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Veel beslissingen die we nemen zijn definitief en onomkeerbaar; er is geen weg terug. 

Dit kunnen alledaagse beslissingen zijn zoals het wel of niet laten snijden van het brood 

bij de bakker, of juist belangrijke beslissingen zoals het wel of niet ondertekenen van het 

koopcontract van een huis of het ondergaan van een risicovolle medische ingreep. Er 

zijn echter ook beslissingen waarbij we de ruimte hebben om eerder gemaakte keuzes te 

heroverwegen. Deze ‘voorlopige’ beslissingen bieden ons de mogelijkheid op een later 

tijdstip nog van gedachten te veranderen. Uit eerder onderzoek blijkt dat mensen over 

het algemeen de voorkeur geven aan voorlopige in plaats van definitieve beslissingen 

(Gilbert & Ebert, 2002). Zo bieden we bijvoorbeeld nieuwe werknemers vaak een 

tijdelijk in plaats van een vast contract aan, wonen we eerst een tijd met onze partner 

samen voordat we gaan trouwen en kopen we liever dure producten die geruild kunnen 

worden dan goedkopere producten waar we aan vast zitten.  

Ondanks de voorkeur van mensen voor voorlopige beslissingen is uit eerder 

onderzoek gebleken dat het nemen van een voorlopige beslissing helemaal niet zo 

voordelig is als men vaak denkt. Een voorlopige keuze leidt bijvoorbeeld tot minder 

tevredenheid met het gekozen alternatief dan een keuze die niet meer teruggedraaid 

kan worden (Gilbert & Ebert, 2002). Dit is met name bijzonder in het licht van het feit 

dat mensen bijna nooit op hun eerder gemaakte keuze terugkomen. Dus alleen al het feit 

dat mensen weten dat ze hadden kunnen ruilen heeft al invloed op hun tevredenheid. Al 

met al lijken onze ideeën over de consequenties van voorlopige en definitieve keuzes 

dus niet helemaal accuraat te zijn. Toch is er weinig bekend over de effecten van beide 

typen beslissingen. Zo is het bijvoorbeeld onduidelijk waarom we minder tevreden zijn 

na het nemen van een voorlopige beslissing. Dit proefschrift probeert die leemte in 

kennis aan te vullen door na te gaan welke cognitieve (hoofdstuk 2 en 3), motivationele 

(hoofdstuk 4) en gedragsmatige (hoofdstuk 5) processen een rol spelen bij voorlopige 

en definitieve beslissingen.  

In hoofdstuk 2 en 3 heb ik geprobeerd om meer inzicht te krijgen in de cognitieve 

processen die een rol spelen bij de omkeerbaarheid van beslissingen. In het eerste deel 

van hoofdstuk 2 heb ik de relatie onderzocht tussen het type beslissing (voorlopig of 

definitief) en de mate waarin mensen na het genomen besluit nog met de beslissing 

bezig blijven. Het bleek allereerst dat zolang mensen nog van gedachten kunnen 

veranderen, ze relatief meer bezig blijven met hun beslissing dan wanneer de beslissing 
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definitief is. Dit kwam ook tot uiting in het tweede deel van hoofdstuk 2 waarin ik liet 

zien dat mensen die een voorlopige beslissing hadden genomen minder ruimte in het 

werkgeheugen beschikbaar hadden dan mensen die een definitieve beslissing hadden 

genomen. Tevens lieten de resultaten zien dat degenen die een voorlopige keuze hadden 

gemaakt meer spijt hadden van hun beslissing dan degenen die een definitieve keuze 

hadden gemaakt. Die gevoelens van spijt bleken ten slotte vooral het resultaat te zijn van 

de mate waarin mensen nog met de beslissing bezig waren. Met andere woorden, het 

type beslissing (een voorlopige of definitieve beslissing) heeft invloed op de mate 

waarin iemand met de beslissing bezig blijft en dit heeft vervolgens weer invloed op de 

mate van spijt over de genomen beslissing.  

In hoofdstuk 3 heb ik me gericht op de vraag waar mensen precies aan denken na 

het maken van een voorlopige dan wel definitieve keuze. Deze specifieke gedachten 

leiden er mogelijk toe dat iemand tevreden is met of juist spijt heeft van de genomen 

beslissing. Ik vond dat na het nemen van een definitieve beslissing, mensen meer denken 

aan de positieve aspecten van het gekozen alternatief terwijl ze daarnaast meer denken 

aan de negatieve aspecten van het afgewezen alternatief. Na het nemen van een 

voorlopige beslissing is dit precies andersom. Mensen denken dan juist eerder aan de 

negatieve aspecten van het gekozen alternatief en aan de positieve aspecten van het 

afgewezen alternatief. Ter illustratie, stel je voor dat iemand en keuze moet maken 

tussen een groene en een blauwe trui. Na lang wikken en wegen besluit hij/zij de groene 

trui te kopen. Uit mijn onderzoek blijkt dat wanneer de groene trui niet meer geruild kan 

worden (de keuze is dus definitief) de persoon vooral blijft denken aan de positieve 

kenmerken van de gekozen groene trui (de groene trui heeft een mooie pasvorm) en aan 

de negatieve kenmerken van de niet-gekozen blauwe trui (de blauwe trui kriebelt). 

Echter, wanneer de groene trui nog geruild kan worden (de keuze is dus voorlopig) dan 

blijft deze persoon vooral denken aan de positieve kenmerken van de niet- gekozen 

blauw trui (de blauwe trui kleurt zo mooi bij de ogen) en aan de negatieve kenmerken 

van de gekozen groene trui (de groene trui moet met de hand gewassen worden). Bij een 

definitieve beslissing benadrukken we dus de aantrekkelijke kanten van onze keuze en 

de onaantrekkelijke kanten van het niet-gekozen alternatief. Bij een voorlopige 

beslissing benadrukken we vooral de onaantrekkelijke kanten van onze keuze en 

bedenken we wat aantrekkelijk was aan het niet-gekozen alternatief. Ik kon ook 
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aantonen dat voorlopige beslissingen hierdoor tot minder tevredenheid met de 

gemaakte keuze leiden dan definitieve beslissingen. Met andere woorden, het type 

beslissing (een voorlopige of definitieve beslissing) heeft invloed op onze aandacht voor 

de aantrekkelijke en onaantrekkelijke aspecten van onze beslissing en dat bepaalt of we 

achteraf tevreden zijn. 

In hoofdstuk 4 onderzocht ik de motivationele effecten van voorlopige en 

definitieve beslissingen. In het bijzonder bekeek ik hoe voorlopige en definitieve 

beslissingen de zogenoemde regulatiemotivatie van mensen beïnvloeden. De term 

regulatiemotivatie (Higgins, 2002) verwijst naar een motivationele oriëntatie waarbij 

iemand zich meer kan richten op idealen en op de aan- of afwezigheid van positieve 

uitkomsten (promotiemotivatie) of juist meer op verplichtingen en de aan- of 

afwezigheid van negatieve uitkomsten (preventiemotivatie). In aansluiting op de 

bevindingen in hoofdstuk 3, lieten de resultaten zien dat personen die een voorlopige 

beslissing voorgelegd hadden gekregen relatief meer preventie- dan 

promotiegemotiveerd waren dan degenen die een definitieve beslissing voorgelegd 

hadden gekregen. Doordat er een voorlopige keuze moet worden gemaakt wordt men 

dus relatief meer preventiegemotiveerd en daarmee voorzichtiger. Dit gebeurt minder 

als er een definitief besluit moet worden genomen. 

Hoofdstuk 5 bouwde voort op deze bevindingen en toonde aan dat deze 

motivationele effecten ook van toepassing zijn op de fase nadat de beslissing is gemaakt. 

Hierbij maakten we gebruik van eerdere bevindingen die lieten zien dat wanneer 

mensen in een preventiemotivatie zijn ze meer analytisch te werk gaan. In een 

promotiemotivatie zijn ze vaak juist wat creatiever. De resultaten van hoofdstuk 5 lieten 

zien dat de deelnemers aan het onderzoek beter scoorden op een analytische taak (die 

dus gerelateerd is aan een sterkere preventiemotivatie) na het maken van een 

voorlopige keuze en beter scoorden op een creativiteitstaak (die dus gerelateerd is aan 

een sterkere promotiemotivatie) na het maken van een definitieve keuze.  

Met dit proefschrift heb ik dus enkele belangrijke inzichten kunnen toevoegen 

aan eerder onderzoek dat zich grotendeels heeft beperkt tot de keuzetevredenheid van 

mensen nadat ze een voorlopige of definitieve beslissing hadden genomen. Ten eerste 

blijkt dat de mate waarin mensen met de beslissing bezig blijven af te hangen van de 
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omkeerbaarheid van de beslissing: voorlopige beslissingen blijven langer doorwerken. 

Ten tweede blijkt dat voorlopige en definitieve beslissers zich op verschillende aspecten 

van de beslissing richten en dat deze verschillen van invloed zijn op de 

keuzetevredenheid: voorlopige beslissers leggen ongunstige accenten en dat maakt hun 

minder tevreden. Ten derde blijkt dat het type beslissing (voorlopig of definitief) dat 

moet worden genomen van invloed is op iemands regulatiemotivatie: voorlopige 

beslissingen maken mensen meer preventie georiënteerd en daarmee voorzichtig. Ten 

slotte blijkt deze regulatiemotivatie door te werken op de fase nadat de beslissing is 

genomen: voorlopige beslissingen lijken iemands analytisch vermogen positief, maar 

iemands creativiteit negatief te beïnvloeden.  

Al met al toont dit proefschrift dus aan dat de voorkeur van mensen voor 

voorlopige beslissingen in de meeste gevallen niet het gewenste resultaat oplevert. We 

doen er in veel gevallen juist het beste aan de knoop door te hakken en aldus te zorgen 

dat gedane zaken geen keer meer kunnen krijgen. Door de schepen achter ons te 

verbranden zorgen we er immers voor dat we niet op de beslissing terug blijven kijken. 


