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Accuraatheid en vertekeningen bij het waarnemen van personen 

In dit proefschrift werd onderzocht hoe mensen een inschatting of voorspelling 

maken van de eigenschappen en gevoelens van andere mensen. In zes experimentele 

studies en een longitudinale studie met pasgetrouwde stellen hebben we gekeken welke 

strategieën mensen gebruiken om anderen in te schatten, of het gebruik van deze 

strategieën tot systematische vertekeningen leidt en/of deze voorspellingen accuraat zijn. 

Daarbij wordt ervan uit gegaan dat systematische vertekeningen en accuraatheid niet 

simpele tegenpolen van elkaar zijn, maar verschillende concepten vertegenwoordigen. 

Beide concepten geven daarbij waardevolle inzichten in het proces dat ten grondslag ligt 

aan hoe wij anderen waarnemen. 

In het eerste empirische hoofdstuk wordt aangetoond dat mensen verschillende 

strategieën gebruiken voor het voorspellen van de gevoelens van verschillende personen. 

Als mensen een gelijke ander voorspellen, dan gaan ze uit van hun eigen gevoelens. Als 

mensen een ongelijke ander voorspellen gaan ze uit van stereotypische informatie. De mate 

waarin mensen van hun eigen gevoelens uitgaan bij het voorspellen van een gelijk ander 

hangt vervolgens af van de volgorde waarin ze de voorspellingen maken. Als ze eerst 

worden gevraagd hun eigen gevoelens te voorspellen en dan die van de ander, lijken de 

voorspellingen minder op elkaar dan wanneer ze gevraagd worden eerst de gevoelens van 

de ander te voorspellen en dan de eigen gevoelens. Dit effect verklaren wij met de “feature 

matching” theorie. 

In het tweede empirische hoofdstuk laten we zien dat mensen dezelfde 

systematische vertekening laten zien bij het voorspellen van de gevoelens van anderen dan 

bij het voorspellen van hun eigen gevoelens. Drie experimenten tonen aan dat mensen 

overschatten hoe blij ze zich voelen als ze goed scoren op een test en hoe slecht ze zich 

voelen als ze slecht scoren op een test. Deze overschatting van de emotionele reactie is ook 

te vinden bij de voorspelling van de reactie van een vriend en van een vreemde en zelfs als 

mensen al ervaring hebben met hun eigen reactie op de test. Desalniettemin komt het 

patroon van de voorspelde gevoelens wel overeen met het patroon van de echte gevoelens, 

wat gezien kan worden als een teken voor accuraatheid. En er is ook een grote 

overeenkomst in wat iemand voor een vriend voorspelt en wat die vriend voor zichzelf 

voorspelt. Bijvoorbeeld, als Anne en Barbara samen over Anne’s aanstaande bruiloft praten, 

dan zullen ze waarschijnlijk allebei overschatten hoe blij Anne op haar trouwdag zal zijn. 



Omdat ze de blijdschap allebei in gelijke mate overschatten komen de twee inschattingen 

toch overeen. Deze interpersoonlijke vorm van accuraatheid kan zeer functioneel zijn 

omdat zij het waargenomen begrip tussen personen kan verhogen. 

In het derde empirische hoofdstuk onderzoeken wij de interpersoonlijke gevolgen 

van het wel dan niet accuraat waarnemen van de eigen partner. We laten zien dat mensen 

een vrij accurate kennis hebben van de persoonlijkheid van hun partner, zijn of haar 

voorkeuren en zijn of haar gedrag. Tegen de verwachtingen in hangt deze kennis van de 

partner echter niet samen met relatietevredenheid; partners die elkaar goed kennen zijn 

niet meer of minder tevreden met hun relatie dan partners die elkaar minder goed kennen. 

Uit het onderzoek blijkt wel dat het gevoel de partner goed te kennen samenhangt met 

relatietevredenheid; partners die het gevoel hebben elkaar goed te kennen zijn meer 

tevreden met hun relatie dan partners die het gevoel hebben elkaar minder goed te kennen. 

Deze resultaten laten zien dat hoe wij dingen waarnemen niet altijd overeenkomt met de 

werkelijkheid en dat hoe wij dingen waarnemen belangrijker is voor onze tevredenheid dan 

hoe de dingen echt zijn. 

Samen laten de zeven studies uit dit proefschrift zien dat onze inschattingen en 

voorspellingen van anderen vaak vertekend zijn, maar vaak ook accuraat. Mensen gaan bij 

het inschatten van anderen vaak uit van heuristieken, wat tot systematische vertekeningen 

kan leiden. Als we echter allemaal dezelfde heuristieken gebruiken is de kans groot dat we 

elkaar toch begrijpen. 

 


