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Dit  proefschrift gaat over gevoelens en gedachten in evaluaties, oftewel affect en 

cognitie  in attitudes. Stel bijvoorbeeld datje meer van bruine pumps houdt dan 

van  lakleren lieslaarzen. Behalve dat er overtuigingen (cognities) kunnen 

bestaan,  zoals bijvoorbeeld: 'bruine pumps zijn dan wel standaard, maar je 

kunt  er overal mee voor de dag komen', spelen gevoelens wellicht ook een rol. 

Een  voorbeeld van zo'n gevoel is angst. Deze angst kan weer ontstaan uit een 

algemenere  angst om uitgelachen, of zelfs uitgestoten te worden door je familie-

en/of  vriendengroep. Je bent bang om niet te voldoen aan de normen en 

waarden  van mensen die voor jou belangrijk zijn. Dit voorbeeld geeft ook 

meteen  aan dat het moeilijk is om gevoelens en gedachten in attitudes 

onderscheiden.  Toch is dat wat ik heb proberen te doen in dit proefschrift. 

In  de inleiding van dit proefschrift heb ik me als eerste beziggehouden 

met  het definiëren van affect en cognitie in attitudes. Affect verwijst naar 

algemene  emoties en gevoelens die geassocieerd zijn met het 'object' waar de 

attitude  over gaat. Cognitie verwijst naar evaluatieve gedachten over dit 

attitude-object.  Twee dingen zijn hierbij belangrijk. Ten eerste is het belangrijk 

dat  zowel affect als cognitie in attitudes evaluatief van aard zijn. Dit is omdat ze 

worden  gezien als onderdelen van een attitude, en een attitude is per definitie 

evaluatief.  Ten tweede is het belangrijk is om positieve en negatieve reacties 

apart  van elkaar te meten. Alhoewel het kan zijn dat minder positief ook meer 

negatief  betekent, is dit namelijk niet noodzakelijkerwijs het geval. Eerder 

onderzoek  heeft laten zien dat dit met name bij affect niet het geval is; meer 

angst  betekent niet noodzakelijk minder blijdschap of tevredenheid; in dat geval 

zouden  er ook geen horrorfilms bestaan. Een ander voordeel is dat we bij het 

apart  meten van positieve en negatieve reacties de mate van tegenstrijdigheid 

binnen  een attitude kunnen onderzoeken. 

Een  volgende vraag gaat over de plaats van affect en cognitie in 

attitudes.  Sommige attitude-onderzoekers gaan er vanuit dat affectieve en 

cognitieve  factoren worden samengevat in een algemene evaluatieve reactie: de 

algehele  attitude en dat deze algehele attitude vervolgens ons gedrag bepaalt. 
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Dit  kan omschreven worden als een hierarchish model. Onderzoekers die 

uitgaan  van zo'n hiërarchisch model hebben bijvoorbeeld onderzocht of 

iemand  een (algehele) attitude heeft die meer correleert met een affectieve 

aspecten  of met cognitieve aspecten. Het bestaan van deze algehele attitude 

naast  het affectieve en cognitieve deel van de attitude is echter nog niet 

aangetoond.  Daarnaast beargumenteer ik dat het niet persé zo hoeft te zijn dat 

de  algehele attitude een samenvatting is van affectieve en cognitieve delen. Er is 

namelijk  nog een andere mogelijkheid; een algehele attitude kan ook op zichzelf 

staan.  Het is mogelijk dat mensen een directe algehele evaluatie hebben die wel 

gerelateerd  is aan gevoelens en gedachten, maar daar niet (meer) door 

veroorzaakt  wordt. Dit kan omschreven worden als een niet-hierarchisch 

model. 

Zoals  uitgelegd in de conclusie van dit proefschrift is een directe toets 

van  het hierarachische model versus het niet-hierarchische model niet mogelijk. 

De  modellen zijn namelijk statistisch gezien equivalent. In voorgaand 

onderzoek  is men echter voornamelijk uitgegaan van het hiërarchische model. 

Onder  andere omdat het niet-hierachische model waarbij de factoren naast 

elkaar  bestaan minder restrictiefis, gaan we in dit proefschrift uit van het niet-

hierarchische  model. Deze zienswijze heeft belangrijke implicaties. Het zou 

bijvoorbeeld  minder zinvol kunnen te zijn om bij het onderzoeken van de 

affectieve  of cognitieve basis van de 'attitude' de correlatie tussen affect en 

cognitie  aan de ene kant en de algehele attitude aan de andere kant te meten, 

omdat  de affectieve en cognitieve factoren de algehele factor niet 

noodzakelijkerwijs  bepalen. 

In  Hoofdstuk 2 onderzochten we of we inderdaad kunnen spreken van 

aparte,  maar gerelateerde affectieve, cognitieve, en algehele attitude, in plaats 

van  dat deze drie factoren kunnen worden samengevoegd tot één attitude. 

Eerder  onderzoek heeft al laten zien dat een affectieve en een cognitieve factor 

van  een attitude te onderscheiden zijn. We voegden de algehele attitude toe, en 

bekeken  of deze factoren van de attitude van elkaar te onderscheiden zijn. 
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Daarnaast  onderzochten we of positieve en negatieve evaluaties apart, dan wel 

samengevoegd  dienen te worden. We maakten gebruik van structurele 

vergelijkingsanalyses,  waarbij we de drie attitude factoren over verschillende 

onderwerpen  hebben bekeken: Orgaandonatie, internetten, fietsendiefstal, en 

het  halen van een tentamen. Uit de resultaten bleek dat alhoewel de passing 

van  het model met een affectieve, cognitieve en algehele factor, met voor elk 

een  positieve en negatieve evaluatie niet perfect was, dit model veel beter paste 

dan  een model waarbij alle factoren zijn samengevoegd tot één factor. Dit gold 

voor  elk van de onderwerpen. 

Het  blijkt dus inderdaad zo te zijn dat het onderscheiden van aparte 

cognitieve,  affectieve en algehele factoren in attitudes beter is dan het 

samenvoegen  van deze factoren tot één attitude. Een logische maar belangrijke 

gevolgtrekking  is dat in plaats van het meten van één attitude, het nuttig kan 

zijn  om aparte affectieve, cognitieve en algehele factoren te meten, met voor elk 

van  deze factoren een aparte positieve en negatieve evaluatie, omdat ze 

verschillende  onderdelen van een attitude meten. Een voorbeeld is de attitude 

over  orgaandonatie. Uit de huidige resultaten is gebleken dat mensen affectief 

redelijk  ambivalent zijn over orgaandonatie. Zij hebben dus tegelijkertijd 

positieve  gevoelens over orgaandonatie (bijvoorbeeld trotse gevoelens), als 

negatieve  gevoelens over orgaandonatie (bijvoorbeeld angstige gevoelens). Dit 

zou  niet naar voren zijn gekomen met meer traditionele attitude metingen. 

Een  tweede implicatie is dat niet alleen de algehele factor, maar elk van de 

factoren  gedrag zou kunnen voorspellen. Dit hebben we onderzocht in 

Hoofdstuk  3. 

In  Hoofdstuk 3 onderzochten we de relatie tussen de factoren van 

attitudes  en beslissingen over orgaandonatie. Verschillende onderzoekers 

hebben  beargumenteerd dat bij het nemen van beslissingen over orgaandonatie 

vooral  affectieve factoren een rol spelen. Wij hebben onderzocht in hoeverre de 

factoren  van attitudes over orgaandonatie beslissingen over orgaandonatie 

voorspellen.  Het blijkt dat de positieve affectieve attitude factor deze 
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beslissingen  kan voorspellen, terwijl dat niet het geval was bij zowel de 

cognitieve  als de algehele attitude factoren. Een voorbeeld van de cognitieve 

factor  is hoe nuttig mensen orgaandonatie vinden, en een voorbeeld van de 

algehele  attitude factor is hoe positief mensen orgaandonatie vinden. 

Gevoelens  blijken dus inderdaad een belangrijke rol spelen bij het 

nemen  van beslissingen over orgaandonatie. Daarnaast voorspelt de affectieve 

factor  gedragsrelateerde beslissingen, maar de algehele factor van de attitude 

niet.  Dit laatste zou de verwachting zijn wanneer er uitgegaan wordt van het 

hiërarchische  model. Het resultaat van dit onderzoek is dus niet in 

overeenstemming  met het hiërarchische model. De bevindingen van dit 

onderzoek  zijn echter wel in overeenstemming met het niet-hierarchische 

model. 

In  Hoofdstuk 4 werd onderzocht wat het effect is van affectieve en 

cognitieve  informatie op de vorming van de attitude. Wanneer weer uitgegaan 

wordt  van verschillende factoren in attitudes, dan zou het mogelijk kunnen zijn 

dat  informatie die affectief of cognitief van aard is, naast invloed op alle 

factoren  van de attitude, in het bijzonder invloed heeft op de affectieve en 

respectievelijk  cognitieve factor van de attitude. Dit werd onderzocht door 

proefpersonen  een tekst over het herbouwen van de Twin Towers in New York 

te  geven. In deze tekst zaten uitspraken van New Yorkers die ofwel voor, ofwel 

tegen  het herbouwen waren. Deze uitspraken waren ofwel affectief, ofwel 

cognitief  van aard. In een eerste onderzoek werd vervolgens naar de attitude 

van  de proefpersonen over het herbouwen van de Twin Towers gevraagd. De 

teksten  bleken allemaal een congruent effect te hebben: Wanneer de New 

Yorkers  voor herbouw waren, waren de proefpersonen dat ook en vice versa. 

Het  bleek ook dat wanneer de uitspraken affectief waren, er een residueel effect 

was  op de affectieve factor van de attitude. Dat wil zeggen dat wanneer 

rekening  gehouden werd met de effecten van de informatie die werden gedeeld 

met  de algehele factor, er nog steeds een effect op de affectieve factor van de 

122 



SAMKW.YI  I i\(; 
*  SUMMARY IN D I T C H 

attitude  was. Dit effect was niet aanwezig op de cognitieve factor van de 

attitude. 

Het  effect bleek afhankelijk te zijn van of de algehele attitude als eerste, 

of  als laatste werd gemeten: We vonden dit effect alleen wanneer de algehele 

attitude  als laatste werd gemeten. Wanneer de algehele attitude voorafgaand 

aan  de affectieve en cognitieve factoren werd gemeten, verdween het specifieke 

effect  op de affectieve factor van de attitude. In een tweede onderzoek werd 

nagegaan  of de specifieke keuze van adjectieven wellicht verantwoordelijk was 

voor  het gevonden effect. Daarnaast werd ook naar geheugen effecten gekeken. 

We  onderzochten of affectieve versus cognitieve informatie resulteerde in een 

grotere  geneigdheid tot het foutief herkennen van andere affectieve of 

cognitieve  informatie. Naast een bevestiging van de resultaten van het eerste 

onderzoek  met een groter aantal uitspraken, vonden we ook dat proefpersonen, 

wanneer  de tekst affectief was, met meer zekerheid affectieve uitspraken (die 

niet  voorkwamen in de tekst) herkenden dan cognitieve uitspraken en vice 

versa. 

Wanneer  proefpersonen affectieve of cognitieve informatie krijgen leidt 

dit  dus tot de vorming van verschillende soorten attitudes. Affectieve informatie 

heft  een extra effect op de affectieve factor, terwijl cognitieve informatie dit 

effect  niet laat zien. De geheugen bevindingen suggereren dat mensen affectieve 

of  cognitieve informatie opslaan alsof ze behoren tot verschillende categorieën. 

Tot  slot laten deze resultaten weer een effect zien dat niet in overeenstemming 

is  met het hiërarchische attitude model. Dit model veronderstelt immers dat de 

affectieve  en cognitieve factoren de algehele attitude kunnen beïnvloeden, maar 

niet  dat de algehele attitude de andere factoren ook kan beïnvloeden. 

Met  name de geheugen bevindingen van Hoofdstuk 4 suggereren dat 

affect  en cognitie twee algemene categorieën zouden kunnen zijn die we 

gebruiken  bij informatie-verwerking. Het is dus mogelijk dat het letten op je 

gevoelens  of je gedachten leidt tot een andere waarneming. Alhoewel de inhoud 
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van  de informatie hetzelfde blijft , kan de interpretatie ervan verschillen door de 

manier  waarop het waargenomen wordt. 

Dit  is onderzocht in Hoofdstuk 5. In twee onderzoeken hebben we geprobeerd 

proefpersonen  te beïnvloeden op zodanige wijze dat ze zich met name richten 

op  hun gevoelens of gedachten zonder dat ze dat doorhadden. Dit wordt ook 

wel  affectieve of cognitieve focus genoemd. 

Het  bleek dat proefpersonen hun attitude relatief meer bepaalden door 

de  affectieve aspecten van een tekst wanneer ze in een affectieve focus waren, 

terwijl  zij hun attitude meer lieten bepalen door cognitieve aspecten wanneer ze 

in  een cognitieve focus waren. Ook herinnerden mensen zich meer informatie 

die  overeen kwam met focus. Daarnaast bleek dat focus zorgt voor een andere 

manier  waarop informatie wordt verwerkt: Proefpersonen gaven hun attitude 

sneller  in een affectieve focus in vergelijking met een cognitieve focus. In een 

tweede  onderzoek bleek dat dit laatste effect waarschijnlijk veroorzaakt wordt 

doordat  proefpersonen in een affectieve focus spontaan gaan evalueren. 

Er  zijn verschillende conclusies en aanbevelingen te doen als gevolg 

van  de bevindingen van dit proefschrift. Om te beginnen dienen we 

verschillende  factoren in attitudes te onderscheiden: affectieve, cognitieve, en 

algehele  factoren. Verder zijn verschillende bevindingen in dit proefschrift in 

tegenspraak  met een hiërarchisch model van attitudes (waarbij de cognitieve en 

affectieven  factoren de algehele factor bepalen). Er zijn geen bevindingen 

gevonden  die in tegenspraak zijn met een non-hierarchisch model (waarbij de 

factoren  wel gerelateerd zijn, maar elkaar niet veroorzaken). Wij stellen dan 

ook  voor om voortaan uit te gaan van een non-hierarchische relatie tussen de 

factoren  van attitudes, ook omdat, zoals al eerder gezegd, dit het minst 

restrictieve  model is. 

Het  blijkt dat affect en cognitie ook kunnen leiden tot de vorming van 

verschillende  attitudes. Niet alleen kan informatie affectief of cognitief 

verwoord  worden, wat leidt tot specifieke effecten op de corresponderende 

factor,  maar ook kunnen we mensen ongemerkt laten focussen op gevoelens of 
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gedachten,  wat de vorming van nieuwe attitudes weer beïnvloedt. Niet alleen 

de  richting van de attitude, maar ook het proces van attitude-vorming wordt 

beïnvloed  door focus. Dit heeft allerlei mogelijk interessante implicaties. Denk 

bijvoorbeeld  aan het vergroten van het aantal orgaan-do nors. Nu we weten dat 

de  affectieve factor van de attitude belangrijk is, zouden we mensen niet alleen 

kunnen  proberen te overtuigen met affectief materiaal, maar ook mensen in een 

affectieve  focus affectieve informatie aan te bieden. Dit zijn interessante opties 

voor  toekomstig onderzoek. Al met al lijk t het onderscheid tussen gevoelens en 

gedachten  in attitudes niet alleeen ons begrip van attitudes te verbeteren, maar 

ook  te leiden tot nieuwe manieren waarop attitudes kunnen worden gevormd 

en  veranderd. 
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