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Samenvatting

Sommige dingen in het leven zijn niet gewoon zwart 
of wit, goed of slecht, leuk of stom. Sommige dingen 
zijn allebei. Een hamburger bijvoorbeeld, kan zowel 
positieve als negatieve gevoelens en gedachten oproepen. 

Positief omdat een hamburger lekker is, maar tegelijkertijd 
negatief omdat een hamburger dikmakend is. Het tegelijkertijd 
hebben van zowel positieve als negatieve gedachten en gevoelens 
over één en hetzelfde onderwerp noemen we ambivalentie. 

Ambivalentie is niet zeldzaam. In tegendeel, in het 
dagelijks leven worden we continu geconfronteerd met situaties en 
onderwerpen die zowel positieve als negatieve kanten hebben. Dit 
zijn onderwerpen waarover we ons geconflicteerd, verscheurd en 
gemengd voelen, ofwel: ambivalent. We kunnen ons ambivalent 
voelen over fastfood, abortus, trouwen, vlees eten, euthanasie, 
onszelf, roken en alcohol, om maar een paar voorbeelden te noemen. 
De hoeveelheid onderwerpen waarover we ons ambivalent kunnen 
voelen is bijkans eindeloos, de enige voorwaarde is dat de evaluaties 
die we hebben bij het onderwerp zowel positief als negatief zijn, en 
dat ze sterk zijn. Deze alomtegenwoordigheid maakt ambivalentie 
een belangrijke onderdeel van het dagelijks leven. Het doel van 
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dit proefschrift was om licht te werpen op de meest fundamentele 
aspecten van ambivalentie, meer specifiek: de cognitieve, 
affectieve en fysieke consequenties van evaluatief conflict. 

Het eerste aspect van ambivalentie dat we onderzochten 
is de cognitieve dynamiek van evaluatief conflict. Wat gebeurt er 
wanneer we geconfronteerd worden met iets waar we ambivalent 
over zijn? Meerdere onderzoekers hebben gespeculeerd dat 
ambivalente onderwerpen (of objecten, of stimuli of situaties) 
tegelijkertijd positieve en negatieve evaluaties activeren 
in ons brein en dat deze evaluaties met elkaar in conflict 
zijn tot het systeem tot een equilibrium komt. Dit idee was 
echter nog niet eerder empirisch getoetst. In dit proefschrift 
laten we zien dat dit idee klopt. Ambivalente onderwerpen 
activeren inderdaad zowel positieve als negatieve evaluaties 
tegelijkertijd als mensen een evaluatie moeten geven (Chapter 2). 

Het tweede aspect van ambivalentie dat we onderzochten 
had te maken met de associatie tussen ambivalentie en negatieve 
gevoelens. Ambivalentie is een inherente inconsistentie (het is 
immers geassocieerd met zowel positieve als negatieve evaluaties) 
en omdat mensen nu eenmaal niet houden van inconsistenties 
ligt het in de lijn der verwachting dat ambivalentie dus zorgt 
voor negatieve gevoelens. Echter, eerder onderzoek was niet 
sluitend hierover: soms leidde ambivalentie wel tot negatieve 
gevoelens, maar soms ook niet. Het ligt dus meer voor de hand dat 
ambivalentie onder bepaalde omstandigheden leidt tot negatieve 
gevoelens.  In dit proefschrift onderzochten we één van die 
omstandigheden: conflict saillantie. Conflict saillantie  is de 
mate waarin iemand zich bewust is van het conflict tussen zijn 
of haar eigen evaluaties over een bepaald onderwerp (of object, 
of ding, of situatie, of persoon). Ons werk laat zien dat wanneer 
mensen nadenken over  het feit dat ze conflicterende gevoelens en 
gedachten hebben, ze meer negatieve gevoelens ervaren als gevolg 
van hun ambivalentie. Echter, als mensen daar minder mee bezig 
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zijn, zorgt ambivalentie niet voor negatieve gevoelens (Chapter 3).  
Behalve op het affectieve niveau, beïnvloedt ambivalentie ons 

ook nog op een nog fundamentelere manier, namelijk fysiek. Parallel 
aan de manier waarop mensen vaak praten over hun ambivalente 
ervaringen (bijvoorbeeld: “hinken op twee gedachten”) laat ons werk 
zien dat mensen letterlijk wiebelen (hun gewicht verplaatsen van 
één kan van het lichaam naar de andere) wanneer ze zich ambivalent 
voelen. Deze relatie is zodanig dat wanneer mensen van links naar 
rechts laten bewegen, hun ambivalente gevoelens sterker worden.  

Samenvattend werpt het werk in dit proefschrift nieuw 
licht op de aard van ambivalentie. Daarbij biedt het nieuwe 
manieren om ambivalentie te onderzoeken, zoals een continue 
maat van activatie en conflict en lichaamsbeweging om de 
mate van ambivalentie te meten.  Samengenomen draagt 
dit proefschrift bij aan ons begrip van wat het betekent om 
ambivalent te zijn, op cognitief, affectief en fysiek niveau. 


