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Nederlandse Samenvatting (Summary in Dutch) 
 

Zelfregulatie betekent het veranderen van het zelf om het in lijn te brengen met 

een zelfgekozen of door de omgeving gedicteerde standaard. In de afgelopen dertig jaar 

heeft de psychologie een opmerkelijke bloei doorgemaakt in het onderzoek naar dit 

onderwerp, dat uitgebreid is bekeken vanuit een intrapersoonlijk perspectief. Maar 

mensen leven niet in een sociaal vacuüm. Zelfregulatie gebeurt vaak terwijl men door 

anderen wordt omringd. Als gevolg daarvan heeft zelfregulatiestijl veel gevolgen voor 

het interpersoonlijke leven, en het interpersoonlijke leven voor zelfregulatiestijl. Pas een 

paar jaar geleden is men in de sociale psychologie gaan beseffen dat 

zelfregulatieprocessen en relatiedynamieken vaak met elkaar verstrengeld zijn. Dit 

proefschrift draagt bij aan die recente lijn van onderzoek door het samenspel van 

zelfregulatie en interpersoonlijke processen onder de loep te nemen. In dit werk hebben 

we onderzoek gedaan naar de impact van twee componenten van zelfregulatie – 

regulatieve focus en zelfcontrole – en op verschillende interpersoonlijke dynamieken 

die een sleutelrol spelen in het ontwikkelen en onderhouden van interpersoonlijke 

relaties, zoals interpersoonlijke ondersteuning van individuele doelen, vertrouwen en 

kleine dagelijkse zelfopofferingen. We hebben ook gekeken naar de invloed die relaties 

van mensen die elkaar nabij staan hebben op aspecten van zelfregulatie als motivatie en 

doelverwezenlijking.  

De eerste twee empirische hoofdstukken keken naar de rol van regulatieve 

focustheorie in interpersoonlijke ondersteuning van individuele doelen. Wanneer 

mensen een doel nastreven, dan worden ze vaak omringd door anderen die daarbij 

kunnen helpen of juist hinderen. Met hun advies, steun en suggesties kunnen anderen 

een belangrijke invloed hebben op de manier waarop mensen hun doel benaderen. 

Wanneer is interpersoonlijke ondersteuning van doelen nuttig voor het bereiken van 

iemands individuele doel, en wanneer niet? Wie staat er open en is ontvankelijk om te 

worden geholpen? Wie zijn de beste partners om hulp te vragen op weg naar het doel? 

Regulatieve focustheorie kan een bijdrage leveren in het beantwoorden van deze vragen. 

Volgens de regulatieve focustheorie (Higgins, 1997) benaderen mensen een doel 

promotie- dan wel preventiegericht. In een promotiefocus zijn ze vooral bezig met hun 

doelen en aspiraties zelf (gericht op het ideale zelf), en, over het algemeen, met de aan- 

of afwezigheid van positieve uitkomsten. In een preventiefocus zijn ze vooral gericht op 

hun plichten en verantwoordelijkheden (gericht op het zelf zoals dat zou moeten zijn), 

en, over het algemeen, met de aan- dan wel afwezigheid van negatieve uitkomsten.  

In hoofdstuk 2 wilden we toelichten hoe regulatieve focus inwerkt op het 

Michelangelo-fenomeen, een proces waarbij partners wederzijds steun verlenen bij het 

nastreven van ieders doelen, en elkaar stimuleren in de beweging naar het ideale zelf. 

Doelen die zich richten op het ideale zelf staan voor promotiegerichte doelen. Daarom 

voorspelden we dat congruentie in doelregulatie, ofwel de overeenkomst tussen 
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regulatieve focus (promotiefocus) en overeenkomstige zelfdoelen (gericht op het ideale 

zelf), het voor een partner makkelijker maakt om een doel te ondersteunen, en voor de 

doelpersoon makkelijker maakt om verder te komen in het bereiken ervan. We hebben 

vier complementaire meettechnieken gebruikt (allen met een multidimensionale 

benadering): (a) zelfrapportage van het eigen dagelijks gedrag en dat van de partner; (b) 

gedurende acht dagen dagelijkse dagboekaantekeningen over het gedrag van de partner; 

(c) beoordelingen van deelnemers van hun eigen gedrag en dat van hun partner tijdens 

conversaties in het laboratorium over het nastreven van ieders ideale doelen; en (d) 

ratings van in deze codering getrainde beoordelaars van het gedrag van doelpersonen en 

hun partners tijdens conversaties over het nastreven van ieders ideale doelen. De 

binnen-proefpersonen- en tussen-partneranalyses lieten zien dat promotiegerichtheid 

(van zowel doelpersoon als partner) positieve gevolgen heeft voor het Michelangelo-

fenomeen. Promotiegerichte mensen ontlokten steun voor hun doel aan hun partners, en 

van promotiegerichte partners was het aannemelijk om dergelijke steun te verwachten. 

Op zijn beurt leidde steun voor het doel tot een beweging richting het ideale zelf. Verder 

werden er verschillende mechanismen getest en besproken die verantwoordelijk zijn 

voor onze resultaten. Preventiegerichtheid (bij zowel doelpersoon als de partner) bleek 

irrelevant of licht negatief gerelateerd aan het Michelangelo-fenomeen. 

Hoofdstuk 2 onderzocht de invloed van interpersoonlijke steun voor 

individuele doelen in een puur promotiegerichte context (doelen ten aanzien van het 

ideale zelf), en keek vooral naar de voordelen van overeenstemming tussen iemands 

regulatieve focus en het soort doel dat werd nagestreefd. In hoofdstuk 3 keken we naar 

de voordelen van interpersoonlijke steun voor doelen die voortkomen uit een ander 

soort overeenstemming: die tussen de regulatieve oriëntaties van twee individuele 

mensen. Daarbij keken we specifiek naar hoe iemands weg richting het doel wordt 

beïnvloedt door het advies en de steun van een nabije ander die een overeenkomstige 

(versus niet overeenkomstige) doeloriëntatie heeft. Wij wilden onderzoeken of 

interpersoonlijke overeenstemming in regulatieve focus gevolgen zou hebben voor het 

nastreven van doelen die parallel lopen aan die van intrapersoonlijke overeenstemming 

(bv. je goed voelen, versterkte emotie en vreugde). We testten ook of de motivationele 

voordelen van een interpersoonlijk gedeelde regulatieve focus werden ervaren door 

zowel mensen met een promotiefocus als mensen met een preventiefocus. Zes studies 

toonden op consequente wijze aan dat alleen promotiegerichte mensen baat hadden bij 

interpersoonlijk gedeelde regulatieve focus, en motivationele voordelen genoten 

wanneer ze doelverwante suggesties ontvingen van promotiegerichte anderen. 

Preventiegerichte mensen profiteerden echter niet van interpersoonlijk gedeelde 

regulatieve focus. We keken naar mogelijke redenen waarom preventiegerichte mensen 

geen voordeel zouden kunnen halen uit interpersoonlijke overeenstemming, en vonden 

dat preventiegerichte mensen aarzelden om interpersoonlijk advies in te winnen, en als 

ze dat uiteindelijk toch kregen, daar niet erg ontvankelijk voor waren. Verder herkennen 
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preventiegerichte mensen de overeenkomsten niet die ze met preventiegerichte partners 

hebben, en hebben als gevolg daarvan niet de ervaring van interpersoonlijk gedeelde 

regulatieve focus.  

Hoofdstukken 4 en 5 keken naar de impact van zelfcontrole op 

interpersoonlijke processen als vertrouwen en zelfopoffering. Het vereist kracht om het 

zelf te veranderen en zelfcontrole uit te oefenen, een kracht die niet onuitputtelijk is. In 

feite is zelfregulering zelfs afhankelijk van een beperkte energiebron die functioneert als 

een kracht of energie die minder wordt met elke opeenvolgende zelfcontroleactie (e.g., 

Baumeister, Bratslavsky, Muraven, & Tice, 1998). De reductie van de voor zelfcontrole 

beschikbare energie wordt ook wel egodepletie genoemd (Baumeister & Heatherton, 

1996), en kan leiden tot het falende zelfcontrole en impulsief gedrag.  

In hoofdstuk 4 hebben we ons gericht op de interpersoonlijke gevolgen van de 

inschatting of iemand hoog of laag scoort op het vermogen tot zelfcontrole. Specifiek 

bestudeerden we in dit hoofdstuk hoe de perceptie van iemands zelfcontroleniveau 

verband houdt met het vertrouwen in deze persoon. Wij testten de hypothese dat in 

interacties tussen vreemden dan wel relatiepartners onderling, mensen elkaars 

zelfcontroleniveau waarnemen, wat weer invloed heeft op de inschatting van het 

vermogen van de ander om zich betrouwbaar te gedragen. De resultaten van vier studies 

lieten zien dat mensen in staat zijn om zowel elkaars dispositionele zelfcontrole als een 

tijdelijke depletie van zelfcontrole in te schatten, en dat mensen die worden gezien als 

hoog in zelfcontrole meer vertrouwen wekken dan mensen waarvan men denkt dat ze 

daar laag op scoren. Verder laten onze resultaten zien dat in bestendige relaties men 

zich meer bindt aan een ander met veel zelfcontrole dan aan iemand met minder 

zelfcontrole, omdat de eerste meer vertrouwd wordt. Maar in interacties tussen 

vreemden onderling is er geen verschil in waardering voor anderen met veel of weinig 

zelfcontrole.  

Hoofdstuk 5 richtte zich op de rol van zelfcontrole bij zelfopoffering voor 

anderen. In relaties met nabije anderen komt men vaak in situaties terecht waarin het 

eigenbelang strijdig is met dat van de partner: wat goed is voor de een is niet goed voor 

de ander, en het individu wordt gedwongen om te kiezen tussen het najagen van het 

eigenbelang of dit op te offeren voor de noden van de partner. Het merendeel van de 

dagelijkse opofferingen waar men in een relatie tegenaan loopt zijn klein, in de zin dat 

het belang van de partner maar in lichte mate afwijkt. In dit hoofdstuk hebben we getest 

welke rol het niveau van zelfcontrole speelt in de beslissing om iets voor een nabije 

ander op te offeren of niet. De resultaten van vier studies lieten zien dat in situaties 

waarin de onderlinge belangen weinig afwijken, de impulsieve respons (met een lage 

mate van zelfcontrole) bestaat uit het opofferen van het eigenbelang voor de nabije 

ander en de relatie. We onderzochten ook een mechanisme dat mogelijk 

verantwoordelijk is voor dit effect. Een kleine bedreiging voor de relatie, zoals de 

situatie met een klein verschil in belangen, activeert en vergroot automatisch het doel 



162 
 

van verbondenheid. Wij vonden dat, omdat zij vertrouwden op een gecontextualiseerde 

activering van verbondenheid, mentaal uitgeputte deelnemers meer bereidwilligheid tot 

zelfopoffering voor intieme partners toonden dan deelnemers die mentaal niet uitgeput 

waren. In replicatie van eerder onderzoek vonden we ten slotte ook dat een laag niveau 

van zelfcontrole de vergevingsgezindheid en bereidheid tot zelfopoffering verlaagde 

voor iemand die geen nabije partner is.  

Dit proefschrift laat zien dat individuele zelfregulatie in een interpersoonlijke 

setting hoogstwaarschijnlijk invloed heeft op zowel de interpersoonlijke interactie als 

andermans zelfregulatie. In dit werk hebben we verschillende manieren getoond waarop 

dit proces kan verlopen. In twee empirische hoofdstukken hebben we het belang van 

promotiegerichtheid bekeken voor interpersoonlijke steun aan individuele doelen. Onze 

bevindingen laten zien dat anderen kunnen helpen om onze droom te verwezenlijken. 

Maar we moeten daarbij niet op zomaar iedereen vertrouwen. Het soort van steun dat 

we zoeken is te vinden bij partners, vrienden of collega’s die zich richten op profijt en 

het ideale zelf. Tegelijkertijd moeten we ons zelf ook richten op profijt, en open en 

ontvankelijk zijn voor interpersoonlijke ondersteuning. Met een dergelijke benadering 

kunnen we maximaal voordeel halen uit de invloed die nabije anderen kunnen 

uitoefenen op de manier waarop we onze doelen nastreven. In twee andere empirische 

hoofdstukken hebben we laten zien dat zelfcontrole belangrijke implicaties heeft voor 

vertrouwen en zelfopoffering. Onderzoek laat zien dat zelfcontrole in de meeste 

situaties leidt tot goed interpersoonlijk gedrag. Om hun gedrag te kunnen voorspellen is 

zelfcontrole daarom een goede karaktertrek om bij anderen vast te stellen. Maar daarbij 

moeten we niet voorbijgaan aan het belang van de situatie. Terwijl we in de meeste 

situaties prosociaal gedrag kunnen verwachten van mensen met veel zelfcontrole, toont 

ons werk aan dat in andere specifieke omstandigheden (zoals bijvoorbeeld wanneer 

nabije anderen moeten besluiten tot kleine zelfopofferingen of niet), zelfcontrole kan 

leiden tot zelfgerichte overwegingen. Onze bevindingen suggereren daarmee dat, om 

andermans gedrag te kunnen evalueren en voorspellen, zelfcontrole een kenmerk is dat 

beschouwd moet worden in de context waarin het plaatsvindt. Hoewel onderzoek zich 

pas recentelijk is beginnen te richten op het samenspel tussen zelfregulatie en 

interpersoonlijke processen, hopen we met ons werk een bijdrage aan dit veld te hebben 

geleverd door de diepgaande invloed te laten zien die zelfregulatieprocessen op relaties 

kunnen hebben, en relaties op zelfregulatieprocessen.  

 

 

 

 

 

 

 


