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Persoonlijkheid van top tot teen

P.J. Hettema

Inleiding

Mensen vertonen aanzienlijke verschillen in persoonlijkheid of karakter, verschillen die ons
altijd hebben gefascineerd. Denk bijvoorbeeld aan de romanliteratuur waarvan zonder deze
verschillen het grootste deel ondenkbaar zijn geweest. Verschillen in karakter kunnen zich
manifesteren in kwaliteiten als oprechtheid, intelligentie, creativiteit, culturele belangstelling,
conformisme, seksuele voorkeur en sociale gerichtheid. Organisaties hebben voor individuele
verschillen altijd een grote professionele belangstelling aan de dag gelegd, met name in
verband met hun personeelsbeleid. De interesse was daar vooral gericht op eigenschappen als
capaciteiten, inzet, stressbestendigheid, het vermogen om langdurig eentonige arbeid te ver-
richten, etc.

Een vraag waarop tot nog toe geen eenduidig antwoord is verkregen betreft de herkomst van
de verschillen. De dominante zienswijze van de laatste decennia heeft de nadruk vooral
gelegd op de omgeving waarin mensen opgroeien. Jeugdigen worden gevormd door het
voorbeeld van ouders en vriendjes. Iemand's maatschappelijke ontwikkeling hangt in hoge
mate af van de door zijn~haar milieu geboden kansen. Toch zijn deze verklaringen nooit
helemaal bevredigend geweest. Zo vroeg men zich bijvoorbeeld af hoe het komt dat in brave
oppassende gezinnen vaak devianten voorkomen die zich weinig gelegen laten liggen aan de
daar heersende normen. Of dat er steeds individuen zijn geweest die zich hebben losgemaakt
van het ouderlijk milieu en met succes een heel andere richting zijn ingeslagen. In de vige-
rende Zeitgeist zijn dit soort observaties gedurende lange tijd tussen haakjes gezet. Door
nieuwe ontwikkelingen in het denken over persoonlijkheid krijgen ze nu de aandacht die ze
verdienen.

Recente successen in de gedragsgenetica, de evolutionaire benadering van het menselijke
gedrag en het onderzoek van gedragsrelevante biologische processen zorgen thans voor een
omslag in het denken over de persoonlijkheid. Het accent verschuift van de sociale condities
naar de biologische condities die aan het gedrag ten grondslag liggen. Daarbij doet zich de
vraag voor of een volledige vervanging van het dominante sociale door het biologische
georiënteerde paradigma voor de persoonlijkheidspsychologie wel het meest vruchtbaar is.
Biologische processen bepalen de grondstructuur van de persoonlijkheid, terwijl sociale
processen noodzakelijk zijn voor de verdere uitbouw. Om beide aspecten tot hun recht te
laten komen zijn integratieve modellen noodzakelijk.

Hier wordt een model voorgesteld waarin persoonlijkheid wordt beschreven op verschillende
niveau's. Het multilevel model maakt het mogelijk de persoonlijkheid te onderzoeken van top
tot teen. Dit type onderzoek kan belangrijke nieuwe gezichtspunten opleveren over de nature-
nurture controverse, de wijze waarop genen interacteren met omgevingen en tenslotte de
ontwikkeling van de persoonlijkheid. Ook voor de praktijk van het human resource manage-

2



ment kan dit onderzoek een belangrijke meerwaarde hebben. Het kan nieuwe informatie
verschaffen over het belang van specifieke persoonlijke kwaliteiten voor personeelsbeslis-
singen, over de stabiliteitlveranderlijkheid van bepaalde kwaliteiten en de doorgroeimogelijk-
heden van individuen.
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Hoofdstuk 1 Persoonlijkheid en arbeid

Beslissen over personen
Beslissingen over personen zijn in onze geïndustrialiseerde maatschappij niet meer weg te
denken. Zij worden wel ingedeeld in individuele en institutionele beslissingen op basis van de
vraag of het belang van het individu dan wel van de institutie of organisatie voorop staat. De
keuze voor een opleiding of beroep is een individuele beslissing die gewoonlijk door de
betrokkene zelf wordt genomen. Bij institutionele beslissingen gaat het in de eerste plaats om
het belang van organisaties. Zo wordt door organisaties beslist welke mensen in aanmerking
komen voor een bepaalde functie. In organisaties zijn beslissingen over personen een vast on-
derdeel van het human resource management. Voorbeelden zijn de selectie van nieuw
personeel, mutaties van bestaande functionarissen, plaatsing in nieuwe functies, de ontwikke-
ling van carrières, promoties naar hogere functies en beëindiging van het dienstverband bij
gebleken ongeschiktheid. Extra nadruk krijgen personeelsbeslissingen in het kader van de
arbeidsflexibilisering die momenteel op tal van plaatsen als strategie wordt gehanteerd. Perso-
neelsbeslissingen veronderstellen steeds een evaluatie van de persoon, met name diens functi-
oneren. Of eigenlijk is men niet zozeer geïnteresseerd in het actuele functioneren maar
veeleer het functioneren in de toekomst in omstandigheden die verschillen van de huidige.
Daarvoor zijn potentieelschattingen nodig. Maar op dit gebied is onze kennis nog uiterst
beperkt.

Wat bepaalt of iemand die goed functioneert in een uitvoerende functie ook geschikt is om
leiding te geven? Een algemeen probleem hierbij is dat van de groeibegrenzing. Het overbe-
kende Peter principle stelt dat organisaties de neiging hebben hun medewerkers zolang te
laten doorgroeien tot de grenzen van hun competentie worden overschreden. Dit sombere
perspectief leidt ertoe dat falen het natuurlijke einde vormt van elke carríère. Het is duidelijk
dat de grenzen niet voor iedereen op hetzelfde punt liggen. Voor promotiebeleid en carrière-
planning is het van groot belang te kunnen inschatten waar die grenzen liggen. De vraag
wordt verder gecompliceerd door het gegeven dat het niet alleen gaat om het niveau van
functioneren maar ook om de richting waarin men zich beweegt. Individuen verschillen in
ambitie en belangstelling. Wat voor de een een begerenswaardig perspectief is kan voor de
ander oninteressant of zelfs bedreigend zijn. De persoonlijkheid van de werknemer speelt hier
ongetwijfeld een belangrijke rol, maar welke aspecten van belang zijn is allerminst duidelijk.

Het beslissingsproces
De stappen die in het beslissingsproces worden genomen zijn formeel beschreven door
Cronbach en Gleser (1965) die verschillende strategieën hebben onderscheiden. Zo kunnen
beslissingen over personeel ineens worden genomen op basis van op enig moment ter
beschikking staande gegevens. Beoordelingen van past performance, opleiding, testresultaten,
interviews of adviezen van derden verschaffen informatie waarop besluiten kunnen worden
genomen om individuen al of niet te accepteren, zodat geen verdere beslissingen nodig zijn.
Tegenover deze single stage strategie staan trapsgewijze strategieën, waarbij individuen
voorlopig worden geaccepteerd voor verder onderzoek. Pas nadat dit onderzoek is afgerond
wordt een definitieve beslissing genomen. Voor alle strategieën geldt dat gestreefd wordt naar
maximalisering van de verwachte utiliteit voor de organisatie. Deze wordt bepaald door de
efficiëntie van de selectieprocedure, de baten van succesvolle aanstellingen en de kosten van
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niet-succesvolle aanstellingen alsmede de kosten van het onderzoek zelf.

Het is opmerkelijk dat over de inhoudelijke kant van het beslissingsproces veel minder
overeenstemming bestaat dan over deze formele aspecten. Van oudsher is het onderzoek in de
industrie vooral gericht op de selectie van handarbeiders, commerciële medewerkers en
administratief personeel. In de SOer jaren werd geschiktheid bijna exclusief opgevat als de
capaciteit om beter d.i. accurater en~of sneller te presteren dan anderen. Algemene intel-
ligentie en specifieke capaciteiten zoals administratieve, numerieke, technische en commerci-
ele begaafdheden werden beschouwd als de belangrijkste karakteristieken die ten grondslag
liggen aan succes in het werk. Psychometrische tests om die kwaliteiten te bepalen werden
met succes toegepast bij de selectie. Echter vanaf die tijd is de aandacht verschoven naar de
selectie van personen voor de hogere echelons. Met name leidinggevende functies kwamen in
het centrum van de belangstelling te staan. Het gebruik van capaciteitentests was bij die
functies aanmerkelijk minder succesvol. Als belangrijkste oorzaak werd de grote complexiteit
van die functies naar voren gebracht. Succes in hogere functies werd in de eerste plaats
toegeschreven aan de persoonlijkheid van de werknemer. Schattingen hebben uitgwezen dat
zeven maal zoveel werknemers falen ten gevolge van persoonlijkheidproblemen dan als
gevolg van technische incompetentie (Furnham, 1992). Daarmee kwam de diagnostiek van de
persoonlijkheid in het middelpunt van de belangstelling te staan.

Persoonlijkheidstrekken
Persoonlijkheidsdiagnostiek in de praktijk heeft tot doel voorspellingen te doen betreffende
gedragsaspecten die van belang zijn voor beslissingen over personen (Wiggins, 1980). Als
men leiders wil selecteren wil men graag weten of iemand in een groep beslissingen zal
nemen, anderen zal enthousiasmeren, goed zal organiseren, taken zal delegeren, goed overleg
zal voeren, etc. Op het moment van selectie hoeven al die kwaliteiten niet actueel aanwezig te
zijn. De meeste personeelsbeslissingen berusten op schattingen van toekomstig gedrag,
iemand's potentieel. In de persoonlijkheidsdiagnostiek is men lange tijd uitgegaan van de
gedachte dat dit potentieel kan worden geschat op basis van persoonlijkheidstrekken. Trekken
werden gezien als basisdisposities die ten grondslag liggen aan de ontwikkeling van gewoon-
ten, attitudes en vaardigheden (McCrae áz Costa, 1995). Van trekken wordt aangenomen dat
zij zich consistent manifesteren in uiteenlopende situaties en stabiel zijn in de tijd. Dat
betekent dat als iemand's trekstructuur eenmaal is vastgesteld allerlei vraagstelligen ook voor
de langere termijn kunnen worden beantwoord.

Trekken hebben binnen de persoonlijkheidspsychologie een lange historie. In het verleden
zijn uiteenlopende treksystemen ontwikkeld, uitgaande van temperament, behoeften, sociaal
gedrag, vaardigheden, etc. Klassieke meetinstrumenten zijn vragenlijsten zoals de MMPI, de
Myers-Briggs Type Inventory, Eysenck's PEN systeem, Cattell's 16PF, Guilford-Zimmer-
man's Temperament Survey, Gough's Californian Personality Inventory, Gordon's Personality
Profile, Jackson's Personality Research Form. Op de duur is onvrede ontstaan met de wild-
groei van trekken. Voor progressie van onze kennis op dit gebied werd het van belang geacht
consensus te verkrijgen over de belangrijkste trekken zodat men daarop het onderzoek zou
kunnen concentreren. Na vele jaren van onduidelijkheid is men erin geslaagd uiteenlopende
trekken te groeperen in vijf inetadimensies, de zogenaamde Big Five persoonlijkheidsdimen-
sies. Volgens de Big Five benadering kunnen personen betekenisvol worden geclassificeerd
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volgens vijf trekdimensies. De eerste dimensie heeft betrekking op assertiviteit, dominantie in
het contact en sociabiliteit: extraversie. Mensen die hoog scoren op extraversie zijn in sociale
situaties nadrukkelijk aanwezig, ze zijn spraakzaam, spontaan en tonen veel zelfvertrouwen.
Mensen met lage scores zijn terughoudend en weinig zelfverzekerd. De tweede dimensie
betreft vriendelijkheid en warmte in het contact met anderen: agreeableness. Zij die hoog
scoren zijn meestal goed gehumeurd, tonen consideratie met de gevoelens van anderen, zijn
beleefd en aangenaam in de omgang. Mensen met lage scores zijn onvriendelijk, licht
geïrriteerd en houden weinig rekening met anderen. De derde dimensie weerspiegelt meer
zakelijke kwaliteiten zoals planning, vasthoudendheid en doelgerichtheid in het streven om
doelen te bereiken: conscientiousness. Iemand die hoog scoort op deze dimensie toont kwali-
teiten als voorzichtigheid, degelijkheid en verantwoordelijkheidsgevoel. De tegenpool neigt
tot zorgeloosheid, frivoliteit en een gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel. De vierde
dimensie heeft betrekking op emotionaliteit, angst en nervositeit: emotionele stabiliteit. Zij
die hoog scoren zijn meestal ontspannen, beheerst en kalm. De anderen zijn nerveus,
gespannen en gemakkelijk uit hun evenwicht te brengen. De vijfde dimensie heeft te maken
met de mate waarin mensen open staan voor het opdoen van nieuwe ervaringen: openness to
experience. Iemand die hoog scoort op openness heeft veel fantasie, is nieuwsgierig en
creatief. De tegenpool wordt gekarakteriseerd als simpel, weinig reflexief en weinig be-
nieuwd naar ontwikkelingen in hun omgeving. Het standaard meetinstrument voor de Big
Five dimensies is Costa en McCrae's NEO-PI.

De Big Five dimensies hebben een intuïtief appeal. De meeste organisaties hebben graag
medewerkers die open staan voor nieuwe ervaringen, die consciëntieus zijn in hun werk,
extravert en aangenaam in het contact met anderen en over een hoge mate van stabiliteit
beschikken. Toch zijn de ervaringen met persoonlijkheidstrekken in het algemeen en de Big
Five in het bijzonder niet onverdeeld positief. De Achilleshiel blijkt de validiteit, dat wil
zeggen de samenhang van testscores met succes in het werk. Gewoonlijk worden bij het
onderzoek van trekken evenveel significante als niet-significante samenhangen gevonden
(Furnham, 1992). Met betrekking tot de Big Five zijn een tweetal metastudies ven icht waarin
de resultaten van een groot aantal onderzoekingen zijn samengevat (Barrick 8c Mount, 1991;
Tett, Jackson 8c Rothstein, 1991). De uitkomsten laten zien dat deze dimensies slechts gerin-
ge samenhang vertonen met succes in het werk. Deze resultaten staan niet op zichzelf. Zo
besloot Mischel (1968) een klassiek literatuuroverzicht met de conclusie dat globale disposi-
ties -trekken- stelselmatig hebben gefaald wanneer het gaat om het voorspellen van maat-
schappelijk belangrijke criteria zoals succes in studie en beroep, de effectiviteit van behande-
lingen, criminaliteit, etc.

Het blijkt niet goed mogelijk gedrag te voorspellen op basis van trekken. Het omgekeerde
gaat veel beter. Via onderzoek is het mogelijk nauwkeurig vast te stellen welke gedragingen
in de ogen van beoordelaars 'prototypisch' zijn -dat wil zeggen het meest voorkomen- bij
mensen met een hoge score op een trek. Zo zijn hele atlassen samengesteld van prototypisch
gedrag voor allerlei eigenschappen. Een voorbeeld is de trek dominantie. Buss 8z Craik
(1980) onderzochten een groot aantal gedragingen om de vraag te beantwoorden welke
gedragingen typerend zijn voor dominantie in een groep.
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De meest prototypische gedragingen waren:

- opdrachten geven om de organisatie van een groep tot stand te brengen,
- de leiding nemen in een vergadering,
- de rollen verdelen in een spel,
- gebruik maken van autoriteit,
- de situatie in de hand nemen,
- beslissen welk programma zal worden bekeken op televisie, -de uitkomst van een

vergadering controleren zonder dat de anderen zich daarvan bewust zijn,
- anderen verbieden de kamer te verlaten,
- doelen bepalen voor de groep,
- eisen dat iemand een boodschap doet,
- anderen overtuigen van zijn opinie,
- de richting bepalen als men bij een autoritje verdwaald is,
- de leiding nemen bij een project,
- anderen overreden dingen te doen ook als zij dat niet willen,
- telefoongesprekken van anderen onderbreken om zelf te kunnen bellen.

Mensen die dit type gedragingen vaak vertonen worden gelabeld als dominant. Derhalve
kunnen trekken worden gezien als samenvattende labels met heuristieke waarde in het sociale
verkeer. Maar kunnen we ook verder gaan en trekken beschouwen als de oorzaken of basale
disposities van de persoonlijkheid? Discussies over dit onderwerp zijn zo oud als de
persoonlijkheidspsychologie zelf (zie bv Hettema, 1967; Mischel, 1968). De geringe validiteit
van trekken en de situatiespecificiteit van trekscores hebben ook de voorstanders van het
dispositionele gezichtspunt voorzichtig gemaakt (Wiggins 1997). Over het gegeven dat treks-
cores samenhangen met overt gedrag bestaat weinig verschil van mening. Maar wat kunnen
we zeggen over individuele verschillen in het overte gedrag? Klaarblijkelijk zijn andere
niveau's nodig om die te verklaren.

Sociaal leren
In plaats van trekken is men in de zestiger jaren gaan zoeken naar een nieuwe basis voor de
verklaring van het gedrag. De sterke invloed die de situatie heeft op het individuele gedrag
richtte de aandacht op sociale invloeden. Uit onderzoek kwam naar voren dat personen veel
meer reageren op sociale invloeden dan men aanvankelijk dacht. Mensen zijn gevoelig voor
reinforcement. De klassieke leertheorie legt de nadruk op beloningen en straffen als werkza-
me componenten. Gedrag dat wordt beloond zal in de toekomst vaker worden vertoond,
terwijl straf leidt tot achterwege laten van het gedrag. Geleidelijk is echter duidelijk geworden
dat de processen veel subtieler verlopen. In plaats van beloning is een positieve opmerking of
een goedkeurend knikje vaak al voldoende om het vertoonde gedrag te versterken. In plaats
van straffen is een afkeurende blik of een samengeknepen mondje vaak al effectief om het
gedrag af te leren. Sterker nog, men hoeft nog niet eens zelf het gedrag te vertonen om te
leren. Observatie van de gevolgen van een bepaald soort gedrag bij anderen is vaak al
voldoende om tot leren te komen: plaatsvervangende reinforcement.
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Mensen leren veel door imitatie, vooral als het gedrag vertoond wordt door krachtige
rolmodellen die succes hebben met hun acties. Zo zullen kinderen die toezien hoe agressief
gedrag bij een volwassene tegenover een pop wordt beloond, zelf ook agressief gedrag gaan
vertonen (Bandura, 1965). Maar sociale beïnvloeding gaat nog verder. Als volwassenen
tijdens een experiment wordt gevraagd andere mensen sterke elektroshocks toe te dienen
blijken zij daartoe vrijwel zonder uitzondering bereid, met name als de proefleider een witte
jas draagt (Milgram, 1974). De implicaties van een en ander zijn duidelijk. Individuele
verschillen in gedrag zijn gebaseerd op verschillen in leerervaring. Sommige ouders willen
vooral dat hun kinderen later succesvol worden in de maatschappij. Anderen willen dat ze
ijverig worden of eerlijk of hun manieren kennen. Zij zullen gedragingen conform hun
waardesystemen belonen en daarvan afwijkend gedrag bestraffen.

Hoe moeten we ons de werking van reinforcement voorstellen? Volgens de sociale leertheorie
gaat het niet om de directe effecten van beloningen en straffen op het gedrag maar om de
informatieve waarde die reinforcers hebben. De gevolgen van het gedrag beïnvloeden
iemand's verwachtingen over de effecten die het gedrag zal hebben als het in de toekomst in
bepaalde omstandigheden wordt vertoond. Ze beïnvloeden de motivatie om dat gedrag in de
toekomst al dan niet te vertonen via mentale anticipatie van de gevolgen die het gedrag zal
hebben. Langs deze weg ontstaat bij de persoon een systeem van verwachtingen, waarden en
plannen die als leidraad dienen voor zijn gedrag (Mischel, 1973).

Sociaal constructivisme
Binnen de sociale benadering wordt persoonlijkheid gezien als iets dat in hoge mate van
buitenaf wordt bepaald. Elke innerlijke bepaaldheid van het gedrag wordt in die visie tussen
haakjes gezet. Wat zegt dit alles over de menselijke natuur? Het antwoord is simpel: De mens
heeft geen natuur!

Vanuit dit perspectief worden karaktertrekken niet langer erkend als interne krachten die het
handelen bepalen. Zij worden daarentegen opgevat als aan de persoon toegekende eigen-
schappen, niet zelden door anderen. Trekken vallen nagenoeg samen met de sociale rol die
iemand speelt. Het zijn onderdelen van iemand's reputatie (Van Heck, 1993). Persoonlijkheid
is een sociale constructie geworden. Het individuele gedrag wordt gereguleerd door een fre-
quent wisselend publiek in plaats van door het innerlijke zelf. Deze zienswijze heeft verre-
gaande consequenties voor de persoonlijke verantwoordelijkheid zowel als voor de persoon-
lijkheidsontwikkeling.

Als het gedrag in hoge mate wordt gereguleerd door de buitenwacht wordt het moeilijk de
persoon nog aansprakelijk te stellen voor zijn daden. Immers niet de persoon zelf maar diens
omgeving is verantwoordelijk. Verschillende cognitieve mechanismen zijn gepostuleerd om
een en ander gestalte te geven. Een voorbeeld is causale attributie. Mensen die betrokken zijn
bij acties die niet het gewenste resultaat opleveren zijn geneigd de omgeving daarvoor
aansprakelijk te stellen. Een voorbeeld is het in organisaties bekende 'zwarte pieten', bij
negatieve ontwikkelingen anderen de schuld toeschuiven. Succesvolle acties worden daaren-
tegen bij voorkeur aan zichzelf toegeschreven. Bij stigmatisering gebeurt het omgekeerde.
Daarbij worden negatieve acties in volle hevigheid toegerekend aan de persoon, dat wil
zeggen diens reputatie. Conform de uitgangspunten van de sociaal constructivistische
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benadering wordt van stigmatisering aangenomen dat deze uiterst negatieve consequenties
heeft voor het toekomstige gedrag. De gestigmatiseerde persoon zal zich gedragen naar de
bestaande verwachting: Als ik dan zo slecht ben zal ik me er ook naar gedragen.

De maakbaarheidvan de persoonlijkheid
De sociale zienswijze heeft consequenties voor de ontwikkeling van de persoonlijkheid. Bij
afwezigheid van belangrijke innerlijke krachten is de persoon in hoge mate maakbaar of
sociaal kneedbaar. Daarmee valt aan sociale beïnvloeding een belangrijke macht ten deel. Al
vroeg is dit principe aangewend met als doel het heil van de mensheid te vergroten. De afge-
lopen decennia hebben een hoogbloei laten zien van diverse vormen van psychotherapie. Bij
sommige therapieën ging het vooral om gedragsverandering, bij andere om beïnvloeding van
opvattingen en denkbeelden. Mensen met psychische problemen zijn behandeld met gedrags-
therapie, rational-emotive therapie, gestalt therapie, non-directieve therapie, groepstherapie,
etc. In het onderwijs werd gewerkt met compensatieprogramma's om mensen uit
achterstandsgroepen bij te werken (voorbeelden in ons land zijn Van Clacar en Grandia).
Jeugdige criminelen zijn in groepen op pad gestuurd in de hoop dat zij zouden leren zich
meer aangepast te gedragen.

Skinner heeft getracht een en ander te systematiseren in zijn sociaal-behavioristische
benadering. In 'Beyond freedom and dignity' (1971) ontvouwde Skinner een plan om door
een bewuste gedragstechnologie alle belangrijke'sociale ziekten' van de mens uit de wereld te
helpen. Volgens Skinner is cultuur een set reinforcement contingenties. Door subtiele mani-
pulatie van beloningen en straffen kan een cultuur worden gecreëerd waarin grote maatschap-
pelijke problemen zoals oorlog, ziekte, hongersnood en vervuiling definitief tot het verleden
behoren. Het sociaal behaviorisme is de ultieme uitwerking van een opvatting van de
aangeleerde persoonlijkheid.

Controle over de omgeving
Volgens veel persoonlijkheidspsychologen is de sociaal behavioristische benadering te ver
doorgeschoten. In dat verband is wel gesproken van een sociaal-psychologische invasie van
de persoonlijkheid. Een belangrijke assumptie van het sociaal behaviorisme is de idee dat
reinforcers worden gecontroleerd door de buitenwacht. De persoon vertoont een bepaald
gedrag en de omgeving reageert met beloning of straf. Deze gedachte is op zichzelf niet
onjuist maar zij is onvolledig. Mensen worden niet alleen gecontroleerd door de omgeving
maar controleren ook zelf hun omgeving.

De interactionele benadering (Endler 8z Magnusson, 1976) gaat uit van het principe dat
persoon en situatie elkaar wederzijds beïnvloeden. Bij de persoon is motivatie een belangrijke
drijvende kracht. De persoon wordt opgevat als een actief wezen dat tracht via zijn gedrag
zijn doelen te verwezenlijken. Dit betekent dat hij ernaar streeft situaties dusdanig te beïnvloe-
den dat zijn doelen kunnen worden gerealiseerd. Naar de mate dat hij daarin slaagt heeft hij
controle over de omgeving. Onder controle wordt hier verstaan het hebben resp. verkrijgen
van een zekere mate van beheersing over de gebeurtenissen in de omgeving; controle
betekent dus niet het nagaan of anderen hun werk wel goed doen. Het verkrijgen van controle
wordt tegenwoordig gezien als een belangrijke basisbehoefte van de mens (Heckhausen 8c
Schulz, 1995). Deze behoefte wordt vervuld zodra de mens erin slaagt de omgeving te
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veranderen in een voor hem gunstige richting. Het type controle dat dan ontstaat wordt aange-
duid als primaire conh-ole.

Primaire controle komt tot uitdrukking in verschillende gedragsvormen. De gedragingen
hebben gemeenschappelijk dat zij doelgericht zijn, dat wil zeggen gericht zijn op een
verandering in de actuele situatie. Zij worden aangeduid als primaire controle mechanismen.
Gezien het grote belang dat controle voor de persoon heeft mag worden aangenomen dat de
mechanismen zich frequent zullen manifesteren in het gedrag van personen in alledaagse
situaties. Zij zullen ook op de voorgrond staan in de manier waarop mensen communiceren
over de doelen die ze nastreven in alledaagse omgevingen. Doelen zijn geanalyseerd aan de
hand van conceptuele afhankelijkheden zoals die bestaan in natuurlijke talen (Schank 8z
Abelson, 1977). Daarbij is een beperkte set doelconcepten geïdentificeerd. Op basis van deze
analyses hebben wij een zestal mechanismen voorgesteld voor primaire controle (Hettema 8z
Hol, 1989, 1998). Elk mechanisme wordt aangeduid met het voorvoegsel delta om aan te
geven dat een verandering wordt beoogd (delta - difference). Men kan controle verwerven
door dingen direct in bezit te nemen (delta control). Een andere mogelijkheid is controle te
verwerven via het uitoefenen van macht en autoriteit (delta social control). Men kan ook
zorgen zoveel mogelijk in de nabijheid te vertoeven van anderen om zo de eigen controle te
vergroten (delta proximity). Een andere mogelijkheid is anderen zover te krijgen de eigen
doelen te realiseren (delta agency). Controle kan ook worden bevorderd door zich steeds op
de hoogte te stellen van nieuwe ontwikkelingen (delta knowledge), of te zorgen dat men
steeds gereed is voor het verrichten van doelgerichte acties (delta preparation). Deze lijst
omvat enige belangrijke controlemechanismen zonder de pretentie te hebben uitputtend te
zijn. Ons onderzoek heeft overigens laten zien dat veel gedrag in sociale situaties in deze zes
categorieën kan worden ondergebracht.

Welk mechanisme is het meest effectief om controle te verwerven? Dat hangt in de eerste
plaats af van het type situatie waarin men zich bevindt. Zo zal vergroting van macht en auto-
riteit vooral effectief zijn als men zich in een positie bevindt om macht uit te oefenen. Is die
voorwaarde niet gerealiseerd dan kan het zoeken van nabijheid of kennisvergroting effectie-
ver zijn. Naast de situatie is ook de persoonlijkheid van belang. Ons onderzoek heeft laten
zien dat mensen consistente en stabiele individuele verschillen vertonen in hun keuze van
primaire controle mechanismen (Hettema, 1996; Hettema 8z Hol, 1998). Sommige mensen
hanteren vooral het kennismechanisme (delta knowledge) anderen het bezitsmechanisme
(delta control) of het machtsmechanisme (delta social control).

Secundaire controle
Ondanks alle genoemde opties voor het verkrijgen van controle blijkt vaak dat onze acties
niet leiden tot het gewenste resultaat. Er zijn verschillende redenen waarom controle niet
altijd tot stand komt. De persoon kan bij het verwerven van controle eenvoudig de verkeerde
weg bewandelen. Zo kan een student die altijd is geslaagd voor zijn tentamens door de stof
van buiten te leren in de problemen komen als hij op het tentamen met inzichtvragen wordt
geconfronteerd. Controleverlies kan ook worden veroorzaakt door belangentegenstellingen.
Een manager in een organisatie kan zijn plannen zien stranden omdat andere betrokken
partijen andere belangen nastreven en hun standpunt met meer kracht verdedigen. Als de
persoon er niet in slaagt zijn doelen te realiseren is er sprake van controleverlies. Controlever-
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lies kan leiden tot een gevoel van hulpeloosheid en een verlammend effect hebben op de
voortgang van het gedrag ( Seligman, 1975). Als primaire controle faalt, krijgt de persoon te
maken met de frustratie zijn doel niet te hebben bereikt. Daarnaast kunnen meer algemene
effecten optreden. De persoon kan het gevoel krijgen dat zijn acties in het algemeen inef-
fectief zijn, dat hij onvoldoende beheersing heeft over de condities van zijn bestaan. Dit kan
leiden tot een algemeen verlies aan zelfrespect. In zo'n geval kan secundaire controle worden
ingeschakeld om het controleprobleem te minimaliseren.

In plaats van acties heeft secundaire controle betrekking op cognities die bedoeld zijn om
betekenis te geven aan de oncontroleerbare gebeurtenis. Zo kan de persoon zichzelf voorhou-
den dat zijn capaciteiten in dit geval niet toereikend waren, of dat hij geen geluk heeft gehad,
of dat anderen meer macht hebben over de gebeurtenissen. Allerlei schijnbaar zinloze ideeën
zoals illusies en vertekende oordelen krijgen betekenis indien men ze opvat als manifestaties
van secundaire controle. Voorbeelden zijn vormen van bijgeloof, irrationeel geloof in de per-
soonlijke invloed op het verloop van een ongeneeslijke ziekte of op uitkomsten die puur door
kans worden bepaald. Is dit alles geen zelfbedrog? Soms is dat zeker het geval. In de
literatuur wordt daarom onderscheid gemaakt tussen meer en minder effectieve vormen van
secundaire controle (Heckhausen 8z Schulz, 1995). De meer effectieve vormen hebben als
voornaamste functie het vaststellen van de eigen grenzen, de realisatie dat men niet alles kan.
In onze cultuur wordt dit aspect nogal eens verwaarloosd. Ouders moedigen hun kinderen aan
maximale prestaties te leveren. Organisaties hebben de neiging hun medewerkers ongelimi-
teerd te laten doorgroeien. Als zij dat vervolgens doen, kan er een moment komen waarop zij
tegen een muur aanlopen. Peter heeft dit verwoord door te spreken van een algemene tendens
om zolang door te groeien tot het niveau van incompetentie is bereikt.

Hoe manifesteert incompetentie zich in de praktijk? Door de ervaring van falende primaire
controle in het beroep, aangeduid als job control. Een gebrek aan job control wordt momen-
teel beschouwd als de belangrijkste directe oorzaak van stress in het werk (Karasek 8c
Theorell, 1990). Een tegenwicht tegen deze ontwikkeling is effectieve secundaire controle,
waardoor de gevolgen van controleverlies op de persoon kunnen worden beperkt. Er bestaan
therapievormen die erop gericht zijn de effectiviteit van secundaire controle te vergroten. Een
voorbeeld is Ellis' (1962) rational-emotive therapy. Deze therapie is erop gericht onvruchtba-
re ideeën, zgn irrational beliefs, te vervangen door meer realistische ideeën. Bij succesvolle
toepassing van de therapie zal de persoon bij controleverlies niet bij de pakken gaan neerzit-
ten. In plaats daarvan zal hij bestaande verwachtingen, doelen of plannen meer in overeen-
stemming brengen met de realiteit.

Mensen verschillen in de neiging tot het uitoefenen van primaire controle zowel als van
secundaire controle. In de meeste beroepen is primaire controle van groot belang. Vooral bij
managers is het uitoefenen van primaire controle een centraal aspect in hun functioneren. Zo
wordt van managers verwacht dat zij op belangrijke ontwikkelingen reageren met gerichte
acties om de belangen van de onderneming veilig te stellen. De controle mechanismen die
daarbij worden gebruikt kunnen variëren. Mensen verschillen niet alleen in het uitoefenen van
primaire controle maar ook in de mate waarin ze bij controleverlies overgaan tot het uitoefe-
nen van secundaire controle. Sommige mensen zijn bijna exclusief gericht op het verkrijgen
en uitoefenen van primaire controle. Zolang deze effectief is, is er geen probleem. Maar als
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hun primaire controle faalt, lopen zij grote risico's. Het zijn niet zelden de succesvolle
medewerkers die zich altijd volledig hebben ingezet voor de organisatie die kwetsbaar
worden bij falen. Hier kan een parallel worden getrokken met de oorlogvoering. Het Duitse
leger in de tweede wereldoorlog was exclusief gericht op de aanval. Zodra echter een strategi-
sche terugtocht nodig was zoals aan het oostfront, ontstond chaos. De troepen waren zo
succesvol geweest met de agressieve Blitzkrieg dat ze op terugtrekken eenvoudig niet waren
voorbereid. Individuen verschillen in de neiging tot toepassing van primaire controle zowel
als van secundaire controle. Deze verschillen zijn vermoedelijk diep verankerd in de persoon-
lijkheidsstructuur. Maar waar die verschillen vandaan komen is onduidelijk. Het sociale ge-
zichtspunt biedt hier geen aanknopingspunten meer.

De grenzen van de sociale benadering
De sociale benadering verklaart individuele verschillen in gedrag op basis van de leerhistorie.
Twee typen leren worden benadrukt: sociaal leren en conditionering. Hoewel de effectiviteit
van beide typen processen is aangetoond, zijn deze toch niet toereikend om individuele
verschillen uitputtend te verklaren. Vermoedelijk bestaan er 'biological constraints on lear-
ning'. Dat wil zeggen dat leerprocessen naast sociale condities voor een belangrijk deel
onderhevig zijn aan biologische condities. Biologische condities kunnen bepalend zijn voor
de tijd waarop het leerproces plaatsvindt, de effectiviteit van reinforcers en de gevoeligheid
van personen voor specifieke reinforcers. Het tijdsaspect komt tot uitdrukking in het bestaan
van zgn kritische perioden. Sommige gedragingen kunnen alleen worden aangeleerd in perio-
den waarin het organisme daarvoor gevoelig is. Bekende voorbeelden zijn het aanleren van
taal en de ontwikkeling van de binoculaire waarneming. Daarbij speelt de biologische
ontwikkelingsfase een belangrijke rol.

Een cruciaal aspect bij sociaal leren zowel als conditioneren is reinforcement. Bij conditione-
ring gaat het om de directe effecten van reinforcers, bij sociaal leren speelt vooral plaats-
vervangende reinforcement een belangrijke rol. De effectiviteit van reinforcers hangt af van
het type gedrag dat daarmee wordt versterkt. In dieronderzoek is herhaaldelijk gevonden dat
sommige associaties gemakkelijker zijn aan te leren dan andere associaties. Dit duidt op een
zekere mate van biologische geprepareerdheid. Een andere belangrijke bevinding is dat
individuen verschillen vertonen in gevoeligheid voor specifieke reinforcers. Sommige
personen zoeken in de eerste plaats naar beloningen terwijl anderen er vooral op uit zijn straf
te vermijden. De eerste groep is gevoeliger voor de positieve consequenties van hun gedrag,
de tweede groep is gevoeliger voor de negatieve consequenties (Gray, 1982). Sommige
personen hebben de neiging zich naar binnen te richten voor het verkrijgen van beloningen,
anderen wenden zich met hetzelfde doel tot de sociale wereld (Millon 1986). Ook het
hanteren van specifieke controle mechanismen kan bepalen welke reinforcers effectief zijn.
Verschillen in gevoeligheid voor reinforcers kunnen een verklaring geven voor de
hardnekkigheid waarmee individuele verschillen in stand blijven zelfs als de uitwendige
condities gelijk zijn. Zo blijken mensen die in een organisatie bij dezelfde afdeling dezelfde
functie bekleden consistente verschillen te vertonen in de controlemechanismen die ze in hun
werk toepassen. Deze verschillen blijven in stand ook wanneer ze na een periode van
anderhalf jaar opnieuw worden geobserveerd (Hettema, 1996). Er is alle reden om aandacht te
besteden aan biologische effecten op het gedrag. In plaats van pure leerprocessen moet men
dan denken aan complementaire invloeden van biologie en leren op het gedrag.
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Hoofdstuk 2 De biologische revolutie

Bij het verklaren van individuele verschillen vertoont de persoonlijkheidspsychologie
historisch gezien een wisselend beeld. Nu eens heeft het biologische gezichtspunt gedomi-
neerd, dan weer het sociale gezichtspunt. In de voorbije periode was het sociale perspectief zo
dominant dat elke biologische verklaring op voorhand werd afgewezen. Momenteel heeft een
wisseling van de wacht plaats. De biologische benadering is sterk in opkomst. Zo zelfs dat
gesproken kan worden van een biologische revolutie. In dit hoofdstuk zal in het kort worden
ingegaan op enige saillante ontwikkelingen.

Evolutionaire persoonlijkheidspsychologie
De evolutietheorie vat kenmerken van soorten op als product van een langdurige evolutie.
Aanvankelijk heeft het evolutionaire denken zich vooral gericht op morfologische en
fysiologische structuren waarover veel kennis is verkregen via het onderzoek van fossielen.
Het onderzoek van de evolutie van gedrag heeft een veel tragere start gehad, mede omdat
gedrag niet fossiliseert (Mayr, 1950). Voor de persoonlijkheidspsychologie is de evolutio-
naire benadering van groot belang omdat daar een basis kan worden verkregen voor de
verklaring van individuele verschillen in gedrag. Volgens evolutionaire persoonlijkheids-
psychologen is ons brein het product van een langdurig evolutieproces (Buss, 1991; Tooby 8c
Cosmides, 1990). Het menselijk brein is gevormd om oplossingen te bieden voor de proble-
men waarmee onze voorouders zijn geconfronteerd in de evolutionaire historie van de soort.
Vanuit een fylogenetisch perspectief hebben onze voorouders gedurende 990~o van hun tijd
geleefd in kleine groepen jagers-verzamelaars. Derhalve is ons gedrag in aanleg afgestemd op
de problemen die in die tijd bestonden: het menselijk brein stamt uit het stenen tijdperk. De
consequenties van die zienswijze zijn groot. Alle nu levende organismen hebben voorouders
gehad die hun overlevingsproblemen en reproductieproblemen met succes hebben opgelost.
Wij hebben daarmee een grote voorsprong op onze verre voorouders die deze problemen nog
zelf moesten bemeesteren. Anderzijds zijn onze adaptieve mechanismen danig verouderd, dat
wil zeggen niet afgestemd op de problemen van vandaag. In confrontatie met deze problemen
moet telkens naar nieuwe adaptaties worden gezocht. Het gedrag dat mensen actueel vertonen
is de resultante van die worsteling. Een belangrijke consequentie van de evolutionaire
zienswijze is dat alle observeerbare gedrag het product is van mechanismen binnen het
organisme, gecombineerd met omgevings- en organismische factoren die de mechanismen
activeren. Geen enkel gedrag kan tot stand komen los van interne mechanismen. Er bestaat
niet zoiets als een pure omgevingsoorzaak of situationele oorzaak van gedrag. Zo blijken
mensen altijd op groepen te reageren met conformistisch gedrag. Maar andere soorten zoals
kakkerlakken, ratten of chimpansees doen dat in het geheel niet. Zulke verschillen kunnen
alleen worden verklaard als er in de psychologische mechanismen van de mens iets bestaat
dat anders is dan bij kakkerlakken, ratten of chimpansees. Deze mechanismen zijn tot stand
gekomen via biologische evolutie, als antwoord op de typische aanpassingsproblemen
waarmee de soort te maken heeft. Psychologische mechanismen beantwoorden aan standaards
zoals economie, efficiëntie, precisie, specialisatie en betrouwbaarheid. Tezamen verschaffen
ze inzicht in de menselijke natuur. Voorbeelden van psychologische mechanismen zijn: angst
voor lawaai, voor duisternis, spinnen en vreemdelingen; karakteristieke emoties als woede,
jaloezie, hartstocht en liefde; typische gezichtsuitdrukkingen zoals geluk en walging; compe-
titie voor het verwerven van beperkte middelen, van aantrekkelijke partners; specifieke

13



partner voorkeuren; liefde voor bloedverwanten; altruïsme ten aanzien van familieleden; spel,
bedrog, bezitsdrang; seksuele attractie; duurzame relaties; kortdurende seksuele relaties,
wraak voor ervaren onrecht, straffen voor misdaden tegen de groep; overgangsrituelen;
zelfconcept; status differentiatie; statusstrevingen; leed bij statusverlies; humor; arbeidsverde-
ling op basis van geslacht; het maken van gereedschappen en wapens; wapengebruik, etc.
(Buss, 1993). Merk op, dat deze mechanismen niet alleen acties en affecten betreffen maar
ook de doelen die worden nagestreefd respectievelijk afgewezen.

Voor de evolutionaire persoonlijkheidspsycholoog zijn adaptieve mechanismen in hoge mate
domeinspecifiek. Zij omvatten een aantal mechanismen voor afstemming van personen en
omgevingen. Een voorbeeld is de selectie van fysieke en interpersoonlijke milieu's, zoals de
selectie van levenspartners. Een ander mechanisme is de uitlokking van gedragingen van de
omgeving. Zo lokken hoog-actieve kinderen versterkte controlepatronen uit van de kant van
hun ouders om het lawaai te reduceren. Van speciaal belang is een derde mechanisme:
beïm~loeding en exploitatie van de leefomgeving. Dit mechanisme is noodzakelijk voor het
individu om zich een leefbaar bestaan te verschaffen temidden van anders georiënteerde
soortgenoten. Adaptieve mechanismen hebben een aantal kenmerken gemeenschappelijk.
Naast de eerder genoemde kenmerken als economie, efficiëntie, precisie, etc. zijn ze gericht
op het bereiken van specifieke evolutionair belangrijke doelen, ze hebben de capaciteit de
situatie te beïnvloeden en ze vertonen duidelijke en voor een deel erfelijk bepaalde individue-
le verschillen. Er bestaan verschillende mechanismen die aan dit signalement beantwoorden.
Een evolutionair belangrijke doelstelling is bijvoorbeeld het verwerven van beperkte midde-
len. In het verlengde daarvan ligt bezitsvorming als mechanisme. Een andere doelstelling is
het verwerven van status. Daaraan beantwoordt als mechanisme het vergroten van macht en
autoriteit. Het verwerven van aantrekkelijke partners is een evolutionaire doelstelling die
gestalte krijgt in het bereiken van nabijheid en intimiteit. Exploitatie en beïnvloeding van de
omgeving krijgt gestalte in het gebruik van tactieken voor het manipuleren van andere
mensen (Buss et al., 1987). Een andere belangrijke evolutionaire doelstelling is het verwerven
van informatie over de omgeving. Dobzhansky et al. (1977) beschouwen de menselijke
capaciteit om informatie te verzamelen, te verwerken en met behulp daarvan de omgeving te
controleren als een belangrijke vorm van evolutionaire progressie. Opmerkelijk is dat de hier
beschreven adaptieve mechanismen sterk overeen komen met de mechanismen voor primaire
controle die eerder zijn beschreven. Deze mechanismen kunnen daarom een belangrijke
brugfunctie vervullen tussen de sociale en biologische benadering van de persoonlijkheid.

Individuen verschillen met betrekking tot het hanteren van de verschillende mechanismen.
Wij stammen allen af van voorouders die hun evolutionaire problemen met succes hebben
opgelost, maar de manier waarop vertoont grote verschillen. Buss geeft het volgende
voorbeeld om een en ander te verduidelijken. Dominante mannelijke kikkers brullen om de
aandacht van de wijfjes te trekken. Dit is een effectieve strategie om tot voortplanting te
komen. Minder dominante mannetjes volgen een andere strategie. Zij stellen zich op in de
nabijheid van de dominante mannetjes om de wijfjes op te vangen die aan het gebrul gehoor
geven. Men zou kunnen zeggen dat de dominante mannetjes gebruik maken van het mecha-
nisme beïnvloeding terwijl de niet-dominante mannetjes nabijheid als mechanisme hanteren.
Door erfelijkheid ontstaan individuele verschillen in de neiging tot het vertonen van de soort-
typische psychologische mechanismen. Sommige mensen zullen in bepaalde omstandigheden
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streven naar macht, anderen zullen tenderen naar bezitsvorming en weer anderen zorgen er
steeds voor op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen. Anderzijds liggen hier ook specifieke
kwetsbaarheden. Iemand die macht nastreeft lijdt meer onder machteloosheid dan iemand die
dat niet doet. Iemand die anderen wil beïnvloeden wordt kwetsbaar als zijn pogingen geen
effect hebben en de anderen niet reageren.

Gedragsgenetica
Een tweede belangrijke basis van de biologisch georiënteerde benadering wordt geboden door
recente ontwikkelingen in de gedragsgenetica. De gedragsgenetica verklaart individuele ver-
schillen in gedrag op grond van erfelijkheid. Dat gedrag tot op zekere hoogte erfelijk bepaald
is, was al lang bekend. Iedere ouder met meer dan een kind weet dat kinderen uit hetzelfde
gezin onderling sterk kunnen verschillen. Dat die verschillen aan erfelijke factoren moeten
worden toegeschreven kan alleen worden aangetoond via gedragsgenetisch onderzoek. Al in
de 40er jaren heeft onderzoek bij dieren uitgewezen dat het mogelijk is bepaalde gedragsas-
pecten beslissend te beïnvloeden via selectieve voortplanting. Zo slaagde Tryon (1942) erin
ratten te fokken met superieure 'intelligentie' voor het oplossen van doolhofproblemen. Na 12
doorkruisingen was elk lid van de positieve groep beter in het doorlopen van een doolhof dan
alle leden van de negatieve groep. Het blijft natuurlijk de vraag of hier selectie op intelligen-
tie heeft plaatsgevonden. Het kan ook zijn dat de slimme ratten zich eenvoudig minder lieten
afleiden. Het onderzoek van Tryon is een voorbeeld van experimentele gedragsgenetica.
Daarbij worden genetische processen gestuurd door de experimentator, die ratten selectief
blootstelt aan erfelijkheid bevorderende processen. Bij mensen is dit soort onderzoek op
ethische gronden niet mogelijk. In plaats daarvan wordt gewerkt met verschillende vormen
van quasi-experimenteel en correlationeel gedragsgenetisch onderzoek. Voorbeelden van
quasi-experimenteel onderzoek zijn familie- en adoptie-onderzoek. Hierbij wordt nagegaan in
hoeverre plaatsing bij adoptie-ouders het gedrag verandert vergeleken met opvoeding in het
eigen gezin. Het klassieke voorbeeld van correlationeel onderzoek is tweelingenonderzoek
(Plomin, DeFries 8z McClearn, 1990). Daarbij wordt tegenwoordig veelvuldig gebruik ge-
maakt van het MZ-DZ design. In het MZ-DZ design worden tests afgenomen bij monozygote
(MZ) en dizygote (DZ) tweelingen. Monozygote tweelingen zijn genetisch identiek terwijl
dizygote tweelingen gemiddeld SOo~o erfelijk materiaal gemeenschappelijk hebben. Door
vergelijking van de correlaties van de testscores bij monzygote en dizygote tweelingen
kunnen schattingen worden gemaakt van de mate waarin de testscores bepaald zijn door
erfelijke factoren. Uit dit onderzoek heeft men geconcludeerd dat bij nagenoeg alle bekende
persoonlijkheidseigenschappen substantiële erfelijke invloeden werkzaam zijn. Voorbeelden
zijn de Big Five dimensies extraversie, neuroticisme, openheid, conscientieusheid en aange-
naamheid, interessepatronen zoals beroepsinteresse, religiositeit, arbeidsethos, etc.
(Bouchard, 1993). Opmerkelijk is de grote overeenkomst in erfelijkheidsschattigen bij uit-
eenlopende persoonlijkheidstrekken. De erfelijkheidsschattingen variëren gewoonlijk tussen
400~o tot SOo~o. Naast genetische effecten bestaan er ook belangrijke omgevingseffecten.
Echter, zelden zijn omgevingseffecten gevonden onafhankelijk van het genotype.

Biologische processen
Reeds sinds de oude Grieken (Galenus, Hippocrates) bestaat de overtuiging dat er connecties
bestaan tussen lichamelijke structuren en het karakter. Men heeft relaties gepostuleerd tussen
temperamentstypen zoals het cholerische, sanguinische, flegmatische en melancholische
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temperament enerzijds en de mate waarin bepaalde lichaamsvochten werden afgescheiden
anderzijds. De oude Grieken zochten het in een dominantie van de lichaamsvochten bloed,
gele gal, zwarte gal en slijm.

Modern persoonlijkheidsonderzoek concentreert zich op fysiologische, biochemische en
neurologische processen. Wij beschikken nu over snel groeiende evidentie dat er relaties
bestaan tussen persoonlijkheidsvariabelen (trekken) en biologische processen. Een voorbeeld
is het werk van Eysenck (1967). Deze deed onderzoek naar de dimensies introversie~extraver-
sie en emotionele stabiliteitllabiliteit. Door combinatie van deze dimensies ontstaan de vier
klassieke temperamentstypen. Sanguinici zijn stabiel en extravert, flegmatici zijn stabiel en
introvert, cholerici zijn labiel en extravert, melancholici zijn labiel en introvert. Als kader
voor onderzoek postuleerde Eysenck relaties tussen de beide dimensies en bepaalde vormen
van hersenactiviteit. In de hersenen is het onderscheid belangrijk tussen corticale en subcorti-
cale structuren. Corticale structuren zijn vooral van belang als basis voor het denken en het
geheugen. Subcorticale structuren worden vooral in verband gebracht met emotie. Beide
structuren zijn van cruciale betekenis voor het gedrag. Het ligt derhalve voor de hand ze
allebei te betrekken bij het onderzoek van de persoonlijkheid. Met name de verbinding tussen
de structuren verdient de aandacht. Een belangrijk verbindingssysteem is het Ascending Reti-
cular Activation System (ARAS). Dit systeem activeert en deactiveert hogere systemen zoals
de hersenschors. Activatie van het ARAS bevordert alertheid en concentratie. Eysenck zag in
de werkzaamheid van het ARAS de basis voor belangrijke persoonlijkheidsverschillen. Bij
introverten is het ARAS in het algemeen sterk geactiveerd, waardoor de hogere hersencentra
actiever zijn dan bij extraverten. Zowel extraverten als introverten streven naar een optimaal
stimulatieniveau. De gevolgen zijn verreikend. Omdat het brein bij introverten sterker geacti-
veerd wordt zijn deze steeds bang voor overstimulatie. Zij zullen derhalve de neiging
vertonen zich verre te houden van stimulusrijke omgevingen zoals bijvoorbeeld in sociale
interacties. Extraverten daarentegen vertonen 'stimulushonger' omdat hun basale activatie
gering is. Zij zijn voortdurend op zoek naar sociale stimulatie om hun activatieniveau op peil
te houden. De kwintessens van deze redenering is dat het gedrag van mensen als het ware een
compensatie vormt voor hun neurologische eigenaardigheden. De 'optimal level of stimulati-
on' hypothese fungeert nog steeds prominent in veel biologisch gefundeerde persoonlijk-
heidstheorieen.

Inmiddels zijn relaties vastgesteld tussen de mate van extraversie van een persoon en zijn
electrocorticale, electrodermale en cardiovasculaire reactiviteit. Ook zijn er verschillen
gevonden in sensorische reactiviteit (Evoked Response Potentials) en motorische actiepoten-
tialen in het brein. Deze uitkomsten verwijzen naar fundamentele verschillen in arousability
of fysiologische responsiviteit op stimulatie: introverten reageren sneller en intensiever (Stel-
mack, 1990). Bij andere persoonlijkheidsvariabelen is de evidentie beperkter. Maar recent
onderzoek waarbij de afscheiding van hormonen is onderzocht maakt het waarschijnlijk dat
ook bij diverse andere variabelen sprake is van een duidelijke biologische basis.
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Hoofdstuk 3 Persoonlijkheid op verschillende niveau's

Biologische en sociale determinanten
Het onderzoek van de biologische basis van de persoonlijkheid heeft belangrijke resultaten
opgeleverd. Zelfs verstokte tegenstanders van het biologische gezichtspunt moeten hierdoor
aan het denken worden gezet. De vraag is: hoe nu verder? Het is verleidelijk de aandacht
exclusief te richten op biologische verklaringen van de persoonlijkheid. Echter in het 'biolo-
gische kamp' zowel als in het 'sociale kamp' groeit momenteel het besef dat eenzijdige
verklaringen gedoemd zijn tekort te schieten. Biologische processen werken niet in het
luchtledige maar veronderstellen een omgeving die de processen activeert. Sociale processen
verlopen verschillend voor personen met een verschillende biologische signatuur.

Het multilevel model
De kwestie van de biologische en sociale bepaaldheid van de persoonlijkheid is enige tijd
geleden onderwerp geweest van een conferentie van experts (Hettema 8r, Deary, 1993).
Deskundigen uit beide kampen zijn uitgenodigd om zich gezamenlijk te beraden. De groep
omvatte gedragsgenetici (Bouchard, Loehlin), evolutionaire persoonlijkheidspsychologen
(Buss, Kenrick), biologische procesonderzoekers (Deary, Larsen, Stelmack), tempera-
mentspsychologen (Eysenck, Strelau, Zuckerman), interactionisten (Caprara, Endler,
Magnusson, Van Heck) en Big Five specialisten (Hofstee, Angleitner, de Raad). Na dagen-
lange levendige discussies zijn een aantal conclusies getrokken met betrekking tot de bioso-
ciale aard van de persoonlijkheid. Er was brede consensus dat persoonlijkheid het best kan
worden bestudeerd op verschillende niveau's. De laagste of basale niveau's zijn van biologi-
sche aard, de hogere niveau's representeren sociale invloeden. In Fig. 1 wordt een model
gepresenteerd zoals voorgesteld door Zuckerman (1993).

In dit model zijn op de verschillende niveau's verschillende typen persoonlijkheidsvariabelen
gelokaliseerd. Het neurologische niveau is verbonden met emoties, biochemie is verbonden
met motivationele variabelen, fysiologie met energetica, conditionering met controlemecha-
nismen en sociaal gedrag met cognities. De lagere niveau's zijn conditioneel voor de hogere
niveau's. Het model veronderstelt echter geen een-op-een relaties tussen de elementen op de
diverse niveau's. In plaats worden samenhangen verwacht van een element op een hoger
niveau met verschillende elementen op een lager niveau. Het meeste onderzoek dat met dit
model al is verricht is van het top-down type, dat wil zeggen persoonlijkheidstrekken zijn
gerelateerd aan de verschillende onderliggende niveau's.
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Figuur 1 Multilevel model volgens Zuckerman (1993). Elk van de 7 niveau's is
gerepresenteerd in de vorm van een schildpad. Daarmee wordt aangege-
ven dat er wel beïnvloeding optreedt van beneden naar boven maar niet
of nauwelijks omgekeerd
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Niveau 1.~ Genetica
De meeste gezinsleden stemmen in hun gedrag onderling meer overeen dan met leden van
andere gezinnen. Of dit een kwestie van erfelijkheid is of van opvoeding is niet zonder meer
te zeggen. Gedragsgenetici hebben methoden ontwikkeld om de bijdrage van ieder van deze
factoren apart te schatten. Hun onderzoek heeft voor veel karaktertrekken belangrijke erfelij-
ke invloeden laten zien. Dat wil overigens niet zeggen dat de relaties eenvoudig liggen. Zo
wordt alle gedrag bepaald door een veelvoud aan genen. Ook werken genetische invloeden
niet direct op het overte gedrag, maar indirect via de productie van gedragsrelevante eiwitten.
Genetische verklaringen sluiten niet uit dat de omgeving waarin iemand opgroeit van invloed
is op het gedrag. Genen beïnvloeden alleen de manier waarop wij op de omgeving reageren,
zij creëren geen individuen die ongevoelig zijn voor uitwendige druk. Genetische verschillen
maken sommigen van ons gevoeliger voor bepaalde visuele indrukken en geuren, zorgen dat
sommigen van ons gemakkelijker bepaalde gebeurtenissen leren en onthouden, zijn verant-
woordelijk voor de productie van hormonen die sommigen van ons meer doen neigen tot
woede of angst, etc. (Kenrick, 1987).

Niveau II: Neurologie
Gray (1982) onderzocht de neurologische systemen die ten grondslag liggen aan positieve en
negatieve emotionaliteit. Zoals uit eerder onderzoek is gebleken zijn positieve en negatieve
emoties vermoedelijk voor een belangrijk deel onafhankelijk van elkaar. Gray neemt aan dat
beide typen emotionaliteit gereguleerd worden door verschillende systemen. Positieve
emotionaliteit ontstaat bij de anticipatie van goede gebeurtenissen. In die conditie wordt een
systeem geactiveerd dat Gray aanduidt als het gedragsnaderingssysteem (het Behavior Appro-
ach System, het BAS). Dit systeem heeft een activerende werking dat wil zeggen zet de
persoon aan zich te bewegen in de richting van gewenste beloningen. Negatieve emotionali-
teit ontstaat bij anticipatie van slechte gebeurtenissen. Daarbij wordt een ander systeem in
werking gezet. Dit systeem heeft een remmende invloed op alle in gang zijnde gedragingen
gevolgd door een maximale analyse van de stimulussituatie en een toename van arousal.
Daarom noemde Gray dit het gedragsremmende systeem (het Behavior Inhibition System, het
BIS). Bij gedragsremming blijkt in de hersenen vooral het septum-hippocampus systeem van
belang. Dit systeem vormt een onderdeel van het limbische voorbrein. Ook voor gedragsna-
dering wordt een specifieke neurologische structuur verondersteld, maar daarover is tot nog
toe minder bekend. Welk gedrag een persoon in een bepaalde situatie vertoont hangt af van
de relatieve activiteit van de twee systemen. Mensen verschillen sterk in de werkzaamheid
van de systemen. Personen bij wie het naderingssysteem sterke reactiviteit vertoont zijn
gevoelig voor beloningscues en vertonen veel positieve emotionaliteit. Mensen met een
weinig reactief naderingssysteem reageren veel minder op beloningscues en vertonen weinig
positieve emotionaliteit. Gray gebruikt de term impulsiviteit om de dimensie aan te duiden
waarin deze twee groepen van elkaar verschillen. Impulsieve personen verheugen zich sterk
op leuke dingen in de toekomst zoals een feestje of een bezoek aan een concert. Niet-impul-
sieve personen blijven in zo'n geval veel kalmer. Het gedragsremmende systeem heeft heel
andere effecten. Mensen met een reactief remmingssysteem zijn gevoelig voor strafcues en
vertonen veel negatieve emotionaliteit. Mensen met een minder reactief remmingssysteem
zijn minder gevoelig voor strafcues en vertonen weinig negatieve emotionaliteit. Hier ge-
bruikt Gray de term angst om de betreffende dimensie aan te duiden. Angstige studenten
reageren paniekerig als ze een slecht tentamen hebben gemaakt terwijl niet-angstige studenten

19



daar niet van wakker liggen.

De dimensies impulsiviteit en angst zijn vermoedelijk onafhankelijk van elkaar. Dit betekent
dat alle combinaties van BIS en BAS kunnen voorkomen. Voor Gray zijn belangrijke
verschillen in persoonlijkheid terug te voeren op de werking van de twee systemen. Zo zijn
introverte personen angstig en weinig impulsief, terwijl extraverte personen impulsief zijn
maar weinig angstig. Emotioneel labiele mensen zijn zowel angstig als impulsief, terwijl
stabiele mensen in geen van beide dimensies veel activiteit vertonen.

Niveau III: Biochemie
De belangrijkste eenheden op dit niveau zijn hormonen. Hormonen liggen ten grondslag aan
motivationele processen. Voorbeelden zijn de geslachtshormonen, de androgenen en oestro-
genen. Deze vormen de basis voor het ontstaan en de kracht van seksuele en agressieve
impulsen. Speciale aandacht verdienen centrale hormonen of neurotransmitters. Deze hebben
een belangrijke functie in de regulatie van het gedrag. Voorbeelden zijn de monoaminen
noradrenaline, dopamine en serotonine. Over de effecten van deze hormonen is de laatste
jaren meer bekend geworden door de analyse van monoamine oxydase (MAO) een stof die de
monoamine niveau's in de hersenen reguleert via katabolische afbraak. Zo zijn er bijvoor-
beeld negatieve correlaties gevonden tussen het MAO niveau en de neiging tot sensatie
zoeken (Zuckerman, 1992). MAO correleert ook negatief inet extraversie, respectievelijk
positief inet introversie. Lage MAO niveau's zijn gevonden bij gebruikers van marihuana, bij
schizofrenen en alcoholisten.

Deze en andere resultaten hebben meer duidelijkheid gebracht met betrekking tot de specifie-
ke functie van de hersenenzymen. Noradrenaline vervult een belangrijke functie bij de aan-
dacht. Er zijn associaties gevonden met de zogenaamde vier A's: aandacht, arousal, alarm en
angst. Individuele verschillen in noradrenaline niveau's vertonen samenhang met neuroticis-
me, angst en depressie. Dopamine wordt in verband gebracht met het opzoeken van nieuwe
stimulatie, exploratie, activiteit, gereedheid voor actie en doelgericht gedrag. In dieronder-
zoek zijn verbanden vastgesteld met de zogenaamde vier F's van het basale gemotiveerde
gedrag: foraging (voedsel zoeken), fighting (vechten), feeding (zich voeden) en frolicking
(dartelen, rondspringen). Individuele verschillen in dopamine niveau's vertonen samenhang
met extraversie en het zoeken naar sensatie. Sommige onderzoeken wijzen erop dat een
gebrek aan dopamine een belangrijke factor is bij het ontstaan van de ziekte van Parkinson.
Serotonine heeft een remmende functie op verschillende vormen van gedrag zoals agressie,
seksualiteit en naderingsgedrag in het algemeen. Lage serotonine niveau's liggen ten
grondslag aan impulsiviteit, anti-sociaal gedrag en gewelddadigheid. De bevindingen met de
verschillende hersenenzymen bieden uitzicht op een nadere definiëring van de biochemische
persoonlijkheid.

Niveau IV.~ Fysiologie
De menselijke geest beschikt over een set informatieverwerkingsmechanismen die hun basis
hebben in het zenuwstelsel. De werking van deze mechanismen gaat vaak gepaard met
perifere fysiologische reacties, zoals de bloeddruk, ademhaling, hartslag en lichaamstempe-
ratuur. Een toename van deze reacties bij emotionele of stressvolle gebeurtenissen wordt wel
gezien als defensie tegen dreigingen uit de buitenwereld. Daarnaast zijn ook fysiologische
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reacties geobserveerd bij inspanning, aandacht en het leveren van prestaties. Bij dat type
processen is vaak sprake van een afname van de betreffende reacties in plaats van een
toename. Deze reacties worden geïnterpreteerd als een mobilisatie van mentale energie om
gestelde doelen te bereiken. Bij het verrichten van taken heeft fysiologische reactiviteit vooral
te maken met inspanning. Het gaat daarbij niet alleen om fysieke inspanning, maar ook
inspanning samenhangend met informatieverwerking (Hockey, Coles 8r. Gaillard, 1986).
Belangrijke processen op dit niveau zijn arousal voor de anticipatie van nieuwe stimuli,
mentale inspanning -effort- voor centrale verwerking en activatie om gereed te zijn voor
acties (Pribram 8z McGuinness, 1975). In tegenstelling tot processen op de voorgaande
niveau's staan deze processen voor een deel onder bewuste controle van de wil.

In recent onderzoek heeft de wil (volitie) veel aandacht gekregen (Kuhl, 1994). Volitie
veronderstelt inschakeling van verschillende volitionele functies, zoals het nemen van initia-
tief voor niet-automatische activiteiten, het selectief verwerken van relevante informatie, het
opstellen van actieplannen waarin bovengeschikte en ondergeschikte activiteiten worden
onderscheiden, het handhaven van uitgestelde actietendenzen en het remmen van concurre-
rende actietendenzen.

Wat is de verhouding tussen deze wilsmatige processen en de genoemde emotiegerichte
processen? Onderzoek suggereert dat bij beide dezelfde systemen zijn betrokken. Het verschil
zit vooral in de werking van de systemen. Bij volitionele processen is er in de eerste plaats
sprake van gecontroleerde informatieverwerking terwijl emotiegerichte processen vooral
automatische verwerking laten zien. Dit maakt het waarschijnlijk dat de procestypen niet
onafhankelijk zijn maar interfereren. Het is een bekend ervaringsfeit, bevestigd door veel
onderzoek, dat het verrichten van cognitieve taken onder emotionele condities vaak minder
goed verloopt. Kuhl (1994) verklaart dit door aan te nemen dat individuen in emotionele
condities vaak terugvallen op een zogenaamde toestandsoriëntatie in plaats van een meer
adequate actie-oriëntatie. Er zijn twee typen toestandsoriëntatie: gebrekkige facilitatie van
relevante verwerkers en overmatige inhibitie van irrelevante verwerkers. Een voorbeeld van
het eerste is aarzeling, tot uitdrukking komend in een gebrek aan initiatief. Een voorbeeld van
het tweede is preoccupatie, dat wil zeggen zo sterk blijven denken aan een eerdere negatieve
gebeurtenis dat nieuwe acties worden afgeremd.

Er bestaan consistente individuele verschillen in de neiging tot het vertonen van toestandsori-
entatie versus actie-oriëntatie. Sommige mensen nemen gemakkelijk initiatief, anderen
vertonen aarzeling en kijken eerst de kat uit de boom. Sommige mensen concentreren zich
volledig op een actueel voorliggende taak, anderen hebben moeite zich los te maken van
eerdere ervaringen. Sommige mensen vertonen een grote volharding in de dingen waar ze
mee bezig zijn, anderen zijn vluchtig en dwalen gemakkelijk af. Die neigingen berusten voor
een deel op de fysiologische reactiebereidheid van het individu. Het is belangrijk op te
merken dat verschillen op dit gebied niet kunnen worden toegeschreven aan intelligentie in de
gebruikelijke zin. Veeleer moeten we hier denken aan individuele verschillen in volitie.

Deze verschillen zijn van belang voor leerprocessen. Uit eerder onderzoek blijkt dat een
zekere mate van fysiologische activatie noodzakelijk is voor leren (Brody, 1988). Leren
veronderstelt gecontroleerde informatieverwerking (Shiffrin 8z Schneider, 1977). Als de
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informatieverwerking wordt verstoord door inadequate automatische verwerkingsprocessen
vindt geen leren plaats. Toch kunnen we niet zeggen dat gecontroleerde verwerking altijd en
onder alle omstandigheden te prefereren valt boven automatische verwerking. Als de
problemen onoplosbaar worden en er een stressdreiging ontstaat kan automatische verwer-
king effectief zijn voor de handhaving van het zelfbeeld via secundaire controle.

Niveau V.~ Conditioneren
Evolutionaire psychologen hebben erop gewezen dat ons gedrag is geëvolueerd in de richting
van adaptieve mechanismen om de omgeving te beïnvloeden (Buss, 1991). Van verschillende
typen gedrag wordt thans aangenomen dat zij evolutionaire mechanismen representeren.
Voorbeelden zijn mechanismen gericht op vergroting van macht, invloed, bezit, nabijheid,
kennis en preparatie. Deze mechanismen zijn tot stand gekomen in lang vervlogen tijden
(Tooby 8z Cosmides, 1990). Zij zijn doorgegeven via erfelijkheid. Individuen vertonen ver-
schillen in de mechanismen die zij gebruiken. Mechanismen zijn in belangrijke mate
domeinspecifiek. Aangezien de domeinen waarin zij tot stand zijn gekomen stammen uit het
stenen tijdperk, mag niet worden aangenomen dat zij in hedendaagse omgevingen zonder
meer effectief zullen zijn. Dit betekent dat mensen hun mechanismen als regel moeten uittes-
ten. Pas als de mechanismen controle verschaffen over de omgeving zullen zij als effectief
worden beschouwd. Controle is daarmee een vitaal criterium geworden voor nagenoeg elke
doelgerichte activiteit. Momenteel wordt in brede kring aangenomen dat het uitoefenen van
controle over de leefomgeving behoort tot de primaire behoeften van de mens. Hoe wordt
controle zichtbaar? In het algemeen aan de resultaten van controlegericht gedrag. Indien de
resultaten positief zijn gaan deze fungeren als reinforcers die het gedrag versterken. In het
licht van bestaande individuele verschillen in hantering van de diverse mechanismen is het
duidelijk dat er ook individuele verschillen bestaan in het type reinforcers dat effectief is.
Voor de persoon die naar bezit streeft is het verwerven van goederen een krachtige reinforcer.
Voor degene die kennisvergroting als prioriteit heeft is weten een effectieve reinforcer, etc.
Dit soort relaties kan een verklaring bieden voor een klassiek dilemma uit de leerpsychologie:
het optreden van individuele verschillen in effectiviteit van verschillende reinforcers.

Controle manifesteert zich vrijwel vanaf de geboorte, hoewel in eerste instantie niet bewust.
Een hongerig kind kan door middel van huilen kenbaar maken dat het gevoed wil worden.
Als daarop door de ouders positief wordt gereageerd zou je kunnen zeggen dat het kind
controle uitoefent over zijn omgeving. In dit voorbeeld komt controle indirect tot stand via de
acties van anderen: de ouders. Later ontwikkelt het kind ook gedragspatronen om direct
controle uit te oefenen.

Het beweegt zich in de richting van de moeder, grijpt naar speelgoed, betast en manipuleert
voorwerpen, dreint als het zijn zin niet krijgt, etc. A1 dit soort gedragingen kunnen onder een
noemer worden gebracht: controle. Een belangrijk deel van ons dagelijks gedrag bestaat uit
activiteiten die gericht zijn op het verkrijgen van controle over de omgeving. Door frequente
herhaling en leerprocessen krijgen veel van die activiteiten op de duur routine karakter.
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Leerprocessen worden vaak bestudeerd aan de hand van observatie van het gedrag in labora-
toriumtaken. Voor de persoonlijkheid zijn vooral de situaties van belang die zich regelmatig
voordoen in het dagelijkse leven. In situaties van alledag gaat het in de eerste plaats om het
aanleren van mechanismen die kunnen worden gebruikt om doelen te realiseren. De daarmee
gepaard gaande activiteiten hebben het karakter van operanten (Skinner, 1953). Het zijn
'emitted behaviors' die als functie hebben een of andere verandering in de omgeving tot stand
te brengen. Deze gedragingen kunnen in het algemeen niet worden verklaard vanuit bestaande
stimulus condities. Het leerproces kan worden beschreven als operante conditionering
(Skinner, 1953). In dat proces worden gedragingen versterkt door hun gevolgen, in de
leerpsychologie reinforcers genoemd. In de context van controle dient reinforcement te
worden opgevat als de mate waarin controle ontstaat door het vertoonde gedrag (Carver 8c
Scheier, 1981, 1990).

Welke operanten worden gebruikt hangt in hoge mate af van de persoonlijkheid. Individuele
verschillen in het gebruik vam operanten blijken zeer consistent op te treden in verschillende
situaties (Funder 8z Colvin, 1992). Dat geldt ook voor het gebruik van tactieken om de sociale
omgeving te controleren (Buss, Gomes, Higgins 8z Lauterbach, 1987; Hettema 8c Hol, 1998).
Om hun doelen te bereiken zullen sommige mensen proberen dingen in hun bezit te krijgen,
anderen zullen toenadering zoeken tot andere mensen. Sommige mensen zullen proberen
andere mensen over te halen ze te helpen om hun doelen te bereiken, anderen zullen hun
macht en autoriteit laten gelden. Anderen zullen trachten op de hoogte te blijven van alle
ontwikkelingen in de omgeving, of zorgen paraat te zijn bij nieuwe ontwikkelingen. Waar
komen deze verschillen vandaan? Ze berusten op de individuele make-up van mensen, in
laatste instantie zijn ze genetisch bepaald. Evidentie voor deze stelling is gevonden in recent
gedragsgenetisch onderzoek in ons laboratorium waaruit blijkt dat controlemechanismen voor
ongeveer de helft op erfelijkheid berusten (Lensvelt, in voorbereiding). Dit betekent overi-
gens niet dat iedereen altijd hetzelfde mechanisme zal toepassen. In situaties waarin iemand's
dominante mechanisme niet tot controle leidt, zullen andere mechanismen worden aange-
leerd. Maar ook hier speelt de erfelijke aanleg vermoedelijk een rol. In plaats van directe
erfelijkheidseffecten zullen interacties optreden tussen het genotype en de omgeving (Plomin,
DeFries 8c Loehlin, 1977). Genotype-omgevings interacties zijn van groot belang voor het
verklaren van het individuele gedrag in concrete situaties. Onze kennis van dit type interacties
is overigens nog zeer fragmentarisch.

Niveau VI: Sociaal gedrag
Leerprocessen spelen zich voor een deel af op individueel niveau, via trial-and-error. Maar
een belangrijk deel van het leerproces heeft een sociale basis. Sociale leerprocessen vormen
een sterke kracht die in het dagelijks leven bijna voortdurend werkzaam is. Via sociale
leerprocessen en observatie van anderen ontstaan bij de mens cognitieve structuren die het
gedrag gaan sturen. Mischel (1973) onderscheidt drie klassen van cognitieve persoonlijk-
heidsvariabelen die voor het actuele gedrag van belang zijn: Verwachtingen, subjectieve
waarden en plannen voor zelfregulatie. Verwachtingen hebben betrekking op de vermoedelij-
ke ontwikkeling van situaties en de vermoedelijke gevolgen van specifieke acties in die situa-
ties. Subjectieve waarden zijn de voorkeuren en afkeren die mensen hebben ten opzichte van
situaties en stimuli. Deze waarden maken dat mensen situaties en stimuli niet neutraal
waarnemen maar deze als positief of negatief beschouwen. Plannen voor zelfregulatie bestaan
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uit sets subjectieve gedragsregels. Deze regels specificeren de gedragingen die voor de
persoon in een bepaalde conditie de beste zijn, de eisen waaraan dat gedrag moet voldoen en
de gevolgen van het al dan niet voldoen aan die eisen. Verwachtingen, waarden en plannen
liggen niet alleen ten grondslag aan het actuele gedrag. Op dit niveau worden doelen ge-
vormd, ook voor de langere termijn (levensdoelen) en op een meer abstract niveau waarden
die het gedrag in het dagelijks bestaan reguleren. Duidelijk is dat individuen verschillen
zullen vertonen afhankelijk van hun sociale leergeschiedenis en hun omgeving. Echter, die
omgeving wordt niet at random bepaald. Mensen hebben de neiging omgevingen op te
zoeken die corresponderen met hun genetische aanleg. Deze selectieve blootstelling aan
omgevingen wordt wel aangeduid als genotype-omgevings correlatie (Plomin, DeFries 8z
Loehlin, 1977).

Verwachtingen, waarden en plannen kunnen in de loop van de tijd worden bijgesteld. Een
belangrijke conditie voor bijstelling is falende controle. We hebben gezien dat controle een
belangrijke conditie is op niveau V: leren. Als die conditie niet wordt gerealiseerd ontstaat
een toestand van oncontroleerbaarheid. Die toestand kan uiteraard worden opgeheven door
hernieuwde pogingen om controle te verkrijgen. Maar als ook dat mislukt ontstaat een
probleem. Controle is van dusdanig belang voor de persoon dat deze alles zal doen om
controle te herwinnen. Waar pogingen tot het verkrijgen van primaire controle falen zal de
persoon overschakelen op een ander type: secundaire controle. Secundaire controle omvat
verschillende cognities om controleverlies te verklaren. Voorbeelden zijn de attributie van
falen aan externe oorzaken, de bijstelling van opvattingen en beliefs, het bijstellen van
bestaande verwachtingen, subjectieve waarschijnlijkheden en aspiratieniveau's, ongefundeerd
optimisme, defensief pessimisme, bijstelling van de waarde die wordt gehecht aan het
bereiken van bepaalde doelen (Rothbaum, Weisz 8z Snyder, 1982). In het algemeen heeft
secundaire controle het effect bestaande verwachtingen, waarden en plannen aan te passen en
in overeenstemming te brengen met voorafgaande controle ervaringen.

Niveau VII: Trekken
Leerprocessen maken dat het gedrag van individuen op de duur stabiliseert. Op basis van
observatie van iemand's huidige gedrag kunnen wij in redelijke mate voorspellen hoe iemand
zich in de toekomst zal gedragen. In verschillende culturen bestaan termen -trekken- die
worden gebruikt om consistente en stabiele aspecten van het gedrag van individuen aan te
duiden. Over de status van persoonlijkheidstrekken bestaat nog steeds onenigheid. Sommigen
vatten trekken op als verklarende begrippen, anderen zien ze als labels voor de beschrijving
van gestabiliseerde gedragingen. De laatste interpretatie sluit goed aan bij de huidige opvat-
ting van de persoonlijkheid op meer niveau's. Trekken worden hier opgevat als samenvatten-
de labels die worden gebruikt om aan te geven hoe mensen verschillen van anderen. Met
behulp van trekken is het mogelijk over het gedrag van anderen en zichzelf te communiceren.
Energieke en dominante personen, die het gezelschap van anderen opzoeken, die houden van
opwindende situaties, etc. noemen wij extravert. Mensen die grondig, planmatig en efficiënt
opereren, die zich houden aan afspraken, te vertrouwen zijn, etc. noemen wij consciënties.

Trekken vormen de top van de hiërarchie. Trekken zijn wel aangeduid als het fenotype of de
verschijningsvorm van de persoonlijkheid (Goldberg, 1993). Maar in het kader van het
meerniveau model moeten ook de variabelen op de onderliggende niveau's als fenotypen
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worden gezien. Uiteindelijk vormen zij allemaal verschijningsvormen van hetzelfde genoty-
pe. Om trekken te verklaren zijn naast de genetica de andere onderliggende niveau's nodig.
Hoewel er een relatie bestaat tussen genotype en trekstructuur kan hetzelfde genotype in be-
paalde omstandigheden verschillende trekken opleveren.
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Hoofdstuk 4 Persoonlijkheidsontwikkeling

Het meerniveau model is een generiek model. In het kader van dit model wordt persoonlijk-
heid in de eerste plaats gezien als een gegeven dat voortdurend in ontwikkeling is. In elke
nieuwe omgeving die voor de persoon relevant is en waarin hij gedurende langere tijd
verblijft is het van belang dat de persoon een zekere mate van controle verwerft. Daartoe
hebben ontwikkelingen plaats in het individuele gedrag die bepalend zijn voor de per-
soonlijkheid. Dat die ontwikkelingen niet toevallig verlopen hoeft na het voorgaande geen
nader betoog. Naast de specifieke aard van de omgeving heeft de toestand op alle onderlig-
gende niveau's van de persoonlijkheid een sturende invloed op de ontwikkeling van het
individuele gedrag. Het meerniveau model verschaft een basis voor de oplossing van een
belangrijk probleemgebied in de persoonlijkheidspsychologie: de ontwikkeling van de per-
soonlijkheid. Psychologen zijn gewoonlijk goed in staat betekenisvolle uitspraken te doen
over de actuele toestand van iemand's persoonlijkheid. Maar met betrekking tot de vraag hoe
iemand zich in een nieuwe omgeving zal ontwikkelen is onze kennis nog uiterst summier.

Persoonlijkheidsontwikkeling wordt hier ruim opgevat. De term verwijst naar alle processen
die blijvende veranderingen in de persoonlijkheid tot stand brengen. Het model verklaart per-
soonlijkheidsontwikkeling door processen op de verschillende niveau's. Uit het model kunnen
principes worden afgeleid die van belang zijn om ontwikkelingsprocessen te beschrijven. Ik
zal enige principes adstrueren aan de hand van belangrijke ontwikkelingsprocessen. Ach-
tereenvolgens wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling van depressie, van intelligentie en
van criminaliteit.

Depressie
Uit het model kan de volgende stelling worden afgeleid: Voor elke ontwikkeling in de
persoonlijkheid dienen op alle niveau's specifieke condities gerealiseerd te zijn. Neem als
voorbeeld de ontwikkeling van depressie als persoonlijkheidstrek. Algemeen wordt aange-
nomen dat een depressie wordt getriggerd door een of andere onaangename gebeurtenis. Maar
over de diepere achtergronden van depressie lopen de meningen uiteen. Een simpel biolo-
gisch model verklaart depressie in fysiologische termen, waarbij de nadruk wordt gelegd op
de abnormaal lage doorbloeding van de hersenen, abnormale patronen in het electro-ence-
falogram, etc. (Andreasen, 1984). Lijn- recht daartegenover staat een verklaring van depressie
die is gegeven door leertheoretici. Volgens leertheoretici is depressie gebaseerd op aangeleer-
de hulpeloosheid, waarbij andere mensen depressieve uitlatingen belonen met begrip en
aandacht (Strack 8i Coyne, 1983). Sociaal leertheoretische verklaringen van depressie hebben
attributieprocessen naar voren gebracht als een belangrijke oorzaak. Deze verklaring is
gebaseerd op de gedachte dat depressieven persoonlijke verantwoordelijkheid nemen voor
negatieve gebeurtenissen, terwijl ze elke verantwoordelijkheid voor positieve gebeurtenissen
afwijzen (Abramson, Seligman 8L Teasdale, 1978). De biosociale benadering van depressie
ziet deze verschillende verklaringen niet als onjuist maar als onvolledig. Depressie heeft een
biologische en sociale basis. De condities voor het optreden van depressie volgen een
hiërarchisch model (cf. Hettema, 1995). De verschillende niveau's die van invloed zijn op
depressie kunnen worden beschreven en gerangschikt in een volgorde die begint bij de
genenstructuur. Zo heeft gedragsgenetisch onderzoek (niveau I) laten zien dat depressie een
aanzienlijke genetische component bevat. Op neurologisch niveau (II) zijn systemen geïdenti-
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ficeerd die de kans op depressie beïnvloeden. Gray (1982) suggereert dat depressie en angst
in elkaars verlengde liggen. Als iemand wordt blootgesteld aan een stressvolle conditie
worden gewoonlijk eerst angstsymptomen geobserveerd. Als de stress aanhoudt ontstaat een
gemengd beeld waarin zowel angst als depressieve symptomen voorkomen. Tenslotte ontstaat
depressie als resultaat van functionele uitputting. Deze bevindingen maken het waarschijnlijk
dat de neurologische basis voor depressie voor een deel samenvalt met het BIS dat ook ten
grondslag ligt aan angst. Op biochemisch niveau (III) is de werking van de monoamine syste-
men in de hersenen een belangrijke conditie (Tuinier 8c Verhoeven, 1995). Depressie wordt
gedeeltelijk veroorzaakt door onderactiviteit in diencefale noradrenerge systemen (Gray,
1982). Op fysiologisch niveau (IV) zijn verschillen in autonome reactiviteit gerelateerd aan
depressie. Op leerniveau (V) is het onderscheid tussen primaire en secundaire controle van
belang. Mensen die vooral secundaire controle hanteren zijn bij controleverlies geneigd de
aandacht naar binnen te richten en lopen een groter risico. Op het niveau van sociaal gedrag
(VI) zien we duidelijke verschillen in activiteit: depressieven zijn passief en tonen een gebrek
aan sociale vaardigheid.

Wat betekent dit alles voor de kans op het optreden van een depressie? Een persoon wordt
niet depressief tenzij hijlzij een of andere onplezierige ervaring heeft. Die ervaring kan be-
trekkelijk onschuldig zijn zoals een ruzie met de partner of de komst van een nieuwe
kamergenoot die op het eerste gezicht onsympathiek lijkt. Maar niet iedereen die ruzie krijgt
met de partner wordt klinisch depressief. Tenzij de persoon op cognitief niveau aandacht
besteed aan de onplezierige gebeurtenis, zal deze gebeurtenis hem weinig doen. Maar als de
persoon de gebeurtenis mentaal gaat herhalen, zich herinnert dat hij door eigen schuld al ver-
schillende voorgaande relaties heeft zien mislukken, zichzelf voorhoudt dat hij~zij wel nooit
zal leren met anderen op te schieten, en zichzelf ervan overtuigt dat de partner hem nu ver-
moedelijk zal verlaten, dan kan de gebeurtenis leiden tot een depressie. Echter, zelfs een reeks
van negatieve gebeurtenissen waarvoor de persoon zichzelf verantwoordelijk stelt zal niet
leiden tot een depressie wanneer de fysiologische drempel voor zo'n reactie hoog is.

Intelligentie
In het voorgaande hebben we een ontwikkeling geschetst met als uitkomst een bepaalde
persoonlijkheidstrek, depressie. Op elk niveau moeten bepaalde condities zijn gerealiseerd
wil de betreffende trek ontstaan. Dit betekent tegelijk ook beperkingen ten aanzien van
mogelijke ontwikkelingen. Vandaar de volgende stelling: Condities op de verschillende
niveau's openen mogelijkheden voor belangr~ke ontwikkelingen van de persoonlijkheid,~ zij
stellen ook restricties aan ontwikkelingen.

Als voorbeeld nemen we de ontwikkeling van de intelligentie. Intelligentie is van oudsher
opgevat als een van de belangrijkste wapens waarover de mens beschikt om de adaptatie aan
zijn leefomgeving tot stand te brengen (Terman, 1916; Freeman, 1955). Echter, gedurende
vele jaren is het adaptieve karakter van intelligentie in de condities van het leven van alledag
tussen haakjes gezet. Het onderzoek van intelligentie werd ingeengd tot het oplossen van
academische problemen. Die problemen zijn kunstmatig en triviaal: het oplossen daarvan
heeft geen intrinsieke waarde. Recente ontwikkelingen laten een hernieuwde belangstelling
zien voor de brede adaptieve betekenis van intelligentie. Dat blijkt bijvoorbeeld uit een toena-
me van studies op het gebied van praktische en sociale intelligentie. Praktische intelligentie
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heeft betrekking op het brein in actie, d.w.z. denken dat is ingebed in de grootschalige
doelgerichte activiteiten van mensen in het dagelijks leven. Theoretische intelligentie is in dat
verband weinig effectief. Iemand is praktisch intelligent naarmate hij erin slaagt zijn korte en
lange termijn doelen optimaal te realiseren gegeven de actuele stand van zaken in de
omgeving (Neisser, 1976). Daarvoor is het nodig oplossingen te vinden voor de slecht gedefi-
nieerde problemen die zich in het dagelijks leven voordoen, waarvoor in principe talloze
oplossingen bestaan en ook talloze manieren om die oplossingen te realiseren.

Er bestaan duidelijke en consistente individuele verschillen in intelligentie. De vraag is waar
die verschillen vandaan komen. Intelligentie heeft te maken met de efficiëntie waarmee
informatie wordt verwerkt. Gedurende lange tijd is aangenomen dat deze terug te voeren is op
een algemeen vermogen of capaciteit om met complexe gegevens om te gaan, de zgn kanaal-
capaciteit. Men vermoedde dat deze zou berusten op een bepaalde configuratie in de herse-
nen. Men is er echter nooit in geslaagd zo'n configuratie te identificeren.

In recent onderzoek wordt de nadruk gelegd op de invloed van persoonlijkheidsfactoren op
het intellectueel functioneren. Een seminar in Plymouth (1997) was geheel aan deze kwestie
gewijd. Verschillende onderzoekers hebben daar het belang van persoonlijkheidsfactoren
voor de intelligentie benadrukt. In hun visie wordt intelligentie voor een belangrijk deel
bepaald door de werking van volitionele, motivationele en emotionele factoren die de infor-
matieverwerkingsprocessen kunnen bevorderen of verstoren.

Hoe ontwikkelt intelligentie zich? Intelligentie wordt algemeen beschouwd als een trek
(niveau VII). Het meerniveau model van de persoonlijkheid verschaft aanknopingspunten
voor het beschrijven van de ontwikkeling van intelligentie. Allereerst verdienen sociale leer-
processen (niveau VI) de aandacht. Onderwijs en opvoeding zijn in onze cultuur in belang-
rijke mate gericht op kennisvergroting en het leren oplossen van problemen. Kennis wordt
beloond, onwetendheid wordt bestraft. Het kunnen oplossen van complexe problemen oogst
allerwegen waardering. Ondanks deze uniforme druk op intelligent gedrag blijven er grote
individuele verschillen. Voor een deel zijn die te verklaren op basis van leerprocessen die van
belang zijn voor controle (niveau V). Reinforcers zullen effectiever zijn bij kinderen die
kennisvergroting hanteren als mechanisme voor het verwerven van primaire controle. Bij
kinderen die in de eerste plaats uit zijn op het verwerven van aanzien in de groep of het
maken van vriendjes zullen die reinforcers minder effectief zijn. Vervolgens zijn volitionele
factoren van belang. Speciaal bij het oplossen van complexe problemen is een belangrijke
mate van discipline noodzakelijk. Deze manifesteert zich in de toepassing van verschillende
volitionele functies, zoals het nemen van initiatief, selectiviteit bij de opname van informatie,
planmatigheid bij het verrichten van activiteiten, het afremmen van irrelevante actietenden-
zen, etc. Deze functies worden gekenmerkt door gecontroleerde verwerking van de aanwezige
informatie. Volitie vereist mentale inspanning. De energetische processen die daarmee
gemoeid zijn hebben hun basis in de fysiologie (niveau IV) (Melis, 1997). Op biochemisch
niveau gaat het vooral om enzymen die van belang zijn voor de aandacht. De betrokken
processen worden gereguleerd door interacterende biochemische processen. Herkenning
berust op interactie van serotonerge en norepinefrinerge systemen. Gereedheid berust op
interactie van dopaminerge en cholinerge systemen. Effort berust op interactie van cholinerge
en aminerge systemen (Pribram 8c McGuiness, 1992).

28



Op neurologisch niveau zijn een aantal structuren geïdentificeerd die de basis vormen voor
aandacht en informatieverwerking. Belangrijke structuren zijn de amygdala, de basale ganglia
van de hypothalamus en de hippocampus (Pribram 8t McGuiness, 1975; 1992). Het is
opmerkelijk dat sommige van deze structuren ook in verband worden gebracht met de regula-
tie van emoties (Gray, 1982; Philips 8c Ledoux, 1992).

De ontwikkeling van intelligentie veronderstelt dat op elk niveau van het model speciale
condities gerealiseerd zijn. Belangrijk is opgroeien in een milieu waar veel waarde wordt
gehecht aan intelligent gedrag, zoals het verzamelen van kennis, het nemen van initiatieven
en een systematische aanpak bij het oplossen van problemen. Met betrekking tot het leer-
proces is het van belang dat systematisch voortgang wordt gemaakt in kleine stappen met veel
reinforcement waardoor voortdurend controle wordt gegeven. De processen kunnen worden
ondersteund door volitionele activiteiten die het leerproces beschermen tegen verstorende
invloeden. Het fysiologisch systeem verschaft een basis, die op zijn beurt berust op bioche-
mische processen en neurologische structuren. De processen die bij de ontwikkeling van
intelligentie zijn betrokken zijn uiterst complex. Daarin ligt tegelijk ook de grote kwetsbaar-
heid van de ontwikkeling. Al eerder werd erop gewezen dat op het niveau van het leren het
type controlemechanisme dat wordt gehanteerd van belang is. Personen die tenderen naar
kennisvergroting zijn in het voordeel. Kennis stimulerende milieus zoals in het onderwijs
verschaffen voor hen effectieve reinforcements, maar dat is minder het geval voor degenen
die andere controlemechanismen hanteren. Deze laatste groep wordt daardoor kwetsbaar. Zij
zullen meer dan de anderen een beroep moeten doen op volitionele mechanismen. Maar ook
daar liggen risico's. Volitionele processen kunnen gemakkelijk worden verstoord door allerlei
externe invloeden. Een klassiek voorbeeld kan dienen ter verduidelijking.

Op 23 november 1963, de dag na de moord op president Kennedy, nam een groep van 58
studenten aan een Amerikaanse universiteit deel aan een psychologisch onderzoek. De afspra-
ken voor dit onderzoek waren al enige tijd tevoren gemaakt. Ofschoon duidelijk aangeslagen
door de recente gebeurtenissen, waren toch alle studenten aanwezig op de afgesproken plaats.
Het onderzoek omvatte een groot aantal psychologische tests waaronder verschillende
intelligentietests. Na afloop waren de onderzoekers benieuwd in hoeverre de resultaten waren
bepaald door de traumatische ervaring voorafgaand aan het onderzoek. Daarom werd drie
maanden later een vergelijkbare steekproef opgeroepen voor een onderzoek met dezelfde
tests. Vergelijking van de resultaten leerde dat de intelligentiescores voor de laatste groep
beduidend hoger uitvielen dan voor de eerste groep (Messick, 1965). Hoe kan dit effect
worden verklaard?

Vermoedelijk waren de studenten uit de eerste groep meer bezig met de moord op de
president dan met de taken in het onderzoek. Door preoccupatie met die gebeurtenis was het
hun onmogelijk zich te concentreren op hun taken. Preoccupatie betekent dat mensen zich
niet kunnen losmaken van een emotionele gebeurtenis, de gebeurtenis blijft rondzingen in
hun brein, ze gaan piekeren (rumination), persevereren, etc. Om toch hun taken te kunnen
vervullen moeten zij zich extra inspannen om deze neigingen te onderdrukken. Zij vertonen
toestandsoriëntatie in plaats van actie-oriëntatie (Kuhl, 1994). Toestandsoriëntatie kan zich op
verschillende manieren manifesteren. Op grond van frustrerende ervaringen in het verleden
kunnen mensen gaan aarzelen bij het ondernemen van nieuwe acties, ze schuiven onaangena-
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me taken voortdurend voor zich uit. Ze kunnen geen beslissingen meer nemen en tonen een
algeheel gebrek aan doelgerichte activiteit. Overmatige toestandsoriëntatie leidt tot verstoring
van de volitionele functies. Om een taak goed te kunnen verrichten zijn twee condities van
belang. Allereerst moet er ruimte zijn voor facilitatie van relevante verwerkers. Die ruimte
wordt gecreëerd door het nemen van initiatief, concentratie op de taak en persistentie bij het
voltooien daarvan. Anderzijds kan die ruimte worden beperkt door aarzeling, vluchtigheid of
uitstel. Vervolgens moeten irrelevante verwerkers worden afgeremd. Irrelevante verwerkers
kunnen worden geactiveerd door piekeren over gebeurtenissen in het verleden, het niet los
kunnen komen van eerdere mislukkingen of blijvende ontevredenheid met gevonden oplos-
singen. Onderzoek heeft laten zien dat voor het leveren van prestaties bij intellectuele taken
zowel facilitatie van relevante verwerkers als inhibitie van irrelevante verwerkers van belang
zijn (Kuhl, 1994). Individuen verschillen sterk naar de mate waarin zij neigen tot actie-
oriëntatie of toestandsoriëntatie. Die verschillen zijn voor een deel bepaald door biologische
factoren. Uiteindelijk zijn genetische factoren van belang.

In het intelligentie-onderzoek is herhaaldelijk een belangrijke bijdrage van erfelijke factoren
op het IQ vastgesteld. Gewoonlijk worden waarden gevonden die hoger zijn dan bij andere
eigenschappen van de persoonlijkheid. Dit heeft sommige onderzoekers ertoe gebracht de
effecten van omgevinsginvloeden te bagatelliseren. Echter, deze uitkomsten laten ook een
andere interpretatie toe. Volgens die interpretatie zijn omgevingsinvloeden voor het IQ niet
onbelangrijk, maar de omgevingen van verschillende mensen, voor zover van belang voor het
IQ, vertonen onderling slechts weinig verschillen (Orlebeke, 1997).

Criminaliteit
Door de beschrijving van de verschillende processen zou de suggestie kunnen worden gewekt
dat voor elke ontwikkeling van de persoonlijkheid slechts een enkele route langs de verschil-
lende niveau's van het model mogelijk is. Dat zou met andere woorden betekenen dat op elk
niveau dezelfde elementen bij het proces betrokken moeten zijn. Deze gedachte is in het
kader van het model onjuist. Er zijn meer wegen mogelijk die tot hetzelfde resultaat leiden.
Neem als voorbeeld de ontwikkeling van criminaliteit.

De neiging tot het vertonen van anti-sociaal of normschendend gedrag heeft vermoedelijk
zowel biologische als sociale achtergronden. Het gaat daarbij vaak om op zichzelf neutrale
condities die in samenhang de kans op crimineel gedrag vergroten. Een voor de hand
liggende verklaring voor het ontstaan van criminaliteit berust op karakteristieken van het
neurologisch systeem (niveau II). Met name het functioneren van het gedragsremmende
systeem (Gray, 1982) is als verklaring naar voren gebracht. Mensen bij wie dit systeem zwak
functioneert hebben weinig angst voor straf. Derhalve is straf als reinforcer voor het aanleren
van normen weinig effectief.

Andere verklaringen leggen de nadruk op biochemische condities (niveau III). Een voorbeeld
kan worden gevonden in het werk van Magnusson (1988). Magnusson was geïnteresseerd in
de condities voor het ontstaan van criminaliteit bij Zweedse meisjes. Hij deed een longitudi-
naal onderzoek waarin een grote groep meisjes werd onderzocht vanaf de schoolbanken tot de
volwassenheid. Als een belangrijke voorwaarde voor criminaliteit identificeerde Magnusson
de leeftijd waarop de meisjes biologisch volwassen of geslachtsrijp werden. Meisjes die op
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vroege leeftijd hun eerste menstruatie kregen bleken een grotere kans te maken later crimineel
gedrag te vertonen dan meisjes die later geslachtsrijp werden. Ook werd gevonden dat vroeg
volwassen meisjes meer dan de anderen geneigd waren om vriendschap te sluiten met
jongens die aanzienlijk ouder waren dan zijzelf. Alleen de meisjes die dat deden vertoonden
een grotere neiging tot criminaliteit.

Magnusson verklaarde deze gegevens als volgt. Aan de basis ligt een biologische conditie:
vroegrijpheid. Deze bepaalt de keuze van oudere vriendjes. Die vriendjes hanteren tolerantere
gedragsnormen dan leeftijdgenoten. Die normen worden overgenomen via sociale leerproces-
sen, een sociale conditie. Als netto resultaat zullen deze meisjes derhalve eerder neigen tot
norm overschrijdend gedrag. Men kan zich afvragen waarom niet alle vroegrijpe meisjes
oudere vriendjes kiezen en waarom niet alle meisjes die oudere vriendjes kiezen crimineel
worden. Een verklaring zou kunnen worden gevonden op neurologisch niveau. Op dat niveau
ontstaan verschillen in impulsiviteit. Van impulsieve meisjes kan worden verwacht dat ze
meer belust zijn op sensatie en derhalve eerder riskante omgevingscondities zullen opzoeken.
Het onderzoek van Magnusson geeft daarover echter geen uitsluitsel.

Samenvattend zien we hier een ontwikkelingspatroon gebaseerd op neurologische en bioche-
mische condities die leiden tot de keuze van een bepaalde omgeving. Die omgeving wordt
niet gekozen met het oog op de ontwikkeling van crimineel gedrag. Maar de leerprocessen die
binnen die omgeving plaats grijpen worden gestuurd door de daar heersende normen die op
hun beurt criminaliteit bevorderen.

Ook fysiologische condities (niveau IV) zijn als verklaring naar voren gebracht. Zo is bij
delinquenten een geringere reactiviteit van de galvanische huidreactie en een trager herstel
van die reacties gevonden (Mednick 8z Christiansen, 1977). Van deze reacties is bekend dat
zij een belangrijke rol spelen bij het afleren van ongewenst gedrag. Kinderen met dit reac-
tiepatroon zullen daarom meer moeite hebben met het leren onderdrukken van hun negatieve
impulsen.

Er zijn ook onderzoeken die het accent nagenoeg exclusief leggen op de sociale niveau's. Een
voorbeeld is een studie naar het ontstaan van agressie bij jongeren (Caprara, 1993). In dit
onderzoek werden schoolkinderen beoordeeld op de mate waarin ze agressief gedrag
vertonen. De kinderen werden ingedeeld in twee groepen. De ene groep was gekenmerkt door
extreem hoge scores op agressie, de andere door lage scores. Vervolgens werden de twee
groepen vergeleken naar emotionele instabiliteit, de neiging tot het verlenen van hulp aan
anderen, het vertonen van fysieke en verbale agressie, het herkennen van emotionele gelaats-
uitdrukkingen en de typische wijze om sociale invloed uit te oefenen. De verschillen tussen
de twee groepen waren marginaal: zo bleek de 'agressieve groep' maar iets minder goed in
staat emoties te herkennen. Niettemin waren beoordelaars zeer goed in staat de kinderen op
basis van de testresultaten in te delen in 'aangepast' versus 'risicodragend'. Opmerkelijk was
daarbij dat de beoordelaars geen idee hadden waarop hun eigen indeling was gebaseerd.
Caprara interpreteerde deze gegevens door aan te nemen dat marginale deviaties door beoor-
delaars worden versterkt zonder dat deze zich daarvan bewust zijn. Tengevolge daarvan
worden risicodragende kinderen sociaal gestigmatiseerd hetgeen vervolgens leidt tot de ont-
wikkeling van agressief gedrag. Ofschoon Caprara een biologische basis van de afwijkingen
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niet uitsluit wordt hier vooral een sociaal mechanisme op de voorgrond geplaatst.

Dat ook biologische factoren een rol spelen blijkt uit onderzoek van agressie als onderdeel
van een breder gedragspatroon: externalisering. Het externaliseringspatroon wordt door
sommige kinderen spontaan vertoond als ze worden geconfronteerd met stressvolle condities.
Externaliserende kinderen zijn geneigd in die condities te reageren met overmatige activiteit,
opstandigheid en agressief gedrag. Dit in tegenstelling tot internaliserende kinderen, die in
dezelfde condities angstig worden en de neiging vertonen zich terug te trekken. Op bioche-
misch niveau zijn duidelijke verschillen gevonden tussen beide groepen kinderen. Bij
externaliserende kinderen is de activiteit van monoamineoxydase (MAO) verlaagd en bij
internaliserende kinderen verhoogd (Schalling, Asberg, Edman 8z Levander, 1987). Er is ook
evidentie gevonden voor het bestaan van erfelijke invloeden. Gedragsgenetisch onderzoek
heeft laten zien dat internaliseren zowel als externaliseren bij kinderen in sterke mate door
erfelijke factoren wordt bepaald (Van den Oord, et al., 1995).

Uit het voorgaande is duidelijk geworden dat het risico voor het vertonen van crimineel resp.
anti-sociaal gedrag kan ontstaan tengevolge van speciale condities op verschillende niveau's
van het model. Welke conditie de doorslag geeft kan van geval tot geval verschillen. Tevens
is het van belang op te merken dat in geen van de vermelde onderzoeken een misdadige
aanleg per se wordt gepostuleerd. Er zijn alleen factoren aanwijsbaar die het risico voor het
ontstaan van crimineel gedrag beïnvloeden, dat wil zeggen verkleinen respectievelijk
vergroten.

Samenvattend
Het meerniveau model verschaft inzicht in de onderliggende structuren en processen die de
persoonlijkheid bepalen.

Die processen spelen een rol zowel ten aanzien van het prestatieniveau als de kwetsbaarheid
van de persoon in bedreigende omstandigheden. Prestaties vinden hun basis in de genetische
structuur van de persoon, maar niet op een unieke wijze. Er zijn m.a.w. vele wegen die naar
Rome leiden. Een wetenschapper kan goed presteren omdat hij beschikt over een neurolo-
gisch systeem dat hem aanzet tot grote activiteit. Hij initieert veel onderzoek, verzamelt
mensen om zich heen die hem steunen en weet die te enthousiasmeren en tot grote prestaties
te motiveren. Zijn collega presteert goed omdat hij zeer zorgvuldig wikt en weegt alvorens tot
actie over te gaan, diep nadenkt en bestaande gegevens kritisch evalueert. Maar voor beiden
geldt dat zij alleen goed presteren als ook de nodige voorwaarden op de andere niveau's zijn
gerealiseerd. Mensen vertonen ook verschillende kwetsbaarheden. Afhankelijk van hun
persoonlijkheid is de een meer gevoelig voor drukte en overbelasting, de ander voor isole-
ment. Sommigen zullen gevoeliger zijn voor een gebrek aan waardering, anderen voor het
ondergaan van straf. Beide kunnen leiden tot een gebrek aan job control, een conditie
waarvan herhaaldelijk is aangetoond dat ze stress veroorzaakt. Of inensen realiter stressreac-
ties zullen vertonen hangt eveneens af van de persoonlijkheid.
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Hoofdstuk 5 Perspectieven van het multilevel model

Theorievorming over persoonlijkheid
Het multilevel model kan een belangrijke uitbreiding geven aan ons denken over persoonlijk-
heid. In klassieke benaderingen zoals de trektheorie wordt persoonlijkheid gezien als een
verzameling eigenschappen of scores op eigenschapsdimensies. Deze eigenschappen of
dimensies worden gezien als naast elkaar liggende elementen. De multilevel benadering
brengt structuur aan in de kwaliteiten waarover individuen beschikken. Niet alle kwaliteiten
zijn van hetzelfde niveau. Als er bijvoorbeeld in advertenties wordt gevraagd naar mensen die
gekenmerkt worden door stootkracht en doorzettingsvermogen bevindt men zich op een ander
niveau dan wanneer men vraagt naar mensen die uitmunten door sociale intelligentie en tact.
Als men vraagt naar analytisch vermogen en de kracht om belangrijke beslissingen te nemen
bevindt men zich op een ander niveau dan wanneer het gaat om stabiliteit en stressbestendig-
heid of het vermogen leiding te geven en anderen te enthousiasmeren. Sommige kwaliteiten
zijn voorwaarde voor het ontstaan van andere, sommige zijn een afgeleide van andere. Alleen
als we de afhankelijkheden tussen kwaliteiten op de verschillende niveau's kennen wordt het
mogelijk een adequate beschrijving te geven van de persoonlijkheid als geheel.

Een belangrijke implicatie van het model is dat de genoemde kwaliteiten verschillen naar de
mate waarin ze te beïnvloeden zijn. Het is inherent aan het multilevel model dat kwaliteiten
op hogere niveau's gemakkelijker zijn aan te leren dan kwaliteiten op lagere niveau's. Onze
genetische toerusting ligt vanaf de geboorte vast, terwijl neurologische en biochemische
processen praktisch nauwelijks te beïnvloeden zijn. Het eerste niveau waarop enig effect uit
te oefenen is, is vermoedelijk het fysiologische niveau (IV). Ten aanzien van dat niveau
wordt aangenomen dat inspanning (effort) effectief kan zijn in het bewust sturen van onze
aandacht (Pribram 8c McGuinness, 1975). Maar op leerniveau (V) liggen wat dat betreft veel
meer mogelijkheden. In principe zijn wij in staat ons via leren alle mogelijke nieuwe gedra-
gingen eigen te maken. Toch bestaan er ook op dat niveau restricties. Het aanleren van
nieuwe gedragingen wordt beheerst door de mogelijkheid via gedrag controle over de omge-
ving te verwerven. Wij hebben echter gezien controle niet voor iedereen hetzelfde is. Leren
zal in belangrijke mate worden gefaciliteerd door controle-ervaringen die sporen met onze
biologische toerusting. Daarbuiten kunnen ook ten aanzien van leren problemen ontstaan.
Tenslotte het sociale gedragsniveau (VI). Relatief gemakkelijk zijn onze verwachtingen,
opvattingen en plannen te beïnvloeden. Onze communicatiecultuur geeft daarvan vele
voorbeelden, zoals de effecten van reclame en propaganda.

Een klassiek probleem in de persoonlijkheidspsychologie is de nature~nurture issue. Wat
bepaalt de persoonlijkheid: iemand's aanleg of de omgeving waarin hij~zij opgroeit? Het
standaardantwoord op deze vraag luidt dat bij de ontwikkeling van de persoonlijkheid zowel
aanleg als omgeving een rol spelen. Gewoonlijk wordt daar nog bij gezegd dat de ontwikke-
ling berust op complexe interacties tussen beide condities. Maar de aard van die interacties
wordt zelden verduidelijkt. Het multilevel model verschaft een kader voor nadere uitwerking.
Allereerst bestaan er directe genetische effecten op het gedrag in omgevingen die compatibel
zijn met de aanleg. Genetisch compatibel zijn die omgevingen waarin gedrag conform de
aanleg controle verschaft. Deze effecten kan men overigens evenzeer opvatten als omge-
vingseffecten wanneer men aanneemt dat blootstelling aan die omgevingen niet willekeurig is
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maar berust op 'keuzen' van het genotype (genotype~omgevings correlatie). Omgevingen die
niet compatibel zijn met het genotype zullen als regel worden vermeden. Bij gedwongen
confrontatie met niet-compatibele omgevingen kunnen genotype~omgevingsinteracties tot
stand komen waarbij gedragingen worden ontwikkeld die noch door het genotype, noch door
de omgeving kunnen worden verklaard. Over de wetmatigheden die het tot stand komen en
de vorm van genotype-omgevingsinteracties bepalen is tot nog toe weinig bekend. Het
multilevel model kan een vruchtbaar kader verschaffen om ze te bestuderen.

Een onderwerp waarmee veel klassieke modellen problemen hebben is de persoonlijkheids-
ontwikkeling. Trekmodellen besteden aan dit aspect eenvoudig geen aandacht. Trekken
worden gezien als elementen die in de tijd een grote mate van stabiliteit vertonen. Wat in de
vroege jeugd bestaat handhaaft zich tot op hoge leeftijd. Leermodellen zijn in dit opzicht
totaal verschillend. Volgens die modellen is gedragsmodificatie via leerprocessen een
standaardconditie van het menselijk bestaan. In omgevingscondities waarin een bepaald
gedrag wordt beloond, vinden leerprocessen automatisch plaats. In de meeste leermodellen
wordt de persoon opgevat als een tabula rasa, dat wil zeggen iemand die niet onderhevig is
aan de effecten van aanleg of eerdere ervaringen. Volgens deze gedachte kan iedereen in
principe alles aanleren. Het multilevel model is in dat opzicht duidelijk verschillend van het
leermodel. Het is in de eerste plaats een groeimodel. Leermodellen en groeimodellen
vertonen zowel overeenkomsten als belangrijke verschillen. Bij beide gaat het om
gedragsmodificatie. Maar bij leren ligt de nadruk puur op de werkzame omgevingscondities.
Bij groeimodellen wordt modificatie gezien als een uitbouw van bestaande potenties.
Persoonlijkheidsontwikkeling gebeurt niet zonder meer: er moet een basis zijn in de be-
staande structuren, uiteindelijk de genen.

Groeiprocessen zijn georiënteerde processen. Net als leerprocessen worden zij geleid door
reinforcers. Maar anders dan bij leren is de effectiviteit van reinforcers individueel bepaald.
Daaruit kan worden afgeleid dat groei geen algemene eigenschap van de persoon is, maar
afhankelijk van het domein waar ze wordt onderzocht. Individuen kunnen in bepaalde rich-
tingen ver komen, terwijl in andere richtingen de groei al snel stagneert. Neem als voorbeeld
twee grote kunstenaars: Van Gogh en Gauguin. Beide zijn gestart met een carrière als
zakenman alvorens te gaan schilderen. De extraverte en charmante Gauguin was daarin zeer
succesvol maar verliet zijn goed betalende baan. De introverte en onaangepaste van Gogh
was als zakenman een mislukking en werd door zijn eigen oom ontslagen. Ondanks deze
opmerkelijke verschillen hebben beiden hun latere leven volledig in dienst gesteld van de
beeldende kunsten. Gauguin leefde met een mooie Polynesische vrouw, maar verliet haar,
zoals hij ook andere vrouwen heeft verlaten. Van Gogh heeft met slechts een vrouw samenge-
leefd, maar deze verliet hem om terug te keren naar de prostitutie. Dit voorbeeld laat zien dat
iemand als van Gogh tot grote hoogte kon komen in zijn carrière als beeldend kunstenaar,
terwijl zijn groeipotentieel als zakenman aan sterke beperkingen onderhevig was. Gauguin
daarentegen bleek op beide terreinen over goede groeimogelijkheden te beschikken. Men kan
speculeren over de achtergrond van dit verschil tussen beide schilders. De levels die het
gedrag onderbouwen kunnen een verklaring bieden.
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Het groeipotentieel
Welk persoonlijkheidsmodel men hanteert heeft belangrijke consequenties wanneer het gaat
om het beslissen over personen, zowel bij individuele als institutionele beslissingen. Beide
typen beslissingen berusten op schattingen van toekomstige ontwikkelingen. Bij de keuze
voor een opleiding of een beroep is het van belang dat men een reëel inzicht heeft in zijn~haar
ontwikkelingsmogelijkheden als persoon. Als iemand een carrière als technicus in het
bedrijfsleven overweegt is het niet voldoende dat hij graag knutselt. Evenmin is het voor een
aspirant-wetenschapsbeoefenaar voldoende als hij altijd met zijn neus in de boeken zit. Een
meer reële benadering berust op schattingen van de wijze waarop iemand zal gaan opereren in
de reële context van het beroep. Als het gaat om voorspellingen van toekomstig gedrag biedt
het multilevel model belangrijke voordelen boven het klassieke trekmodel. Het trekmodel kan
alleen vaststellen hoe iemand scoort op verschillende trekdimensies en de uitkomsten extra-
poleren naar de toekomst. Het multilevel model daarentegen heeft generatieve kwaliteiten
waardoor het in principe in staat is nieuwe ontwikkelingen te voorspellen. Dit is temeer van
belang omdat onze evolutionair bepaalde gedragsstructuren in belangrijke mate zijn afge-
stemd op condities die millennia geleden heersten. Men mag derhalve niet verwachten dat
mensen 'van nature' passen in functies die anno 2000 door organisaties worden aangeboden.
Daarom komt bij nagenoeg alle personeelsbeslissingen iemand's groeipotentieel in het
centrum van de belangstelling te staan. In het kader van het model kan het groeipotentieel
worden geoperationaliseerd als de verzameling omgevingen waarover iemand controle kan
verkrijgen.

Een aantal condities in de persoon zijn voorwaarde voor het verkrijgen van controle. Neem
als voorbeeld een medewerker die is aangesteld in een leidinggevende functie. Zijn controle
wordt bevorderd indien zijn waarden, doelen en verwachtingen parallel lopen met die van de
organisatie. Zo niet, dan is het belangrijk dat hij deze kan bijstellen. Vervolgens rijst de vraag
in hoeverre de persoon in staat is de doelen te realiseren. Zijn primaire controle mechanismen
spelen hier een belangrijke rol. Met betrekking tot die mechanismen is het van belang dat de
persoon over een zo breed mogelijk repertoire beschikt. Hij moet open staan voor nieuwe ont-
wikkelingen die voor zijn functie van belang zijn (delta knowledge). Hij moet in staat zijn tot
het voeren van werkoverleg, het maken van planningen en van taakverdelingen (delta
preparation). Hij moet opdrachten kunnen geven aan de staf en zorgen dat ze worden
uitgevoerd (delta agency). Hij moet voldoende dicht bij zijn mensen staan om ze te enthou-
siasmeren en teamwork te bevorderen (delta proximity). Hij moet kunnen onderhandelen,
opkomen voor zijn belangen en de prestaties van anderen controleren (delta control). Indien
nodig moet hij zijn macht en autoriteit laten gelden (delta social control). Voor het verwerven
van controle over het werk (job control) kunnen alle mechanismen van belang zijn (cf.
Riteco, 1998). Echter het ongebreideld toepassen van de mechanismen heeft niet altijd posi-
tieve effecten. In concrete functies zijn sommige mechanismen meer effectief dan andere. Zo
vond Dooremalen (1984) dat beginnende maatschappelijk werkers in interviews met cliënten
in de eerste plaats gericht waren op kennisvergroting (delta knowledge). Met het voort-
schrijden van de ervaring bleek deze aanpak niet optimaal. Bij meer ervaren maatschappelijk
werkers verplaatste het accent zich in de richting van een grotere nadruk op nabijheid (delta
proximity). In een andere studie onderzocht Begeer (1984) het vermogen om taken te delege-
ren bij managers in een energiebedrijf. Vooral managers die de nadruk legden op het
uitoefenen van macht als controle mechanisme (delta social control) bleken maar weinig te
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delegeren. Een gerichte training om delegeren te bevorderen resulteerde in een afname van
delta social control en tegelijk een toename van delta proximity als controle mechanisme.
Deze uitkomsten zouden de indruk kunnen wekken dat de nadruk op nabijheid altijd positieve
effecten heeft op controle over het werk. Soms is het tegendeel het geval. Zo vonden McClel-
land en Boyatzis (1982) in een longitudinaal onderzoek dat gerichtheid op nabijheid juist
negatief werkte op de effectiviteit van managers in niet-technische leidersposities. Dit laatste
was met name het geval als er vaak impopulaire beslissingen moesten worden genomen.
Daarentegen werd bij de meest succesvolle managers een gerichtheid op macht gevonden.
Echter het ongeremd uitoefenen van deze gerichtheid op macht was evenmin effectief. De
meest optimale instelling wordt door McClelland gekarakteriseerd als het 'inhibited power
motive', dat wil zeggen de leider is primair gericht op macht maar is terughoudend in de
uitoefening daarvan.

Deze bevindingen wijzen erop dat niet alleen het vermogen om de verschillende mechanis-
men te activeren maar ook het vermogen ze te remmen van belang kan zijn voor het succes-
vol opereren als manager. Afhankelijk van de functie-inhoud en zelfs van de actuele situatie
kan de ene dan wel de andere tendens de beste resultaten opleveren. Uiteraard is nog veel
onderzoek nodig om voor verschillende functies de optimale controlemechanismen te
identificeren. Pas als die informatie voorhanden is kan worden nagegaan in hoeverre
individuen over de betreffende mechanismen beschikken respectievelijk ze zullen kunnen
aanleren. Echter, leerprocessen zijn volgens het model aan grenzen gebonden omdat het
activeren of remmen van de verschillende mechanismen gereguleerd wordt door volitionele
kwaliteiten die gerepresenteerd zijn op een lager niveau: fysiologie. Op dit niveau zijn
leerprocessen veel minder effectief. Volgens Gray is de neiging tot het remmen van impulsen
uiteindelijk gebaseerd op neurologische structuren, waar bewuste controle nagenoeg onmoge-
lijk is. Derhalve moet men verwachten dat sommige managers bij belangentegenstellingen en
conflicten eerder zullen neigen tot het demonstreren van macht terwijl anderen die neiging
zullen onderdrukken en de weg van het overleg kiezen. Uit het voorafgaande is duidelijk dat
het verwerven van controle in het werk afhankelijk is van persoonlijke kwaliteiten van de
werknemer zowel als van karakteristieken van de functie. Controle kan worden verwacht als
de persoonlijke kwaliteiten nauw aansluiten bij de vigerende omstandigheden en eisen van de
organisatie. Pervin (1968) spreekt hier van person-environment fit. In veel gevallen zal zo'n
toestand pas worden bereikt nadat in de persoon bepaalde ontwikkelingen hebben plaatsge-
vonden. Echter, ontwikkelingen zijn aan grenzen gebonden, die voor een deel worden gedic-
teerd door de biologische make-up van de persoon. Derhalve zijn de functies waarin controle
kan worden verkregen en daarmee het groeipotentieel van de persoon evenzeer aan beper-
kingen onderhevig.

Voorspellen voor de langere termijn
Een algemeen probleem bij de selectie van nieuwe medewerkers wordt gevormd door de
afnemende validiteit van predictoren. Als men de testscores van een groep nieuwe medewer-
kers vergelijkt met het succes in het werk blijkt de correlatie af te nemen naarmate er meer
tijd verstrijkt tussen de testafname en het moment waarop succes wordt bepaald. Zelfs als een
gegeven diagnostische procedure herhaaldelijk wordt toegepast in dezelfde criterium situatie
blijkt de validiteit onderhevig aan 'criterion drift' (Taft, 1959). Bij de meeste vraagstellingen
op het terrein van human resource management is men vooral geïnteresseerd in de vraag hoe
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medewerkers op de langere termijn zullen presteren. Er is dan ook alle aanleiding te proberen
om de drift tot een minimum te beperken. Criterium drift kan worden veroorzaakt door
veranderingen in de eisen van de functie en~of veranderingen in de karakteristieken van de
persoon. Het multilevel model grijpt aan op de laatste oorzaak en verklaart het verschijnsel op
grond van groeiprocessen die mensen in het werk doormaken. Bij sommige medewerkers ver-
loopt de groei voorspoedig en slaagt de medewerker er op de duur in volledige controle over
zijn functie te verkrijgen. Bij anderen stagneert de groei omdat zij eenvoudig niet beschikken
over voldoende groeicondities op de lagere levels. Neem als voorbeeld de ingroei in een
commerciële functie waarbij de afzet van producten voorop staat. Bij sterke concurrentie kan
de verkoop van producten zo problematisch worden dat alleen zeer agressieve verkoopstrate-
gieën nog tot resultaat leiden. Aan de verkoper worden dan speciale eisen gesteld met betrek-
king tot het krachtig en agressief promoten van zijn product. In sommige Japanse onder-
nemingen wordt dit zo belangrijk gevonden dat er speciale trainingsprogramma's zijn
ingericht om agressie bij verkopers te bevorderen. Maar als de fysiologische basis voor derge-
lijk gedrag bij de verkoper ontbreekt is de kans van slagen gering. Een ander voorbeeld is de
promotie van een excellente medewerker tot chef. De eisen die de nieuwe functie stelt kunnen
sterk verschillen van die in de eerdere positie. In hoeverre de medewerker aan die eisen
beantwoordt is vaak niet af te leiden uit het eerdere functioneren. Opnieuw spelen groeipro-
cessen een cruciale rol. Van deze groeiprocessen moet op basis van het model worden aange-
nomen dat ze interfereren met de validiteit van de oorspronkelijke metingen.

Wil men groei verdisconteren in het beslissen over personen dan is het van belang ook over
informatie te beschikken betreffende de lagere niveau's. Is het mogelijk die niveau's bij het
diagnostisch onderzoek te betrekken? Het antwoord verschilt afhankelijk van het niveau. Op
trekniveau (7) zijn tal van instrumenten beschikbaar waaronder verschillende vragenlijsten
voor bepaling van de Big Five dimensies. Op het niveau van sociaal gedrag (niveau 6)
bestaan verschillende vragenlijsten voor het bepalen van waarden, verwachtingen en plannen
die mensen hebben met betrekking tot het werk. Het volgende niveau is het leren (niveau 5).
Het gaat daar vooral om de mate waarin in concrete werksituaties van de verschillende
controlemechanismen gebruik wordt gemaakt. Dit vereist een open methodologie die in
uiteenlopende werkomstandigheden kan worden toegepast. SRS vragenlijsten voor primaire
controle (Hettema á Hol, 1998) voldoen aan die omschrijving. Op de volgende niveau's zijn
metingen nu nog alleen mogelijk in het laboratorium. Zo is gedurende vele jaren studie ge-
maakt van fysiologische aandachtspatronen tijdens het kijken naar situatiefilms (niveau 4).
Gegevens over de validiteit en betrouwbaarheid van die patronen zijn nu beschikbaar. Ook op
biochemisch niveau (3) en neurologisch niveau (2) zijn in het laboratorium enige gegevens
verzameld. Gegeven het tempo waarmee de techniek zich ontwikkelt mag worden verwacht
dat ook op deze gebieden in de nabije toekomst informatie kan worden verzameld. Gedrags-
genetisch onderzoek (niveau 1) in de huidige vorm is populatie-onderzoek en derhalve niet
toepasbaar in het individuele geval. De ontwikkeling van de moleculaire genetica kan hier op
de duur van betekenis worden. Hoewel lange termijn voorspelling van groot belang is moeten
verdere ontwikkelingen op deze gebieden nog worden afgewacht.
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