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Summary in Dutch 

(Nederlandse Samenvatting) 
 

 

 

 

 

 

Het is lastig iemand te vinden die geen diepgeworteld gevoel heeft een zelf te 

zijn. Een zelf dat zich duidelijk onderscheidt van zijn omgeving en andere 

personen die, op hun beurt, zichzelf op dezelfde wijze onderscheiden. 

Bovendien lijken al deze ‘zelven’ een existentiële betekenis te verbinden aan 

de toestand waarin zij zich bevinden, waardoor je goed voelen over jezelf 

vaak een levensdoel op zich is. Dat deze observatie niet zomaar uit de lucht 

gegrepen is wordt duidelijk wanneer we kijken naar het overweldigende 

aanbod op het gebied van zelfhulp. De Engelse vertaling van zelfhulp (i.e., 

Self-help) geeft bijna 1 miljard hits op het internet, waarmee het veel bredere 

Engelstalige begrip ‘health’ (i.e., gezondheid) in aantal benaderd wordt en de 

Engelse vertalingen van begrippen zoals god, geloof, oorlog, vrede, succes, 

geneeskunde, geld en voedsel zelfs overstegen worden. 

De grote behoefte om ons goed over onszelf te voelen komt ook sterk 

naar voren in wetenschappelijk psychologisch onderzoek, waarbij 

zelfwaardering één van de meest onderzochte onderwerpen is. Net zoals bij 

andere psychologische constructen werd ook zelfwaardering in de twintigste 
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eeuw vooral als een expliciet en bewust construct benaderd. Bij het meten van 

zelfwaardering betekende dit dat iemand de mate van instemming diende aan 

te geven op beweringen zoals “Ik heb een positieve houding naar mijzelf”. De 

mate waarin die persoon vervolgens instemde met verschillende gerelateerde 

beweringen werd vervolgens als maat genomen voor iemands zelfwaardering. 

Hoewel deze expliciete manier van meten ook nog tegenwoordig de gangbare 

methode is om psychologische constructen te meten, is het wel zo dat de 

laatste decennia steeds meer aandacht is gekomen voor het ontwikkelen van 

meer impliciete of indirecte meetmethodes. Dit komt vooral omdat de 

aannames, die ten grondslag liggen aan de expliciete meetmethodes en ervan 

uitgaan dat personen zowel in staat als bereid zijn aan te geven wat zij over 

zichzelf denken en voelen, steeds vaker in twijfel worden getrokken (Fazio & 

Olson, 2003).  

De falsificatie van deze twee basisaannames zorgen elk voor hun eigen 

problemen binnen psychologisch onderzoek. De mogelijkheid dat iemand niet  

bereid is eerlijk zijn wordt in het algemeen gezien als een probleem bij het 

meten van het betreffende psychologische construct (Holtgraves 2004; Alliger 

& Dwight, 2000). Indirecte of impliciete meetmethodes kunnen dit probleem 

omzeilen omdat de ondervraagde persoon zich niet bewust is van datgene dat 

gemeten wordt zodat de impact van sociaal wenselijk gedrag sterk wordt 

verminderd. De mogelijkheid dat iemand niet in staat is om volledige 

introspectieve toegang te hebben tot zichzelf wordt al benoemd in het 

gedachtegoed van invloedrijke filosofen zoals Leibniz, Schopenhauer en 

Nietzsche, maar wordt pas de laatste paar decennia ondersteund door 

empirisch bewijs (voor een overzicht zie bijvoorbeeld Dijksterhuis, & Bargh, 

2001; Epley, Savitsky & Kachelski, 1999; Greenwald & Banaji, 1995; 

Lewicki, Hill & Czyzewska, 1992; Nisbett & Wilson, 1977). Omdat de 

traditionele zelfrapportage methodes niet in staat zijn de ontoegankelijke 

aspecten van onze psyche bloot te leggen kan ons begrip over ons 

psychologisch functioneren en de rol die onbewuste processen hier in spelen 

dus baat hebben bij indirecte of impliciete meetmethodes die erop gericht zijn 
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dat wel te doen.    

In dit proefschrift onderzoek ik vooral de impliciete zelfwaardering, 

die betrekking heeft op het relatief minder toegankelijke deel van onze 

zelfwaardering. De nadruk zal hierbij liggen op de toegevoegde waarde die 

deze impliciete benadering heeft voor het beter begrijpen van de functie en 

vorm van zelfwaardering.  

In Hoofdstuk1 wordt de bestaande literatuur over impliciete en 

expliciete zelfwaardering geïntegreerd met de bevindingen van het onderzoek 

dat gepresenteerd wordt in de hoofdstukken 2, 3, en 4 van dit proefschrift. 

Allereerst wordt de opkomst van het concept impliciete zelfwaardering 

besproken, gevolgd door een overzicht en analyse van de verschillende 

methoden om impliciete zelfwaardering te meten. De relatie tussen impliciete 

en expliciete zelfwaardering zal dan onder de loep genomen worden en 

vervolgens worden gerelateerd aan andere psychologische constructen. 

Specifiek zal empirisch aangetoond worden dat impliciete zelfwaardering 

vooral gerelateerd is aan persoonlijkheidstrekken die een sterke affectieve 

component bezitten en verder kan fungeren als een bruikbare voorspeller voor 

affectregulatie. Ik zal verder aangeven dat deze empirische bevindingen de 

kern vormen in de theoretische ontwikkeling en het begrip van de functie en 

vorm van impliciete zelfwaardering en concluderen dat ondanks dat de 

huidige meetmethodes voor impliciete zelfwaardering nog in hun 

kinderschoenen staan, ze zelfs nu al fungeren als belangrijk empirisch 

gereedschap om de afstand te verkleinen tussen ons echte zelf en het zelf dat 

we denken of zeggen te zijn.  

In Hoofdstuk 2 zal de nadruk liggen op het op het optimaliseren van de 

naamletter test (Kitayama & Karasawa, 1997), één van de meest gebruikte 

methodes om impliciete zelfwaardering te meten. De test is gebaseerd op de 

aantrekkelijkheid die iemand toedicht aan de verschillende letters van het 

alfabet. De traditionele rekenmethode om hier vervolgens een naamletter 

effect voor te berekenen bestaat uit de aantrekkelijkheid die iemand dan blijkt 

te geven aan zijn initialen of naamletters te verminderen met de gemiddelde 
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aantrekkelijkheid die andere personen, die de betreffende initialen of 

naamletters niet in hun eigen naam hebben, aan die letters geven. Dit 

naamletter effect wordt vervolgens gebruikt als maat voor de impliciete 

zelfwaardering gebaseerd op de aanname dat door het op onopvallende wijze 

vaststellen van iemands waardering voor kenmerken die sterk geassocieerd 

zijn met het zelf (zoals onder het mom van het simpelweg waarderen van alle 

letters van het alfabet daarmee onopvallend de waardering bepalen die iemand 

geeft aan zijn initialen), de impliciete waardering die een persoon over 

zichzelf heeft gemeten kan worden. Er zal zowel theoretisch als empirisch 

worden aangetoond worden dat de traditionele rekenmethode niet in staat is 

een onderscheid te maken in de waardering van iemands naamletters en de 

overige letters van het alfabet, zodat het geen goede methode is om iemands 

impliciete zelfwaardering vast te stellen. Om deze reden zal er een nieuw 

algoritme worden voorgesteld dat wel in staat is dit onderscheid te maken en 

resulteert in een betere methode om impliciete zelfwaardering mee vast te 

stellen. 

In Hoofdstuk 3 zal ik de functie en vorm van impliciete zelfwaardering 

in relatie tot affectregulatie bespreken. Met gebruik van het nieuwe algoritme 

voor het naamletter effect, besproken in Hoofdstuk 2, zal er eerst empirisch 

worden aangetoond dat impliciete zelfwaardering bovenop expliciete 

zelfwaardering gerelateerd is aan de persoonlijkheidseigenschappen 

Emotionele Stabiliteit en Neuroticisme, de twee persoonlijkheidsdimensies 

die het sterkst gerelateerd zijn aan affectregulatie. In een tweede en derde 

experiment zal verder aangetoond worden dat impliciete zelfwaardering 

vooral een belangrijke rol speelt bij affectregulatie wanneer het zelf bedreigd 

wordt, terwijl de expliciete zelfwaardering niet gerelateerd lijkt te zijn aan 

deze vorm van zelfregulatie maar eerder indicatief is voor de algemene 

gemoedstoestand van een persoon. Deze resultaten duiden op de toegevoegde 

waarde die het meten van impliciete zelfwaardering heeft in ons begrip van 

zowel functie als vorm van zelfwaardering. 

 In Hoofdstuk 4 zal ik in de zoektocht naar het ‘werkelijke’ zelf verder 
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ingaan op de relatie tussen impliciete en expliciete zelfwaardering, waarbij 

zowel op grond van theoretisch als empirisch bewijs geconcludeerd wordt dat 

in essentie de impliciete zelfwaardering dichter bij onze werkelijke 

zelfwaardering ligt dan de expliciete zelfwaardering. Allereerst zal er bewijs 

gegeven worden dat laat zien dat de relatie tussen impliciete en expliciete 

zelfwaardering versterkt wordt door factoren die de (behoefte tot) actieve 

constructie verminderen bij het meten van iemands expliciete zelfwaardering. 

Daarnaast wordt er empirisch bewijs gepresenteerd dat laat zien dat hoge 

scores bij het meten van expliciete zelfwaardering zowel het gevolg kunnen 

zijn van een werkelijke hoge zelfwaardering maar ook het gevolg van een 

minder wenselijke zelfpresentatiestrategieën die een eigenlijk lage expliciete 

zelfwaardering maskeren, terwijl het meten van impliciete zelfwaardering niet 

beïnvloed wordt door deze strategieën. Dit geeft verdere ondersteuning aan de 

het idee dat expliciete zelfwaardering een minder zuivere maat is die verder 

verwijderd is van onze werkelijke zelfwaardering dan impliciete 

zelfwaardering. In een extra experiment wordt dit idee verder ondersteund 

door te laten zien dat expliciete zelfwaardering meer op impliciete 

zelfwaardering gaat lijken wanneer een onbewust doel om eerlijk te zijn 

wordt geactiveerd. 

  




