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 Endnotes  

 

Chapter 2 – How Self-Affirmation Affects Health Message Derogation 

1. The study of Reed and Aspinwall (1998) forms an exception regarding intentions to take 

precautions; self-affirmed participants at-risk reported lower intentions to reduce their 

caffeine consumption than their non-affirmed counterparts. 

2. It should be noted that we do not know what level of risk participants were for these non-

targeted outcomes. However, the effect of self-affirmation on risk perception is consistent 

with the idea that self-affirmation can have an adverse effect when people do not feel 

particularly threatened. 

3. The mean risk level score is low, indicating a relatively “healthy” sample. This is not 

surprising as the mean age in our sample is below 39 years. 

4. We also included a measure of negative affect to rule mood out as an alternative 

explanation for the observed effects. Participants responded to the question “I felt fearful 

while reading the information about type 2 diabetes” (1 = strongly disagree, 7 = strongly 

agree). The analysis using this measure as dependent variable revealed no significant main or 

interaction effects. 

 

Chapter 3 – How Self-Affirmation Affects Explicit Health Information Processing 

1. At the end of the experiment, participants responded to the questions: “How harmful do 

you think the described health consequences of coffee consumption are?” (1 = harmless, 7 = 

harmful) and “I was familiar with the link between coffee consumption and intestinal cancer” 

(1 = strongly disagree, 7 = strongly agree), to control for severity of the health risk and 

familiarity with the link respectively. The analyses using these measures as dependent 

variables revealed no significant main or interaction effects. 
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2. For reasons of brevity, we reported one-way ANOVAs on the manipulation checks in 

Studies 3.1-3.3 (full factorial ANOVAs on self-threat level and argument quality 

manipulation checks did not reveal main or interaction effects involving self-affirmation). 

3. A regression approach revealed identical results as the ANOVAs. However, to promote 

consistency of analyses across the studies (i.e., the data of Studies 3.1 and 3.3 were also 

analyzed with ANOVAs) and facilitate comparison of the results between studies, we chose to 

report the ANOVAs here. 

4. At the end of the experiment, we measured perceptions of severity of the health risk (cf. 

Study 3.1). The analysis using this measure as dependent variable revealed no significant 

main or interaction effects. 

 

Chapter 4 – How Self-Affirmation Affects Implicit Health Information Processing 

1. It should be noted that the non-threat words were not equivalent in frequency of use to 

those of the threat words. Because our key comparisons are within word between conditions, 

this issue does not affect the results presented in this study. 

2. We also tested if perceived message quality mediated the effect of self-affirmation on 

intentions among participants in the moderate self-threat condition. Self-affirmation predicted 

perceived message quality (B = 0.34, t = 2.97, p = .005), but message quality did not predict 

intentions (p = .20). Consistent with the notion of compatibility of levels of measurement 

(Ajzen, 1988), general beliefs about message quality did not predict specific behavioral 

intentions to reduce caffeine consumption. 

3. The experiment was terminated when participants indicated that they did not use any of 

these products. 

4. For reasons of brevity, we reported one-way ANOVAs on the manipulation checks in 

Study 4.2 (full factorial ANOVAs revealed identical results). 
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5. Because reliability for the implicit affect measure was somewhat low, we additionally 

conducted a multivariate analysis with the three single items as separate dependent variables; 

this approach yielded similar results. 

6. Using harmonic means of RT in this analysis (cf. Study 4.1) revealed similar results. 

 

Chapter 5 – How Self-Affirmation Affects Health Persuasion 

1. For reasons of brevity, we reported one-way ANOVAs on the manipulation checks in 

Study 5.1 (full factorial ANOVAs revealed identical results). 
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 Samenvatting  

Verwerking en Acceptatie van Bedreigende Gezondheidsinformatie 

De invloed van zelfbevestiging onder verschillende niveaus van dreiging voor het zelf 

 

Gezondheidsboodschappen bevatten belangrijke informatie over gezondheidsrisico’s. Echter, 

uit onderzoek blijkt dat juist mensen voor wie deze informatie bedoeld is - mensen die 

kwetsbaar zijn voor een gezondheidsrisico - deze informatie vaak niet objectief verwerken, 

twijfelen aan de juistheid ervan of het gezondheidsrisico bagatelliseren. Het resultaat van deze 

defensieve reacties is vaak verminderde overtuiging. 

Vanuit zelfbevestigingstheorie (Steele, 1988) kan verondersteld worden dat 

gezondheidsinformatie een bedreiging vormt voor het positieve zelfbeeld van mensen die 

kwetsbaar zijn voor het gezondheidsrisico. Mensen zien zichzelf graag als goed, capabel en in 

controle en om dit zelfbeeld te beschermen reageren zij defensief op bedreigende informatie. 

Een belangrijke voorspelling van deze theorie is dat de noodzaak om defensief te reageren 

zou moeten verdwijnen wanneer mensen op een andere manier hun bedreigde zelfbeeld 

kunnen herstellen. Dit betekent dat na een zelfbevestiging op een terrein dat niet gerelateerd is 

aan de dreiging (bijv. het bevestigen van een persoonlijk belangrijke waarde) mensen meer 

ontvankelijk zouden moeten worden voor deze bedreigende informatie. 

Eerdere studies hebben aangetoond dat kwetsbare mensen minder defensief reageren 

op bedreigende gezondheidsinformatie en eerder geneigd zijn deze informatie te accepteren 

wanneer zij hun positieve zelfbeeld op een andere manier kunnen beschermen (ofwel 

"zelfbevestiging"; bijv. Harris & Napper, 2005; Reed & Aspinwall, 1998; Sherman et al., 

2000). Echter, deze studies hebben niet alle vragen beantwoord. Er is met name nog veel 

onduidelijkheid over hoe en wanneer zelfbevestiging precies werkt. Eerder onderzoek heeft 
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zich voornamelijk gericht op de effecten van zelfbevestiging op overtuigingsmaten zoals 

acceptatie van de bedreigende gezondheidsinformatie en de intentie om iets te doen aan het 

gezondheidsrisico, en tengevolge minder op de processen die ten grondslag liggen aan deze 

effecten. Het doel van dit proefschrift was om meer inzicht te krijgen in het onderliggende 

cognitieve proces. Vanuit een informatieverwerkingsperspectief werd gekeken hoe 

zelfbevestiging informatieverwerking beïnvloedt. Eerder onderzoek heeft gesuggereerd dat 

zelfbevestiging leidt tot meer acceptatie van bedreigende gezondheidsinformatie omdat 

zelfbevestiging zorgt dat mensen de gezondheidsinformatie op een objectieve manier 

verwerken. Deze aanname was echter tot op heden niet getoetst. 

Daarnaast is er nauwelijks aandacht besteed aan de vraag onder welke condities 

zelfbevestiging positieve effecten heeft op de verwerking van bedreigende 

gezondheidsinformatie. Het is dus onduidelijk of zelfbevestiging altijd leidt tot verhoogde 

acceptatie van bedreigende gezondheidsinformatie. In dit proefschrift veronderstelden wij dat 

het effect van zelfbevestiging op de verwerking van bedreigende gezondheidsinformatie 

afhangt van de mate waarin een dreiging relevant is voor het zelf. Meer specifiek verwachtten 

wij dat zelfbevestiging zou leiden tot meer uitgebreide, objectieve verwerking van 

bedreigende gezondheidsinformatie bij een matige dreiging voor het zelf, en tot minder 

uitgebreide, objectieve verwerking bij lage en hoge dreigingen voor het zelf. 

In de vier empirische hoofdstukken van dit proefschrift is onderzocht hoe 

zelfbevestiging de verwerking en acceptatie van bedreigende gezondheidsinformatie 

beïnvloedt onder verschillende niveaus van dreiging voor het zelf. De mate van dreiging voor 

het zelf werd in deze studies geoperationaliseerd als persoonlijke kwetsbaarheid voor een 

gezondheidsrisico. Met deze studies werd getracht meer inzicht te krijgen in hoe en wanneer 

zelfbevestiging zorgt dat mensen meer ontvankelijk worden voor bedreigende 

gezondheidsinformatie. 
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In Hoofdstuk 2 onderzochten we het effect van zelfbevestiging op de verwerking van 

bedreigende gezondheidsinformatie bij een lage en matige dreiging voor het zelf. 

Informatieverwerking werd vastgesteld door te meten in welke mate de deelnemers de 

bedreigende gezondheidsinformatie bagatelliseerden. Dit is een expliciete maat voor 

defensieve informatieverwerking (Witte, 1992). Op basis van de aanname dat zelfbevestiging 

defensieve informatieverwerking vermindert (Steele, 1988), verwachtten wij dat deelnemers 

na een mogelijkheid tot zelfbevestiging de bedreigende gezondheidsinformatie minder zouden 

bagatelliseren bij een matige dreiging voor het zelf (d.w.z. voor kwetsbare deelnemers). 

Omdat eerder onderzoek heeft aangetoond dat zelfbevestiging de motivatie om informatie te 

verwerken kan verminderen als mensen geen nadrukkelijke dreiging ervaren (Briñol et al., 

2007), verwachtten wij dat zelfbevestiging geen effect zou hebben bij een lage dreiging voor 

het zelf (d.w.z. voor niet-kwetsbare deelnemers). De resultaten lieten inderdaad zien dat 

kwetsbare deelnemers die een mogelijkheid tot zelfbevestiging hadden gekregen de 

bedreigende gezondheidsinformatie minder bagatelliseerden, terwijl zelfbevestiging geen 

effect had voor niet-kwetsbare deelnemers. 

Daarnaast onderzochten wij in Studie 2.1 het effect van zelfbevestiging op 

detectiegedrag (in dit geval het doen van een online diabetes risicotest). Gedrag dat gericht is 

op het behouden van gezondheid (bijv. meer bewegen) wordt meestal gezien als weinig 

risicovol omdat dit gedrag met weinig onzekerheden gepaard gaat. Echter, detectiegedrag 

(bijv. het doen van een test om het risico op het krijgen van diabetes te meten) kan iemand 

informeren dat zijn of haar gezondheid in gevaar is en wordt daarom vaak gezien als risicovol 

omdat dit gedrag de nodige onzekerheden met zich mee kan brengen (Devos-Comby & 

Salovey, 2002; Rothman & Salovey, 1997). Eerder onderzoek heeft aangetoond dat 

zelfbevestiging een positief effect kan hebben op gezondheidsbevorderend gedrag (Epton & 

Harris, 2008). De huidige studie testte voor het eerst of zelfbevestiging ook een positief effect 
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kan hebben op detectiegedrag. Consistent met onze verwachtingen vonden we dat kwetsbare 

deelnemers na een mogelijkheid tot zelfbevestiging een hogere intentie hadden om de 

risicotest te doen en deze risicotest ook daadwerkelijk vaker uitvoerden, terwijl 

zelfbevestiging intenties en het daadwerkelijk uitvoeren van de risicotest verminderde voor 

niet-kwetsbare deelnemers. 

In Hoofdstuk 3 onderzochten wij meer gedetailleerd hoe zelfbevestiging 

informatieverwerking beïnvloedt onder verschillende niveaus van dreiging voor het zelf. 

Studie 3.1 testte de veronderstelling dat een manipulatie van kwetsbaarheid voor een 

gezondheidsrisico resulteert in een hogere dreiging voor het zelf dan wanneer kwetsbaarheid 

wordt gemeten. Consistent met deze verwachting vonden wij dat deelnemers die valse 

feedback kregen over hun hoge kwetsbaarheid (d.w.z. wanneer kwetsbaarheid experimenteel 

werd gemanipuleerd) zich kwetsbaarder voelden voor het gezondheidsrisico dan deelnemers 

waarvan hun kwetsbaarheid was vastgesteld op basis van hun eerdere gedrag (d.w.z. wanneer 

kwetsbaarheid werd gemeten). Tevens toonde deze studie aan dat de verschillende methoden 

om de kwetsbaarheid van deelnemers vast te stellen (meten vs. manipuleren) zich lenen om 

verschillende niveaus van dreiging voor het zelf te induceren: laag, matig en hoog. Daarnaast 

bieden de resultaten van Studie 3.1 initiële ondersteuning voor de centrale hypothese van dit 

proefschrift dat het effect van zelfbevestiging op de verwerking van bedreigende 

gezondheidsinformatie afhangt van de mate van dreiging voor het zelf. Zelfbevestiging 

verhoogde het aantal kritische gedachten dat deelnemers hadden over de 

gezondheidsinformatie bij een matige dreiging voor het zelf en verminderde het aantal 

kritische gedachten bij een hoge dreiging voor het zelf. Deze bevindingen suggereren dat 

zelfbevestiging leidt tot meer uitgebreide informatieverwerking bij een matige dreiging voor 

het zelf, maar juist tot minder uitgebreide informatieverwerking wanneer de dreiging voor het 

zelf te hoog wordt. Er werd geen effect van zelfbevestiging gevonden onder condities van 
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lage dreiging voor het zelf, mogelijk doordat in deze studie de kwaliteit van de argumenten 

niet was gemanipuleerd. 

In Studies 3.2 en 3.3 onderzochten wij daarom op een meer robuuste manier het effect 

van zelfbevestiging op de verwerking van bedreigende gezondheidsinformatie door de 

kwaliteit van de argumenten in de gezondheidsinformatie te manipuleren, en het effect 

hiervan te meten op cognitieve responsen (Studie 3.3) en attitudes (Studies 3.2 en 3.3). Uit 

eerder onderzoek blijkt dat het maken van onderscheid tussen zwakke en sterke argumenten 

een betrouwbare indicator is voor uitgebreide, objectieve informatieverwerking (Petty & 

Wegener, 1999). Onder condities van matige dreiging voor het zelf werd verwacht dat 

zelfbevestiging deelnemers gevoeliger zou maken voor de kwaliteit van de argumenten in de 

gezondheidsinformatie. Onder condities van lage en hoge dreiging voor het zelf werd 

verwacht dat zelfbevestiging deelnemers minder gevoelig zou maken voor de kwaliteit van de 

argumenten. Consistent met de verwachte toename in uitgebreide, objectieve 

informatieverwerking, lieten de resultaten van Studie 3.2 inderdaad zien dat zelfbevestiging 

deelnemers gevoeliger maakte voor de kwaliteit van de argumenten in de 

gezondheidsinformatie bij een matige dreiging voor het zelf. Deelnemers hadden een 

positievere attitude wanneer de gezondheidsinformatie werd ondersteund door sterke dan door 

zwakke argumenten. Onder condities van lage en hoge dreiging voor het zelf maakte 

zelfbevestiging deelnemers juist minder gevoelig voor de kwaliteit van de argumenten. 

In Studie 3.3 werd het niveau van zelfdreiging in alle experimentele condities 

gemanipuleerd en werden de bevindingen van Studie 3.2 onder condities van matige en hoge 

dreiging voor het zelf gerepliceerd. Daarnaast werd in deze studie stemming uitgesloten als 

alternatieve verklaring voor de gevonden effecten. Concluderend geven de bevindingen in 

Hoofdstuk 3 bewijs voor de centrale hypothese van dit proefschrift dat het effect van 

zelfbevestiging op de verwerking van bedreigende gezondheidsinformatie afhangt van de 
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mate van zelfrelevante dreiging die mensen ervaren wanneer zij geconfronteerd worden met 

gezondheidsinformatie. 

De gebruikte informatieverwerkingsmaten in de voorgaande hoofdstukken 

(bagatelliseren van informatie, cognitieve responsen en attitudes) vereisten dat de deelnemers 

de eerder gelezen informatie op een bewuste manier moesten terughalen uit hun geheugen. De 

deelnemers waren dus altijd bewust van het feit dat de gestelde vragen betrekking hadden op 

de gezondheidsinformatie. Om te kunnen toetsen of we de eerder gevonden effecten konden 

repliceren op een meer impliciet niveau, hebben we in de studies in Hoofdstuk 4 gebruik 

gemaakt van een informatieverwerkingsmaat waarbij niet expliciet werd verwezen naar de 

gezondheidsinformatie. In deze studies onderzochten we het effect van zelfbevestiging op de 

mentale toegankelijkheid van gedachten gerelateerd aan de dreiging door gebruik te maken 

van een lexicale beslissingstaak. In deze taak moeten deelnemers heel snel aangeven of een 

gepresenteerd woord een bestaand Nederlands woord is of niet. De reactiesnelheid op 

bepaalde woorden in deze taak (in dit geval woorden gerelateerd aan de dreiging) wordt als 

maat gebruikt voor de toegankelijkheid van deze concepten in het geheugen. Wanneer 

zelfbevestiging leidt tot meer (vs. minder) uitgebreide, objectieve verwerking van 

bedreigende gezondheidsinformatie, zou het makkelijker (vs. moeilijker) moeten zijn om de 

bedreigende aspecten van de gezondheidsinformatie te coderen omdat deze aspecten geen 

bedreiging meer vormen voor het positieve zelfbeeld van mensen. Omdat informatie dat beter 

gecodeerd is meer toegankelijk is (Ashcraft, 2006; Carlston & Smith, 1996; Higgins, 1996), 

verwachtten wij dat zelfbevestiging de toegankelijkheid van gedachten gerelateerd aan de 

dreiging zou verhogen onder condities van matige dreiging voor het zelf, maar zou 

verminderen onder condities van lage en hoge dreiging voor het zelf. 

De resultaten van Studie 4.1 lieten inderdaad zien dat zelfbevestiging de 

toegankelijkheid van gedachten gerelateerd aan de dreiging verhoogde onder condities van 



Samenvatting 
 

165 

matige dreiging voor het zelf. In tegenstelling tot de verwachtingen had zelfbevestiging geen 

effect onder condities van lage dreiging voor het zelf. Studie 4.2 repliceerde het effect van 

zelfbevestiging op de toegankelijkheid van gedachten gerelateerd aan de dreiging onder 

condities van een matige dreiging voor het zelf, terwijl - consistent met onze verwachting - 

zelfbevestiging de toegankelijkheid van gedachten gerelateerd aan de dreiging juist 

verminderde onder condities van hoge dreiging voor het zelf. Omdat informatie dat slechter 

gecodeerd is minder toegankelijk is (Ashcraft, 2006; Carlston & Smith, 1996; Higgins, 1996), 

suggereren deze bevindingen dat zelfbevestiging de integratie van bedreigende informatie in 

het zelfsysteem vermindert wanneer mensen een hoge zelfrelevante dreiging ervaren. 

Daarnaast werd in Studie 4.2 impliciet affect uitgesloten als alternatieve verklaring voor de 

gevonden effecten: net als in Studie 3.3 had zelfbevestiging geen invloed op affect. 

De studies in Hoofdstuk 4 vormden een eerste test van het effect van zelfbevestiging 

op de ontvankelijkheid voor bedreigende gezondheidsinformatie op een impliciet niveau. 

Consistent met onze theoretische analyse en eerdere bevindingen, laten de studies in 

Hoofdstuk 4 zien dat het effect van zelfbevestiging op impliciet niveau ook afhangt van de 

mate van zelfrelevante dreiging die mensen ervaren wanneer zij geconfronteerd worden met 

gezondheidsinformatie. Tevens bevestigen deze bevindingen dat zelfbevestiging averechts 

kan werken wanneer het gaat om hoge zelfrelevante dreigingen. 

De studies in Hoofdstuk 3 en 4 lieten zien dat zelfbevestiging leidt tot minder 

uitgebreide, objectieve verwerking van bedreigende gezondheidsinformatie bij een hoge 

dreiging voor het zelf. In Hoofdstuk 5 onderzochten wij of zelfbevestiging eenzelfde 

averechts effect heeft op acceptatie van gezondheidsinformatie (attitudes, intenties en gedrag) 

onder condities van hoge dreiging voor het zelf. Hoewel eerder onderzoek heeft aangetoond 

dat zelfbevestiging positieve effecten heeft op dergelijke overtuigingsmaten (bijv. Harris & 

Napper, 2005; Jessop et al., in press; Sherman et al., 2000), verwachtten wij dat deze 
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positieve effecten beperkt zijn tot condities waarin mensen een matige dreiging voor het zelf 

ervaren. Daarom voorspelden wij dat zelfbevestiging zou leiden tot meer overtuiging onder 

condities van matige dreiging voor het zelf, en tot minder overtuiging onder condities van 

hoge dreiging voor het zelf. De resultaten van Studie 5.1 bevestigden deze verwachting. Bij 

een matige dreiging voor het zelf, hadden deelnemers die een mogelijkheid tot zelfbevestiging 

hadden gekregen een positievere attitude ten aanzien van de gezondheidsinformatie, een 

hogere intentie om iets te doen aan het gezondheidsrisico en vroegen zij vaker om extra 

informatie over het gezondheidsrisico. Echter, bij een hoge dreiging voor het zelf, hadden 

deelnemers die een mogelijkheid tot zelfbevestiging hadden gekregen een minder positieve 

attitude, een lagere intentie en minder interesse in extra gezondheidsinformatie. De 

bevindingen van Studie 5.1 ondersteunen hiermee onze verwachting dat zelfbevestiging 

averechts werkt wanneer mensen een hoge zelfrelevante dreiging ervaren. 

De resultaten van de studies beschreven in dit proefschrift laten op consistente wijze 

zien dat het effect van zelfbevestiging op de verwerking van bedreigende 

gezondheidsinformatie afhangt van de mate van zelfrelevante dreiging die mensen ervaren 

wanneer zij geconfronteerd worden met gezondheidsinformatie. Bij matige dreigingen voor 

het zelf leidt zelfbevestiging tot meer uitgebreide, objectieve verwerking van de bedreigende 

gezondheidsinformatie, verhoogt het de acceptatie van deze belangrijke informatie en 

vergroot het de kans dat mensen iets doen aan het gezondheidsrisico. Echter, bij hoge 

dreigingen voor het zelf leidt zelfbevestiging tot minder uitgebreide, objectieve verwerking 

van de bedreigende gezondheidsinformatie, vermindert het de acceptatie van deze belangrijke 

informatie en verkleint het de kans dat mensen iets doen aan het gezondheidsrisico. Deze 

bevindingen hebben belangrijke theoretische en praktische implicaties die worden besproken 

in Hoofdstuk 6. Aansluitend worden hier ook enkele beperkingen van het onderzoek 

bespoken en worden suggesties gegeven voor toekomstig onderzoek. Met dit proefschrift 
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hopen we beter inzicht te hebben gekregen in hoe en wanneer zelfbevestiging helpt mensen 

meer ontvankelijk te maken voor belangrijke gezondheidsinformatie. 
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