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Abstract 

Aansluitend bij het hedendaags debat over de gevolgen van het eten van dierlijke producten, 

gingen wij na welke onderliggende mechanismen de dieetkeuzen van mensen mee helpen 

bepalen. Meer specifiek, onderzochten we in een steekproef van 189 Vlaamse volwassenen 

die vlees eten, de relatie tussen de morele variabelen morele oplettendheid en morele 

identiteit en de consumptie van plantaardige en dierlijke producten. Er bleek geen verband 

te zijn tussen morele identiteit en de afhankelijke variabelen, met name de consumptie van 

vlees, de consumptie van vegetarische producten en de bereidheid om vegetarische 

producten te eten. Noch met de ethische opinies die men heeft over dierenethiek of sociale 

en milieuethiek. Morele oplettendheid daarentegen correleerde wel met alle drie de 

afhankelijke variabelen, eveneens met beide opinievariabelen. Enkel perceptuele morele 

oplettendheid hing niet samen met opinies omtrent dierenethiek. Zowel de variabelen 

consumptie van vlees, consumptie van vegetarische producten en bereidheid om 

vegetarische producten te eten correleerden met dierenethiek en sociale en milieuethiek. 

We vonden bovendien evidentie voor een mediatie-effect. Het verband tussen de morele 

oplettendheid en consumptie werd gemedieerd door ethische opinies. Mensen die 

aangeven vaak te reflecteren over morele zaken, hebben meer bezwaren omtrent onze 

huidige omgang met dieren en zullen daardoor minder frequent vlees eten, vaker 

vegetarische producten eten en meer bereid zijn om vegetarisch te eten. De relatie tussen 

ethische opinies omtrent dierenethiek en het consumeren van vegetarisch voedsel en de 

bereidheid om het te consumeren werd gemodereerd door morele identiteit. Meer specifiek 

vonden we dat het de schaal symbolisatie was van morele identiteit, die de relatie 

modereerde. Deze verwijst naar de mate waarin iemand toont aan de buitenwereld dat 

hij/zij bepaalde morele trekken bezit. Voor de variabele bereidheid om vegetarische 

producten te eten was dit effect slechts marginaal significant. Deze moderaties houden in 

dat  mensen die hoog scoren op de opinievariabele dierenethiek, indien ze vaak hun morele 

trekken tonen aan de buitenwereld, frequenter vegetarische producten zullen eten of meer 

bereid zijn om deze te consumeren.  
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I. Inleiding 

  Mensen eten om te overleven. Maar het doel en de betekenis van voedsel in onze 

wereld is veel ruimer dan dat. Doorheen de eeuwen diende voedsel ook als statussymbool, 

wat je at onderscheidde je van de andere. Bij veel samenkomsten speelde het tevens een 

grote rol. Denk maar aan al die festiviteiten waar eten een cruciaal deel van uitmaakt, zoals 

de kalkoen op Thanksgiving of chocolade eieren met Pasen. Eten vervult niet langer een 

louter functionele rol. We eten omdat het leuk is. Kortom een mens eet niet enkel om te 

overleven.  

  Een belangrijk onderdeel van onze voeding betreft dierlijke producten. De voorbije 

eeuw was er steeds toenemende vraag naar dierlijke producten. Tussen 1964-66 en 1977-99 

steeg het vleesverbruik per inwoner in ontwikkelingslanden met 150% en die van melk en 

andere zuiverproducten met 60% (Food and Agriculture Organization of the United Nations 

[FAO], 2006). Hierdoor werd de landbouw steeds opgedreven. Vandaag de dag wordt 70% 

van alle landbouwgrond gebruikt voor vleesproductie en 30% van alle landoppervlakte van 

de aarde (Steinfeld et al., 2006). Door de steeds toenemende wereldbevolking en het stijgen 

van de lonen zal ook de vraag naar vlees en vis stijgen. Van 1999 tot 2001 werd er jaarlijks 

229 miljoen ton vlees geproduceerd, in het jaar 2050 verwacht men dat dit het dubbele zal 

zijn (FAO, 2006). Voor de visvangst geldt dat men in 1999 125 miljoen ton vis gevangen heeft 

en in het jaar 2030 verwacht men dat dit zal stijgen tot 150 à 160 miljoen ton vis (FAO, 

2006). Voornamelijk in ontwikkelingslanden, zullen mede door de stijgende lonen ook de 

diëten veranderen, met name meer consumptie van dierlijke producten. Zo voorspelt men 

dat China, India en Brazilië in de nabije toekomst voor 2/3 van de totale vleesproductie 

verantwoordelijk zullen zijn (FAO, 2006).   

  Ondanks de sterke stijging in het gebruik van dierlijke producten, gaan er over de 

hele wereld steeds meer mensen reageren tegen de grootschalige vleesproductie en 

veranderen ze hun eetgewoontes. Het al dan niet consumeren van dierlijke producten is een 

onderwerp dat een groeiende populariteit kent. Ook in de media is er is de laatste jaren heel 

wat te doen geweest rond onze vlees eetgewoonten. In België is er de organisatie Ethisch 

Vegetarisch Alternatief (EVA) die plantaardige voeding promoot en oppert voor het 

verminderen van de consumptie van dierlijke producten.   

  Vaak wordt de bevolking opgedeeld in twee uiterste categorieën. Enerzijds heb je de 
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vegetariërs- zij die geen of in zeer beperkt mate vlees eten- en anderzijds heb je de 

vleesminnaars- mensen die vinden dat ze niet gegeten hebben zonder een stukje vlees. Op 

basis van een recent onderzoek uitgevoerd door Ivox in opdracht van de organisatie EVA 

(2011) schat men  dat in Vlaanderen ongeveer 5,6% van de populatie zichzelf vegetariër 

noemt. De groep strikte vegetariërs is dus nog vrij beperkt. Maar een groot deel van de 

populatie wordt frequent over het hoofd gezien. Namelijk zij die vlees eten, maar bewust 

minderen. Zo blijkt uit datzelfde onderzoek dat één op twee Vlamingen minder vlees op het 

menu wil (EVA, 2011). Terwijl het vroeger niet echt uitmaakte hoeveel worst je op je bord 

had liggen, krijgt het onderwerp nu meer en meer aandacht.   

  Maar vanwaar komt nu dat verschil in de hoeveelheid vlees die individuen 

verorberen? Waarom promoot de ene het eten van vlees terwijl de andere het eten van 

plantaardige producten promoot? En wat zijn de onderliggende processen die mee bepalen 

voor welke dieetkeuze mensen gaan? Om deze vragen te beantwoorden, gaan we er vanuit 

dat morele variabelen een belangrijke rol spelen in de onderliggende mechanismen die onze 

consumptie van dierlijke en plantaardige producten beïnvloeden.  In de huidige studie gaan 

we na of er een verband is tussen enerzijds morele identiteit en morele oplettendheid en 

anderzijds de consumptie van vlees en vegetarische producten en de bereidheid om 

vegetarische producten te eten. We onderzoeken of ethische opinies over vlees deze relaties 

mediëren en we gaan  na of morele identiteit een moderator is tussen ethische opinies en 

de consumptie van vlees en vegetarische producten en de bereidheid om vegetarische 

producten te eten.    

  Hieronder bespreken we eerst de voorgaande studies die de link legden tussen vlees 

eten en moraliteit. Nadien gaan we dieper in op het morele luik en vervolgens bespreken we 

de mogelijke motieven die mensen kunnen hebben om al dan niet vlees te consumeren. 

1. Vlees eten & moraliteit   

  Het is niet de eerste keer dat de link tussen moraliteit en vlees eten gelegd wordt. Zo 

is er is al onderzoek gedaan naar hoe mensen anderen percipiëren naargelang hun eetstijl. 

Mensen die doorgaans er een gezond eetpatroon op nahouden waarbij minder vlees wordt 

gegeten, worden gezien als moreel bewuster (Fessler & Navarrete, 2003). Uit een onderzoek 

van Ruby en Heine (2011) blijkt dat zowel vegetariërs als omnivoren, mensen die minder 

vlees eten meer morele eigenschappen toeschrijven (Ruby & Heine, 2011). Uit een andere 
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studie blijkt dat men vleesconsumptie bij omnivoren kan laten dalen als men de morele 

focus verhoogt, ook attitudes naar vlees eten toe kunnen hierdoor veranderen  (Berndsen & 

Van der Pligt, 2005). Uit een studie van de Boer, Hoogland en Boersema (2007) blijkt dat 

mensen die hoog scoren op de waarde universalisme minder vlees eten of het vlees van 

dieren met vrije uitloop verkiezen. De  waarde universalisme leunt nauw aan bij morele 

waarden en houdt in dat men andere en de natuur rondom hem probeert te begrijpen, 

beschermen, appreciëren en aanvaarden (Schwartz et al., 2001). Er blijkt dus wel degelijk 

een verband te bestaan tussen moraliteit en het consumeren van vlees. Dit verband wordt 

verder onderzocht in de huidige studie. 

2. Wat drijft een mens tot actie? 

  Wat zijn de psychologische mechanismen die ons ethische gedrag sturen? Dit is een 

vraag waar men in de wetenschap al decennia mee bezig is. Het onderzoek naar moraliteit 

kende zijn eerste grote stappen met Piaget (1932) en zijn morele ontwikkelingstadia, 

ontstaan vanuit een cognitief ontwikkelingskader. Later werd dit verder uitgewerkt door 

Kohlberg (1971) en andere (bijv. Rest, 1986). Vanuit dit kader werd er vooral gekeken naar 

moreel redeneren als belangrijkste motief voor moreel handelen. Mensen maken een moreel 

oordeel (“wat is goed en wat is fout”) en handelen naargelang het antwoord. Sommige 

onderzoekers benadrukten de rol van morele emotie (bijv. Hoffman, 2000). Andere gingen 

dan weer kijken naar de rol van het zelf. De zogenaamde sociale identiteitstheorieën 

plaatsten de centraliteit van het morele zelf op de voorgrond (Aquino & Reed, 2002; Blasi, 

1983; Hardy & Carlo, 2005). Aquino & reed (2002) gaven aan dat morele identiteit niet 

bedoeld is om het cognitieve ontwikkelingsmodel te vervangen als voorspeller van morele 

daden, maar eerder aanvullend is op deze benadering. Een vrij recente invalshoek omtrent 

moraliteit komt van Reynolds (2008) die het begrip morele oplettendheid naar voor schoof 

als een verklarende factor van moreel handelen. Met dit begrip verwijst hij naar de mate 

waarin een individu chronisch moraliteit waarneemt in zijn handelen en hier over 

reflecteert.   

  De begrippen morele identiteit en morele oplettendheid worden hieronder verder 

uitgelegd. Eerst bekijken we het ontstaan en de betekenis van de begrippen en vervolgens 

gaan we aan de hand van een grondige literatuurstudie na of er evidentie is voor de  link 

tussen deze variabelen en moreel gedrag. Verder zoeken we evidentie voor morele identiteit 
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als moderator en gaan we op zoek naar andere variabelen die mogelijks een mediërende of 

modererende rol spelen tussen moraliteit en moreel gedrag.   

2.1. Morele identiteit  

  Morele identiteit is een complex en veelzijdig aspect van moraliteit dat zeer moeilijk 

is gebleken om te definiëren en te operationaliseren (Hardy & Carlo, 2005). Volgens 

Bergman (2002) is morele identiteit een specifiek soort van identiteit dat draait rond morele 

aspecten van iemands zelf. Volgens Erikson (1964) gedraagt morele identiteit zich als een 

zelfregulerend mechanisme dat parameters bepaalt voor individueel gedrag en specifieke 

morele acties motiveert. Sam Hardy (2006) definieerde morele identiteit als de mate waarin 

morele waarden centraal zijn voor iemands identiteit. Het is echter een nauwe definitie die 

veel rijkheid van het begrip misloopt. Ondanks de veelheid aan definities is volgens Shao, 

Aquino en Freeman (2008) de grootste heterogeniteit omtrent morele identiteitsonderzoek 

op te vangen in twee grote stromingen, namelijk het karakterperspectief en het sociaal 

cognitieve perspectief. 

Het karakterperspectief  

  De belangrijkste onderzoeker van deze categorie is Agusto Blasi (1984). Blasi (1984) 

heeft een model uitgewerkt van morele identiteit dat drie kerncomponenten bevat. Eerst en 

vooral poneert het model dat mensen in een gegeven situatie niet enkel beslissen wat juist 

of fout is door een moreel oordeel te vellen. Er vindt tevens een 

verantwoordelijkheidsoordeel plaats. Met andere woorden, mensen beslissen of ze 

verantwoordelijk zijn indien ze handelen naar hun oordeel of niet (Blasi, 1983). Ten tweede, 

de criteria voor het verantwoordelijkheidsoordeel komen van de structuur van het individu 

zelf. Meer specifiek, wat Blasi morele identiteit noemt reflecteert individuele verschillen in 

de mate waarin morele kenmerken essentiële kenmerken zijn van iemands zelfconcept. Als 

individuen dus moraliteit als iets beschouwen als centraal voor hun persoon, dan wordt deze 

morele identiteit ervaren als de ‘echte ik’ (Blasi, 1984). Tenslotte is er nog de 

zelfconsistentie. Hiermee suggereerde Blasi dat mensen nood hebben om te handelen 

consistent met hun zelfconcept. Dit wil zeggen dat indien iemand zichzelf als moreel 

bestempelt, dit een drijfveer is voor moreel handelen (Blasi, 1984).   

  Recent breidde Blasi (2005) zijn model verder uit waardoor het theoretisch 
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specifieker is dan het originele zelfmodel. Hij voegde 3 deugden er aan toe die essentieel zijn 

voor iemand om een moreel karakter te bezitten: wilskracht, integriteit en moreel 

verlangen. Wilskracht verwijst naar zelfcontrole en de capaciteit om verleiding te weerstaan 

en de morele doelen na te leven. Integriteit heeft te maken met de bezorgdheid van een 

individu om eenheid te hebben in zijn zelfconcept. Hierdoor zorgt het ervoor dat zijn gedrag 

in overeenkomst is met de morele waarden die hij bezit. De laatste component ‘moreel 

verlangen’ bepaalt hoezeer men zijn morele doelen zal nastreven wanneer men 

geconfronteerd wordt met andere amorele doelen (bijvoorbeeld: macht, plezier en 

creativiteit). 

  Een kritiek van Hardy en Carlo (2005) op dit model is dat er geen rekening wordt 

gehouden met situationele factoren die kunnen interageren met factoren van het zelf. Ook 

zeggen ze dat niet al ons moreel gedrag intentioneel is, zoals Blasi veronderstelt. Er bestaat 

ook zoiets als automatisch, onbewust moreel gedrag. 

Het sociaal cognitieve perspectief  

  Aquino en Reed (2002) hebben een trek gebaseerde definitie ontwikkeld. Volgens 

hen is morele identiteit een zelfperceptie die georganiseerd is rond een set van morele 

trekken, waarbij sommige trekken dichter bij het zelf staan dan andere. Een groot voordeel 

aan deze benadering is activatie-spreiding (vlg. Anderson, 1983). De trekken zitten samen in 

een netwerk en zijn onderling verbonden (vlg. Kihlstrom & Klein, 1994). Om iemands unieke 

samengestelde morele identiteit te ontdekken is het voldoende een subset van de trekken te 

vinden, die de rest van het netwerk activeren (vgl. Kihlstrom & Klein, 1994). Deze benadering 

gaat er vanuit dat mensen de wereld waarnemen en interpreteren aan de hand van 

schema’s en categorieën. Ze dienen als richtlijn voor het verwerken van informatie en voor 

ons handelen in bepaalde situaties (Stets & Carter, 2011). Het beeld dat mensen van zichzelf 

hebben op moreel vlak (bijvoorbeeld: morele waarden, trekken, doel en gedrag) is tevens 

georganiseerd in zo’n schema (Shao et al., 2008). Deze schema’s zullen niet altijd evenveel 

impact hebben op mensen hun gedrag. Deze impact is afhankelijk van hun toegankelijkheid 

en opvallendheid. Indien morele identiteit zeer belangrijk is voor iemand, zal deze meer 

chronisch toegankelijk zijn en vaker invloed hebben op ons moreel handelen. Deze invloed 

zal ook plaatsvinden indien het geactiveerd is door situationele cues (Reed, Aquino & Levi, 

2007). Deze cues kunnen de verwerking van sociale informatie beïnvloeden door 
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kennisstructuren zoals onze morele identiteit te activeren of deactiveren (Shao et al., 2008). 

Bijvoorbeeld iemand die dagen niet meer gegeten heeft en geen geld heeft om eten te 

kopen, steelt om te overleven. Hoewel hij zichzelf als een eerlijk persoon ziet, zorgt zijn 

kritische toestand ervoor dat er een tijdelijke daling is van het belang van het morele zelf. Dit 

sluit aan bij de theorie van Markus en Kunda (1986) Dat personen meerdere identiteiten 

hebben die elkaar kunnen aanvullen of bestrijden. Afhankelijk van de situatie zijn er slechts 

enkele geactiveerd.  

  In een onderzoek van Aquino en Reed (2002) vond men evidentie voor twee 

empirische dimensies van morele identiteit. De eerste is symbolisatie en verwijst naar de 

mate waarin de trekken openlijk gereflecteerd worden in de acties van een persoon in de 

wereld. Het is het openbare aspect. Het tweede, internalisatie, refereert naar de mate 

waarin de morele trekken centraal zijn voor het zelfconcept. Dit is het private aspect van 

morele identiteit (Aquino & Reed, 2002). 

2.1.1. De Invloed van morele identiteit  

 Er bestaat al veel onderzoeksevidentie voor de link tussen morele identiteit en 

dagdagelijks moreel gedrag. Uit onderzoek blijkt dat er een positieve samenhang is tussen 

morele identiteit en prosociaal gedrag (Aquino & Reed, 2002; Reed, Aquino & Levy, 2007; 

Reynolds & Ceranic, 2007). Er is tevens evidentie voor een negatief verband tussen morele 

identiteit en antisociaal gedrag (Sage, Kavussanu, & Duda, 2006). Iemand met een sterke 

morele identiteit zal minder geneigd zijn om antisociaal gedrag te stellen.  

 Verder werd er ook onderzoek gedaan naar de specifieke effecten van de subschalen van 

morele identiteit. Volgens Aquino en Reed (2002) verklaart enkel internalisatie donatie 

gedrag. Uit een onderzoek van Reynolds en Ceranic (2007) blijkt dan weer dat enkel 

symbolisatie een significante relatie heeft met zelfgerapporteerde giften aan liefdadigheid. 

Voorlopig is er nog geen consensus over welk van beide het grootste effect op gedrag heeft.  

 Reed et al. (2007) vonden ook in hun studie dat indien iemands morele identiteit geprimed 

werd en dus meer toegankelijker werd, het meer invloed had op gedrag. Sam Hardy  (2006) 

ontdekte in zijn onderzoek dat morele identiteit een unieke bijdrage levert voor het 

verklaren van moreel gedrag bovenop moreel redeneren en morele emotie.  

2.1.2. Morele identiteit en gedragsmediatoren  
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  Je zou verwachten dat als morele principes deel uitmaken van het zelf, deze 

automatisch leiden tot moreel gedrag. Toch merken we in het dagelijkse leven dat dit niet 

altijd zo is, soms wijkt het ware gedrag zelfs ver af van het gedrag verwacht op basis van de 

morele factor.  Volgens Gollwitzer (1993) heeft dit te maken met de intenties die we 

hebben. Intenties zijn het resultaat van een beslissing die we gemaakt hebben in verband 

met welk gedrag het geschikte gedrag is om te stellen. Deze intenties bevinden zich tussen 

onze morele identiteit en ons gedrag en ze worden volgens Turiel (in Hardy & Carlo, 2005) 

door een hele resem aan zaken beïnvloed. Bijvoorbeeld een man loopt op straat en ziet dat 

een oudere dame valt, hij weet dat het correcte gedrag is om te stoppen en de dame te 

helpen. Maar tegelijk bedenkt hij zich dat zijn trein over vijf minuten vertrekt. En dat hij die 

waarschijnlijk zal missen als hij deze dame ophelpt. Hij draait zijn hoofd en loopt verder om 

zijn trein te halen. Ondanks het besef van wat goed is om te doen, gaat deze man onder druk 

van tijd verder.   

  Volgens een overzicht van het onderzoek naar morele identiteit van Shao et al. 

(2008) is er reeds aangetoond dat morele identiteit een hele reeks van gedrag mediatoren 

beïnvloedt. Zo vond men dat morele identiteit een onrechtstreeks negatief effect heeft op 

het maken van ethische beslissingen en dat dit verband gemedieerd wordt door het principe 

van moral disengagement (Detert, Trevino, & Sweitzer, 2008). Moral disengagement verwijst 

hierbij naar een set zelf regulerende processen die nodig zijn op het moment dat men 

verwacht een daad te stellen die tegen zijn eigen morele normen ingaat. Moral 

disengagement houdt in dat de verantwoordelijkheid voor deze daden wordt 

kwijtgescholden en men zichzelf bijgevolg niets moet kwalijk nemen (Bandura, 1999). 

2.1.3. Morele identiteit: een moderator van moreel gedrag 

  Uit verschillende onderzoeken werd al duidelijk dat morele identiteit ook de 

capaciteit heeft om te fungeren als moderator tussen een bepaalde variabele en moreel 

gedrag (Reynolds & Ceranic, 2007; Skarlicki, van Jaarsveld, & Walker, 2008). Zo vonden 

Reynolds en Ceranic (2007) dat in situaties waar er een lage sociale consensus heerst met 

betrekking tot het al dan niet moreel zijn van een bepaalde handeling, morele identiteit 

werkt als een moderator tussen moreel oordeel en moreel gedrag. Skarlicki et al. (2008) 

deden een onderzoek bij werknemers van een call centrum. Ze stelden vast dat werknemers 

met veel slechte werkervaringen (onbeleefde mensen, mensen die zomaar ophangen, 
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mensen die niet opnemen, etc.) die zeer laag scoorden op morele identiteit, makkelijker 

overgingen tot het welwillend saboteren van mensen (expres ophangen, doorverwijzen naar 

de foute afdeling, lang laten wachten, etc.) in tegenstelling tot mensen die hoog scoorden op 

morele identiteit.  

2.2. Morele oplettendheid 

  Een andere mogelijke drijfveer van moreel gedrag is Morele oplettendheid. Reynolds 

haalde zijn inspiratie voor dit concept uit de begrippen moreel bewustzijn en morele 

gevoeligheid. Moreel bewustzijn is de vaststelling van een persoon dat een bepaalde situatie 

een morele inhoud bevat en dat men er legitiem over kan reflecteren vanuit een moreel 

gezichtspunt (Reynolds, 2006). Morele gevoeligheid is dan de mogelijkheid om tot moreel 

bewustzijn te komen en dus morele zaken te identificeren wanneer ze bestaan (Sparks & 

Hunt, 1998). Reynolds (2008) merkte op dat er zowel theoretische als methodologische 

problemen aan deze begrippen verbonden zijn. Ze zijn afkomstig van de cognitieve 

ontwikkelingsbenadering van ethiek (Kohlberg, 1981; Rest, 1986) waar men er van uit gaat 

dat er een objectieve maatstaf is om te bepalen of een bepaalde situatie al dan niet een 

morele zaak is. Hoewel er inderdaad onderwerpen zijn die overduidelijk moreel geladen zijn 

voor de meerderheid van de mensen, bijvoorbeeld een moord plegen, stelen, etc.. zijn er 

veel meer zaken die voor de ene wel moreel geladen zijn en voor de andere niet. Zo is het 

consumeren van vlees iets waar vele mensen absoluut geen probleem in zien en geen 

moreel belang aan hechten, terwijl andere dit wel doen (denk maar aan vegetariërs of 

moslims). Er wordt hier geen rekening gehouden met de interactie tussen individu en 

stimuli, in plaats daar van gaat men er vanuit dat er objectief gezegd kan worden welke 

selecte situaties moreel geladen zijn en dat dit voor iedereen zo is (Reynolds, 2008).  

Daarenboven moeten we bij het meten van deze begrippen noodzakelijkerwijs beroep doen 

op specifieke morele situaties en de individuele reacties hierop beoordelen, waardoor er 

sprake is van gelimiteerde predictieve validiteit en een lage externe validiteit (Reynolds, 

2008).  

  Als antwoord hierop stelde Reynolds (2008) recentelijk het begrip morele 

oplettendheid voor. Hij baseerde zich op de Sociale cognitieve theorie om het concept van 

een theoretische onderbouw te voorzien. Kort geschetst kan je zeggen dat aandacht bepaald 

wordt door drie delen: opvallendheid, levendigheid en toegankelijkheid (Fiske & Taylor, 
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1991). Opvallendheid heeft te maken met het contextuele belang van de stimuli, 

levendigheid doelt naar de mate van inherente interessantheid van de stimuli en met 

toegankelijkheid wil men aangeven dat elke individu vatbaar is voor verschillende stimuli. 

Indien tot bepaalde zaken er een permanent hoge toegankelijkheid is, zullen deze meer 

invloed weten uit te oefenen op het interpreteren van stimuli (Meier & Robinson, 2004).  

Reynolds (2008) vermoedt dat concepten die met moraliteit te maken hebben deel kunnen 

uitmaken van distinctieve categorieën die permanent toegankelijk zijn. Indien dit het geval is 

bij een gegeven individu, zou je kunnen zeggen dat deze persoon een hoog niveau van 

morele oplettendheid heeft.   

  Morele oplettendheid valt  uiteen in twee delen. Enerzijds Morele perceptie, de mate 

waarin mensen waarnemen dat een bepaalde situatie moreel is. Anderzijds Morele reflectie, 

de mate waarin mensen bewust nadenken over morele zaken en reflecteren (Reynolds, 

2008). Zoals hierboven reeds is aangegeven is morele oplettendheid conceptueel en 

theoretisch verschillend van moreel bewustzijn en morele gevoeligheid. In tegenstelling tot 

morele gevoeligheid en moreel bewustzijn die eerder passief zijn- ze wachten om getriggerd 

te worden door morele gebeurtenissen- heeft morele oplettendheid geen specifiek object 

nodig. Het veronderstelt dat elk object een morele dimensie zou kunnen hebben indien deze 

relevant is voor het individu (Reynolds, 2008). 

2.2.1. De Invloed van morele oplettendheid  

  Uit het onderzoek van Reynolds (2008) bleek dat perceptuele morele oplettendheid 

positief samenhangt met het herinneren van immoreel gedrag. Hoe hoger het niveau van 

morele oplettendheid van iemand hoe meer immorele gedragingen hij zal kunnen 

weergeven. Dit betekent echter niet dat deze mensen moreler zijn dan anderen. Ze worden 

gewoon sneller getriggerd door potentieel moreel geladen inhouden van dagelijks gedrag.  

 Verder vond Reynolds (2008) dat er een samenhang is tussen reflectieve morele 

oplettendheid en moreel bewustzijn. Hieruit kan je opmaken dat moreel bewustzijn niet 

enkel te maken heeft met de herkenning van morele zaken, maar ook een voorbode is van 

actie waarbij een proces van reflecteren en nadenken op de keuzemogelijkheden vereist is. 

Uit onderzoek van Bargh (1982) bleek echter dat iemand die moreel oplettend is door 

middel van moreel bewustzijn (bewust nadenken over de morele zaak) een invloed op zijn 

gedrag kan zien, maar evengoed treedt er geen bewustzijn op en kan er toch een gevolg zijn 



10 
 

op gedrag door middel van automatische of reflexieve processen. Deze samenhang 

suggereert een verband tussen moreel gedrag en reflectieve morele oplettendheid.   

  Reynolds (2008) vond in zijn studie ook directe evidentie voor het verband tussen de 

morele oplettendheid en moreel gedrag. Zowel voor het perceptuele als het reflectieve deel 

van morele oplettendheid werd een verband gevonden. Perceptuele morele oplettendheid 

is eerder geassocieerd met gedrag dat in eerste plaats leidt tot informatie codering en 

reflectieve morele oplettendheid met gedragingen die actie inhouden. Belangrijk is dat 

morele oplettendheid geassocieerd is met algemeen moreel gedrag. 

2.3. Morele oplettendheid en morele identiteit 

  Wegens het chronische aspect van morele oplettendheid wordt er vanuit theoretisch 

oogpunt een milde samenhang verwacht tussen morele oplettendheid en morele identiteit. 

(Reynolds, 2008). In zijn studie vond Reynolds (2008) een kleine samenhang tussen zowel 

het perceptuele en het reflectieve luik van morele oplettendheid met morele identiteit. 

Vermoedelijk is er een wederzijdse beïnvloeding tussen beide begrippen. Zo zullen 

individuen zichzelf beoordelen volgens morele trekken omdat hun niveau van morele 

oplettendheid de schijnbare opvallendheid en levendigheid ervan verhoogt. Maar tevens zal 

het verlangen om de morele identiteit te behouden en uit te breiden er voor zorgen dat men 

meer alert is voor morele zaken (Reynolds, 2008).  Moest de correlatie sterk zijn, zou het zo 

zijn dat iemand met een uitgebreide morele identiteit steeds moreel oplettend was en 

omgekeerd. Met andere woorden, indien men zichzelf beschrijft in morele termen, zal men 

meer aandacht geven aan moreel gerelateerde zaken. Dit is niet het geval (Reynolds, 2008) 

3. Welke motieven bepalen onze vleesconsumptie?   

  Door de stijging van welzijn en keuzevrijheid is onze voedingskeuze niet langer enkel 

bepaald door honger, plezier of praktische zaken. Het is een complex psychisch proces 

geworden waarbij ook andere factoren een rol spelen. Zowel bij vleeseters als bij vegetariërs 

wordt er gekeken naar beweegredenen voor hun eetstijl. Bij deze laatste vindt men vaak 

twee basisgroepen terug met ieders hun specifieke motivaties om vegetariër te worden, 

namelijk de gezondheidsvegetariërs en de ethische vegetariërs (Hoek, Pieternel, Stafleu, & 

de Graaf, 2004; Fox & Ward, 2007). De eerste geven eerder persoonlijke motieven aan, zoals 

bijvoorbeeld: “ik eet geen vlees omdat ik gewicht wil verliezen”. Dit in tegenstelling tot de 
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ethisch vegetariërs waar het draait om derden, met name de dieren en de ethische aspecten 

van hun behandeling (Fox & ward, 2008).  Er is ook sprake van een derde factor,  milieu. 

Deze blijkt niet zozeer een causale factor te zijn, maar wel een in stand houdende factor van 

de vegetarische levensstijl (Fox & Ward, 2007).  

  Echter uit een onderzoek van Lindeman & Sirelius (2001) blijkt dat er meer is dan 

simpele motivaties die bepalen welk eten dat we consumeren. Zij spreken over ideologieën 

die aan de grondslag liggen van mensen hun voedselkeuze. Deze ideologieën worden 

gevormd door onze dagelijkse motieven voor voedselkeuze en door abstracte waarden 

(Lindeman & Sirelius, 2001). Voedingskeuze is als het ware een nieuw domein geworden 

waarin men zijn levensfilosofie kan uitdrukken. Het is een manier om zijn persoonlijke 

overtuigingen en identiteit aan de wereld duidelijk te maken. De twee ideologieën die naar 

voor kwamen in het onderzoek  van Lindeman en Sirelius (2001) waren de 

gezondheidsideologie en de ecologische ideologie . De eerste ideologie bestaat uit waarden 

als traditie, conformiteit en veiligheid. Het stelt gezond eten op een manier waardoor het 

gewichtsverlies bevordert, voorop als motief. Deze ideologie wordt voornamelijk gehanteerd 

door vleeseters die vetten en cholesterol vermijden. De tweede ideologie betreft redenen 

voor voedingskeuze zoals dierenethiek, ideologie van antigeweld, wereldhonger en 

bezorgdheid om het milieu. Deze motieven worden voornamelijk opgegeven door 

vegetariërs als reden van waarom ze geen vlees eten (Lindeman & Sirelius, 2001).  

  In de huidige studie onderzoeken we enkel de opinies van de vleesetende populatie. 

We beperken ons tot het ethische gebied en gaan er vanuit dat er drie te onderscheiden 

ethische domeinen zijn die een invloed hebben op hun consumptie van dierlijke producten. 

Deze drie zijn milieuethiek, sociale ethiek en dierenethiek. Hieronder volgt een korte schets 

van wat deze domeinen inhouden.  

3.1. Dierenethiek 

  Dierenethiek bekommert zich om ‘rechten van de dieren’. Er bestaan Universele 

Mensenrechten, die zeggen dat elk menselijk wezen een intrinsieke waarde heeft en 

daarvoor beschermd is tegen onrecht. Universele dierenrechten bestaan er niet, hoewel vele 

mensen erkennen dat ook dieren bewuste wezens zijn die pijn kunnen lijden. Volgens de 

filosoof Regan (1985) hebben dieren net als mensen een inherente waarde en dus ook 

evenveel recht om te leven. Volgens hem is het fundamenteel probleem in ons huidig 
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westers handelen niet het lijden, de deprivatie of de pijn die we dieren aandoen, maar het 

idee dat dieren er zijn enkel en alleen voor de mens (Regan, 1985). Aan de andere kant van 

het spectrum vinden we filosofen zoals H.J. Mcloskey. Volgens hem hebben dieren geen 

wettelijke rechten omdat ze geen belangen hebben. De enige reden waarom men een dier 

niet kwetsen of opeten zal, is dus niet om het welzijn van het dier te bewaren maar om wel 

om het welzijn van de mensen (Mcloskey, 1979).  

3.2. Milieuethiek 

  Milieuethiek met betrekking tot vlees eten focust op de gevolgen van 

vleesconsumptie op het milieu. Door de uitbreiding van de veeteelt is er steeds meer land 

nodig en een manier om dit te bekomen is ontbossing. Uit onderzoek blijkt dat ontbossing 

de volgende negatieve gevolgen met zich zou meebrengen: het verlies van biodiversiteit, 

klimaatsveranderingen, bodemerosie en indirecte bijdrage tot de broeikaseffect. Deze 

indirecte bijdrage wordt  volgens Boahene (1998) veroorzaakt doordat er meer bomen 

worden weggekapt en dus minder koolstofdioxide kan worden opgeslagen en direct door de 

verwerking en verbranding van het hout. Volgens de FAO (2006) en Steinfeld et al. (2006) is 

de dierlijke agricultuur - deze houdt in: de productie van dierenvoeding, het maken van 

kunstmeststof en het verschepen van vlees, eieren en melk - verantwoordelijk voor 18% van 

alle broeikasgassen die gemeten zijn in een carbon-dioxide equivalent. Andere studies 

melden dat 8% van alle waterbronnen verbruikt word door de agricultuur, voornamelijk voor 

voedergewassen en irrigatie (Gerber, Vellinga & Steinfeld, 2009; Steinfeld et al., 2006).  

3.3. Sociale ethiek 

  Sociale ethiek heeft te maken met de discussie rond de effecten van de 

industrieveeteelt op het algemene welzijn van mensen. Veeteelt zorgt enerzijds voor 

levensonderhoud van mensen, voornamelijk in de armere landen. Het veroorzaakt stedelijke 

groei, reductie in armoede en meer voedselzekerheid (FAO, 2006). Maar anderzijds zorgt het 

voor hongersnood die zicht grotendeels situeert in ontwikkelingslanden. Volgens een 

rapport van de FAO (2011) zijn er bijna 600 miljoen mensen over de hele wereld die lijden 

aan chronische ondervoeding. Een groot deel hiervan zijn kinderen. Door proteïne en 

energie tekorten sterven vele van hen. Zij die het toch overleven hebben vaak blijvende 
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schadelijke effecten (FAO, 1996). Wat is nu net de rol van agricultuur in de 

wereldhongersnood? Agricultuur zou niet alleen gepaard gaan met voedselproductie, maar 

volgens sommigen ook met voedselverspilling. De energie die we nodig hebben om 

landbouwdieren te voeden zou de energie die ze ons kunnen opleveren, overstijgen. Volgens 

een studie van De Haan, Steinfeld en Blackburn (1997) worden in de landbouw dieren 

gevoed met gewassen waar we zelf als mensen meer energie en proteïne zouden kunnen 

uithalen en moesten we gewoon het eten consumeren dat we nu aan de dieren geven, 

zouden we meer monden kunnen voeden. 

4. Onderzoeksvragen & hypothese 

  In deze studie onderzoeken we de verbanden tussen morele variabelen, opinies van 

mensen ten opzichte van onze omgang met dieren en de consumptie van vlees, de 

consumptie van vegetarisch producten en de bereidheid om vegetarisch producten te eten. 

Voor de opinievariabelen gaan we kijken naar mensen hun opvattingen over sociale, milieu- 

en dierenethiek en de morele variabelen die we onder de loep nemen zijn morele 

oplettendheid en morele identiteit.  

  Uit onderzoek blijkt dat er evidentie is voor het verband tussen morele identiteit en 

gedrag (Aquino & Reed, 2002; Reed et al., 2007; Reynolds & Ceranic, 2007; Sage et al., 2006; 

Shao et al., 2011). We gaan er van uit dat morele identiteit uit twee empirische dimensies 

bestaat, symbolisatie en internalisatie (Aquino & Reed, 2002). Onderzoeksbevindingen 

omtrent de samenhang van deze twee met moreel gedrag zijn tegenstrijdig (Aquino & Reed, 

2002; Reynolds & Ceranic, 2007). Daarom gaan we het verband tussen zowel symbolisatie 

als internalisatie met moreel gedrag na. In de literatuur vonden we zowel evidentie voor 

variabelen die het verband tussen morele identiteit en moreel gedrag mediëren (Detert et 

al., 2008; Aquino et al., 2009) als voor morele identiteit die als moderator fungeert tussen 

verscheidene variabelen en moreel gedrag (Reynolds & Ceranic, 2007; Skarlicki et al., 2008). 

Daarom gaan we hier de twee mogelijkheden onderzoeken. Eerst kijken we of er sprake is 

van een mediatie-effect, waarbij ethische opinies de relatie tussen morele identiteit en de 

gedragsvariabelen mediëert. Dit zou betekenen dat iemand die zichzelf als moreel 

beschouwt en dit toont aan de buitenwereld, meer belang hecht aan goede behandeling van 

dieren, aan de gevolgen van vlees eten op het milieu en de sociale gevolgen van deze 
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consumptie. Deze sterkere ethische opinie leidt tot minder vleesconsumptie, een 

frequentere consumptie van vegetarische producten en meer bereidheid om vegetarisch te 

eten. Iemand die laag scoort op morele identiteit zal een minder sterke opinie hebben 

omtrent sociale, dieren- en milieuethiek en zal minder op zijn eetpatroon letten. Daarna 

gaan we na of morele identiteit het verband tussen ethische opinies en gedrag modereert. 

Dit zou betekenen dat iemand met een sterke ethische opinie omtrent onze omgang met 

dieren, frequenter vegetarische producten zal consumeren of zal bereid zijn om deze te eten 

en minder vaak vlees zal consumeren. Dit echter enkel als de persoon morele waarden ziet 

als deel uitmakend van zichzelf of als de persoon iemand is die toont aan de buitenwereld 

dat er een bepaalde morele waarden deel uit maken van zijn zelfconcept. Indien men laag 

scoort op morele identiteit, zal het bezitten van de opvattingen weinig of geen effect 

hebben op het handelen. Bijvoorbeeld het is meer waarschijnlijk dat iemand die vindt dat 

vlees eten niet goed is voor het milieu, af en toe vegetarisch probeert te eten omdat hij 

zichzelf beschouwt als een moreel persoon die handelt volgens zijn morele opinies. Iemand 

die laag scoort op morele identiteit daarentegen zal minder invloeden ondervinden op zijn 

gedrag van zijn ethische opinies.   

 Net zoals bij morele identiteit is er in de literatuur evidentie te vinden over de invloed 

van morele oplettendheid op hoe mensen zich moreel gedragen (Reynolds, 2008). Morele 

oplettendheid kunnen we opdelen in twee luiken, het perceptuele en het reflectieve. Beide 

hebben een significant verband met moreel functioneren (Reynolds, 2008). Toch verwachten 

we hier vooral een effect van reflectieve morele oplettendheid op moreel gedrag omdat 

deze volgens Reynolds (2008) meer gelinkt is aan gedragingen die actie inhouden en dat is 

het soort gedrag dat we hier onderzoeken. We vermoeden dat deze correlatie  positief zal 

zijn.  Anders gezegd hoe meer iemand nadenkt over morele zaken hoe meer deze af en toe 

vegetarische producten eet, hoe minder frequent deze vlees consumeert en hoe meer 

bereid die is om vegetarische producten te eten. Verder onderzoeken we of de relatie tussen 

ethische opinies en gedrag gemedieerd wordt door morele oplettendheid. Dit zou 

betekenen dat wie algemeen meer aandacht heeft voor moraliteit ook sneller de morele 

aspecten op het gebied van plantaardige en dierlijke voeding zal zien en de problemen die 

erbij horen. Dit inzicht zal dan weer zijn effect kennen op het eetgedrag, er zal met name 

minder frequent vlees geconsumeerd worden, frequenter vegetarische producten worden 

gegeten en men zal meer bereid zijn om vegetarische producten te eten.  
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4.1. Overzicht onderzoeksvragen & hypothesen 

Onderzoeksvraag 1: Is er een verband tussen morele identiteit (a: internalisatie, b: 

symbolisatie) en het consumeren van vlees, het consumeren van vegetarische producten en 

de bereidheid om vegetarische producten te eten?  

hypothese1: Iemand die hoog scoort op morele identiteit (a: internalisatie, b: symbolisatie) 

zal een hogere score behalen op de schaal vegetarisch eten en bereid zijn om vegetarisch te 

eten en een lagere score op de schaal vlees eten. 

Onderzoeksvraag 2: Is er een verband tussen morele oplettendheid (a: perceptuele, b: 

reflectieve) en het consumeren van vlees, het consumeren van vegetarische producten en 

de bereidheid om vegetarische producten te eten.  

Hypothese 2: Iemand die hoog scoort op morele oplettendheid (a: perceptuele, b: 

reflectieve) zal een hogere score behalen op de schaal vegetarisch eten en bereid zijn om 

vegetarisch te eten en een lagere score op de schaal vlees consumeren. 

Onderzoeksvraag 3: Medieert de variabele ethische opvattingen met betrekking tot dieren, 

sociale en milieuethiek de relatie tussen morele identiteit (a: internalisatie, b: symbolisatie) 

en de consumptie van vlees, de consumptie van vegetarische producten en de bereidheid 

om vegetarische producten te eten?  

Hypothese 3: Iemand die hoog scoort op morele identiteit (a: internalisatie, b: symbolisatie)  

zal  sterkere ethische opinies bezitten  ten voordele van dieren, sociale en milieuethiek die 

er voor zorgen dat hij/zij minder vaak vlees consumeert, vaker vegetarische producten 

consumeert en meer bereid is om vegetarische producten te eten (zie figuur 1). 

  

 

 

 

 

 

figuur 1. Mediatie-effect tussen morele identiteit en de consumptie van vlees, vegetarische producten en de 

bereidheid om vegetarisch te eten door de ethische opinievariabelen. 
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Onderzoeksvraag 4: Is er een mediatie-effect tussen morele oplettendheid (a: perceptuele, 

b: reflectieve) en de consumptie van vlees, de consumptie van vegetarische producten en de 

bereidheid om vegetarische producten te eten door ethische opinies op gebied van dieren, 

sociale en milieuethiek?  

 Hypothese 4: Iemand die hoog scoort op morele oplettendheid (a: perceptuele, b: 

reflectieve) zal een sterkere opinie hebben ten voordele van sociale, dieren- en milieuethiek 

bezitten en hierdoor zal hij minder vaak vlees consumeren, vaker vegetarische producten 

consumeren en meer bereid zijn om vegetarische producten te eten (zie figuur 2). 

 

 

 

 

Figuur 2. Het mediatie-effect door ethische opinies in het verband tussen morele oplettendheid en de 

consumptie van vlees, vegetarische producten en de bereidheid om vegetarisch te eten. 

Onderzoeksvraag 5: Wordt het verband tussen ethische opinies en de variabelen vlees 

consumeren, vegetarische producten eten en de bereidheid om vegetarische producten te 

eten gemodereerd door de variabele morele identiteit (a: internalisatie, b: symbolisatie)? 

Hypothese 5:  Iemand die een sterke ethische opinie heeft ten voordele van sociale, dieren- 

en milieuethiek zal minder frequent vlees consumeren, vaker vegetarisch producten 

consumeren en meer bereid zijn om vegetarisch te eten, als deze persoon hoog scoort op de 

variabele morele identiteit (a: internalisatie, b: symbolisatie) (zie figuur 3). 

 

 

 

 

Figuur 3. Het moderatie-effect door morele identiteit in het verband tussen ethische opinies en de consumptie 

van vlees, vegetarische producten en de bereidheid om vegetarisch te eten.  
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II. Methode 

1. Steekproef 

  Een totaal van 189 omnivoren namen deel aan dit onderzoek. Hiervan vulden 81 

participanten de vragenlijsten op papier in. De andere 108 deelnemers  vulden de vragenlijst 

online in. De participanten moesten aanduiden in welke mate ze vlees eten. Ze kregen de 

volgende keuzes: 1. Alleseter/vleeseter, 2. Alleseter maar vleesverlater en 3. Semi-

vegetariër. In het totaal kozen 151 mensen voor de optie omnivoor, 25 mensen noemden 

zichzelf een alleseter maar vleesverlater en tenslotte waren er 13 die zichzelf zagen als semi-

vegetariër. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers is 31,18 jaar (SD= 10,61), waarvan de 

oudste 61 jaar en de jongste 14 jaar. 28% van de steekproef zijn mannen (N= 53) en 71,43% 

zijn vrouwen (N= 135). Één persoon heeft het nagelaten zijn/haar geslacht in te vullen. Wat 

de scholingsgraad betreft heeft 35,98% van de respondenten een universitaire diploma, 

27,51% heeft er één van het hoger onderwijs (korte type), 10,58% heeft hoger onderwijs van 

het lange type gevolgd en 21,6% heeft als hoogste diploma hoger secundair onderwijs. 2 

personen hebben hun scholingsgraad niet aangegeven en niemand van de deelnemers 

behaalde enkel zijn lager onderwijs.  

2. Procedure 

  De data werd verzameld in samenwerking met twee andere studenten. Dit gebeurde 

op twee manieren. Eerst werd er gewerkt met een vragenlijst die de deelnemers per post 

kregen toegestuurd en die per post onder een gesloten enveloppe kon worden 

teruggestuurd. Deel twee van de dataverzameling gebeurde met online vragenlijsten. De 

respondenten hiervoor hebben we eerst gecontacteerd per mail. Anonimiteit en 

confidentialiteit werden bij beide procedures gegarandeerd. De deelnemers werden 

geïnformeerd dat het een studie naar attitudes en voedingskeuzen betrof. 

3. Instrumenten 

  De vragenlijst bestaat uit verschillende luiken. Wij beperken ons tot een deel van de 

vragenlijst en gebruiken enkel die schalen die voor ons onderzoek belang hebben. Deze zijn 

de items die peilen naar morele oplettendheid, morele identiteit en opinies op gebied van 
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sociale, milieu- en dierenethiek. Maar ook de huidige vleesconsumptie, het consumeren van 

vegetarische producten en de bereidheid om een vegetarisch maaltijd te verorberen.  

3.1. Morele identiteit 

  Morele identiteit werd gemeten met 10 items van de schaal ontworpen door Aquino 

en Reed (2002). De participanten werden eerst gevraagd om een beeld te vormen van een 

persoon die de volgende eigenschappen bezit: verzorgend, meelevend, rechtvaardig, 

vriendelijk, gul, hardwerkend, behulpzaam, eerlijk en aardig. Aquino & Reed (2002) vonden 

dat deze trekken door de respondenten werden gezien als morele trekken en noodzakelijk 

waren om een moreel persoon te beschrijven. Uit de studie bleek dat de eigenschappen 

ervoor zorgden dat iemands morele identiteit geactiveerd werd. Eens geactiveerd is het 

makkelijker om deze te beoordelen. Want daarna moesten de deelnemers op een 5-punten 

Likert schaal weergeven in welke mate de 10 stellingen op hun van toepassing waren 

(helemaal oneens, oneens, neutraal, eens, helemaal eens).     

  Er werd een factoranalyse uitgevoerd. In lijn met de literatuur vonden we twee 

componenten waarop de items laden. De eerste component, internalisatie, verklaart 35.20% 

van de variantie. De vijf ladingen op deze component liggen tussen de .64 en de .84 met een 

gemiddelde van .73. De tweede component, symbolisatie, verklaart 16,86% van de variantie 

en kent vijf ladingen tussen de .56 en .79 met een gemiddelde  van .70. De totale verklaarde 

variantie bedraagt dus 52.07%. De betrouwbaarheid van de het instrument is .79. De schalen 

hebben beide een matige interne consistentie-betrouwbaarheid (internalisatie, α= .78; 

symbolisatie= α=.75).   

  Een aantal voorbeelditems zijn: ‘Het is niet echt belangrijk voor om mij om 

bovenstaande kenmerken te hebben’ en ‘ik zou me schamen om iemand te zijn met 

bovenstaande kenmerken’ (= internalisatie); ‘Ik draag vaak kleren die uitdragen dat ik 

iemand ben die bovenstaande kenmerken heeft’ en ‘De dingen die ik in mijn vrije tijd doe 

(hobby’s bijvoorbeeld) geven duidelijk aan dat ik bovenstaande kenmerken heb’ (= 

symbolisatie). In de bijlage vindt u de volledige schaal terug. 

3.2. Morele oplettendheid  

  Morele oplettendheid is een begrip dat werd gelanceerd door Reynolds (2008). We 

gebruiken de schaal die door hem ontwikkeld werd om het construct te meten, deze bestaat 



19 
 

uit 12 items. Uit de factor analyse kwamen de twee verwachtte componenten naar voren 

(perceptuele en reflectieve morele oplettendheid). In totaal wordt 62.22% van de variantie 

verklaard. De schaal perceptuele verklaart 47.7% en schaal reflectieve slechts 14.5%. Op de 

eerste schaal laden 7 items. De ladingen hiervan gaan van .48 tot .87 gaan en de gemiddelde 

lading is .73. Op de tweede schaal laden de overige 5 items. Hun gemiddelde lading bedraagt 

.82 en alle ladingen liggen tussen de .71 en de .87. De twee schalen hebben een 

aanvaardbare interne consistentie (perceptuele morele oplettendheid, α= .87; reflectieve 

morele oplettendheid, α=.89). De totale betrouwbaarheid van het instrument bedraagt .89. 

Ook hier moesten de participanten op een 5-punten Likert schaal weergeven in welke mate 

de 10 stellingen op hen van toepassing zijn (helemaal oneens, oneens, neutraal, eens, 

helemaal eens).                           ;  

 Voorbeelditems zijn: ‘Ik denk vaak na over de ethische implicaties van mijn 

beslissingen’ (= reflectieve morele oplettendheid) en ‘Ik kom vaak met ethische 

gebeurtenissen in contact’ (= perceptuele morele oplettendheid). Dit instrument wordt 

weergegeven in bijlage.      

3.3. Ethische opvattingen 

  De ethische opvattingen werden bevraagd door middel van negen stellingen. Aan de 

hand van een 5-punten Likert schaal, gaande van helemaal oneens tot helemaal eens, 

Inhoudelijk betroffen ze gebieden als sociale, milieu- en dierenethiek. Elk domein werd 

bevraagd aan de hand van drie items. Als we verderop in de tekst spreken over sterkere 

ethische opinies, bedoelen we hiermee hogere scores op de opinievariabelen.    

 Voorbeelditems zijn: ‘De productie van vlees brengt schade toe aan het milieu’ (= 

milieuethiek), ‘Net zoals een mensenleven heeft een dierenleven intrinsieke waarde’ (= 

dierenethiek), ‘Minder of geen vlees eten heeft een positieve invloed op het 

wereldvoedselprobleem’ (= sociale ethiek).  

  Een factoranalyse werd uitgevoerd. Hierbij kwamen er slechts twee componenten 

naar voor, de items over milieu ethiek en sociale ethiek bleken op één factor te laden. De 

twee factoren  verklaarden 42.6% van de variantie (α= .92) en dierenethiek verklaart 12.87% 

(α= .86). De totale verklaarde variantie is dus 55.47%. De totale betrouwbaarheid van de 

schaal is .92. Dit instrument wordt weergegeven in bijlage. 
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3.4. Gedragsvariabelen 

Er werden drie gedragsvariabelen gemeten, namelijk: het huidig eetgedrag met betrekking 

tot vlees consumeren, de hoeveelheid vegetarische producten dat men eet en de bereidheid 

om vegetarische producten te eten.   

  Huidige vleesconsumptie: Er werd gevraagd om aan te duiden hoe vaak ze vlees aten. 

Hiervoor werd een 5-punten Likertschaal gebruikt (nooit/zelden, ongeveer één keer per jaar/ 

soms, maandelijks / regelmatig, wekelijks/ heel vaak, bijna dagelijks).   

  Huidige consumptie van vegetarische producten: De participanten moesten aangeven 

in welke mate ze vegetarische producten eten. Hiervoor werd een 5-punten Likertschaal 

gebruik (nooit/zelden, ongeveer één keer per jaar/ soms, maandelijks / regelmatig, 

wekelijks/ heel vaak, bijna dagelijks).  

  De bereidheid om vegetarische producten te eten: Er werd gevraagd om aan te 

duiden in welke mate de mensen de intentie hebben om af en toe vegetarisch te eten. 

Hiervoor maakten we gebruik van een 5-punten Likertschaal. De vijf items waren: ‘Ik heb al 

overwogen om minder vlees te eten’, ‘Ik heb ooit al overwogen om vegetariër te worden’, ‘Ik 

wil wel eens een vegetarische maaltijd bestellen op restaurant’, ‘Indien ik op restaurant zou 

gaan met een groep mensen die allemaal een vegetarische maaltijd bestellen, zou ik zelf 

toch een vleesmaaltijd bestellen’ (omgekeerd gescoord), ‘Indien ik op reis zou gaan naar een 

land waar de meerderheid van de bevolking vegetarisch eet, zou ik moeite hebben om me 

daaraan aan te passen’ (omgekeerd gescoord). De Cronbach’s alpha voor deze schaal wijst 

op een hoge interne consistentie met α = .78. Dit instrument wordt weergegeven in bijlage. 

5. Statistische analyse 

  Aan de hand van een correlationele analyse, onderzoeken we of er een verband is 

tussen de morele variabelen en de gedragsvariabelen (hypothesen 1 & 2). Vervolgens 

onderzoeken we de mediërende rol van ethische opinies  in de relatie tussen morele 

identiteit en de afhankelijke variabelen (hypothese 3), alsook in de relaties tussen morele 

oplettendheid en de afhankelijke variabelen (hypothese 4). Dit doen we door na te gaan of 

er voldaan is aan de voorwaarden voor mediatie zoals vooropgesteld door Baron en Kenny 

(1986) aan de hand van lineaire regressies. Tenslotte testen we of morele identiteit de 

relatie tussen ethische opinies en de afhankelijk variabelen modereert (hypothese 5) tevens 
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met behulp van lineaire regressies.     

Alle analyses werden uitgevoerd met het statistische programma SPSS, versie 19.0.  
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III. Resultaten 

1. Correlaties tussen de variabelen 

  Alle correlaties worden weergegeven in tabel 1. De variabelen morele identiteit en 

morele oplettendheid zijn zwak met elkaar gecorreleerd. Dit bevestigt dat ondanks de 

theoretische verwantheid, het twee aparte begrippen zijn. Dit is in lijn met de bevindingen 

van Reynolds (2008). Morele identiteit is niet significant gerelateerd aan de afhankelijke 

variabelen, noch de schaal internalisatie, noch symbolisatie blijken significant te correleren 

met één van de drie gedragsvariabelen. Hieruit concluderen we dat er geen evidentie werd 

gevonden voor hypothese 1, waarin werd gesteld dat morele identiteit samenhangt met de 

afhankelijke variabelen. De correlaties tussen ethische opinies en morele identiteit zijn ook 

niet significant (tabel1).   

  Morele oplettendheid daarentegen correleert wel met de gedragsvariabelen. 

Perceptuele morele oplettendheid heeft een positief significant verband met de afhankelijke 

variabelen de consumptie van vegetarische producten en de bereidheid om vegetarische 

producten te eten. Ook met de opinievariabelen sociale en milieuethiek correleert 

perceptuele morele oplettendheid. Reflectieve morele oplettendheid hangt ook positief 

samen met de bereidheid om vegetarische producten te eten en de frequentie dat men 

vegetarisch eet. Tevens is er ook een verband tussen reflectieve morele oplettendheid en 

ethische opinies in verband met dierenethiek en sociale en milieuethiek (tabel 1). We 

hebben we hier evidentie voor onze tweede hypothese: Morele oplettendheid correleert 

positief met de gedragsvariabelen, enkel met de variabele huidige vleesconsumptie is er 

geen significant verband.   

  De variabelen opinies (dierenethiek en sociale en milieuethiek) hangen positief en 

significant samen met de gedragsvariabelen bereidheid om vegetarische producten te eten 

en de consumptie van vegetarische producten. Met de variabele vlees eten is er een 

negatieve samenhang (tabel 1). 
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Tabel 1. Beschrijvende statistiek en Correlaties tussen de morele variabelen, de ethische opinies en de 

gedragsvariabelen 

 

 

 

 

  1   2   3 4 5 6 7 

M SD 1a 1b 2a 2b 

1. Morele 

oplettendheid 

3.03 .64 - .90** .85** .18* .15* .14 .12 .26** .24** -;07 .30** 

 a. Perceptie 2.90 .68  - .54** .16* .16* .09 .07 .16* .16* -.01 .15* 

 b. Reflectie 3.24 .79   - .14* .10 .14* .16* .31** .27** -.14 .41** 

2. Morele identiteit 3.59 .59    - .85** .78** .01 .13 .02 .07 .02 

 a. Symbolisatie 3.06 .66     - -.33** -.03 .08 -.00 .05 .07 

 b. Internalisatie 4.12 .56      - .06 .13 .04 .07 -.04 

3. Dierenethiek 2.84 .86       - .52** .56** -.27** .37** 

4. Sociale en 

milieuethiek 

3.12 .81        - .57** -.32** .54** 

5. Vegetarische 

bereidheid 

3.28 .87         - -.32** .52** 

6. vleesconsumptie 4.47 .67          - .47** 

7. Consumptie 

vegetarische 

producten 

2.42 1.14           - 

** p < 0.01 , *p <  0.05, M= gemiddelde, SD= standaarddeviatie, β= gestandaardiseerde regressiegewichten  

 

2. Mediatie analyse 

  Om na te gaan of er een mediatie-effect is, moet er voldaan zijn aan vier 

voorwaarden (Baron & Kenny, 1986). De eerste conditie is dat de onafhankelijke variabele 

een significant effect moet hebben op de afhankelijke variabele (voorwaarde 1). De tweede 

voorwaarde is dat de onafhankelijke variabele ook een significant effect moet hebben op de 

mediator (voorwaarde 2). Deze mediator moet op zijn beurt weer een significant effect 

hebben op de afhankelijke variabele, indien gecontroleerd wordt voor het effect van de 

predictor (voorwaarde 3). De vierde en tevens laatste voorwaarde stelt dat het effect van de 

predictor moet verdwijnen of afnemen wanneer de mediator mee wordt opgenomen in de 
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analyse (voorwaarde 4). Zowel voor morele identiteit als morele oplettendheid zijn we 

nagegaan of er sprake was van mediatie-effecten. 

Hypothese 3:  Iemand die hoog scoort op de variabele morele identiteit (a: internalisatie, 

b: symbolisatie)  zal sterkere opinies hebben ten voordele van sociale, dieren- en 

milieuethiek wat er voor zal zorgen dat hij/zij minder vaak vlees consumeert, vaker 

vegetarische producten consumeert en bereid is om vegetarisch te eten  

 Zoals hierboven besproken, was er geen significant verband tussen morele identiteit 

en de afhankelijke variabelen, noch met de mediator opvattingen. Aangezien voorwaarde 1 

en voorwaarde 2 niet vervuld werden, konden we hier niet uitgaan van een mediatie-effect. 

Hypothese 3 werd niet ondersteund door de verzamelde data.  

Hypothese 4: Iemand die hoog scoort op de variabele morele oplettendheid (a: 

perceptuele, b: reflectieve) zal een sterkere opinie hebben ten voordele van sociale, 

dieren- en milieuethiek en hierdoor zal die minder frequent vlees consumeren, vaker 

vegetarische producten eten en meer bereid zijn om vegetarisch te eten   

  In voorwaarde 1 werd er gesteld dat er een significant verband moest zijn tussen de 

predictoren perceptuele morele oplettendheid en reflectieve morele oplettendheid en de 

afhankelijke variabelen vleesconsumptie, consumptie van vegetarische producten en 

bereidheid tot het eten van vegetarisch producten. Om dit na te gaan voerden we drie 

lineaire regressies uit, met telkens een andere afhankelijk variabele. De resultaten hiervan 

worden weergegeven in tabel 2. Enkel voor de variabele reflectieve morele oplettendheid 

werden er significante verbanden gevonden. De relaties tussen reflectieve morele 

oplettendheid en de afhankelijk variabelen consumptie van vegetarische producten en 

bereidheid tot vegetarisch eten waren positief. Met de variabele vlees eten was er een 

negatief verband- d.w.z. hoe meer men nadenkt over morele zaken, hoe minder vaak men 

vlees eet. Alle drie de relaties waren significant. Voorwaarde 1 werd dus vervuld voor de 

variabele reflectieve morele oplettendheid. De variabele perceptuele morele oplettendheid 

had met geen enkele van de uitkomstvariabelen een significant verband. Aangezien hierdoor 

voorwaarde 1 voor perceptuele morele oplettendheid niet voldaan werd, gingen we deze 

verder niet meer toetsten. Wel hebben we in verdere lineaire regressies om de effecten van 

reflectieve morele oplettendheid te toetsen de variabele behouden, ter controle.   

  Om voorwaarde 2 te vervullen moest er een significant verband zijn tussen 
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reflectieve morele oplettendheid en de ethische opvattingen. Om dit te testen voerden we 

twee lineaire regressies uit met telkens een andere opinievariabele als afhankelijke 

variabele. De resultaten zijn weergegeven in tabel 2. Reflectieve morele oplettendheid had 

een significante relatie met zowel sociale en milieuethiek als dierenethiek. Voorwaarde 2 

werd voldaan voor beide mediatoren en reflectieve morele oplettendheid. 

Tabel 2. Lineaire regressies van perceptuele morele oplettendheid en reflectieve morele oplettendheid op de 

gedragsvariabelen en op de ethische opinievariabelen 

 Reflectieve morele oplettendheid Perceptuele morele oplettendheid 

 Β β 

vleesconsumptie -.19* 0.10 

Consumptie vegetarische producten .46** -.10 

Bereidheid om vegetarisch te eten 

 

.26** .16 

Sociale & milieuethiek .32** -.01 

Dierenethiek .17+ -.03 

Noot. ** p < 0.01, * p < 0.05, + p = 0.05, β= gestandaardiseerde regressiegewichten  

 

  Voorwaarde 3 en 4 toetsten we samen met behulp van 3 lineaire regressies. De 

onafhankelijk variabelen waren telkens reflectieve morele oplettendheid, perceptuele 

morele oplettendheid, dierenethiek en sociale en milieuethiek. De afhankelijke variabelen 

waren respectievelijk vleesconsumptie, consumptie van vegetarische producten  en de 

bereidheid om vegetarisch te eten. De resultaten zijn weergegeven in tabel 4.   

  Voorwaarde 3 stelt dat er na controle voor de predictor morele oplettendheid, een 

effect moest zijn van de mediator ethische opvattingen op de afhankelijk variabele gedrag. 

De variabele sociale en milieuethiek had na controle voor de morele variabele nog steeds 

significante verbanden met de variabelen vleesconsumptie, consumptie van vegetarische 

producten en de bereidheid om vegetarisch te eten. Dierenethiek daarentegen bleef een 

significante relatie behouden met de variabelen bereidheid om vegetarisch te eten, maar 

had slechts een marginale relatie met de variabelen vlees eten en vegetarisch eten (tabel 3). 

Voorwaarde 3 werd hierbij voldaan voor de predictor reflectieve morele oplettendheid.   
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Tabel 3. Lineaire regressies van perceptuele morele oplettendheid en reflectieve morele oplettendheid en de 

ethische opinievariabelen op de gedragsvariabelen 

 Reflectieve morele 

oplettendheid 

Perceptuele morele 

oplettendheid 

Sociale & 

milieuethiek 

Dierenethiek 

 β Β β β 

Vlees eten -.09° .09 -.22** -.15° 

Vegetarisch eten .31** -.09 .40** .13° 

Bereidheid om 

vegetarisch te eten 

 

.12° -.01 .35** .38** 

Noot. ** p < 0.01, * p < 0.05, ° p ≤ 0.07 = marginaal significant, β= gestandaardiseerde regressiegewichten 

 

  De laatste voorwaarde die vervuld diende te worden, was voorwaarde 4. Volgens 

deze moest de relatie tussen de morele variabelen en de uitkomstvariabelen afnemen of 

verdwijnen na controle voor de ethische opinievariabelen. De verbanden tussen reflectieve 

morele oplettendheid en de variabelen vleesconsumptie, consumptie van vegetarische 

producten en bereidheid om vegetarisch te eten, namen allemaal af na controle voor de 

ethische opinievariabelen (tabel 4). Voorwaarde 4 werd dus ook vervuld. Het verband tussen 

de variabele consumptie van vegetarische producten en reflectieve morele oplettendheid 

bleef significant, de verbanden tussen de morele component en vleesconsumptie en 

bereidheid om vegetarisch te eten werden marginaal significant (tabel 4). De relatie tussen 

reflectieve morele oplettendheid en de afhankelijk variabele omtrent eetpatroon werd dus 

niet alleen verklaard door de mediatoren dierenethiek en sociale en milieuethiek. Er was 

sprake van een partiële mediatie. 

Tabel 4. Vergelijking van de regressie analyses van de morele variabelen op de gedragsvariabelen voor en na 

controle van de ethische opinievariabelen 

 Reflectieve morele oplettendheid 

 Zonder controle Na controle 

   

 β β 

   

Vlees eten -.19* -.09° 

Vegetarisch eten .46** .31** 

Bereidheid om .26** .12° 
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vegetarisch te eten 

 

Noot. ** p < 0.01, * p < 0.05, ° p ≤ 0.07 = marginaal significant, β= gestandaardiseerde regressiegewichten 

 

  We kunnen dus besluiten dat er evidentie te vinden is voor een mediatie-effect 

tussen reflectieve morele oplettendheid en vleesconsumptie, consumeren van vegetarische 

producten en bereidheid vegetarisch te eten door opinies rond dierenethiek en sociale en 

milieuethiek. Dit wil zeggen dat mensen die vaker reflecteren over morele zaken, een 

sterkere mening hebben over hoe we ethisch verantwoord met dieren moeten omgaan en 

hierdoor minder vaak vlees consumeren, frequenter vegetarische producten consumeren,en 

bereid zijn om vegetarisch te eten.  

3. Moderatie analyse 

Hypothese 5: Iemand die een sterke ethische opinie heeft ten voordele van dieren, sociale 

& milieuethiek zal vooral minder vlees consumeren, meer vegetarisch producten 

consumeren en meer bereid zijn om vegetarische producten te eten, als deze persoon 

hoog scoort op de variabele morele identiteit (a: internalisatie, b: symbolisatie).  

  Om een moderatie-effect na te gaan, was het nodig dat we de scores van de 

onafhankelijk variabelen en van de moderator centreerden. Vervolgens vermenigvuldigden 

we ze om zo de interactie factoren te bekomen (Aiken & West, 1991). Tenslotte voerden we 

zes maal een lineaire regressie uit.   

  In de eerste regressie was de afhankelijk variabele consumptie van vegetarische 

producten en waren de predictoren morele identiteit (internalisatie & symbolisatie schaal), 

opinies over dierenethiek en hun twee interactietermen (MI-i x dierenethiek & MI-s x 

dierenethiek). Uit de test bleek een significant hoofdeffect van opinies omtrent dierenethiek 

(β = .40 , p < .01). Dit wil zeggen dat men frequenter vegetarische producten zal consumeren 

indien men een sterkere opinie omtrent dierenethiek bezit. En bovendien was er sprake van 

een significante interactie tussen de schaal symbolisatie van morele identiteit en 

dierenethiek (β = .21, p < .01) (figuur 1). De Simple Slope analyse bevestigde dat 

dierenethiek positief gerelateerd was aan het eten van vegetarische producten voornamelijk 

bij hoog scorers op de symbolisatieschaal van morele identiteit (β = .60, p < .001.), maar ook 

bij laag scorers op diezelfde schaal (β = .20, p < .05). Indien men hoog scoort op symbolisatie 
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zal de opinie die men heeft omtrent dierenethiek meer invloed hebben op de frequentie 

vegetarisch dat men eet.  

 

  

 

  De tweede regressie bestond uit de afhankelijke variabele vleesconsumptie en de 

onafhankelijke variabelen morele identiteit (internalisatie & symbolisatie), dierenethiek en 

hun interactie termen (MI-i x dierenethiek & MI-s x dierenethiek).  Hieruit bleek enkel een 

hoofdeffect van opinies over dierenethiek, deze was negatief (β = -.28, p < .001). Met andere 

woorden indien men een sterke opinie heeft omtrent dierenethiek zal men minder frequent 

vlees consumeren.   

  De derde regressie bestond uit dezelfde predictoren maar had als afhankelijk 

variabelen de bereidheid om vegetarisch te eten. Ook hier was er een hoofdeffect van 

ethische opinies over dierenethiek (β= .57, p < .001).) Dit houdt in dat men meer bereid is 

om vegetarisch te eten als men een sterkere ethische opinie heeft omtrent dierenethiek. Er 

was ook een marginale significantie van de interactie term met de schaal symbolisatie (β 

=.13, p < .10). De Simple Slope analyse bevestigde dat dierenethiek positief samenhing met 

de variabele bereidheid om vegetarisch te eten voornamelijk bij hoge scorers op de 

symbolisatie schaal van morele identiteit (β = .69, p < .001), maar tevens bij laag scorers op 

deze schaal (β = .45, p < .001) (figuur 4). Dit betekent dus dat mensen die hoog scoren op 

symbolisatie, indien ze een sterke ethische opinie omtrent dierenethiek bezitten, meer 
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Figuur 4. Dierenethiek x morele identiteit- symbolisatie interactie in het voorspellen van de frequentie van eten van het van 

vegetarische producten door vleeseters. 
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bereid zullen zijn om vegetarische producten te eten dan mensen die laag scoren op 

symbolisatie.  

  

 

  In de vierde regressie waren de ingevoerde onafhankelijke variabelen morele 

identiteit   (symbolisatie & internalisatie), ethische opinies over sociale & milieuethiek en 

hun interactie termen. De responsvariabele was de mate waarin mensen vegetarisch 

producten consumeren. Er is enkel een hoofdeffect van de variabele sociale & milieu 

ethische opvattingen  (β= .55, p < .001). Dit wil zeggen dat mensen die een sterke ethische 

opinie hebben m.b.t. sociale en milieuethiek frequenter vegetarisch zullen eten.   

  De vijfde regressie bevatte dezelfde predictor variabelen als in regressie vier. De 

afhankelijk variabele is vlees eten. Geen enkele interactie term bleek significant. Er was wel 

een hoofdeffect van sociale en milieu ethische opvattingen, deze was in de verwachte 

richting (β= -.34, p < .001). Met andere woorden mensen die een sterke ethische opinie 

hebben m.b.t. sociale en milieuethiek zullen minder frequenter vlees consumeren.  

  De laatste regressie had tevens dezelfde onafhankelijk variabelen als de twee 

voorgaande regressies. De afhankelijke variabele hier was de bereidheid om vegetarisch te 

eten. Ook hier was er weer enkel een hoofdeffect van de variabele opvattingen (β= .58, ρ < 

.001). Dit betekent dat mensen die een sterke ethische opinie hebben over sociale en 

milieuethiek meer bereid zijn om vegetarisch te eten.  

1 

2 

3 

4 

5 

Low Dierenethiek High Dierenethiek 

B
er

ei
d

h
ei

d
 o

m
 v

eg
et

ar
is

ch
 t

e 
et

en
 

Low MI 

symbolisatie 

High MI 

symbolisatie 

Figuur 5. Dierenthiek x morele identiteit- symbolisatie interactie in het voorspellen van de bereidheid om vegetarisch te eten 



30 
 

  We vonden evidentie voor twee interactie-effecten die in de lijn liggen van onze 

verwachtingen (hypothese 5b). De schaal symbolisatie van morele identiteit fungeert als een 

moderator tussen zowel opinies omtrent dierenethiek en de frequentie dat men vegetarisch 

producten consumeert en wederom ethische opinies omtrent dierenethiek en de bereidheid 

van iemand om vegetarisch te eten. 
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IV. Discussie 

1. Bespreking van de onderzoeksresultaten 

  Er werden in dit onderzoek vijf doelstellingen vooropgesteld. Eerst gingen we na of er 

een verband was tussen de morele variabelen en de gedragsvariabelen. Zowel voor morele 

identiteit als morele oplettendheid werd er een sterk positieve relatie verwacht met het 

consumeren van vegetarische producten en de bereidheid tot het eten van vegetarisch 

voedsel. Met de variabele vleesconsumptie werd er een sterk negatief verband verwacht.  

In tegenstelling tot onze verwachtingen hing morele identiteit (a: internalisatie, b: 

symbolisatie) niet significant samen met de gedragsvariabelen. Hypothese 1 werd niet 

ondersteund door onze resultaten. Deze bevindingen stemmen niet overeen met voorgaand 

onderzoek, waar men evidentie vond voor een significant negatief verband  tussen vlees 

eten en moraliteit (Fessler & Navarrete, 2003; Berndsen & Van der Pligt, 2005; Ruby & 

Heine, 2011). Eveneens zijn de verwachtingen niet in lijn met voorgaande studies waarin 

men positieve verbanden vond tussen morele identiteit en moreel gedrag  (Shao et al., 

2011).   

  Tussen morele oplettendheid  (a: perceptuele, b: reflectieve) en het consumeren van 

vegetarische producten en de bereidheid om vegetarisch te eten werden er wel positieve 

significante verbanden gevonden. Uit de regressie analyse bleek dat er voornamelijk een 

verband is tussen de twee gedragsvariabelen en reflectieve morele oplettendheid 

(hypothese 2b). Dit zouden we kunnen verklaren door middel van Reynolds (2008) zijn 

bevindingen dat perceptuele morele oplettendheid eerder samenhangt met gedrag dat leidt 

tot het verwerken van informatie. Daarentegen reflectieve morele oplettendheid zou eerder 

correleren met gedrag dat een actie inhoudt. De gedragsvariabelen die wij gebruikt hebben, 

peilden naar mensen hun dagelijkse activiteiten. In de correlationele analyse werd er geen 

relatie gevonden tussen reflectieve morele oplettendheid en vleesconsumptie. Echter, later 

in het onderzoek werd er wel evidentie voor dit verband gevonden in de lineaire regressie 

van morele oplettendheid op de gedragsvariabelen (hypothese 2b). Hierbij werd 

gecontroleerd voor de variabele morele identiteit.   

  De derde en de vierde vooropgestelde doelen waren om na te gaan of er sprake was 

van enige mediatie-effecten.  In hypothese 3 werd gesteld dat de relatie tussen morele 
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identiteit en de drie gedragsvariabelen gemediëerd werd door de ethische opinievariabelen. 

Deze hypothese werd door de resultaten niet bevestigd. Morele identiteit hing noch samen 

met de gedragsvariabelen, noch met de veronderstelde mediatoren ethische opinies. Er 

werd dus geen evidentie gevonden voor de stelling dat mensen die moraliteit als een 

belangrijk deel van hun zelf beschouwen, meer bezwaren hebben wat betreft onze omgang 

met dieren. Waardoor ze bovendien minder vaak vlees consumeren, vaker vegetarisch 

producten eten, en meer bereid zijn om vegetarisch te eten. Ondanks deze resultaten zijn er 

in de literatuur talrijke evidenties te vinden voor andere variabelen die de relatie tussen 

morele identiteit en moreel gedrag mediëren (Shao et al., 2008; Detert et al., 2008; Aquino, 

Mcferran, & Laven, 2011).    

  Hypothese 4 stelde dat er een mediërende effect zou zijn van ethische opinies op de 

relatie tussen morele oplettendheid (a: perceptuele, b: reflectieve) en eetgewoonten. Deze 

werd grotendeels bevestigd. Uit de resultaten blijkt dat de ethische opinies mediatoren zijn, 

maar enkel voor het reflectieve luik van morele oplettendheid (hypothese 4b). De relaties 

van reflectieve morele oplettendheid met de afhankelijk variabelen bleven significant na 

controle voor de effecten van de mediators. De relatie tussen reflectieve morele 

oplettendheid en de variabelen vlees eten en bereidheid om vegetarisch te eten werd dan 

randsignificant en de relatie tussen de morele component en vegetarische producten eten 

bleef significant. Er was dus slechts sprake van een partiële mediatie, aangezien er los van de 

mediatie ook een rechtstreeks verband was tussen reflectieve morele oplettendheid en 

eetgewoonten. Dit rechtstreekse verband werd reeds onderzocht door Reynolds (2008). Hij 

vond evidentie voor de link tussen morele oplettendheid en algemeen moreel gedrag. In 

tegenstelling tot Reynolds (2008) hebben wij ons beperkt tot moreel gedrag met betrekking 

tot  vleesconsumptie en vegetarisme.  Deze beide studies bieden evidentie voor een 

algemene link tussen morele oplettendheid en moreel gedrag. Hoewel Reynolds (2008) zich 

beperkte tot de rechtstreekse relatie van morele oplettendheid met moreel gedrag, 

onderzochten wij ook indirecte verbanden. Dit deden we door de mediatie van 

opinievariabelen tussen morele oplettendheid en de gedragsvariabelen na te gaan.  

  De vijfde en laatste doelstelling was om te onderzoeken of er al dan niet een 

moderatie-effect van de variabele morele identiteit op de relatie tussen ethische opinies en 

eetgewoonten aanwezig was. We verwachtten dat iemand die hoog scoort op de 

opinievariabelen, indien men  hoog scoort op morele identiteit (a: internalisatie, b: 
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symbolisatie), minder vlees consumeert, frequenter vegetarische producten eet en meer 

bereid is om vegetarisch te eten. Dit in tegenstelling tot iemand die laag scoort op de morele 

component. Uit de resultaten bleek enkel een significant resultaat voor de moderatie van de 

schaal symbolisatie op de relatie tussen opinies omtrent dierenethiek en het consumeren 

van vegetarische producten (hypothese 5b). Dit wil zeggen dat mensen die pleiten voor een 

ethisch verantwoorde behandeling van dieren, meer vegetarische producten zullen 

consumeren, indien ze graag hun morele trekken aan de buitenwereld tonen. Dit in 

tegenstelling tot mensen die daar minder behoefte aan hebben. Daarnaast was er nog een 

marginaal significant interactie-effect. Mensen die hoog scoren op de variabele dierenethiek 

zullen meer bereid zijn om vegetarisch producten te consumeren indien ze hoger scoren op 

de schaal symbolisatie van morele identiteit.  Deze bevindingen sluiten aan bij het 

onderzoek van Reynolds en Ceranic (2007). Deze vonden al eerder dat morele identiteit 

fungeert als een moderator tussen moreel oordeel en moreel gedrag, indien de sociale 

consensus laag was. Wij hebben gekeken naar het specifieke geval van vleesconsumptie en 

vegetarisme. Dit zijn beide omstreden onderwerpen en kennen bijgevolg een lage sociale 

consensus. Daarenboven worden er wijd uiteenlopende morele opinies gevormd omtrent 

sociale, dieren –en milieuethiek. Net zoals Reynolds en Ceranic (2007) vonden wij evidentie 

voor deze moderatie.   

  Er zijn ook nog een aantal hoofdeffecten gevonden. Mensen die hoog scoren op de 

opinievariabelen zullen minder frequent vlees eten, vaker vegetarische producten eten en 

meer bereid zijn om vegetarisch te eten. Dit strookt met de literatuur waaruit blijkt dat 

mensen die moreel bezorgd zijn om dieren, minder geneigd zijn om vlees te eten (Berndsen 

& Van der Plight, 2004; Hoogland, et al., 2005). Bovendien was er een significante positieve 

relatie tussen sociale en milieuethiek en morele oplettendheid. Tussen de opinievariabele en 

morele identiteit werd dit verband niet gevonden. Dit is niet in overeenstemming met de 

resultaten van Miller en Schlenker (2011). Uit hun studie bleek enige evidentie voor de 

samenhang tussen morele identiteit en ethische overtuigingen. Zij vonden dat mensen die 

zichzelf als moreel beschouwden, eerder morele criteria gebruikten om andere te 

beoordelen (Miller & Schlenker, 2011). 

2. Sterktes en beperkingen van het onderzoek 
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  Onze steekproef had een behoorlijke grootte. Tevens was er een grote range in 

leeftijd , de jongste deelnemer zijnde 14 jaar en de oudste 61 jaar. Ongeveer 2/3 van de 

steekproef betreft vrouwen. Deze meerderheid valt te verklaren vanuit de invalshoek dat 

het voornamelijk vrouwen lijken te zijn die de voorkeur geven aan een vegetarische 

levensstijl (Jensen & Holm, 1999; Holm & Mohl, 2000). Daarenboven is het belangrijk op  te 

merken dat 75% van onze participanten een diploma heeft van het hoger onderwijs. 

Rekening houdend met het feit dat in 2010 slechts 20% van de Belgische bevolking tussen de 

15 en de 64 een diploma van het hoger onderwijs hadden (www.Statbel.fgov.be), kunnen we 

spreken van een oververtegenwoordiging van hooggeschoolde  Belgen in onze steekproef.   

  

  Deze studie levert zijn bijdrage aan de groeiende literatuur over de relatie tussen 

moraliteit en eetgewoonten met betrekking tot plantaardige en dierlijke producten. We 

maakten gebruik van de specifieke variabelen morele identiteit en morele oplettendheid in 

relatie tot het consumeren van vlees, het eten van vegetarische producten en het bereid zijn 

om vegetarisch te eten. Onze studie is één van de eerste die deze specifieke verbanden 

onderzocht, daarenboven bekeken we ook de variabele ethische opinies en onderzochten 

we hoe deze drie variabelen zich tot elkaar verhouden. Wij vonden bijkomende evidentie 

voor de link tussen morele identiteit en moreel gedrag. Net zoals Reynolds en Ceranic (2007) 

vonden we dat morele identiteit fungeert als een moderator tussen morele opinies en 

moreel gedrag, indien de sociale consensus laag is. En we hebben de kennis over het 

concept morele oplettendheid van Reynolds (2008) uitgebreid. We vonden namelijk meer 

evidentie voor de relatie tussen morele oplettendheid en morele daden. Daarenboven 

ontdekten we een mediërende rol van opinies. Met dit onderzoek hebben we dus 

bijgedragen aan de bestaande kennis omtrent moraliteit en de link met ethische 

overtuigingen en moreel gedrag. Het helpt ons beter begrijpen in welke mate en op welke 

manier moraliteit en mensen hun voedingskeuze samenhangen.  

   

  Naast sterktes zijn er ook een aantal beperkingen aan dit onderzoek. Een belangrijke 

beperking is dat het een cross-sectioneel onderzoek betreft. Met als gevolg dat er geen 

oorzakelijke verbanden aangetoond kunnen worden (Herzog, 1996). Van de significante 

relaties die we in deze studie gevonden hebben, kennen we de richting niet. Zo weten we 

bijvoorbeeld niet of morele oplettendheid ervoor zorgt dat men minder vaak vlees eet, of 

http://www.statbel.fgov.be/
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dat een persoon meer moreel oplettend zal worden nadat deze zijn vleesconsumptie heeft 

verminderd. Vermoedelijk gaat het hier om een bidirectioneel verband tussen moraliteit en 

moreel gedrag. Ook in de literatuur is evidentie voor beide richtingen te vinden (hardy & 

Carlo, 2005). Sommige onderzoekers gingen er vanuit dat moraliteit een rol speelt in het 

motiveren van moreel gedrag (bijv., Blasi, 1983; Hoffman, 2000). Andere toonde aan dat 

prosociaal gedrag mogelijks een invloed had op moraliteit (Pratt, Hunsberger, Pancer, & 

Allisat 2003). Zo toonden Pratt et al. aan dat individuen over een periode van twee jaar 

zichzelf als meer moreel gingen beschouwen, na het uitvoeren van vrijwilligerswerk 

gedurende die twee jaar. Het zou kunnen dat het effect van moraliteit op eetgewoonten 

voornamelijk in het begin groot is. In dit geval zou iemand die zichzelf meer als een moreel 

persoon begint te beschouwen, eerder geneigd zijn om zijn eetstijl aan te passen dan 

iemand die niet diezelfde transformatie doormaakt. Dit sluit aan bij de studies waarin men 

mensen aan de hand van priming eerst gevoelig maakt voor morele stimuli en vervolgens in 

een situatie plaatst waar men al dan niet moreel kan reageren (Reed et al., 2007; Berndsen 

& Van der Pligt, 2005). Omgekeerd, lijkt minder voor de hand liggend aangezien er andere 

redenen zijn om te stoppen met vlees eten, bijvoorbeeld gezondheid. Het lijkt niet 

waarschijnlijk dat iemand die mindert met vlees eten om zijn cholesterol te verlagen, zich 

meteen zal focussen op de morele aspecten van de consumptie van vlees en vegetarische 

producten. Echter, na een periode zonder vlees, zou het kunnen dat de persoon in kwestie 

op zoek zal gaan naar meerdere motieven die zijn nieuwe eetgewoonten kunnen 

ondersteunen.  

  Een tweede beperking van onze studie heeft te maken met het feit dat we onze 

gegevens hebben bekomen aan de hand van een vragenlijst. De participanten moesten 

zichzelf beoordelen, dit zijn subjectieve rapporteringen. Daarenboven kunnen we er niet met 

100% zekerheid van uitgaan dat elke respondent naar waarheid heeft geantwoord en zich 

niet gediend heeft van sociaal wenselijke antwoorden. Er zit dus mogelijks een vertekening 

op de resultaten, hier dienen we ons bewust van te zijn.  

  Ten derde is er vermoedelijk een plafond effect te bespeuren van de afhankelijke 

variabele vleesconsumptie. Om deze variabele te meten, maakte we gebruik van slechts één 

item. Mensen moesten aangeven in welke mate ze vlees eten. De antwoordmogelijkheden 

gingen van nooit tot dagelijks. Echter, moesten we meer informatie hebben over de 

hoeveelheid vlees per dag dat men eet, zouden we meer kunnen differentiëren tussen de 
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verschillende vleeseters. Bovendien zou er vermoedelijk een grotere impact zijn van de 

variabele vleesconsumptie. Voor toekomstig onderzoek kan men bijvoorbeeld beter de 

antwoordoptie dagelijks opsplitsen in 1x per dag, 2x per dag en 3x per dag of meer.  

3. Suggesties voor toekomstig onderzoek 

   Voor toekomstig onderzoek zou het ook interessant kunnen zijn om naar andere 

morele componenten te gaan kijken. In deze studie hebben we ons beperkt tot morele 

oplettendheid en morele identiteit. Uit de literatuur is al gebleken dat tevens morele emotie 

en moreel redeneren ons gedrag kunnen beïnvloeden (Carlo, 2006; Eisenberg, Fabes, & 

Spinrad, 2006; Hardy, 2006).   

  Zoals hierboven reeds vermeld wordt, kan men met een cross-sectionele studie 

onmogelijke de causaliteit onderzoeken. Men zou in toekomstig onderzoek kunnen opteren 

voor een longitudinale studie om zo meer zekerheid te krijgen over de richting van de 

relaties. Eventueel kan men hiervoor ook gebruik maken van een experimenteel opzet. Men 

zou ervoor kunnen opteren de morele focus van mensen tijdelijk te verhogen en vervolgens 

na gaan wat de gevolgen hiervan zijn op de consumptie van plantaardige en dierlijke 

producten (vgl. Berndsen & Van der Plight, 2005).  

4. Conclusie 

  De afgelopen jaren is het al dan niet eten van dierlijke producten een hot issue 

geworden. Vandaag de dag zien we dat veel mensen hun eetpatroon veranderen en hun 

vleesconsumptie verminderen. We zijn dit onderzoek begonnen met de vraag waarom 

mensen zo verschillen in hun consumptie van dierlijke en plantaardige producten en wat de 

rol van morele variabelen hierin precies kon zijn. We vonden uiteindelijk evidentie voor een 

rechtstreeks verband tussen morele oplettendheid en eetgewoonten, daarnaast was er ook 

sprake van een mediatie door ethische opinies. Morele identiteit bleek niet rechtstreeks 

samen te hangen met de mate waarin men vlees of vegetarisch eet. Wel is het een 

moderator op de relatie van opinies over dierenethiek en het eten van vegetarische 

producten. We vonden ook significante relaties tussen alle opinievariabelen en de 

gedragsvariabelen. De causaliteit van deze verbanden is echter nog niet gekend. Onze 

resultaten tonen duidelijk aan dat de morele aspecten van het leven en de keuzes die we 

maken wat betreft ons eetpatroon een belangrijke invloed op elkaar uitoefenen.  
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VI. Bijlagen 

Bijlage 1: Vragenlijst morele identiteit 

Hieronder staan enkele kenmerken die een persoon kunnen beschrijven. Neem even de tijd 
om je een beeld te vormen van deze persoon. 
  
  
VERZORGEND  
MEELEVEND  
RECHTVAARDIG  
VRIENDELIJK  
GUL  
HARDWERKEND  
BEHULPZAAM  
EERLIJK  
AARDIG  
  
  
Geef aan in hoeverre elk van onderstaande stellingen van toepassing zijn op JEZELF 
 
 Helemaal 

oneens 
oneens neutraal eens Helemaal 

eens 

1. Anderen kunnen zien dat ik bovenstaande kenmerken 
heb door mijn lidmaatschap in bepaalde groepen en 
organisaties 
 

1 2 3 4 5 

2. Het is niet echt belangrijk voor mij om de bovenstaande 
kenmerken te hebben  
 

1 2 3 4 5 

3. Ik draag vaak kleren die uitdragen dat ik iemand ben 
die bovenstaande kenmerken heeft 
 

1 2 3 4 5 

4. Het soort boeken en tijdschriften dat ik lees geeft aan 
dat ik de bovenstaande kenmerken heb 
 

1 2 3 4 5 

5. De dingen die ik in mijn vrije tijd doe (bijvoorbeeld mijn 
hobby’s) geven duidelijk aan dat ik de bovenstaande 
kenmerken heb 
 

1 2 3 4 5 

6. Ik zou me schamen om iemand met bovenstaande 
kenmerken te zijn 
 

1 2 3 4 5 

7. Het is een belangrijk deel van wie ik ben om iemand 
met bovenstaande kenmerken te zijn 
 

1 2 3 4 5 

8. Ik heb een sterke behoefte om de bovenstaande 
kenmerken te hebben 

1 2 3 4 5 
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9. Ik zou me goed voelen als ik iemand met de 
bovenstaande kenmerken was 
 

1 2 3 4 5 

10. Ik ben nauw betrokken bij activiteiten waar anderen 
uit kunnen afleiden dat ik de bovenstaande kenmerken 
heb 
 

1 2 3 4 5 

 

Bijlage 2: Vragenlijst morele oplettendheid 

Geef aan in welke mate je het eens bent met elk van onderstaande stellingen. 

 Helemaal 
oneens 

oneens neutraal eens Helemaal 
eens 

1. Ik word op alledaagse basis met ethische dilemma’s 
geconfronteerd. 
 

1 2 3 4 5 

2. Ik moet vaak een keuze maken tussen wat juist is om 
te doen versus wat fout is om te doen. 
 

1 2 3 4 5 

3. Ik moet vaak beslissingen nemen die significante 
ethische implicaties met zich meedragen. 
 

1 2 3 4 5 

4. Mijn leven bestaat uit een opeenvolging van het ene 
morele knelpunt na het andere. 
 

1 2 3 4 5 

5. Veel van de beslissingen die ik maak bestaan uit 
ethische dimensies. 
 

1 2 3 4 5 

6. Ik word bijna nooit met ethische dilemma’s 
geconfronteerd. (omgekeerd) 
 

1 2 3 4 5 

7. Ik kom vaak met ethische gebeurtenissen in contact. 
 

1 2 3 4 5 

8. Ik denk vaak na over de ethische implicaties van mijn 
beslissingen. 
 

1 2 3 4 5 

9. Ik denk bijna elke dag na over hoe moreel mijn acties  
    zijn  
 
 

1 2 3 4 5 

10. Ik merk dat ik vaak over ethische zaken nadenk. 
 

1 2 3 4 5 

11. Ik denk vaak na over de morele aspecten van mijn 
beslissingen. 

1 2 3 4 5 

      

 

Bijlage 3: Vragenlijst ethische opvattingen 
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Hieronder volgt een lijst met verschillende redenen waarom mensen kiezen om 

vegetarisch te eten of om minder vlees te eten. Geef voor iedere stelling aan in hoeverre je 

het eens of oneens bent met de stelling  

 Helemaal 
oneens 

oneens neutraal eens Helemaal 
eens 

1. Vlees eten veroorzaakt pijn en lijden bij dieren.  
 

1 2 3 4 5 

2. De productie van vlees brengt schade toe aan 
het milieu.  
 

1 2 3 4 5 

3. Vegetarisme biedt gedeeltelijk een oplossing 
voor het hongerprobleem in de wereld.  
 

1 2 3 4 5 

4. De productie van vlees draagt in belangrijke 
mate bij tot ontbossing, bodemerosie en 
watervervuiling.  
 

1 2 3 4 5 

5. Minder of geen vlees eten heeft een positieve 
invloed op het wereldvoedselprobleem. 
 

1 2 3 4 5 

 6. De lijdensweg die de dieren in de veeteelt 
moeten doorstaan tijdens hun leven en tijdens het 
slachtproces is ethisch onaanvaardbaar. 
 

1 2 3 4 5 

7.  Dieren doden om op te eten is onrechtvaardig. 
 

1 2 3 4 5 

 8. veeteelt zorgt voor een verspilling van grond, 
water en energie. 
 

1 2 3 4 5 

9. Door veevoedergewassen te vervangen door 
graangewassen voor menselijke consumptie 
kunnen veel meer mensen gevoed worden. 
 

1 2 3 4 5 

 

Bijlage 4: Vragenlijst bereidheid tot het eten van vegetarische producten 

Geef aan in welke mate je het eens bent met elk van onderstaande stellingen door één van 

de cijfers te omcirkelen. 

  Helemaal 
oneens 

oneens neutraal eens Helemaal 
eens 

1. Ik heb al overwogen om minder vlees te 
eten  
 

 
 
 

1 2 3 4 5 

2. Ik heb ooit al overwogen om vegetariër 
te worden  
 

 
 
 

1 2 3 4 5 

3. Ik wil wel eens een vegetarische maaltijd 
bestellen op restaurant  
 

 
 
 

1 2 3 4 5 
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4. Indien ik op restaurant zou gaan met een 
groep mensen die allemaal een 
vegetarische maaltijd bestellen, zou ik zelf 
toch een vleesmaaltijd bestellen  
 

 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 

5. Indien ik op reis zou gaan naar een land 
waar de meerderheid van de bevolking 
vegetarisch eet, zou ik moeite hebben om 
me 
daaraan aan te passen  
 

 
 
 
 

1 2 3 4 5 

      

 

 


