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0. Inleiding: onderwerp en doelstelling

Zoals u uit de titel van mijn bijdrage kunt opmaken, wil ik enkele recente 

sociaal-psychologische benaderingen van en inzichten in interpersoonlijke 

communicatie bsepreken – inzichten die hopelijk bruikbaar of tenminste 

interessant zijn voor gedragstherapeuten. Nu is de sociale psychologie van de 

communicatie een zeer breed domein, zodat ik meteen voor de taak stond om het 

in te perken. Ik heb besloten om me te concentreren op de interpersoonlijke 

communicatie voor zover die een relevant is voor zelfbeschrijvingen die in de 

loop van dat communicatieproces worden gemaakt. 

Wat ik hoop duidelijk te maken is dat de aard van het communicatieproces een 

vaak onvermoede invloed heeft op hoe mensen zich in de loop van een 

communicatieproces gaan beschrijven,  bijvoorbeeld als antwoord op vragen die 

door een ander, bijvoorbeeld een therapeut, worden gesteld. Dat de manier 

waarop mensen zichzelf beschrijven door een interactiepartner beïnvloed kan 



worden, is natuurlijk geen groot nieuws. Er wordt echter steeds meer evidentie 

gevonden voor de gedachte dat aspecten van het comunicatieproces, zoals de 

manier waarop vragen worden gesteld, een veel grotere invloed hebben op 

zelfbeschrijvingen die als antwoord worden gegeven dan tot dusver werd 

aangenomen. Dat hoop ik in de loop van dit verhaal aan te tonen.

1. Relevantie van zelfbeschrijvingen voor gedragstherapie

Er bestaat nauwelijks twijfel dat zelfbeschrijvingen interessant zijn voor 

gedragstherapeuten. Een belangrijk element in de cognitieve gedragstherapie is 

de assumptie dat er aangeleerde en weer af te leren zelfbeschrijvingen bestaan 

die schadelijk zijn voor het welbevinden van degene die ze gebruikt. Het 

veranderen van die zelfbeschrijvingen is dan één van de doelstellingen van de 

therapie. Ook therapeuten die minder cognitief georiënteerd zijn, richten zich 

regelmatig op de zelfbeschrijvingen die hun cliënten hen geven – bijvoorbeeld 

bij het in kaart brengen van het probleemgedrag en van de omstandigheden 

waarin en de determinanten waardoor dat probleemgedrag zich voordoet, en de 

gevolgen die het heeft. 

Als communicatieprocessen een onverwacht grote invloed hebben op 

zelfbeschrijvingen, kan dit voor de gedragstherapie daarom om meerdere 

redenen en op verschillende manieren relevant zijn. Aan de ene kant draagt 



inzicht in de invloed van communicatieprocessen op zelfbeschrijvingen bij tot 

inzicht in de ontstaansgeschiedenis en daarmee in de aard van vertekeningen bij 

zelfbeschrijvingen. Op zijn beurt kan dit nieuwe handvatten bieden voor 

pogingen om schadelijke zelfbeschrijvingen te veranderen.  Wanneer bepaalde 

vertekeningen niet helemaal of zelfs helemaal niet terug te voeren zijn op 

redeneerfouten, dan is het allicht onnuttig en misschien zelfs schadelijk om met 

de personen die ze vertonen aan dergelijke redeneerfouten te gaan werken. 

Aangezien de gedragstherapie zich zoals alle andere therapievormen afspeelt 

binnen de context van de communicatie tussen een cliënt en een therapeut, kan 

ook de communicatie tussen hen een invloed uitoefenen op hoe cliënten zichzelf 

beschrijven. Wanneer een therapeut zich van die invloed bewust is, kan hij of zij 

deze kennis gebruiken om op een ‘hygiënische’ manier met zijn of haar cliënten 

om te gaan en eventueel zelfs om inspanningen van cliënten om 

zelfbeschrijvingen te veranderen, te ondersteunen. 

Om al deze redenen, wil ik in deze bijdrage een beknopt overzicht bieden van 

enkele sociaal-psychologische onderzoeks- en theorielijnen over de invloed van 

communicatieprocessen op vertekeningen bij zelfbeschrijvingen. Het is 

natuurlijk niet mogelijk om binnen het bestek van de voorziene tijd een volledig 

overzicht te  geven van alles wat er de laatste jaren aan boeiends op dit domein 



is gebeurd, maar ik wil wel enkele veelbelovende onderzoekslijnen aan bod 

laten komen. 

Ik zal me in mijn verhaal vooral richten op de vraag op welke manier en in 

hoeverre communicatieprocessen een invloed hebben op de accuraatheid van 

zelfbeschrijven. Hierbij zal bijzondere aandacht worden besteed aan de vraag 

hoe en in welke mate communicatieprocessen een rol spelen bij het tot stand 

komen van schijnbaar problematische zelfbeschrijvingen.

2. Problematische zelfbeschrijvingen: de klassieke kijk

Binnen de gedragstherapie worden problematische zelfbeschrijvingen doorgaans 

gezien als het gevolg van problematische denkpatronen, waarbij het feit dat 

mensen logische redeneerfouten maken ertoe leidt dat ze uit ‘juiste’ en/of 

‘feitelijke’ informatie verkeerde en voor henzelf nadelige conclusies trekken. 

Als gevolg daarvan hanteren ze en geloven ze in ontmoedigende 

zelfbeschrijvingen, wat op zijn beurt allerlei emotionele en gedragsproblemen 

met zich meebrengt.

Ook binnen de fundamentele sociale psychologie bestaat er al geruime tijd een 

bloeiende traditie van onderzoek over denkfouten of vertekeningen die mensen 

maken als ze informatie over zichzelf en anderen verwerken en/of als ze zichzelf 



en anderen op grond van die informatieverwerking beschrijven. Onderwerpen 

als zelfdienende en zelfvernietigende voorspellingen, confirmatorisch 

vooringenomen informatieverwerking, zelfdienende attributies van succes en 

mislukking en vergissingen bij sociale vergelijking (met prachtig klinkende 

fenomenen zoals valse consensus, onrealistisch optimisme, pluralistische 

ignorantie en illusoire superioriteit), behoren tot de lievelingsonderwerpen van 

veel sociaal-psychologen. 

Hele generaties onderzoekers hebben zich beziggehouden met het ontrafelen van 

wat voor redeneringen en redeneerfouten er precies aan deze verschijnselen ten 

grondslag liggen en met de vraag in welke mate er naast cognitieve factoren ook 

rekening moet worden gehouden met motivationele oorzaken. Hoewel er nog 

lang geen consensus bestaat over het antwoord op die vragen, bestaat er in elk 

geval wel een consensus over het feit dat mensen systematische vertekeningen 

vertonen in hoe ze zichzelf en anderen beschrijven, en dat deze vertekeningen 

minstens voor een deel te maken hebben met de manier waarop ze als individu 

cognitief functioneren. Eveneens bestaat er weinig twijfel over de 

veronderstelling dat de manier waarop mensen zichzelf en anderen beschrijven, 

invloed kan hebben op de manier waarop ze zich overt gedragen en op hun 

welbevinden – hoewel ook hier gedebatteerd wordt over de vraag hoe groot die 

invloed precies is en hoe hij tot stand komt.



3. Communicatie als determinant van zelfbeschrijvingen

De laatste jaren vindt er binnen de sociale psychologie een verschuiving plaats 

in de theorievorming over vertekeningen bij zelfbeschrijvingen. Terwijl hun 

oorzaken vroeger vrijwel uitsluitend werden gezocht op het vlak van het 

persoonlijke cognitief en soms motivationeel functioneren van het individu, zijn 

er tegenwoordig steeds meer onderzoekers die ervoor pleiten het 

communicatieproces onder de loep te nemen waarbinnen zelfbeschrijvingen 

plaatsvinden of zelfs worden uitgelokt. Communicatieprocessen zouden 

minstens voor een deel bijdragen aan zelfbeschrijvingen die niet of onvoldoende 

door de zogenaamde feitelijke realiteit geschraagd worden. Heel wat logisch 

‘onjuiste’ zelfbeschrijvingen die tot nu toe als het gevolg van ‘individuele 

denkfouten’ werden gekenmerkt, worden begrijpelijk en geven zelfs blijk van 

sociale vaardigheden als de communicatiecontext in aanmerking wordt 

genomen. 

Er bestaan heel wat verschillende invalshoeken of algemene modellen om 

communicatie te bestuderen. In de context van dit verhaal wil ik twee algemene 

modellen als theoretisch kader aan bod laten komen, namelijk het codeer-

decodeer model en een intentionistisch model. 



4. Het codeer-decodeer model

Binnen de sociale psychologie is jarenlang gewerkt met een codeer-decodeer 

model waarbij verondersteld wordt dat iemand, een zender, die een bepaalde 

betekenis wilde overbrengen, deze betekenis in een bepaalde code moet gieten 

en deze code via een bepaald kanaal moet doorsturen naar een ontvanger. De 

ontvanger moet deze concrete, gecodeerde en gekanaliseerde boodschap 

vervolgens decoderen om te acherhalen wat de betekenis is die de zender heeft 

doorgestuurd. 

Een heel andere benadering van communicatieprocessen, die de laatste jaren 

opgang maakt en die er mede voor heeft gezorgd dat sociaal-psychologen heel 

anders tegen communicatie en de rol daarvan bij zelfbeschrijvingen zijn gaan 

aankijken, is het intentionistische model dat is gebaseerd op de filosofie van de 

taal. Misschien komt het vreemd over dat sociaal-psychologen gebruik maken 

van modellen uit de filosofie, maar uit recent onderzoek is gebleken dat 

sommige filosofische modellen van menselijk taalgebruik bijzonder bruikbaar 

zijn als inspiratiebron voor onderzoek. 

Geredeneerd vanuit het codeer-decodeer model kunnen communicatieproblemen 

op verschillende manieren ontstaan. Dit kan onder meer als de zender de code 

niet (voldoende) beheerst of een code kiest die de ontvanger niet (voldoende) 



beheerst. Daarnaast wordt een communicatiekanaal altijd gekenmerkt door een 

bepaalde hoeveelheid ruis of storing. De communicatie kan verstoord raken of 

als er teveel ruis op het kanaal zit zodat de code niet goed doorkomt. 

Een belangrijk soort communicatieprobleem treedt echter op als één of beide 

communicatiepartners de door te sturen of doorgestuurde betekenis verwarren 

met de langs een specifiek kanaal doorgestuurde boodschap. Zolang de code en 

het kanaal volstrekt neutraal zijn ten aanzien van de over te brengen betekenis, is 

dit geen probleem. Dan komt de boodschap behoudens al teveel ruis overeen 

met de betekenis. Sociaal-psychologisch onderzoek heeft echter aangetoond dat 

veel elementen van de codes die we doorgaans in onze interpersoonlijke 

communicatie gebruiken impliciete betekenissen oproepen waarvan we ons vaak 

niet bewust zijn maar die wel een vervormende invloed hebben bij het coderen 

van de betekenis die we expliciet willen overbrengen en bij het decoderen van 

de boodschap die we hebben ontvangen. 

Hiervan wil ik als concrete voorbeelden stilstaan bij (1) impliciete betekenissen 

van werkwoorden bij vragen over de verklaring van het eigen gedrag (2) 

impliciete betekenissen van tijdskaders bij vragen over frequentie van gedrag, 

(3) impliciete betekenissen van het referentiepunt bij vragen naar een 

vergelijkende beoordeling van zichzelf op het vlak van bijvoorbeeld trekken of 



toekomstvooruitzichten en (4) de impliciete betekenis van het gevraagde aantal 

gedragsvoorbeelden op de toewijzing van trekken aan zichzelf.

Voorbeelden bespreken aan de hand van sheets

5. Het intentionalistische model

De inzichten die ik tot nu toe heb gepresenteerd, zijn allemaal te kaderen binnen 

een codeer-decodeer model van interpersoonlijke communicatie. Een heel 

andere benadering die heel wat recent sociaal-psychologisch onderzoek heeft 

geïnspireerd is een combinatie van de zogenaamde ‘spreekdadentheorie’ of 

speech act theory van onder andere Searle (REF) en Austin (1962) en het 

communicatiemodel met als centrale element het coöperatieprincipe van Grice 

(1975). Volgens dit model speelt de context waarin interpersoonlijke 

communicatie plaatsvindt een cruciale rol voor het communicatiegedrag van alle 

betrokkenen: zowel voor degene die iets meedeelt als voor degene die deze 

mededeling ontvangt. Een centraal element in deze context zijn de intenties van 

de betrokkenen, de doelen die ze door middel van het communicatieproces 

willen bereiken, of nauwkeuriger gezegd, de intenties van de betrokkenen zoals 

ze wederzijds worden waargenomen.  



Volgens de spreekdadentheorie moet iemand die menselijke communicatie wil 

begrijpen zich ten gronde realiseren dat mensen via interpersoonlijke 

communicatie heel verschillende doelen kunnen nastreven. Ze kunnen ernaar 

streven iets mee te delen, maar hun doel kan ook heel anders zijn: een bepaalde 

reactie uitlokken of een bepaalde situatie scheppen. Bij elke mededeling kunnen 

die verschillende aspecten in verschillende mate van belang zijn. Wie zegt dat 

het mooi weer is, kan als primair doel hebben iets mee te delen (bijvoorbeeld 

tegen een huisgenoot die twijfelt welke kleren hij zal aantrekken) maar het is 

ook mogelijk dat hij of zij een ongemakkelijke stilte wil breken of dat hij of zij 

aan de gespreksgenoot duidelijk wil maken hoe banaal hij of zij het gesprek 

vindt. Over het algemeen gaan mensen er in eerste instantie van uit dat hun 

communicatiepartner iets wil meedelen, maar bepaalde aspecten van de 

comunicatie kunnen hen erop wijzen dat het doel eerder is om iets te 

bewerkstellingen, hetzij in de situatie, hetzij in het contact met de 

communicatiepartner.

Grice (1975) gaat ervan uit dat mensen elke conversatie als een coöperatief 

gebeuren opvatten in die zin, dat ze ernaar streven en dat ze verwachten dat hun 

communicatiepartners er ook naar streven om zich zo te gedragen dat de 

interactiepartners elkaar zo goed mogelijk verstaan als het de bedoeling is om 

een inhoudelijke boodschap over te brengen. Dit geldt zelfs voor agressieve 

vormen van communicatie, zoals het elkaar toevoegen van bedreigingen en 



scheldpartijen, want ook deze worden op een dusdanige manier vorm gegeven 

dat de ander zo goed mogelijk verstaat dat hij of zij bedreigd of uitgescholden 

wordt. Om dit coöperatief nagestreefde doel te bereiken, volgen mensen volgens 

Grice een aantal conversatieregels. Mensen gaan volgens deze regels te werk als 

ze met elkaar communiceren, en ze verwachten ook dat anderen deze regels 

hanteren. Als ze vervolgens reageren op wat een ander zegt, is hun gedrag 

gebaseerd op deze verwachting. 

Als je deze modellen samenneemt dan kun je stellen dat mensen er in een 

communicatiesituatie in eerste instantie van uitgaan dat de ander de 

conversatieregels volgt om een inhoudelijke mededeling te doen. Wanneer de 

conversatieregels geschonden lijken te worden, gaan ze ervan uit dat hun 

interpretatie van het doel van de ander (een inhoudelijke mededeling doen) niet 

klopt, eerder dan dat ze denken dat hun veronderstelling dat de ander de 

conversatieregels volgt niet zou kloppen. Daarom gaan ze de situatie zo 

herinterpreteren dat het allicht niet de bedoeling van de ander was om een 

inhoudelijke mededeling te doen, maar eerder om een ander doel te bereiken –

een situatie realiseren of een reactie uitlokken.

Het probleem is nu dat de conversatieregels vaak wel geschonden worden en dat 

hierdoor misverstanden ontstaan. In de huidige context is het vooral interessant 

te kijken naar misverstanden die zich voordoen wanneer iemand vragen 



beantwoordt en een ander haar antwoorden vervolgens gebruikt om zich een 

beeld van die persoon te vormen. 

Stel dat iemand wil weten wat een ander van een bepaalde situatie denkt. Zij 

beschrijft de situatie aan de ander met als doel aan de ander uit te leggen 

waarover het gaat, dus om informatie te verschaffen over het onderwerp. Bij die 

beschrijving schendt ze de conversatieregels, zodat degene aan wie de vraag 

gericht is vermoedt dat het doel van de communicatie niet louter het geven van 

informatie kan zijn. Ze zoekt en vindt een andere bedoeling en ze zal op vragen 

over de zojuist aan haar beschreven situatie reageren op grond van haar eigen 

interpretatie van de intentie van de vragensteller. Het antwoord dat ze geeft, kan 

volkomen rationeel zijn in de context van de combinatie van 

(1)de verkregen informatie,

(2)het door haar veronderstelde communicatiedoel

(3)de veronderstelling dat de conversatieregels gelden

Ditzelfde antwoord is allicht echter niet rationeel in het licht van het 

communicatiedoel dat de vragensteller in feite had. Daardoor is het mogelijk dat 

degene die de vragen beantwoordt, er in de ogen van de vragensteller ongeldige 

denkpatronen en/of eigenaardige of onwenselijke opvattingen op na houdt. Als 

de vraag bijvoorbeeld ging over wat een bepaalde ervaring voor iemand zou 



betekenen, kan de vragensteller menen dat de persoon er een maladaptief of 

tenminste een zeer idiosyncratisch zelfbeeld op na houdt. 

Als een derde vervolgens kennis neemt van de antwoorden die dezelfde persoon 

op de vragen heeft gegeven, bijvoorbeeld van de zelfbeschrijvingen die deze 

persoon heeft moeten geven, dan weet deze derde persoon in principe niet dat de 

vragensteller de conversatieregels heeft geschonden en dat er daardoor een 

verschil is opgetreden tussen de betrokkenen met betrekking tot hun perceptie 

van het communicatiedoel. Deze derde gaat er dus van uit dat 

(1)alle betrokkenen in het communicatieproces zich aan de conversatieregels 

hielden

(2)het communicatiedoel van de betrokkenen identiek was en wederzijds 

volkomen helder

Het gevolg hiervan is dat de antwoorden ook voor derden als irrationeel kunnen 

overkomen, en niet alleen voor de vragensteller.

De laatste jaren heeft onderzoek dat vanuit dit denkkader is verricht, aangetoond 

dat heel wat denkfouten die mensen lijken te maken minstens voor een deel 

artefacten zijn die te maken hebben met hoe onderzoek wordt gedaan en meer 

bepaald met de manier waarop gegevens over cognitieve processen worden 

verzameld. Deze schijnbare denkfouten worden met andere woorden minstens 

gedeeltelijk veroorzaakt door de manier waarop vragen worden gesteld en 



mensen blijken minder denkfouten te maken dan enkele jaren geleden nog werd 

gedacht. 

Ik wil dit weer illustreren met enkele voorbeelden. Al deze voorbeelden 

betreffen verschijnselen die op het eerste gezicht menselijke denkfouten lijken te 

impliceren maar die in feite minstens voor een deel artefacten zijn van 

communicatieprocessen waarin de conversatieregels worden geschonden. 

Achtereenvolgens wil ik het hebben over (1) de fundamentele attributiefout, (2) 

de verwaarlozing van kansinformatie en (3) de confirmatorische strategie voor 

gegevensselectie en –verwerking.

Voorbeelden bespreken aan de hand van sheets

6. Conclusie

Aan de hand van sheet
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