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Verbondenheid als hulpbron bij toestandoriëntatie 

Samenvatting 

Mensen worden dagelijks geconfronteerd met allerlei situaties die emoties oproepen. 

Vooral negatieve emoties, veroorzaakt door stress, persoonlijk falen, of tegenslag kunnen het 

welzijn van mensen ondermijnen, zowel op de korte als lange termijn. Het begrip actie - vs. 

toestandoriëntatie verwijst naar individuele  verschillen in hoe goed mensen zelfstandig hun 

emoties kunnen reguleren. Actie-georiënteerde personen zijn in staat om moeiteloos (en 

intuïtief) hun negatieve emoties te reguleren, te stoppen met piekeren, en blijven in staat om te 

handelen, zelfs wanneer ze geconfronteerd worden met obstakels. Toestand-georiënteerde 

personen daarentegen zijn minder goed in staat om vrijwillige controle over aversieve emoties 

uit te oefenen. De neiging van toestandgeoriënteerde individuen om  vast te komen zitten in 

negatief affectieve staat gaat vaak samen met allerhande psychologische problemen, zoals 

piekeren, een lage overeenstemming tussen expliciete doelen en impliciete  behoeften, lagere 

niveaus van welbevinden, en het ontwikkelen van psychosomatische symptomen (Baumann, 

Kaschel, & Kuhl, 2005; Baumann & Kuhl, 2003; Baumann & Quirin, 2006; Kuhl & 

Beckmann, 1994). 

Meer dan 30 jaar onderzoek naar actie- en toestand-oriëntatie hebben  de nadelen van  

toestand-oriëntatie duidelijk aangetoond (e.g., Kuhl, 1981, 2001, 2011). Toestand-oriëntatie is 

een veelvoorkomende psychologische dispositie, die wellicht karakteristiek is voor zo’n 50% 

van de normale, non-klinische populatie in Westerse landen (Koole, Kuhl, Jostmann, & Vohs, 

2005). Mensen hebben zelf weinig invloed  op hun dispositie voor actie- of  

toestandoriëntatie. Daarnaast is het onmogelijk om alle stressvolle levensgebeurtenissen uit de 

weg gaan. Daarom is het belangrijk om na te gaan welke factoren misschien een buffer 

kunnen vormen tegen de negatieve effecten van toestand-oriëntatie 

Recentelijk is er meer aandacht gekomen voor de interactie tussen context factoren en 

individuele verschillen in zelfregulatie. Met name positieve sociale relaties en verbondenheid 

(het gevoel onafscheidelijk verbonden te zijn met anderen) zijn veelbelovende kandidaten 

voor het verminderen van de negatieve effecten van toestandoriëntatie op welzijn (Koole et 

al., 2005; Kuhl & Keller, 2008). De invloed van waargenomen steun en de visualisatie van 

ondersteunende en ontspannende contexten zijn eerder onderzocht. Echter, tot op heden is de 

rol van sociale verbondenheid alleen nog maar theoretisch besproken. 

Dit proefschrift heeft als doel om de theoretische aannames over de impact van 

verbondenheid op zelfregulatie vaardigheden empirisch te toetsen aan de hand van actuele 



paradigma’s uit de sociaal cognitief- en cross-cultureel persoonlijkheid-onderzoek. Dit laatste 

onderzoek richt zich op culturele contexten op het individuele niveau tussen leden van 

verschillende culturen en de mate waarin ze verbondenheid met nabije anderen belangrijk 

vinden. In dit brede onderzoeksveld poogt dit proefschrift specifiek de volgende vragen te 

beantwoorden: (1) Vormt verbondenheid een buffer tegen de negatieve effecten van 

toestandoriëntatie in een stress situatie? (2) Vergroot het meer waarde hechten aan 

verbondenheid de kans dat situationele cues van verbondenheid ondersteunend werken bij 

toestandgeoriënteerde personen? Voorts, het onderzoeksveld uitbreidend naar een cross-

cultureel perspectief: (3) Is toestandoriëntatie minder nadelig voor welzijn in culturen met 

meer onderlinge afhankelijkheid dan in culturen met meer onafhankelijkheid? En  tot slot, (4) 

kan toestandoriëntatie welzijn over culturen heen voorspellen, omdat het gerelateerd is aan 

minder voldoening van fundamentele sociale behoeften die op hun beurt weer gerelateerd zijn 

aan minder welzijn? In dit proefschrift presenteer ik vijf onderzoeken die gebaseerd zijn op 

effecten van natuurlijke en experimenteel geïnduceerde variaties in verbondenheid en de 

relatie met zelfregulatie, stress, en welzijn. 

In Hoofdstuk 1 geef ik een korte inleiding op dispositionele verschillen in zelfregulatie 

(d.w.z. actie- versus toestandsoriëntatie), verbondenheid, en de huidige staat van onderzoek 

naar de interactie tussen beide. In Hoofdstuk 2 presenteer ik twee onderzoeken die ingaan op 

de vraag of verbondenheid kan werken als een buffer tegen negatieve effecten van toestand-

oriëntatie onder stressvolle omstandigheden. De twee onderzoeken benaderen de vraag op 

verschillende manieren. Het eerste onderzoek in Hoofdstuk 2 presenteert een correlatie 

analyse van de interactie tussen toestandsoriëntatie, pro-sociale waarden (uitgedrukt in 

persoonlijke waarden van behulpzaamheid) als teken van verbondenheid, en stressvolle 

levensomstandigheden op welzijn. De resultaten van dit onderzoek laten zien dat 

toestandsgeoriënteerden die veel (in plaats van weinig) belang hechtten aan pro sociale 

waarden relatief meer subjectief welzijn rapporteerden, zelfs wanneer ze stressvolle 

levensgebeurtenissen meemaakten. In het tweede onderzoek in Hoofdstuk 2 werden 

verbondenheid en stress experimenteel gemanipuleerd. Hier werd de invloed van de interactie 

tussen toestandoriëntatie en de twee gemanipuleerde variabelen op de verandering van 

stemming gemeten.  De resultaten van de onderzoeken in Hoofdstuk 2 bevestigen de 

hypothese dat onder stressvolle omstandigheden, toestandsgeoriënteerde individuen profiteren 

van een omgeving  die verbondenheid bevordert. 

Er zijn individuele verschillen in de mate waarin mensen sociale ondersteuning 

(verbondenheid) waarderen en nodig hebben voor hun persoonlijke welzijn. Daarom ligt het 



voor de hand dat niet alle toestand-georiënteerde individuen verbondenheid in dezelfde mate 

als nuttig  ervaren voor het reguleren van hun emoties. Voortbordurend op deze redenering 

worden in Hoofdstuk 3 de effecten van zelfregulatie, waarden en situationele context 

tegelijkertijd onderzocht, omdat mensen die sociale steun het meest nodig hebben 

(toestandsgeoriënteerden) wellicht niet in staat zijn om signalen die wijzen op sociale 

ondersteuning (bijvoorbeeld  overeenkomsten met een nabije ander) waar te nemen of te 

gebruiken. In beide onderzoeken waren pro-sociale waarden (opnieuw geoperationaliseerd als 

behulpzaamheid) een voordeel voor toestand-georiënteerde deelnemers. Zij voelden zich 

veiliger nadat ze gedacht hadden aan overeenkomsten met een nabije persoon, terwijl ze zich 

minder veilig voelden als ze nagedacht hadden over verschillen. Deze toename van veiligheid 

onder toestandsgeoriënteerde deelnemers met hoge pro-sociale waarden trad op wanneer de 

andere persoon fysiek aanwezig was (onderzoek 2 van Hoofdstuk 3), maar ook wanneer de 

deelnemer alleen maar nadacht over de persoon die belangrijk voor ze was (onderzoek 1 van 

Hoofdstuk 3).  

Er is toenemend bewijs uit cross-cultureel onderzoek dat er culturele verschillen zijn in 

de mate waarin verbondenheid belangrijk wordt gevonden, en de mate waarin zelfregulerende 

vaardigheden (actie versus toestandoriëntatie) belangrijk zijn voor subjectief welzijn. 

Sommige auteurs stellen dat er met name  in Oosterse ( ‘interdependent’) culturen een 

sterkere neiging tot toestandoriëntatie optreedt, maar dat dit niet samengaat met de nadelen 

die worden waargenomen in Westerse ( ‘independent’) culturen (Kuhl & Keller, 2008). Deze 

aanname is echter tot op heden nog niet empirisch onderzocht. In Hoofdstuk 4 geef ik  een 

korte theoretische inleiding op culturele ontwikkelingstrajecten van zelf-regulatie en de 

gevolgen hiervan voor volwassenen binnen verschillende culturele settings. Vervolgens 

presenteer ik in Hoofdstuk 5 een eerste aanzet om te onderzoeken wat de culturele 

overeenkomsten en verschillen zijn in de effecten van de toestand-oriëntatie op welzijn. 

Centraal staat de vraag of toestand-oriëntatie minder nadelig zou kunnen zijn voor het welzijn 

in Oosterse culturen dan in Westerse culturen. 

In Westerse culturen is de relatie tussen toestandoriëntatie, gebrek aan bevrediging van 

psychologische behoeften (verbondenheid/affiliatie, prestatie, en macht) en het ontstaan van 

psychosomatische symptomen reeds overtuigend aangetoond. Dit laatste verband treedt ook 

op in Oosterse culturen. Het is daarom denkbaar dat toestandsoriëntatie indirect het welzijn 

beïnvloedt over culturen heen via een gereduceerde behoeftebevrediging. In het onderzoek in 

Hoofdstuk 5 werd inderdaad gevonden dat gebrek aan behoeftebevrediging - in ieder geval 

deels - de relatie tussen toestandoriëntatie en verminderd welzijn kon verklaren in 



steekproeven van een Westers (Duitsland) en twee Oosterse (India en Bangladesh) landen. 

Tegelijkertijd liet het onderzoek culturele verschillen zien in de mate waarin 

toestandoriëntatie gerelateerd was aan de frustratie van behoeften. In de Duitse steekproef was 

toestandoriëntatie sterker geassocieerd met gebrek aan behoeftebevrediging dan in de Indiase 

en Bangladeshi steekproef. Deze bevinding ondersteunt de redenering dat de negatieve 

gevolgen van toestandoriëntatie afnemen in omgevingen die sociale verbondenheid 

benadrukken. 

In het afsluitende Hoofdstuk 6 worden de resultaten van alle onderzoeken samengevat 

en besproken vanuit een breder theoretisch perspectief. Hier wordt ook de bijdrage van dit 

werk aan de onderzoeksliteratuur besproken en worden de constructen actie- en 

toestandoriëntatie en verbondenheid kritisch besproken met betrekking tot hun cross-culturele 

belang en hun cultuur specifieke variaties. Tot slot worden de implicaties van het huidige 

onderzoek besproken voor professionele settings, therapie en interpersoonlijke interacties in 

het dagelijks leven. 

 


