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S A M E N V A T T I N GG ( D U T C H

SUMMARY)

Dee basis van het meeste werk dat staat beschreven in dit proefschrift is
hett affectieve priming effect. Dat wil zeggen dat het affectieve oordeel
datt proefpersonen moeten geven met betrekking tot een onbekende
neutralee stimulus (de 'target')/ zoals een Japanse ideogram, beïnvloed
wordtt door een direct daaraan voorafgaande affectief geladen stimulus
(dee 'prime')/ zoals een gezicht met een emotionele expressie. Deze
invloedd is zelfs te vinden als terwijl proefpersonen de instructie hebben
gekregenn de prime te negeren. Een ideogram dat voorafgegaan wordt
doorr een blij gezicht kan dan bijvoorbeeld als positiever beoordeeld
wordenn dan wanneer datzelfde ideogram voorafgegaan wordt door een
booss gezicht. Deze vorm van priming, waarbij het oordeel in de richting
vann de (affectieve) waarde van de prime gaat, wordt ook wel congruente
primingg genoemd. Van incongruente priming is sprake wanneer een
ideogramm bijvoorbeeld voorafgegaan wordt door een blij gezicht en de
ideogramm vervolgens als negatief beoordeeld wordt.
Murphyy en Zajonc (1993) lieten zien dat er vooral congruente
affectievee priming optreedt in suboptimale condities (Experimenten 1 &
2).. Dit zijn condities waarin de prime niet optimaal en meestal niet
bewustt verwerkt kan worden. In dit geval werd dat bewerkstelligd door
dee prime zo kort aan te bieden dat proefpersonen de prime gewoonweg
niett konden zien. Voor niet-affectieve informatie, zoals bijvoorbeeld
neutralee mannen- en vrouwen-gezichten, werd juist veelal priming
gevondenn op de corresponderende dimensie (mannelijk/vrouwelijkheid)
inn optimale condities. Dit zou er op kunnen wijzen dat affectieve
informatiee op een andere manier verwerkt wordt dan niet-affectieve
informatiee als de mate van bewustzijn varieert. Als dat zo is, dan zou in
hett onderzoek naar affectieve informatieverwerking en emoties in het
algemeenn het onderscheid tussen bewuste en niet-bewuste verwerking
nadrukkelijkerr gemaakt moeten worden. Er zou dan niet alleen volstaan
kunnenn worden met het onderzoek van bewustzijnsinhouden bij emoties.
Inn Murphy en Zajonc werden echter in de suboptimale en optimale
conditiess verschillende instructies gegeven. In suboptimale condities
werdenn proefpersonen niet geïnstrueerd de primes te negeren, terwijl ze
dezee instructie wel in optimale condities kregen. Hierdoor is het niet
duidelijkk of hun resultaten te verklaren zijn door verschillen in instructie
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off het verschil in aanbiedingstijd (en daarmee bewust versus onbewust)
vann de prime.
Inn hoofdstuk 2 werden twee affectieve-priming studies beschreven
waarinn proefpersonen zowel in sub- als in optimale condities dezelfde
instructiess kregen. In het eerste experiment werd ook gekeken of de
preciezee formulering van de negeer-instructie nog uitmaakte en dit leek
niett zo te zijn. In beide instructie-condities was er sprake van sterkere
suboptimalee dan optimale affectieve priming. In het tweede experiment
werdd naast een affectief oordeel ook een meting gedaan van gezichtspieractiviteit.. Op het oog onzichtbare activiteit van de fronsspier (m.
corrugatorr supercilii) wijst over het algemeen op negatieve
informatieverwerking,, terwijl vergelijkbare activiteit in de lachsspier (m.
zygomaticuss major) een indicatie is van positieve informatieverwerking.
Ookk hier werd sterkere suboptimale dan optimale congruente affectieve
primingg gevonden in de gezicht-spieractiviteit, maar ditmaal niet in het
affectievee oordeel. Op basis van deze resultaten en overige data lijkt de
conclusiee gerechtvaardigd dat het sterkere sub- dan optimale affectieve
primingg patroon in ieder geval een repliceerbaar patroon van resultaten
is.. Dit patroon lijkt echter verzwakt te kunnen worden door specifieke
experimentelee condities, zoals bijvoorbeeld de modus van aanbieding
(dia-- of data-projectie versus crt-monitor aanbieding) van de kort
aangebodenn stimuli in de suboptimale condities.
Hett priming paradigma zelf, zoals gebruikt in Hoofdstuk 2 en door
Murphyy en Zajonc (1993), draagt intrinsiek ook bij aan de verzwakking
vann het sterkere suboptimale-dan-optimale priming patroon. In
suboptimalee condities wordt de stimulus namelijk zeer kort aangeboden
enn bestaat er dus de mogelijkheid dat primes volledig worden 'gemist'
tenn gevolge van oogknipperingen en oogbewegingen. Dit gebeurt
natuurlijkk ook tijdens optimale aanbiedingen, maar de prime wordt dan
inn ieder geval niet volledig gemist. Een alternatief priming paradigma
waarinn wel suboptimale informatieverwerking wordt bewerkstelligd,
maarr waarin stimuli vergelijkbaar lang worden aangeboden in sub- en
optimalee condities zou een groot deel van deze mogelijke problemen
kunnenn ondervangen. Een nadere studie naar de randvoorwaarden en
kenmerkenn van dit theoretisch belangrijke effect zou dan worden
vergemakkelijkt. .
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Meriklee en Joordens (1997) suggereerden dat verdeelde aandacht
tijdenss stimulus presentatie parallelle effecten genereert als korte én
gemaskeerdee stimulus aanbieding. Het voordeel van een dergelijk
paradigma,, waarin verdeelde aandacht met gerichte aandacht wordt
vergeleken,, is de vergelijkbare aanbiedingstijd in optimale en
suboptimalee condities. Een verzwakking van het priming effect in
suboptimalee condities ten gevolge van oogknipperingen en saccades
wordtt daarmee voorkomen als ook een onvolledige stimulus verwerking
tenn gevolge van crt-monitor aanbieding. Als we het sterkere suboptimale
dann optimale affective priming effect zouden kunnen repliceren in dit
alternatievee paradigma zou dat tevens het theoretisch belang van dit
effectt onderbouwen.
Inn het in hoofdstuk 3 beschreven experiment werden de
proefpersonenn in beide condities op dezelfde manier geïnstrueerd als in
dee experimenten beschreven in hoofdstuk 2. Optimale en suboptimale
conditiess werden nu echter gecreëerd door proefpersonen niet of wel een
tweedee (werkgeheugen)taak te laten uitvoeren. Deze geheugentaak
bestondd uit het onthouden van letter-cijfer combinaties. In dit experiment
werdenn ook de ideogrammen meer congruent met de affectieve primes
beoordeeldd in suboptimale dan in optimale condities. De voor de hand
liggendee alternatieve verklaring dat proefpersonen in suboptimale
conditiess zich gewoonweg niet aan de instructies konden houden (ze
warenn immers ook nog bezig met een geheugentaak) werd minder
aannemelijkk genaakt door de resultaten van de niet-affectieve priming
resultaten.. Wanneer ideogrammen als mannelijk/vrouwelijk moesten
wordenn beoordeeld en werden voorafgegaan door neutrale mannen en
vrouwenn gezichten werd sterkere congruente priming in optimale dan in
suboptimalee condities gevonden.
Aangezienn affectieve informatieverwerking is gedefinieerd (Clore
&& Ortony, 1990) als een kernproces van emotionele informatieverwerking
kann de theoretisch interessante vraag nu worden opgeworpen of het
sterkeree suboptimale dan optimale patroon van resultaten indicatief is
voorr emotionele informatieverwerking. Het ligt dan voor de hand in dit
verbandd een ander kenmerkend fenomeen van emoties te onderzoeken.
Actiegeneigdheidd wordt in een aantal emotie theorieën aangeduid als
onlosmakelijkk verbonden met emoties en wordt door Frijda (1986) zelfs
gezienn als de kern van emoties. In Hoofdstuk 4 hebben we de relatie
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onderzochtt tussen affectieve informatieverwerking en daaraan
gerelateerdee actiegeneigdheid in drie experimenten waarin verschillende
kenmerkenn van bewustzijn werden gemanipuleerd. Actiegeneigdheid
werdd bepaald door de reactietijden te meten van (affectieve) evaluaties
doorr middel van arm-flexie en arm-extensie in reactie op emotionele
gezichtsexpressies.. Uit de resultaten van het eerste experiment werd
duidelijkk dat arm-flexie samenhangt met een positieve affectieve
evaluatiee en arm-extensie met een negatieve affectieve evaluatie (zoals
bijvoorbeeldd ook in Chen en Bargh, 1999, gevonden is met
emotiewoorden).. De resultaten van het tweede en derde experiment
lietenn vervolgens zien dat wanneer proefpersonen niet reageren op de
affectievee lading van de stimulus, maar bijvoorbeeld op een ander aspect
vann de stimulus (man/vrouw), dit effect verdwijnt. Daar er wel
tegelijkertijdd evidentie werd gevonden voor minder bewuste affectieve
informatieverwerking,, lijkt het er op dat de in Experiment 1 gevonden
effectenn het gevolg zijn van een meer uitgebreid evaluatieproces dat
alleenn optreedt als de proefpersoon zich bewust is van de emotionele
waardee van de stimulus. Er werden dus zeker geen aanwijzingen
gevondenn voor sterkere invloeden van niet-bewuste dan volledig
bewustee affectieve informatieverwerking op actiegeneigdheid. Deze
resultatenn werden echter voornamelijk gevonden in de zogenaamde
initiatietijd,, de tijd die proefpersonen nodig hadden om een keuze te
makenn en daadwerkelijk een beweging naar de juiste knop in te zetten.
Daarnaastt werd echter ook een zogenaamde bewegingstijd gemeten, de
tijdd die proefpersonen nodig hadden een eenmaal ingezette correcte
bewegingg ook daadwerkelijk uit te voeren.
Inn Hoofdstuk 5 werd, evenals in Hoofdstuk 3, aandacht voor de
emotionelee expressies gevarieerd (verdeeld versus gericht) waardoor er
suboptimalee en optimale condities werden gecreëerd. Proefpersonen
moestenn in de suboptimale condities letter-cijfer combinaties onthouden
tijdenss het uitvoeren van de beweging, terwijl dat in optimale condities
niett zo was. Het experiment was verder vergelijkbaar qua opzet met
Experimentt 1 uit het voorgaande hoofdstuk. Proefpersonen waren
langzamerr met het uitvoeren (bewegingstijd) van affect-incongruente
bewegingenn met verdeelde dan met gerichte aandacht, maar dit verschil
treedd niet op voor affect-congruente bewegingen. Er werd daarom
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geconcludeerdd dat het met verdeelde aandacht moeilijker is incongruente
bewegingenn uit te voeren dan met gerichte aandacht.
Inn Hoofdstuk 6 werd tenslotte de relatie onderzocht tussen
affectievee valentie en de ervaren bekendheid in een geheugenexperiment.
Jacobyy en Whitehouse (1989) hebben laten zien dat als een neutraal
woordd (de target) door zichzelf wordt voorafgegaan (de prime) in een
suboptimalee conditie (korte en gemaskeerde aanbieding) proefpersonen
eerderr de neiging hebben het woord als eerder aangeboden te
beschouwen.. In optimale condities echter draait dit effect om en het lijkt
daaromm sterk op het patroon van resultaten in de affectieve priming taak
zoalss onderzocht in de Hoofdstukken 2 en 3. Dit zogenaamde JacobyWhitehousee effect wordt wel verklaard door te veronderstellen dat de
opeenvolgingg van hetzelfde woord leidt tot een meer gemakkelijke
verwerkingg (in termen van perceptuele vloeiendheid), waardoor
proefpersonenn een gevoel van bekendheid krijgen (alsof het eerder is
aangeboden).. In suboptimale condities kunnen proefpersonen niet
corrigerenn voor dit valse gevoel van bekendheid, terwijl ze dit wel doen
inn optimale condities omdat ze zich bewust zijn van de manipulatie en de
toegenomenn bekendheid verdisconteren. Als er sprake is van een
correspondentiee tussen perceptuele vloeiendheid en affect, dan zou de
manipulatiee van affect een vergelijkbaar effect moeten genereren als de
manipulatiee van perceptuele vloeiendheid. Aan het experimentele design
vann Jacoby en Whitehouse werden daarom positieve en negatieve
woordenn toegevoegd in zowel optimale als suboptimale condities. Met
suboptimalee aanbieding werden neutrale target woorden die door
zichzelff voorafgegaan werden of door een positief woord vaker herkend
(eerderr aanboden) dan wanneer zij werden voorafgegaan door andere
neutralee woorden of negatieve primes. Het effect draaide alleen om in
optimalee condities voor de neutrale target woorden die werden
voorafgegaann door de niet affectieve primes. Deze resultaten lijken een
correspondentiee te ondersteunen tussen perceptual fluency en nieuwheid
aann de ene kant en positief en negatief affect aan de andere kant.
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