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Sociale beïnvloeding…Sociale beïnvloeding…

Of:Of:

Hoe verkoop ikHoe verkoop ik

een een tweedetweede--handshands therapie?therapie?

Joost Mertens, psychiater
Maarten Bos, psycholoog
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Overzicht

Inleiding

Compliance..

Psychologie van 

beïnvloeding

Neurobiologie?

Discussie
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Farmacotherapie & therapietrouw
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Lin 1995; Depression in Primary Care, 2 (AHCPR) 1993.

In een onderzoek naar ‘adherentie’, 

Stopten 28% van de patienten in de eerste maand met 
hun behandeling met antidepressiva

• Patienten die binnen 2 maanden stoppen hebben 25% kans op terugval 

(AHCPR)
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Maanden van behandeling PsygidsPsygidsPsygidsPsygids
Doel

Compliance = de mate waarin 
een advies wordt opgevolgd.

In psychiatrie maar ook in 
andere medische vakken: 
bedroevend laag.

Helaas werkt: ‘uitvoeren mars!!’ 
Niet, dus moeten we wat 
anders verzinnen.

Centrale vraag: wat werkt om 
anderen te beïnvloeden?
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Sociale beïnvloeding

Robert Cialdini: Overal 
beinvloeding

ψ Groepen, secten, 

religie, politiek, media

Onderzoek:

ψ Participerende 

observatie

ψ ‘compliance 

professionals’

ψ ‘Hoe krijg je mensen in 

de ‘Ja stand’?
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Sociaal-psychologisch Perspectief:

Robert Cialdini

6 ‘wapens’ van 
beïnvloeding:

ψ Wederkerigheid (Reciprocity)

ψ Betrokkenheid (Commitment) 

en consistentie

ψ Sociale validatie

ψ Autoriteit

ψ ‘Liking’

ψ ‘Schaarste’
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Automatismen !
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Automaticiteitsprincipe: Heuristieken

Heuristieken leiden meestal tot goede oplossing
ψ Automatisch gebruik, ook wanneer niet geschikt

ψ Andere info wordt genegeerd

Sociale beïnvloeders kunnen misbruik maken
ψ als consumenten ‘mindless’ zijn

Voorbeeld: 
ψ ‘Een vraag (request) is aanvaardbaar als men een goede 

reden geeft’

• “the because heuristic”

• ‘duur = goed’
PsygidsPsygidsPsygidsPsygids 0,6

0,93 0,94

0,24 0,24

0,42

0

0,5

1

Geen informatie Placebo

informatie

Echte informatie

Klein verzoek (5 p.)

Mindless

Groot verzoek (25 p.)

Mindful

Neem me niet kwalijk, ik heb maar 5/25 pagina’s. Mag ik het kopieerapparaat gebruiken? (geen 

info)

… want ik moet even een paar kopieën maken (placebo)

… want ik heb haast (echt)

Proportie 

van mensen 
die ingaan 
op het 

verzoek
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De ‘wapens van beïnvloeding’

‘Alpha strategiën’:

ψ Wederkerigheid (Reciprocity)

ψ Betrokkenheid (Commitment) 

en consistentie

ψ Sociale validatie (‘social 

proof’)

ψ Autoriteit

ψ ‘Liking’

ψ ‘Schaarste’
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Wederkerigheid

‘Economie’ van 

wederzijdse hulp

ψ ‘Hara Krishna’

Ook in 

dierenwereld

ψ Honden/wolven

ψ Vampiervleermuis

ψ Spreeuwen

‘schuldopbouw’ ?
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Robert Olendorf  et al,. Proc. Royal Society 2004
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Reciprociteit-principe

Ervaring

ψ Kelners en serveersters

• Wanneer is de fooi het hoogst?
– Snoepje of pepermuntje bij rekening

ψ Gratis monsters in winkels (bv. kaas proeven)

ψ Gratis testpakket (bv. poetsproducten)

ψ Cadeaus van industrie! PsygidsPsygidsPsygidsPsygids
Betrokken en consistent

Attitude-gedrag inconsistentie

ψ Attitude wordt aangepast om consistent te blijven met 

gedrag

Initiële meegaandheid leidt tot toekomstige 

meegaandheid via ‘mindless consistency’

ψ Foot in the door
• Akkoord met klein verzoek, meer geneigd om in te gaan op 

ander, afzonderlijk groter verzoek

ψ Low-ball
• Akkoord gaan met een verzoek, en blijven instemmen met 

verzoek zelfs als “de voorwaarden” veranderen
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Betrokken en consistent

Attitude-gedrag inconsistentie :attitude 
wordt aangepast om consistent te blijven 
met gedrag
ψ Paardenraces:Kort na afsluiten weddenschap �

meer vertrouwen in kansen van hun paarden dan 
vlak ervoor

ψ Badhanddoek en radio naast iemand leggen op 
strand
• Gaan wandelen � zogezegd dief passeert � 4/20 gaan 

er achter

• “wil je even op spullen passen?” � 19/20 PsygidsPsygidsPsygidsPsygids
Commitment/belofte = sleutel

Verkoper: ‘Hoe gaat het met u vandaag?’

ψ Makkelijker geld geven aan ‘ongelukkige’ slachtoffers

Howard (1990)

ψ Dallas inwoners: “Medewerker van ‘Hunger Relief Committee’ 
langskomen om koekjes te verkopen?”

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Standaard Alles goed?
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Voet tussen de deur techniek

Grote aankoop door te beginnen met iets 

kleins.

ψ Doel kleine transactie ≠ winst maar ‘koper aan 

zich verplichten’

Freedman & Fraser (1966)

ψ Onderzoeker = ‘vrijwilliger’

• Absurd verzoek:
– ‘aanplakbord “Rijd voorzichtig” in de voortuin?’ PsygidsPsygidsPsygidsPsygids

Lelijk bord in de tuin….

Zonder mededeling: 
17% ja

Na bumperstikker: 
76% ja

Na tekenen ‘keep 
California beautiful: 

48%
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Eerst commitment: ‘low ball’

Voordeel bieden

ψ Aankopen!

Na beslissing maar voor
tekenen

ψ Voordeel teniet gedaan

ψ Klant heeft nieuwe 

redenen gevormd 
waardoor de verkoop toch 
doorgaat PsygidsPsygidsPsygidsPsygids

Sociale validatie

18
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Sociale validatie principe: “proof in numbers”

Het gedrag van anderen in ambigue/onzekere 

situaties dient als informatie

Praktijk:
ψ McDonalds borden met aantal verkochte burgers

ψ bellende telefoons bij liefdadigheidsacties

ψ wachtrijen aan discotheken / volle restaurants

ψ Bystander effect, diffusie van verantwoordelijkheid (bv Kitty 
Genovese)

De validiteit van een idee stijgt als meer mensen het er 
mee eens zijn.  

Is niet hetzelfde als “sociale druk” (normatieve invloed)
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Conformity: Asch’s Onderzoek

1   2   3Welke lijn is gelijk?

PsygidsPsygidsPsygidsPsygids
‘Bystander Apathy’

Kitty Genovese

Variabelen: 

ψ Groeps grote (diffusie van verantwoordelijkheid)

ψ Kennis PsygidsPsygidsPsygidsPsygids
Autoriteit
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Stanley Milgram

ψ Authoriteit

Bij elke fout grotere pijnprikkel:
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Liking - principe

“Similariteit (Woodside 1974)

ψ verkoper van een cleaning tape vraagt van 

welke muziek de klant houdt, en zegt

1.  Dat is ook mijn favoriete muziek!      45%

2.  Ik hou van heel andere muziek         13%

ψ spiegelen van niet verbaal gedrag

• doen we automatisch in conversatie

• werkt: bevordert de communicatie

• verkopers-trainingen PsygidsPsygidsPsygidsPsygids
Schaarste..
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Schaarste-principe

Individualiteit benadrukken: snob-effect 

Waardevolle objecten zijn schaars…,

schaarse objecten zijn dus waardevol?

Praktijk

ψ diamanten (DeBeers) zijn eigenlijk niet zo schaars

ψ Productie van luxe-producten wordt beperkt 
gehouden

ψ (Top) popgroepen beperken hun aantal concerten

ψ “prohibition” werkt niet

ψ “tijdelijke aanbieding”;”zolang de voorraad strekt”

PsygidsPsygidsPsygidsPsygids
(Neuro-)psychiatrisch Perspectief:

Individu i.P.V. Groep

It’s all in the brain:

ψ Denken

ψ Voelen

ψ Gedrag

Psychologie = biologie

Joost Mertens
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2e Gouden Eeuw Van Neurowetenschappen

“The dream of 
understanding mental 
phenomena in terms of 
neural mechanisms 
now lies within our 
reach.”

--Andreasen and black, 
1995

Joost Mertens 27
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Het Brein….

100 miljard zenuwcellen

1 cel → 100 andere cellen

1013 synapsen

Ontelbare neuronale 
patronen

Plus modulatie door 

neurotransmitters, 
receptoren (verschillen in 

aantal en gevoeligheid)

3% lichaamsgewicht, 20% 

zuurstofgebruik
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Brein = Zeer Plastisch

PsygidsPsygidsPsygidsPsygids
Brein: organisatie

Frontaal: Motoriek en 
Motivatie
ψ Willekeurige motoriek,

ψ Interpretatie en uitvoeren 
emotioneel gedrag 

ψ Normaal sociaal gedrag

ψ Behoud gezonde zelf

ψ Omgeving bewustzijn

ψ besluitvorming

ψ Uitvoering en

ψ Inhibitie

Achter: Perceptie: horen zien 
en voelen

Alles staat met elkaar in 
verbinding

Joost Mertens
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Anatomie: Brein

‘Oude brein’ (Limbische 
systeem): primaire 

emoties.

Cortex: neuronale 
netwerken waarin 

leerprocessen worden 
opgeslagen, hoe om te 

gaan met primaire 
emoties.

Joost Mertens
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Neurobiologie in beeld

PsygidsPsygidsPsygidsPsygids
Het Zijn Maar Woorden…

Joost Mertens
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Effect Van Woorden…

Joost Mertens
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Effect Van Woorden…

CONCLUSIONS: 

• A widely distributed network of brain areas 
contributes to emotional processing. 

• Among these regions, the right dorsomedial 
prefrontal cortex is one main area mediating self-
reference. 

• By providing a personal perspective in the 
evaluation of emotional stimuli, the right 
dorsomedial prefrontal cortex may mediate 
cognitive processes, such as those involved in 
psychotherapy, that guide self-regulation of 
emotional experience. 

Joost Mertens
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Neurobiologie??

Wederkerigheid: via schuldbouw -> 

‘arousal’

‘Betrokken & Consistent’: frontaalfunctie

Sociale validatie: via angst (amygdala)

Autoriteit? Via angst? Of vertrouwen?

ψ (NB: onderdrukking kritische deel: anterior 

cingulate cortex, vergelijk hypnose)

‘Liking’: ook onderdrukking kritisch deel?

Schaarste: ‘Nucl Accumbens – Frontaal’?
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Resumé

Sociaal psychologisch:

ψ Compliance

• Autoriteit

• Sociale normen

• ‘Liking’

• Wederkerigheid

• Consistentie & 
commitment

ψ Conformity = adaptatie

• Sociale bevestiging

• Na-apen

• Zelfbeeld!!

Neurobiologisch:

ψ ‘Weg van de kortste 
energie’

ψ ‘Slechte emotie’ = straf, 
‘goede emotie’ = beloning

ψ Effect van woorden

ψ Zelfbeeld = arousal 

(positief: Nucl Accumbens, 

negatief: Nucl. Amygdala)

ψ Cingulate cortex: ‘kritisch 

denken’!

Joost Mertens
36



Sociale beïnvloeding Psygids

Joost Mertens en Maarten Bos 7

PsygidsPsygidsPsygidsPsygids
En nu de praktijk…

Wederkerigheid: ?

Betrokken en consistent?

ψ Behandelplan: ondertekenen!

ψ Opschrijven van doelen!!

Sociale validatie: ‘veel 
patiënten hebben dit 

gebruikt….

Autoriteit: witte jas, 

boekenkast?

‘Liking’: contact!!

Schaarste: speel met tijd 
t.a.v. volgende afspraak.

Compliance in 
gezondheidszorg is matig

Vanuit dierenwereld en 
sociale psychologie zijn er 

wel wegen bekend die 

gedrag beïnvloeden.

In onze 

gesprekstechnieken wordt 
deze kennis (nog) te weinig 

toegepast

Meer onderzoek is nodig….
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Vragen zijn welkom
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