverre er sprake is van 

een focus gericht op promotie. De gebruikte subschaal telt 9 items. Respondenten 

werd gevraagd de zin “In (relatie tot) mijn studie…” aan te vullen met in welke mate 

zij het eens waren met verschillende stellingen. Voorbeelden van deze stellingen zijn: 

"…stel ik mij voor hoe ik mijn wensen en doelen het beste kan bereiken" en "…is het 

bereiken van mijn doelen het allerbelangrijkste voor mij". De antwoordmogelijkheden 

lopen  op  een  5-puntsschaal  uiteen  van  1  (helemaal  niet)  tot  5  (helemaal).  De 

Cronbach’s alpha van deze schaal was 0.83.

Resultaten

Beschrijvende analyses

Er is in de eerste plaats een beschrijvende analyse uitgevoerd om te onderzoeken 

hoe  de  74  respondenten  hebben  gescoord  in  de  verschillende  groepen.  De 

resultaten staan weergegeven in tabel 1 en tabel 2.

Tabel 1.

De  gemiddelde  score  op  positieve  emoties  van  de  verschillende  groepen  per 
meetmoment.

Voor

    Mean            SD

Na

    Mean            SD

Follow-up 

    Mean            SD

Positief 23.31 3.185 23.15 4.905 23.62 3.710

Negatief 21.04 4.112 21.29 5.304 22.17 4.459

Controle 22.38 4.679 23.29 4.237 22.42 3.283
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Tabel 2. 

De  gemiddelde  score  op  studiegerelateerde  bevlogenheid  van  de  verschillende 
groepen per meetmoment.

Voor 

    Mean             SD

Na 

    Mean             SD

Follow-up 

    Mean            SD

Positief 56.62 12.684 55.42 13.900 52.63 12.946

Negatief 60.04 15.026 56.50 14.127 61.54 15.861

Controle 53.29 13.524 55.50 14.111 54.46 13.098

Uit Tabel 1 blijkt dat er kleine stijging in het niveau van positieve emoties optrad 

tussen de voormeting en de follow-up meting voor alle groepen. Ook blijkt dat het 

niveau van positieve emoties in de positieve dagboek groep al voor de interventie 

hoger was dan de negatieve dagboek groep, t(48) = 2.19, p < .05. Uit t-toetsen blijkt 

dat er verder geen significante verschillen waren in het niveau van positieve emoties 

tussen de groepen op enig tijdstip gedurende het onderzoek. Ten slotte blijkt uit t-

toetsen dat het niveau van studiegerelateerde bevlogenheid binnen de verschillende 

groepen op geen enkel meetmoment significant van elkaar verschilt (Tabel 2).

Voor de positieve interventiegroep geldt dat er een (niet-significante) daling 

optrad in het niveau van positieve emoties tussen de voormeting en de nameting. 

Hierop volgde een (niet-significante) stijging van de nameting tot de follow-up meting. 

Bij  het niveau van studiegerelateerde bevlogenheid was er sprake van een (niet-

significante) daling tussen de voormeting en de nameting en wederom een (niet-

significante) daling tussen de nameting en de follow-up meting.

Toetsende analyses

Na  de  beschrijvende  analyses  zijn  er  toetsende  analyses  uitgevoerd.  Om  de 

verschillende hypotheses te toetsen is er gebruik gemaakt van een 3 (groep) x 3 (tijd) 

repeated  measures  ANOVA.  Er  is  hierbij  gekozen  voor  het  uitvoeren  van  twee 

afzonderlijke, univariate repeated measures ANOVA's omdat er werd aangenomen 
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dat  positieve  emoties  en  bevlogenheid  verwijzen  naar  twee  onafhankelijke 

constructen.

Positieve emoties

Een repeated  measures  ANOVA liet  zien  dat  er  geen  significante  interactie  was 

tussen groep en tijd op positieve emoties, Wilks’ Lambda = .962,  F(2,71) = .442,  p 

= .644 (zie Figuur 1). Het hoofdeffect voor tijd was eveneens niet significant, Wilks’ 

Lambda = .986, F(1,71) = 1.028, p = .314. Ook het hoofdeffect voor groep was niet 

significant, F(2,71) = 1.834, p = .167. Posthoc analyses, gebruikmakend van paired 

samples t-toetsen, lieten zien dat het niveau van positieve emoties voor de positieve 

dagboek conditie tussen zowel de voormeting als de nameting en de voormeting en 

follow-up  meting  niet  significant  van  elkaar  verschilde.  Ook  lag  het  niveau  van 

positieve emoties in de positieve dagboek conditie zowel in de nameting als in de 

follow-up meting niet significant hoger dan het niveau in de negatieve dagboek- en 

controleconditie. Hiermee zijn de hypothesen 1a, 1b, 2a en 2b verworpen.

Bevlogenheid

Een  repeated  measures  ANOVA  liet  zien  dat  er  een  significante  interactie  was 

tussen  groep en tijd op studiegerelateerde bevlogenheid,  Wilks’  Lambda = .817, 

F(2,71) = 3.353, p = .041, partitial eta squared = .086 (zie Figuur 2). Het hoofdeffect 

voor tijd was eveneens niet significant, Wilks’ Lambda = .984, F(1,71) = .875, p = .

353. Ook het hoofdeffect voor groep was niet significant, F(2,71) = .987, p = .378. De 

positieve dagboek groep liet een niet-significante daling zien in studiegerelateerde 

bevlogenheid  van  voormeting  tot  nameting  en  van  nameting  tot  follow-up.  De 

controlegroep liet  een  niet-significante  stijging  in  studiegerelateerde bevlogenheid 

zien van voormeting tot nameting en een niet-significante daling van nameting tot 

follow-up.  Posthoc  analyses,  gebruikmakend van  paired  samples  t-toetsen,  lieten 

zien dat het niveau van studiegerelateerde bevlogenheid in de negatieve dagboek 

conditie een significante daling maakt van voormeting tot nameting, t(23) = 2.151, p < 
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.05, en een significante stijging van nameting tot follow-up,  t(23) = -2.454,  p < .05. 

Hiermee zijn de hypothesen 1c, 1d, 2c en 2d verworpen. 

Figuur 1. Een grafische weergave van de scores op positieve emoties per groep, per 
meetmoment.
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Figuur 2. Een grafische weergave van de scores op studiegerelateerde bevlogenheid 
per groep, per meetmoment.

Aanvullende analyses

Gezien geen van de originele  hypothesen werd  bevestigd,  is  er  besloten  enkele 

aanvullende analyses uit  te voeren. Deze aanvullende analyses zullen betrekking 

hebben op het aantal ingevoerde tekens in de dagboeken en op de regulatiefocus 

van de deelnemers.

Ingevoerde tekens

De eerste van deze aanvullende analyses had betrekking op het aantal ingevoerde 

tekens dat werd ingevoerd door respondenten in de positieve dagboek conditie bij 

het  invullen  van  hun  dagboeken.  Geredeneerd  werd  namelijk  dat  respondenten 

verschilden in hun niveau van motivatie om mee te doen aan het onderzoek en dat 

dit weerspiegeld zou worden in het aantal ingevoerde tekens, waarbij werd verwacht 

dat meer gemotiveerde deelnemers meer tekens zouden invoeren. De hypothesen 

die hierbij zijn opgesteld waren als volgt:

3a. De som van het aantal ingevoerde tekens in de dagboeken levert een significante 

bijdrage aan de variabiliteit binnen het niveau van positieve emoties.

3b. De som van het aantal ingevoerde tekens in de dagboeken levert een significante 

bijdrage aan de variabiliteit binnen het niveau van studiegerelateerde bevlogenheid.

Een repeated measures ANCOVA met de som van het aantal ingevoerde tekens als 

covariaat  liet  zien  dat  er  geen  significante  interactie  was  tussen  het  aantal 

ingevoerde tekens en tijd met betrekking tot positieve emoties, Wilks’ Lambda = .981, 

F(1,24) = .075, p = .787. Ook het hoofdeffect voor het aantal ingevoerde tekens was 

niet  significant,  F(1,24)  =  .308,  p =  .584.  Hypothese  3a  kan  hiermee  worden 

verworpen. Verder bleek uit een repeated measures ANCOVA met de som van het 

aantal ingevoerde tekens als covariaat dat er geen significante interactie was tussen 

de  het  aantal  ingevoerde  tekens  en  tijd  met  betrekking  tot  studiegerelateerde 
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bevlogenheid, Wilks’ Lambda = .901, F(1,24) = .910, p = .350, partitial eta squared 

= .037. Ook het hoofdeffect voor het aantal ingevoerde tekens was niet significant, 

F(1,24) = .195, p = .663, partitial eta squared = .008. Het aantal ingevoerde tekens, 

als maat voor de motivatie van de deelnemers, versterkt het effect van de interventie 

niet  op  de  ervaren  positieve  emoties  en  studiegerelateerde  bevlogenheid. 

Hypothese 3b kan hiermee worden verworpen.

Regulatiefocus

De tweede en laatste van de aanvullende analyses had betrekking op de somscore 

van  de  subschaal  'promotiefocus'  uit  de  regulatiefocus  vragenlijst  welke  werd 

ingevuld door  respondenten in  de positieve  dagboek conditie.  Geredeneerd werd 

namelijk dat respondenten verschilden in hun niveau van promotiefocus en dit van 

invloed  zou  zijn  op  het  niveau  van  positieve  emoties  en  studiegerelateerde 

bevlogenheid. De hypothesen die hierbij zijn opgesteld waren als volgt:

4a. De somscore van de subschaal 'promotiefocus' levert een significante bijdrage 

aan de variabiliteit binnen het niveau van positieve emoties.

4b. De somscore van de subschaal 'promotiefocus' levert een significante bijdrage 

aan de variabiliteit binnen het niveau van studiegerelateerde bevlogenheid.

Een  repeated  measures  ANCOVA  met  de  somscore  van  de  subschaal 

'promotiefocus' als covariaat liet zien dat er geen significante interactie was tussen 

promotiefocus en tijd op positieve emoties, Wilks’ Lambda = .969, F(1,24) = .069, p = 

.850. Het hoofdeffect voor promotiefocus was echter wel significant, F(1,24) = 5.335, 

p < .05, partitial eta squared = .182. Dit geeft aan dat de score op de subschaal 

'promotiefocus' een significante bijdrage levert aan de variabiliteit van het niveau van 

positieve  emoties.  Hypothese  4a  wordt  hiermee bevestigd.  Verder  bleek  uit  een 

repeated measures ANCOVA met de somscore van de subschaal 'promotiefocus' als 

covariaat  dat  er  geen significante  interactie  was  tussen promotiefocus en  tijd  op 

studiegerelateerde bevlogenheid, Wilks’ Lambda = .988, F(1,24) = .209, p = .652. 
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Het hoofdeffect voor promotiefocus was echter wel significant, F(1,24) = 26.038, p 

<  .001,  partitial  eta  squared =  .520.  Dit  betekent  dat  de  score  op  de  subschaal 

'promotiefocus' een significante bijdrage levert aan de variabiliteit van het niveau van 

studiegerelateerde bevlogenheid. Hypothese 4b wordt hiermee bevestigd. 

Uit bovenstaande kan geconcludeerd worden dat de subschaal 'promotiefocus' een 

significante bijdrage levert  aan de variabiliteit  van zowel  het niveau van positieve 

emoties als aan het niveau van studiegerelateerde bevlogenheid binnen de positieve 

dagboek conditie. Er werd echter geen interactie-effect met tijd gevonden, hetgeen 

betekent dat er geen sprake is van een moderator, waaruit volgt dat het effect van de 

interventie niet meer effect krijgt naarmate er meer promotiefocus is.

Discussie

Bevindingen

In dit longitudinale onderzoek werd getracht positieve emoties en studiegerelateerde 

bevlogenheid  onder  studenten  te  bevorderen  aan  de  hand  van  de  volgende 

onderzoeksvraag: "Wat is het korte- en langetermijneffect van het bijhouden van een 

positief  dagboek  op  het  niveau  van  positieve  emoties  en  studiegerelateerde 

bevlogenheid  onder  studenten?".  Hiertoe  werden  in  het  huidige  onderzoek  drie 

verschillende condities met elkaar vergeleken, te weten een groep die een positief 

dagboek bijhield, één die een negatief dagboek bijhield en een controlegroep zonder 

dagboek. Uit de resultaten is gebleken dat: (1) er geen significante toename is van 

positieve emoties dan wel studiegerelateerde bevlogenheid op korte noch op lange 

termijn  als  gevolg  van  de  positieve  dagboek  interventie  en  (2)  zowel  positieve 

emoties als studiegerelateerde bevlogenheid is bij de nameting, noch bij de follow-up 

meting significant hoger als gevolg van de interventie dan in de overige condities. Uit 

aanvullende  analyses  bleek  verder  dat  (3)  het  aantal  ingevoerde  tekens  in  de 

positieve  dagboeken geen significante  invloed had op de variabiliteit  in  positieve 

emoties of studiegerelateerde bevlogenheid. Ten slotte bleek dat (4) de somscore 
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van de subschaal 'promotiefocus' een significante bijdrage levert aan de variabiliteit 

in positieve emoties en studiegerelateerde bevlogenheid. 

Deze resultaten zijn in het licht van de bevindingen van Seligman et al. (2005) 

alsmede ook het werk van Emmons en McCullough (2003) interessant te noemen. In 

tegenstelling  tot  de  resultaten  van  eerder  genoemde  onderzoeken  was  er  in  dit 

onderzoek  namelijk  geen  sprake  van  een  verhoging  in  het  niveau  van  positieve 

emoties als gevolg van de interventie, noch op korte, noch op lange termijn. Uit de 

twee  eerdere  studies  bleek  echter  een  significante  toename  in  het  niveau  van 

positieve emoties op korte termijn,  waarbij  in het onderzoek door Seligman et al. 

(2005) ook een langetermijneffect  gevonden werd,  dat tot  wel  zes maanden later 

aanhield. Een mogelijke verklaring voor dit verschil wordt gegeven in het artikel van 

Seligman  et  al.  (2005).  Zij  beschrijven  namelijk  dat  zelfs  participanten  in  de 

controlegroep significant gelukkiger zijn geworden door de interventie. Dit resultaat 

wordt  toegeschreven  aan  het  feit  dat  alle  participanten  die  mee  deden  aan  het 

onderzoeken dit deden in de hoop en verwachting gelukkiger te worden. Dit was in 

het  huidige onderzoek niet  het geval  omdat  het  doel  van het  onderzoek voor  de 

deelnemers  geheim  werd  gehouden.  Een  andere  verklaring  voor  dit  verschil  in 

uitkomsten  kan  gevonden  worden  in  de  initiële  niveaus  van  welbevinden.  Waar 

Seligman  et  al.  (2005)  beschreven  dat  er  sprake  was  van  gemiddeld  mild 

depressieve  participanten,  scoorden  de  respondenten  in  het  huidige  onderzoek 

'gemiddeld' bij de voormeting op bevlogenheid zoals blijkt uit de normscores voor de 

UBES-S (W.B. Schaufeli, persoonlijke communicatie, 5 juni 2009). Hierdoor was er 

mogelijk  minder  ruimte voor  een verhoging van het  niveau van bevlogenheid als 

gevolg van de interventie.

Ten slotte is een bijzonder interessante bevinding van het huidige onderzoek 

dat een promotiefocus een belangrijke rol speelt in het verhogen van het niveau van 

positieve emoties en studiegerelateerde bevlogenheid. De mate waarin een persoon 

een focus op promotie  heeft  is  namelijk  significant  van invloed op de variabiliteit 

binnen de niveaus van positieve emoties en studiegerelateerde bevlogenheid. Een 

mogelijke oorzaak hiervan is dat een focus op promotie er voor zorgt dat een individu 

meer gericht is op verbetering en hierdoor meer betrokken en gemotiveerd bij  de 

uitvoering  van de activiteit  waardoor  diegene meer vatbaar  voor  de  effecten  van 

dergelijke  interventies  is.  Aangezien  nog  niet  eerder  onderzoek  naar  de  rol  van 
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promotiefocus in relatie tot positieve emoties en bevlogenheid verricht is, kan deze 

bevinding een waardevolle bijdrage leveren aan het onderzoeksveld. 

Sterktes en zwaktes

Naast de beschreven verschillen met soortgelijke onderzoeken, kende het huidige 

onderzoek ook een aantal specifieke sterktes en zwaktes. Een sterk eerste punt was 

de  longitudinale  opzet,  met  willekeurige  toewijzing  van  de  participanten  aan  de 

verschillende condities. Ook is er naast de onderzochte positieve conditie gebruik 

gemaakt  van  zowel  een  negatieve  conditie  als  een  controle  conditie.  Het 

voornaamste  voordeel  van  longitudinale  data  boven  andere  methoden  van 

dataverzameling is dat er verandering gemeten wordt. Gezien zowel het basisniveau 

van de afhankelijke variabele bekend is als het niveau na de interventie, kan gericht 

gekeken  worden  wat  het  effect  van  de  interventie  was.  Het  gebruik  van  een 

controlegroep is hierbij van belang om eventuele omgevingsvariabelen uit te sluiten 

als  oorzaken  van  verandering  in  de  afhankelijke  variabelen  gedurende  de 

interventieperiode. Verder is er voor gezorgd dat de interventie werd uitgevoerd op 

vijf aaneensluitende weekdagen en alle metingen zijn verricht op zondagen. Dit om 

de invloed van eventuele schommelingen in emoties of  bevlogenheid veroorzaakt 

door het weekend zo veel mogelijk uit te sluiten. Ook is het doel van de studie naar 

de  participanten  toe  geheim  gehouden.  Hier  is  voor  gekozen  om  een  zo  puur 

mogelijk  effect  van de interventie  te kunnen meten.  Ten slotte  zijn  alle metingen 

digitaal  afgenomen,  zonder  enige  menselijke  tussenkomst.  Dit  is  gedaan  om  te 

voorkomen dat  een dergelijke interactie  de resultaten van het  onderzoek zouden 

kunnen beïnvloeden. 

Het onderzoek kende echter ook enkele zwakkere punten. Zo was er in het 

onderzoek sprake van een gelimiteerde hoeveelheid deelnemers. In totaal hebben 

74 deelnemers het gehele onderzoek afgerond, dit in vergelijking tot 129 deelnemers 

in het onderzoek Seligman et al. (2005) en 166 in dat van Emmons en McCullough 

(2003).  Verder  kende  de  interventie  een  looptijd  van  slechts  vijf  dagen.  Door 

Emmons en McCullough (2003) werd over de looptijd aangegeven niet verwacht kan 

worden  dat  personen  langdurige  gedrags-  en  denkpatronen  aanpassen  in  een 

dergelijke korte tijd. 
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Vervolgonderzoek

De genoemde sterktes en zwaktes bieden aanwijzingen voor vervolgonderzoek. Zo 

zou er in vervolgonderzoek bij voorkeur gebruik gemaakt moeten worden van een 

grotere  steekproef.  Dit  om  eventuele  individuele  verschillen  zo  veel  mogelijk  te 

neutraliseren en effecten beter aan het licht te brengen. Verder zal dit  onderzoek 

gebruik maken van minimaal een controlegroep, en bij voorkeur ook een negatieve 

conditie van het onderzoek (bijvoorbeeld een negatief dagboek zoals gebruikt in dit 

onderzoek).  Mogelijk  kan  er  ook  gedacht  worden  aan  een  conditie  waarin  de 

deelnemers in andere mate (bijvoorbeeld één keer per week in plaats van één keer 

per dag) in een dagboek moeten schrijven. Tevens dient er net als in het huidige 

onderzoek gebruik gemaakt te worden van een longitudinale opzet met willekeurige 

toewijzing van de participanten. 

Ook kan er gebruik gemaakt worden van het zogenaamde Self-Concordance 

Model (SCM; Sheldon & Elliot,  1999). Dit model bekijkt de samenhang tussen de 

beoogde doelen en de interesses en kernwaarden van een persoon. In navolging 

van het SCM model kunnen verschillende aanpassingen aan het huidige onderzoek 

voorgesteld worden, met als doel het onderzoek krachtiger te maken. Zo kan er in 

tegenstelling  tot  het  volledig  geautomatiseerde  proces  zonder  menselijke 

tussenkomst  zoals  gebruikt  in  het  huidige  onderzoek,  worden  gedacht  over  een 

bijeenkomst  kort  voordat  het  daadwerkelijke  onderzoek  begint.  De  participanten 

kunnen hierin persoonlijk worden uitgelegd wat er van hen verwacht wordt (hetgeen 

mogelijk  onduidelijkheden in  de procedure wegneemt die  er  voor  zouden kunnen 

zorgen  dat  de  interventie  geen  veranderingen  te  weeg  brengt)  en  kan  het  hen 

enthousiast en betrokken maken voor de interventie. Verder blijkt uit het onderzoek 

van Seligman et al. (2005) bleek dat de deelnemers zo gemotiveerd waren dat zelfs 

de deelnemers in de controlegroep tijdelijk gelukkiger werden. Hieruit volgt dat het 

mogelijk ook interessant kan zijn om deelnemers vooraf wel op de hoogte te brengen 

van  de  interventie.  Alhoewel  dit  wetenschappelijk  minder  puur  is,  zorgt  het  er 

mogelijk wel voor dat de deelnemers meer gemotiveerd raken en er daardoor een 

groter effect gevonden kan worden. 
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Gezien  uit  het  huidige  onderzoek  is  gebleken  dat  een  promotiefocus  een 

sterke  invloed  had  op  de  variantie  van  zowel  positieve  emoties  als 

studiegerelateerde  bevlogenheid,  is  het  interessant  om  de  rol  van  dit 

persoonskenmerk verder te bestuderen in vervolgonderzoek. Wanneer herhaaldelijk 

mocht blijken dat deze promotiefocus een dergelijke rol speelt in het verhogen van 

het niveau van positieve emoties en studiegerelateerde bevlogenheid kan er worden 

gedacht over een interventie waarbij  participanten eerst  worden ingesteld op een 

promotiefocus.  Dit  kan bijvoorbeeld gedaan kan worden  door  de  participanten te 

primen met behulp van de vraag "denk na over een positief academisch doel dat je 

wilt gaan bereiken" en hen  vervolgens te verzoeken om "te beschrijven hoe je dit 

doel  succesvol  kunt  nastreven",  hetgeen  in  navolging  is  van  de  methode  zoals 

gebruikt  door  Lockwood  et  al.  (2002).  Pas  daarna  wordt  begonnen  met  een 

interventie  gericht  op  het  verhogen  van  het  niveau  van  positieve  emoties  of 

studiegerelateerde bevlogenheid. Mogelijk kan hierbij  tevens de andere subschaal 

van de regulatiefocus vragenlijst (preventiefocus) worden gebruikt om de verschillen 

aanwezig bij  de participanten duidelijker in kaart te brengen. Naast regulatiefocus 

kunnen er nog andere verklarende variabelen bekeken worden die mogelijk bepalen 

bij  welke  deelnemers  een  interventie  wel  werkt  en  bij  welke  niet.  Er  kan  hierbij 

bijvoorbeeld gedacht worden aan de factor 'Openheid voor verandering' uit de Big 

Five (Costa & McCrae, 1995) om te bekijken in welke mate een persoon open staat 

voor nieuwe ideeën en verandering. 

Ten slotte kan er gewerkt worden aan het ontwikkelen van interventies welke 

(mogelijk  in  bepaalde  volgordes)  gebruik  maken  van  verschillende  onderdelen 

gericht op het verhogen van het niveau van positieve emoties of (studiegerelateerde) 

bevlogenheid. Hierbij  kan gedacht worden aan de verschillende interventies zoals 

beschreven in Seligman et al. (2005), Emmons en McCullough (2003) of Fordyce 

(1977,  1983).  Voorbeelden  van  dergelijke  interventies  zijn  het  schrijven  van 

dankbrieven, het focussen op optimistisch denken, meer gericht zijn op het heden 

etc., of het schrijven over een moment waar je op je best was. Concluderend kan 

gesteld worden dat het huidige onderzoek een bescheiden maar relevante bijdrage 

heeft geleverd aan het onderzoek naar interventies binnen de positieve psychologie 

en  hierbij  diverse  nieuwe  paden  heeft  aangetoond  welke  door  andere 
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wetenschappers  bewandeld  kunnen  worden  in  de  zoektocht  naar  meer 

bevlogenheid.
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Bijlage 1: De flyer

In één week 3 ppu verdienen? En kans maken op een waardebon 
ter waarde van 50 euro? Doe dan mee aan een onderzoek naar 
bevlogenheid!

Wie: studenten

Wanneer: 22 feb t/m 1 mrt (7 dagen) 

Hoe: 15 min per dag, thuis op de computer 

Mail naar: bevlogenheid@gmail.com
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