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SAMENVATTING  

Dit onderzoek biedt als eerste een richtlijn voor de ontwikkeling van praktische strategieën 

om de kans op het omstander-effect te verkleinen. Deze thesis stelt dat publieke inhibitie, 

één van de oorzaken van dit fenomeen, het gevolg is van de activatie van het Behavioral 

Inhibition System (BIS). Dit systeem probeert gedrag met negatieve uitkomsten te onder-

drukken. Bij de helft van de deelnemers werd getracht de activatie van het BIS te verminde-

ren door ongeremd gedrag saillant te maken. Hierdoor gingen zij het slachtoffer vaker en 

sneller helpen en deden zij hier meer moeite voor dan deelnemers uit de controle conditie. In 

de discussie wordt besproken dat een landelijke campagne omtrent ongeremd gedrag de 

kans op het omstander-effect kan verkleinen.   
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LEVENS REDDEN DOOR ONGEREMD GEDRAG.  

De kans op het omstander-effect verkleinen door het verminderen  

van publieke inhibitie door het saillant maken van deïnhiberend gedrag.   

Op 17 januari 2005 verscheen in het Limburgs Dagblad het volgende bericht:  

Omstanders kijken toe hoe fietser bijna stikt. Een 15-jarig meisje is vorige week 

al fietsend op de Beersdalweg in Heerlen bijna gestikt door haar eigen lange 

sjaal. De sjaal kwam tussen de ketting van de fiets van het meisje te zitten. Ze 

viel en bleef op de weg liggen. Een agent, die bezig was met een roodlichtcontro-

le, schoot haar te hulp en maakte de sjaal los. Medische hulp was niet nodig; de 

Heerlense kon verder fietsen. Het ongeluk gebeurde rond tien uur 's morgens. De 

politie verbaast zich erover dat diverse getuigen enkel bleven toekijken, terwijl 

het meisje op de grond lag.  (Limburgs Dagblad, 2005)  

Het feit dat omstanders toekijken en niet ingrijpen als er iets gebeurt, is iets dat vaak 

en in verschillende situaties in het dagelijkse leven voorkomt. Een ander voorbeeld is de 

brand van oktober 2007 in het Armando museum, dat zich bevindt in de Elleboogkerk in 

Amersfoort. Deze brand werd door omstanders vanaf een uur of één geconstateerd; de 

brandweer werd echter pas ruim 25 minuten later gealarmeerd toen zij een melding kreeg 

van een rookmelder. Als de omstanders de brandweer hadden gebeld, zou de brandweer 

eerder en met meer materiaal uitgerukt zijn (Van der Velde, 2007).  

Dat de omstanders in bovenstaande beschreven voorvallen enkel toekeken en niet 

ingrepen is een fenomeen dat veelvuldig is onderzocht en wordt het omstander-effect ge-

noemd. Het omstander-effect betekent dat de kans dat een noodgeval gemeld wordt of dat 

een slachtoffer hulp krijgt, kleiner wordt naarmate er meer mensen getuige van zijn (Latané 

& Darley, 1970). Latané en Nida (1981) benoemen de volgende drie aspecten als de oorza-

ken van het omstander-effect: verspreiding van de verantwoordelijkheid, sociale invloed en 

publieke inhibitie. Het derde aspect, publieke inhibitie, houdt in dat individuen bang zijn dat 

anderen hun gedrag kunnen zien en dat het negatief geëvalueerd wordt. Dat zorgt ervoor dat 

ze zich geremder gaan gedragen en daardoor wordt de kans vergroot dat zij niet ingrijpen in 

een omstandersituatie (Latané & Nida, 1981).   

Latané en Nida (1981) zijn van mening dat geen enkel onderzoek bijgedragen heeft 

aan de ontwikkeling van praktische strategieën om het ingrijpen van omstanders te vergro-

ten. Levine, Cassidy, Brazier en Reicher (2002) stellen dat dit pessimisme over de bruik-
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baarheid van de omstander theorie tot een geleidelijke afname in het onderzoekswerk in dit 

gebied heeft gezorgd. Deze twee stellingen vormen de aanleiding voor dit onderzoek.   

Deze thesis stelt allereerst dat het verminderen van de publieke inhibitie ervoor zorgt 

dat mensen vaker en sneller hulp bieden aan een slachtoffer in een omstandersituatie. Dit is 

een belangrijke bevinding voor de maatschappij. Als mensen in openbare ruimtes zich min-

der geremd voelen, zorgt dit ervoor dat het omstander-effect minder vaak optreedt. Slachtof-

fers worden dan vaker en sneller geholpen en noodsituaties worden vaker en sneller bij de 

hulpdiensten gemeld. Het is dus zeer essentieel om precies te achterhalen hoe publieke in-

hibitie in openbare ruimtes verminderd kan worden.  

Daarnaast pleit deze thesis ervoor om aan te tonen dat de negatieve stempel die op 

deïnhiberend gedrag gedrukt is, niet geheel terecht is. Peters en anderen (2006) definiëren 

deïnhibitie als: Het produceren van sociaal ongewenste opmerkingen en/of acties . Het hui-

dige onderzoek laat het tegenovergestelde zien. Als bewezen is dat het verminderen van de 

publieke inhibitie de kans op het helpgedrag van mensen vergroot, laat dit zien dat onge-

remd gedrag positieve uitkomsten kan hebben. Deze thesis stelt dus dat deïnhibitie niet en-

kel ongewenste uitwerkingen, maar ook positieve gedragingen tot gevolg kan hebben.   

Het onderzoek naar het omstander-effect is op gang gekomen nadat er in 1964 in 

New York een vrouw, Kitty Genovese, op straat werd doodgestoken en géén van de 38 ge-

tuigen een poging had gedaan om in te grijpen. Dit terwijl de dader meer dan een half uur 

nodig had om Kitty te vermoorden. Een verklaring hiervoor werd door veel personen gezocht 

in het feit dat mensen steeds apathischer en onverschilliger zouden worden ten opzichte van 

de medemens (Darley & Latané, 1968). Uit een van de eerste onderzoeken betreffende dit 

onderwerp bleek dat deze aanname onterecht was. Darley en Latané (1968) vonden in hun 

experiment dat de deelnemers die hoorden dat iemand in een andere kamer een hartaanval 

had en wisten dat vier andere personen deze aanval ook konden horen, minder snel hulp 

gingen halen dan de deelnemers die de aanval hoorden en wisten dat alleen zij dit konden 

horen.  

Ondanks dat er 40 jaar geleden al wetenschappelijk bewijs is gevonden voor het feit 

dat het niet ingrijpen in noodsituaties niet komt doordat mensen onverschillig zijn geworden, 

is nog niet iedereen hiervan op de hoogte. Nadat René Steegmans in oktober 2002 door 

zinloos geweld om het leven kwam en omstanders hierbij niet ingrepen om te helpen, vroeg 

voormalig minister van Binnenlandse Zaken, Johan Remkes, zich af of we onverschillig zijn 

geworden voor bruut geweld. Tevens zei hij dat hij de daders een gigantische rotschop

 

zou 

hebben gegeven als hij tot de omstanders behoorde (Stokmans, 2008). Aan de hand van de 

wetenschappelijke onderzoeksresultaten kan geconcludeerd worden dat het niet waarschijn-

lijk is, dat het niet ingrijpen van de omstanders door onverschilligheid veroorzaakt werd. 
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Vermoedelijk kwam dat door het omstander-effect. De voormalige minister zou die giganti-

sche rotschop alleen gegeven hebben als hij geen publieke inhibitie ervoer, zich persoonlijk 

verantwoordelijk voelde om in te grijpen en zich niets aan getrokken zou hebben van de so-

ciale invloed.   

De psychologische achtergrond van het omstander-effect 

Zoals eerder in deze thesis gesteld, zijn er tot op heden drie verschillende oorzaken 

van het omstander-effect benoemd.  

De eerste oorzaak is het plaatsvinden van de verspreiding van de verantwoordelijk-

heid (Latané & Nida, 1981). Dit houdt in dat naarmate er meer mensen in een situatie aan-

wezig zijn, ieder individu zich minder genoodzaakt en verantwoordelijk voelt om te helpen 

(Garcia, Weaver, Moskowitz & Darley, 2002). Daarnaast worden door de verspreiding van de 

verantwoordelijkheid de kosten voor het niet ingrijpen gedeeld door alle aanwezigen, en dat 

maakt ingrijpen onwaarschijnlijker (Fischer, Greitemeyer, Pollozek & Frey, 2006). In een on-

derzoek van Ross en Braband (1973) werd direct bewijs gevonden voor de invloed van de 

verspreiding van de verantwoordelijkheid op het omstander-effect. Ross en Braband creëer-

den een situatie waarbij een deelnemer alleen, samen met een ziende of samen met een 

blinde persoon in een wachtruime zat die zich na enige tijd met een geurloze rook begon te 

vullen. Uit de resultaten bleek dat de deelnemers in de conditie met een ziende persoon er 

langer over deden om te besluiten hulp te gaan halen dan de deelnemers die samen met de 

blinde persoon of alleen in de wachtruimte zaten. Tussen deze laatste twee condities, alleen 

of met een blinde persoon, werd geen verschil in reactietijd gevonden en ging men even snel 

hulp halen. De verklaring die Ross en Braband hiervoor geven is dat een blinde persoon niet 

in staat is om de geurloze rook op te merken en daardoor niet verantwoordelijk is. Er vond 

dus geen verspreiding van de verantwoordelijkheid plaats en dat zorgde ervoor dat de deel-

nemer op het voorval reageerde alsof hij alleen was.   

In een ander experiment van Ross en Braband (1973) bezeerde een klusjesman zich 

hoorbaar in de ruimte naast de wachtkamer. In dit geval was de blinde persoon medever-

antwoordelijk omdat hij in deze situatie wel hulp kon bieden. Het gevolg was dat verspreiding 

van de verantwoordelijkheid optrad en de deelnemers die samen met een blinde persoon in 

de wachtruimte zaten, langer wachtten voordat ze hulp gingen bieden dan personen die al-

leen in de wachtruimte zaten. Op het moment dat iemand anders aanwezig is die in staat is 

om hulp te bieden, vindt er dus verspreiding van de verantwoordelijkheid plaats en duurt het 

langer voordat men hulp gaat bieden dan als men alleen is (Ross & Braband, 1973). 

Latané en Nida (1981) beschrijven sociale invloed als de tweede oorzaak van het 

omstander-effect. Sociale invloed is het proces waarbij ieder individu ziet dat de andere om-

standers niet ingrijpen en dit gedrag gebruikt als een indicatie dat het verwachte gedragspa-
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troon is om niet in te grijpen (Chekroun & Brauer, 2002). Het effect van de sociale invloed op 

het omstander-effect werd onderzocht in een studie van Prevos (2006). Daarin liet de proef-

leider in een openbare ruimte een stapel papier vallen in de buurt van een persoon die alleen 

stond en op dat moment niet bezig was met een specifieke activiteit. Naast de proefleider en 

de deelnemer was er tevens een derde persoon aanwezig die zich als een toevallige om-

stander gedroeg, maar in werkelijkheid zat hij in het complot. Hij liet het gepaste gedrag aan 

de deelnemer zien door juist wel of juist niet te gaan helpen. Uit de resultaten bleek dat het 

gedrag van de omstander van grote invloed was op het gedrag van de deelnemer. Als de 

omstander de proefleider ging helpen met het oprapen van de papieren, gingen er meer 

deelnemers helpen dan als de omstander niets deed (Prevos, 2006). De sociale invloed 

draagt dus net als de verspreiding van de verantwoordelijkheid ook bij aan het omstander-

effect.   

De derde oorzaak van het omstander-effect die door Latané en Nida (1981) wordt 

beschreven is publieke inhibitie. Dit betekent dat de aanwezigheid van andere mensen een 

belemmering kan zijn voor het helpgedrag, omdat de omstander bang is dat als hij helpt, zijn 

gedrag negatief geëvalueerd kan worden door de andere omstanders (Markey, 2000). In een 

onderzoek van Latané en Darley (1976) werd door middel van vier verschillende condities 

het effect van sociale invloed en het effect van publieke inhibitie in- of uitgeschakeld. De so-

ciale invloed was aan- of afwezig doordat de deelnemer de andere persoon wel of niet kon 

zien. Daarnaast ervoer de deelnemer wel of geen publieke inhibitie doordat hij wel of niet 

door de andere persoon gezien kon worden. Uit de resultaten bleek dat de meeste hulp ge-

geven werd in de conditie waar de deelnemers niemand konden zien en niet gezien konden 

worden. De sociale invloed en de publieke inhibitie konden in deze conditie geen invloed 

uitoefenen op het gedrag van de deelnemer. De minste hulp werd geboden in de conditie 

waar de deelnemers beïnvloed werden door zowel de sociale invloed als de publieke inhibi-

tie: de deelnemers konden de andere persoon zien en zij konden gezien worden. In de ove-

rige twee condities was alleen de sociale invloed of alleen de publieke inhibitie aanwezig. Bij 

deze condities lag de hoeveelheid geboden hulp in tussen de hoeveelheid geboden hulp van 

de andere twee condities (Latané & Darley, 1976). Dit betekent dat zowel de sociale invloed 

als de publieke inhibitie afzonderlijk bijdragen aan de totstandkoming van het omstander-

effect.   

Behavioral Inhibition System 

Deze thesis stelt dat publieke inhibitie het gevolg is van de activatie van het Behavio-

ral Inhibition System (BIS) uit de theorie van Gray (1987). Gray stelt dat het BIS één van de 

systemen is die ten grondslag liggen aan het emotionele gedrag. Het BIS is volgens hem 

gevoelig voor signalen van straf, niet-beloning  en nieuwigheid en remt het gedrag dat even-
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tueel negatieve of pijnlijke uitkomsten tot gevolg kan hebben (1987). Gray (1987) heeft zich 

echter voornamelijk op de biologische achtergrond en het gedrag van dieren gericht. Om die 

reden hebben Carver en White (1994) getracht om de theorie te operationaliseren. Zij heb-

ben een zelfrapportage schaal met 7 items ontwikkeld om de dispositionele gevoeligheid van 

het BIS bij mensen te meten. Uit een studie waarin de deelnemers een straf in het vooruit-

zicht hadden, bleek dat deze schaal succesvol de mate van nervositeit voorspelde (Carver & 

White, 1994).  

In een situatie waarin een persoon hulp nodig heeft en wanneer er meerdere om-

standers zijn, zal de publieke inhibitie die omstanders ervaren, het gevolg zijn van de activa-

tie van het BIS. Het BIS zal er bij de meeste mensen voor zorgen dat zij geen hulp gaan bie-

den, omdat dit gedrag eventueel een negatieve uikomst tot gevolg heeft. Het bieden van hulp 

kan namelijk door de overige omstanders als negatief gezien worden omdat het slachtoffer 

bijvoorbeeld helemaal geen hulp nodig heeft. Het BIS zal op dat moment dus het gedrag 

remmen dat deze negatieve evaluatie tot gevolg kan hebben en dat gedrag is in dit geval het 

bieden van hulp aan het slachtoffer. Als mensen zich minder geremd zouden gedragen, zou 

dit betekenen dat de kans groter is dat ze het slachtoffer hulp bieden. Aangezien dit een po-

sitief gevolg is van ongeremd gedrag, weerlegt dit de eerder besproken negatieve stempel 

die op ongeremd gedrag gedrukt is. Deze thesis stelt dat deïnhibitie naast eventuele onge-

wenste uitkomsten, ook bijdraagt aan positieve gedragingen. 

Een belangrijke oplossing om de kans op het omstander-effect te verkleinen, is door 

ervoor te zorgen dat het Behavioral Inhibition System minder geactiveerd wordt, of juist weer 

gedeactiveerd wordt. Op het moment dat mensen zich minder zorgen maken over de nega-

tieve evaluaties van de andere omstanders, zullen zij zich minder geremd voelen en zal het 

effect van de publieke inhibitie op het omstander-effect kleiner zijn. In een onderzoek van 

Van den Bos en anderen (2008) is stimulusmateriaal gebruikt, waarmee mensen herinnerd 

werden aan hun gedrag in een situatie waarin ze minder remmingen ervoeren dan normaal. 

Uit de pretest bleek dat die stimulus tot een staat van verminderde publieke inhibitie leidde. 

Dit werd gemeten met een zogenaamde state versie van de BIS-schaal van Carver en Whi-

te (1994). In deze versie zijn de vragen zo geformuleerd dat ze alleen de gevoelens en ge-

dachten omtrent de publieke inhibitie op dat moment meten. In het experiment van Van den 

Bos en anderen (2008) werden de deelnemers eerst aan het hierboven beschreven stimu-

lusmateriaal blootgesteld en vervolgens werd hun gedrag in een bepaalde situatie gemeten. 

Uit de resultaten bleek dat mensen die nagedacht hadden over hun eigen ongeremde ge-

drag, later minder remmingen in hun gedrag vertoonden dan de mensen die dat niet gedaan 

hadden. Dit stimulusmateriaal zorgt er dus voor dat deelnemers in een staat van verminder-

de publieke inhibitie raken, waardoor zij in hun gedrag minder geremd zijn.  
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Het huidige onderzoek 

Zowel in het onderzoek van Van den Bos en anderen (2008) als in andere bestaande 

onderzoeken is nog nooit het effect van het verminderen van publieke inhibitie op het help-

gedrag in een situatie met meerdere omstanders onderzocht. Om die reden luidt de onder-

zoekvraag van deze thesis als volgt: Wordt de kans op het omstander-effect verkleind als 

getracht wordt de activatie van het BIS te verminderen? Het is van groot, maatschappelijk 

belang om deze vraag te beantwoorden, aangezien er in het dagelijkse leven veelvuldig situ-

aties komen waarin mensen door het ervaren van publieke inhibitie, geen hulp bieden aan 

een slachtoffer. Door de kennis die opgedaan zal worden in dit onderzoek, zal een prakti-

sche strategie ontworpen kunnen worden waardoor meer slachtoffers geholpen zullen wor-

den. Daarnaast zal dit onderzoek ertoe bijdragen om de heersende misvattingen over het 

gedrag van omstanders in een noodsituatie te weerleggen. Zoals eerder in deze thesis naar 

voren is gekomen, stelde oud-minister Johan Remkes naar aanleiding van zinloos geweld 

waarbij omstanders niet ingrepen, namelijk de vraag of mensen onverschillig zijn geworden 

voor bruut geweld. Daar dit onderzoek kan bijdragen aan de ontwikkeling van praktische 

strategieën om de kans op het omstander-effect te verkleinen, zal deze misvatting uit het 

leven worden geholpen. Ten slotte zal dit onderzoek kunnen aantonen dat ongeremd gedrag 

ook positieve effecten kan hebben.  

In dit onderzoek zal getracht worden de activatie van het BIS te verminderen door bij 

deelnemers hun eigen ongeremd gedrag saillant te maken. Dit wordt gedaan door de deel-

nemers een situatie uit het verleden te laten beschrijven waarin zij geen remmingen voelden. 

Vervolgens moeten zij beschrijven hoe ze zich gedroegen in die situatie en welke emoties ze 

op dat moment voelden. Nadat de deelnemers deze saillantie manipulatie hebben doorlopen, 

komen zij in een omstandersituatie terecht waarin een persoon hulp nodig heeft. De ver-

wachting is dat de deelnemers bij wie ongeremd gedrag saillant gemaakt is, de persoon va-

ker zullen helpen, meer moeite zullen doen om de persoon te helpen en het helpgedrag snel-

ler zullen vertonen vergeleken met deelnemers bij wie het ongeremde gedrag niet saillant 

gemaakt is.  
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METHODE  

Deelnemers en experimenteel ontwerp  

De deelnemers in dit onderzoek waren nietsvermoedende reizigers die op het Centraal 

Station van Utrecht in een wachtruimte zaten. Er hebben 59 personen (27 mannen en 32 

vrouwen) in de leeftijd van 14 tot 87 jaar (M = 34,17 jaar, SD = 18,09) deelgenomen aan dit 

onderzoek.   

Er waren twee selectiecriteria die bepaalden of iemand een geschikte deelnemer was 

voor dit onderzoek. Het eerste criteria hield in dat de persoon niet samen aan het reizen was 

met een familielid, vriend of anderszins bekende. Mensen die samen reisden met iemand 

anders werden niet benaderd omdat uit een onderzoek van Latané en Darley (1968) blijkt dat 

als vrienden zich samen in een situatie met vreemden bevinden waarin hulp geboden moet 

worden zij dit eerder doen dan als zij zich alleen in die situatie zouden bevinden. Als die per-

sonen wel in het onderzoek betrokken zouden worden, zou dit voor een verstorend effect 

kunnen zorgen. Het tweede criteria was dat de zitplaats in de wachtruimte tegenover de per-

soon vrij moest zijn. Op die plaats kon de acteur dan enkele minuten later plaatsnemen.   

De deelnemers werden willekeurig verdeeld over één van de twee saillantie condities: 

ongeremd gedrag saillant vs. ongeremd gedrag niet saillant.   

Procedure en materiaal  

Het onderzoek is uitgevoerd in de wachtruimtes op de perrons van het Centraal Station 

van Utrecht. In deze wachtruimtes bevinden zich zes bankjes met elk drie zitplaatsen. De 

data werden verzameld op werkdagen tussen 11:00 en 16:00 uur. Er is gekozen voor dit 

tijdstip omdat de samenstelling van de groepen reizigers naar verwachting tussen deze tijd-

stippen redelijk gelijk blijft (Piliavin, Rodin & Piliavin, 1969).   

Telkens werd een wachtruimte uitgezocht waarin minstens twee personen aanwezig 

waren. Iemand die geen relatie had met de overige mensen in de wachtruimte en waarbij de 

plaats tegenover hem/haar vrij was, werd door de proefleider aangesproken met het volgen-

de: 

Hallo, mag ik misschien iets vragen? Ik ben bezig met een onderzoek 

voor mijn studie en ik ben op zoek naar mensen die mijn vragenlijst willen 

invullen. Het zal ongeveer 5 minuten duren. Hebt u misschien even tijd?

 

Indien de persoon mee wilde werken, kreeg hij/zij de vragenlijst en ging de proefleider een 

aantal plaatsen verderop zitten. In dit onderzoek zijn twee verschillende vragenlijsten ge-

bruikt. In beide condities werd eerst naar de leeftijd en het geslacht gevraagd. Vervolgens 

werden drie vragen gesteld die per conditie verschilden. In de conditie waarin ongeremd ge-
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drag saillant gemaakt werd, werd aan de deelnemers gevraagd de volgende drie vragen te 

beantwoorden: 1) Zou je hieronder zo kort mogelijk een situatie willen beschrijven waarin je 

geen remmingen voelde? 2) Zou je hieronder zo kort mogelijk willen omschrijven hoe je je 

gedroeg in die situatie zonder remmingen? 3) Wil je hieronder, zo kort mogelijk, beschrijven 

welke emoties je voelde toen je geen remmingen voelde?   

In de controle conditie 

 
de conditie waarin ongeremd gedrag niet saillant gemaakt 

werd 

 

werd aan de deelnemers gevraagd om de volgende drie vragen te beantwoorden: 1) 

Zou je hieronder zo kort mogelijk een gewone dag uit je leven willen beschrijven? 2) Zou je 

hieronder zo kort mogelijk willen omschrijven hoe je je gedraagt op zo n normale dag? 3) Wil 

je hieronder, zo kort mogelijk, beschrijven welke emoties je voelt op zo n normale dag?  

Terwijl de deelnemer bezig was met het invullen van de vragenlijst, kwam de acteur de 

wachtruimte binnen en ging hij tegenover de deelnemer zitten; hierbij maakte hij op geen 

enkele manier contact met de deelnemer en de proefleider. De acteur pakte vervolgens een 

collegeblok en acht pennen op zijn schoot en begon wat te tekenen en de proefleider telde 

ondertussen het aan personen dat in de wachtruimte aanwezig was. Op het moment dat de 

deelnemer klaar was met het invullen van de vragenlijst, nam de proefleider deze in en ver-

liet zij de wachtruimte. Buiten ging ze op zo n manier staan dat ze niet opviel maar dat ze 

wel zicht had op wat er in de wachtruimte gebeurde. Ongeveer één minuut nadat de proef-

leider de wachtruimte had verlaten, speelde de acteur dat hij haast had omdat hij zich bij-

voorbeeld op het verkeerde perron bevond. Hij stond op en liet daarbij meerdere pennen 

vallen. De acteur gaf de deelnemer enige tijd om te gaan helpen door eerst zijn collegeblok 

in zijn tas op te bergen voordat hij de pennen op ging rapen. Nadat de acteur al zijn pennen 

weer bij elkaar had, verliet hij de wachtruimte.   

Er werden in dit onderzoek drie afhankelijke variabelen gemeten. De proefleider ob-

serveerde of de deelnemer wel of geen hulp bood én het aantal seconden dat verstreek 

voordat hulp geboden werd. De acteur telde het aantal pennen dat opgeraapt werd. 
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RESULTATEN  

De eerste afhankelijke variabele mat of de deelnemer wel of geen hulp bood door 

pennen op te rapen. Bij Acteur 1 werd op deze dichotome variabele een significant effect 

gevonden; hij kreeg vaker hulp van deelnemers uit de conditie waarin ongeremd gedrag sail-

lant gemaakt was dan van deelnemers uit de controle conditie, 2 (1, N = 16) = 7.27, p < .01. 

Bij Acteur 2 werd dezelfde trend gevonden, maar deze resultaten waren niet significant, 2 (1, 

N = 13) = 1.04, p > .30. De resultaten van Acteur 3 én Acteur 4 lieten een trend zien die te-

genovergesteld was aan de resultaten van de eerste twee acteurs. Acteur 3 en Acteur 4 kre-

gen vaker hulp van deelnemers uit de controle conditie dan van de deelnemers uit de condi-

tie waarin ongeremd gedrag saillant gemaakt was. Deze resultaten waren voor beide acteurs 

echter niet significant. Acteur 3: 2 (1, N = 17) = 1.02, p > .30. Acteur 4: 2 (1, N = 13) = 0.33, 

p > .50. Het feit dat de resultaten van zowel de eerste twee acteurs als de laatste twee ac-

teurs dezelfde richting opwijzen is de reden dat die resultaten worden samengenomen in de 

verdere analyses tot twee groepen acteurs. In Tabel 1 zijn de resultaten op de afhankelijke 

variabele te zien; hierbij zijn de resultaten van de eerste twee acteurs en de laatste twee 

acteurs samengevoegd.   

Tabel 1.  

Percentage hulp per conditie per twee acteurs 

Acteur 1 en 2 Acteur 3 en 4 

   

Saillantie  
conditie 

Controle 
conditie 

Saillantie  
conditie 

Controle 
conditie 

ja 53,3% 7,1% 18,8% 35,7% 
Biedt de deelnemer hulp? 

 

nee

 

46,7% 92,9% 81,3% 64,3% 

  

Dichotome variabelen: biedt men wel of geen hulp?  

Op de dichotome variabele, het wel of niet bieden van hulp, verschilden de resultaten 

bij de eerste twee acteurs per conditie significant van elkaar, 2 (1, N = 29) = 7.22, p < .01. 

De acteurs kregen significant vaker hulp van deelnemers uit de conditie waarin ongeremd 

gedrag saillant was gemaakt dan van deelnemers uit de controle conditie. Dit is een matig 

sterk verband, Cramérs V = .50. Bij de laatste twee acteurs bleken de resultaten op de dicho-

tome variabele per conditie niet significant van elkaar te verschillen, 2 (1, N = 30) =1.10, p > 

.25. Zij kregen evenveel hulp van deelnemers uit de conditie waarin ongeremd gedrag sail-

lant gemaakt was als van deelnemers uit de controle conditie.  
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Er is gekeken of sekse van de deelnemer, het aantal omstanders en leeftijd van de 

deelnemer van invloed was op de variabele het wel of niet bieden van hulp. Voor sekse en 

het aantal omstanders bleek dat niet het geval te zijn. Mannen en vrouwen boden even vaak 

hulp, 2 (1, N = 59) = 0.16, p > .50. Ook had het aantal omstanders dat aanwezig was geen 

effect op hoe vaak er hulp geboden werd, 2 (1, N = 59) = 0.20, p > .40. Voor leeftijd werd er 

echter wel een effect gevonden. De mediaan van leeftijd was 25 jaar en de gemiddelde leef-

tijd was 34,17 jaar. Om die reden zijn er twee categorieën gemaakt met de scheiding op 30 

jaar. Deelnemers jonger dan 30 jaar boden vaker hulp (43,8%) dan deelnemers ouder dan 

30 jaar (11,1%), 2 (1, N = 59) = 7.61, p < .01. Tussen deze drie variabelen werden geen 

significant interactie-effecten gevonden, p s > .07.   

Interval variabelen: percentage opgeraapte pennen en aantal verstreken seconden. 

Naast de dichotome variabele zijn er twee intervalvariabelen gemeten: het percenta-

ge pennen dat opgeraapt werd en het aantal seconden dat verstreek voordat hulp geboden 

werd. Een MANOVA op deze intervalvariabelen laat vergelijkbare resultaten zien als de 

chikwadraattoets op de dichotome variabele. Bij de eerste twee acteurs is de multivariate 

toets significant, F(2, 26) = 5.37, p < .02. Bij de laatste twee acteurs is dit niet het geval, F(2, 

27) = 0.43, p >.60.  

Naast het significante resultaat op de multivariate toets, werden bij de eerste twee ac-

teurs twee significante resultaten op de univariate toets gevonden. De deelnemers uit de 

conditie waarin ongeremd gedrag saillant gemaakt was, raapten een significant hoger per-

centage pennen op (M = 25.63%, SD = 28.02) dan de deelnemers uit de controle conditie (M 

= 0.89%, SD = 3.34), F(1, 27) = 10.75, p < .01. Tevens begonnen de deelnemers uit de sail-

lantie conditie sneller met het oprapen van de pennen (M = 5.38 sec, SD = 2.80) dan de 

deelnemers uit de controle conditie (M = 7.62 sec, SD = 1.43), F(1, 27) = 7.21, p < .02. Dit 

significante resultaat van de univariate toetsen werd bij de laatste twee acteurs niet gevon-

den. Bij hen verschilde het percentage pennen dat de deelnemers uit de saillantie conditie 

opraapten (M = 3.35%, SD = 9.17) niet van de deelnemers uit de controle conditie (M = 

7.14%, SD = 14.47), F(1, 28) = 0.76, p > .30. Tevens begonnen de deelnemers uit de saillan-

tie conditie even snel met helpen (M = 6.97, SD = 2.24) vergeleken met de deelnemers uit de 

controle conditie (M = 6.22, SD = 2.55), F(1, 28) = 0.73, p > .30. 

Er is gekeken of sekse van de deelnemer, het aantal omstanders en leeftijd van de 

deelnemer van invloed was op de intervalvariabelen. Allereerst werd er voor sekse geen 

significant effect gevonden op zowel de multivariate toets, F(2, 54) = 0.79, p > .40, als op de 

univariate toetsen, F(1, 55) = 0.49, p > .40 en F(1, 55) = 0.00, p > .90. Daarnaast werd er 

ook geen effect gevonden van het aantal omstanders op zowel de multivariate toets, F(2, 54) 

= 2.65, p > .05, als op de univariate toetsen, F(1, 55) = 1.02, p > .30 en F(1, 55) = 0.12, p > 
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.70. Tot slot werd er geen effect gevonden van leeftijd van de deelnemer op de multivariate 

toets, F(2, 54) = 2.94, p > .06 en één van de univariate toetsen, F(1, 55) = 1.78, p > .10. 

Daarentegen werd er op de andere univariate toets wel een significant effect gevonden, F(1, 

55) = 5.18, p < .03. Hoe jonger de deelnemer, des te sneller hij/zij ging helpen met het opra-

pen van de pennen, Beta = 0.29. Zscore (leeftijd) = -1,00: M = 5.45, SD = 0.55 en zscore 

(leeftijd) = +1,00: M = 7.33, SD = 0.68.  

Tussen de variabelen sekse, leeftijd en aantal omstanders werden geen significant 

interactie-effecten gevonden bij deze intervalvariabelen, F(2, 24) s < 1.98, p s > .10. 
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DISCUSSIE  

De resultaten van de eerste twee acteurs bevestigen de hypothesen van dit onder-

zoek. In de conditie waarin ongeremd gedrag saillant gemaakt was, werd er vaker hulp ge-

boden aan het slachtoffer dan in de controle conditie. Tevens raapten de deelnemers uit de 

saillantie conditie procentueel meer pennen op en vertoonden zij het helpgedrag eerder dan 

de deelnemers uit de controle conditie. Een belangrijke kanttekening die hierbij gemaakt 

moet worden, is dat dit effect niet optrad bij de laatste twee acteurs. Bij hen werden geen 

significante verschillen tussen beide condities gevonden. Desondanks zijn de resultaten van 

de eerste twee acteurs overduidelijk en daarom luidt de conclusie als volgt: De kans op het 

omstander-effect kan verkleind worden door de publieke inhibitie te verminderen en in dit 

onderzoek is dit bewerkstelligd door ongeremd gedrag saillant te maken . Tevens kan ge-

concludeerd worden dat ongeremd gedrag in dit onderzoek positieve gevolgen had voor het 

gedrag van mensen. 

Men zou kunnen denken dat er een alternatieve verklaring voor deze resultaten is 

doordat de verschillende condities andere gevoelens oproepen. Men zou kunnen vermoeden 

dat de conditie waarin ongeremd gedrag saillant gemaakt wordt, gevoelens oproept die er-

voor zorgen dat mensen zich ongeremder gaan gedragen in vergelijking met de mensen uit 

de controle conditie. Deze redenering kan echter ontkracht worden door de resultaten uit een 

onderzoek van Van den Bos en anderen (2008). In hun onderzoek is gekeken of de saillantie 

manipulatie invloed heeft op hoe mensen zich voelen door ze na de manipulatie de Positive 

and Negative Affect Schedule in te laten vullen. Daaruit bleek dat de saillantie manipulatie 

niet voor bepaalde affectieve reacties verantwoordelijk kan zijn (Van den Bos et al., 2008).   

Zoals in de inleiding al naar voren kwam, hebben Latané en Nida (1981) in hun artikel 

drie verschillende oorzaken van het omstander-effect beschreven: verspreiding van de ver-

antwoordelijkheid, sociale invloed en publieke inhibitie. De afzonderlijke invloed van deze 

drie oorzaken op het omstander-effect zijn in verschillende onderzoeken bewezen (Ross & 

Braband, 1973; Prevos, 2006; Latané & Darley, 1976). In geen van deze onderzoeken wordt 

echter een manier besproken om de kans op het omstander-effect te verkleinen. Hoewel 

Latané en Nida (1981) meerdere malen spreken over publieke inhibitie én stellen dat geen 

enkel onderzoek tot dan toe heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van praktische strategie-

en, leggen zij in hun artikel nergens de link naar deïnhibitie. Tevens is in het overige om-

standeronderzoek nooit eerder het effect van deïnhibitie op dit fenomeen onderzocht. De 

huidige studie is het eerste onderzoek dat dit effect heeft onderzocht en gevonden heeft. 

Hoewel het effect van deïnhibitie nog nooit op het helpgedrag van omstanders is on-

derzocht, bestaat er wel onderzoek naar het effect van deïnhibitie op ander gedrag en ande-
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re reacties. Van den Bos en anderen (2008) onderzochten in hun onderzoek het welbekende 

trolley dilemma. Hierin kan een persoon vijf mensen redden door één andere (onschuldige) 

persoon op te offeren. Offert hij deze persoon niet op, dan is het zeker dat de vijf mensen 

zullen sterven. Offert hij deze persoon wel op, dan zullen de vijf mensen gered worden, maar 

die ene persoon zal zeker sterven. Uit dat onderzoek bleek dat deelnemers bij wie ongeremd 

gedrag saillant gemaakt was, minder remmingen voelden om de ene fictieve persoon op te 

offeren dan mensen in de controle conditie. Het huidige onderzoek vormt op twee manieren 

een aanvulling op het onderzoek van Van den Bos en anderen (2008). Allereerst kan nu ge-

steld worden dat de gevonden effecten van de saillantie manipulatie van ongeremd gedrag 

te generaliseren zijn naar werkelijk gedrag. Daarnaast blijkt nu dat de gunstige effecten van 

deïnhibitie tevens optreden als er sprake is van helpgedrag van mensen.   

Deze thesis stelt dat publieke inhibitie het gevolg is van de activatie van het Behavio-

ral Inhibition System uit de theorie van Gray (1987). Carver en White (1994) hebben deze 

theorie geoperationaliseerd en meer toegespitst op menselijk gedrag. De activatie van het 

BIS zorgt ervoor dat gedrag dat eventueel een negatieve uitkomst tot gevolg heeft, onder-

drukt wordt. Als een persoon zich met anderen in een situatie bevindt waarin iets gebeurt, zal 

dit systeem proberen het helpgedrag te onderdrukken. Het bieden van hulp kan namelijk 

door de andere omstanders als negatief beoordeeld worden. Om ervoor te zorgen dat een 

persoon toch hulp gaat bieden moet hij zich minder geremd voelen en zich minder zorgen 

maken over de beoordelingen van anderen. Dit is in dit onderzoek bereikt door deelnemers 

te herinneren aan hun eigen ongeremde gedrag. Hierdoor vertoonden zij minder remmingen 

in hun gedrag; de deelnemers gingen vaker en sneller helpen en deden hier meer moeite 

voor in vergelijking met de deelnemers die zich niet minder geremd voelden. Dit bewijst te-

vens dat ongeremd gedrag positieve consequenties kan hebben voor mensen die hulp nodig 

hebben. 

Zoals eerder gesteld zijn de significante effecten alleen bij de eerste twee acteurs ge-

vonden. Bij de laatste twee acteurs zijn er geen verschillen in het helpgedrag van de deel-

nemers uit de saillantie conditie en de deelnemers uit de controle conditie. Hiervoor kunnen 

verschillende verklaringen mogelijk zijn. Allereerst zou het aan de acteurs kunnen liggen. 

Daarnaast zou het kunnen zijn dat er iets in de media is verschenen over hulpgedrag tussen 

de dataverzameling van de eerste twee en de laatste twee acteurs in. Dit zou het gedrag van 

de deelnemers beïnvloed kunnen hebben. Het grote nadeel van een veldexperiment is dat er 

altijd onbekende factoren zullen zijn die het experiment beïnvloeden en deze kunnen wellicht 

voor de verschillen gezorgd hebben. Het blijft echter speculeren naar de werkelijke verklaring 

van de verschillen tussen de acteurs. Dit is helaas een minpunt van dit onderzoek.  

Een kritische lezer zou opmerken dat de proefleider in dit onderzoek niet blind was 

voor de conditie van de deelnemer en zou zich afvragen wat de gevolgen hiervan zijn. Het is 
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niet aannemelijk dat de proefleider de afhankelijke variabelen anders geobserveerd zou heb-

ben als zij niet wist welke conditie het betrof. Dit komt omdat de variabelen niet op veel ma-

nieren geïnterpreteerd konden worden. Of de deelnemer wel of geen hulp bood was altijd 

eenduidig uit de situatie op te maken, net zoals de tijd die verstreek voordat de deelnemer 

het hulpgedrag vertoonde. De acteur zou echter wel onbedoeld subtiele verschillen in zijn 

gedrag kunnen vertonen als hij zich bewust was van de conditie. Dat is de reden dat de ac-

teur niet op de hoogte was van de conditie. Het is wel enkele malen voorgekomen dat de 

deelnemer een opmerking maakte over de vragenlijst waardoor de acteur de conditie kon 

achterhalen. 

Een andere kritische noot is dat er geen manipulatie checks zijn uitgevoerd. Er is niet 

gekeken of deelnemers die de vragenlijst over remmingen hadden ingevuld, minder remmin-

gen ervoeren dan deelnemers uit de controle conditie. Deze manipulatie check werd niet 

noodzakelijk geacht omdat in een onderzoek van Van den Bos en anderen (2008) naar vo-

ren is gekomen dat het invullen van de vragenlijst tot een staat van verminderde publieke 

inhibitie leidt. Daarnaast is het niet uit te sluiten dat mensen een verband zagen tussen het 

invullen van de vragenlijst en het laten vallen van de pennen. Om de kans op hierop zo klein 

mogelijk te maken, maakten de proefleider en de acteur op geen enkele manier contact met 

elkaar tijdens het experiment. Zowel de proefleider als de acteurs hadden geen enkele keer 

het idee dat de deelnemer deze twee gebeurtenissen met elkaar in verband had gebracht. 

In de analyses werd een effect van leeftijd gevonden. Mensen jonger dan 30 jaar bo-

den vaker hulp dan mensen ouder dan 30 jaar en tevens vertoonden de jongere mensen het 

helpgedrag sneller dan de oudere mensen. Een mogelijke verklaring hiervoor zou kunnen 

zijn dat jongere mensen zich doorgaans minder geremd gedragen dan oudere mensen. Om 

ervoor te zorgen dat oudere mensen vaker hulp gaan bieden in een omstandersituatie, moet 

er bij hen wellicht een sterkere saillantie manipulatie gebruikt worden.  

Conclusie 

De belangrijkste conclusie uit dit onderzoek luidt als volgt: Het is mogelijk om men-

sen minder remmingen te laten ervaren in een situatie met omstanders wat in meer helpge-

drag resulteert . Dit veelbelovende effect werd tot stand gebracht door mensen slechts drie 

vragen te laten beantwoorden. Het is dus duidelijk dat het weinig moeite kost om mensen 

zich minder geremd te laten gedragen en dat dit meer helpgedrag teweeg brengt. Tevens is 

dit het bewijs voor de stelling van deze thesis dat, in tegenstelling tot wat vaak wordt ge-

dacht, ongeremd gedrag wel degelijk positieve gevolgen kan hebben.  

Bovenstaande conclusie is een hoopgevende bevinding voor de maatschappij. Als 

deze nieuwe bevinding omgevormd kan worden tot een praktische strategie kan hiermee de 

kans op het omstander-effect in het dagelijks leven verkleind worden. De methode om men-
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sen zich minder geremd te laten gedragen, was in dit onderzoek het invullen van een vra-

genlijst. Het is echter interessant om erachter te komen of en hoe deïnhibitie in een situatie 

met omstanders tot stand gebracht kan worden zonder dat dit mensen moeite kost. Onder-

zoek in de toekomst kan zich hierop richten en moet achterhalen hoe mensen onbewust ge-

deïnhibeerd kunnen worden. Aangezien het hoogstwaarschijnlijk niet wenselijk is dat men-

sen zich in alle situaties ongeremder gaan gedragen, is het wel van belang dat slechts de 

remmingen verminderd worden in situaties met omstanders waarbij hulp verleend moet wor-

den. 

Wellicht zouden er bepaalde posters ontwikkeld kunnen worden die een deïnhiberend 

effect hebben. Deze posters zouden in openbare ruimtes opgehangen kunnen worden en 

mensen die de poster gelezen hebben, zullen zich minder geremd gaan gedragen als er iets 

gebeurt in een situatie met omstanders. Een andere mogelijkheid zou kunnen zijn om men-

sen voor te lichten over de negatieve gevolgen van geremd gedrag. Een manier om de effec-

tiviteit hiervan te onderzoeken is door deelnemers eerst naar de voorlichting te laten kijken 

en hun gedrag vervolgens, een uur later, in een situatie met omstanders te meten. Zoals 

hierboven beschreven, moet ervoor gezorgd worden dat de posters en voorlichting alleen de 

remmingen verminderen die een belemmering vormen voor het helpgedrag van mensen. 

Een andere mogelijkheid voor toekomstig onderzoek is om te achterhalen of bepaal-

de mensen meer remmingen ervaren in situaties met omstanders dan andere mensen en 

wat hier de oorzaak van is. Wellicht ervaren mensen met een hoge need for cognition

 

meer 

remmingen en kan een voorlichting het beste op deze doelgroep gericht worden. 

Als onderzoek uitwijst dat het lezen van een poster of het zien van een voorlichting 

over de negatieve gevolgen van geremd gedrag ervoor zorgt dat mensen minder remmingen 

voelen in een situatie met omstanders en eerder hulp bieden, is dit zeer hoopgevende infor-

matie voor de maatschappij. Er kan een landelijke campagne ontwikkeld worden waarin pos-

ters en reclamespotjes die een deïnhiberend effect hebben verwerkt kunnen worden. Op die 

manier draagt de wetenschap ertoe bij dat slachtoffers vaker en sneller hulp zullen krijgen. 

Tevens zal er dan minder tijd verstrijken totdat noodsituaties bij hulpinstanties gemeld wor-

den. De kans op het omstander-effect kan dus verkleind worden door de publieke inhibitie te 

verminderen. Als dat effect tot stand gebracht wordt, kan dat resulteren in het feit dat er meer 

levens gered zullen worden. 
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