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ABSTRACT 
 

In deze masterproef wordt de impact van gespierde, atletische, geïdealiseerde mannelijke modellen in 

reclame op de lichaamstevredenheid van mannen, specifiek homo- en heteroseksuelen onderzocht. 

Enerzijds omdat tot nu toe de impactstudies van blootstelling aan modellen voornamelijk onderzocht 

werd bij vrouwen, anderzijds omdat de enkele studies die hierover bestaan vooral in Engelstalige 

continenten (Amerika, Canada) zijn uitgevoerd. Er wordt een algemene vergelijking gemaakt tussen 

homo- en heteroseksuelen, waarna de factoren leeftijd, Body Mass Index, lichaamsbeeld, zelfbeeld en 

socio-economische status bij de vergelijking worden betrokken. Het betreft een online-experiment 

bestaande uit twee vragenlijsten De homoseksuelen (N= 79) en heteroseksuelen (N= 118) (18-47 jaar) 

dienden eerst drie schalen aan te vullen die peilen naar zelfbeeld, lichaamsbeeld en tevredenheid over 

19 lichaamsdelen. Een week later werden de deelnemers verdeeld over twee groepen: de controlegroep 

kreeg producten te zien (neutrale conditie), de experimentele groep kreeg mannelijke ideaalbeelden te 

zien (experimentele groep). Meteen na de blootstelling werden ze opnieuw gevraagd de schaal omtrent 

lichaamsbeeld en tevredenheid over 19 lichaamsdelen aan te vullen. De resultaten zijn duidelijk, er is 

geen impact op de lichaamstevredenheid van homo- en heteroseksuelen na de blootstelling aan de 

ideaalbeelden. Er is wel sprake van een significant verschil tussen homo- en heteroseksuelen met een 

neutraal lichaamsbeeld, tussen homo- en heteroseksuelen met weinig zelfvertrouwen, tussen homo- en 

heteroseksuelen met een gemiddeld BMI [20-25] en tussen homo- en heteroseksuelen met een hogere 

socio-economische status wat betreft de wijziging in lichaamstevredenheid. Dit staat echter los van de 

condities en heeft te maken met de geaardheid.  
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ALGEMENE INLEIDING 

 
‘L’Oréal, want ik ben het waard ’en ‘Gilette, the best a man can get’ zijn slechts twee van de tientallen 

slogans waarmee we dagelijks worden geconfronteerd. Sla je een tijdschrift open, wandel je voorbij 

affichage of kijk je naar de televisie, dan word je algauw geconfronteerd met reclame. Overal en op elk 

moment trachten adverteerders de aandacht te wekken door hun reclame zo opvallend en aangenaam 

mogelijk te maken zodanig dat ze toch maar in het oog springt van potentiële kopers of gebruikers. En 

wat springt meer in het oog dan aantrekkelijke vrouwelijke of mannelijke modellen met het perfecte 

gezicht en lichaam waarvan het lijkt dat Barbie of Ken tot leven zijn gekomen?  

 

Het dagelijks bewonderen van deze perfecte modellen of schoonheidsidealen laat echter sporen na. Het 

maakt mensen gevoeliger en bewust over hun eigen lichaam wat zelfs kan leiden tot een dalende 

lichaamstevredenheid. Aan vrouwen is in deze materie zowel in Europa als andere continenten al heel 

wat aandacht geschonken: welke perceptie vrouwen hebben tegenover het gebruik van 

schoonheidsidealen in media, welk(e) gevolg(en) de ‘perfecte’ vrouwelijke afbeeldingen hebben op 

hun eigen lichaamstevredenheid etc. Over mannen is hieromtrent heel wat minder inkt gevloeid. Er 

wordt vaak ten onrechte verondersteld dat mannen niet bezig zijn met hun lichaam terwijl vandaag de 

dag verschillende magazines bestaan die mannen de beste tips geven om een gespierde biceps of buik 

te creëren. Mannen hebben ook een ideaalbeeld, zoveel is zeker.  

 

Tot nu toe is het verband tussen mannelijke schoonheidsidealen en de lichaamstevredenheid bij 

mannen voornamelijk bestudeerd in Engelstalige gebieden zoals Amerika, Canada, Australië en Groot-

Brittannië. Uit die enkele studies blijkt dat mannen helemaal niet immuun zijn voor al het mannelijk 

schoon in reclame. Zo gaat onder andere de omvang van de borstkas mannen zorgen baren, na de 

blootstelling aan de mannelijke ideaalbeelden. Althans, dit blijkt het geval te zijn in de Engelstalige 

gebieden. In hoeverre de mannen bij ons gevoelig zijn voor mannelijke modellen is nog maar de vraag. 

De resultaten uit reeds gevoerde studies kunnen cultuurspecifiek zijn, of toch niet? Bovendien is niet 

duidelijk in hoeverre deze resultaten verschillend kunnen zijn voor homo- en heteroseksuelen. Dit 

laatste is meteen ook de meerwaarde van onze studie.  

 

Met deze masterproef bestuderen we de impact van mannelijke schoonheidsidealen in reclame op de 

lichaamstevredenheid van homo- en heteroseksuelen. Hierbij vormen lichaamstevredenheid, seksuele 

geaardheid en het mannelijke schoonheidsideaal de rode draad doorheen de twee delen waaruit deze 

masterproef bestaat. Het eerste deel betreft de literatuurstudie waarin we ons verdiepen in de literatuur 

die reeds voorhanden is om op basis van die kennis zelf over te gaan tot onderzoek in het tweede deel 

van deze masterproef.  
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In de literatuurstudie belichten we drie invalshoeken. Hoofdstuk 1 omvat de eerste invalshoek waarbij 

we ons verdiepen in de concepten ‘lichaamsbeeld’ en ‘zelfbeeld’. In het perspectief van ons onderzoek 

naar de impact van mannelijke schoonheidsidealen op de lichaamstevredenheid is het belangrijk om stil 

te staan bij deze concepten. Immers, alles begint en eindigt bij deze persoonlijke vorm van lichaam- en 

zelfervaring. Alvorens we kunnen achterhalen in welke mate mannelijke schoonheidsidealen een 

impact uitoefenen op de lichaamstevredenheid van mannen, dienen we eerst te begrijpen hoe 

individuen een mentaal beeld van zichzelf creëren. Hierbij gaan we tevens na in welke mate het 

lichaamsbeeld verschillend kan zijn naargelang seksuele geaardheid, leeftijd, Body Mass Index en 

socio-economische status. 

 

De tweede invalshoek, en tevens hoofdstuk 2, omvat het mannelijke schoonheidsideaal. Een studie naar 

de impact van het mannelijke schoonheidsideaal vereist even stil te staan bij dat ideaalbeeld. Hierbij 

focussen we ons eerst op de evolutie van het mannelijke ideaal van vroeger tot nu. In het bestek van 

deze masterproef is het niet de bedoeling om de hele geschiedenis van het mannelijke 

schoonheidsideaal uit de doeken te doen, maar het leert ons het schoonheidsideaal van vandaag beter 

begrijpen. Verder trachten we een verklaring te zoeken waarom mannen aan dit ideaal willen 

beantwoorden.  

 

Met de laatste invalshoek ‘reclame’ werpen we een blik op de representatie van het mannelijke 

ideaalbeeld in reclame, specifiek advertenties in mannenmagazines. In het kader van deze studie is het 

immers belangrijk om na te gaan hoe mannen in reclame worden gerepresenteerd. Reclame is een breed 

begrip waardoor het onmogelijk is om de representatie van het ideaalbeeld in elke reclamevorm uit te 

diepen. In dit laatste hoofdstuk brengen we vervolgens de drie invalshoeken samen waarbij we op basis 

van bestaande studies nagaan in welke mate er sprake is van een impact van mannelijke 

schoonheidsidealen in reclame op de lichaamstevredenheid van mannen. Tenslotte gaan we op zoek 

naar theoretische verklaringen voor de impact die zich voordoet.  

 

In het tweede deel van de masterproef behandelen we ons eigen onderzoek waarbij we zelf de impact 

van mannelijke schoonheidsidealen in reclame op de lichaamstevredenheid van  homo- en 

heteroseksuelen onderzoeken. Ons onderzoek is echter niet zomaar een replicatie van de reeds 

bestaande studies. Wij onderzoeken immers de impact op hetero- en homoseksuelen naargelang 

zelfbeeld, lichaamsbeeld, Body Mass Index, socio-economische status en leeftijd. Het merendeel van 

die factoren zijn in de bestaande studies in het ongewisse gelaten. We betrekken deze factoren bij de 

analyse omdat we ervan overtuigd zijn dat de – mogelijke –  impact verschillend kan zijn naargelang 

die factoren. In het tweede deel gaan we uitvoerig in op de gehanteerde methodiek en de bekomen 

resultaten om te eindigen met het besluit. 
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DEEL 1: LITERATUURSTUDIE 
 

1. Van lichaam tot lichaams(on)tevredenheid 
 

In dit hoofdstuk diepen we het concept lichaamsbeeld en zelfbeeld uit waarbij we nagaan op welke 

manier een individu deze concepten ontwikkeld met al een knipoog naar de mannelijke ideaalbeelden. 

Vervolgens brengen we de relatie tussen de concepten en de factoren seksuele geaardheid, leeftijd, 

Body Mass Index en socio-economische status in kaart. Omdat weinig tot geen studies – inzake de 

impact van mannelijke ideaalbeelden op de lichaamstevredenheid van mannen – deze factoren hebben 

opgenomen, trachten we via de literatuur een zicht te krijgen op het verschil in lichaamsbeeld 

naargelang deze factoren om zo met de hierin opgedane kennis hun rol bij de mogelijke impact te 

kunnen suggereren. 

 

1.1 De ontwikkeling van het lichaamsbeeld 
 

Mensen hebben een cognitieve representatie of een verinnerlijkt beeld van hun lichaam, anders gezegd 

een lichaamsbeeld (Gielen, 2003, p. 181). Het is de mentale voorstelling die een individu heeft over 

zijn lichaam, geen objectieve voorstelling (Myers & Biocca, 1992, p. 116). 

 
Het concept lichaamsbeeld staat voor de manier waarop we kijken naar ons eigen lichaam, welk beeld 

we hebben over ons lichaam wat bepalend is voor de mate waarin we onszelf inschatten, beoordelen en 

gedragen ten opzichte van anderen (Gielen, 2003, p. 181). Het is een mengeling van zelfpercepties, 

gedachten, attitudes en gevoelens die een individu heeft over zijn/haar fysieke kenmerken en het kan 

worden gerelateerd aan het zelfvertrouwen en de emotionele stabiliteit van een individu (Jakatar, Cash 

& Engle, 2006, p.325; Wykes & Gunter, 2005, p.3; Botta, 2003, p. 389). Dit beeld vertelt hoe het 

lichaam eruit ziet. Het betreft echter meestal delen van het lichaam en niet het lichaam als een geheel. 

Dokter Feldman (2003) benadrukt dat het lichaamsbeeld dat we hebben niet overeenstemt met het 

beeld dat we zien in de spiegel. Het gaat om een denkbeeldige voorstelling die we maken in ons hoofd, 

maar die we als de absolute realiteit beschouwen. Ons lichaamsbeeld wordt als het ware gefilterd door 

een danig narcisme dat ontevredenheid over ons uiterlijk teweegbrengt: we vinden onszelf te klein, te 

dik, te breed etc. Dit komt duidelijk naar voor bij anorexiepatiënten die met een gewicht van amper 35 

kg nog steeds van mening zijn dat ze teveel vet hebben (Glas, 1995, p. 82). Paul Schilder (geciteerd in: 

De Preester & Knockaert, 2005, p. 28) sluit zich daarbij aan en stelt dat het lichaamsbeeld gelijk staat 

aan ‘the picture of our own body which we form in our mind, that is to say, the way in which everybody 

has about himself.’ 
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Schilder (in: Morrison et al., 2004, p. 128) was een van de eerste auteurs die onderzoek voerde naar 

lichaamsbeelden. Hij beklemtoonde dat het lichaamsbeeld van een individu wordt opgebouwd via de 

interactie met de omgeving en dat we allerlei sensaties en emoties beleven in dit contact. Het is een 

sociale constructie (Tiemersma, 1989, p. 44). De positieve en negatieve opmerkingen die we soms naar 

onze oren krijgen, dragen allemaal bij tot het lichaamsbeeld dat we vormen over onszelf. Dat 

lichaamsbeeld is een multidimensionele constructie (zie figuur 1), dit wil zeggen dat we niet één beeld 

hebben over ons lichaam maar verschillende, waarin twee basis gedragscomponenten kunnen worden 

onderscheiden: ‘evaluatie’ en ‘investering.’ Evaluatie verwijst naar de zelfwaardering van het uiterlijk 

en leidt vervolgens tot lichaamstevredenheid –of ontevredenheid wanneer men zichzelf evalueert in 

relatie tot een verinnerlijkt lichaamsideaal. De andere component, investering, refereert naar de 

gevoelsmatige cognitie dat een individu heeft over zijn lichaam (Botta, 2003, p. 389; Cash & 

Pruzinsky, 2004, p. 38; Jakatar, Cash & Engle, 2006, p. 325) en de handelingen dat een individu 

onderneemt om de fysieke aantrekkelijkheid te bevorderen (Morrison, Morrison & Sager, 2004, p. 

128). Verschillende studies hebben reeds onderzoek gevoerd naar de factoren die invloed hebben op de 

twee componenten. 

 

 
Figuur 1: De invloedsfactoren van het lichaamsbeeld (Cash & Pruzinsky, 2004, p. 39). 

1.1.1 Invloedsfactoren 

 

Er zijn verschillende factoren die een invloed hebben op de ontwikkeling van het lichaamsbeeld, wat 

ook blijkt uit figuur 1. We zien dat al deze factoren direct met elkaar verbonden zijn wat betekent dat 

ze allemaal een (complexe) invloed uitoefenen op elkaar. Onder ‘personal attributes’ verstaan we de 

persoonlijke kenmerken van een individu die als het ware de basis leggen voor het te ontwikkelen 

lichaamsbeeld (Cash & Pruzinsky, 2004, p. 41). Biologische kenmerken zoals geslacht, leeftijd, ras, 

socio-economische status en seksuele geaardheid dragen er allemaal toe bij hoe het eigen lichaam 

wordt beoordeeld (Epel, Spanakos, Kasl-Godley & Brownell, 1995, p. 266) (cfr. 1.2.2.). De ‘physical 

characteristics’ of fysieke kenmerken leunen daarbij sterk aan. De aantrekkelijkheid en de mate waarin 

het uiterlijk van een individu sociaal aanvaard is, heeft een impact op de manier waarop een individu 

wordt behandeld in de omgang met anderen. Dit is wat het sociale van de fysieke aantrekkelijkheid 
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betreft. Anderzijds heeft ook de evolutie van het eigen lichaam een niet te onderschatten invloed. Het 

menselijk lichaam verandert continu, van geboorte tot de dood en het is die verandering die de 

ontwikkeling van het lichaamsbeeld kan beïnvloeden, positief of negatief (Cash & Pruzinsky, 2004, p. 

41; Tiemersma, 1989, p. 49).  

 

Beschikt een individu over een negatief lichaamsbeeld, dan zal het hem moeite kosten om dit om te 

bouwen tot een positief lichaambeeld. Iemand met een negatief lichaamsbeeld zit immers in een 

vicieuze cirkel; positieve informatie wordt niet meer opgenomen wat te maken heeft met de selectiviteit 

van de waarneming. Iemand die zichzelf te dik vindt, zal enkel die informatie opnemen die strookt met 

zijn gevoel en perceptie over het bestaande lichaamsbeeld. Het tegenovergestelde, namelijk iemand met 

een overwegend positief lichaamsbeeld, zal beschikken over voldoende zelfvertrouwen, zelfs in die 

mate dat negatieve ervaringen makkelijk kunnen worden verwerkt en niet leiden tot een verminderd 

lichaamsbeeld (Gielen, 2003, p. 183).  

 

Verder zijn er de ‘interpersonal experiences’ die bepalen hoe we naar ons eigen lichaam kijken en die 

bijdragen aan de ontwikkeling van ons lichaamsbeeld. Om te beginnen zijn het onze ouders die een niet 

te onderschatten impact hebben op de mate waarin we ons bezighouden met ons uiterlijke voorkomen. 

Het is voornamelijk tijdens de opvoeding dat de basis wordt gelegd van het lichaamsbeeld dat zich later 

zou ontplooien. Dit heeft te maken met de manier waarop ouders omgaan met hun kinderen en hoe zij 

staan ten opzichte van het uiterlijk (ibidem, Cash & Pruzinsky, 2004, p. 42). Naast ouders, is het vooral 

de naaste omgeving, zoals vrienden en kennissen, die bepaalt hoe we naar onszelf kijken, zelfs 

vreemden. De ‘almachtige’ invloed is echter afkomstig van media, reclame, film, televisie etc. met hun 

geïdealiseerde mediafiguren die een druk uitoefenen op de ontvanger om er uit te zien zoals de 

ideaalbeelden. (Van den Berg, 2007, p. 257; Thompson & Heinberg, 1999, p. 340). De term ‘cultural 

socialization’ in figuur 1 verwijst hiernaar. Daarmee worden de culturele boodschappen bedoeld die 

door de media worden verspreid. Deze geven aan welke uiterlijke kenmerken een sociale waarde 

hebben en welke niet, of wat het betekent om een aantrekkelijk voorkomen te hebben (Cash & 

Pruzinsky, 2004, p. 41). 

 

Myers & Biocca (1992, p. 116) benadrukken eveneens dat de media een belangrijk aandeel hebben in 

de ontwikkeling van het lichaamsbeeld. De media vestigen namelijk heel wat aandacht op het lichaam, 

meerbepaald op het ideale lichaam, waar individuen worden aan blootgesteld. Afhankelijk van het 

schoonheidsideaal dat de media ons presenteren, kan het lichaamsbeeld veranderen. Dit betekent dat 

het lichaamsbeeld absoluut geen stabiele eenheid is en kan fluctueren naargelang het sociale contact, 

gemoedstoestand en contact met de media. We spreken ook van een elastisch lichaamsbeeld. 
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1.1.2 Componenten van het lichaamsbeeld 
 

In de constructie van het lichaamsbeeld maakt een individu gebruik van referenties. Glas (1995, p. 82) 

en Myers & Biocca (1992, p. 116) onderscheiden vier referentiemodellen die bijdragen tot het 

elastische lichaamsbeeld, namelijk de objectieve lichaamsvorm, het sociaal gepresenteerde ideale 

lichaam, het geïnternaliseerde ideale lichaam en het huidige lichaamsbeeld. Met de objectieve 

lichaamsvorm worden de objectieve fysieke kenmerken en beperkingen bedoeld die aan een persoon 

zijn opgelegd, zoals bepaalde genetische determinanten. Vervolgens internaliseert men een sociaal 

model van het ideale lichaamsbeeld. Dit sociaal gepresenteerde lichaam vloeit voort uit de culturele 

representaties van schoonheidsidealen, die worden verspreid door de media. Het is het beeld dat 

individuen als sociaal aanvaarde norm van schoonheid beschouwen en waar ook naar gestreefd wordt. 

Het huidige lichaamsbeeld verwijst naar de voorstelling die een persoon heeft over zijn lichaam.  

 

Myers & Biocca (1992, pp. 117-118) zijn ervan overtuigd dat individuen voor zichzelf een 

geïnternaliseerd ideaal lichaamsbeeld ontwikkelen. Dit lichaamsbeeld ontstaat uit een compromis 

tussen de objectieve lichaamsvorm en sociaal gerepresenteerde lichaam. Echter, de objectieve 

lichaamsvorm en het verinnerlijkte ideaal komen vaak niet overeen waardoor omwille van de 

psychologische druk een verstoord en dus een veranderend lichaamsbeeld op de voorgrond treedt. 

Hiermee komen we terug tot het voorbeeld van anorexiepatiënten die een extreem ideaal hebben 

geïnternaliseerd. Doordat hun objectieve lichaamsvorm niet overeenstemt met hun geïnternaliseerde 

ideaal, beslissen ze zo weinig mogelijk te eten. 

 

Het moet worden vermeld dat studies naar de toepassing van deze referentiemodellen, zoals de studie 

van Myers & Biocca (1992) zich tot nog toe enkel gefocust hebben op (jonge) vrouwen. Het is niet uit 

te sluiten dat mannen ook gebruikmaken van deze referenties. Immers, de ideaalbeelden die worden 

weerspiegeld in de media laten mannen niet koud (cfr. 3.2.) waardoor we kunnen veronderstellen dat  

ook zij hun eigen lichaam ‘evalueren’ op basis van referentiemodellen, of meer bepaald het sociaal 

gepresenteerde lichaam. Verder onderzoek is noodzakelijk om een zicht te krijgen op de ontwikkeling 

van het lichaamsbeeld specifiek bij mannen. 

 

Als achtergrond bij deze componenten dringt de vraag zich op in welke mate er nog een kans bestaat 

voor het oorspronkelijke, authentieke lichaam in de huidige maatschappij. Het antwoord is nagenoeg 

betreurend; de kansen voor het authentieke lichaam in zijn oorspronkelijke staat zijn sterk gedaald 

vanwege de dominantie van lichaamsidealen die als norm gelden in onze maatschappij en bepaald 

worden door media, mode en subculturen. Opmerkelijk is dat het vandaag de dag gebruikelijk is om het 
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lichaam een eigen accent te geven door middel van kleding, dieet, cosmetica, lichaamsoefeningen, etc. 

zowel voor mannen als vrouwen. Het streven naar ideaalbeelden zit in onze genen. (Gielen, 2003).  

Het is wel typisch dat in het Westen de media hier hard op inspeelt; het onderscheid tussen fictie en 

realiteit wordt steeds nauwer. Mensen gaan de modellen in media als ‘echt’ beschouwen, terwijl de 

meerderheid van die modellen een grondige virtuele ‘opknapbeurt’ heeft ondergaan via allerlei 

computertechnieken (cfr. 3.3.2). Een (vrij sterke) invloed op het zelfbeeld en op het gedrag van mensen 

is de volgende stap. We leven nu eenmaal in een maatschappij waarbij ‘ik ben hoe ik eruit zie’ veel 

meer op de voorgrond is komen te staan (Glas, 1995, pp. 80-83), wat samenhangt met het 

aantrekkelijkheidstereotype ‘wat mooi is, is goed’ (cfr. 2.3.1.) 

 

1.2 Het lichaamsbeeld en zelfbeeld 
 

Om psychisch te kunnen functioneren beschikt elk individu over een beeld van zichzelf in de wereld. 

Het zelfbeeld is een cruciale factor in de ontwikkeling van onze mentale gezondheid. Het is net zoals 

het lichaamsbeeld geen vast construct en wordt gevormd op basis van sociale interacties met familie, 

vrienden en contact met de media. Het individu is in zijn sociale contacten voortdurend op zoek naar 

waardering van zijn zelfbeeld (Tiemersma, 1989, p. 44) en het is dan ook door anderen dat deze wordt 

beïnvloed (Gielen, 2003, p. 182), net zoals bij de ontwikkeling van het lichaamsbeeld. De twee 

concepten zijn sterk gerelateerd met elkaar; het lichaamsbeeld vormt namelijk een belangrijk onderdeel 

van ons zelfbeeld of zelfconcept. Immers, het lichaamsbeeld dat we bij onszelf ervaren, vormt de basis 

voor ons zelfbeeld. Voor een Westerse cultuur die zó gefocust is op fysieke aantrekkelijkheid is dit 

absoluut geen verrassing (Polce-Lynch, Myers, Kilmartin, Forssmann-Falck & Kliewer, 1998, p. 1027).  

 

Het concept zelfbeeld wordt door verschillende onderzoekers op een andere manier gedefinieerd. 

Rosenberg bijvoorbeeld (1989, p. 5) ziet het zelfbeeld als een globaal construct, onafhankelijk van een 

specifiek domein; anderen zien het zelfbeeld als een verzameling van zowel positieve als negatieve 

zelfevaluaties op verschillende domeinen, waaronder Piers & Harris (in: Mendelson, White & 

Mendelson, 1996, p. 321). Allon (in: Mendelson et al, 1996, p. 323) suggereert dat een 

domeinspecifieke zelfwaardering invloed kan hebben op de globale zelfwaardering. Tevredenheid met 

bepaalde kenmerken van het lichaam kan dus zorgen voor een positief beeld over onszelf. Harter (in: 

Mendelson et al., 1996, p. 321) sluit zich hierbij aan. In zijn studie vond hij namelijk een correlatie 

tussen de globale zelfwaardering en evaluaties van het fysieke uiterlijke voorkomen. Individuen die 

beschikken over een hoog zelfbeeld vertonen een hoge mate van lichaamstevredenheid en kennen dus 

een sterk lichaamsbeeld (Cash & Prutzinsky, 2004, p. 40). En individuen met positieve gevoelens over 

hun uiterlijk, neigen naar een hoog globaal zelfbeeld (Mendelson et al., 1996, p. 343; Cafri et al., 2005, 

p. 229; Furnham & Grieves, 1994, p. 184; Grogan, 1999, p. 63). 
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1.2.1 Het lichaambeeld en zelfbeeld naargelang seksuele geaardheid  
 

Het wordt algemeen aangenomen dat vooral vrouwen zich zorgen maken over hun lichaam en te 

kampen hebben met een negatief lichaams -en zelfbeeld. Maar onderzoekers impliceren dat mannen 

zich evengoed zorgen maken over hun uiterlijk (Humpreys & Paxton, 2004, p. 253, Labre, 2005, p. 

224). In 25 jaar tijd is het aantal mannen dat lijdt aan ‘Body Dismorphic Disorder’, d.i. een ernstige 

vorm van lichaamsontevredenheid, verdrievoudigd. De steeds meer overheersende trend dat mannen 

breedgeschouderd en gespierd moeten zijn, heeft daar een belangrijk aandeel in want het is mede deze 

trend dat mannen steeds meer een laag zelfbeeld creëren (Gielen, 2003, p. 105).  

 

Toegepast op hetero- en homoseksuele mannen zien we een verschil naargelang seksuele geaardheid 

betreffende het lichaamsbeeld en zelfbeeld. Homoseksuelen neigen naar een negatiever lichaamsbeeld 

en zelfbeeld dan heteroseksuelen (Yelland & Tiggeman, 2003, p. 114; Pope, Philips & Olivardia, 2000, 

pp. 214-216). Homoseksuelen zijn immers veel kritischer naar zichzelf toe. Een verklaring hiervoor 

kan zijn dat homoseksuele mannen belang hechten aan een fysiek aantrekkelijk voorkomen in hun 

keuze voor een partner, waardoor homoseksuelen zich sneller druk maken over hun lichaam (Gielen, 

2003, pp. 194-195) (cfr. 2.3.2.). Of het is een voortvloeisel uit hun vrouwelijke ‘kantje’. Dat 

homoseksuelen zich meer zorgen maken over hun lichaam blijkt tevens uit cijfers die aangeven dat 

homoseksuelen vaker te kampen hebben met eetstoornissen dan heteroseksuelen (McCabe & 

Ricciardelli, 2004, p. 681). 

 

Furnham & Greaves (1994, pp. 195-196) leiden uit hun studie met 47 Britse mannen tussen 18 en 35 

jaar af dat mannen voornamelijk ontevreden zijn over hun biceps, schouderbreedte en borstkas; het zijn 

dan ook deze lichaamsgedeelten die ze getransformeerd willen zien indien mogelijk. Toevallig of niet, 

maar het huidige mannelijke lichaamsideaal legt evenzeer de nadruk op een gespierde borstkas, armen 

en bredere schouders. Nochtans,  in de studie van Morrison, Morrison & Sager (2004, p. 128) zien we 

zowel bij homo- als heteroseksuelen die ontevredenheid over de biceps niet terug komen. Bij 

homoseksuelen zijn het vooral bepaalde lichaamszones zoals de borstkas, spiermassa, schouders en de 

taille, waarover men ontevreden is. Deze kunnen bijgevolg leiden tot een negatief lichaamsbeeld. 

Heteroseksuelen focussen zich vooral op hun borstkas, schouders en buikspieren (Wykes & Gunter, 

2005, p. 156; McCabe & Ricciardelli, 2004, p. 682).  

 

Verder blijkt uit onderzoek dat homoseksuele mannen sneller geneigd zijn hun gevoel van persoonlijke 

waardering te koppelen aan hun fysieke voorkomen dan welke seksuele geaardheid ook. Zo vonden 

Yelland & Tiggemann (2003, p.114) dat het niveau van zelfwaardering bij homoseksuelen negatief 

correleerde met de mate waarin ze tevreden zijn met hun uiterlijke voorkomen, gewicht en spiermassa. 
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Het feit dat homoseksuelen een significant lager zelfbeeld hebben dan heteroseksuele mannen kan 

verklaard worden door de druk die homoseksuelen ervaren vanuit de homogemeenschap om er 

aantrekkelijk en gespierd uit te zien. Die druk gaat meestal ten koste van het zelfbeeld (Pope, Philips & 

Olivardia, 2000 ,p. 217; Grogan, 1999, p. 157). Meer zelfs, hoe sterker een homoseksueel betrokken en 

actief is binnen de homogemeenschap, hoe sterker de lichaamsontevredenheid (Grogan, 1999, p. 155). 

Een homoseksueel die enkel homorelaties heeft, maar zich niet wil identificeren met de subcultuur – 

want zo kunnen we de ‘gay scene’ wel noemen – vertonen een grotere tevredenheid (ibidem, p. 158). 

 

Toch blijkt uit onderzoek door Pope et al. (2000) dat heteroseksuelen ook in zekere mate bezig zijn met 

hun lichaam en ook een negatief lichaamsbeeld durven vertonen wanneer dat lichaam niet 

overeenstemt met het lichaam dat ze willen hebben. Wel is het zo dat in vergelijking met vrouwen, 

heteroseksuele mannen nog altijd minder gefocust zijn op hun lichaam en een grotere 

lichaamstevredenheid vertonen. Maar het idee dat  lichaamsontevredenheid niet van toepassing is op 

heteroseksuele mannen, is volledig verleden tijd (McCabe & Ricciardelli, 2004, p. 680). 

1.2.2 Het lichaams- en zelfbeeld van mannen naargelang BMI, leeftijd en SES 

 

Wat we uit bovenstaande literatuur mogen concluderen, is dat homoseksuelen naar een negatiever 

lichaamsbeeld neigen dan heteroseksuelen. Maar we mogen ze uiteraard niet allemaal over dezelfde 

kam scheren. Of de ene man een positiever lichaamsbeeld heeft, dan de andere, kan naast de seksuele 

geaardheid ook te maken hebben met andere factoren zoals het BMI (Body Mass Index, gewicht in kg 

gedeeld door (lengte * lengte in meter)), de leeftijd of de socio-economische status (Epel, Spanakos, 

Kasl-Godley & Brownell, 1995, p. 266) van een individu. 

 

Hoewel de relatie tussen BMI en een negatief lichaamsbeeld nog niet tot in detail is onderzocht 

(Watkins, Christie & Chally, 2008, p. 96) blijkt uit de studie van Harmatz, Gronendyke & Thomas (in: 

McCabe & Ricciardelli, 2004, p. 681) en Botta (2000, p. 393) dat mannen die lijden aan ondergewicht 

(BMI < = 19.9), een negatievere houding aannemen ten opzichte van hun lichaam en zich 

onaantrekkelijk voelen. Die negativiteit kan zelfs zodanig extreem zijn, dat het sociale leven eronder 

gaat lijden en het zelfs een sterker effect heeft op het gelukkig zijn dan vrouwen die lijden aan 

overgewicht. Ook een hoger BMI (> 25) is een risicofactor voor verhoogde lichaamsontevredenheid 

(McCabe & Ricciardelli, p.680; Grogan, 1999, p. 10). Dit zou overigens voor alle leeftijdsgroepen 

gelden (McCabe & Ricciardelli, p.680). 

 

Volgens O’Dea & Caputi (in: Wang, Byrne, Kenardy & Hills, 2005, p. 30) zou er naast het verband 

tussen BMI en lichaamsbeeld, eveneens een relatie bestaan tussen het lichaamsbeeld dat een individu 

vormt en zijn socio-economische status (SES), met als componenten diploma, beroep en (eventueel) 
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inkomen. Uit hun studie blijkt dat jongens (10-18 jaar) met een lage SES, zichzelf sneller als te mager 

beschouwen en gewicht trachten bij te krijgen om zo een gelijk figuur te krijgen als hun 

leeftijdsgenoten met een hogere status. De studie door Toro, Garcia, Perez & Cuesta (in: Grogan, 1999, 

p. 138) bij jongens van 12-19 jaar spreekt dit tegen en geeft aan dat er geen verband bestaat tussen de 

status en lichaamstevredenheid van een individu. Hun studie impliceerde dat de lichaamstevredenheid 

uniform is over verschillende sociale statussen heen. Robinson et al. (1996, p. 390) linken dit aan het 

feit dat de massamedia een gelijkaardige druk uitoefent op individuen met een lagere als hogere sociale 

status. Immers, zowel de lagere, gemiddelde als hogere statussen hebben toegang tot de media die 

ideaalbeelden voorstellen -hetzij tegen een lagere prijs- en ervaren op die manier een gelijkaardige druk 

om te voldoen aan het ideaalbeeld.  

 

In hoeverre dit als juist te beschouwen is en of er nu sprake is van enige relatie tussen de factor SES en 

lichaamsbeeld is tot op heden niet duidelijk. Nog minder is duidelijk in welke mate deze resultaten ook 

van toepassing zijn bij (jong)volwassen mannen. We mogen spreken van een gebrek aan studies. De 

meeste psychologische onderzoekers nemen de variabele SES zelden op in hun studie. Wordt deze 

variabele dan toch opgenomen in een studie, dan nog worden weinig analyses gemaakt naar de 

mogelijke effecten van SES, wat het moeilijk maakt om enige trends te identificeren in relatie tot het 

lichaamsbeeld (Grogan, 1999, p. 137/8).   

 

Eveneens over de mate waarin de factor ‘leeftijd’ een rol kan spelen in het beeld dat een individu 

creëert over zijn lichaam, is nog sprake van enige onduidelijkheid en blijken de resultaten van 

verschillende onderzoeken niet bepaald uniform te zijn. Demarest & Langer (in: Demarest & Allen, 

2000, p. 466) suggereren dat de lichaamsontevredenheid toeneemt naarmate het ouder worden. Lamb, 

Jackson, Cassiday & Priest (1993, p.350) en Fox (in: Gielen, 2003, p. 192) kwamen met hun studie tot 

eenzelfde resultaat en verklaren de dalende tevredenheid door de ouderdomskwaaltjes. Mannen worden 

zwaarder en gaan naar verloop van tijd meer en meer afwijken van het ideaalbeeld. Zo worden ze 

automatisch meer ontevreden over hun lichaam. De borstkas en uitpuilende buik worden dan de 

complexzones. Echter, Pliner, Chaiken & Flett (1990, p. 267) hun onderzoeksresultaten stemmen hier 

niet mee overeen en impliceren zelfs dat oudere mannen (rond 40 jaar) even tevreden zijn met hun 

lichaam dan jongere mannen (rond 20 jaar), ondanks het feit dat oudere mannen waarschijnlijk meer 

afwijken van het slanke, gespierde ideaal dan jongere mannen. Eveneens Cash & Henry (in: Demarest 

& Allen, 2000, p. 466) tonen eerder een klein leeftijdseffect aan. Welke houding een individu aanneemt 

ten opzichte van zijn lichaam, staat volgens hen los van de leeftijd en is uniform over alle 

leeftijdsgroepen. De vermelde onderzoekers benadrukken wel dat verder onderzoek noodzakelijk is om 

te achterhalen in welke mate de factor leeftijd een bepalende rol speelt in de vorming van het 

lichaamsbeeld en tevredenheid.  
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2. Het mannelijke ideaalbeeld 
 

We weten reeds dat zowel homo- als heteroseksuelen zich bekommeren over hun lichaam en dat de 

basis van die bekommernis voor een groot deel te maken heeft met de ideaalbeelden die door de media 

worden verspreid. In dit hoofdstuk zullen we het mannelijke ideaal van naderbij bekijken waarbij we 

aandacht schenken aan het ontstaan ervan. Immers, het verleden leert ons begrijpen wat vandaag als 

ideaalbeeld geldt. Tevens gaan we op zoek naar de verklaring waarom mensen, specifiek mannen, 

belang hechten aan hun uiterlijk. 

 

2.1 Historische evolutie van de weergave van het mannelijke lichaam 
 

De representatie van het mannelijke lichaam kent een interessante geschiedenis. Het begon allemaal ten 

tijde van het Griekse tijdperk. In die tijd stonden beeldhouwers voor de uitdaging om de anatomie van 

het menselijk lichaam in een realistische vorm weer te geven. Het was toen dat er voor het eerst een 

naakte man verscheen. Mannen werden naakt weergegeven, in tegenstelling tot vrouwen, die voorzien 

werden van gewaden. Het mannelijke lichaam werd aantrekkelijker voorgesteld dan dat van de vrouw. 

In de 7de eeuw voor Christus ontwikkelde er zich een trend om dat mannelijke lichaam te voorzien van 

brede schouders en een smalle taille. Opvallend is de erotische voorstelling van het lichaam. Het was 

ook in die tijd dat mannen voor het eerst werden voorzien van spieren in de weergave ervan. Zo 

ontstond de aanzet tot het ideale mannelijke lichaam (Grogan, 1999, p. 16). 

 

Het ideale mannelijke lichaam domineerde de kunst tot midden 1800. Vanaf toen werd overgeschakeld 

naar het vrouwelijke lichaam en werd het erotische mannelijke lichaam nog maar zelden geïdealiseerd 

in de kunst, behalve in de fotografie en schilderijen die zich richtten tot een homopubliek en nog een 

aantal andere uitzonderingen (Grogan, 1999, p. 17). Rond 1940 maakten de mannelijke ideaalbeelden 

terug hun opmars met vrij sterk gespierde en atletisch gebouwde mannen in bodybuildingmagazines. 

Niet veel later ontstond een nieuwe trend, namelijk de weergave van halfnaakte Hollywoodsterren 

zoals Kirk Douglas en James Dean die speciale poses aannamen om met hun mannelijkheid te pronken 

(Grogan, 1999, p. 17). De representatie van (half)naakte mannen in de Westerse media werd niet meer 

als ongewoon ervaren (Labre, 2005, p. 223). In de jaren 80 en 90 was er een aanzienlijke toename van 

de weergave van mannelijke naakte lichamen in magazines, eerst specifiek voor homoseksuelen, later 

ook voor het grote publiek. Over de jaren heen verliest de weergave van het naakte mannenlichaam zijn 

homoseksuele connotaties wat adverteerders als unieke kans zien om een mannenlichaam te gebruiken 

bij de voorstelling van hun producten (Grogan, 1999, p. 17).  
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Over de eeuwen heen zien we weinig verschillende historische veranderingen in de voorkeuren voor 

lichaamsvormen. Het is opvallend dat al sinds vele decennia het ideale mannelijke lichaam wordt 

gekenmerkt door brede schouders en een smalle taille, wat tot op vandaag nog steeds als ideaal geldt. 

Hetzelfde voor de gespierdheid, zowel vroeger als nu worden mannen als gespierd voorgesteld. Echter, 

in het ene tijdperk al wat erotischer en gespierder dan het andere. Een gespierd schoonheidsideaal is 

dus niet typisch voor deze tijd maar geldt al decennia lang. 

 

2.2 Het schoonheidsideaal van vandaag 
 

De huidige moderne Westerse maatschappij lijkt een voorzetting van de jaren 90, waarin nog steeds 

een gespierd mannenlichaam wordt geprezen als het ideaal. Dat lichaam werd vanaf de jaren 90 

alsmaar gespierder. Het mannelijk schoonheidsideaal – dat is ontstaan door en voor mannen – heeft een 

mesomorf, atletisch en gespierd lichaam (Leit et al, 2001, p. 334) met een normaal lichaamsgewicht 

(Nemeroff, Stein, Diehl & Smilack, 1993, p. 168). Er is een algemene consensus dat de meeste mannen 

verlangen naar zo’n mesomorf lichaam, dat gekenmerkt wordt door een gespierde borstkas en 

schouders, armspieren en een smalle taille. Naast het mesomorfe lichaamstype, is er ook het ectomorfe 

en endomorfe lichaam. Het ectomorfe kent een magere lichaamsbouw met weinig spieren; het 

endomorfe lichaam wordt gekenmerkt door een zwaardere lichaamsbouw (Swami & Furnham, 2007, p. 

61). Dat het mesomorfe lichaam het schoonheidsideaal is voor mannen, is niet verbazingwekkend daar 

deze lichaamsbouw in de hedendaagse Westerse cultuur een representatie is van kracht en agressie. 

Gespierdheid is een teken van mannelijkheid. Echter, overdreven gespierdheid zoals bodybuilders 

wordt als onnatuurlijk en onaantrekkelijk beschouwd. Het cultureel aanvaarde ideaal is slank en 

natuurlijk gespierd (Grogan, 1999, pp. 58-59).  

 

Niet onbelangrijk om te vermelden is dat het schoonheidsideaal verschilt van cultuur tot cultuur. Wat 

als mooi wordt beschouwd in de ene cultuur, mag niet worden verondersteld ook in een andere cultuur 

als mooi te worden ervaren. Elke cultuur heeft haar eigen opvattingen over de juiste vormen, 

afmetingen, wat als aantrekkelijk wordt beschouwd (Swami & Furnham, 2007, p. 4; Mackinnon, 2003, 

p.3). In de armere culturen zullen eerder mollige types in de smaak vallen omdat in die culturen de 

magere types worden geassocieerd met armoede en ziekte. In de rijkere culturen zien we het 

omgekeerde; slankheid is daar een streefdoel want het wordt geassocieerd met zelfcontrole en andere 

positieve kenmerken (Grogan, 1999, p. 20) (cfr. 2.3.2.). Ook de voorstelling van het mannelijke ideaal 

op zich verschilt naargelang de cultuur. Zo wordt het mannelijke ideaal in China voorgesteld als een 

intelligente en wijze man, zonder enige focus op het lichaam. Het lichaam is er minder van belang, in 

tegenstelling tot bij ons waar het mannelijke lichaam het brandpunt is van het ideaal (Swami & 

Furnham, 2007, p. 106). 
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Dat mannelijke ideaal is wel gelijkaardig naargelang de seksuele geaardheid. Uit onderzoek blijkt dat 

het mannelijke schoonheidsideaal voor homo- en heteroseksuelen ongeveer dezelfde kenmerken heeft. 

Zo streven homoseksuelen ook naar een mooie borstkas, stevige billen, een atletische lichaamsbouw, 

een lang postuur maar ook naar een grote penis. Dit laatste is een aspect waar homoseksuelen veel 

belang aan hechten. Heteroseksuelen ook, maar het is meer uitgesproken bij homoseksuelen (Martins, 

Tiggeman & Churchett, 2008, p. 312; Gielen, 2003, p. 108). 

 

Uit bovenstaande literatuur mogen we concluderen dat zowel vroeger als nu duidelijk belang gehecht 

werd en wordt aan het uiterlijk. Mensen streven er naar om er goed uit te zien. Maar waarom wordt 

zoveel waarde aan gehecht aan het uiterlijk en schoonheid? Er mag met een beschuldigende vinger naar 

de bekende mythe ‘What is beautiful, is good’ gewezen worden (Swami & Furnham, 2007, p.9; 

Hatfield & Sprecher, 1986, p.34). 

 

2.3 Het belang van schoonheid 
 

2.3.1 Wat mooi is, is goed  
 

Schoonheid is belangrijk in de huidige maatschappij en heeft een enorme invloed op ons dagelijks 

leven (Swami & Furnham, 2007, p. 11). Bijvoorbeeld wanneer we iemand voor het eerst zien, is 

uiterlijke schoonheid een bepalende factor voor die eerste indruk. Hatfield & Sprecher (1986,p.43) 

vergelijken het met de keuze van een boek: ‘Most people believe you should not ‘judge a book by its 

cover’; but, most of us do.’ We hebben soms gewoon geen alternatief waardoor de uiterlijke 

verschijning de basis is bij uitstek waarop we onze beslissing baseren (ibidem). En veelal zijn de 

mensen met een minder aantrekkelijk uiterlijk benadeeld en wordt de keuze tussen een weinig 

aantrekkelijke en een aantrekkelijke persoon gemaakt in het voordeel van de aantrekkelijke persoon. 

Dat brengt ons tot de meest geciteerde conclusie uit onderzoek naar fysieke aantrekkelijkheid door 

Dion, Berscheid & Walster (1972, p. 285), namelijk dat mensen hun perceptie over anderen laten 

beïnvloeden door volgende gedachte: ‘What is beautiful is good.’ Hiermee suggereren ze dat 

aantrekkelijke individuen worden verondersteld een brede waaier aan positieve kwaliteiten te bezitten. 

 

Schiller (geciteerd in: Hatfield & Sprecher, 1986, p. 36) beschreef de link tussen fysieke 

aantrekkelijkheid en goedheid als volgt: ‘ Physical beauty is a sign of interior beauty, a spiritual and 

moral beauty.’ Waar het bij Schiller op neerkomt is dat wiens uiterlijk mooi is, over een goed innerlijk 

en over enige zin van moraliteit beschikt. Niet onbelangrijk om hierbij te vermelden is dat het 

aantrekkelijkheidstereotype minder van toepassing is van zodra er meer informatie beschikbaar is over 

de persoon in kwestie. Fysieke aantrekkelijkheid is dus minder belangrijk in de perceptie van familie, 
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vrienden en collega’s dan in de perceptie van vreemden, aangezien we over additionele informatie 

beschikken over de mensen uit onze nabije omgeving (Swami & Furnham, 2007, p. 16). 

 

Niet alleen in het dagelijks leven maar ook in de massamedia, specifiek populaire televisie en reclame, 

vinden we dit fenomeen terug. Op televisie zien we vaak reclamespots waarbij de deugden van 

aantrekkelijkheid duidelijk worden blootgesteld. Aantrekkelijke mooie mannen zullen veelal in een 

succesvolle context worden geplaatst zowel qua werk, gezin of populariteit bij aantrekkelijke vrouwen. 

Minder aantrekkelijke mannen worden doorgaans in een minder gunstige omgeving geplaatst. 

Hetzelfde zien we in films en boeken. Meer specifiek komt het aantrekkelijkheidstereotype het beste tot 

uiting in animatiefilms en kinderboeken waarbij – voornamelijk in de Westerse cultuur – de slechte als 

afschuwelijk en dom wordt geportretteerd en de goede als mooi en intelligent (Swami & Furnham, 

2007, p. 17-19). Het is daarom niet verbazend dat van kleins af het aantrekkelijkheidstereotype wordt 

gehanteerd, aangezien het wordt voorgeschoteld in films en boeken (Grogan, 1999, p. 7). 

 

We behandelen aantrekkelijke en weinig aantrekkelijke mensen niet alleen op een verschillende manier 

(Grammer, Fink, Moller & Thornhill, 2002, p. 388); we associëren hen ook met positieve of negatieve 

kenmerken al naargelang de aantrekkelijkheid (Hatfield & Sprecher, 1986, p. 36). Studies hebben 

aangetoond dat aantrekkelijke mensen als eerlijker (Atoum & Al-Simadi, 2000, p. 270; Grogan, 1999, 

p. 6), socialer en gelukkiger (Swami & Furnham, 2000, p. 11) worden gezien en meer kans hebben op 

succes in hun leven, in tegenstelling tot minder aantrekkelijke personen. Minder aantrekkelijke mensen, 

met bijvoorbeeld overgewicht, kennen heel wat negatieve connotaties zoals luiheid en minder kans op 

succes. Zij worden als minder populair, minder intelligent, lui aanzien en zouden het zelfs moeilijker 

hebben om werk te vinden (Grogan, 1999, p.6). 

 

Nochtans, Tiggerman & Rothblum (1988, p. 85) weerleggen dit deels met het feit dat mensen met 

overgewicht ook positieve connotaties krijgen; zo worden ze sneller gekenmerkt als zijnde vriendelijk, 

sympathiek en warmer dan individuen met de ‘perfecte’ maten (Grogan, 1999, p. 7). Dermer & Thiel 

(in: Gielen, 2003, p. 124) sluiten zich aan bij de bevindingen van Tiggerman & Rothblum. In hun 

studie werden aantrekkelijke personen onder andere beoordeeld als zijnde egocentrisch, materialistisch 

en snobistisch. Cash & Janda (geciteerd in: Swami & Furnham, 2007, p. 14) vervormden zelfs het 

aantrekkelijkheidstereotype in ‘What is beautiful is self-centred bias’ en leggen er de nadruk op dat de 

innerlijke kenmerken niet zomaar mogen worden afgeleid van de uiterlijke kenmerken van een 

individu. Ondanks de studies van Tiggerman & Rothblum, Dermer & Thiel en Cash & Janda, die 

aangeven dat aantrekkelijke mensen ook geassocieerd worden met negatieve kenmerken, blijkt uit de 

meeste studies (Hatfield & Sprecher, 1986, p. 36; Labre, 2005, p. 226;  Swami & Furnham, 2007, p. 

14) dat de meeste mensen het ‘what is beautiful is good’-citaat volgen en dat mensen effectief 

stereotypes hebben over het aantrekkelijke en onaantrekkelijke (Hatfield & Sprecher, 1986, p. 44).  
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Vanuit bovenstaande literatuur kunnen we begrijpen waarom mannen, en eigenlijk alle mensen, streven 

naar schoonheid. Mannen vinden het belangrijk om een lenig en gespierd lichaam te hebben (ook een 

mesomorf lichaam genaamd) omwille van diverse sociale redenen. Mannen met dit lichaamstype 

worden verondersteld sterk, gelukkig, moedig en hulpvol te zijn. Het is dus niet verbazingwekkend dat 

mannen het mesomorf ideaal nastreven. Het is echter geen primair doel in het leven om het 

schoonheidsideaal te bereiken, maar het wordt zeker en vast niet als onbelangrijk ervaren (Labre, 2005, 

p. 226). 

2.3.2 Motivatie naargelang seksuele geaardheid 
 

Om te begrijpen waarom mannen belang hechten aan hun fysieke voorkomen, dienen we verder te 

kijken dan enkel naar het aantrekkelijkheidstereotype ‘What is beautiful is good.’ We gaan op basis van 

de evolutionaire psychologie op zoek naar andere mogelijke motieven van mannen om schoonheid na 

te streven. We maken een opdeling naargelang de seksuele geaardheid. Wat de heteroseksuele mannen 

betreft, zoeken we het antwoord bij het ‘mating’ proces of het proces waarbij vrouwen op zoek gaan 

naar reproductieve partners in functie van de nakomelingen (VanderLaan & Vasey, 2008, p. 572).  

 

Heteroseksuele mannen 

 

Vrouwen kiezen hun partner heel zorgvuldig. Ze gaan op zoek naar een biologisch goede partner want 

genen die een groot voortplantingssucces kennen, moeten zich meer verspreiden. Dit impliceert dat 

wanneer een individu zich wil voortplanten, een partner moet kiezen die dit succes kan garanderen of 

waarbij de kans op succes groot is. Bij het kiezen van een seksuele partner zijn het voornamelijk de 

economische hulpbronnen die de man kan inbrengen in de relatie, waaraan de vrouw belang hecht. 

Daarbij zijn financiële vooruitzichten en een hoge status niet van het minste belang aangezien dit de 

kans vergroot op een succesvolle opvoeding van hun nakomelingen (Nelissen, 2000, pp. 144-145). 

Daarom verkiezen vrouwen sociaal dominante mannen die bekwaam zijn om hen en hun nakomelingen 

te beschermen en te voorzien van de nodige bronnen. Dit is meteen ook de verklaring waarom vrouwen 

veelal oudere mannen prefereren daar zij eerder tekens van status bevatten dan jongere mannen. Ook 

ambitieuze en hardwerkende mannen hoeven zich geen zorgen te maken, want zij beschikken over 

tekens die verwijzen naar ‘verwachte status’, waar vrouwen ook gevoelig voor zijn (Vyncke, 2007, 

p.178). Dit zijn echter ‘cues’ waar vrouwen belang aan hechten wanneer ze op zoek gaan naar een 

partner om een langetermijnrelatie met aan te gaan (Vyncke, 2007, p.178). 

 

Vrouwen hechten niet alleen belang aan sociale status, ook (tekenen van) andere vaardigheden zoals 

fysieke kracht en dapperheid zijn belangrijk in de keuze van een ‘mate.’ Niet zozeer voor de keuze van 

een partner op lange termijn maar eerder op korte termijn (ibidem). Vrouwen hebben een voorkeur 
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voor een atletisch gespierd en fysiek krachtig lichaam. Hiermee zijn we aanbeland bij de mogelijke 

verklaring waarom heteroseksuele mannen belang hechten aan hun fysieke aantrekkelijkheid en 

verlangen naar het mannelijke mesomorfe schoonheidsideaal. Volgens de evolutionaire psychologie 

hechten vrouwen in hun partnerkeuze belang aan de mate waarin de mannelijke partner een goede 

beschermer kan zijn voor het gezin. Daarom is het belangrijk dat een man kracht en dapperheid 

uitstraalt, want dat is de garantie voor bescherming waar nodig. Vrouwen schatten de 

beschermingsgraad in op basis van fysieke tekens; tekens die wijzen op fysieke kracht (ibidem, p. 178; 

Buss, 1986, p. 620; Nelissen, 2000, p. 146, Swami & Furnham, 2007, p. 66).  

 

Een gezond, gespierd, atletisch lichaam is niet alleen een betere waarborg voor bescherming van het 

gezin, het is ook een teken dat de man drager is van goede genen, die vervolgens op de kinderen 

kunnen worden overgedragen (Nelissen, 2000, p. 146). Het zijn deze ‘cues’ die mannen ‘seinen’ naar 

vrouwen (ibidem, p. 146) en dit om ter meest want het laatste wat mannen willen is dat hun 

reproductieve partner wordt ‘afgenomen’ door een rivaal (VanderLaan & Vasey, 2008, p. 572). 

Daarom is het niet onbegrijpelijk hoe het komt dat mannen hun lichaam trainen en waarom 

heteroseksuele mannen belang hechten aan hun spiermassa. Ze willen er steeds het beste uitkomen 

boven de ‘rivalen’. Dit stemt overeen met wat blijkt uit de studie van Labre (2005, p. 228): ‘(…) 

achieving the ideal was at least somewhat important, particularly to attain professional and romantic 

benefits.’  

 

We durven stellen dat mannen  naar een grote spiermassa verlangen omdat ze willen dat vrouwen hen 

aantrekkelijk vinden. Het probleem dat zich vaak voordoet, is dat mannen teveel streven naar spieren, 

ze willen een te grote spiermassa, met het idee dat ze zo aan vrouwen hun ‘wensen’ kunnen voldoen. 

Maar vrouwen houden niet van een grote spiermassa en hebben liever mannen met minder spieren. 

Mannen overschatten dus het niveau van gespierdheid dat vrouwen als ‘ideaal’ beschouwen en het 

niveau dat vrouwen verlangen in een seksuele partner. Dat heeft te maken met de media en prestige 

concurrentie betreffende de lichaamsvorm, die tegenwoordig de ‘arena’ is van prestige concurrentie 

tussen mannen. De mannen die over een voldoende spiermassa beschikken, hebben een stapje voor op 

de andere mannen. We kunnen spreken van een prestige concurrentie tussen leden van eenzelfde 

geslacht, in ons geval mannen (Thompson & tantleff, 1992, p. 354; Frederick, Fessler & Haselton, 

2005, p. 85). 

 

Door die concurrentie gaan mannen om ter meest mannelijkheid willen uitstralen en vervolgens om ter 

grootste spiermassa nastreven met alle gevolgen van dien: de mannen hun ideaalbeeld wijkt op de duur 

verder en verder af van wat een vrouw als aantrekkelijk beschouwt bij mannen. Die overschatting heeft 

niet alleen betrekking op de spiermassa, maar ook op andere lichaamsdelen zoals de borstkas, penis, 

voeten en lichaamslengte. De verantwoordelijkheid voor deze discrepanties tussen wat mannen en 
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vrouwen als mannelijk ideaal beschouwen, ligt bij de kracht van de massamedia. Zo wordt het 

mannelijke lichaam in mannenmagazines gespierder voorgesteld dan mannelijke lichamen in 

vrouwenmagazines. (Thompson & tantleff, 1992, p. 354; Frederick, Fessler & Haselton, 2005, p. 85). 

 

Homoseksuele mannen 

 

Bij homoseksuele mannen is het minder evident om te achterhalen wat hun motief is achter het streven 

naar schoonheid en het schoonheidsideaal. Er is immers minder literatuur voorhanden waaruit we een 

mogelijk antwoord zouden kunnen afleiden. Toch zijn er een aantal interessante bevindingen die we 

hier niet achterwege kunnen laten. Namelijk, daar waar vrouwen mannen prefereren die over 

voldoende economische bronnen beschikken en die een beschermende indruk geven, zien we een ander 

fenomeen bij homoseksuelen. Homoseksuelen hechten in hun partnerkeuze minder tot geen belang aan 

financiële bronnen, net zoals heteroseksuele mannen geen interesse hebben in de mate waarin hun 

partner zou beschikken over bronnen (VanderLaan & Vasey, 2003, p. 580). Wel hechten 

homoseksuelen belang aan de mate waarin de potentiële partner over een zekere status beschikt, althans 

volgens Gielen (2003, p.108). VanderLaan & Vasey (2003, p.580) zijn het niet eens met Gielen en 

impliceren dat mannen helemaal niet bezig zijn met de sociale status van de partner en met het tonen 

van status. Waar ze het wel over eens zijn, is dat fysieke aantrekkelijkheid hoog in het vaandel staat.  

 

Het meest opwindende lichaamsdeel voor homoseksuelen is de borstkas, gevolgd door de billen, een 

atletische lichaamsbouw, een lang postuur en een grote penis (Gielen, 2003, p.108). Aangezien het 

uiterlijke voorkomen bij homoseksuelen een grote beïnvloedende factor is in de partnerkeuze, doet het 

ons niet verbazen waarom homoseksuelen zo actief bezig zijn met hun lichaam en een grotere 

lichaamsontevredenheid kennen dan heteroseksuele mannen. Ze hebben immers – vanuit de 

homogemeenschap – te maken met een grote psychologische druk om er goed uit te zien (Yelland & 

Tiggemann, 2003, p. 114; Gielen, 2003, pp. 194-195). Op de website van Gayworld.be (n.d.) kregen 

we dit te lezen: ‘Voor het homomilieu is de jonge, leuke, gespierde man nog steeds het hoogtepunt van 

alles. Iedereen in het milieu wordt geconfronteerd met de druk om te leven naar een zeker ideaal.’ 

 

Omdat mannen in de keuze van hun partner veel belang hechten aan het uiterlijk, kunnen we 

veronderstellen dat dit een belangrijke reden is waarom homoseksuelen het ideaal nastreven. Verder 

onderzoek kan interessant zijn om meer gerichte motivaties te achterhalen. 
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3. Het mannelijke schoonheidsideaal in media/ reclame 
 

Tot op vandaag zien we deze gespierde mannen terugkomen in de media en reclame. Het lijkt ook 

vooral de media te zijn, die optreden als bewustmakers van de mens zijn lichaam en hoe dat lichaam er 

zou moeten uit zien. De ‘perfecte’ mannen die voorgesteld worden in de media/reclame gelden als 

soort van ‘benchmark’ voor de gewone man uit de straat (Wykes & Gunter, 2005, p.5). We werpen een 

blik op de manier waarop de ‘perfecte’ man wordt gerepresenteerd in reclame. 

 

3.1 Representatie van het – perfecte – mannelijke lichaam  
 

In functie van de marketingstrategie en afhankelijk van het lezerspubliek van het mannenmagazine 

waarin de advertentie verschijnt, geven adverteerders mannelijke modellen op een verschillende manier 

weer. Bijvoorbeeld, in een magazine voor zakenmannen zoals het Amerikaanse magazine ‘Business 

Week’, zullen de advertenties in kostuum geklede mannen bevatten. Wat de advertenties in de 

verschillende magazinetypes (zoals sportmagazines, fitnessmagazines, zakenmagazines, 

naaktmagazines,..) gemeen hebben, is het feit dat mannen voornamelijk alleen worden afgebeeld, ook 

‘sole-male advertisements’ genaamd (Kolbe & Albanese, 1996, p. 5). 

 

Het is sinds de jaren 80 dat de proportie van halfnaakte mannen in reclame en magazines dramatisch is 

gestegen (Labre, 2005, p. 223, Grogan, 1999, p. 17/97, Elliot & Eliott, 2005, p.4). De hele industrie van 

mannenbladen kent een opmars, waarbij de cover zich keer op keer focust op het mannelijke lichaam 

(Elliott & Elliott, 2005, p.4) en waarbij de mannenbladen inhoudelijk steeds meer artikels bevatten die 

tips geven over hoe je het beste dat gespierde lichaam kan bereiken (Nemeroff et al, 1993, p. 172). Of 

zoals Hellmich (geciteerd in: Elliott & Elliott, 2005, p. 4) beweert: ‘men are being bombarded with 

images of muscular, half-naked men on the covers of men’s magazines.’ Er is sprake van een sterke 

trend om het fysieke lichaam van de man weer te geven in reclameadvertenties en magazines (Labre, 

2005, p. 223; Grogan, 1999, p. 97).   

  

Mannen worden vaak op een gedepersonaliseerde manier weergegeven in een seksuele context waarbij 

ze worden afgebeeld als (seks)objecten (Elliott & Elliott, 2005, p. 4).  Kolbe & Albanese (1996, p.6) 

definiëren deze objectificatie als ‘ any presentation emphasizing sexually suggestive body parts or not 

including the head of the model in the picture. Er is sprake van objectificatie wanneer lichaamsdelen 

worden afgebeeld die seksuele connotaties oproepen of wanneer het volledige lichaam wordt getoond 

behalve het hoofd van het model. Een ander kenteken van objectificatie is de weergave van de naakte 

borstkas, die dus seksuele connotaties kent, en zichtbaar borsthaar, hetwelk een indicator is van 

mannelijkheid en vruchtbaarheid. Desondanks de vruchtbaarheid- en mannelijkheidindicator, wordt 
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borsthaar vaak verwijderd. Dit is gebruikelijk bij filmsterren, modellen uit de modewereld en andere 

mannen die we zien in de massamedia (Kolbe & Albanese, 1996, pp. 6-8).  

 

Wat de positionering van het mannelijk model en de blik van het model in relatie tot de camera betreft, 

zijn er ook verschillen te bemerken naargelang het type magazine waarin wordt geadverteerd. Er zijn 

advertenties waarbij enkel hoofd en schouders worden getoond van het mannelijk model, advertenties 

waarbij het model vanaf de taille of knieën wordt gefotografeerd of advertenties waarbij het mannelijk 

model volledig in beeld wordt gebracht. In mannenbladen worden mannen voornamelijk op drie 

manieren weergegeven: vanaf de taille, knieën ofwel het volledige lichaam. Ze worden zelden enkel 

met hun hoofd of in de combinatie hoofd en schouders afgebeeld. Het kan gebeuren dat de blik van het 

model zich afwendt van de camera en de ontvanger. Deze blik zorgt dan voor een afstand tussen het 

model en de ontvanger. De pose waarbij het model zijn lichaam presenteert en met zijn blik wegkijkt, 

wordt vaak geassocieerd met rebels, eenzaamheid maar toch machtig (ibidem, 1996, p. 8). Opmerkelijk 

is dat mannelijke modellen hun gezicht gladgeschoren is of hooguit stoppeltjes bevat. Modellen met 

een volle baard of een snor komen zelden voor (Kolbe & Albanese, 1996, p. 14). 

 

Telkens beschikken de mannelijke modellen over dezelfde lichamelijke kenmerken, in eender welke 

advertentie voor eender welk product. Van advertenties voor ijscrème tot advertenties voor ondergoed 

en sportbenodigdheden, in elk van de reclameadvertenties wordt het gebruikelijk om mannelijke 

modellen op te nemen in de advertentie (Grogan, 1999, p. 18) die allen over dezelfde lichamelijk 

ekenmerken beschikken: duidelijk zichtbare spieren in de onderbuik, armen en/of benen, massieve 

borstkas, smalle taille en brede schouders (ook V-lichaam) (Elliott & Elliott, 2005, p. 4; Arbour & 

Ginis, 2006, p. 153). Deze kenmerken vinden we ook terug in wat we een mesomorf lichaam noemen, 

met in dit ‘soort’ lichaam de nadruk op sterke en harde spieren die hypermannelijk zijn. Het 

schoonheidsideaal dat wordt voorgesteld in de media representeert een hypermannelijke ‘look’ dat is 

ontstaan met behulp van steroïden. Deze werden voor het eerst gebruikt door bodybuilders in de jaren 

40 en 50. Ze bevorderen de ontwikkeling van gespierde bovenarmen en schouders en leiden tot een 

‘look’ dat door Pope et al. (2000, p. 60) de ‘more male than male’ look wordt genoemd. Het 

mesomorfe lichaam komt het meest frequent voor in reclame (Elliott & Elliott, 2005, p. 4).  

 

Mannen met een ectomorf lichaam, dat mager en licht gespierd is, komen minder frequent voor. 

Voornamelijk in advertenties voor kledij, zien we mannelijke modellen met een ectomorf lichaam 

omdat de kledij aantrekkelijker lijkt op een slanker lichaam. Endomorfe lichamen komen zelden voor 

in de media en reclame omdat ze weinig gespierd en rond zijn, en dus niet aantrekkelijk (Elliott & 

Elliott, 2005, p. 4; Kolbe & Albanese, 1996, p. 11, Swami & Furnham, 2007, p. 61). Naast deze types 

zijn er ook modellen met een nog gespierder lichaam, de hypergespierde mannen, ook de 

bodybuildertypes genaamd. De modellen met de opgeblazen schouders (en dus niet zomaar brede 
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schouders) komen het meest voor in advertenties en op de cover van bodybuildermagazines, die de 

laatste jaren een sterke opmars kennen (Pope, Phillips & Olivardia, 2000, p.34). Deze modellen worden 

echter als onnatuurlijk en onaantrekkelijk beschouwd en vallen niet onder het mannelijke 

schoonheidsideaal.  

 

Van alle mannenmagazines worden de sport-, gezondheids- en fitnessmagazines aanzien als de grootste 

en sterkste verspreider van het mannelijke lichaamsideaal door het gebruik van grote, duidelijke en 

levendige foto’s van lenige en gespierde modellen, zowel in de advertenties als artikels die veelal 

informatie geven over hoe je als man het ideaal kan bereiken (Botta, 2003, p. 390; Labre, 2005, p. 224). 

Niet alleen in magazines maar ook onder andere in reclamespotjes, soaps, films, fitnessprogramma’s en 

muziekclips, zien we steeds meer gelijkaardige modellen opduiken. Ook speelgoedfiguren zoals Ken 

van Barbie, Batman en Superman kennen een grotere spiermassa dan vroeger (Leit, et al.,  2001, p. 

334; Johnson & McCreary, 2007, p. 96; Adams, Turner & Bucks, 2005, p. 272; Humpreys & Paxton, 

2004, p. 254). 

 

Interessant is het onderzoek van Frederick, Fessler & Haselton (2005) waaruit blijkt dat de 

afbeeldingen van mannen in mannenbladen (bijvoorbeeld Men’s Health en Men’s Fitness) meer spieren 

hebben, dan mannen in de vrouwenbladen (bijvoorbeeld Cosmopolitan), zoals we ook eerder hebben 

vermeld. Bovendien blijkt uit een vergelijking tussen mannen- en vrouwenbladen dat er in de 

mannenbladen significant meer advertenties zijn rond fitnesstoestellen en gewichtsverlies dan in 

vrouwenbladen, die meer dieetgerelateerde advertenties omvatte. Zodus moedigt printmedia mannen en 

vrouwen op een verschillende manier aan om bezig te zijn met hun lichaam (Agliata & Tantleff-dunn, 

2004, p.8). 

 

3.2 Het verband tussen mannelijke schoonheidsidealen en lichaamsontevredenheid  
 

Eerder hebben we gezien dat media een ‘almachtige’ invloed heeft op het lichaamsbeeld van 

individuen. Uit heel wat onderzoek blijkt dan ook dat fysieke aantrekkelijke modellen in reclame een 

negatieve impact hebben op vrouwen. Maar het effect van mannelijke ideaalbeelden in reclame op de 

lichaamstevredenheid van mannen is tot nu toe minder bestudeerd (Agliata & Tantleff-Dunn, 2004, p. 

7). En de onderzoeken die gevoerd zijn, betrekken veelal mannen én vrouwen in hun studie. Studies die 

enkel onderzoek voeren bij mannelijke respondenten zijn sterk in de minderheid.  

 

We zijn genoodzaakt om Engelse en Amerikaanse studies te raadplegen, aangezien er een gebrek is aan 

Europese studies (Ricardelli, McCabe & Banifield, 2000, p. 195). In ons eigen onderzoek bestuderen 

we datgene wat in reeds enkele Engelse en Amerikaanse studies bestudeerd is, namelijk de impact van 
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de mannelijke schoonheidsidealen op de lichaamstevredenheid bij mannen. Dit zal ons toelaten om een 

– voorzichtige – vergelijking te maken tussen onze resultaten en die van de reeds bestaande studies. 

 

Hoe sterk individuen, en in ons geval, mannen zich laten beïnvloeden door de ideaalbeelden, is nog 

maar de vraag. Als je rechtuit vraagt of de persoon in kwestie enige invloed ervaart, zal het antwoord 

steevast negatief zijn. Verschillende experimenten hebben echter aangetoond dat verhoogde media 

promotie van het gespierde ideaal over verschillende decennia heen, een bijdrage heeft geleverd aan de 

stijging van lichaamsontevredenheid bij mannen (Humpreys & Paxton, 2004, p.254). Peter Baker 

(geciteerd in: Grogan, 1999, p. 97) sluit zich hierbij aan en impliceert dat de stijgende trend van de 

weergave van aantrekkelijke en gespierde mannenlichamen in advertenties gepaard gaat met een 

stijging in de lichaamsbewustwording van mannen: ‘Men’s self-consciousness about their appearance 

is probably greater now than ever before. How could it be otherwise, given the massive exposure of 

men’s bodies in media?’   

 

Onderzoek van onder andere Agliata & Tantleff (2004,p.16) met respondenten tussen 17-27 jaar, 

Humphreys & Paxton (2004) met respondenten van gemiddeld 15 jaar en Lorenzen, Grieve & Thomas 

(2004) met respondenten van 18 tot 32 jaar bevestigt datgene dat Baker suggereert. Uit de vermelde 

studies blijkt dat de blootstelling aan lenige mannelijke lichaamsidealen (een sterkere) 

lichaamsontevredenheid en de daaraan gerelateerde problemen zoals eetstoornissen, depressie etc. kan 

teweegbrengen bij mannen. Het gaat om studies naar de invloed bij heteroseksuele mannen. Bij elk van 

deze studies werden twee condities gebruikt: de experimentele conditie omvatte afbeeldingen van 

geïdealiseerde mannen, de neutrale conditie bestond uit afbeeldingen van producten en waren dus 

‘manloos’. Hieruit bleek dat de  mannen uit de experimentele groep, die dus blootgesteld werden aan 

mannelijke ideaalbeelden, hun lichaamstevredenheid daalde; de mannen uit de controlegroep die enkel 

producten te zien kregen, hun lichaamstevredenheid bleef gelijk.  

 

Humpreys & Paxton (2004, p.263) trekken dit laatste toch in twijfel. Ze veronderstellen dat wanneer 

mannen blootgesteld worden aan producten die gerelateerd kunnen worden aan ideaalbeelden, zoals 

zwemshorts of boxershorts voor de slanke man, de kans bestaat dat dit verlangens kan opwekken naar 

een ideaal lichaam. Die kans bestaat echter enkel bij die mannen, die het gespierde mannelijke lichaam 

hebben geïnternaliseerd. Verder experimenteel onderzoek is noodzakelijk om te achterhalen of de 

veronderstelling al dan niet klopt 

 

Waar wel enige zekerheid over bestaat, is dat de perceptie die mannen hebben over hun lichaam sterk 

kan beïnvloed worden door de gespierde ideaalbeelden in de media (Johnson & McCreary, 2007, p. 

96). In de huidige maatschappij worden mannen vaak geconfronteerd met lenige gespierde ‘ideale’ 

mannen via de massamedia, de welke een negatieve impact hebben op de waarden, normen en fysieke 
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standaarden van de man (Hausenblas, Janelle, Gardner & Hagan, 2002, p. 569). Die constante 

confrontatie met die ideale lichaamstypes zorgt dat individuen gaan twijfelen over hun eigen lichaam; 

ze gaan zichzelf vergelijken met de onrealistische modellen (cfr. 3.3.2) en gaan verlangen naar zo’n 

ideaal lichaam, zijnde groot, mesomorf en gespierd. Reeds op jonge leeftijd kan dit besef groeien en zal 

zijn piek bereiken in de adolescentie of eens men de volwassenheid heeft bereikt. Belangrijk om te 

vermelden is dat de ontwikkeling van zulke verlangens naar een ideaal lichaam ontstaan vanuit de 

blootstelling aan de modellen in de media en reclame (Swami & Furnham, 2007, p. 106).  

 

McCabe & Ricciardelli (2004, p. 682) voegen hier aan toe dat er pas sprake kan zijn van enige impact 

op de lichaamstevredenheid, als het ideaalbeeld is geïnternaliseerd bij de persoon in kwestie. Het is dus 

niet voldoende om een individu bloot te stellen aan een ideaalbeeld om te kunnen spreken van een 

socio-culturele invloed. Er moet aandacht zijn voor de afbeeldingen en ze moeten geïnternaliseerd 

worden, zodanig dat het individu in kwestie zich bewust wordt van wat er geldt als mannelijk 

schoonheidsideaal. Pas wanneer het individu zich hiermee heeft eigen gemaakt, kan er sprake zijn van 

een impact op het niveau van lichaamstevredenheid. Dat is ook de reden waarom de ene persoon 

gevoeliger is voor blootstelling aan het ideale dan de andere (Hausenblas et al, 2002, p. 573). Wat de 

impact van ideaalbeelden specifiek op homoseksuelen betreft, moeten we het antwoord voorlopig nog 

schuldig blijven. De (weinig) bestaande studies hebben hun pijlen gericht op mannen in het algemeen 

zonder een opdeling te maken naargelang seksuele geaardheid. Met ons onderzoek maken we wel die 

opdeling. 

 

Het ideaalbeeld dat bestaat uit een onnatuurlijke gespierdheid is eigenlijk even gevaarlijk als het 

magere, anorexiale ideaalbeeld dat leeft bij vrouwen (Leit et al., 2001, p.344). Immers, de media 

representaties van de ideale man doet mannen verlangen naar een ideaal (gespierd) lichaam en drijft 

hen zover om het ideaal te proberen bereiken (Frederick, Fessler & Haselton, 2005, p. 81). Dit is 

gevaarlijk omdat het voor de gewone man uit de straat onmogelijk is zulke spiermassa te kweken 

zonder gebruik te maken van stimulerende en onnatuurlijke middelen zoals steroïden (Leit et al., 2001, 

p. 334) of zonder een dieet en/of lichaamsoefeningen (Hausenblas, Janelle, Gardner & Hagan, 2002, p. 

569). Mannen die massaal worden blootgesteld aan geïdealiseerde en onbereikbare mannenlichamen, 

ontwikkelen zich op de duur een zogenaamd ‘Adonis complex.’ Dit is. het obsessief bezig zijn met het 

lichaam. Ook kan het uiteindelijk leiden tot eetstoornissen of ‘muscle dysmporhia’, een spierobsessie. 

Ze beslissen om (nog meer) op dieet te gaan of gaan over tot gebruik van onnatuurlijk middelen zoals 

steroïden. Een gespierd lichaam wordt dan een esthetische norm, en dit zowel voor hetero- als 

homoseksuelen. Het moet echter wel worden aangehaald dat het gebruik van steroïden voornamelijk 

een fenomeen is in Amerika (Elliott & Elliott, 2005, p.4). 
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Belangrijk, de sterkte van de invloed die mannelijke ideaalbeelden hebben, is niet voor iedereen gelijk 

en kan variëren van individu tot individu. De mate van invloed varieert naargelang de aanwezigheid 

van een aantal modererende factoren waaronder de mate van de internalisatie van het ideaalbeeld en de 

zelfwaardering van een individu. Algemeen wordt aangenomen dat onzekere individuen met een 

negatieve zelfopinie, gemakkelijker te beïnvloeden zijn door ideaalbeelden. Festinger (in: van den Berg 

et al., 2007, p. 258) sluit zich daarbij aan en suggereert dat onzekere individuen zich sneller zullen 

vergelijken met schoonheidsidealen in media en bijgevolg gevoeliger zijn voor de idealen. Specifiek 

onderzoek bij mannen ontbreekt echter nog (Humphreys & Paxton, 2004, p. 255). Wel blijkt uit 

onderzoek van Arbour & Ginis (2006, p. 158) dat de reactie van mannen op ideaalbeelden varieert 

naargelang de reeds bestaande lichaams- en spier(on)tevredenheid. Hoe groter de ontevredenheid met 

de spieren en het gehele lichaam, hoe sterker de ontevredenheid na de blootstelling aan gespierde 

modellen. 

 

3.3 Theoretische verklaringen voor het verband tussen ideaalbeelden en 
lichaamsontevredenheid bij mannen 

 

We weten uit het voorgaande dat Amerikaanse experimenten een impact aantonen van de ideaalbeelden 

op de lichaamstevredenheid van mannen. De vraag die zich hierbij opdringt is wat precies aan de basis 

ligt van die impact? Waardoor laten mannen zich al dan niet bewust beïnvloeden door die ‘ideale’ 

mannen met hun gespierde, mesomorfe en atletische lichaam? We gaan op zoek naar theorieën die het 

fenomeen kunnen verklaren. Dit is echter niet evident aangezien in het merendeel van de 

wetenschappelijke studies enkel onderzoek verricht is naar het oorzakelijke verband tussen 

ideaalbeelden en de lichaamontevredenheid bij vrouwen.  

3.3.1 Sociale vergelijkingstheorie 
 

De meest invloedrijke theorieën naar media-effecten zijn adaptaties van de sociale vergelijkingstheorie 

van Festinger, die reeds dateert uit 1954. Festinger (in: Grogan, 1999, p. 100; Labre, 2002, p. 239) stelt 

dat mensen een fundamentele behoefte hebben om hun vaardigheden en opinies te vergelijken met 

anderen. De bedoeling van deze vergelijking is te komen tot een vorm van zelfevaluatie. Deze theorie 

impliceert dat individuen zich werpen in een proces van zelfevaluatie dat bestaat uit een vergelijking 

van zichzelf met anderen van hetzelfde geslacht die sociale en culturele kenmerken bezitten welke het 

individu dat overgaat tot zelfevaluatie ook wil bezitten. Het individu in kwestie zal op de duur zulk 

gedrag aannemen, dat bijdraagt aan het bereiken van die kenmerken.   

 

Het betreft niet enkel vaardigheden en opinies maar ook uiterlijke kenmerken. Vertrekkende van het 

feit dat het uiterlijk een van de potentiële wegen is tot populariteit en aanvaard worden, is sociale 

vergelijking een helpend mechanisme om te achterhalen wat de uiterlijk gerelateerde sociale 
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verwachtingen zijn (Jones, 2002, p. 647). Individuen zullen het meest overgaan tot vergelijking 

wanneer ze onzeker zijn van zichzelf op bepaalde – voor het individu belangrijke – kenmerken (idem, 

p. 660). 

 

Er is sprake van opwaartse en neerwaartse vergelijking. Er is sprake van opwaartse vergelijking in het 

geval wanneer een individu zichzelf vergelijkt op een bepaald kenmerk met een individu dat beter 

scoort op dat kenmerk. Een neerwaartse vergelijking is die vergelijking waarbij het individu in kwestie 

hoger scoort op een bepaald kenmerk dan de persoon waarmee het individu zich vergelijkt. Het sociale 

vergelijkingsproces zou zowel bewust als onbewust gebeuren (Grogan, 1999, p. 100). Van 

adolescenten wordt beweerd dat zij zich veelal vergelijken met de ideaalbeelden uit de media 

(opwaartse vergelijking) om te ‘leren’ wat als mooi wordt beschouwd, welke ‘look’ zij het beste 

aannemen. Zo’n vergelijking motiveert hen uiteindelijk om bij zichzelf veranderingen aan te brengen, 

zodanig dat ze dichter aanleunen bij het uiterlijk van de modellen in de media. Dit is echter een theorie 

die enkel bij adolescenten is aangetoond. In hoeverre deze theorie van sociale vergelijking ook 

toepasbaar is op ouderen vergt nog verder wetenschappelijk onderzoek (Botta, 2003, p. 391). 

 

Uit de studie van Fawker & McMurray (in: Adams, Turner & Bucks, 2005, p. 272) blijkt dat ook 

mannen (18-35 jaar) effectief overgaan tot sociale vergelijking met ideaalbeelden. Doch, die 

vergelijking resulteert niet altijd in ontevredenheid. De ene aanvaardt zichzelf, bij de ander resulteert 

het in een gevoel van discrepantie tussen het ‘zelf’ en de andere, wat eindigt in een negatieve 

zelfevaluatie. Uit de studie van Jones (2002, p. 658) blijkt dat adolescenten, op het gebied van uiterlijke 

aspecten, zich niet alleen vergelijken met mannelijke modellen maar ook met jongens uit hun 

omgeving. Steeds betreft het dezelfde uiterlijke kenmerken die worden geëvalueerd namelijk hun 

lichaamsbouw, stijl en gezicht. Het zijn beide belangrijke bronnen van vergelijking.  

 

Deze theorie kan de impact van mannelijke ideaalbeelden op mannen helpen begrijpen. We kunnen met 

enige voorzichtigheid stellen dat het effect van mannelijke schoonheidsidealen in reclame op de 

lichaamstevredenheid van mannen wordt voortgebracht door de mogelijke opwaartse vergelijking die 

ze maken met die ideaalbeelden (Grogan, 1999, p. 104). De hierboven vermelde literatuur betreft echter 

grotendeels resultaten uit studies naar adolescenten, waardoor het niet duidelijk is in welke mate deze 

resultaten ook gelden voor de oudere leeftijdsgroepen 
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3.3.2 Cultivatieonderzoek 

 
Men gaat over tot zelfevaluatie door zichzelf te vergelijken met onder andere modellen uit de media. 

Dit gegeven kunnen we enigszins in verband brengen met de cultivatietheorie van Gerbner. Deze helpt 

ons te begrijpen hoe het komt dat modellen uit de media een invloed kunnen uitoefenen op individuen. 

 

Gerbner stelt dat massamedia, specifiek televisie, de kijker beïnvloedt in het beeld dat hij creëert van de 

werkelijkheid. Kijkers beschouwen hetgeen wat op televisie, of in de massamedia, getoond wordt als 

een representatie van de werkelijkheid. Televisie gaat als het ware de realiteit ‘cultiveren.’ Dit gegeven 

kunnen we in verband brengen met de studies die hebben aangetoond dat blootstelling aan 

aantrekkelijke modellen kan leiden tot een daling in de lichaamstevredenheid bij het individu dat wordt 

blootgesteld. Individuen worden namelijk via massamedia (en dus ook reclame) blootgesteld aan 

modellen met de ‘perfecte’ lichaamsbouw, gezicht, spieren (in het geval van mannelijke modellen), 

slanke zandloperfiguur (in het geval van vrouwen) enz. Men gaat deze modellen beschouwen als ‘echt’ 

- terwijl hun fysieke voorkomen eigenlijk niet overeenstemt met de gemiddelde vrouw of man in de 

populatie. De realiteit zoals die in de media getoond wordt, zal afwijken van ‘onze’ werkelijkheid. 

Immers, de reclame en televisieprogramma’s tonen vaak een onrealistisch beeld van gelukkige 

succesvolle modellen dat door de kijkers al te snel veralgemeend wordt. Men wordt via reclame er 

eigenlijk van overtuigd dat allerhande cosmetica geluk brengt De individuen gaan zich vergelijken met 

de modellen uit de reclamewereld met als resultaat een dalende tevredenheid over het eigen lichaam 

(Möller & Eisend, 2007, pp. 101-103). 

 

Gerbner stelt bovendien dat een toename van mediaconsumptie ertoe leidt dat deze vervormde 

percepties geïnternaliseerd worden in het eigen sociale leven van de mediaconsument. Hoe meer tijd 

men spendeert aan televisie, des te hoger de ideaalbeelden en hun gelukzaligheid ingeburgerd zal zijn. 

Individuen die veelvuldig worden blootgesteld aan massamedia zouden meer neigen naar een 

vervormde perceptie van hoe een gemiddeld lichaam er uit ziet in de samenleving en welke 

inspanningen geleverd zijn om zulk lichaam te bereiken (Costermans, 2008, p. 5). Dus hoe meer 

individuen worden blootgesteld aan de ideaalbeelden in relcame, hoe groter de impact? 

 

Hiermee stemt overeen dat de media inderdaad een ‘almachtige’ invloed heeft op de ontwikkeling van 

de lichaamstevredenheid van individuen, zoals we eerder hebben gezien bij de ontwikkeling van het 

lichaamsbeeld. 
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4. Conclusie  
 

Uit de hoofdstukken blijkt dat het lichaamsbeeld van mannen en het mannelijke schoonheidsideaal 

verschijnselen zijn die onvoorwaardelijk met elkaar verweven zijn. Het lichaamsbeeld van een individu 

is namelijk in zijn ontwikkeling onderhevig aan verschillende invloeden met als ‘almachtige invloed’ 

de massamedia (en dus reclame), de nummer één in het verspreiden van het mannelijke 

schoonheidsideaal dat zich kenmerkt door gespierde borstkas, strakke buikspieren, brede schouders of 

kortweg een atletisch V-lichaam. Met de geïdealiseerde lichaamsbeelden in films, op televisie, in 

reclame wordt een druk uitgeoefend op de ontvanger om er uit te zien zoals de ideaalbeelden. 

 

Het feit dat de verspreiding van het mannelijke ideaalbeeld een rol speelt in de ontwikkeling van het 

lichaamsbeeld bij mannen, betekent dat ook mannen belang hechten aan hun uiterlijk, in tegenstelling 

tot wat soms wordt gesuggereerd. Mogelijks heeft dit te maken met het ‘what is beautiful is good’-

stereotype dat in de hedendaagse maatschappij sterk leeft. Als je er goed uitziet, heb je meer succes in 

het leven dus waarom dan niet zorgen dat je een fysiek aantrekkelijk uiterlijk hebt? Mogelijks kan het 

ook verklaard worden aan de hand van de evolutionaire psychologie waaruit blijkt dat heteroseksuele 

mannen belang hechten aan een gespierd lichaam omwille van romantische ‘benefits’ die ze op die 

manier kunnen bemachtigen bij een potentiële vrouwelijke partner. Homoseksuele mannen hechten 

vanuit het homomilieu veel belang aan het uiterlijk (van hun partner), waardoor de druk bij hen hoog 

is.  

 

Met als achtergrond dat mannen belang hechten aan hun uiterlijk en dat in de ontwikkeling van het 

lichaamsbeeld de ideaalbeelden een druk uitoefenen om er goed uit te zien, worden we haast 

gedwongen om te vermoeden dat er effectief sprake is van een impact van mannelijke 

schoonheidsidealen in reclame op de lichaamstevredenheid van mannen. Amerikaanse studies 

bevestigen ons vermoeden. Omdat slechts weinig studies voorhanden zijn, kunnen we stellen dat 

onderzoek naar de impact van ideaalbeelden op mannen nog in de kinderschoenen staat. Er is 

aangetoond dat er sprake is van een impact maar het blijft oppervlakkig. Zo hebben we nog vrijwel het 

gissen naar een verklaring van de impact. Studies naar de impact van vrouwelijke schoonheidsidealen 

op de lichaamstevredenheid van vrouwen zijn veel meer uitgevoerd waardoor meer informatie 

voorhanden is. Eveneens is het nog onduidelijk in hoeverre er sprake is van een impact bij zowel 

hetero- als homoseksuelen en in welke mate factoren zoals leeftijd, Body Mass Index, socio-

economische status daarbij een rol spelen. We weten uit de literatuur dat er alvast een verschil bestaat 

in lichaamstevredenheid naargelang deze factoren. Bijvoorbeeld, hoe ouder de man, hoe hoger  het 

BMI, hoe lager de status, hoe groter de ontevredenheid. Hoewel, niet alle onderzoekers zijn het 

daarmee eens. We zullen aan de hand van onze empirische uiteenzetting de bestaande studies trachten 

aan te vullen. 
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DEEL 2: ONDERZOEK 

 

5. Inleiding 
 

De rode draad doorheen de literatuurstudie werd gevormd door het concept lichaamsbeeld en het 

mannelijke ideaalbeeld. We onderzochten op basis van talrijke wetenschappelijke studies in welke 

mate deze twee verschijnselen met elkaar in verband staan en in welke mate het mannelijke ideaalbeeld 

een rol speelt in de ontwikkeling van de lichaamstevredenheid bij homo- en heteroseksuelen. We zijn 

tot verschillende theoretische inzichten gekomen, die ons op zo een manier leergierig hebben gemaakt 

dat nieuwe vragen de kop kwamen opsteken. Hiermee belanden we bij het onderzoeksluik van deze 

masterproef. 

 

In dit luik spitsen we ons eerst toe op onze probleemstelling en doelstelling waarmee we een beeld 

schetsen van het ‘vraagstuk’ waar huidige wetenschappelijke studies tot nu toe geen volwaardig 

antwoord op kunnen geven. Aanvullend zullen we de hypothesen die we aan de hand van de literatuur 

hebben opgebouwd, bespreken om vervolgens dieper in te gaan op de onderzoeksmethode. Daarin 

komt de opbouw van het experiment aan bod met onder meer de totstandkoming van de 

onderzoekspopulatie en de opbouw van de vragenlijst. Nadien gaan we over tot de verwerking en 

analyse van de data om tot slot een discussie uiteen te zetten met de belangrijkste conclusies. 

 

5.1 Probleemstelling 
 

De impact van vrouwelijke ideaalbeelden in reclame op de lichaamstevredenheid van vrouwen is een 

populair onderwerp als het op wetenschappelijke studies aankomt. Tientallen onderzoekers, zowel in 

Europa als andere continenten, hebben zich reeds over deze problematiek gebogen. Maar wat met 

mannen? Er wordt te vaak verondersteld dat enkel vrouwen ijdel zijn, maar mannen zijn dat evengoed. 

Ook zij spenderen tijd of schenken aandacht aan hun lichaam. Bovendien bestaat er zoiets als een 

mannelijk schoonheidsideaal. Reden te meer om de impact van mannelijke ideaalbeelden op de 

lichaamstevredenheid van mannen te onderzoeken.  

 

Er zijn reeds een aantal onderzoekers die de impact bij mannen hebben bestudeerd. Het betreft studies 

die verricht zijn in – op één na – Engelstalige gemeenschappen waaronder Amerika, Canada, Australië 

en Groot-Brittannië waaruit blijkt dat vooral de omvang en de vorm van hun borstkas de mannen soms 

zorgen baart, wanneer ze geconfronteerd worden met de ‘perfecte’ man (Ricardelli, McCabe & 

Banifield, 2000, p. 195; Durkin & Paxton, 2002, p. 1003; Blond, 2008, p. 249). In de Verenigde Staten 

gaat dit zelfs zodanig ver dat mannen implantaten in hun borstkas laten invoegen (Nemeroff, Stein, 

Diehl & Smilack, 1993, p. 169). Er is dus wel degelijk sprake van een impact van mannelijke modellen 
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op de ‘gewone man uit de straat.’ Echter, onderzoek in andere culturen dringt zich op om na te gaan of 

die impact rechtstreeks te maken heeft met de blootstelling aan geïdealiseerde mannen, of is die impact 

slechts een cultuur gerelateerd fenomeen? We mogen spreken van een gebrek aan Europese studies. 

Met onze studie geven wij alvast de aanzet tot verandering. Niet alleen op het gebied van het verruimen 

van het geografische terrein, maar ook het inhoudelijke terrein breiden we uit. Zo maken we een 

vergelijking tussen mannelijke hetero- en homoseksuelen. Het is immers vrij vernieuwend om 

onderzoek te voeren naar de impact van mannelijke schoonheidsidealen in reclame op homoseksuelen.  

 

5.2 Onderzoeksdoelstelling 
 

Met deze masterproef willen we een zicht krijgen op de mate waarin mannelijke schoonheidsidealen in 

reclameadvertenties een impact hebben op de lichaamstevredenheid van hetero- en homoseksuele 

mannen.  

 

5.3 Vraagstelling 
 

De onderzoeksdoelstelling splitsen we op in een aantal deelvragen: 

 

� Welke rol speelt seksuele geaardheid hierbij?  Is er een verschil tussen hetero- en 

homoseksuelen wat de – mogelijke – impact betreft?  

� In welke mate is de impact tussen homo- en heteroseksuelen verschillend, rekening houdend 

met de factoren leeftijd, Body Mass Index (BMI), lichaamsbeeld, zelfvertrouwen, relatiestatus 

en socio-economische status (SES)?  

 

We gaan dus telkens het verschil na tussen homoseksuelen en heteroseksuelen. De doelstelling zouden 

we kunnen opsplitsen naar onderzoekswegen die ons evenveel interesseren. Zo is het evenzeer 

interessant om bijvoorbeeld het verschil na te gaan tussen heteroseksuelen op basis van de factor 

leeftijd met een vergelijking tussen jongere en oudere heteroseksuelen wat betreft de impact. Wegens 

plaatsgebrek kunnen we echter niet alle interessante wegen inslaan. Dit kan een suggestie zijn voor 

toekomstig onderzoek. 
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6. Methode 
 

6.1 Onderzoeksinstrument: het experiment 
 

We willen onze onderzoeksvragen beantwoorden aan de hand van een online experiment. Deze 

methode leent zich uitstekend om hypothesen over causale relaties te toetsen tussen onafhankelijke en 

afhankelijke variabelen. Het experiment begint met een verwachting waarin een oorzaak en gevolg 

kunnen worden onderscheiden. Bijvoorbeeld dat het zien van mannelijke ideaalbeelden (oorzaak) leidt 

tot lichaamsontevredenheid (gevolg). Een experiment is het perfecte meetinstrument om zo’n 

verwachting te toetsen (Wester, Renckstorf & Scheepers, 2006, pp. 407-409). Dit is meteen ook het 

voordeel van een experiment: een oorzakelijk verband is goed aan te tonen en te beargumenteren. In 

een eenvoudig experimenteel design gebeurt dit aan de hand van twee groepen: de experimentele 

groep, waarbij we een stimulus laten optreden waarvan we een effect verwachten, en de controlegroep, 

die we blootstellen aan de neutrale conditie waarvan we geen effect verwachten (Billiet & Waege, 

2003, p.159). Ons experimenteel design zal tevens bestaan uit een voor- en nameting daar wij 

geïnteresseerd zijn in het al dan niet optreden van een verandering in lichaamstevredenheid na de 

blootstelling aan de experimentele conditie.  

 

Het nadeel aan een experiment is dat de resultaten moeilijk generaliseerbaar zijn naar de populatie. 

Voor ons is dit echter geen nadeel omdat het niet onze bedoeling is om representatief te zijn voor een 

hele populatie. Bij ons gaat het immers om het bestuderen van een specifiek fenomeen. Met ons 

experiment leggen we de nadruk op het zo zuiver mogelijk onderzoeken van de relatie tussen de 

onafhankelijke en afhankelijke variabelen. Daarom is belangrijk dat beide groepen op elkaar lijken. Om 

de homogeniteit van de groepen te stimuleren zullen we de respondenten op een toevallige wijze 

indelen in groepen, ook randomisering genoemd (Wester, 2006, p. 412; Lesthaeghe, 1993, p. 38).  

 

6.2 Onderzoekspopulatie 
 

Onze onderzoekspopulatie bestaat enkel uit mannelijke onderzoekseenheden die ingedeeld worden 

naargelang hun seksuele geaardheid: homoseksueel of heteroseksueel. Mannen die biseksueel zijn, 

worden niet opgenomen in de studie. De respondenten zijn 18 tot en met 47 jaar en delen we in 

volgende leeftijdscategorieën: [18 – 27], [28 – 37] en [38 – 47]. We hebben bewust voor deze 

leeftijdscategorieën gekozen omdat het voor een studie in deze materie vrij vernieuwend is om 

onderzoek te voeren naar respondenten boven 28 jaar. Er is zelfs sprake van een gebrek aan studies met 

oudere respondenten aangezien de meeste respondenten in de reeds gepubliceerde studies ofwel 

schoolgaande adolescenten ofwel jongvolwassen zijn (Blond, 2008, p. 249; Humpreys & Paxton, 2004, 
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p. 256; Hargreaves & Tiggeman, 2004, p. 353). Op die manier kunnen we ook iets ouderen bij onze 

analyse betrekken zodat we eveneens kunnen achterhalen of er een verschil is in impact tussen ‘oudere’ 

hetero- en homoseksuelen.  

 

De vooropgestelde quota was ongeveer 200 respondenten: 100 heteroseksuelen en 100 homoseksuelen 

met minstens 30 personen per leeftijdscategorie. Dit aantal moet voldoende zijn om significanties te 

kunnen opsporen. Om de juiste respondenten te benaderen maken we gebruik van de 

sneeuwbalmethode. Via kennissen bouwen we een netwerk van potentiële respondenten op. Aangezien 

we peilen naar een impact werken we met twee vragenlijsten die we op twee verschillende tijdstippen 

afnemen, zodat we de voor- en nameting kunnen vergelijken (cfr. 6.5). Dit heeft invloed op onze 

werkwijze om respondenten te zoeken aangezien we onze vragenlijsten niet zomaar ten spreide kunnen 

laten gaan op het internet. We hebben immers respondenten hun e-mailadres nodig om de link naar de 

vragenlijsten te kunnen verzenden. Als ‘teaser’ maken de respondenten kans op 2 cinematickets. 

6.2.1 Heteroseksuelen 
 

We maken een e-mailaccount aan (mannenonderzoek@live.be) en zenden een e-mail (zie bijlage 1) 

naar ongeveer 100 vrienden en kennissen (van 18 tot 47 jaar) met de vraag of ze willen meewerken aan 

het onderzoek en of ze de e-mail willen doorsturen naar minstens 10 mannen (zowel homo- als 

heteroseksuelen). Ook op het netwerktool Facebook, op het forum van Zita.be – dat speciaal voor 

studentenenquêtes een ‘thread’ heeft voorzien – en op fora van alle faculteiten aan de universiteit Gent, 

plaatsen we een oproep (zie bijlage 2). Als mannen bereid zijn om mee te werken, dienen ze een 

bevestigingse-mail terug te zenden met hun leeftijd en de vermelding ‘hetero’ of ‘homo’. Op die 

manier kunnen we bijhouden hoeveel respondenten we hebben uit welke leeftijdscategorie en van 

welke seksuele geaardheid. Op die manier beschikken we eveneens over hun e-mailadres om de link 

naar de tweede vragenlijst te sturen.  

 

Dit leverde bijzonder weinig respons op. Na twee weken intensief garen van respondenten hadden we 

amper 62 heteroseksuelen waardoor we ons genoodzaakt zagen om zelf naar mannen toe te stappen op 

café en de halfvastenfoor te Gent, waar we toegang kregen tot verschillende leeftijdscategorieën. Ter 

plekke noteerden we hun e-mailadres. Uit pure noodzaak hebben we eveneens via Facebook 

onbekenden een e-mail gestuurd (zie bijlage 3). Dit voornamelijk voor de oudste leeftijdscategorie. 

Uiteindelijk hebben we 146 bereidwillige heteroseksuelen gevonden. Vermoedelijk was de lage 

respons te danken aan de bevestigingse-mail die voor verschillende respondenten een drempel zou 

kunnen betekenen. Via heteroseksuele mannen hebben we slechts 18 homoseksuelen bereikt. 

Opvallend is dat heteroseksuele mannen heel weinig homoseksuele mannen kennen. Actief op zoek 

gaan naar homoseksuelen was bijgevolg meer dan noodzakelijk. 
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6.2.2 Homoseksuelen 
 

Homoseksuelen vinden is moeilijker maar we zijn ervan overtuigd dat eens we een netwerk van 

homoseksuelen binnen zijn, de bal snel aan het rollen zal raken. We plaatsen zoekertjes op volgende 

homowebsites: holebi.info, gaybelgium.be, weljongniethetero.be en gaybizz.com (zie bijlage 4). We 

vragen de bereidwilligen hun e-mailadres en leeftijd door te sturen naar het voor de thesis speciaal 

aangemaakte e-mailaccount. Dit leverde echter géén respons op. Daarnaast richten we een groep op, op 

het netwerktool Facebook (zie bijlage 5). Het voordeel van zo’n groep is dat wanneer iemand de groep 

toetreedt, de persoon in kwestie zijn hele vriendenlijst deze groep te zien krijgt. Zo kunnen op korte tijd 

heel wat potentiële respondenten bemachtigd worden. Althans dat hoopten we. Ook hier was de 

respons vrij laag, dit leverde ons 52 homoseksuelen op waardoor we ons genoodzaakt zagen om zelf 

naar homoseksuelen toe te stappen in homobars en holebicafé’s te Gent en Antwerpen (want daar is de 

‘gayscene’ nog groter). Uiteindelijk hebben we 112 bereidwillige homoseksuelen gevonden. 

 

Nadien hebben we alle respondenten (of beter e-mailadressen) at random toegewezen aan hetzij de 

controlegroep hetzij de experimentele groep. Voldoende respondenten vinden was tegen alle 

verwachtingen in bijzonder moeilijk. Mannen zijn blijkbaar niet zo bereidwillig als het op enquêtes 

aankomt. Het leek erop dat we onze quota hadden bereikt,  maar aan het einde van vragenlijst 2 was dit 

helaas niet het geval (cfr. 6.6).  

 

Het hele proces om voldoende respondenten te vinden en te bevragen heeft vier weken (4 maart 2009- 

9 april 2009) in beslag genomen.  

 

6.3 Hypotheseontwikkeling 
 

Op basis van de literatuur komen we tot onze hypothesen. Daaruit blijkt dat mannen hun 

lichaamstevredenheid negatief kan worden beïnvloed door blootstelling aan afbeeldingen van ideale 

mannelijke lichamen. Tevens blijken verschillen te bestaan tussen hetero- en homoseksuelen wat de 

lichaamstevredenheid betreft. Homoseksuelen willen – meer dan heteroseksuelen – de discrepantie 

tussen hun huidige lichaam en dat van het lichaamsideaal zo klein mogelijk houden (Morrison, 

Morrison & Sager, 2004, p.135; Rotello, 1997, p.254). We komen tot de volgende hypothesen: 

 

Hypothese 1: na de blootstelling aan de condities zijn de respondenten uit de controlegroep meer 

tevreden dan de respondenten uit de experimentele groep. 
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Hypothese 2: na de blootstelling aan de experimentele conditie daalt de lichaamtevredenheid van 

homoseksuelen meer dan de lichaamstevredenheid van heteroseksuelen, in tegenstelling tot de 

blootstelling aan de neutrale conditie waarbij geen wijziging in tevredenheid optreedt. 

 

Uit het onderzoek van Ricardelli, McCabe & Banfield (2000) blijkt dat jonge adolescenten van 12 tot 

17 jaar die heel tevreden zijn over hun lichaam en over voldoende zelfvertrouwen beschikken, haast 

immuun zijn voor mannelijke modellen. Het omgekeerde, namelijk dat jongens met weinig 

zelfvertrouwen, gevoelig(er) zijn voor mannelijke schoonheidsidealen in reclame, wordt ook 

weerspiegeld in de resultaten. Het is interessant om te onderzoeken of hetzelfde fenomeen zich 

voordoet bij mannen van 18 tot 47 jaar. Met het gegeven dat homoseksuelen eerder neigen naar een 

negatief lichaamsbeeld dan heteroseksuelen bekomen we volgende hypothesen: 

 

Hypothese 3: na de blootstelling aan de experimentele conditie zal het lichaamsbeeld van 

homoseksuelen meer negatief worden dan het lichaamsbeeld van heteroseksuelen, in tegenstelling tot 

de blootstelling aan de neutrale conditie waarbij geen wijziging in lichaamsbeeld optreedt. 

 

Hypothese 4: na de blootstelling aan de experimentele conditie daalt de lichaamstevredenheid van 

homoseksuelen met een positief lichaamsbeeld meer dan de lichaamstevredenheid van heteroseksuelen 

met een positief lichaamsbeeld, in tegenstelling tot de blootstelling aan de neutrale conditie waarbij 

geen wijziging in tevredenheid optreedt. 

 

Hypothese 5: na de blootstelling aan de experimentele conditie daalt de lichaamstevredenheid van 

homoseksuelen met een negatief lichaamsbeeld meer dan de lichaamstevredenheid van heteroseksuelen 

met een negatief lichaamsbeeld, in tegenstelling tot de blootstelling aan de neutrale conditie waarbij 

geen wijziging in tevredenheid optreedt. 

 

Hypothese 6: na de blootstelling aan de experimentele conditie daalt de lichaamstevredenheid van 

homoseksuelen met een neutraal lichaamsbeeld meer dan de lichaamstevredenheid van 

heteroseksuelen met een neutraal lichaamsbeeld, in tegenstelling tot de blootstelling aan de neutrale 

conditie waarbij geen wijziging in tevredenheid optreedt. 

 

Hypothese 7: na de blootstelling aan de experimentele conditie daalt de lichaamstevredenheid van 

homoseksuelen met weinig zelfvertrouwen meer dan de lichaamstevredenheid van heteroseksuelen met 

weinig zelfvertrouwen, in tegenstelling tot de blootstelling aan de neutrale conditie waarbij geen 

wijziging in tevredenheid optreedt. 



39 
 

Hypothese 8: na de blootstelling aan de experimentele conditie daalt de lichaamstevredenheid van 

homoseksuelen met veel zelfvertrouwen meer dan de lichaamstevredenheid van heteroseksuelen met 

veel zelfvertrouwen, in tegenstelling tot de blootstelling aan de neutrale conditie waarbij geen 

wijziging in tevredenheid optreedt. 

 

Onderzoek door Field et al. (2001), Paxton, Eisenberg & Neumark-Sztainer (2006) en Presnell, 

Bearman & Stice (in: van de Berg et al., 2007, p. 257) impliceert dat een te lage (< 20) of te hoge (> 

25) BMI risicofactoren zijn voor stijgende lichaamsontevredenheid. Met het gegeven dat 

homoseksuelen eerder neigen naar een negatief lichaamsbeeld dan heteroseksuelen bekomen we 

volgende hypothesen: 

 

Hypothese 9: na de blootstelling aan de experimentele conditie daalt de lichaamstevredenheid van 

homoseksuele mannen met een gemiddeld BMI (20-25) meer dan de lichaamstevredenheid van 

heteroseksuele mannen met een gemiddeld BMI (20-25), in tegenstelling tot de blootstelling aan de 

neutrale conditie waarbij geen wijziging in tevredenheid optreedt. 

 

Hypothese 10: na de blootstelling aan de experimentele conditie daalt de lichaamstevredenheid van 

homoseksuele mannen met een laag BMI (< = 19.9) meer dan de lichaamstevredenheid van 

heteroseksuele mannen met een laag BMI (< = 19.9), in tegenstelling tot de blootstelling aan de 

neutrale conditie waarbij geen wijziging in tevredenheid optreedt. 

 

Hypothese 11: na de blootstelling aan de experimentele conditie daalt de lichaamstevredenheid van 

homoseksuele mannen met een hoger BMI (> 25) meer dan de lichaamstevredenheid van 

heteroseksuele mannen met een hoger BMI (> 25), in tegenstelling tot de blootstelling aan de neutrale 

conditie waarbij geen wijziging in tevredenheid optreedt. 

 

Volgens O’Dea & Caputi (in: Wang, Byrne, Kenardy & Hills, 2005, p. 30) bestaat er een verband 

tussen lichaamsbeeld en socio-economische status (SES). Festinger (in: van den Berg et al., 2007, p. 

258) sluit zich daarbij aan en suggereert dat onzekere individuen gevoeliger zijn voor ideaalbeelden. 

Met het gegeven dat homoseksuelen meer begaan zijn met hun uiterlijk en eerder neigen naar een 

negatief lichaamsbeeld dan heteroseksuelen (Yelland & Tiggeman, 2003, p. 114) komen we tot de 

volgende hypothesen: 

 

Hypothese 12: na de blootstelling aan de experimentele conditie daalt de lichaamstevredenheid van 

homoseksuele mannen met een hogere SES meer dan de lichaamstevredenheid van heteroseksuele 

mannen met een hogere SES, in tegenstelling tot de blootstelling aan de neutrale conditie waarbij geen 

wijziging in tevredenheid optreedt. 
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Hypothese 13: na de blootstelling aan de experimentele conditie daalt de lichaamstevredenheid van 

homoseksuele mannen met een lagere SES meer dan de lichaamstevredenheid van heteroseksuele 

mannen met een lagere SES, in tegenstelling tot de blootstelling aan de neutrale conditie waarbij geen 

wijziging in tevredenheid optreedt. 

 

Uit de literatuurstudie weten we dat er mogelijk een verband bestaat tussen de evolutionaire 

psychologie en de motivatie van mannen om aandacht te besteden aan hun uiterlijke voorkomen 

(VanderLaan & Vasey, 2003, p. 580). Het streven naar een ‘ideaal’ lichaam zou te maken hebben met 

het vinden van een partner, waardoor we ervan uitgaan dat mannen met een partner minder gevoelig 

zijn voor de ideaalbeelden in reclame. Ze hebben immers reeds een partner en hoeven niet echt meer te 

‘vrezen.’ Voor de homoseksuele man blijkt het uiterlijk eveneens een belangrijke factor in de 

partnerkeuze (Gielen, 2003, p. 108). Met als achtergrond dat homoseksuelen eerder neigen naar 

lichaamsontevredenheid bekomen we volgende hypothesen: 

 

Hypothese 14: na de blootstelling aan de experimentele conditie daalt de lichaamstevredenheid van 

homoseksuelen in een relatie meer dan de lichaamstevredenheid van heteroseksuelen in een relatie, in 

tegenstelling tot de blootstelling aan de neutrale conditie waarbij geen wijziging in tevredenheid 

optreedt. 

 

Hypothese 15: na de blootstelling aan de experimentele conditie daalt de lichaamstevredenheid van 

alleenstaande homoseksuelen meer dan de lichaamstevredenheid van alleenstaande heteroseksuelen, in 

tegenstelling tot de blootstelling aan de neutrale conditie waarbij geen wijziging in tevredenheid 

optreedt. 

 

Leeftijd kan eveneens een rol spelen. Demarest & Langer (in: Demarest & Allen, 2000, p. 466) 

suggereren dat de lichaamsontevredenheid toeneemt naarmate je ouder wordt. Omdat homoseksuelen 

over het algemeen een grotere lichaamsontevredenheid kennen, bekomen we volgende hypothesen: 

 

Hypothese 16: na de blootstelling aan de experimentele conditie daalt de lichaamstevredenheid van 

homoseksuelen uit de leeftijdscategorie [18-27] meer dan de lichaamstevredenheid van 

heteroseksuelen uit de leeftijdscategorie [18-27], in tegenstelling tot de blootstelling aan de neutrale 

conditie waarbij geen wijziging in tevredenheid optreedt.  

 

Hypothese 17: na de blootstelling aan de experimentele conditie daalt de lichaamstevredenheid van 

homoseksuelen uit de leeftijdscategorie [28-37] meer dan de lichaamstevredenheid van 

heteroseksuelen uit de leeftijdscategorie [28-37], in tegenstelling tot de blootstelling aan de neutrale 

conditie waarbij geen wijziging in tevredenheid optreedt. 
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Hypothese 18: na de blootstelling aan de experimentele conditie daalt de lichaamstevredenheid van 

homoseksuelen uit de leeftijdscategorie [38-47] meer dan de lichaamstevredenheid van 

heteroseksuelen uit de leeftijdscategorie [38-47], in tegenstelling tot de blootstelling aan de neutrale 

conditie waarbij geen wijziging in tevredenheid optreedt. 

 

6.4 Materiaal  
 

6.4.1 Stimulimateriaal op basis van pilot study 
 

Het stimulimateriaal voor de experimentele conditie, bestaande uit advertenties waarbij mannelijke 

schoonheidsidealen worden afgebeeld, maken we grotendeels zelf met behulp van de software Adobe 

Photoshop CS2. De afbeeldingen van mannelijke modellen bekomen we via google.be. Bij de selectie 

van de modellen hebben we er telkens voor gezorgd dat de mannen voldoen aan de kenmerken van het 

mannelijke schoonheidsideaal: atletisch, gespierd en V-vormig lichaam. Alvorens we overgaan tot het 

bewerken van de afbeeldingen tot advertenties, voeren we eerst een ‘pilot study’ uit , net zoals 

Lorenzen et al (2004). Dit dient om na te gaan of de afbeeldingen effectief voldoen aan de kenmerken 

van het mannelijke ideaal zoals wij denken.  

 

Twintig vrouwen (vriendinnen en kennissen) tussen 22 en 30 jaar werden gevraagd om op een 

vijfpuntenschaal aan te geven in welke mate ze akkoord gingen met de opgegeven stellingen. Ze 

dienden 29 modellen te beoordelen op vlak van gespierdheid, een atletische aspect en V-vormigheid 

van hun lichaam (zie bijlage 6). We hebben vrouwen bevraagd omdat we in het andere geval 20 

mannelijke respondenten minder zouden hebben in onze eigenlijke studie. Hun deelname zouden we 

niet meer toegestaan hebben omwille van de verhoogde kans op ‘bias.’ Ze zouden immers zelf het 

stimulimateriaal uitgekozen hebben, wat uit den boze is. Het is immers niet de bedoeling dat 

respondenten op voorhand de advertenties te zien krijgen  

 

Eens alle enquêtes ontvangen, hebben we de data ingevoerd in het statistische programma SPSS en een 

data cleaning toegepast om foutief ingegeven waarden op te sporen. Daarna hebben we voor elk model 

de gemiddelden berekend en een totaalscore gemaakt (zie bijlage 7). De 13 best beoordeelde 

afbeeldingen, waarvan het gemiddelde > 4 (= akkoord), worden vervolgens bewerkt tot advertenties1 en 

opgenomen in de studie.  

                                                 
1 De bewerking bestaat enkel uit het toevoegen van een verzonnen slogan en/of merknaam. Bestaande namen 
zouden associaties kunnen oproepen. De mannelijke modellen worden in hun oorspronkelijke staat weergegeven.  
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De controlegroep wordt blootgesteld aan afbeeldingen met producten. Die afbeeldingen hebben we 

gevonden via google.be en bewerkt via Adobe Photoshop CS2. Op een paar na zijn de afbeeldingen 

onrechtstreeks lichaam gerelateerd.  

 

6.5 Procedure  
 

Eens alle e-mailadressen verzameld en alle stimulimateriaal afgewerkt zijn, komen we tot het eigenlijke 

experiment dat bestaat uit 2 vragenlijsten: een voor de voormeting en een voor de nameting. De 

tijdspanne tussen de 2 vragenlijsten bedraagt 1 week. Hoe groter de tijdspanne, hoe groter de kans op 

buitenexperimentele gebeurtenissen. Dit zijn gebeurtenissen die zich voordoen los van het experiment, 

maar wel een invloed kunnen hebben op het resultaat (Billiet & Waege, 2003, p. 168). Daarom 

beperken we ons tot 1 week. De eerste (voormeting) en tweede (nameting) vragenlijst zijn voor beide 

groepen gelijk ter bevordering van de vergelijking die we zullen maken tussen de resultaten van de 

voor- en nameting (Durkin & Paxton, 2002, p.998). 

 

Op tijdstip 1 verzenden we naar alle respondenten een eerste e-mail met daarin een begeleidende brief 

en de link naar de eerste vragenlijst, die is aangemaakt via de website thesistools.com. Sommigen, 

voornamelijk onze vrienden en kennissen, hebben reeds de link en begeleidende brief ontvangen op het 

moment dat ze gevraagd werden om deel te nemen. Anderen, zoals de mannen die we hebben kunnen 

overtuigen op café, de halfvastenfoor en via de groep op Facebook, dienden nog de link en 

begeleidende brief te ontvangen (zie bijlage 8). De begeleidende brief dient om de deelnemers op de 

hoogte te brengen van wat ze mogen verwachten en wat van hen verwacht wordt. Ten gunste van de 

anonimiteit verzekeren we onze respondenten ervan dat de resultaten anoniem zullen worden verwerkt. 

Anonimiteit is belangrijk, zeker omdat we naar de seksuele geaardheid vragen. Het is immers mogelijk 

dat we denken dat een respondent heteroseksueel is, terwijl hij uiteindelijk homoseksueel is.  

 

Omdat we werken met twee vragenlijsten moeten we de twee vragenlijsten van elke respondent kunnen 

koppelen. Elke respondent heeft een unieke code nodig. Daarom vragen we aan de respondenten om 

hun gsm-nummer te noteren op de vragenlijst, op de voorziene plaats. Omdat de vraag naar de gsm-

nummer waarschijnlijk enige terughoudendheid zal teweegbrengen, benadrukken we in de 

begeleidende brief dat de gsm-nummer voor geen enkele andere doeleinden zal worden gebruikt en 

leggen we duidelijk uit wat het belang ervan is.  

 

Waarom een gsm-nummer? Omdat elke gsm-nummer uniek is, en bijgevolg ook elke code. Bovendien 

is er geen gevaar van vergetelheid. Dit in tegenstelling tot wanneer we de respondent zouden vragen 

om zelf een unieke combinatie van cijfers samen te stellen; de kans op vergetelheid is veel groter en dat 

zou de koppeling tussen de twee vragenlijsten niet bevorderen want dat is uiteindelijk de bedoeling van 
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dit hele codesysteem. Het nadeel is dat de gsm-nummer de anonimiteit niet ten goede komt. Ook al 

wordt de vragenlijst anoniem ingevuld, toch kunnen we op basis van de gsm-nummer achterhalen wie 

ze heeft ingevuld. Maar door erop te hameren dat voor ons de gsm-nummer niet meer is dan een unieke 

cijfercombinatie, trachten we alsnog een hoge respons te behalen. 

6.5.1 Vragenlijst 1 

 

Nadat in de begeleidende brief alles is uitgelegd komen we tot vragenlijst 1 op tijdstip 1 (zie bijlage 9). 

Allereerst willen we een zicht krijgen op het zelfbeeld van de respondent. Want zoals uit de literatuur 

blijkt, is er een verband tussen lichaamstevredenheid en zelfbeeld. Daarom vragen we de respondent de 

Self-Esteem Scale (α = 0.75) van Rosenberg aan te vullen (Rosenberg, 1989, p.325). Deze schaal 

omvat 10 stellingen die we meten op een 5-puntenschaal (1 = helemaal niet akkoord; 5 = helemaal 

akkoord). Een voorbeeldstelling is: ‘Over het algemeen ben ik tevreden met mezelf.’  

 

Vervolgens worden de deelnemers gevraagd de ‘General Appearance Concern Scale (GACS)’ (α = 

0.84) van Chen, Jackson en Huang (2006, p. 405) en de ‘Body Assessment Scale (BAS)’ (α = 0.95) van 

Lorenzen, Grieve & Thomas (2004, p. 747) aan te vullen, respectievelijk bestaande uit 4 en 19 

stellingen en lichaamsdelen. De eerste schaal geeft ons een zicht op het lichaamsbeeld van de 

respondent, waarbij de respondent moet aangeven in welke mate hij akkoord gaat met bijvoorbeeld de 

stelling ‘ik ben trots op mijn lichaam.’ Die schaal hebben we aangevuld met 5 stellingen: ‘ik vind 

mezelf sexy’, ‘ik vind mezelf gespierd’, ‘ik vind mezelf dik’, ‘ik vind mezelf te mager’, ‘ik vind dat ik 

een goede lichaamsbouw heb.’ De stellingen ‘ik vind mezelf dik’ en ‘ik vind mezelf te mager’  schalen 

we om daar ze niet in dezelfde richting wijzen (cfr. 7.3, hypothese 3 ). 

 

In BAS vragen we de respondent om aan te geven in welke mate hij tevreden is met de 19 aangegeven 

lichaamsdelen waaronder kuiten, buik en borstkas. Zowel GACS als BAS worden op een 5-

puntenschaal gemeten gaande van 1 (heel ontevreden) tot 5 (heel tevreden). Als laatste worden de 

deelnemers gevraagd de demografische gegevens (leeftijd, gewicht, lengte, BMI, seksuele geaardheid 

(homo of hetero), burgerlijke stand, diploma en beroep) aan te vullen. Deze gegevens zijn noodzakelijk 

om onze hypothesen te kunnen toetsen.  

 

Een drietal dagen na de eerste e-mail sturen we een herinneringse-mail (zie bijlage 10) met nogmaals 

de begeleidende brief en de link naar de vragenlijst voor hen die de vragenlijst vergeten invullen zijn. 

We zijn er ons immers van bewust dat niet iedereen op hetzelfde tijdstip de vragenlijst invult. Op die 

manier weten we voor elke respondent wanneer de week verstreken is zodanig dat we op tijd de tweede 

vragenlijst kunnen zenden.  
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6.5.2 Vragenlijst 2 

 

Op tijdstip 2 sturen we opnieuw een e-mail naar de respondenten met dezelfde begeleidende brief als 

tijdstip 1 en de link naar de tweede vragenlijst. De controlegroep krijgt de link naar de vragenlijst met 

de neutrale afbeeldingen (zie bijlage 11), de experimentele groep krijgt de link naar de vragenlijst met 

de mannelijke ideaalbeelden (zie bijlage 12). De mannen die behoren tot de experimentele groep 

worden blootgesteld aan 13 advertenties met mannelijke schoonheidsidealen waarbij de focus van deze 

advertenties ligt op het lichaam. Dit aantal is volgens ons het maximum omdat de respondenten niet 

verveeld mogen raken, dit zou hun antwoorden kunnen beïnvloeden. Om er zeker van te zijn dat de 

respondenten aandacht schenken aan de advertenties vragen we de respondent om na elke advertentie 

aan te geven in welke mate ze akkoord gaan met twee stellingen: ‘deze advertentie spreekt mij aan’ en 

‘dit mannelijke model past bij het product/merk waarvoor reclame wordt gemaakt.’ Een inhoudelijke 

waarde biedt ons dit niet, wel enige geruststelling dat de respondenten de advertenties bekijken. 

 

De controlegroep laten we 10 afbeeldingen zien omdat we de respondenten niet willen vervelen en het 

toch ‘slechts’ de neutrale conditie betreft. De afbeeldingen zijn van minder belang dan de mannelijke 

ideaalbeelden. We vragen de respondenten om aan te geven in welke mate ze akkoord gaan met twee 

stellingen: ‘deze advertentie spreekt mij aan’ en ‘ ik zou overwegen dit product te kopen.’ De stellingen 

hebben hier meer de functie om het geheel van de vragenlijst te laten kloppen want een link tussen deze 

advertenties en de vragenlijst is er niet.  

 

Nadat de respondenten zijn blootgesteld aan de advertenties krijgen ze dezelfde schalen voorgelegd als 

in de eerste vragenlijst zodat we kunnen zien of er al dan niet een verschil is opgetreden in de 

lichaamstevredenheid van de respondenten tussen tijdstip 1 en 2. Om te voorkomen dat de 

respondenten deze schalen zouden overslaan omdat ze deze stellingen al hebben aangevuld op de eerste 

vragenlijst, vermelden we bij elke schaal expliciet dat het belangrijk is dat ze dezelfde stellingen 

opnieuw aanvullen. Ook voor vragenlijst 2 zenden we een drietal dagen later een herinneringse-mail 

met opnieuw de begeleidende brief en link naar de tweede vragenlijst voor zij die de vragenlijst 

vergeten invullen zijn.  

 

6.6 Bijkomstige problemen 
 

Na het einde van vragenlijst 1 merkten we op dat het aantal ingevulde vragenlijsten niet overeenstemde 

met het aantal respondenten uit onze lijst. We kregen te maken met uitval. Er hadden slechts 56 

homoseksuelen en 87 heteroseksuelen de vragenlijst ingevuld. Een tweede herinneringse-mail heeft 

ervoor gezorgd dat we aan het einde van tijdstip 1, 96 ingevulde vragenlijsten hadden van 



45 
 

homoseksuelen en 134 van heteroseksuelen. Helaas deed hetzelfde probleem zich voor op tijdstip 2. 

Ondanks de tweede herinneringse-mail zijn nog eens 17 homoseksuelen en 16 heteroseksuelen 

afgevallen. Onderstaande output geeft een zicht op het aantal homo- en heteroseksuelen per groep 

naargelang leeftijd aan het einde van de afname van de vragenlijsten. Het was heel moeilijk om 

voldoende bereidwillige respondenten te vinden voor de oudste leeftijdscategorie. We hebben ons 

uiterste best gedaan om ook voor de oudere categorieën voldoende respondenten te vinden, maar hierin 

zijn we helaas niet geslaagd.  

 
Aantal hetero- en homoseksuelen per groep naargelang leeftijd op tijdstip 2 (output SPSS). 
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7. Resultaten 
 

7.1 Analysemethoden 
 

We maken gebruik van het statistische programma SPSS waarbij we Two-Way Anova (General Linear 

Model univariate) het meest toepassen om onze hypothesen te testen. Per hypothese vermelden we 

welke analysemethode we toepassen en welke de afhankelijke en onafhankelijke variabelen zijn.  

 

7.2 Voorbereidend werk 
 

Alvorens we van start gaan met het toetsen van de hypothesen, verrichten we het nodige voorbereidend 

werk om het welslagen van de analyses te bevorderen. De rode draad doorheen deze masterproef is de 

lichaamstevredenheid van mannen, dat eveneens de rode draad was in de twee vragenlijsten. We 

hebben een nieuwe variabele ‘globale lichaamstevredenheid’ aangemaakt door de gemiddelden van alle 

19 variabelen (lichaamsdelen) van vraag 3 (d.i. ‘geef aan in welke mate u tevreden bent’) uit vragenlijst 

1 te sommeren en te delen door hun aantal (19). Hetzelfde hebben we gedaan voor dezelfde variabelen 

uit vragenlijst 2. Op die manier beschikken we over de globale lichaamstevredenheid van de 

respondenten op tijdstip 1 (vóór de blootstelling aan de neutrale of de experimentele conditie) en de 

globale lichaamstevredenheid op tijdstip 2 (na de blootstelling aan de condities). Vervolgens nemen we 

het verschil tussen de variabele globale lichaamstevredenheid op tijdstip 1 (T1) en de globale 

lichaamstevredenheid op tijdstip 2 (T2) om de nieuwe variabele ‘globale lichaamstevredenheid 

verschil’ te bekomen, dit staat voor de wijziging in tevredenheid. Hoe groter het positief verschil, hoe 

sterker de daling in tevredenheid want dit impliceert dat de tevredenheid op T2 (veel) kleiner was dan 

op T1. Hoe groter het negatief verschil, hoe sterker de stijging in tevredenheid. Dit toont aan dat de 

tevredenheid op T2 groter is dan op T1. Het is dus een omgekeerde denkwijze wat belangrijk is naar 

de lezer toe om de hypothesetoetsing te begrijpen. 

 

We konden eveneens het verschil nemen tussen de gemiddelden op de stelling ‘over het algemeen ben 

ik tevreden met mijn lichaam’ uit vragenlijst 1 en 2 om de wijziging in lichaamstevredenheid te 

achterhalen. Dit doen we niet omdat we ervan overtuigd zijn dat de som van de tevredenheid over 

verschillende lichaamsdelen een beter zicht geeft op een individu zijn lichaamstevredenheid, in plaats 

van er rechtuit naar te vragen. 
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7.3 Hypothesetoetsing 
 
Voor elke hypothese zijn de outputs terug te vinden in bijlage 13. 
 

Hypothese 1: na de blootstelling aan de condities zullen de respondenten uit de controlegroep meer 

tevreden zijn dan de respondenten uit de experimentele groep.  �  bijlage p. 45 

 

Met behulp van de t-test maken we een vergelijking tussen de onafhankelijke variabelen controlegroep 

(CG) en experimentele groep (EG) voor de afhankelijke variabelen globale lichaamstevredenheid op 

T1, globale lichaamstevredenheid op T2 en ‘globale lichaamstevredenheid verschil’ (T1-T2). We 

hanteren de t-test omdat we de groepsgemiddelden (van twee onafhankelijke groepen) van een 

metrisch, afhankelijke variabele vergelijken; we werken immers met schalen. We betrekken de 

variabelen op T1 en T2 ook bij de analyses ter volledigheid. Indien we enkel zouden werken met de 

variabele ‘globale lichaamstevredenheid verschil’ weten we immers enkel in welke mate de 

tevredenheid gewijzigd is maar niet hoe groot de tevredenheid was op T1 en is op T2.  

 

In beide groepen staan de respondenten neutraal tegenover hun lichaam, zowel op T1 (CG: M= 3.25, 

EG: M= 3.30) als op T2 (CG: M= 2.99, EG:= 3.04), met op T2 een lager gemiddelde dan op T1. De 

gemiddelden schommelen rond waarde 3 op de vijfpuntenschaal, wat impliceert dat de respondenten 

noch tevreden, noch ontevreden zijn. Als we het verschil nemen tussen T1 en T2 zien we voor beide 

groepen een lichte daling in de gemiddelden. Omdat het gemiddelde verschil T1-T2 van de 

respondenten uit de controlegroep (M= 0.2666) en experimentele groep (M= 0.2703) dicht tegen elkaar 

aanleunt, is het vanzelfsprekend dat er geen sprake is van een significant verschil wat betreft de 

wijziging in tevredenheid (T1-T2: p= 0.696 > 0.05). Daar er geen significant verschil is tussen de 

controlegroep en experimentele groep en de respondenten uit beide groepen zo goed als even tevreden 

zijn over hun lichaam, kunnen we de hypothese niet bevestigen. 

 

Hypothese 2: na de blootstelling aan de experimentele conditie zal de lichaamstevredenheid van 

homoseksuelen meer dalen dan de lichaamstevredenheid van heteroseksuelen, in tegenstelling tot de 

blootstelling aan de neutrale conditie waarbij geen wijziging in tevredenheid optreedt.  �bijlage p. 47 

 

We passen Two-Way ANOVA  toe om te zien in welke mate er sprake is van een significant 

(interactie-)effect van de variabele ‘groep’ en ‘seksuele geaardheid’ op de afhankelijke variabele 

‘globale lichaamstevredenheid verschil’ (T1-T2). Two-Way ANOVA analyseert het effect van 

meerdere factoren (en bovendien van elke combinatie van factoren) op één afhankelijke variabele Y. 

Met de t-test of One-Way ANOVA kunnen we dit niet aangezien we slechts met 1 onafhankelijke 

variabele kunnen werken. We trekken met Two-Way ANOVA telkens ook een grafiek omdat een 

grafiek rijk is aan informatie. 
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Voor beide groepen geldt dat de heteroseksuelen meer ontevreden (CG: M= 0.3626, EG:M= 0.4047) 

zijn geworden dan de homoseksuelen (CG: M= 0.1266, EG: M= 0.0752), wat betekent dat de 

heteroseksuelen negatiever zijn geworden op T2. De respondenten uit de experimentele groep (M= 

0.2703) zijn net iets minder tevreden geworden dan die uit de controlegroep (M= 0.2666). De kleine 

wijzigingen in tevredenheid zijn een effect van de seksuele geaardheid: F= 8.807, p= 0.003 < 0.05. De 

wijzigingen in tevredenheid hebben niks te maken met de groep waartoe men behoort: F= 0.002; p= 

0.961 > 0.05. Tevens gaan we op zoek naar een interactie-effect tussen de variabelen ‘groep’ en 

‘seksuele geaardheid’ met behulp van een grafiek. Deze toont ons een interactie-effect (dit zien we aan 

de kruising) maar statistisch kunnen we dit niet bevestigen: F= 0.241 en p= 0.624 > 0.05. Er is dus geen 

invloed op de afhankelijke variabele door het samenkomen van de variabelen ‘groep’ en ‘seksuele 

geaardheid.’ We kunnen de hypothese niet bevestigen aangezien de heteroseksuelen meer ontevreden 

zijn geworden dan de homoseksuelen, het tegenovergestelde van wat de hypothese stelt. Die daling in 

tevredenheid heeft bovendien niets te maken met de condities, wel met de geaardheid. 

 

We weten nu in welke mate de tevredenheid gewijzigd is, maar niet hoe groot de tevredenheid was op 

T1 en T2. Ter aanvulling passen we daarom een t-test toe met als afhankelijke variabelen globale 

lichaamstevredenheid op T1 en globale lichaamstevredenheid op T2 en als onafhankelijke variabele 

‘seksuele geaardheid’ (homoseksuelen versus heteroseksuelen). We maken een opdeling naargelang de 

variabele ‘groep’. Hieruit blijkt dat zowel op T1 als op T2 alle respondenten noch tevreden, noch 

ontevreden zijn over hun lichaam, met op T2 een lager gemiddelde. De gemiddelden liggen tussen 

waarde 2.50 en 3.50 op de vijfpuntenschaal, wat wijst op neutraliteit. Er is dus een achteruitgang op T2, 

maar toch nemen de respondenten nog steeds een neutrale houding aan. Op T1 en T2 is geen sprake 

van een significant verschil tussen homo- en heteroseksuelen.  

 

Hypothese 3: na de blootstelling aan de experimentele conditie zal het lichaamsbeeld van 

homoseksuelen meer negatief worden dan het lichaamsbeeld van heteroseksuelen, in tegenstelling tot 

de blootstelling aan de neutrale conditie waarbij geen wijziging in lichaamsbeeld optreedt.  

 

� bijlage p.48 

 

We maken eerst de variabele ‘lichaamsbeeldverschil’ aan waarbij we de gemiddelden op de stellingen 

die peilen naar het lichaamsbeeld uit vragenlijst 1 sommeren en delen door hun aantal (9). Alle 

stellingen wijzen in een positieve richting behalve de stellingen ‘ik vind mezelf dik’ en ‘ik vind mezelf 

te mager.’ Deze hebben we omgeschaald zodat ze eveneens in een positieve richting wijzen. Als alle 

stellingen in dezelfde richting wijzen, maken we de nieuwe variabele ‘lichaamsbeeld’ aan. Hetzelfde 

doen we voor dezelfde stellingen uit vragenlijst 2. Op die manier bekomen we de variabele 
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lichaamsbeeld op T1 en lichaamsbeeld op T2. Vervolgens nemen we het verschil (lichaamsbeeld T1- 

lichaamsbeeld T2) dat staat voor de wijziging in lichaamsbeeld.  

 

We passen Two-Way ANOVA toe met als afhankelijke variabele ‘lichaamsbeeld verschil’ en 

onafhankelijke variabelen ‘groep’ en ‘seksuele geaardheid.’ De respondenten uit de controlegroep hun 

lichaamsbeeld is meer negatief geworden (M=0.1751) dan die uit de experimentele groep (M=  

0.1569). De heteroseksuelen (CG: M= 0.3051, EG: M= 0.2370) hun lichaamsbeeld is er het meest op 

achteruit gegaan ten opzichte van homoseksuelen (CG: M= -0.180, EG: M= 0.0423). De wijzigingen 

hebben niks te maken met de conditie waaraan men is blootgesteld (F= 0.001, p= 0.970). De 

wijzigingen zijn wel een effect van de seksuele geaardheid (F= 6.400, p= 0.012< 0.05). Er is dus een 

significant verschil tussen homo- en heteroseksuelen voor de wijziging in lichaamsbeeld. Er is echter 

geen sprake van een interactie-effect tussen ‘groep’ en ‘seksuele geaardheid’ (F= 0.393, p= 0.531> 

0.05). Omdat de heteroseksuelen de sterkste wijziging aangeven en dit niet te maken heeft met de 

experimentele conditie, kunnen we de hypothese niet bevestigen. Uit de t-test met als afhankelijke 

variabelen ‘lichaamsbeeld’ op T1 en op T2 en als onafhankelijke variabele ‘seksuele geaardheid’ blijkt 

dat de gemiddelden van de heteroseksuelen zowel op T1 als op T2 (in beide groepen) iets hoger liggen 

dan de gemiddelden van de homoseksuelen, behalve op T2 in de controlegroep. Zowel op T1 als op T2 

staan de gemiddelden voor neutraliteit. De gemiddelden schommelen namelijk tussen 3 en 3.50. Er 

blijkt geen sprake te zijn van een significant verschil tussen homo- en heteroseksuelen. 

 

hypothese 4: na de blootstelling aan de experimentele conditie zal de lichaamstevredenheid van 

homoseksuelen met een positief lichaamsbeeld meer dalen dan de lichaamstevredenheid van 

heteroseksuelen met een positief lichaamsbeeld, in tegenstelling tot de blootstelling aan de neutrale 

conditie waarbij geen wijziging in tevredenheid optreedt. � bijlage p. 49 

 

We delen de variabele ‘lichaambeeld 1’ op in categorieën met [1,44 - 2,44] = 1 (negatief 

lichaamsbeeld); [2.56 - 3.44] = 2 (neutraal lichaamsbeeld); [3.56 - 4.78] = 3 (positief lichaamsbeeld). 

 

We passen vervolgens Two-Way ANOVA  toe met dezelfde variabelen als bij hypothese 2 maar met 

dat verschil dat we de derde ‘lichaamsbeeldcategorie’ (= positief lichaamsbeeld) filteren omdat de 

hypothese enkel handelt over een positief lichaamsbeeld. Hieruit blijkt dat voor beide groepen de 

daling in tevredenheid sterker is bij de heteroseksuelen (CG: M= 0.6170, EG: 0.5995) in vergelijking 

met de homoseksuelen (CG: M= 0.1228, EG: M= 0.1719). De respondenten uit de experimentele groep 

zijn meer gedaald in lichaamstevredenheid (M= 0.4307) dan de respondenten uit de controlegroep (M= 

0.4193).  
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De kleine wijzigingen zijn een effect van de seksuele geaardheid: F= 7.072, p= 0.010 < 0.05. Dit 

betekent dat er een significant verschil is tussen homo- en heteroseksuelen met een positief 

lichaamsbeeld wat betreft de wijziging in tevredenheid. De condities hebben geen impact gehad; we 

zien immers geen significant effect: F= 0.008; p= 0.927 > 0.05. Dit wil zeggen dat er geen significant 

verschil is tussen de controlegroep en experimentele groep voor de afhankelijke variabele. Tevens gaan 

we op zoek naar een interactie-effect tussen de variabelen ‘groep’ en ‘seksuele geaardheid’ met behulp 

van een grafiek. We zien een licht interactie-effect maar dit kunnen we statistisch niet bevestigen: F= 

0.037, p= 0.848. Er is dus geen invloed op de afhankelijke variabele door het samenkomen van de 

variabelen ‘groep’ en ‘seksuele geaardheid.’ We kunnen de hypothese niet bevestigen aangezien de 

heteroseksuelen met een positief lichaamsbeeld meer ontevreden zijn geworden dan de homoseksuelen 

met een positief lichaamsbeeld, het tegenovergestelde van wat de hypothese stelt. Die daling in 

tevreden heeft bovendien niets te maken met de condities, wel met de geaardheid. 

 

Ter aanvulling passen we One-Way ANOVA toe met dezelfde afhankelijke variabelen als de t-test bij 

hypothese 2, de onafhankelijke variabele is ‘lichaamsbeeld’ bestaande uit 3 categorieën: positief, 

neutraal en negatief lichaamsbeeld. We passen ANOVA toe in plaats van t-test omdat onze 

onafhankelijke variabele bestaat uit 3 categorieën. We maken een opdeling naargelang de variabele 

‘groep’ en ‘seksuele geaardheid.’ We zien dat de homo- en heteroseksuelen op T1 eerder tevreden 

waren over hun lichaam, wat logisch is daar ze een positief lichaamsbeeld hebben (gemiddelde tussen 

3.50 en 4 op de vijfpuntenschaal, wat wijst op ‘eerder tevreden’). Op T2 zijn ze noch tevreden, noch 

ontevreden over hun lichaam (gemiddelden liggen tussen waarde 2.50 en 3.50 op de vijfpuntenschaal). 

Er is dus een achteruitgang op T2 maar deze heeft, zoals blijkt uit Two-Way Anova, niks te maken met 

de blootstelling aan de conditie. We zouden op basis van One-Way ANOVA kunnen achterhalen in 

welke mate er een verschil is tussen heteroseksuelen met een positief en negatief lichaamsbeeld maar 

dit doen we niet. Dit is niet het opzet van onze studie. 

 

Hypothese 5: na de blootstelling aan de experimentele conditie zal de lichaamstevredenheid van 

homoseksuelen met een negatief lichaamsbeeld meer dalen dan de lichaamstevredenheid van 

heteroseksuelen met een negatief lichaamsbeeld, in tegenstelling tot de blootstelling aan de neutrale 

conditie waarbij geen wijziging in tevredenheid optreedt. � bijlage p. 51 

 

Uit de One-Way Anova van vorige hypothese blijkt dat slechts 19 respondenten (6 heteroseksuelen en 

13 homoseksuelen) te kampen hebben met een negatief lichaamsbeeld. We hebben dus te weinig 

respondenten om tot acceptabele resultaten te komen. Met 19 respondenten kunnen we niet geldig 

nagaan in welke mate er sprake kan zijn van significanties. De hypothese blijft onbeantwoord. 
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 Hypothese 6: na de blootstelling aan de experimentele conditie zal de lichaamstevredenheid van 

homoseksuelen met een neutraal lichaamsbeeld meer dalen dan de lichaamstevredenheid van 

heteroseksuelen met een neutraal lichaamsbeeld, in tegenstelling tot de blootstelling aan de neutrale 

conditie waarbij geen wijziging in tevredenheid optreedt. � bijlage p. 52 

 

Uit de ANOVA  van hypothese 4 blijkt dat op T1 zowel homo- als heteroseksuelen met een neutraal 

lichaamsbeeld noch tevreden, noch ontevreden zijn over hun lichaam, wat logisch is aangezien ze een 

neutraal lichaamsbeeld hebben (gemiddelden tussen 3 en 3.50). Op T2 nemen beide geaardheden nog 

steeds een neutrale houding aan ten opzichte van hun lichaam, mits iets lagere gemiddelden. Op T2 

liggen de gemiddelden tussen waarden 2.50 en 3 op de vijfpuntenschaal. We zien dus een achteruitgang 

in gemiddelden maar de respondenten blijven wel een neutrale houding aannemen. 

 

Voor Two-Way Anova gebruiken we dezelfde variabelen als bij hypothese 2 met als verschilpunt dat 

we de tweede ‘lichaamsbeeldcategorie’ (= neutraal lichaamsbeeld) filteren. In de experimentele groep 

zijn de heteroseksuelen (M= 0.3105) meer ontevreden geworden dan de homoseksuelen (M= 0.2105), 

in de controlegroep blijkt het omgekeerde (heteroseksuelen: M= 0.0842, homoseksuelen: M= 0.2105). 

De respondenten uit de experimentele groep zijn meer ontevreden geworden (M= 0.2772) dan die uit 

de controlegroep (M= 0.1362). Er is geen significant verschil tussen hetero- en homoseksuelen met een 

neutraal lichaamsbeeld (F= 0.012, p= 0.913 > 0.05). Er is eveneens geen significant effect van de 

groep/conditie (F= 0.890, p= 0.349 > 0.05) en geen interactie-effect: F= 0.890, p= 0.349 > 0.05). We 

kunnen de hypothese dus opnieuw niet bevestigen: er is geen effect van de conditie en de 

heteroseksuelen uit de experimentele groep zijn meer ontevreden geworden dan de homoseksuelen. 

Bovendien is ook in de controlegroep sprake van een daling in gemiddelden in tegenstelling tot wat de 

hypothese stelt. 

 

Hypothese 7: na de blootstelling aan de experimentele conditie zal de lichaamstevredenheid van 

homoseksuelen met weinig zelfvertrouwen meer dalen dan de lichaamstevredenheid van 

heteroseksuelen met weinig zelfvertrouwen, in tegenstelling tot de blootstelling aan de neutrale 

conditie waarbij geen wijziging in tevredenheid optreedt. � bijlage p. 53 

 

We maken de variabele ‘zelfvertrouwen’ aan waarbij we de gemiddelden van 10 stellingen van vraag 1 

(vragenlijst 1), die peilen naar het zelfvertrouwen, sommeren en delen door hun aantal (10). De 

stellingen ‘ik ben geneigd me een zwakkeling te voelen’, ‘ ik voel dat ik niet veel heb om trots op te 

zijn’, ‘ ik wou dat ik meer zelfrespect kon hebben’, ‘ met momenten voel ik me waardeloos’ en ‘soms 

denk ik dat ik helemaal geen goede persoon ben’ hebben we omgeschaald omdat zij in een negatieve 

richting wezen in tegenstelling tot de andere. Pas dan hebben we de nieuwe variabele aangemaakt.   
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Als we met de nieuwe variabele een frequentietabel trekken, blijkt dat geen enkele respondent veel 

zelfvertrouwen heeft. De gemiddelden liggen tussen 0.58 en 2.63. Op basis van de tabel maken we een 

nieuwe variabele ‘zelfvertrouwencat’ aan bestaande uit twee categorieën: categorie 1 met respondenten 

die weinig tot geen zelfvertrouwen hebben en een waarde noteren tussen [0.58-2.47] op de 

vijfpuntenschaal; categorie 2 met respondenten die noch weinig, noch veel zelfvertrouwen hebben en 

een waarde noteren tussen [2.53-2.63].  

 

Om de hypothese te toetsen hanteren we t-test en Two-Way Anova. De afhankelijke variabelen in de 

t-test zijn globale lichaamstevredenheid op T1 en globale lichaamstevredenheid op T2; de 

onafhankelijke variabele is ‘zelfvertrouwencat’ (categorie 1 versus categorie 2). Daarnaast maken we 

een opdeling naargelang ‘seksuele geaardheid’ en ‘groep.’ Uit t-test blijkt dat zowel homo- als 

heteroseksuelen uit beide groepen op T1 en T2 neutraal staan tegenover hun lichaam. De gemiddelden 

liggen tussen waarden 3 en 3.50 op de vijfpuntenschaal, wat wijst op neutraliteit. De gemiddelden op 

T2 liggen iets lager dan op T1 maar schommelen nog steeds tussen waarden 3 en 3.50. 

 

Vervolgens passen we Two-Way Anova toe met als afhankelijke variabele ‘globale 

lichaamstevredenheid verschil’ en de onafhankelijke variabelen ‘groep’ en ‘seksuele geaardheid.’ We 

filteren de eerste categorie van de variabele ‘zelfvertrouwencat’. De respondenten uit de experimentele 

groep zijn iets meer ‘ontevreden’ geworden (M= 0.2638) dan die uit de controlegroep (M= 0.2112). 

Daarnaast blijkt dat de heteroseksuelen met weinig tot geen zelfvertrouwen uit de experimentele groep 

(M= 0.4049) en de controlegroep (M= 0.2619) het meest gedaald zijn in hun tevredenheid ten opzichte 

van de homoseksuelen (CG: M= 0.1467, EG: M= 0.0345) met weinig tot geen zelfvertrouwen. Dit 

stemt niet overeen met wat de hypothese stelt.  

 

We zien geen significant effect van de variabele ‘groep’ op de afhankelijke variabele: F= 0.027, p= 

0.870 > 0.05. De conditie heeft dus geen impact gehad. Wel is er sprake van een significant verschil 

tussen hetero- en homoseksuelen met weinig zelfvertrouwen (F= 6.661, p= 0.011 > 0.05) voor de 

wijziging in tevredenheid. Verder nemen we op de grafiek een interactie-effect waar tussen ‘groep’ en 

‘seksuele geaardheid. Statistisch kunnen we dit echter niet bevestigen: F= 1.840, 0.177. We kunnen de 

hypothese opnieuw niet bevestigen. De heteroseksuelen met weinig tot geen zelfvertrouwen zijn ten 

opzichte van de homoseksuelen meer gedaald in tevredenheid op T2. We kunnen echter niet echt 

spreken van een daling in tevredenheid aangezien uit de t-test blijkt dat de respondenten zowel op T1 

als op T2 neutraal staan tegenover hun lichaam. We kunnen wel stellen dat we een achteruitgang zien 

in gemiddelden. Die achteruitgang is geen effect van de conditie wel van de seksuele geaardheid. 
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 Hypothese 8: na de blootstelling aan de experimentele conditie zal de lichaamstevredenheid van 

homoseksuelen met veel zelfvertrouwen meer dalen dan de lichaamstevredenheid van heteroseksuelen 

met veel zelfvertrouwen, in tegenstelling tot de blootstelling aan de neutrale conditie waarbij geen 

wijziging in tevredenheid optreedt. � bijlage p. 57 

 

Geen enkele respondent heeft veel zelfvertrouwen waardoor we deze hypothese niet kunnen testen. 

Onze respondenten beschikken over weinig tot geen zelfvertrouwen, ofwel noch weinig, noch veel 

zelfvertrouwen. Een vergelijking maken tussen homo- en heteroseksuelen met noch weinig, noch veel 

zelfvertrouwen is echter eveneens niet mogelijk door een tekort aan respondenten. Uit de t-test van 

vorige hypothese blijkt dat de controlegroep slechts 4 heteroseksuelen en 1 homoseksueel bevat met 

noch weinig, noch veel zelfvertrouwen. De experimentele groep bevat 1 heteroseksueel en 1 

homoseksueel met noch weinig, noch veel zelfvertrouwen. Dit is te weinig om mogelijk significanties 

op te sporen. Dit blijkt ook uit Two-Way ANOVA  waarbij zelfs de standaarddeviaties ontbreken door 

het te kleine aantal. De hypothese blijft dus onbeantwoord. 

 

Hypothese 9: na de blootstelling aan de experimentele conditie zal de lichaamstevredenheid van 

homoseksuele mannen met een gemiddeld BMI [20-25] meer dalen dan de lichaamstevredenheid van 

heteroseksuele mannen met een gemiddeld BMI [20-25], in tegenstelling tot de blootstelling aan de 

neutrale conditie waarbij geen wijziging in tevredenheid optreedt.  � bijlage p. 58  

 

Wanneer we One-Way ANOVA toepassen om de mate van tevredenheid te zien op T1 en T2 zien we 

voor beide groepen in de categorie [35-39.9] enkel homoseksuelen, in de categorie [30-34.9] enkel 

heteroseksuelen. Doordat we respondenten ontbreken, voegen we de categorieën [25,1- 29.9], [30-

34.9], [35-39.9] en [>= 40] samen. Op die manier bekomen we drie categorieën: 1= [<= 19.9], 2= [20-

25], 3= [25+]. Zo zijn we in staat om een vergelijking te maken tussen respondenten met een te laag, 

een gemiddeld en te hoog BMI.  

 

We passen een nieuwe One-Way ANOVA toe waarbij ‘globale lichaamstevredenheid op T1’ en 

‘globale lichaamstevredenheid op T2’ de afhankelijke variabelen zijn en ‘BMI’ de onafhankelijke 

variabele is. We maken een opdeling naargelang ‘seksuele geaardheid’ en ‘groep’. Uit de ANOVA 

blijkt dat zowel homo- als heteroseksuelen met een gemiddelde BMI op T1 en T2 neutraal staan 

tegenover hun lichaam (gemiddelden tussen 3 - 3.50). Dit geldt voor beide groepen. Op T2 liggen de 

gemiddelden echter lager (tussen 2.50 en 3.50) dan op T1 dus er is wel sprake van enige achteruitgang. 

Vervolgens passen we Two-Way Anova toe met als afhankelijke variabele ‘globale 

lichaamstevredenheid verschil’ en de onafhankelijke variabelen ‘groep’ en ‘seksuele geaardheid.’ We 

filteren de tweede categorie van de variabele ‘BMI’ ([20-25]). De respondenten uit de experimentele 

groep zijn meer ontevreden geworden (M= 0.3360) dan de respondenten uit de controlegroep (M= 
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0.3199). We zien dat in beide groepen de heteroseksuelen het meest gedaald zijn in hun tevredenheid 

(CG: M= 0.5750, EG: M= 0.4409) in vergelijking met de homoseksuelen (CG: M= 0.0329, EG: M= 

0.1673). De heteroseksuelen uit de controlegroep noteren de grootste daling. Zowel in de experimentele 

groep als in de controlegroep hebben dalingen in tevredenheid zich voorgedaan, wat betekent dat de 

hypothese niet bevestigd wordt. Bovendien zijn het de heteroseksuelen die de grootste daling noteren in 

plaats van de homoseksuelen. 

 

Er blijkt geen sprake te zijn van een significant effect van de groep waartoe men behoort op de 

afhankelijke variabele: F= 0.000, p= 0.090. Er is wel een significant effect (F= 11.631, p= 0.001) van 

de seksuele geaardheid; er is dus een verschil tussen homo- en heteroseksuelen met een BMI tussen 20 

en 25 wat betreft de wijziging in tevredenheid. We zien op de grafiek een interactie-effect tussen de 

variabelen ‘groep’ en ‘seksuele geaardheid’ maar dit is niet significant: F= 1.260, p= 0.264. Er is dus 

geen sprake van een effect op de afhankelijke variabele door het samenkomen van deze variabelen. Met 

deze resultaten kunnen we de hypothese niet bevestigen. 

 

Hypothese 10: na de blootstelling aan de experimentele conditie zal de lichaamstevredenheid van 

homoseksuele mannen met een te laag BMI (< = 19.9) meer dalen dan de lichaamstevredenheid van 

heteroseksuele mannen met een te laag BMI (< = 19.9), in tegenstelling tot de blootstelling aan de 

neutrale conditie waarbij geen wijziging in tevredenheid optreedt. � bijlage p. 61 

 

Uit de One-Way Anova van vorige hypothese blijken 26 respondenten (11 heteroseksuelen en 15 

homoseksuelen) tot deze ‘BMI-categorie’ te behoren, wat te weinig is om mogelijke significanties na te 

gaan. De hypothese blijft onbeantwoord.  

 

Hypothese 11: na de blootstelling aan de experimentele conditie zal de lichaamstevredenheid van 

homoseksuele mannen met een te hoog BMI (> 25) meer dalen dan de lichaamstevredenheid van 

heteroseksuele mannen met een te hoog BMI (> 25),  in tegenstelling tot de blootstelling aan de 

neutrale conditie waarbij geen wijziging in tevredenheid optreedt. � bijlage p. 62 

 

Uit de One-Way ANOVA van hypothese 9 blijkt dat alle homo- en heteroseksuele mannen met een te 

hoog BMI zowel op T1 als op T2 neutraal staan tegenover hun lichaam (gemiddelden liggen tussen 

2.50 en 3.50 op de vijfpuntenschaal), met op T2 een lager gemiddelde. Behalve bij de homoseksuelen 

uit de experimentele groep, die op T2 een hoger gemiddelde hebben (maar de gemiddelden 

schommelen nog steeds tussen 2.50 en 3.50). Een verandering in tevredenheid is er dus niet, maar er is 

wel sprake van een achteruitgang in gemiddelden. 
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We passen Two-Way ANOVA  toe waarbij we het (interactie-)effect nagaan van de factoren ‘groep’ en 

‘seksuele geaardheid’ op de afhankelijke variabele ‘globale lichaamstevredenheid verschil.’ We filteren 

de derde BMI-categorie (> 25). In de experimentele groep tonen de heteroseksuelen een daling in 

tevredenheid (M= 0.1627) in tegenstelling tot de homoseksuelen (M= -0.3609), zij vertonen een lichte 

stijging. In de controlegroep zijn het de homoseksuelen (M= 0.2947) die iets meer ‘ontevreden’ zijn 

geworden dan de heteroseksuelen (M= 0.2381). We kunnen nu al concluderen dat de hypothese niet 

bevestigd wordt aangezien de heteroseksuelen een sterkere daling noteren in de experimentele groep 

dan de homoseksuelen en er zich in de controlegroep eveneens wijzigingen voordoen.  

 

Er is geen sprake van een significant verschil tussen homo- en heteroseksuelen uit de categorie [> 25] 

voor de wijziging die we zien in de gemiddelden: F= 0.979, p= 0.328 > 0.05. De kleine wijzigingen die 

we zien tussen T1 en T2 zijn eveneens niet te wijten aan de groep waartoe men behoort: F= 2.399; p= 

0.129 > 0.05. We mogen stellen dat er dus geen effect is van de condities. Er is eveneens geen 

interactie-effect tussen de factoren ‘groep’ en ‘seksuele geaardheid’: F= 1.511, p= 0.226 > 0.05.  

 

Het is noodzakelijk om te vermelden dat ook voor deze hypothese eigenlijk meer respondenten nodig 

zijn. We hebben voldoende heteroseksuelen (32) maar onvoldoende homoseksuelen (12). De kans 

bestaat dat we andere resultaten zouden gehad hebben, indien we over meer homoseksuele 

respondenten beschikten met een te hoog BMI. 

 

Hypothese 12: na de blootstelling aan de experimentele conditie zal de lichaamstevredenheid van 

homoseksuele mannen met een hogere SES meer dalen dan de lichaamstevredenheid van 

heteroseksuele mannen met een hogere SES, in tegenstelling tot de blootstelling aan de neutrale 

conditie waarbij geen wijziging in tevredenheid optreedt. � bijlage p. 63 

 

Om de hypothese te toetsen maken we de variabele sociaal-economische status (SES) aan. Op basis van 

diploma en beroep kunnen we de SES van elke respondent bepalen. We hanteren het concept van 

sociale groepen, dat gebruikt wordt bij CIM-onderzoek. Op de website van CIM (2008, 18 september) 

vinden we de werkwijze terug. In drie stappen kunnen we de respondenten opdelen in 8 sociale 

groepen door gewichten toe te kennen aan beroep en onderwijsniveau, die gewichten te 

vermenigvuldigen met elkaar (wat leidt tot scores tussen 60 en 10 000) en vervolgens op basis van die 

scores 8 sociale groepen te vormen. We willen echter een vergelijking maken tussen respondenten met 

een hogere en lagere SES. We trekken daarom een frequentietabel van deze 8 groepen die ons in staat 

stelt om een onderscheid te maken tussen hogere SES en lagere SES, op basis van de cumulatieve 

percentages. Sociale groep 1 tot en met 4 zullen we beschouwen als de respondenten met een hogere 

SES, daarin zit 56.4% van de respondenten. Sociale groep 5 tot en met 8 zullen we beschouwen als de 

respondenten met een lagere SES.  
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We passen t-test toe om een zicht te krijgen op de mate van tevredenheid op T1 en T2. De afhankelijke 

metrische variabelen zijn ‘globale lichaamstevredenheid op T1’ en ‘globale lichaamstevredenheid op 

T2’); ‘SES’ (hogere SES versus lagere SES) is de onafhankelijke variabele. We maken een opdeling in 

‘groep’ en ‘seksuele geaardheid.’ Hieruit blijkt dat zowel op T1 als op T2 de hetero- en homoseksuelen 

met een hogere SES eerder een neutrale houding aannemen ten opzichte van hun lichaam (gemiddelden 

liggen tussen 3 en 3.50), met op T2 een lager gemiddelde als op T1, behalve bij de homoseksuelen uit 

de experimentele groep waarbij het gemiddelde lichtjes gestegen is op T2. Wel blijven de gemiddelden 

schommelen tussen waarden 3 en 3.50 op de vijfpuntenschaal.  

 

We passen Two-Way ANOVA  toe waarbij we het (interactie-)effect nagaan van de factoren ‘groep’ en 

‘seksuele geaardheid’ op de afhankelijke variabele ‘globale lichaamstevredenheid verschil (T1-T2).’ 

We filteren de eerste categorie (hogere SES) van de factor ‘SES.’ In de experimentele groep zijn de 

heteroseksuelen gedaald in tevredenheid (M= 0.3263), de homoseksuelen zijn ‘meer’ tevreden 

geworden (M= -0.0282). In de controlegroep zijn zowel heteroseksuelen (M= 0.2632) als 

homoseksuelen (M= 0.0222) gedaald in tevredenheid, maar de heteroseksuelen het ‘sterkst.’ De 

respondenten uit de controlegroep zijn net iets meer ontevreden geworden (M= 0.1697) dan de 

respondenten uit de experimentele groep (M= 0.1688). Als we de vergelijking maken tussen homo- en 

heteroseksuelen zien we dat de heteroseksuelen met een hoger SES het sterkst gedaald zijn ten opzichte 

van de homoseksuelen met een hoger SES.  

 

Die wijzigingen in gemiddelden staan niet gelijk aan een wijziging in lichaamstevredenheid aangezien 

de respondenten zowel op T1 als op T2 neutraal staan tegenover hun lichaam. Toch is er sprake van 

een achteruitgang omdat op T2 de gemiddelden lager zijn. Die kleine wijzigingen tussen T1 en T2 zijn 

echter niet te wijten aan de groep waartoe men behoort: F= 0.004; p= 0.952 > 0.05. We mogen stellen 

dat er dus geen effect is van de condities. We zien wel een significant effect van de factor ‘seksuele 

geaardheid’: F= 7.946, p= 0.006. Er is dus sprake van een significant verschil tussen homo- en 

heteroseksuelen met een hogere SES voor de wijziging die we zien in de gemiddelden. Er is geen 

significant interactie-effect tussen de factoren ‘groep’ en ‘seksuele geaardheid’: F= 0.289, p= 0.592, 

hoewel de grafiek wel een interactie-effect aantoont. Met deze resultaten kunnen we de hypothese niet 

bevestigen.  

 

Hypothese 13: na de blootstelling aan de experimentele conditie zal de lichaamstevredenheid van 

homoseksuele mannen met een lagere SES meer dalen dan de lichaamstevredenheid van heteroseksuele 

mannen met een lagere SES, in tegenstelling tot de blootstelling aan de neutrale conditie waarbij geen 

wijziging in tevredenheid optreedt. � bijlage p. 65 
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Uit de t-test van vorige hypothese blijkt dat de hetero- en homoseksuelen met een lagere SES zowel op 

T1 als op T2 neutraal staan tegenover hun lichaam, met een lager gemiddelde op T2. Er is dus niet echt 

sprake van een wijziging in tevredenheid maar we zien wel een achteruitgang in gemiddelden. Als we 

Two-Way Anova toepassen met dezelfde factoren als vorige hypothese en waarbij de tweede categorie 

van de factor ‘SES’ geselecteerd is, blijkt dat in de experimentele groep (M= 0.5137) en in de 

controlegroep (M= 0.4354) de heteroseksuelen met een lagere SES het sterkst gedaald zijn in 

tevredenheid ten opzichte van de homoseksuelen met een lagere SES (CG: M= 0.1908, EG: M= 

0.2820). De respondenten uit de experimentele groep zijn het meest gedaald in tevredenheid (M= 

0.4305) ten opzichte van de respondenten uit de controlegroep (M= 0.3324). Dit zien we ook op de 

grafiek waarbij de rechte van de experimentele groep hoger ligt dan die van de controlegroep (en hoe 

hoger, hoe groter de daling).  

 

De daling die we opmerken staat los van de condities: F= 0.223, p= 0.638. Eveneens zien we geen 

significant effect (F= 1.761, p= 0.189) van de factor ‘seksuele geaardheid’ op de afhankelijke 

variabele. Er is geen significant verschil tussen homo- en heteroseksuelen met een lagere SES voor de 

wijziging in tevredenheid. Ook van een interactie-effect tussen de factoren ‘groep’ en ‘seksuele 

geaardheid’ is geen sprake: F= 0.001, p= 0.971. Dat zien we ook op de grafiek waarbij de rechten 

parallel lopen. Parallel lopende rechten wijzen steeds op geen interactie-effect. De resultaten stemmen 

duidelijk niet overeen met wat de hypothese stelt. De hypothese kunnen we niet bevestigen. 

 

We sluiten niet uit dat we geen significanties vinden doordat we net iets te weinig homoseksuelen 

hebben voor deze categorie (16 in CG en 14 in EG). 

 

Hypothese 14: na de blootstelling aan de experimentele conditie zal de lichaamstevredenheid van 

homoseksuelen in een relatie meer dalen dan de lichaamstevredenheid van heteroseksuelen in een 

relatie, in tegenstelling tot de blootstelling aan de neutrale conditie waarbij geen wijziging in 

tevredenheid optreedt. � bijlage p. 66 

 

We passen t-test toe met als afhankelijke variabelen ‘globale lichaamstevredenheid op T1’ en ‘globale 

lichaamstevredenheid op T2’. De onafhankelijke variabele is ‘inrelatieofniet’ (alleenstaand versus in 

relatie). We maken een opdeling naargelang ‘groep’ en ‘seksuele geaardheid.’ Voor beide groepen 

geldt dat zowel homo- als heteroseksuelen met partner noch tevreden, noch ontevreden zijn over hun 

lichaam, zowel op T1 als op T2. De gemiddelden schommelen op T1 tussen 3 en 3.50; op T2 tussen 

2.50 en 3.50. Op T2 liggen de gemiddelden iets lager dan op T1, dus is er wel sprake van enige 

achteruitgang. Enkel bij de homoseksuelen uit de experimentele groep zien we een lichte stijging in de 

tevredenheid, wat betekent dat zij op T2 iets meer tevreden waren dan op T1. 
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We passen Two-Way ANOVA  toe waarbij we het (interactie-)effect nagaan van de factoren ‘groep’ en 

‘seksuele geaardheid’ op de afhankelijke variabele ‘globale lichaamstevredenheid verschil (T1-T2).’ 

We selecteren de tweede categorie (= in relatie) van de variabele ‘inrelatieofniet.’ In beide groepen 

noteren de heteroseksuelen met een partner de ‘sterkste’ daling (CG: M= 0.2835, EG: M= 0.3784) ten 

opzichte van de homoseksuelen met een partner(CG: M= 0.0776, EG: M= -0.0277). De daling is het 

sterkst bij de heteroseksuelen uit de experimentele groep. De homoseksuelen uit de experimentele 

groep daarentegen noteren een lichte stijging. In de controlegroep noteren zowel de homo- als 

heteroseksuelen een daling, waarbij de daling van heteroseksuelen sterker is. De respondenten uit de 

experimentele groep noteren de sterkste daling in tevredenheid (M= 0.2406) in vergelijking met de 

controlegroep (M= 0.2053).  

 

Die wijzigingen in gemiddelden staan echter niet gelijk aan een wijziging in lichaamstevredenheid, 

maar er is wel sprake van een achteruitgang in gemiddelden. Die achteruitgang is niet het resultaat van 

de conditie: F= 0.002; p= 0.966 > 0.05. Wel is het een resultaat van de factor ‘seksuele geaardheid’: F= 

6.294, p= 0.014. Er is dus sprake van een significant verschil tussen homo- en heteroseksuelen in een 

relatie voor de wijziging die we zien in de gemiddelden. Er is geen interactie-effect tussen de factoren 

‘groep’ en ‘seksuele geaardheid’: F= 6.73, p= 0.414.  

 

De hypothese wordt niet bevestigd aangezien het de heteroseksuelen zijn die een ‘daling’ noteren in de 

experimentele groep; de homoseksuelen zijn op T2 iets ‘meer tevreden’ geworden. We zien ook in de 

controlegroep een achteruitgang in de gemiddelden. De resultaten stemmen duidelijk niet overeen met 

de hypothese. Bovendien hebben de kleine wijzigingen niks te maken met de conditie, wel met de 

geaardheid. 

 

Hypothese 15: na de blootstelling aan de experimentele conditie zal de lichaamstevredenheid van 

alleenstaande homoseksuelen meer dalen dan de lichaamstevredenheid van alleenstaande 

heteroseksuelen, in tegenstelling tot de blootstelling aan de neutrale conditie waarbij geen wijziging in 

tevredenheid optreedt.  � bijlage p. 68 

 

Uit de t-test van vorige hypothese blijkt dat de alleenstaande hetero- en homoseksuelen van beide 

groepen neutraal staan tegenover hun lichaam, zowel op T1 als op T2, met op T2 lagere gemiddelden 

als op T1. De gemiddelden schommelen tussen 2.50 en 3.50, wat wijst op neutraliteit. Een wijziging in 

tevredenheid is er dus niet echt, aangezien ze neutraal blijven, maar er is wel een achteruitgang in 

gemiddelden. We passen vervolgens Two-Way ANOVA  toe met dezelfde factoren als vorige 

hypothese waarbij we de eerste categorie (= alleenstaand) van de variabele ‘inrelatieofniet’ filteren. 
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Op de grafiek zien we dat de rechte van de controlegroep hoger ligt dan die van de experimentele 

groep, wat wijst op een sterkere daling van de alleenstaanden in de controlegroep (M= 0.3415) dan de 

alleenstaanden van de experimentele groep (M= 0.3057). De alleenstaande heteroseksuelen (CG: M= 

0.4691, EG: M= 0.4452) noteren een ‘sterkere’ daling dan de alleenstaande homoseksuelen (CG: M= 

0.1784, EG: M= 0.1602), dit geldt voor beide groepen. Dit alles stemt niet overeen met de hypothese 

waardoor we nu al weten dat we ze niet kunnen bevestigen. We zien tevens geen significant effect van 

de factor ‘groep’ (F= 0.019, p= 0.891) op de afhankelijke variabele. Verder is er geen significant effect 

van de variabele ‘seksuele geaardheid’: F= 3.552, p= 0.063. Er is dus geen significant verschil tussen 

alleenstaande homo- en heteroseksuelen voor de afhankelijke variabele. Eveneens is er geen sprake van 

een significant interactie-effect: F= 0.000, p= 0.985, hoewel we op de grafiek wel een kruising zien van 

de rechten. Op basis van de resultaten kunnen we de hypothese niet bevestigen. 

 

Ook hier bestaat de kans dat we significanties vinden indien we meer respondenten hadden in beide 

groepen.  

 

Hypothese 16: na de blootstelling aan de experimentele conditie zal de lichaamstevredenheid van 

homoseksuelen uit de leeftijdscategorie [18-27] meer dalen dan de lichaamstevredenheid van 

heteroseksuelen uit de leeftijdscategorie [18-27,  in tegenstelling tot de blootstelling aan de neutrale 

conditie waarbij geen wijziging in tevredenheid optreedt. � bijlage p. 69 

 

We passen One-Way ANOVA toe. Dezelfde afhankelijke variabelen komen hier aan bod als bij de t-

test uit vorige hypothese met als onafhankelijke variabele ‘leeftijd’ (bestaande uit 3 categorieën). We 

maken een opsplitsing tussen ‘groep’ en ‘seksuele geaardheid.’ Op T1 liggen de gemiddelden tussen 3 

en 3.50; op T2 tussen 2.50 en 3.50.’ Zowel op T1 als op T2 blijken de hetero- en homoseksuelen uit de 

jongste leeftijdscategorie dus neutraal te staan tegenover hun lichaam, met op T2 een lager gemiddelde 

als op T1 waardoor er toch sprake is van enige achteruitgang.  

 

We passen Two-Way ANOVA  toe met dezelfde variabelen als vorige hypothese. We selecteren echter 

voor deze hypothese de eerste leeftijdscategorie. Uit de grafiek blijkt dat respondenten uit de 

experimentele groep meer gedaald zijn (M= 0.3553) in tevredenheid dan de respondenten uit de 

controlegroep (M= 0.2613). Voor beide groepen geldt hetzelfde: de jonge heteroseksuelen (CG: M= 

0.3349, EG: M= 0.4880) zijn meer ontevreden geworden dan de jonge homoseksuelen (CG:M= 0.1601, 

EG: M= 0.1930). Dit resultaat stemt duidelijk niet overeen met de hypothese. Als we op zoek gaan naar 

significanties, blijkt er geen sprake te zijn van een significant groepseffect (F= 0.539, p= 0.464), ook 

niet van een effect van de factor ‘seksuele geaardheid’ (F= 3.442, p= 0.066) en  niet van een significant 

interactie-effect (F= 0.225, p= 0.636). De hypothese wordt niet bevestigd. 
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Hypothese 17: na de blootstelling aan de experimentele conditie zal de lichaamstevredenheid van 

homoseksuelen uit de leeftijdscategorie [28-37] meer dalen dan de lichaamstevredenheid van 

heteroseksuelen uit de leeftijdscategorie [28-37] in tegenstelling tot de blootstelling aan de neutrale 

conditie waarbij geen wijziging in tevredenheid optreedt. � bijlage p. 71 

 

Uit de One-Way ANOVA van vorige hypothese blijkt dat alle respondenten uit de categorie [28-37] 

noch tevreden, noch ontevreden zijn met hun lichaam, zowel op T1 (gemiddelden liggen tussen 3 en 

3.50) als op T2 (gemiddelden liggen tussen 2.50 en 3.50). Op T2 liggen de gemiddelden  iets lager dan 

op T1, behalve bij de homoseksuelen uit de experimentele groep, daarbij is het gemiddelde op T2 (M= 

3.1754) iets groter als op T1 (M= 3.3070). Dit betekent dat zij op T2 iets meer tevreden zijn dan op T1. 

We passen Two-Way ANOVA  toe met dezelfde variabelen als vorige hypothese, we filteren echter 

voor deze hypothese de tweede leeftijdscategorie. Uit de grafiek blijkt dat de respondenten uit de 

controlegroep meer gedaald zijn in tevredenheid (M= 0.2613) dan de respondenten uit de 

experimentele groep (M= 0.3553). Voor beide groepen geldt hetzelfde: de heteroseksuelen uit de 

categorie [28-37] zijn meer ontevreden geworden (CG: M= 0.2727, EG: M= 0.2599) dan de 

homoseksuelen uit de categorie [28-37] (CG: M= 0.0702, EG: M= - 0. 1711). Dit resultaat strookt niet 

met de hypothese. Als we op zoek gaan naar significanties, blijkt geen sprake te zijn van een significant 

groepseffect (F= 0.505, p= 0.481) op de afhankelijke variabele. Er is eveneens geen effect van  de 

factor ‘seksuele geaardheid’ (F= 3.141, p= 0.083). Eveneens is er geen sprake van een significant 

interactie-effect (F= 0.408, p= 0.526). De hypothese kunnen we niet bevestigen. 

 

We sluiten niet uit dat we met meer respondenten andere resultaten zouden bekomen. 

 

Hypothese 18: na de blootstelling aan de experimentele conditie zal de lichaamstevredenheid van 

homoseksuelen uit de leeftijdscategorie [38-47] meer dalen dan de lichaamstevredenheid van 

heteroseksuelen uit de leeftijdscategorie [38-47], in tegenstelling tot de blootstelling aan de neutrale 

conditie waarbij geen wijziging in tevredenheid optreedt.  

 

Als we One-Way ANOVA van hypothese 15 raadplegen, zien we in de controlegroep slechts 1 

homoseksueel die tot deze leeftijdscategorie behoort, in de experimentele groep slechts 3 

homoseksuelen. We hebben dus te weinig respondenten om op zoek te gaan naar significanties.  
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8. Discussie en besluit  
 

De kern van dit onderzoek kan in één vraag worden samengevat: ‘Is er een impact van mannelijke 

schoonheidsidealen in reclame op de lichaamstevredenheid van hetero- en homoseksuelen?’ Uit de 

resultaten blijkt het antwoord steevast negatief te zijn. Onze respondenten laten zich duidelijk niet 

zomaar van hun stuk brengen na het zien van mannelijke modellen. Met de Amerikaanse studies en de 

literatuur als achtergrond waaruit respectievelijk bleek dat effectief sprake is van een dalende 

lichaamstevredenheid na de blootstelling aan mannelijke ideaalbeelden en waaruit blijkt dat mannen 

(steeds meer) begaan zijn met hun lichaam, gingen we er voor elke hypothese van uit dat er een impact 

aanwezig zou zijn.  

 

Hypothese 1 was een algemene manipulatiecheck waarbij we verwachtten dat na de blootstelling aan 

de condities de respondenten uit de experimentele groep minder tevreden zouden zijn dan de 

respondenten uit de controlegroep. Uit de analyse bleek geen significant verschil te bestaan tussen 

beide groepen voor de wijziging in tevredenheid. Daarmee wisten we eigenlijk al het antwoord op de 

hamvraag van ons onderzoek. Doch was het interessant om verdere analyses uit te voeren, omdat toch 

nog significanties kunnen optreden, zelfs daar waar je het als onderzoeker niet meer verwacht.  

 

Met hypothese 2 tot en met 17 analyseerden we het al dan niet aanwezig zijn van een significant 

verschil tussen hetero- en homoseksuelen voor de wijziging in tevredenheid na de blootstelling aan de 

condities. Voor hypothese 2 analyseerden we het verschil tussen hetero- en homoseksuelen in het 

algemeen, voor de andere hypothesen onderzochten we het verschil tussen hetero- en homoseksuelen 

naargelang lichaamsbeeld, zelfvertrouwen, BMI, SES, relatiestatus en leeftijd. Uit de analyses van deze 

hypothesen kwam telkens naar voor dat de – kleine – wijzigingen die zich op tijdstip 2 (T2) (ten 

opzichte van tijdstip 1 (T1)) voordeden, geen verband hadden met de groep waartoe men behoorde. Het 

maakte dus niet uit aan welke conditie men was blootgesteld; er zijn geen significante verschillen 

tussen de groepen voor de wijziging in tevredenheid. 

 

Het enige significante effect dat we via Two-Way ANOVA hebben opgemerkt, was het effect van de 

seksuele geaardheid op de afhankelijke variabele (de wijziging in tevredenheid ten opzichte van T1). 

Dit was het geval wanneer we de vergelijking maakten tussen hetero- en homoseksuelen in het 

algemeen, hetero- en homoseksuelen met een positief lichaamsbeeld, weinig zelfvertrouwen, met een 

gemiddeld BMI [20-25] , hogere SES of met een partner. In deze gevallen was er sprake van een 

significant verschil tussen de hetero- en homoseksuelen voor de wijziging in tevredenheid, los van de 

conditie waaraan men was blootgesteld.  
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Dat er  geen significante verschillen werden gevonden tussen hetero- en homoseksuelen met een 

neutraal lichaamsbeeld, met een te hoog BMI of met een leeftijd van 18 tot 27 of 28 tot 37 jaar kan te 

maken hebben met het gebrek aan respondenten waarmee we de analyse hebben uitgevoerd. Het moet 

worden vermeld dat het, behalve de factor leeftijd, haast onmogelijk is om respondenten op basis van 

die factoren te selecteren. Eveneens tussen alleenstaande homo- en heteroseksuelen is geen 

significantie gevonden. Daarnaast hebben we jammer genoeg 4 hypothesen onbeantwoord moeten laten 

wegens een te groot tekort aan of geen respondenten. Dit was het geval voor de factor ‘negatief 

lichaamsbeeld’, ‘noch weinig, noch veel zelfvertrouwen’, ‘veel zelfvertrouwen.’ Maar dit is evenzeer 

een resultaat, namelijk dat de respondenten gemiddeld een neutraal of positief lichaamsbeeld hebben en 

weinig tot geen zelfvertrouwen. Geen enkele van onze respondenten gaf immers aan veel 

zelfvertrouwen te hebben. De respondenten hun lichaamsbeeld is relatief goed. Daar het niet ons opzet 

was om, los van onze impactstudie, na te gaan in hoeverre homo- en heteroseksuelen significant 

verschillen bijvoorbeeld qua zelfvertrouwen, hebben we ons hier niet verder op toegespitst. 

 

Daar waar we significante verschillen hebben gevonden, bleek telkens dat op T2 heteroseksuelen meer 

gedaald waren in lichaamstevredenheid dan homoseksuelen. Of beter, de gemiddelden kenden een 

achteruitgang op T2 maar zowel op T1 als op T2 stonden de respondenten neutraal tegenover hun 

lichaam. Blijkbaar waren heteroseksuelen op T2 net iets ‘minder tevreden’ over hun lichaamsdelen dan 

op T1 vergeleken met de homoseksuelen. Uit de literatuur blijkt nochtans dat homoseksuelen eerder 

geneigd zijn om minder tevreden te zijn met hun lichaam dan heteroseksuelen.  

 

Maar hoe kunnen we nu verklaren dat de mannelijke schoonheidsidealen helemaal geen invloed hebben 

uitgeoefend op de lichaamstevredenheid van onze mannelijke respondenten, terwijl in de Amerikaanse 

studies dit wel het geval was? Er kunnen naar ons inziens drie verschillende soorten redenen aan de 

basis liggen van dit fenomeen: onderzoeks-, respondent- en cultuurgerelateerde. Wat de 

onderzoeksgerelateerde betreft, zoeken we een eerste verklaring bij de manipulatie. Onze respondenten 

zijn ‘slechts’ aan 13 advertenties met mannelijke ideaalbeelden blootgesteld waardoor onze 

manipulatie mogelijkerwijze niet sterk genoeg was. Het betreft immers een blootstelling op een 

ontzettend korte termijn. Misschien zou een blootstelling op lange termijn andere resultaten geven? Het 

is immers niet omdat op korte termijn geen sprake is van enige impact, dat dit op lange termijn niet het 

geval kan zijn. Dit is meteen een suggestie voor toekomstig onderzoek. 

 

Anderzijds is het mogelijk dat de kracht van afbeeldingen te zwak is om een manipulatie teweeg te 

brengen. Televisie kan misschien een potentieel sterker medium zijn om het verwachte effect op te 

wekken. De mannelijke modellen kunnen dan in beweging worden aanschouwd waarbij de spieren op 

die manier misschien nog beter tot uiting kunnen komen. In de studie van Agliata & Tantleff-Dunn 

(2004, p.16) werd de impact van televisie gedemonstreerd. Uit hun studie bleek dat respondenten die 
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werden blootgesteld aan een 30 minuten durende video, waar enkel mannelijke ideaalbeelden op te zien 

waren, een grotere impact ervoeren dan de respondenten die werden blootgesteld aan advertenties.   

 

Maar Belgen zijn geen Amerikanen. Hiermee komen we tot de cultuurgerelateerde verklaring. In 

Amerika worden mannen meer geconfronteerd met de mannelijke ideaalbeelden. Er is meer sprake van 

fitnessmagazines, Amerikaanse mannen worden meer blootgesteld aan blote gespierde mannen die met 

hun spierbundels staan te pronken op covers etc. Dit kan er toe leiden dat daardoor in Amerikaanse 

studies weldegelijk sprake is van een impact van mannelijke ideaalbeelden op de 

lichaamstevredenheid, door die veelvuldige blootstelling.  

 

Verder zoeken we de laatste verklaring voor resultaten van ons onderzoek bij onze respondenten ‘hun 

gedrag.’ Misschien hebben de respondenten niet veel aandacht geschonken aan de afbeeldingen die ze 

te zien kregen omdat ze bijvoorbeeld niet veel tijd wilden spenderen aan de vragenlijst. Omwille van 

enquêtemoeheid dus. Ofwel waren nog andere mensen in de omgeving tijdens het invullen van de 

enquête, waardoor men niet met volle aandacht de afbeeldingen heeft bekeken of waardoor men, 

specifiek de heteroseksuelen, angst had om als homoseksueel te worden bestempeld. Voor toekomstig 

onderzoek zou het gunstig zijn om deze bias trachten te voorkomen. Wat we ook niet uitsluiten is dat 

heteroseksuelen er niet voor open stonden om op ‘commando’ naar mannelijke afbeeldingen te kijken. 

Zo hebben we meermaals de reactie gekregen dat ze het onaangenaam vonden om naar de afbeeldingen 

te kijken, ‘het gaat in tegen de seksuele voorkeur’ kregen we vaak als reden. Heteroseksuelen tonen 

meer weerstand wanneer ze blootgesteld worden aan hetzelfde geslacht (Johnson & McCreary, 2007, p. 

100).  

 

We sluiten ook niet uit dat de respondenten uit de experimentele groep een vermoeden hadden van het 

opzet van ons experiment omdat ze tweemaal dezelfde vragen kregen. Als respondenten een 

vermoeden hebben, kan dat zorgen voor een invloed op de resultaten (Billiet & Waege, 2003, p. 167). 

Verder bestaat de mogelijkheid dat onze respondenten zich gewoon niet vergelijken met mannelijke 

ideaalbeelden hoewel volgens Festinger individuen overgaan tot sociale vergelijking om tot 

zelfevaluatie te komen, zelfs als het op uiterlijke kenmerken aankomt. Anderzijds kunnen we ervan 

uitgaan dat de theorie van Myers & Biocca (1992), die stelt dat vrouwen referentiemodellen hanteren in 

de ontwikkeling van  hun lichaamsbeeld, misschien niet op gaat voor mannen. Mannen hebben 

misschien geen ideaalbeeld geïnternaliseerd. Ook volgens McCabe & Ricciardelli (2004, p. 682)  

dienen individuen eerst een ideaalbeeld te internaliseren alvorens sprake kan zijn van enige impact. We 

sluiten dus niet uit dat onze respondenten gewoon geen ideaalbeeld internaliseren. Verder onderzoek is 

absoluut noodzakelijk om onze vermoedens wetenschappelijk te verantwoorden. 
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ALGEMEEN BESLUIT 
 

Zoals in de inleiding werd aangekondigd, was het ons opzet om na te gaan in welke mate sprake is van 

een impact van mannelijke schoonheidsidealen op de lichaamstevredenheid van homo- en 

heteroseksuelen. Daarbij was het de bedoeling om eerst een algemene vergelijking te maken tussen 

homo- en heteroseksuelen en vervolgens naargelang leeftijd, lichaamsbeeld, zelfbeeld, relatiestatus, 

Body Mass Index (BMI) en socio-economische status (SES). Op die manier zouden we de bestaande 

studies, die aangeven dat er effectief een impact bestaat, rijkelijk aanvullen.  

 

Uit de literatuurstudie kwam duidelijk naar voor dat ook mannen lichaamsbewust zijn en soms neigen 

naar lichaamsontevredenheid. Die neiging blijkt verschillend te zijn voor homo- en heteroseksuelen. 

Deze laatsten hellen eerder naar lichaamstevredenheid dan homoseksuelen. Daarnaast is er sprake van 

een verschil in tevredenheid naargelang bovenvermelde factoren. Oudere mannen, mannen met een 

negatief lichaamsbeeld, mannen met een laag zelfbeeld, mannen met een te hoge of te lage BMI of 

mannen met een lagere SES blijken allemaal negatiever te staan tegenover hun lichaam dan hun 

tegenpolen. Zouden de respondenten naargelang deze factoren dan enige impact ervaren?  

 

Uit ons experiment blijkt het antwoord op die vraag negatief te zijn. Er is geen impact na de 

blootstelling aan gespierde, atletische, geïdealiseerde mannelijke modellen. Dit geldt tevens voor alle 

respondenten. Deze waren zowel op tijdstip 1 (vóór conditie) als op tijdstip 2 (na de conditie) noch 

tevreden, noch ontevreden over hun lichaam. Doch vertoonden de gemiddelden op tijdstip 2 enige 

achteruitgang ten opzichte van tijdstip 1. Dat had echter niks met de condities te maken, maar wel met 

de seksuele geaardheid. Zo waren de heteroseksuelen significant – lichtjes – minder tevreden geworden 

dan de homoseksuelen. Dit was het geval bij homo- en heteroseksuelen met een neutraal 

lichaamsbeeld, met weinig tot geen zelfvertrouwen, met een gemiddeld BMI, met een hogere SES of 

met een partner voor wat betreft de wijziging in tevredenheid. Dat we verder geen significante 

verschillen hebben gevonden, kan te maken hebben met het tekort aan respondenten. 

 

Met deze studie hebben wij de aanzet gegeven om studies inzake schoonheid niet enkel toe te spitsen 

op vrouwen maar ook op mannen. In tegenstelling tot Amerikaanse studies blijken onze respondenten 

immuun te zijn voor de mannelijke ideaalbeelden. We zijn er ons echter van bewust dat een replicatie 

met een groter aantal respondenten, andere resultaten kan geven. We maken dan ook van de 

gelegenheid gebruik om enkele suggesties te geven voor toekomstig onderzoek. Onze studie is 

verwezenlijkt op korte termijn, maar het is volgens ons ook uitermate interessant om een longitudinale 

impactstudie uit te voeren. Op die manier kunnen korte termijnresultaten vergeleken worden met die 

van de longitudinale studie. Het is evenzeer interessant om dezelfde impactstudie uit te voeren met 
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ander, sterker manipulatiemateriaal daar we vermoeden dat ons materiaal misschien niet krachtig 

genoeg was.  

 

In de inleiding hebben we ons de vraag gesteld of de impact die Amerikaanse studies noteren al dan 

niet cultuurgerelateerd zou zijn. Op basis van onze studie zouden we ervan kunnen uitgaan dat de 

onderzoeksresultaten inderdaad te maken kunnen hebben met de Amerikaanse cultuur maar we zijn er 

ons ten volle van bewust dat verder onderzoek noodzakelijk is om hierop een volwaardig antwoord te 

geven.   
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BIJLAGE 1 
 

Hoi, 

Zin om 2 cinematickets te winnen?? Lees dan snel deze e-mail! !! 

Sommigen onder jullie weten dit, anderen niet, maar ik zit momenteel in mijn laatste jaar Communicatiewetenschappen 
aan de Universiteit Gent, wat gelijk staat aan thesisjaar, vandaar dit mailtje ☺ Ik ben voor mijn thesis op zoek naar 
minstens 200 hetero- en homoseksuele mannen. Ik hoop van harte dat jij daar één van wil zijn ☺ 

Het betreft twee KORTE  online-vragenlijsten (max. 5 min), met een tijdspanne tussen de twee vragenlijsten van  1 
week. De vragen peilen naar je lichaam. 
 
Belangrijk: de vragenlijsten worden volledig anoniem verwerkt!!! 

De eerste vragenlijst verwacht jou op deze link: http://www.thesistools.com/?qid=70819&ln=ned 
� op het einde van de vragenlijst word je gevraagd naar een code, hier vul je je tel/gsm-nummer in.  

Waarom? Het is belangrijk dat elke respondent een unieke code invult en iedere telefoon/gsm-nummer is uniek. 
Uiteraard dient je telefoon/gsm-nummer enkel voor deze code en wordt verder je nummer in het ongewisse gelaten. Het 
betekent voor ons niet meer dan een unieke cijfercombinatie.     

Het is belangrijk dat je deze code invult! Op die manier kan ik de tweede KORTE  vragenlijst die je binnen 1 week zal 
verstuurd krijgen, koppelen aan de eerste vragenlijst, zonder dat ik weet dat ze door jou zijn ingevuld. 

Ben je bereid mee te werken, stuur dan snel een bevestigingse-mail met je leeftijd en de vermelding ‘homo’ of hetero’ 
naar dit adres. Ken je nog mannen die me zouden willen helpen?? Schakel ze door en verdubbel je kans op die 
cinematickets!!! 
 
Ik hoop alvast iets van je te horen :-) 
Groetjes, 
Sandra 
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BIJLAGE 2 
 
 
Oproep op forum http://www.zita.be en http://facebook.be: 
 
Beste, 
 
Zin om 2 cinematickets te winnen??? Lees dan snel verder! 
 
Ik ben Sandra Van Hijfte, laatstejaarsstudent Communicatiewetenschappen aan de Universiteit Gent en voor mijn thesis 
ben ik héél dringend op zoek naar hetero- en homoseksuele mannen (28-47 jaar), waarrond ook mijn onderzoek draait. 
 

Ik heb minstens 200 mannen nodig, ik hoop van harte dat jij daar één van wil zijn  
 
Het betreft twee KORTE vragenlijsten (5 min) over het lichaam, waartussen een tijdspanne zit van 1 week. 
 
Ik hoop van harte op je medewerking!!!  
 
Ben je bereid mee te werken? Stuur mij dan liefst voor 10 maart een bevestigingse-mail met je leeftijd en vermelding 
'hetero' of ‘homo’ op het volgende adres: mannenonderzoek@live.be en dan horen wij nog van elkaar ;-) 
 
Belangrijk: je e-mailadres wordt voor geen enkele andere doeleinden gebruikt!! 
 
Groetjes, 
Sandra Van Hijfte 
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Oproep op http://minerva.ugent.be (alle faculteiten van de Ugent)  
 

Hej mannen! 
  
I need your help!! Ik ben student Communicatiewetenschappen en voer onderzoek naar mannen en hun lichaam, 
specifiek bij homo- en heteroseksuelen. Voor het welslagen van mijn onderzoek heb ik uiteraard veel mannelijke 
respondenten nodig!! Dus mannen laat jullie horen ;-) Ik ben trouwens van het motto voor wat hoort wat, dus ik gooi 
maar liefst 2 cinematickets de deur uit! (voor ons, studenten, is dit altijd interessant nietwaar) 

Belangrijk: de vragenlijsten worden volledig anoniem verwerkt! 
  
Wat houdt het in: 
  
Het betreft twee KORTE vragenlijsten (de eerste 5 min., de tweede 10 min.) Dit is de link naar de eerste vragenlijst : 
 http://www.thesistools.com/?qid=70819&ln=ned 
--> op het einde dien je een code in te vullen, vul hiervoor uw gsm/telnummer in. Waarom? Elke respondent dient een 
unieke code te hebben en een telefoonnummer is uniek. Zo kan ik de eerste vragenlijst koppelen aan de tweede 
vragenlijst. Uiteraard wordt je gsm-nummer verder in het ongewisse gelaten, voor ons is het niet meer dan een unieke 
cijfercombinatie. 
  
Dankzij die code kan ik de twee vragenlijsten koppelen, zonder dat ik weet dat ze door jou zijn ingevuld. 
 
Ben je bereid mee te werken? 
  
Graag had ik dan een bevestigingsmail (op: mannenonderzoek@live.be) gekregen voor 15 maart met je leeftijd en 
vermelding ‘homo’ of ‘hetero’ zodat ik weet dat ik de tweede vragenlijst binnen een week ook naar jou mag zenden en 
zodat ik over je e-mailadres beschik om je te verwittigen in het geval je de 2 cinematickets zou gewonnen hebben. 
Uiteraard wordt je e-mailadres voor geen andere doeleinden gebruikt. 
  
Dat zal het zo ongeveer zijn :-) 
  
Ik hoop alvast op je medewerking en iets van je te horen! 
  
Met vriendelijke groeten, 
Sandra Van Hijfte 
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BIJLAGE 3 

 
 
Beste, 
 
U denkt waarschijnlijk wie is dat? Inderdaad, wij kennen elkaar niet, maar sta me toe mezelf even voor te stellen. Ik ben 
Sandra Van Hijfte en zit in het Masterjaar Communicatiewetenschappen aan de universiteit Gent. Voor mijn 
thesisonderzoek ben ik héél dringend op zoek naar 200 hetero- en homoseksuelen tussen 18-47 jaar en ik hoop van harte 
dat u daar één van wil zijn! :). De leeftijdscategorie 40-47 jaar is ontzettend moeilijk te vinden, dus ben ik via facebook 
gaan filteren op zoek naar mannen uit die leeftijdscategorie, en zo ben ik bij u terechtgekomen. Mijn excuses als ik u 
hiermee verveel. 
 
Het betreft twee korte online-vragenlijsten (max. 5 min), met een tijdspanne tussen de twee vragenlijsten van een 1 week. 
De vragen hebben te maken met uw lichaam. 
 
Belangrijk: de vragenlijsten worden volledig anoniem verwerkt! 

Bent u bereid mee te werken? Ga dan naar volgende link waar u de eerste vragenlijst kan 
terugvinden: http://www.thesistools.com/?qid=70819&ln=ned 
� op het einde van de vragenlijst wordt gevraagd naar een code, vul hier uw tel/gsm-nummer in.  

Waarom? Het is belangrijk dat elke respondent een unieke code invult en iedere telefoon/gsm-nummer is uniek. 
Uiteraard dient uw telefoon/gsm-nummer enkel voor deze code en wordt verder uw nummer in het ongewisse 
gelaten. Het betekent voor ons niet meer dan een unieke cijfercombinatie.     

Het is belangrijk dat u deze code invult! Op die manier kan ik de tweede vragenlijst die u binnen 1 week zal verstuurd 
krijgen, koppelen aan de eerste vragenlijst, zonder dat ik weet dat betreffende vragenlijsten door u zijn ingevuld. 

Als u bereid bent om mee te werken,  had ik graag een bevestigingse-mail ontvangen op dit adres opdat ik weet dat ik de 
link naar de tweede vragenlijst ook naar u mag sturen. 
 
Ik hoop alvast iets van u te horen :) 
Groetjes, 
Sandra 
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BIJLAGE 4 
 
 
Oproep op http://gaybelgium.be, http://gaybizz.com, http://holebi.info: 
 

Hi men! 

Ik ben student communicatiewetenschappen aan de universiteit Gent en in het kader van mijn thesis ben ik hier 

terechtgekomen. 

I need you, daar komt het op neer :-) Ik voer onderzoek naar homoseksuelen (van 18 tot 47 jaar). Het betreft 2 KORTE 

vragenlijsten (max. 5 min) met een tijdspanne van 1 week tussen de vragenlijsten. Deze handelen over het lichaam. Het is 

dus helemaal niet zo’n saaie enquête ;-) Ben je bereid een student in nood te helpen? Mail dan snel (liefst voor 12 maart) 

je e-mailadres met je leeftijd en de vermelding ‘homo’! Bovendien maak je kans op cinematickets!! 

Niet onbelangrijk, de vragenlijsten worden volledig anoniem verwerkt en je e-mailadres wordt niet voor andere 

doeleinden gebruikt. Ik hoop op jullie medewerking mannen!!! 

Groetjes, 

SVH 
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Oproep op http://weljongniethetero.be:  

Hej mannen! 
  
I need your help!! Ik ben student Communicatiewetenschappen en voer onderzoek naar mannen (18-47 j) en hun 
lichaam, specifiek bij homoseksuelen. Voor het welslagen van mijn onderzoek heb ik uiteraard veel mannelijke 
respondenten nodig!! Dus mannen laat jullie horen ;-) Ik ben trouwens van het motto voor wat hoort wat, dus ik gooi 
maar liefst 2 cinematickets de deur uit! (altijd interessant nietwaar) 

Belangrijk: de vragenlijsten worden volledig anoniem verwerkt! 
  
Wat houdt het in: 
  
Het betreft twee KORTE vragenlijsten (de eerste 5 min., de tweede 10 min.) Dit is de link naar de eerste vragenlijst : 
 http://www.thesistools.com/?qid=70819&ln=ned 
--> op het einde dien je een code in te vullen, vul hier uw gsm/telnummer in. Waarom? Elke respondent dient een unieke 
code te hebben en elk telefoonnummer is uniek. Zo kan ik de eerste vragenlijst koppelen aan de tweede vragenlijst. 
Uiteraard wordt je gsm-nummer verder in het ongewisse gelaten, voor ons is het niet meer dan een unieke 
lettercombinatie. 
 
Het is dankzij die code dat ik de twee vragenlijsten aan elkaar kan koppelen, zonder dat ik weet dat jij ze hebt ingevuld. 
  
Ben je bereid mee te werken? 
  
Graag had ik dan een bevestigingse-mail (op: mannenonderzoek@live.be) gekregen voor 15 maart met je leeftijd 
en vermelding ‘homo’ zodat ik weet dat ik de tweede vragenlijst binnen een week ook naar jou mag zenden en zodat ik 
over je e-mailadres beschik om je te verwittigen in het geval je de 2 cinematickets zou gewonnen hebben. Uiteraard 
wordt je e-mailadres voor geen andere doeleinden gebruikt. 
  
Dat zal het zo ongeveer zijn :-) 
  
Ik hoop alvast op je medewerking en iets van je te horen! 
  
Met vriendelijke groeten, 
Sandra Van Hijfte 
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BIJLAGE 5 
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BIJLAGE 6 
 
Vooronderzoek 
 
Geef voor elke afbeelding aan in welke mate u akkoord gaat met de stellingen: 
 
 
  Helemaal 

akkoord 
Akkoord Neutraal Niet akkoord Helemaal niet 

akkoord 
Dit is een gespierde man           
Deze man heeft een 
atletisch lichaam 

          

Deze man heeft het ideale 
V -lichaam (bredere 
schouders, smalle taille) 

          

 
 
���� Elk volgend model werd op basis van bovenstaande stellingen beoordeeld: 

 
   
 
 
 
 
 
 
 

Model 1 Model 2 
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Model 4 Model 3 

Model 6 

Model 5 
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Model 11 

Model 7 

Model 10 

Model 12 
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Model 13 

Model 17 

Model 16 

Model 15 

Model 14 

Model 9 
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Model 22 

Model 19 

Model 21 

Model 18 

Model 23 Model 17 

Model 20 
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Model 25 

Model 26 

Model 27 
Model 29 

Model 24 Model 28 
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BIJLAGE 7 
 
  
 
 Descriptive Statistics 
 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
model1 20 3,33 4,67 4,1336 ,43394 
model2 20 3,33 5,00 4,5167 ,46485 
model3 20 2,33 5,00 3,9500 ,74359 
model4 20 2,33 5,00 4,1133 ,67430 
model5 20 3,00 5,00 4,1667 ,62595 
model6 20 2,33 5,00 3,5167 ,65315 
model7 20 3,00 5,00 4,1867 ,69753 
model8 20 2,00 4,33 3,2333 ,76548 
model9 20 2,33 5,00 4,0667 ,71410 
model10 20 2,67 5,00 3,7000 ,61082 
model11 20 3,00 5,00 4,0867 ,63522 
model12 20 3,00 5,00 4,0167 ,55646 
model13 20 3,33 5,00 4,1900 ,44721 
model14 20 2,33 5,00 3,7000 ,63890 
model15 20 3,33 5,00 4,2167 ,55672 
model16 20 3,67 5,00 4,2400 ,36031 
model17 20 3,67 5,00 4,2033 ,38083 
model18 20 3,67 4,67 4,1333 ,33157 
model19 20 2,00 5,00 4,0167 ,67948 
model20 20 3,67 5,00 4,0500 ,49883 
model21 20 2,00 5,00 4,1867 ,78342 
model22 20 2,67 5,00 3,7667 ,57328 
model23 20 3,00 4,67 3,6500 ,48936 
model24 20 2,00 4,33 3,4000 ,47879 
model25 20 3,33 5,00 4,0033 ,57328 
model26 20 3,00 5,00 3,9167 ,51725 
model27 20 3,00 5,00 4,1933 ,52315 
model28 20 3,33 5,00 4,2467 ,42268 
model29 20 3,33 5,00 4,2400 ,37307 
Valid N (listwise) 20         

 
� De gemarkeerde modellen hebben we gebruikt als stimulimateriaal voor de experimentele conditie 
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BIJLAGE 8 
 
E-mail op tijdstip 1 gericht naar de respondenten die we hebben aangesproken op café en halfvastenfoor. Dezelfde 

e-mail hebben we eveneens verstuurd naar de homoseksuelen die we hebben opgezocht op café.  

Beste, 

Ik ben Sandra Van Hijfte en heb je zaterdag in Gent aangesproken in verband met mijn thesisonderzoek. 

Daarbij heb je bevestigd dat je wil deelnemen aan mijn onderzoek, waarvoor dank :-) 

Ik zet nog eens alles kort op een rijtje: 

Het betreft twee KORTE  online-vragenlijsten (max. 5 min), met een tijdspanne tussen de twee vragenlijsten van 1 week. 
De vragen peilen naar je lichaam. 
 
Belangrijk: de vragenlijsten worden volledig anoniem verwerkt!!! 

De eerste vragenlijst verwacht jou op deze link: http://www.thesistools.com/?qid=70819&ln=ned 
� op het einde van de vragenlijst word je gevraagd naar een code, vul hier  je tel/gsm-nummer in.  

Waarom? Het is belangrijk dat elke respondent een unieke code invult en iedere telefoon/gsm-nummer is uniek. 
Uiteraard dient je telefoon/gsm-nummer enkel voor deze code en wordt verder je nummer in het ongewisse gelaten. Het 
betekent voor ons niet meer dan een unieke cijfercombinatie.     

Het is belangrijk dat je deze code invult! Op die manier kan ik de tweede KORTE  vragenlijst die je binnen 1 week zal 
verstuurd krijgen, koppelen aan de eerste vragenlijst, zonder dat ik weet dat jij ze hebt ingevuld. 

En vergeet niet, je maakt kans op 2 cinematickets!!! 
 

Dank bij voorbaat, 
Groetjes, 
Sandra 
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E-mail naar de respondenten op tijdstip 1 die zichzelf hebben aangemeld via de oproep op de Facebookgroep:  
 

Beste, 

Je ontvangt deze e-mail omdat je hebt bevestigd dat je bereid bent om deel te nemen aan mijn thesisonderzoek.  

Het is belangrijk dat je eerst deze e-mail leest, alvorens je de vragenlijst begint in te vullen. Gelieve dit te doen voor 18 
maart. 

Ik zet nog eens alles kort op een rijtje: 

Het betreft twee KORTE  online-vragenlijsten (max. 5 min), met een tijdspanne tussen de twee vragenlijsten van 1 week. 
De vragen peilen naar je lichaam. 
 
Belangrijk: de vragenlijsten worden volledig anoniem verwerkt!!! 

De eerste vragenlijst verwacht jou op deze link: http://www.thesistools.com/?qid=70819&ln=ned 
� op het einde van de vragenlijst word je gevraagd naar een code, vul hier je tel/gsm-nummer in.  

Waarom? Het is belangrijk dat elke respondent een unieke code invult en iedere telefoon/gsm-nummer is uniek. 
Uiteraard dient je telefoon/gsm-nummer enkel voor deze code en wordt verder je nummer in het ongewisse gelaten. Het 
betekent voor ons niet meer dan een unieke cijfercombinatie.     

Het is belangrijk dat je deze code invult! Op die manier kan ik de tweede KORTE  vragenlijst die je binnen 1 week zal 
verstuurd krijgen, koppelen aan de eerste vragenlijst, zonder dat ik weet dat jij ze hebt ingevuld. 

En vergeet niet, je maakt kans op 2 cinematickets!!! 
 

Dank bij voorbaat, 
Groetjes, 
Sandra 
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BIJLAGE 9 
 
 
Vragenlijst 1 
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BIJLAGE 10 
 
Beste, 

Dit is een herinneringsmail voor het invullen van de eerste korte vragenlijst voor mijn  thesisonderzoek. Dit neemt max. 
5 min van je tijd in beslag.  

Als je reeds de vragenlijst hebt ingevuld, wil ik je nog eens extra bedanken voor je medewerking. Heb je de vragenlijst 
nog niet ingevuld, dan wil ik je bij deze vriendelijk vragen om dit nog te doen voor 20 maart.  

Immers, jouw ingevulde vragenlijst maakt het verschil voor mijn onderzoek!! Bovendien maak je kans op een 
duoticket voor de cinema!!  

Ik zet nog eens alles kort op een rijtje: 

Het betreft twee KORTE  online-vragenlijsten (max. 5 min), met een tijdspanne tussen de twee vragenlijsten van  1 
week. De vragen peilen naar je lichaam. 
 
Belangrijk: de vragenlijsten worden volledig anoniem verwerkt!!! 

De eerste vragenlijst verwacht jou op deze link: http://www.thesistools.com/?qid=70819&ln=ned 
� op het einde van de vragenlijst word je gevraagd naar een code, vul hiervoor  je tel/gsm-nummer in.  

Waarom? Het is belangrijk dat elke respondent een unieke code invult en iedere telefoon/gsm-nummer is uniek. 
Uiteraard dient je telefoon/gsm-nummer enkel voor deze code en wordt verder je nummer in het ongewisse gelaten. Het 
betekent voor ons niet meer dan een unieke cijfercombinatie.     

Het is belangrijk dat je deze code invult! Op die manier kan ik de tweede KORTE  vragenlijst die je binnen 1 week zal 
verstuurd krijgen, koppelen aan de eerste vragenlijst, zonder dat ik weet dat jij ze hebt ingevuld..  

Alvast heel erg bedankt!!! 
 
Groetjes, 
Sandra Van Hijfte 
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BIJLAGE 11 
 
Vragenlijst 2 – neutrale conditie 
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BIJLAGE 12 
 
Vragenlijst 2 – experimentele conditie  
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BIJLAGE 13: Outputs 

 

Hypothese 1  

���� Vergelijking tussen controlegroep (CG) en experimentele groep (EG) via T-test 

 
 Group Statistics 
 

  groep N Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 
globalelichtevrT1 controlegroep 92 3,2523 ,58694 ,06119 
  experimentele groep 104 3,3047 ,47607 ,04668 
globalelichtevrT2 controlegroep 92 2,9926 ,68936 ,07187 
  experimentele groep 103 3,0434 ,58107 ,05725 
globalelichtevrverschil3 controlegroep 91 ,2666 ,67960 ,07124 
  experimentele groep 103 ,2703 ,64771 ,06382 
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Hypothese 2  

���� Two-Way ANOVA 
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Vervolg hypothese 2. 

���� T-test 
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Hypothese 3 

����  T-test 
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Hypothese 4 
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Vervolg hypothese 4 

 

���� One-Way ANOVA 
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Hypothese 5 

 

���� Two-Way ANOVA 
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Hypothese 6 

 

���� Two-Way ANOVA 
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Hypothese 7 

 

���� Frequentietabel 
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Vervolg hypothese 7 

 

���� T-test 
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Vervolg hypothse 7 

 

���� Two-Way ANOVA 
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Hypothese 8 

 

���� Two-Way ANOVA 
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Hypothese 9 

 

���� One-Way ANOVA 

• Afhankelijke variabelen: globale lichtevrT1, globale lichtevrT2 en globalelichtevrverschil3 

• Onafhankelijke variabele: BMI  
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Vervolg hypothese 9 

 

���� One-Way ANOVA 

• Afhankelijke variabelen: globale lichtevrT1 en globale lichtevrT2 

• Onafhankelijke variabele: BMI (in 3 categorieën) 
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Vervolg hypothese 9 

 

���� Two-Way ANOVA 
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Hypothese 10 

 

���� Two-Way ANOVA 
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Hypothese 11 

 

���� Two-Way ANOVA 
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Hypothese 12 

 

���� Frequentieabel 

 

 

���� T-test 
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Vervolg hypothese 12 

 

���� Two-Way ANOVA 
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Hypothese 13 

 

���� Two-Way ANOVA 
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Hypothese 14 

 

���� T-test 
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Vervolg hypothese 14 

 

���� Two-Way ANOVA 
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Hypothese 15 

 

���� Two-Way ANOVA 
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Hypothese 16 

 

���� One-Way ANOVA 
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Vervolg hypothese 16 

 

���� Two-Way ANOVA 
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Hypothese 17 

 

���� Two-Way ANOVA 
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