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Ondergetekende, Karen Moreaux geeft toelating tot het raadplegen van de masterproef 

door derden. 

 

Bij het afdrukken van deze masterproef werd er rekening gehouden met het milieu. De 

thesis werd dubbelzijdig afgedrukt op milieuvriendelijk papier.  
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Abstract 

In noodsituaties is het belangrijk dat er snel hulp wordt geboden. Om hulp te kunnen 

bieden, moet een toeschouwer eerst de situatie opmerken. In dit onderzoek werd 

nagegaan of het als slachtoffer of gewonde persoon, zin heeft om hulp te roepen, om de 

aandacht van de omstaanders te trekken. Deze vraag werd onder de loep genomen in 

een experimentele context met behulp van een aandachtstaak, namelijk de dot probe 

taak. In de dot probe taak werd er telkens een foto van een neutrale situatie en een foto 

van een hulpsituatie naast elkaar aangeboden. Voorafgaand aan de presentatie van de 

foto’s, werd er hulpgeroep of een neutraal zinsfragment aangeboden. Er werd verwacht 

dat hulpgeroep aandacht zal sturen naar de foto van een hulpsituatie. Deze voorspelling 

werd ook gevonden in de resultaten, maar enkel indien de afname individueel verliep. 

Bij een afname in groep verdween de aandachtbias bij hulpgeroep. Dit resultaat ligt in 

de lijn met het klassieke bystander effect (Darley & Latané, 1968; Latané & Darley, 

1968; Latane´ & Nida, 1981). De resultaten werden besproken op basis van relevante 

theorieën  en mogelijke pistes voor toekomstig onderzoek worden besproken.  
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Inleiding 

Stel je voor dat je door een  drukke winkelstraat aan het wandelen bent. Plots 

zakt er een voorbijganger in elkaar. Het is mogelijk dat je door omstandigheden deze  

voorbijganger niet opmerkt en geen hulp zal bieden. Misschien heb je het te druk, of is 

je aandacht afgeleid door een andere gebeurtenis. Indien je de voorbijganger wel hebt 

opgemerkt, is het nog niet bepaald of je deze persoon zal helpen. Het is mogelijk dat er 

al een groep omstaanders rond de voorbijganger is verzameld, waardoor je het niet meer 

nodig acht om ook hulp te bieden. Of misschien ben je bang om een fout te maken en 

durf je hierdoor geen hulp bieden. De reacties van personen in hulpsituaties zijn 

onderhevig aan allerlei omgevingsvariabelen. Hierdoor lijken ze op het eerste zicht 

onvoorspelbaar, terwijl dit net situaties zijn waarin het cruciaal om ze te begrijpen en te 

kunnen voorspellen. Al vele jaren proberen onderzoekers zicht te krijgen op de 

variabelen die mogelijks beïnvloeden of iemand al dan niet hulp zal bieden. Vooral in 

situaties met veel omstaanders, blijkt het gedrag van omstaanders moeilijk te 

voorspellen. Er werd vastgesteld dat de grootte van de groep omstaanders voor een 

groot deel zal meebepalen hoeveel hulp er wordt geboden (Darley & Latané, 1968; 

Latané & Darley, 1968). Hoe meer personen er aanwezig zijn in een situatie, hoe 

minder hulp er wordt geboden door personen. Dit effect wordt het ‘bystander effect’ 

genoemd (Darley & Latané, 1968; Latané & Darley, 1968; Latane´ & Nida, 1981).  

Hulpgedrag 

Om hulpgedrag te kunnen verklaren, stelden Latané en Darley (1970) een model 

voor, namelijk de ‘Bystander intervention decision tree’(zie figuur 1). Volgens dit 

model moet een persoon eerst vijf stappen doorlopen vooraleer die hulp zal bieden: (1) 

het fenomeen opmerken en er aandacht aan geven, (2) het fenomeen interpreteren als 

een noodgeval, (3) zich verantwoordelijk voelen, (4) de juiste hulpvormen kennen en 

(5) beslissen om de hulpvorm toe te passen. Bij iedere stap is er de mogelijkheid dat de 

persoon de verkeerde beslissing neemt en de persoon uiteindelijk geen hulp zal bieden. 

Bijvoorbeeld: (1) de persoon kan afgeleid zijn en hierdoor het fenomeen niet opmerken, 

(2) de persoon kan het fenomeen op een andere manier interpreteren, waardoor hij het 

niet beschouwt als een noodgeval, (3) het slachtoffer kan al omringd zijn door andere 

mensen, waardoor de persoon zich niet meer verantwoordelijk voelt (dit wordt  door 



6 
 

Latané en Darley (1970) ‘diffusion of resposibility’ genoemd), (4) de persoon voelt zich 

verantwoordelijk, maar heeft niet de competenties om die persoon te helpen en is bang 

om fouten te maken (dit wordt door Latané en Darley (1970) ‘evaluation apprehension’ 

genoemd), (5) de persoon heeft wel de competenties om de persoon in nood te helpen, 

maar past ze niet toe uit schrik dat hij zelf gevaar zal lopen. Aangezien in dit onderzoek 

enkel de vroegste stappen in de beslissingsboom belangrijk zijn, worden de eerste 

stappen van het model uitgebreider besproken.  

 

 

Figuur 1: De ‘Bystander intervention decision tree’ door Latané en Darley (1970). 

Het fenomeen opmerken. Als een persoon het slachtoffer eenvoudigweg niet 

opmerkt, is het vanzelfsprekend dat de persoon geen hulp zal bieden aan het slachtoffer. 

In de klassieke studie van Darley en Batson (1973) werd de invloed van situationele 

variabelen op aandacht in hulpsituaties nagegaan. Deelnemers moesten zich te voet 

verplaatsen tussen twee gebouwen en kwamen onderweg een man tegen die in lompen 

gekleed was en neerzat op de grond. Er werd gekeken naar hoeveel de deelnemers de 

man opmerkten en hulp aanboden. Uit de studie bleek dat hulpgedrag niet werd 

beïnvloed door de gedachten van de deelnemers. Ook al dachten ze aan de parabel van 

de Barmhartige Samaritaan, het traditionele hulpverhaal uit de Bijbel, dan nog merkten 

ze de persoon in nood niet meer op, of boden ze niet meer hulp dan in de 
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controleconditie. Wat wel een invloed had op hulpgedrag was hoe gehaast de 

deelnemers waren. Hoe meer gehaast de deelnemers waren, hoe minder de man werd 

opgemerkt en hoe minder er hulp werd geboden. Dit resultaat werd in een recente studie 

gerepliceerd. Kozlov en Johansen (2010) maakten in hun onderzoek gebruik van 

videospelletjes om hulpsituaties te creëren. Een personage dat bestuurd werd door de 

deelnemers, liep rond in een virtuele ruimte, waar er een tweede personage aanwezig 

was, dat hulp nodig had. De onderzoekers manipuleerden onder hoeveel tijdsdruk de 

deelnemers stonden. Ze troffen aan dat deelnemers onder tijdsdruk minder hulp boden 

aan het medepersonage, dan personen die niet onder tijdsdruk stonden. Deze studies 

tonen aan dat situationele variabelen zoals tijdsdruk, beïnvloeden hoeveel personen in 

nood worden opgemerkt. In deze onderzoeken wordt de inferentie gemaakt dat aandacht 

het onderliggende mechanisme is voor deze bevindingen. Aangezien deze studies geen 

gebruik maken van aandachtparadigma’s, is deze inferentie echter niet meer dan een 

speculaties. Het is namelijk mogelijk dat deelnemers wel aandacht schonken aan de 

hulpsituatie en dat het fout liep in een latere verwerkingsfase van de beslissingsfase. De 

gebruikte methodes lieten niet toe te achterhalen in welke fase van de beslissingsboom 

het fout liep. In het huidige onderzoek wordt er gebruik gemaakt van 

aandachtparadigma’s. Op deze manier kunnen we meer inzicht krijgen over deze eerste 

verwerkingsfase van de beslissingsboom en de variabelen die een invloed hebben op dit 

proces. 

Het fenomeen beschouwen als een noodgeval. Na het opmerken van een 

fenomeen, is het belangrijk dat personen een situatie correct interpreteren. Indien 

personen een hulpsituatie verkeerd interpreteren als een situatie waarbij er niets aan de 

hand is, zal er ook geen hulp worden geboden. In een experiment van Latané en Darley 

(1968), werden deelnemers in een wachtruimte gezet, al dan niet met omstaanders, en 

lieten de onderzoekers rook vanonder een deur komen. Er werd nagegaan hoeveel de 

deelnemers de rook kwamen melden. Eerst en vooral werd het klassieke bystander 

effect gevonden, namelijk dat een groter aantal omstaanders een miniserend effect had 

op het aantal personen dat de rook kwam melden. Deelnemers kwamen de rook vaker 

melden als ze alleen in de ruimte aanwezig waren, dan wanneer ze deel uitmaakten van 

een groep. Uit interviews die na het experiment werden afgenomen, werd er bovendien 

vastgesteld dat de interpretatie van de rook verschilde tussen personen die de rook 
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kwamen melden, dan bij personen die de rook niet kwamen melden. Personen die de 

rook waren komen melden, vertelden dat ze rook als verdacht en gevaarlijk 

beschouwden, aangezien ze dachten dat het door een vuur werd veroorzaakt. Personen 

die de rook niet kwamen melden, beschouwden de rook niet als gevaarlijk. Ze vertelden 

dat ze de rook vreemd vonden, maar dat ze niet dachten dat het van een vuur afkomstig 

was. In dit voorbeeld wordt het duidelijk dat de interpretatie van de situatie, de cruciale 

variabele was die differentieerde tussen actie ondernemen of geen actie ondernemen. 

Een andere variabele die mee bepaald of toeschouwers van een hulpsituatie al dan niet 

hulp zullen bieden, is een gebeurtenis beschouwen als ‘echt’ (Polder-Verkiel, 2012). In 

klassiek bystander onderzoek is dit vanzelfsprekend, aangezien experimenten gebruik 

maken van echte mensen en ‘live’ situaties. Maar tegenwoordig kunnen mensen ook 

indirect geconfronteerd worden met hulpsituaties, zoals bijvoorbeeld via internet. 

Polder-Verkiel (2012) stelt het waargebeurde verhaal van Abraham Biggs voor, een 

jongeman die in 2008 voor zijn webcam zelfmoord pleegde terwijl er 1500 mensen 

toekeken. In een vergelijkbare situatie, werd Kitty Genovese in 1964 voor de ogen van 

39 omstaanders in New York vermoord en ook hier had geen enkele omstaander 

ingegrepen. Beide situaties zijn situaties waarin een duidelijk bystander effect aanwezig 

is. Maar een cruciaal verschil tussen beide situaties, is het feit dat bij het geval van 

Abraham Biggs de situatie indirect werd waargenomen. Polder-Verkiel (2012) geven 

aan dat indirect toeschouwer zijn van een hulpsituatie, zoals bijvoorbeeld via een 

webcam, een persoon geen zekerheid geeft over de echtheid van deze beelden en dat dit 

een invloed heeft op de hoeveelheid hulpgedrag die wordt geboden door die persoon.  

Het bystander effect is een robuust effect, ook over tijd. Garcia, Weaver, 

Moskowitz, en Darley (2002) gingen dieper in op het klassieke bystander effect in een 

priming context. Deze onderzoekers vonden dat het primen van het concept ‘groep’ op 

tijdstip 1 een invloed had op hulpgedrag op tijdstip 2, met name dat de deelnemers 

minder hulpgedrag vertoonden op tijdstip 2.  Het klassieke bystander effect wordt 

beschouwt als  een inhibitorisch effect, aangezien het hulpgedrag van omstaanders 

verminderd naarmate het aantal omstaanders toeneemt. Maar er zijn ook studies die 

rapporteren over een tegenovergesteld bystander effect, waarbij personen bij een groter 

aantal omstaanders, meer hulpgedrag vertonen (bijvoorbeeld Fischer, Greitemeyer, 

Pollozek, & Frey, 2006). Fischer et al. (2011) gingen in hun review artikel na onder 
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welke omstandigheden het klassieke bystander effect vermindert of omkeert. Ze 

ontdekten dat situaties die als gevaarlijk worden beschouwd, zorgen voor een 

verminderd bystander effect, in vergelijking met situaties die niet als gevaarlijk worden 

beschouwd. De onderzoekers stellen dat bij een interventie in een gevaarlijke situatie, 

meer omstaanders beschouwd worden als mogelijke hulpbronnen en dat ervoor zorgt 

dat personen meer hulp zullen bieden. 

Het is duidelijk dat de reactie van toeschouwers in een noodsituatie onderhevig 

is aan heel wat contextvariabelen, die kunnen verhinderen dat personen hulpgedrag gaan 

stellen. Deze variabelen kunnen namelijk verhinderen dat individuen de persoon in nood 

opmerken of verhinderen dat individuen een noodsituatie correct interpreteren, terwijl 

dit net de  eerste en cruciale stappen zijn in de beslissingsboom van Latané en Darley 

(1970). In het huidig onderzoek willen deze eerste stappen in de beslissingsboom nader 

onderzoeken. In een experimentele context, willen we de invloed van hulpgroep nagaan 

op visuele aandacht. We maken gebruik van een klassieke aandachtstaak, de dot probe 

taak (MacLeod, Mathews & Tata, 1986), waarbij er telkens een neutrale foto en een foto 

van hulpsituatie naast elkaar wordt aangeboden. We verwachten dat het horen van 

hulpgeroep, de aandacht zal sturen naar de foto van de hulpsituatie en er zo voor zal 

zorgen dat de hulpfoto sneller wordt opgemerkt. We verwachten met andere woorden 

dat de auditieve modaliteit (hulpgeroep) een invloed zal hebben op de 

aandachtbesteding van de visuele modaliteit (de foto’s).  

Crossmodale interactie 

Voorgaand onderzoek boog zich al over de crossmodale interactie tussen horen 

en zien in onderzoek in perceptie. Chen en Spence (2010) boden in de ‘picture 

identification task’ zwarte lijntekeningen aan op een witte achtergrond. Er werden 

gelijktijdig geluiden van 350 ms aangeboden. Deze geluiden waren omgevingsgeluiden, 

die al dan niet dezelfde betekenis hebben als de tekeningen en dus al dan niet 

semantisch congruent of incongruent zijn. De deelnemers kregen de opdracht om zo 

snel mogelijk de tekening te identificeren. De onderzoekers toonden aan dat semantisch 

congruente geluiden het identificeren van visuele plaatjes vergemakkelijkte. Dit houdt 

in dat bij het horen blaffen van een hond bijvoorbeeld, de deelnemers sneller honden 

herkenden op de tekeningen. Omgekeerd vonden ze dat semantisch incongruente 
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geluiden de herkenning van de visuele plaatjes bemoeilijkten. Het horen van 

bijvoorbeeld autogeluiden, bemoeilijkte de herkenning van een hond op de tekeningen. 

In gelijkaardig onderzoek (Chen & Spence, 2011) werd nagegaan of dezelfde resultaten 

ook konden verkregen worden semantisch congruente gesproken woorden (en geen 

geluiden zoals in het voorgaande onderzoek). De onderzoekers stelden vast dat het 

horen van semantisch congruente of incongruente gesproken woorden (bijvoorbeeld 

letterlijk ‘hond’ of letterlijk ‘auto’) dezelfde effecten hebben op, namelijk het 

vergemakkelijken van de herkenning bij semantisch congruente woorden en het 

bemoeilijken van de herkenning bij semantisch incongruente woorden. ook zorgen voor 

een snellere herkenning van de lijntekeningen. Deze onderzoeken aan dat het horen 

semantisch congruente woorden of geluiden perceptie kunnen beïnvloeden, op die 

manier dat ze de herkenning van lijntekeningen kunnen vergemakkelijken of 

bemoeilijken.  

In het huidig onderzoek wordt er gebruik gemaakt van emotioneel geladen 

stimuli, namelijk hulpgeroep en foto’s van personen in een nood. Grecucci, Soto, 

Rumiati, Humphreys en Rotshtein (2009) maakten in hun onderzoek ook gebruik van 

emotioneel geladen stimuli (woordstimuli en gelaatsuitdrukkingen rond emoties) en 

gingen na of congruentie in emotionele valentie kan zorgen voor facilitatie-effecten bij 

visuele aandacht. Deelnemers kregen eerst woorden te zien, die ze moesten onthouden 

voor een latere geheugentaak. Na de aanbieding van de woorden, kregen de deelnemers 

gezichten te zien, waarvan ze het geslacht moesten aangeven. De woorden die de 

deelnemers moesten onthouden, waren emotionele woorden (bijvoorbeeld angstig) en 

de gezichten die de deelnemers moesten beoordelen, waren gezichten met een 

emotionele gelaatsuitdrukking (bijvoorbeeld een angstige gelaatsuitdrukking). Een 

match tussen de emotionele valentie van het woord en de gelaatsuitdrukking, zorgde 

voor een snellere reactie op de geheugentaak, dan op trials met een mismatch in 

emotionele valentie. Bovendien werd er bij het verschijnen van emotioneel congruente 

stimuli, activiteit vastgesteld in de midden-temporale en prefrontale cortex. Indien deze 

congruentie van belang was bij het te stellen gedrag, werd het fronto-thalamisch 

occipitaal netwerk actief.  Dit onderzoek toont binnen de visuele modaliteit aan, dat de 

emotionele congruentie van stimulus een invloed heeft op aandacht. In het huidig 
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onderzoek willen we onderzoeken of deze congruentie in emotionele valentie ook 

belangrijk is tussen stimuli van verschillende modaliteiten.  

Het mechanisme achter deze congruentie effecten en de crossmodale interactie, 

is een invloed van ons werkgeheugen op ons aandachtssysteem (Soto et al., 2008). Ons 

aandachtssysteem helpt  de relevante stimuli uit onze omgeving te selecteren en er onze 

aandacht aan te schenken, met als doel ze te verwerken. De informatie die op een 

gegeven moment in het werkgeheugen ‘online’ beschikbaar is, heeft een invloed op de 

stimuli die we selecteren. Het werkgeheugen gaat de stimuli uit de omgeving matchen 

aan de informatie die op dat moment beschikbaar is en de stimuli die overeenkomen, 

hebben meer kans om aandacht te krijgen en te worden verwerkt. Bijvoorbeeld: stel dat 

in ons visueel werkgeheugen een ‘hond’ online beschikbaar is, dan zullen we in onze 

omgeving ook sneller honden opmerken (Chen & Spence, 2010; Chen & Spence, 2011).  

Deze crossmodale interactie werd ook bevestigd in neuropsychologisch 

onderzoek. Molholm, Martinez, Shpaner en Foxe (2007) vertrokken van de vaststelling 

dat aandacht schenken aan één bepaald visueel kenmerk, zoals de snelheid van 

beweging, leidt tot een automatische transfer van aandacht naar andere, taakirrelevante 

kenmerken, zoals kleur. Dit leidde tot de vraag of deze transfer van aandacht op 

dezelfde manier zou verlopen tussen verschillende modaliteiten. Met behulp van event-

related potential onderzoek, toonden de onderzoekers aan dat aandacht geven aan één 

visueel kenmerk van een object, zorgt voor co-activatie van de representaties van dat 

object, in de andere modaliteiten.  

Onderzoekvraag 

In ons onderzoek willen we de invloed van de interactie tussen de auditieve en 

visuele modaliteit op het aandachtssysteem nagaan, in een context rond hulpgedrag. We 

willen nagaan of het horen van hulpgeroep onze aandacht kan sturen naar semantisch 

congruente stimuli, in dit geval foto’s van hulpsituaties. Er is evidentie voor 

crossmodale interacties tussen horen en zien op perceptieniveau (Chen & Spence, 2010; 

Chen & Spence, 2011), maar deze interactie is nog niet eerder onderzocht op 

aandachtsniveau. Het onderzoek van Molholm, Martinez, Shpaner en Foxe (2007) geeft 

aanwijzingen op neurologisch niveau dat crossmodale interacties aandacht kan 
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beïnvloeden. Bovendien werd deze crossmodale interactie nog niet onderzocht met 

complexe visuele stimuli, zoals foto’s. In voorgaand onderzoek werd er voornamelijk 

gebruik gemaakt van eenvoudige figuren zoals letters, cijfers of simpele tekeningen 

(Roskos-Ewoldson & Fazio, 1992; Chen & Spence, 2010; Chen & Spence, 2011). In het 

onderzoek van Grecucci, et. al (2009), werd er gebruikt gemaakt van foto’s van 

gezichten, maar dit onderzoek gebeurde binnen de visuele modaliteit. De stimuli die in 

het huidige onderzoek worden gebruikt zijn gebaseerd op een hulpcontext, aangezien 

het cruciaal de aandachtstoewijzing van toeschouwers in dit soort situaties beter te 

begrijpen. Bovendien laten deze stimuli toe de ecologische validiteit van de studie te 

verhogen, waarvan Soto et al. (2008) het belang van aanstipte.  

We gaan de interactie tussen de visuele en de auditieve modaliteit in het 

aandachtssysteem onderzoeken met behulp van een klassieke aandachtstaak, de dot 

probe taak (MacLeod et al. 1986). In dit paradigma worden er tegelijkertijd twee 

afbeeldingen kort aangeboden, waarna de probe verschijnt op één van de locaties van de 

afbeeldingen. Deelnemers krijgen de opdracht de locatie van de probe aan te duiden. De 

rationale achter de dot probe taak is dat, als één van de afbeeldingen de aandacht trok 

van de deelnemer, hij een versnelling of vertraging in zijn respons zal vertonen. Als de 

probe op dezelfde plaats verschijnt als waar voorheen de aandacht van de deelnemer 

lag, zal de persoon een versnelling in zijn respons ondervinden aangezien hij zijn 

aandacht niet meer moet verplaatsen tussen de beide locaties. In het geval dat de 

aandacht van de deelnemer niet op de locatie van de probe lag gericht, zal de deelnemer 

een vertraging hebben in zijn respons aangezien de aandacht nog moet worden 

verplaatst tussen beide locaties. 

De stimuli die worden gebruikt in de dot probe taak, werden door de 

onderzoekers zelf gecreëerd. Op deze manier konden belangrijke kenmerken van zowel 

foto’s en geluiden gecontroleerd worden. Foto’s worden zo gecreëerd dat er zo weinig 

mogelijk verschil was tussen de neutrale en de hulpvariant wat betreft omgeving, acteur, 

kledij van de acteur... Bijgevolg, verschilden de neutrale en hulpfoto’s enkel in het feit 

dat de persoon zich in een hulpsituatie of een neutrale situatie bevond. Bij de geluiden 

werd met dezelfde stem en omgevingsgeluiden gewerkt op de neutrale en de 

hulpvariant. De geluiden verschilden in het feit of er hulpgeroep of een neutraal 
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zinsfragment te horen was. De acteurs die te horen waren op de geluiden en te zien 

waren op de foto’s, verschilden in geslacht en leeftijd. Er werd gekozen voor ecologisch 

valide situaties als hulpsituaties.  

De foto’s werden in de dot probe taak gebruikt als probes. Op iedere trial 

verschijnt een neutrale en een hulpfoto van dezelfde situatie en persoon naast elkaar. 

Nadien volgt een target op de locatie van één van de foto’s. Voor de presentatie van 

deze foto’s, werd er een neutraal of een hulpgeluid aangeboden. Op deze manier worden 

er congruente en incongruente trials samengesteld. Als congruente trials definiëren we 

trials waarbij de overeenkomst tussen de plaats van de foto en het geluid, de plaats van 

de probe voorspelt (voorbeeld van een hulp congruente trial: deelnemers horen 

hulpgeroep en probe verschijnt op de plaats van de hulpfoto). Incongruente trials zijn 

trials waarbij de overeenkomst tussen de plaats van de foto en  het geluid, de plaats van 

de probe niet voorspelt (voorbeeld van een hulp incongruente trial: deelnemers horen 

hulpgroep en de probe verschijnt op de plaats van de neutrale foto). Een verduidelijking 

van het verschil tussen congruente en incongruente trials, kan gevonden worden in 

figuur 2. We voorspellen dat deelnemers bij hulpgeroep, de aandacht zullen richten op 

de hulpfoto. Indien dit het geval is, zullen deelnemers trager  reageren op incongruente 

trials dan op congruente trials.  

In dit onderzoek willen we ook nagaan of deze aandachtbias samenhangt met de 

empathie en sociale waarden oriëntatie van een persoon. Dit werd onderzocht met 

behulp van twee vragenlijsten. Een eerste vragenlijst die werd gebruikt, is een maat 

voor empathie, namelijk de Interpersoonlijke Reactiviteit Index (IRI; Davis, 1980). Een 

van de voordelen van deze vragenlijst is, dat ze werd ontwikkeld met het oog op een 

multidimensionale benadering van het begrip empathie. De vragenlijst heeft namelijk 

vier onderliggende schaal en iedere schaal laadt op een verschillend aspect van het 

begrip empathie. De ‘Fantasie’ schaal gaat over het identificeren van jezelf met figuren 

uit fictieve verhalen zoals films, boeken of theaterstukken. De ‘Perspectief Inname’ 

schaal gaat over het perspectief innemen van anderen en dingen te zien vanuit een 

anders’ standpunt. De ‘Empatische Bezorgdheid’ schaal bevraagt de gevoelens van 

warmte en bezorgdheid over anderen, terwijl de ‘Persoonlijke disstress’ schaal de 

gevoelens van angst en ongemak bevraagd bij het observeren van een ander in een 
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negatieve ervaring. Omwille van deze multidimensionele benadering, werd deze 

vragenlijst gekozen als maat voor empathie in het onderzoek. We verwachten dat de 

aandachtbias in de dot probe taak, zal samenhangen met de empathiescore en dit vooral 

bij trials met hulpgeroep als auditieve stimulus. We verwachten met andere woorden 

een correlatie tussen de totale empathiescore en de aandachtsbias.  

 

 

Figuur 2: Een verduidelijking van de betekenis van congruente en incongruente trials. 

Links vind je een voorbeeld van een congruente trial en aan de rechterkant vind je een 

voorbeeld van een incongruente trial. 

De tweede vragenlijst die werd gebruikt is de Sociale Waarde Oriëntatie schaal 

van Van Lange & Kuhlman (1994). In deze maat wordt er nagegaan welke sociale 

waarden oriëntatie (SWO) een persoon heeft.  Deze SWO wordt berekend aan de hand 

van de antwoorden van de deelnemers op 9 ‘decomposed games’ (Messick & 

McClintock, 1968). Decomposed games zijn hypothetische situaties waarin de 
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deelnemer moet beslissen over zijn eigen uitkomst en de uitkomst van een 

hypothetische ander in termen van ‘aantal punten’ in een spelsituatie. Er zijn telkens 

verschillende antwoordalternatieven en ieder alternatief is verbonden met een bepaalde 

SWO (bijvoorbeeld prosociaal of individualistisch). Aan de hand van de hoeveelheid 

antwoorden die consistent zijn met een bepaalde SWO, wordt de deelnemer 

geclassificeerd in die bepaalde SWO. De verschillende SWO’s die onderscheiden 

worden zijn individualistisch, competitief, prosociaal en gemengd (meer informatie over 

de SWO’s en decomposed games, is te vinden in de methode-sectie). Wij zijn vooral 

geïnteresseerd in de deelnemers die worden geclassificeerd als prosociale types. De 

prosociale SWO houdt in dat de proefpersoon geen rekening houdt met enkel zijn eigen 

uitkomst, maar het antwoordalternatief kiest dat de grootste gemeenschappelijk 

uitkomst geeft. Deze prosociale SWO geeft aan dat deze deelnemers rekening houden 

met de ander. We verwachten een correlatie tussen deze SWO maat en de aandachtbias 

op de dot probe taak en dit vooral op trials met hulpgeroep als auditieve stimulus.  

Naast dit verband tussen de aandachtbias in de dot probe taak en de empatische 

eigenschappen van een persoon, werd er ook nagegaan wat de relatie is tussen deze 

aandachtbias en reëel prosociaal gedrag. Er werd een maat ontwikkeld door de 

onderzoekers die naging hoeveel de deelnemers bereid waren vrijwilligersgedrag te 

stellen. De deelnemers kregen een formulier waarop ze konden aanduiden hoeveel ze 

bereid waren op vrijwillige basis mee te werken aan een onderzoek. In dit formulier 

werd uitgelegd dat een collega van de proefleider op zoek was naar 1000 deelnemers 

om 2000 Nederlandse woorden te beoordelen op valentie. De discrete maat was het 

aantal minuten dat ze hieraan wilden meewerken. We verwachten dat de hoeveelheid 

vrijwilligersgedrag, zal samenhangen met de aandachtbias op de dot probe taak en dit 

vooral op trials met hulpgeroep als auditieve stimulus. Met andere woorden wordt er 

een correlatie verwacht tussen de variabele vrijwilligersgedrag en de aandachtbias. 

Bovendien werd er een between-subjects variabele gemanipuleerd. Bij een groep 

deelnemers werd het experiment individueel afgenomen, terwijl bij een tweede groep 

deelnemers het experiment in groep werd afgenomen. We verwachten dat een afname in 

groep een invloed zal hebben op de aandacht en gedragsmaat in het experiment. Ten 

eerste verwachtten we een grotere aandachtbias in de dot probe taak voor deelnemers 
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waarbij de afname individueel verliep, dan bij deelnemers waarbij de afname in groep 

gebeurde. We verwachten ook dat deelnemers waarbij de afname in groep gebeurde, 

minder bereid zullen zijn mee te werken aan vrijwilligersgedrag. 

  Voorafgaand aan het experiment, vond eerst een pretest plaats. In de pretest 

werden de stimuli getest die nodig waren voor de dot probe taak. De geluiden en foto’s, 

die het meest geschikt waren als neutrale stimulus en hulp stimulus, werden 

geselecteerd. In de hierop volgende delen, volgt eerst de bespreking van de pretest en 

hierna de bespreking van het experiment. 

Pretest 

Methode 

Steekproef. Twintig studenten aan de Universiteit Gent namen vrijwillig deel 

aan deze pretest. Ze kregen geen geld of credits in ruil voor hun deelname. 65% van de 

deelnemers was vrouwelijk en de gemiddelde leeftijd was 21.60 jaar. 

Materiaal. De stimuli die de deelnemers moesten evalueren, werden zelf 

gecreëerd door de onderzoeker. De stimuli waren opgebouwd rond 10 fictieve situaties, 

bijvoorbeeld een zwangere vrouw die wandelt op straat of een volwassen man die aan 

het werken is op een ladder. Rond iedere situatie zijn er telkens vier stimuli gecreëerd: 

een foto van de persoon in nood, een geluidsfragment van de persoon in nood, een 

neutrale foto van de persoon en een geluidsfragment van de persoon die neutrale 

zinsfragmenten uitspreekt. De hulpvariant en neutrale variant van de foto’s toonde 

telkens de acteur in dezelfde kledij en in dezelfde omgeving. Het enige verschil tussen 

beide foto’s was de positie en de gelaatsuitdrukking van de acteurs. Bij de geluiden 

werd er op de hulpvariant en de neutrale variant gebruik gemaakt van dezelfde stem en 

dezelfde omgevingsgeluiden. Het enige verschil tussen beide varianten was de 

boodschap in het geluidsfragment. Op deze manier konden we controleren dat enkel de 

hulpsituatie of de boodschap in het geluidsfragment en niet de kenmerken van de 

persoon, de situatie of de stem verantwoordelijk zijn voor eventuele effecten. Bij de 

situatie van een man die aan het werk is met een ladder bijvoorbeeld, zijn de stimuli een 

foto van de man die van een ladder is gevallen, een geluidsfragment waarop de man om 

hulp roept, een foto van de man die op de ladder zit en een geluidsfragment van de man 
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die zegt ‘… soms is het gewoon…’. Er werd er gewerkt met 8 acteurs, die varieerden in 

geslacht en leeftijd. Er werd gewerkt met 5 mannen en 3 vrouwen, waarvan een actrice 

zwanger was. De leeftijd van de acteurs varieerde tussen 22 en 83jaar. Deze variabiliteit 

in acteurs, verhoogt de ecologische validiteit van deze studie.  

Auditieve Stimuli. Er werden 51 verschillende auditieve stimuli gecreëerd die 

door 8 verschillende acteurs werden ingesproken. De geluiden zijn op een ecologisch 

valide manier opgebouwd: we werken met de natuurlijke stem van de acteurs en er is 

voor gezorgd dat de omgevingsgeluiden kloppen. Alle geluiden werden geknipt met 

Adobe Audition op 1s lengte. Het aantal gecreëerde geluiden varieerde per situatie. Op 

de hulpgeluiden hoor je telkens iemand ‘hulp’ roepen en/of iemand die het uitroept van 

de pijn. Op de neutrale geluiden hoor je steeds een neutraal zinsfragment. De gebruikte 

zinsfragmenten waren ‘… soms is het gewoon…’, ‘… nog een keer…’, ‘… onlangs, 

kwam…’, ‘… ik zal dan straks…’ en ‘… dit nog…’. Deze zinsfragmenten werden 

gekozen, omdat het fragmenten zijn waarvan het mogelijk is dat personen ze zeggen in 

de situatie. Bovendien werd er gekozen om te werken met zinsfragmenten in plaats van 

zinnen, omdat er op deze manier geen betekenis zat in de boodschap, die een invloed 

kon hebben op de aandacht. 

  Visuele Stimuli. Bij iedere situatie werd er een steeds een set foto’s genomen 

van een hulpfoto en een neutrale foto, waarbij de enige verschillen binnen een set de 

lichaamshouding en de gelaatsuitdrukking van de acteurs zijn (zie bijlage 1). In totaal 

werden er 51 foto’s gecreëerd. Er werd gecontroleerd dat er telkens maar een persoon te 

zien was op de afbeeldingen.  Voor de 10 sets foto’s, werd er gewerkt met 8 acteurs. Dit 

wil zeggen dat 2 acteurs bij twee situaties werden gebruikt. Er werd hierbij 

gecontroleerd dat de omgeving en de kledij van acteurs verschilde tussen de situaties. 

Alle beelden werden met behulp van Adobe Photoshop geknipt naar 299 x 448 pixels. 

Bij twee situaties werden er foto’s gemanipuleerd via Adobe Photoshop. Op de foto’s 

van de zwangere vrouw die wandelt door de staten, werd er een storend verkeersbord 

van de achtergrond verwijderd. Bij de foto’s waarop er een persoon op straat ligt, werd 

hij dichter bij de auto geplaatst. 

Procedure. Het programma werd geprogrammeerd en gepresenteerd via het 

INQUISIT Millisecond software pakket (Inquisit 2.0, 2005). Het experiment werd 
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afgenomen door een vrouwelijke proefleider. De deelnemers namen plaats achter een 

persoonlijke computer met 100 Hz, 19-inch CRT monitor en zetten een koptelefoon op. 

Alle instructies werden weergegeven op het scherm. In de instructies werd hen 

uitgelegd dat de ze met deze opdracht meehielpen bij de voorbereiding aan een 

experiment. De deelnemers kregen als opdracht stimuli te beoordelen op de volgende 

criteria: ‘Is er iets met deze persoon aan de hand?’ en ‘In welke mate vind je dat deze 

persoon hulp nodig heeft?’. De deelnemers konden hun antwoord geven via de muis op 

een Likert schaal die liep van 1 tot 7 (1= helemaal niet en 7=heel erg veel). Alle 

deelnemers doorliepen in totaal 4 blokken van telkens 51 trials: (1) alle foto’s 

beoordelen op ‘Is er iets aan de hand?’, (2) alle foto’s beoordelen op ‘In welke mate 

heeft deze persoon hulp nodig?’, (3) alle geluiden beoordelen op ‘Is er iets aan de 

hand?’ en (4) alle foto’s beoordelen op ‘In welke mate heeft deze persoon hulp nodig?’. 

Iedere stimulus werd weergegeven op een nieuw scherm, waarop bovenaan telkens de 

vraag stond en onderaan de Likert schaal. In de blokken waarin de deelnemers de foto’s 

moesten beoordelen, verscheen de foto centraal op het scherm. In de blokken waarin 

deelnemers geluiden moeten beoordelen, begon het geluid automatisch te spelen bij de 

aanvang van de trial. De volgorde van foto’s per blok werd gerandomiseerd en 

verschilde tussen proefpersonen. 

Resultaten 

De scores op beide criteria werden per stimulusitem gecombineerd tot één score. 

De gemiddelde score van de hulpstimuli (M = 5.86, SD = 1.61) verschilde significant 

van de gemiddelde score van de neutrale stimuli (M = 1.42, SD = 0.92), t (3935) = -

106.39, p < .001. Aan de hand van deze scores, werden er in totaal 40 stimuli 

geselecteerd. Per situatie werd de foto en het geluidsfragment gekozen, met de hoogste 

score voor de hulpcategorie en met de laagste score voor de neutrale categorie. In 

bijlage 1 wordt er een overzicht gegeven van de 40 geselecteerde stimuli. 
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Experiment 

In het eigenlijke experiment werd er met behulp van een dot probe taak 

nagegaan of hulpgeroep de aandacht van een deelnemer kan sturen in de richting van 

een foto die een hulpsituatie afbeeldt. Bovendien werd het verband onderzocht tussen de 

resultaten in de dot probe taak, de scores op twee vragenlijsten, die empathie en de 

sociale waarden oriëntatie van een persoon nagaan, en een gedragsmaat voor prosociaal 

gedrag. Tenslotte hebben we ook gecontroleerd of de gecreëerde foto’s en geluiden door 

deze groep deelnemers ook geschikt werden geacht als neutrale en hulpstimuli.  

Methode 

Steekproef. 31 studenten van de Universiteit Gent namen deel aan het 

experiment en werden 5€ betaald voor hun deelname. 28 deelnemers waren vrouwen en 

drie deelnemers waren mannen. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers was 21.45 

jaar. 87% van de participanten was rechtshandig. Vooraf aan het experiment geven de 

deelnemers hun toestemming via een informed consent. Voor 11 deelnemers verliep het 

experiment in groepen van 3 tot 5 deelnemers. Bij de overige 20 deelnemers werd het 

experiment individueel afgenomen. 

Materiaal. Naast de dot-probe taak, werden ook twee vragenlijsten en een 

gedragsmaat opgenomen in het experiment.  

Stimuli. In de dot probe taak, werd er gebruikt gemaakt van de bekomen stimuli 

uit de pretest. In totaal waren dit 40 verschillende stimuli, waarvan 20 geluiden en 20 

foto’s. Deze stimuli werden opgebouwd rond 10 verschillende situaties (per situatie 4 

stimuli). Bij iedere situatie wordt er een neutrale en een hulp foto gekozen. Bijpassend 

werd er bij iedere situatie ook een neutraal en een hulp geluidsfragment gekozen. Een 

overzicht van de foto’s en een beschrijving van de geluidsfragmenten, kan je 

terugvinden in bijlage 1.  

Empathie en Sociale Waarden Oriëntatie. Er werden twee vragenlijsten 

afgenomen, die prosociaal gedrag en empathie meten. Een eerste maat die we 

gebruikten was de Interpersoonlijke Reactiviteit Index (IRI; Davis, 1980), een 

zelfrapportagemaat voor empathische neigingen, zie ook bijlage 2. De IRI bestaat uit 
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vier aparte subschalen met ieder 7 items: Fantasie, Perspectief Inname, Empatische 

Bezorgdheid en Persoonlijke disstress. De deelnemers beoordelen 28 statements op een 

Likert schaal die loopt van 1 (= Beschrijft mij helemaal niet) tot 5 (= Beschrijft mij zeer 

goed). De totaalscore op de IRI wordt berekend door deze scores op te tellen. Er werd 

gebruikt gemaakt van een Nederlandse vertaling van de IRI, die werd ontwikkeld door 

De Corte, Buysse, Verhofstadt, Roeyers, Ponnet, en Davis (2007). Een overzicht van de 

Nederlandse items kan worden teruggevonden in bijlage 2. De tweede maat die werd 

gebruikt, was de Sociale Waarde Oriëntatie schaal van Van Lange en Kuhlman (1994). 

De deelnemers lossen negen ‘decomposed games’ op (Messick & McClintock, 1968). 

In een decomposed game, moeten deelnemers een keuze maken tussen verschillende 

specifieke uitkomsten voor zichzelf en de andere. In iedere decomposed game, kiest de 

proefpersoon een van de drie alternatieven, waarbij ieder alternatief verbonden is met 

een bepaalde SWO. Een voorbeeld van een decomposed games is de keuze tussen de 

volgende alternatieven: (A) 480 punten voor zichzelf en 80 punten voor de ander, (B) 

540 punten voor zichzelf en 280 voor de ander en (C) 480 punten voor zichzelf en 480 

punten voor de ander. Alternatief A is in dit voorbeeld verbonden aan een competitieve 

SWO, aangezien het een groter verschil veroorzaakt tussen je eigen uitkomst en de 

uitkomst van de ander (480 – 80 = 400) dan alternatief B (540 – 280 = 260) en 

alternatief C (480 – 480 = 0). Alternatief B is in dit voorbeeld verbonden aan een 

individualistische SWO aangezien de eigen uitkomst groter is (540), dan in de andere 

alternatieven (480). Alternatief C is verbonden met de prosociale SWO aangezien het 

een grotere gemeenschappelijke uitkomst geeft (480 + 480 = 960) dan alternatief A (480 

+ 80 = 560) of alternatief B (540 + 240 = 820). Zoals in vorig onderzoek (McClintock 

& Allison, 1989; Platow, McClintock, & Liebrand, 1990), werden subjecten tot een van 

deze 4 SWO’s geclassificeerd als ze ten minste zes van de negen keuzes maken die 

consistent zijn met een bepaalde SWO. Deze vragenlijst kan worden teruggevonden in 

bijlage 3. 

 

Vrijwilligersgedrag. Er werd een gedragsmaat ontwikkeld, die nagaat hoeveel de 

deelnemers vrijwillig willen bijdragen. De maat is geïnspireerd op de gedragsmaat die 

wordt gebruikt door Batson, Eklund, Chermok, Hoyt, en Ortiz (2007). Deelnemers 

ontvingen een formulier en een envelop. Ze kregen de instructie om het formulier in te 
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vullen, het hierna in de envelop te steken en de envelop vervolgens toe te plakken. Het 

formulier was opgemaakt in de huisstijl van de Universiteit Gent. In dit formulier vroeg 

Dr. Julia Vogt aan de studenten of ze bereid zijn vrijwillig mee te werken aan een 

grootschalig onderzoek, waarbij een heel grote aantal Vlaamse woorden moeten 

beoordeeld worden op valentie door 1000 personen. Er werd aan de deelnemers 

gevraagd aan te duiden of en hoelang ze aan dit onderzoek willen meewerken. De 

antwoordmogelijkheden werden weergegeven in meerkeuzeformaat. De verschillende 

alternatieven waren 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 of 90 minuten. Er werd ook 

gevraagd aan de deelnemers om hun e-mailadres op te geven. Het formulier van de 

gedragsmaat kan teruggevonden worden in bijlage 4. 

Procedure. Het experiment werd geprogrammeerd in het INQUISIT 

Millisecond software pakket (Inquisit 2.0, 2005) en werd afgenomen op een Dell 

Dimension 5000 computer met een 100 Hz, 19-inch CRT monitor. De deelnemers zaten 

op 60 cm verwijderd van het scherm en droegen allemaal een hoofdtelefoon. Na het 

invullen van de informed consent, begon de dot probe taak. De instructies werden 

gepresenteerd op het computerscherm. Er werd aan de deelnemers gevraagd om 

gedurende het hele experiment te fixeren op het fixatiekruis, dat centraal op het scherm 

werd afgebeeld. Er werd uitgelegd dat er eerst twee woorden zullen worden 

aangeboden, links en rechts van het fixatiekruis en er werd hen gevraagd deze woorden 

zoveel mogelijk te negeren. Er werd uitgelegd dat, na de aanbieding van de woorden, er 

een zwart vierkant zal verschijnen op één van de locaties van de woorden. Deelnemers 

hadden de opdracht te reageren op de locatie van dit zwart vierkant met behulp van de 

Q-toets (links van het fixatiekruis) en de M-toets (rechts van het fixatiekruis) op het 

toetsenbord. Indien ze dit zelf nodig achtten, konden de deelnemers vragen stellen aan 

de proefleider. Ze begonnen met een oefenfase, waarin  woorden werden gebruikt als 

probes. Deze oefenfase bestond uit 62 trials en heeft als functie de deelnemers kennis te 

laten maken met de dot probe taak.  Deelnemers waren zich niet bewust dat deze 

oefenfase een oefenfase was. Deze oefenfase werd gepresenteerd als een experiment. 

Na de oefenfase, startte de testfase, namelijk de dot probe taak met foto’s als cues en 

geluiden als extra stimuli. De testfase werd aan de deelnemers gepresenteerd als een 

variatie op het eerste experiment, met afbeeldingen. Bovendien werd er aan de 

deelnemers uitgelegd dat er ook geluiden gingen worden aangeboden in deze fase, maar 
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dat ze deze geluiden mochten negeren; Voor de rest bleven de opdracht en de instructies 

dezelfde. De testfase bestond uit 170 trials. Na de testfase, volgde de stimuluscontrole 

van de 40 gecreëerde stimuli. Deze stimuluscontrole was identiek aan de pretest. Ze had 

als functie te controleren of de gecreëerde hulpstimuli door de deelnemers werden 

beschouwd als hulpstimuli en of de neutrale stimuli werden beschouwd als stimuli 

waarop de persoon geen hulp nodig heeft. Na het beoordelen van de stimuli, mochten de 

deelnemers de hoofdtelefoon afzetten en werd hen gevraagd de twee vragenlijsten in te 

vullen: de Interpersoonlijke Reactiviteit Index (Davis, 1980) en de Sociale Waarde 

Oriëntatie schaal (Van Lange & Kuhlman, 1994). De volgorde waarin de vragenlijsten 

werden ingevuld werd gecontrabalanceerd over de deelnemers. Na het invullen van 

beide vragenlijsten, werd er door de proefleider duidelijk gemaakt dat het experiment 

was afgelopen, maar werd er gevraagd of de deelnemers nog bereid waren de 

gedragsmaat in te vullen. De proefleider vertelde dat een collega onderzoeker op zoek 

was naar vrijwilligers bij een grootschalig onderzoek en gevraagd had om de 

deelnemers dit formulier te laten invullen. Er werd duidelijk gemaakt dat de deelname 

niet verplicht was en de gegevens anoniem zouden worden verwerkt. Bovendien werd 

duidelijk gemaakt dat het invullen van het formulier niet veel tijd in beslag zou nemen. 

Na het invullen van de gedragsmaat, namen de deelnemers hun geld in ontvangst en 

werden ze bedankt voor hun deelname. 

Dot probe taak. De opbouw van de dot – probe taak was gebaseerd op het 

experiment van Vogt et al. (2011).  Iedere trial begon met de presentatie van een zwart 

fixatiescherm. In het midden van het scherm, stond er een zwart fixatiekruis op een 

witte achtergrond. Naast dit fixatiekruis, stonden twee witte vierkanten afgebeeld, één 

links en één rechts van het fixatiekruis, beide op een vierde van het scherm van het 

fixatiekruis verwijderd. Het fixatiekruis bleef op het scherm staan doorheen de hele 

trial. In de oefenfase werden, na 500ms, de cues afgebeeld in deze vierkanten en bleven 

ze 350ms staan. In de testfase was het tijdsverloop verschillend: na 500 ms presentatie 

van het fixatiekruis, begon de aanbieding van een auditieve stimulus van 1s via een 

hoofdtelefoon. Onmiddellijk hierna verschenen de cues in de zwarte vierkanten en 

bleven ze 500ms staan. Zowel voor de testfase als de oefenfase, verschijnt onmiddellijk 

na het verdwijnen van de cues, een klein zwart vierkant in één van de grote vierkanten. 

De deelnemers hebben de opdracht om de locatie van het zwarte vierkant te bepalen aan 
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de hand van de toetsen ‘q’ en ‘m’ op het toetsenbord, waarbij de q-toets overeenkomst 

met een verschijning van het vierkant aan de linkerkant en de m-toets overeenkomt met 

een verschijning aan de rechterkant. Een trial is afgelopen nadat een respons was 

geregistreerd of nadat 1500ms waren verlopen na het aanbieden van de target. Het 

interval tussen de trials was 200ms (Een overzicht vind je in figuur 3). 

Er werden ook nummertrials aangeboden, om te controleren voor strategische 

monitoring van één deel van het scherm  (bijvoorbeeld de linkerkant van het scherm). 

Op deze nummertrials werd er na het fixatiekruis, een getal aangeboden op de plaats 

van het fixatiekruis gedurende 100ms. Dit getal werd random gekozen tussen 1 en 9. De 

deelnemers hadden de opdracht aan te geven welk nummer er op het scherm was 

verschenen. Dit deden ze met behulp van het numeriek klavier op het toetsenbord. 

Indien ze een verkeerd antwoord hadden gegeven, kregen ze feedback en verscheen er 

centraal en in het rood ‘error’ op het scherm, op de plaats van het fixatiekruis. Indien er 

geen respons werd geregistreerd, verscheen er na 1500ms ook ‘error’ op het scherm. 

Indien de deelnemers strategische monitoring vertoonden voor één van de locaties op 

het scherm, was dit zichtbaar in de vertraging of fouten op deze nummertrials.  

De testfase van de dot probe taak bestond in totaal uit 170 trials en verliep in 

twee blokken, met hiertussen een rustpauze. In ieder blok worden er 80 testtrials en 5 

nummertrials aangeboden. Er zijn 80 verschillende testtrials. Deze werden opgebouwd 

rond de tien situaties. Tussen deze testtrials werden er verschillende variabelen 

gemanipuleerd: de positie van de foto’s (verschijnt de foto links of rechts), het geluid 

(hulpgeroep op neutraal gemompel), de plaats van de target (verschijnt het zwarte 

vierkant links of rechts van het fixatiekruis) en de congruentie tussen plaats van de 

hulpafbeelding en plaats van de target. Hulpfoto’s en neutrale foto’s werden even vaak 

aangeboden op de linkerkant en de rechterkant van het scherm. De stimuli van alle 

situaties kwamen even vaak aan bod. De volgorde van de trials werd random bepaald. 

Er werd op de helft van de trials een hulp geluid aangeboden en op de andere helft een 

neutraal geluid. Op deze manier, voorspelde de overeenkomst tussen een geluid en een 

foto (bijvoorbeeld: aandacht besteden aan de foto van de persoon in nood bij 

hulpgeroep) de targetlocatie op de helft van de trials. Iedere trial werd steeds 
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opgebouwd rond een situatie: de stem die te horen was, de foto van de persoon in nood 

en de foto van een neutrale situatie, pasten steeds bij elkaar per situatie. 

 

 

Figuur 3: Een overzicht van het trialverloop in de dot probe taak in de oefenfase (A) en 

de testfase (B).  
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Resultaten 

Dot probe taak.  

Datavoorbereiding. Analyses werden uitgevoerd op de gemiddelde RTs in de 

dot probe taak. De data van de oefentrials werden niet geanalyseerd. Trials waarbij 

proefpersonen fouten maakten op de dot- probe taak, werden uit de analyse verwijderd. 

Ook trials waarin de proefpersoon ongewoon traag of snel antwoordde, langer dan 750 

ms of trager dan 150 ms, werden niet opgenomen in de analyses.  

 Variantie analyse. Eerst werd een repeated measures ANOVA toegepast over 

alle trials heen, met geluid (neutraal, hulp) en hulpcongruentie (hulp congruent, hulp 

incongruent) als within-subjects variabelen, en afname (individueel, groep) als between-

subjects variabele. Er werd een hoofdeffect gevonden van geluid F(1, 29) = 5.63, p  <  

.03, η2 
= .06. Dit toont aan dat deelnemers na hulpgeroep significant trager reageren  (M 

= 364.32, SD = 33.45) dan na een neutraal geluid (M = 358.69, SD = 31.23). Het 

hoofdeffect van hulpcongruentie was niet significant, F (1, 29) = 1.62, p = .213, η
2 

= 

.01. Het interactie-effect van geluid, hulp congruentie en afname was significant F (1, 

29) = 3.40, p = .075, η
2 
= .04. Hierna werd een repeated measures ANOVA uitgevoerd 

voor beide condities apart. Bij de groep waarbij de afname individueel gebeurde, werd 

opnieuw een hoofdeffect van geluid gevonden in dezelfde richting, F(1, 19) = 4.12, p  = 

.057 , η
2 

= .06. Na het horen van een hulpgroep reageerden deelnemers significant trager 

(M = 368.03, SD = 32.46 ), dan na het horen van een neutraal geluidsfragment (M = 

362.10, SD = 29.15 ). Het hoofdeffect van hulpcongruentie werd opnieuw niet 

significant, F(1, 19) = 1.77, p  = .199 , η
2 

= .02. Het interactie-effect tussen 

hulpcongruentie en geluid bereikte in deze conditie significantie, F(1, 19) = 5.13, p  = 

.035 , η
2 

= .09. In de tweede conditie, bij deelnemers waarbij de afname in groep 

verliep, werd het hoofdeffect van geluid niet significant, F(1, 10) = 2.38, p  = .154 , η
2 
= 

.09. Het hoofdeffect van hulpcongruentie werd in deze conditie ook niet significant, 

F(1, 10) = 0.37, p  = .555 , η
2 

= .01 en het interactie-effect tussen hulpcongruentie en 

geluid, bereikte in deze conditie ook geen significantie, F(1, 10) = 0.35, p  = .565 , η
2 
= 

.01. 
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 Aandachtbias. Hierna werd er nagegaan of er een aandachtbias aanwezig was in 

de trials. De aandachtbias-score werd als volgt berekend: de reactietijd op de congruente 

trials werd afgetrokken van de reactietijd op incongruente trials. Een positieve waarde 

wil zeggen dat er selectieve aandacht was voor hulpinformatie, terwijl een nul waarde 

geen selectieve aandacht aanduidt. Om na te gaan of deze aandachtbias significant 

verschilde van nul, werden er aparte ‘paired sample t-tests’ uitgevoerd tussen de 

reactietijden congruente en incongruente trials voor trials met neutrale geluiden en 

hulpgeroep. Gemiddelde reactietijden en standaard deviaties van deze waarden kunnen 

worden teruggevonden in Tabel 1.  

De aandachtbias-scores werd apart berekend voor de groep deelnemers waar de 

afname individueel of in groep gebeurde. In de conditie waar de afname individueel 

gebeurde, werd een significante aandachtbias gevonden hij hulpgeroep, t(19) = -2.61, p 

< .02. Deelnemers waren gemiddeld 10.82 ms trager op de incongruente trials dan 

deelnemers in de congruente trials. Deze vertraging staat gelijk aan een aandachtbias 

voor de hulpfoto’s op incongruente trials. Bij dezelfde groep deelnemers werd de 

aandachtbias bij neutrale geluiden niet significant, t(19) = 0.98, p = .339. Bij de groep 

deelnemers waar de afname in groep verliep, bereikte de aandachtbias zowel bij 

neutrale geluiden, t(19) = -0.78, p = .455, als hulpgroep, t(19) = -0.16, p = .877 geen 

significantie.  

Tabel 1 

Per trialtype, worden voor de congruente en incongruente trials de gemiddelde 

reactietijden (in ms) en standaarddeviaties weergegeven. In de laatste kolom wordt de 

aandachtbias weergeven met de bijbehorende standaard deviatie.  

                        Congruent           Incongruent         Aandachtbias 

Afname Trial Type M SD M SD M SD 

Individueel Hulpgeluid  362.62 30.65 373.44 35.60 10.82 18.56 

 Neutraal Geluid  364.14 28.23 360.06 32.79 -4.08 18.57 

In Groep Hulpgeluid 357.31 36.18 357.84 36.16 0.53 11.06 

 Neutraal Geluid 350.93 38.12 354.03 33.56 3.10 13.23 
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Vragenlijsten en gedragsmaat. Het verband tussen de scores op de 

vragenlijsten, het vrijwilligersgedrag en de aandachtbias, voor neutrale en hulpgeluiden 

apart, werd onderzocht. Een overzicht van deze correlaties en het significantieniveau, is 

terug te vinden in tabel 2. Enkel de correlatie tussen de aandachtbias bij neutrale 

geluiden en de empathiescore bereikte significantie, p < .01. Deelnemers met een 

hogere empathiescore vertoonden met andere woorden een lagere aandachtbias bij 

neutrale geluiden.  

Tabel 2 

Een overzicht van de correlatiecoëfficiënten en significantieniveau (* p < .05, ** p < 

.01, *** p < .001) van de correlaties tussen de aandachtbias, empathiesore (IRI; Davis, 

1980), Sociale Waarden Oriëntatie (SWO, Van Lange & Kuhlman, 1994) en 

gedragsmaat (vrijwilligersgedrag).  

 Aandachtbias  hulpgeluiden Aandachtbias neutrale geluiden 

IRI .046
ns. 

-.46
** 

SWO .19
ns. 

-.04
ns. 

Vrijwilliger-

gedrag 

.10
ns. 

.32
ns. 

 

In drie aparte ANOVA’s werden de hoofdeffecten van afname (individueel, groep) en 

volgorde van de vragenlijsten (eerst IRI, eerst SWO) nagegaan op de vragenlijsten en 

vrijwilligersgedrag nagegaan. De score op de IRI vragenlijst werd niet beïnvloed door 

de variabele afname, F(1, 27) = 1.50, p = .231 of door de volgorde waarop de 

vragenlijsten werden afgenomen,  (1, 27) = 1.50, p = .231. Ook de score op de SWO 

werd niet beïnvloed door de variabele afname F (1, 27) = .51, p = .481, of door de 

volgorde van de vragenlijsten, F (1, 27) = .51, p = .481. De hoeveelheid 

vrijwilligersgedrag werd wel beïnvloed door de manier van afname, F (1.27) = 6.17, p < 

.05 en door de volgorde waarin de vragenlijsten werden afgenomen, F (1.27) = 4.51, p < 

.05. Deelnemers die eerst de SWO (Van Lange & Kuhlman, 1994) hadden ingevuld 

vertoonden meer vrijwilligersgedrag (M = 20.77 , SD = 16.05) dan personen die eerst de 

IRI (Davis, 1980) hadden ingevuld (M = 14.44, SD =  9.84). Deelnemers waarbij de 
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afname in groep was gebeurd, vertoonden ook meer vrijwilligersgedrag (M = 22.73, SD 

= 14.89), dan bij deelnemers waarbij de afname individueel was verlopen (M = 14.00, 

SD = 10.95). De interactie van deze twee variabelen was niet significant, F (1.27) = .78, 

p = .384.  

Stimuluscontrole. In de stimuluscontrole, wordt er nagegaan of de resultaten uit 

de pretest werden gerepliceerd. Er werden t-tests afgenomen tussen de hulp stimuli en 

de neutrale stimuli. Er werd nagegaan of deze twee groepen stimuli significant 

verschilden op de criteria ‘is er iets aan de hand?’ en ‘hulp nodig?’. De t-tests werden 

afgenomen per categorie (foto’s en geluiden) en per criteria (‘is er iets aan de hand’ en 

‘Heeft deze persoon hulp nodig?’). Er werd gevonden dat voor beide categorieën 

hulpstimuli een significant hoger gemiddelde hadden dan de neutrale stimuli op beide 

criteria, alle p-waarden < .001. Een overzicht van deze resultaten is terug te vinden in 

Tabel 3.  

Tabel 3 

Een overzicht van de resultaten van de t-tests tussen de neutrale en hulp stimuli. De t-

tests werden afgenomen per stimulussoort (foto’s of geluiden) en per criterium (‘iets 

aan de hand?’ of ‘hulp nodig?’). Voor iedere t-test worden de gemiddelde waarden, de 

standaard deviaties (SD) en de p-waarden weergegeven met het bijbehorende 

significantieniveau (* p < .05, ** p < .01, *** p < .001). 

   Gemiddelden SD p-waarde 

Foto’s ‘iets aan de hand?’ Hulp 

Neutraal 

6.06 

3.04 

.61 

2.51 

 .000
*** 

 ‘hulp nodig?’ Hulp 

Neutraal 

4.04 

1.26 

2.19 

.31 

.000
*** 

Geluiden ‘iets aan de hand?’ Hulp 

Neutraal 

6.17 

2.83 

.64 

2.42 

.000
***

 

 ‘hulp nodig?’ Hulp 

Neutraal 

4.47 

1.18 

2.43 

.35 

.000
***
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Deze t-test werden hierna herhaald voor iedere situatie apart. Ook hier werd er 

gevonden dat voor beide categorieën stimuli, de hulpstimuli steeds een significant 

hogere score kregen dan de neutrale stimuli op de criteria ‘is er iets aan de hand?’ en 

‘heeft deze persoon hulp nodig?’. Deze resultaten bevestigen de resultaten uit de pretest. 

Een overzicht van de resultaten van de t-tests per situatie, kan men terugvinden in Tabel 

4.  

Tabel 4 

Zoals in Tabel 3, vind je een overzicht van de resultaten van de t-tests tussen de 

neutrale en hulp stimuli, per situatie. Voor iedere t-test worden de gemiddelde waarden, 

de standaard deviaties (SD) en de p-waarden weergegeven met het bijbehorende 

significantieniveau (* p < .05, ** p < .01, *** p < .001). 

    Gemiddelden SD p - waarde 

1 Foto’s ‘iets aan de 

hand?’ 

Hulp 

Neutraal 

6.45 

3.10 

.68 

2.71 

.000
*** 

  ‘hulp nodig?’ Hulp 

Neutraal 

4.29 

1.00 

2.36 

.00 

.000
*** 

 Geluiden ‘iets aan de 

hand?’ 

Hulp 

Neutraal 

6.35 

2.90 

.84 

2.65 

.000
*** 

  ‘hulp nodig?’ Hulp 

Neutraal 

4.48 

1.32 

2.31 

.65 

.000
*** 

2  Foto’s ‘iets aan de 

hand?’ 

Hulp 

Neutraal 

5.90 

3.16 

1.33 

2.56 

.000
***

 

  ‘hulp nodig?’ Hulp 

Neutraal 

4.13 

1.55 

2.63 

1.03 

.000
*** 

 Geluiden ‘iets aan de 

hand?’ 

Hulp 

Neutraal 

5.77 

2.58 

1.06 

2.16 

.000
***

 

  ‘hulp nodig?’ Hulp 

Neutraal 

3.90 

1.26 

2.44 

.68 

.000
*** 

3  Foto’s ‘iets aan de 

hand?’ 

Hulp 

Neutraal 

6.35 

3.13 

.66 

2.60 

.000
*** 
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  ‘hulp nodig?’ Hulp 

Neutraal 

3.97 

1.10 

2.46 

.40 

.000
*** 

 Geluiden ‘iets aan de 

hand?’ 

Hulp 

Neutraal 

6.29 

2.84 

.87 

2.53 

.000
*** 

  ‘hulp nodig?’ Hulp 

Neutraal 

4.74 

1.35 

2.71 

.80 

.000
*** 

4 Foto’s ‘iets aan de 

hand?’ 

Hulp 

Neutraal 

6.35 

2.68 

.88 

2.15 

.000
*** 

  ‘hulp nodig?’ Hulp 

Neutraal 

4.39 

1.48 

2.67 

.85 

.000
*** 

 Geluiden ‘iets aan de 

hand?’ 

Hulp 

Neutraal 

6.03 

2.55 

1.20 

1.14 

.000
*** 

  ‘hulp nodig?’ Hulp 

Neutraal 

4.58 

1.13 

2.42 

.34 

.000
*** 

5 Foto’s ‘iets aan de 

hand?’ 

Hulp 

Neutraal 

5.42 

3.00 

1.23 

2.60 

.000
*** 

  ‘hulp nodig?’ Hulp 

Neutraal 

3.55 

1.26 

2.11 

.73 

.000
*** 

 Geluiden ‘iets aan de 

hand?’ 

Hulp 

Neutraal 

6.19 

2.65 

1.49 

2.29 

.000
*** 

  ‘hulp nodig?’ Hulp 

Neutraal 

4.90 

1.26 

2.70 

.73 

.000
*** 

6 Foto’s ‘iets aan de 

hand?’ 

Hulp 

Neutraal 

5.71 

3.03 

1.44 

2.75 

.000
*** 

  ‘hulp nodig?’ Hulp 

Neutraal 

3.48 

1.13 

1.81 

.34 

.000
*** 

 Geluiden ‘iets aan de 

hand?’ 

Hulp 

Neutraal 

6.39 

2.84 

.72 

2.52 

.000
*** 

  ‘hulp nodig?’ Hulp 

Neutraal 

4.58 

1.06 

2.69 

.25 

.000
*** 

7 Foto’s ‘iets aan de 

hand?’ 

Hulp 

Neutraal 

6.58 

2.97 

.77 

2.60 

.000
*** 
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  ‘hulp nodig?’ Hulp 

Neutraal 

4.32 

1.23 

2.48 

.62 

.000
*** 

 Geluiden ‘iets aan de 

hand?’ 

Hulp 

Neutraal 

6.65 

3.03 

.55 

2.69 

.000
*** 

  ‘hulp nodig?’ Hulp 

Neutraal 

4.55 

1.06 

2.45 

.25 

.000
*** 

8 Foto’s ‘iets aan de 

hand?’ 

Hulp 

Neutraal 

4.97 

3.19 

1.58 

2.71 

.001
*** 

  ‘hulp nodig?’ Hulp 

Neutraal 

3.65 

1.39 

2.09 

.80 

.000
*** 

 Geluiden ‘iets aan de 

hand?’ 

Hulp 

Neutraal 

6.42 

2.81 

.62 

2.36 

.000
*** 

  ‘hulp nodig?’ Hulp 

Neutraal 

4.65 

1.16 

2.65 

.45 

.000*** 

9 Foto’s ‘iets aan de 

hand?’ 

Hulp 

Neutraal 

6.68 

3.29 

.70 

2.82 

.000
*** 

  ‘hulp nodig?’ Hulp 

Neutraal 

4.48 

1.32 

2.64 

.87 

.000
***

 

 Geluiden ‘iets aan de 

hand?’ 

Hulp 

Neutraal 

5.55 

3.13 

1.55 

2.75 

.000
***

 

  ‘hulp nodig?’ Hulp 

Neutraal 

3.90 

1.06 

2.55 

.25 

.000
***

 

10 Foto’s ‘iets aan de 

hand?’ 

Hulp 

Neutraal 

6.16 

2.81 

.78 

2.36 

.000
***

 

  ‘hulp nodig?’ Hulp 

Neutraal 

4.10 

1.19 

2.37 

.40 

.000
***

 

 Geluiden ‘iets aan de 

hand?’ 

Hulp 

Neutraal 

6.06 

2.94 

1.29 

2.55 

.000
***

 

  ‘hulp nodig?’ Hulp 

Neutraal 

4.39 

1.10 

2.53 

.30 

.000
***
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Bespreking 

In dit onderzoek wilden we de aandachtbesteding van toeschouwers van een 

hulpsituatie bestuderen. We wilden namelijk onderzoeken of het nut heeft om als 

slachtoffer in een hulpsituatie hulp te roepen. We wilden nagaan of het horen van 

hulpgeroep ervoor zal zorgen dat je als toeschouwer van een hulpsituatie aandacht aan 

de situatie zou geven. Deze cruciale vraag werd bestudeerd in een experimentele 

context met behulp van de dot probe taak. In deze dot probe taak kregen deelnemers de 

opdracht om de locatie van een target te beoordelen. Voorafgaand aan deze targets 

werden er telkens twee foto’s aangeboden, telkens van een neutrale situatie en een 

hulpsituatie. Voorafgaand aan deze foto’s, werd er telkens een geluid aangeboden, dat 

bestond uit een neutraal zinsfragment of hulpgeroep. Aan de hand van de reactietijden 

in deze taak, kan achterhaald worden waar de aandacht van de deelnemer lag, voor de 

aanbieding van de target. We verwachten dat het geluid dat werd aangeboden, de 

aandacht van de deelnemers zal sturen naar de semantisch congruente foto’s.  

Hulpgeroep zou dus de aandacht sturen naar de foto van de hulpsituatie. Het horen van 

een neutraal zinsfragment daarentegen, zou de aandacht naar de neutrale situatie sturen. 

Daarbovenop werd de samenhang van empathie, prosociaal gedrag en 

vrijwilligersgedrag met de aandachtbias nagegaan. 

Aandachtbias. Bij de trials met hulpgeluiden, werd er een aandachtbias 

vastgesteld, indien de afname in groep verliep. Bij het horen van hulpgeluiden, gaan 

deelnemers hun aandacht meer richten op de foto’s van hulpsituaties, dan op foto’s de 

neutrale situaties. Dit resultaat is in overeenstemming met onze hypotheses. Bij neutrale 

geluiden werd deze aandachtbias niet vastgesteld. Een aandachtbias houdt in dat we 

sneller reageren op congruente trials dan op incongruente trials. We veronderstellen dat 

het mechanisme achter de aandachtbias, te maken heeft met de semantische overlap 

tussen de stimuli. We nemen aan dat de semantische overlap tussen het geluid en foto 

en de overlap in locatie tussen de foto en de target, ervoor zorgt dat deelnemers sneller 

kunnen reageren. Een belangrijk onderdeel is dus dat er een overeenkomst is in de 

betekenis of semantiek tussen het hulpgeroep en de foto van de hulpsituatie. Het 

mechanisme achter deze semantische overlap heeft te maken met het werkgeheugen. 

Zoals besproken in de inleiding, gaat de ‘online’ inhoud van ons werkgeheugen onze 
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aandacht sturen naar zaken in onze omgeving die er semantisch aan gerelateerd zijn 

(Soto et. al, 2008). Bij het horen van hulpgeroep, zal de semantische inhoud van het 

werkgeheugen ‘hulp’ worden. Deze ‘hulp’ inhoud, zal ervoor zorgen dat we in onze 

omgeving de zaken die semantisch gerelateerd zijn aan ‘hulp’ sneller zullen opmerken, 

in dit geval dus de hulpfoto’s.  

De aandachtbias bij hulpgeroep werd enkel vastgesteld voor de groep deelnemers 

waarbij de afname individueel verliep. De aandachtbias bij hulpgeroep werd niet 

teruggevonden in de conditie waar de afname in groep verliep. Dit resultaat is in 

overeenstemming met het klassieke bystander effect (Darley & Latané, 1968; Latané & 

Darley, 1968; Latané & Nida, 1981) en met onze voorspellingen. In het klassieke 

bystander effect, wordt vastgesteld dat deelnemers minder hulp bieden in een 

hulpsituatie, naargelang er meer omstaanders zijn. In het huidige onderzoek, stellen we 

vast dat de hulpgeroep de aandacht minder kan sturen naar de foto van de hulpsituatie, 

indien de afname verliep in groep.  Dit resultaat demonstreert de invloed van het 

bystander effect op de eerste stap van de beslissingsboom van Latané en Darley (1970), 

namelijk het fenomeen opmerken en er aandacht aan besteden, in die zin dat bij een 

afname in groep, deelnemers minder aandacht besteden aan de foto’s van de 

hulpsituatie. 

In de dot probe taak, gingen we de invloed van hulpgeroep na op de eerste 

stappen van de beslissingsboom door Latané en Darley (1970). De eerste stap in het 

proces van hulp bieden, is het de gebeurtenis opmerken en er aandacht aan besteden. De 

dot probe taak is in staat inzicht te geven in deze eerste stap. De  aandachtbias die werd 

gevonden bij hulpgeluiden, toont aan dat hulpgeroep ervoor zorgt dat personen de 

hulpfoto’s meer opmerken. Bovendien bleek het klassieke bystander effect een invloed 

te hebben op deze eerste stap. Bij een afname in groep, verdwijnt de aandachtbias bij 

hulpgroep, terwijl deze aandachtbias wel aanwezig is in een individuele afname. 

Neutrale geluiden daarentegen hebben geen invloed op het opmerken van de foto’s, 

aangezien er geen aandachtbias werd gevonden. De tweede stap in het proces van hulp 

bieden (Latané en Darley, 1970), is de gebeurtenis beschouwen als een hulpsituatie. De 

dot probe taak kan geen definitief antwoord geven op de vraag of geluiden de 

interpretatie van een gebeurtenis beïnvloeden. De stimuluscontrole die plaatsvond na de 
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dot probe taak, ging de algemene interpretatie van de stimuli na. Er werd gevraagd aan 

de deelnemers om alle geluiden en foto’s te scoren op de criteria ‘is er iets aan de hand 

met deze persoon?’ en ‘heeft deze persoon hulp nodig?’. De resultaten van deze scoring 

geven een significant verschil aan tussen de neutrale en de hulpstimuli, waarbij de 

hulpstimuli steeds hoger scoorden op deze criteria dan de neutrale stimuli. Dit resultaat 

geeft aan dat de deelnemers de geluiden en foto’s rond de hulpsituatie interpreteerden 

als een situatie waarbij iemand hulp nodig is en de neutrale stimuli beschouwden als 

situaties waarbij iemand geen hulp nodig heeft. Deze stimuluscontrole ging echter niet 

na of de interpretatie van de foto’s, veranderde indien er vooraf een geluid werd 

aangeboden. Om met zekerheid antwoord te geven op de vraag of hulpgeroep ook de 

interpretatie van een situatie kan beïnvloeden, is er toekomstig onderzoek nodig dat 

deze vraag op een meer directe manier nagaat.  

De reden waarom er een aandachtbias werd gevonden bij hulpgeroep, maar niet bij 

neutrale geluiden is onduidelijk. Bij de beide categorieën stimuli (hulp, neutraal) was er 

semantische overlap tussen de foto’s en de geluiden. Een mogelijke oorzaak van het 

verschil in de resultaten voor de aandachtbias bij deze categorieën, is een verschil in 

arousal-waarde tussen de neutrale geluiden en hulpgeroep. Ook al werd er in de scoring 

van de geluiden in de pretest en het experiment geen rekening gehouden met arousal, 

toch kunnen we vermoeden dat hulpgeroep een hogere arousal-waarde heeft dan de 

neutrale zinsfragmenten. Deze hogere arousal-waarde heeft waarschijnlijk te maken met 

de evolutionaire betekenis en emotionele geladenheid vanhulpgeroep. Doordat neutrale 

geluiden een lagere arousal-waarde hebben, is het mogelijk dat deze stimuli de aandacht 

niet kunnen beïnvloeden. Deze bewering is een assumptie, gemaakt vanuit de intuïtie 

van de onderzoeker. Het is aangewezen om in toekomstig onderzoek, bij de creatie of 

scoring van hulpstimuli, ook rekening te houden met de arousal die de stimuli oproepen. 

Op die manier zouden we het verschillende resultaat van de aandachtbias voor 

hulpgeroep en neutrale geluiden beter begrijpen en kunnen nagaan of arousal de oorzaak 

is van het verschil in de resultaten voor de aandachtbias bij hulpgeroep en neutrale 

geluiden.  

Empathie. Er werd een negatieve correlatie vastgesteld tussen de empathiescore 

en de aandachtbias bij neutrale geluiden. Naargelang de empathiescore van een 
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deelnemer stijgt, konden de neutrale geluiden de aandacht minder sturen naar de 

neutrale stimuli. De aandachtbias bij hulpgeroep, daarentegen bleek niet samen te 

hangen met de empathiescore van een deelnemer. Dit resultaat is momenteel nog 

onduidelijk en moet verder onderzocht worden in toekomstig onderzoek. 

Sociale Waarden Oriëntatie. In toekomstig onderzoek zou het interessant zijn 

om na te gaan of de grootte van de aandachtbias verschilt tussen individuen met een 

verschillende sociale waarden oriëntatie (SWO; Van Lange & Kuhlman, 1994). In de 

context van hulpgedrag, zijn we vooral geïnteresseerd in de deelnemers met een 

prosociale SWO. Een prosociaal persoon is een persoon die meer gericht is op andere 

persoon en het gemeenschappelijke welzijn. We verwachten dat de aandachtbias bij 

hulpgeroep bij deze groep proefpersonen mogelijks groter is dan bij de andere SWO’s.  

De huidige studie onderzoek kan geen uitspraak doen over het verschil in grootte van de 

aandachtbias tussen de verschillende SWO’s. Aangezien de SWO van een deelnemer 

geen criterium was waarvoor een persoon werd geselecteerd voor dit onderzoek, is het 

aantal deelnemers in iedere SWO niet gelijk verdeeld. Dit heeft als gevolg dat het aantal 

deelnemers in bepaalde SWO’s te klein is om een uitspraak te doen over een eventueel 

verschil in grootte van de aandachtbias. Indien we het verschil in grootte van de 

aandachtsbias willen kwantificeren, zullen deelnemers in toekomstig onderzoek moeten 

worden geselecteerd op basis van hun SWO zodat ze een even grote steekproef 

deelnemers verkrijgen in iedere SWO.  

Afname in groep of individueel. In het experiment werd er gemanipuleerd of 

de afnamen in groep of individueel plaatsvonden. Deze variabele had een effect in de 

voorspelde richting op de aandachtbias bij hulpgeroep. De aandachtbias bij hulpgroep 

was kleiner als de afname in groep verliep, dan bij een individuele afname. Deze 

bevinding ligt in lijn met het bystander effect (Darley & Latané, 1968; Latané & Darley, 

1968; Latané & Nida, 1981). De manier van afname had ook een effect op het 

vrijwilligersgedrag, maar in de omgekeerde richting van de voorspelling. Deelnemers 

waarbij de afname in groep gebeurde, waren meer bereid tot vrijwilligersgedrag dan 

deelnemers waarbij de afnamen individueel verliepen. Dit resultaten staat in contrast 

met het klassieke bystander effect (Darley & Latané, 1968; Latané & Darley, 1968; 

Latané & Nida, 1981), waarbij er net minder hulp wordt geboden bij een grotere groep 



36 
 

deelnemers. Een eerste mogelijke reden hiervoor is dat niet ging om hulpgedrag in een 

noodsituatie, maar in een neutrale situatie. Er werd aan de deelnemers gevraagd of ze 

bereid waren mee te werken aan een studie op vrijwillige basis. Een noodsituatie is 

complexer en wordt bovendien beïnvloedt door veel contextvariabelen, wat er voor 

zorgt dat personen minder hulp zullen bieden. Bovendien gaf deze maat een indicatie 

van de bereidheid tot hulpgedrag. Deze bereidheid staat niet gelijk aan  hoeveel gedrag 

er in werkelijkheid zou worden gesteld. Vermoedelijk is dit groepseffect voor een deel 

te verklaren door sociale wenselijkheid. Er werd nochtans geprobeerd de sociale 

wenselijkheid te minimaliseren door deelnemers het vrijwilligersformulier in een 

toegeplakte envelop te laten steken. Deze maatregel minimaliseert mogelijks enkel de 

sociale wenselijkheid tegenover de proefleider. Deelnemers zaten in een ruimte met 

andere leeftijdsgenoten, medestudenten en dit kan ervoor zorgen dat er in deze situatie 

een soort competitie ontstond tussen de studenten.  

Afnamevolgorde. Een niet voorspeld significant effect dat werd gevonden, is 

het hoofdeffect van afnamevolgorde van de vragenlijsten op de hoeveelheid 

vrijwilligersgedrag. Deelnemers zijn meer bereid tot vrijwilligersgedrag, indien ze eerst 

de SWO schaal (Van Lange & Kuhlman, 1994) invullen, gevolgd door de IRI (Davis, 

1980), dan in de omgekeerde volgorde. De IRI bestaat uit statements die de 

verschillende dimensies van empathie meten. Door het lezen van deze statements voor 

het invullen van vrijwilligersformulier, zijn de deelnemers mogelijk meer zelfbewust 

geworden en is de sociale wenselijkheid mogelijks verhoogd.  Dit kan ervoor gezorgd 

hebben dat deelnemers meer bereid waren tot vrijwilligersgedrag te vertonen. Deze 

speculaties moeten worden onderzocht in toekomstig onderzoek. 

Stimuli rond hulpgedrag. In dit onderzoek werd er een groep nieuwe stimuli 

gecreëerd. Deze stimuli werden opgebouwd rond tien situaties. Bij iedere situatie werd 

er een neutraal geluid, hulpgeroep, een neutrale foto en een hulpfoto gecreëerd. Deze 

stimuli werden in dit onderzoek twee maal gescoord, door twee verschillende groepen 

deelnemers. De resultaten van de scoring uit de pretest werden gerepliceerd in het 

onderzoek. In dit onderzoek werd er dus een nieuwe groep stimuli gecreëerd dat kan 

worden gebruikt in toekomstig onderzoek. Deze stimuli zijn geschikt om de 

crossmodale interactie tussen horen en zien te onderzoeken op een meer ecologisch 
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valide manier. Voorgaande studies die deze interactie onderzochten in andere domeinen, 

zoals perceptie (Chen & Spence, 2010; Chen & Spence, 2011), kunnen gebruik maken 

van deze stimuli om hun resultaten te repliceren in een meer ecologische valide context. 

Mogelijke pistes voor neurologisch onderzoek. In toekomstig onderzoek kan 

er worden onderzocht wat de neurale correlaten zijn van het crossmodaal interactie-

effect dat werd vastgesteld bij hulpgeluiden. Meer bepaald kunnen we nagaan als het 

fronto-thalamisch occipitaal netwerk ook actief wordt bij congruente trials met 

hulpgeroep in de dot probe taak. Grecucci,  en collega’s (2009) stelden in een f-MRI 

onderzoek namelijk vast dat het fronto-thalamisch occipitaal netwerk actief werd indien 

de congruentie tussen de stimuli belangrijk is voor gedrag. Het onderzoek van Grecucci 

et. al (2009) speelde slechts in op een modaliteit. Er werd er enkel gebruik gemaakt van 

visuele stimuli, namelijk woorden en foto’s en gezichten. Het huidige onderzoek is 

crossmodaal. Er wordt gebruik gemaakt van zowel visuele als auditieve stimuli. Met 

behulp van f-MRI data-verzameling, kan worden nagegaan als hetzelfde netwerk actief 

wordt bij congruente trials met hulpgeroep in een crossmodaal opzet.  

Het hulpgroep dat gebruikt werd in dit onderzoek kan worden gezien als een mix 

van geluiden en woorden ( zie de beschrijving van de geluiden in bijlage 1). Er zit 

variatie in de geluiden, in die zin dat er bij sommige geluiden enkel het woord ‘hulp’ te 

horen is, bij een ander geluid enkel pijngeroep en bij het merendeel zowel pijngeroep 

als het woord ‘hulp’. In het onderzoek van Chen en Spence (2011) werd er een 

onderscheid gemaakt tussen semantisch congruente gesproken woorden en semantisch 

congruente geluiden. Deze onderzoekers vonden dat beide typen stimuli zorgden voor 

een snellere respons op congruente trials in een primingtaak, maar dat dit optreedt bij 

een verschillende SOA bij beide typen stimuli. Dit verschil in SOA wordt verklaard aan 

de hand van het lezen-benoemen interferentie model (Glaser & Glaser, 1989). Een 

interessante vraag voor toekomstig onderzoek is nagaan of dit optimaal SOA ook 

verschilt tussen pijngeroep en het woord ‘hulp’. Dit betekent wel dat de hulpgeluiden 

uit het onderzoek zullen moeten aangepast. Een volgende stap in dit onderzoek is 

onderzoeken of de het onderliggende neuraal correlaat verschilt bij geluiden en 

woorden. Soto, Rotshtein, Hodsoll, Mevorach en Humphreys (2012) stelden vast dat er 

bij de interactie tussen werkgeheugen en aandacht, verschillende neurale correlaten 
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worden gevonden bij verschillende visuele stimuli. Woorden als stimuli activeerden de 

laterale occipitale cortex, terwijl gekleurde vormen de superieure frontale gyrus 

activeerden en de temporale lob (in het geval van een match). Het is mogelijk dat er 

voor verschillende auditieve stimuli ook verschillende neurale correlaten worden 

gevonden. Het horen van pijngeroep activeert mogelijks een andere regio, dan het 

woord ‘hulp’.  

Conclusie 

Uit dit onderzoek kunnen we besluiten dat het als slachtoffer in een noodsituatie nuttig 

is om ‘hulp’ te roepen, maar enkel in het geval er nog geen andere omstaanders zijn. 

Hulpgeroep kan de aandacht van een individuele toeschouwer sturen naar de 

hulpsituatie. Indien er een groep omstaanders aanwezig is, heeft ‘hulp’ roepen minder 

nut. Dit resultaat ligt in lijn met het klassieke bystander effect, waarbij er minder hulp 

wordt geboden, naarmate de groep omstaanders groter wordt. Bovendien werd er in dit 

onderzoek, een nieuwe groep stimuli gecreëerd rond hulpgedrag, die kan gebruikt 

worden in toekomstig onderzoek.  
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Bijlage 1: Stimuli in de dot probe taak 

 

Situatie 1  

 

 ♪ ‘…help…’ ♪ ‘…onlangs kwam…’ 

Situatie 2 

  

 ♪ ‘…help…’ ♪ ‘…euhm nog een…’ 
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Situatie 3 

  

 ♪ ‘…auw…’ ♪ ‘…ik zal dan straks nog…’ 

Situatie 4 

  

 ♪ ‘…auw help…’ ♪ ‘…onlangs…’ 
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Situatie 5 

  

 ♪ ‘…help…’ ♪ ‘…dit nog…’ 

Situatie 6 

  

 ♪ ‘…help…’ ♪ ‘…soms is het…’ 
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Situatie 7 

  

 ♪ ‘…help mij alstublieft…’ ♪ ‘…is het gewoon…’ 

Situatie 8 

  

 ♪ ‘…help mij alstublieft…’ ♪ ‘…nog een keer…’ 
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Situatie 9 

  

 ♪ ‘…auw hulp…’ ♪ ‘…dit nog…’ 

Situatie 10 

  

 ♪ ‘…help…’ ♪ ‘…nog een keer…’ 

   

Een overzicht van de 40 geselecteerde stimuli, weergegeven per situatie. In de linker 

kolom vind je telkens de hulp foto met eronder de verbale boodschap in het hulpgeluid. 

In de rechter kolom vind je de neutrale foto met eronder de verbale boodschap van het 

neutrale geluid. 
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Bijlage 2: De Interpersoonlijke Reactiviteit Index 

 Items  

1 Ik dagdroom en fantaseer, met enige regelmaat, over dingen die zouden kunnen 

gebeuren met mij 

FS 

2 Ik heb vaak tedere, bezorgde gevoelens voor mensen die minder gelukkig zijn dan ik EC 

3 Ik vind het soms moeilijk om dingen te zien vanuit andermans gezichtspunt PT(-) 

4 Soms heb ik niet veel medelijden met andere mensen wanneer ze problemen hebben EC(-) 

5 Ik raak echt betrokken bij de gevoelens van de personages uit een roman FS 

6 In noodsituaties voel ik me ongerust en niet op mijn gemak PD 

7 Ik ben meestal objectief wanneer ik naar een film of toneelstuk kijk, en ik ga er niet 

vaak volledig in op 

FS(-) 

8 Ik probeer naar ieders kant van een meningsverschil te kijken alvorens ik een 

beslissing neem 

PT 

9 Wanneer ik iemand zie waarvan wordt geprofiteerd, voel ik me nogal beschermend 

tegenover hen 

EC 

10 Ik voel me soms hulpeloos wanneer ik in het midden van een zeer emotionele situatie 

ben 

PD 

11 Ik probeer mijn vrienden soms beter te begrijpen door me in te beelden hoe de dingen 

eruit zien vanuit hun perspectief 

PT 

12 Uitermate betrokken geraken in een goed boek of film is eerder zeldzaam voor mij FS(-) 

13 Wanneer ik zie dat iemand zich bezeert, ben ik geneigd kalm te blijven PD(-) 

14 Andermans ongelukken verstoren me meestal niet veel EC(-) 

15 Als ik zeker ben dat ik over iets gelijk heb, verspil ik niet veel tijd aan het luisteren 

naar andermans argumenten 

PT(-) 
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16 Na het zien van een toneelstuk of film, heb ik mij gevoeld alsof ik een van de 

karakters was 

FS 

17 In een gespannen emotionele situatie zijn, schrikt me af PD 

18 Wanneer ik zie dat iemand unfair wordt behandeld, voel ik soms weinig medelijden 

met hen 

EC(-) 

19 Ik ben meestal behoorlijk effectief in het omgaan met noodsituaties PD(-) 

20 Ik ben vaak nogal geraakt door dingen die ik zie gebeuren EC 

21 Ik geloof dat er twee zijden zijn aan elke vraag en probeer te kijken naar hun beide PT 

22 Ik zou mijzelf beschrijven als een vrij teerhartig persoon EC 

23 Wanneer ik naar een goede film kijk, kan ik mezelf zeer gemakkelijk in de plaats 

stellen van het hoofdpersonage 

FS 

24 Ik neig ertoe controle te verliezen tijdens noodsituaties PD 

25 Wanneer ik overstuur ben door iemand, probeer ik mijzelf meestal voor een tijdje “in 

zijn schoenen” te verplaatsen 

PT 

26 Wanneer ik een interessant verhaal of roman aan het lezen ben, beeld ik me in hoe ik 

me zou voelen indien de gebeurtenissen in het verhaal mij zouden overkomen 

FS 

27 Wanneer ik iemand zie die zeer hard hulp nodig heeft in een noodsituatie, ga ik kapot PD 

28 Alvorens iemand te bekritiseren, probeer ik mij voor te stellen hoe ik mij zou voelen 

mocht ik in hun plaats zijn 

PT 

In deze bijlage vind je de Nederlandse versie terug van de Interpersoonlijke Reactiviteit 

Index (Davis, 1980). Deze schaal bestaat uit 28 items, die laden op vier verschillende 

subschalen. In de rechterkolom wordt aangeduid welke items horen bij welke schaal 

(PT = Perspectief Inname; FS = Fantasie ; EC = Empathische Bezorgdheid; PD = 

Personal Distress).  
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Bijlage 3: De Sociale Waarden Oriëntatie schaal 

______________________________________________________________________ 

In deze taak vragen we u enkele keuzes te maken.  Dit wordt gedaan door middel van 

het omcirkelen van de letters A, B, of C.  Uw keuzes bepalen het aantal punten dat u en 

iemand anders ontvangen.  U moet zich voorstellen dat deze andere persoon een 

onbekende ander is die u nooit eerder ontmoet hebt.  

 

Ga ervan uit deze andere persoon ook keuzes maakt in precies dezelfde taak.  Ga er 

bovendien vanuit dat elke punt waardevol is.  Hoe meer u ervan krijgt hoe beter.  

Hetzelfde geldt voor de ander: hoe meer hij of zij ervan krijgt hoe beter voor hem of 

haar.  Een voorbeeld wordt hieronder gegeven. 

 

     A  B  C 

    u krijgt  500  500  550 

  de ander krijgt  100  500  300 

 

Voor bovenstaand voorbeeld geldt het volgende.  Als u A kiest, krijgt u 500 punten en 

de ander krijgt 100 punten;  als u B kiest krijgt u 500 punten en de ander krijgt 500 

punten;  als u C kiest krijgt u 550 punten en de ander krijgt 300 punten. 

 

In totaal vragen we negen keer een keuze te maken.   

 

Voor alle duidelijkheid:  

- Er zijn geen goede of foute antwoorden.  U kiest voor A, 

 B of C, afhankelijk van welk alternatief u het meest aantrekkelijk vindt.  

- Ga ervan uit dat de punten waardevol zijn: Hoe meer u ervan hebt hoe beter voor 

u.  Hetzelfde geldt voor de onbekende ander: Hoe meer de ander er heeft, hoe 

beter voor hem/haar.  
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Omcirkel bij de volgende 9 keuzes ofwel een A, een B, ofwel een C, afhankelijk van uw 

voorkeur. 

 

    A  B  C      A  B  

C 

(1) U    480 540 480  (6) U  500 500

 570 

 Ander  80 280 480   Ander  500 100

 300 

 

 

    A  B  C      A  B  

C 

(2) U  560 500 500  (7) U  510 560

 510 

 Ander   300 500 100   Ander  510 300

 110 

 

 

    A  B  C      A  B  

C 

(3) U    520 520 580  (8) U  550 500

 500 

 Ander   520 120 320   Ander  300 100

 500 
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    A  B  C      A  B  

C 

(4) U    500 560 490  (9) U  480 490

 540 

 Ander   100 300 490   Ander  100 490

 300 

 

 

    A  B  C 

(5) U    560 500 490 

 Ander   300 500  90 

______________________________________________________________________ 

In deze bijlage vind je de Sociale Waarde Oriëntatie schaal van Van Lange & Kuhlman 

(1994) terug. Deze schaal bestaat uit 9 decomposed games, waarbij de deelnemers 

telkens een keuze moeten maken uit een van de drie antwoordalternativen (A, B of C). 
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Bijlage 4: Prosociaal gedrag 
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In deze bijlage vind je het formulier terug dat dienst deed als gedragsmaat in het 

experiment. Er werd gevraagd aan de deelnemers om aan te geven hoeveel tijd ze bereid 

waren mee te werken aan een onderzoek op vrijwillige basis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


