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Samenvatting 

 

Gebruikmakend van een dreigingsmanagement benadering (Neuberg et al., 2011; 

Neuberg & Schaller, 2016), heeft de huidige dissertatie onderzocht hoe 

dreigingen van geweld en ziekteverwekkers (twee kwalitatief verschillende typen 

interpersoonlijke bedreigingen) op verschillende manieren mensen hun 

houdingen ten opzichte van migranten kunnen beïnvloeden.  

In de Hoofdstukken 2 en 3 legde ik mij toe op vooroordelen tegen een 

specifieke groep – migranten. Hoofdstuk 2 onderzocht of mensen mannelijke en 

vrouwelijke migranten soortgelijk of verschillend van elkaar beschouwden, 

afhankelijk van het type dreiging waar ze mee geassocieerd worden. Mijn 

hypothese was dat mannen afkomstig uit een gebied gekenmerkt door 

geweldsuitbarstingen (zoals Syrië) worden gezien als een grotere 

geweldsbedreiging dan vrouwen uit datzelfde gebied, terwijl mannen en vrouwen 

op soortgelijke manier worden beschouwd wanneer ze afkomstig zijn uit een 

gebied gekenmerkt door de uitbraak van ziekten. In lijn met deze hypothese 

onthulde een interne meta-analyse van drie onderzoeken (totale N = 1488 

deelnemers) dat mensen hun houdingen ten opzichte van mannelijke migranten 

uit oorlogsgebieden meer negatief waren dan houdingen jegens vrouwelijke 

migranten uit datzelfde gebied. Echter, houdingen ten opzichte van mannelijke 

en vrouwelijke migranten verschilde niet van elkaar wanneer die migranten 

afkomstig waren uit gebieden waar epidemieën heersten.  

Hoofdstuk 3 richt zich op de ziektedreigingen van buitenlandse groepen. Dit 

hoofdstuk bestond uit studies die onderzochten of de individuele neiging om 

ziekteverwekkers te vermijden, vooroordelen jegens migranten op eenzelfde wijze 

beïnvloeden (gegeneraliseerde vooroordelen hypothese), of meer specifiek 

vooroordelen beïnvloeden tegenover migranten afkomstig uit een gebied 

gekenmerkt door ziekteverwekkers (de oorsprong-specifieke vooroordelen 

hypothese). Een interne meta-analyse van vier onderzoeken (totale N = 1849) gaf 

enige ondersteuning voor beide hypothesen, maar bevindingen waren meer in lijn 



met de oorsprong-specifieke vooroordelen hypothese dan de gegeneraliseerde 

vooroordelen hypothese. Wanneer nader wordt gekeken naar het experimentele 

niveau, dan toonden mensen evenveel vooroordelen jegens oorsprong-

ongespecificeerde migranten als migranten afkomstig uit een gebied gekenmerkt 

door epidemieën. In dit geval werd de motivatie om ziekteverwekkers te 

vermijden tijdelijk geactiveerd (middels ‘priming’ van pathogenen).  Op het 

niveau van de individuele verschillen, had de afkeergevoeligheid tegen 

ziekteverwekkers een uniek negatief effect op de mate waarin mensen zich 

gemakkelijk voelden met migranten uit een gebied waar doorgaans veel 

pathogenen aanwezig zijn, maar dit effect kwam niet naar voren bij migranten 

afkomstig uit ongespecifeerde gebieden.  

In de Hoofdstukken 4 en 5 werd gefocust op de rol van vrouwen hun 

geslachtshormonen (estradiol en progesteron) op (a) impliciete vooroordelen ten 

opzichte van bedreigende gezichten (Hoofdstuk 4), en (b) de voorkeur voor 

mannelijke (dus lagere) stemmen (Hoofdstuk 5), van Nederlandse versus 

buitenlandse mannen. In Hoofdstuk 4 toetste ik de hypothese dat de potentiële 

nadelen voor vrouwen wanneer zij mannen tegemoet treden die ofwel een 

geweldsdreiging of een ziektedreiging met zich meebrengen, verschillend in 

omvang zijn, afhankelijk van de fase in de menstruele cyclus. Dus, vrouwen hun 

gevoeligheid voor mannen die deze twee typen dreigingen kunnen behelzen zou 

kunnen variëren over de menstruele cyclus als een functie van hun 

geslachtshormonen. De resultaten van een onderzoek met meerdere sessies 

waaraan 41 vrouwen deelnamen, toonden dat veranderingen in de verhouding 

van estradiol op progesteron (E/P ratio) fungeerde als moderator. Dat wil zeggen, 

het verschil in impliciete vooroordelen gevoeld door vrouwen jegens boze en 

infectieuze gezichten was afhankelijk van de E/P ratio. Echter, inconsistent met 

onze hypothesen was het feit dat ‘simple effect analyses’ aantoonden dat de E/P 

verhouding niet in staat was om de vooroordelen ten opzichte van mannelijke 

boze of mannelijke infectieuze gezichten onafhankelijk te voorspellen, en of 

iemand een Nederlandse of buitenlandse identiteit had modereerde dit effect 

niet.  

Hoofdstuk 5 onderzocht het moderatie effect van groepslidmaatschap op 

vrouwen hun voorkeur voor mannelijkheid. De invloed van geslachtshormonen 



op de mannelijkheidsvoorkeur voor Nederlandse en buitenlandse mannen werd 

onderzocht (het hormonale effect werd enkel getoetst in Studie 5.1). In drie 

onderzoeken vonden we dat vrouwen een consistente voorkeur hebben voor 

mannelijke Nederlandse mannen in vergelijking met vrouwelijke Nederlandse 

mannen, mannelijke buitenlandse mannen, en vrouwelijke buitenlandse mannen. 

Bovendien werd deze voorkeur gemedieerd door de mate waarin deze mannen 

werden gezien als een goede potentiële vader. Echter, inconsistent met onze 

hypothese, werd deze voorkeur niet beïnvloed door fluctuaties in vrouwen hun 

geslachtshormonen gedurende het verloop van hun menstruele cyclus.  
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