
  

 

 

Tilburg University

Schematheorie

van Raaij, Fred

Publication date:
2010

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Link to publication in Tilburg University Research Portal

Citation for published version (APA):
van Raaij, F. (2010). Schematheorie: Onbewuste invloeden op het economisch gedrag. Tilburg University.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal
Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Download date: 23. May. 2023

https://research.tilburguniversity.edu/en/publications/84fcccd6-074b-4d9e-bd1a-c2482e1a3a02


Schematheorie. Onbewuste invloeden op het economisch gedrag.  1

Schematheorie. 
Onbewuste invloeden op 
het economisch gedrag.

Rede uitgesproken bij het afscheid als hoogleraar in de economische psychologie  
aan de Universiteit van Tilburg op vrijdag 12 november 2010 door W. Fred van Raaij.
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Rector magnificus, genodigden en gasten, stafleden en studenten, 

geachte toehoorders,

Inleiding Deze afscheidsrede gaat over onbewuste invloeden op het economisch 
gedrag. De belangstelling voor het onbewuste is al oud en is de laatste tien jaar weer sterk 
toegenomen. Eén van de eersten die onbewuste invloeden op het denken en het gedrag 
noemt, is de kerkvader Augustinus van Hippo (354-430). Veel later, in de 17de eeuw, komt 
het onbewuste weer in de belangstelling door de filosofen René Descartes (1596-1650) in 
zijn boek Les Passions de l’Âme (1649) en Baruch/Benedictus de Spinoza (1632-1677) in zijn 
Ethica. Zo’n 100 jaar geleden zien we ook belangstelling voor het onbewuste bij psycho-
logen als William James (1890), Joseph Jastrow (1906) en Sigmund Freud (1915). Vooral 
Sigmund Freud is bekend geworden met zijn theorie en psychotherapie waarin het onbe-
wuste een cruciale rol speelt.

Wat verstaan we onder het ‘onbewuste’? Onbewuste invloed op de waarneming, het  
denken en doen van mensen kan gedefinieerd worden als een invloed waarvan men zich 
niet bewust is, een invloed dus die niet wordt herkend of herinnerd. Als we een persoon 
achteraf vragen waarom hij/zij een bepaald gedrag vertoonde, kan deze persoon uit 
introspectie allerlei aanleidingen, redenen en oorzaken opgeven, maar vaak niet de ‘echte’ 
oorzaak. 

Een voorbeeld uit een onderzoek van Gerald Gorn (1982): Gorn liet mensen kiezen  
tussen balpennen die geadverteerd werden in commercials met aantrekkelijke en  
onaantrekkelijke achtergrondmuziek, respectievelijk uit de musical Grease en Indiase 
sitarmuziek. Mensen bleken significant vaker de balpen te kiezen met de aantrekkelijke 
achtergrondmuziek. Bij navraag waarom zij deze keuze maakten, gaf niemand als reden 
de muziek op, maar werden redenen opgegeven als de voorkeur voor de kleur van de pen 
of het type pen.

Het voorbeeld laat zien dat onbewuste beïnvloeding niet noodzakelijk subliminaal 
behoeft te zijn. De muziek in het experiment van Gorn was duidelijk hoorbaar en niet 
onder de waarnemingsdrempel. Het is mogelijk dat deze muziek bewust werd gehoord en 
gewaardeerd. Maar de muziek werd niet gezien als van invloed op het keuzegedrag. Het is 
natuurlijk ook wat vreemd en zelfs sociaal-onwenselijk om toe te geven dat je keuze wordt 
beïnvloed door achtergrondmuziek.
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En ander voorbeeld. Bargh, Chen en Burrows (1996) lieten mensen een ‘taaltest’ met 
woordpuzzels doen; de ene groep met woorden over oude mensen (bejaard, rimpel, 
Florida, enz.) en de andere groep met algemene woorden. Na afloop van het onderzoek 
werd gemeten hoe lang deze personen erover deden om terug te lopen naar de lift. En u 
raadt het al: de groep die woordpuzzels had gedaan over oude mensen, liep gemiddeld 
langzamer dan de groep die met algemene woorden bezig was geweest. Door de woord-
puzzels waren de associaties met oud-zijn in de hersenen geactiveerd en hierbij behoort 
blijkbaar ook ‘langzaam lopen’. Opnieuw is dit een onbewuste invloed, omdat niemand 
bewust langzamer of sneller ging lopen. Ook ‘vergeetachtigheid’, een andere eigenschap van 
ouderen, kan op deze wijze worden geactiveerd (Dijksterhuis, Bargh en Miedema, 2000).    

Twee systemen? Het voorgaande heeft psychologen ertoe gebracht twee 
systemen te onderscheiden in de hersenen. Robert Zajonc (1968) rapporteerde al in 1968 
‘mere exposure’ experimenten waarin hij vond dat Chinese karakters die men voor de 
tweede keer zag, hoger gewaardeerd werden dan Chinese karakters die men voor het 
eerst zag. En dit terwijl men niet herkende dat men een Chinees karakter voor de tweede 
keer zag. Bij de tweede waarneming ontstond geen betere herkenning, maar wel een emo-
tionele voorkeur (‘liking’). Zajonc (1968) verklaarde dit met een snel affectief/emotioneel 
systeem van waardering en een traag cognitief systeem van herkenning. De emotionele 
waardering via kortere zenuwbanen in de amandelkern in de tussenhersenen treedt snel-
ler op dan de cognitieve herkenning via langere zenuwbanen in de neocortex, de nieuwe 
hersenen. Dus, als u wilt weten of u iets al eerder hebt gezien, ga niet af op uw herinne-
ring maar op uw gevoel.

In 1984 heb ik het concept van de ‘primaire affectieve reactie’ geïntroduceerd (Van Raaij, 
1984, 1989). De eerste reactie op een stimulus is affectief, vanwege de kortere zenuw-
banen in de hersenen. Pas daarna ontstaat een cognitieve, beredeneerde reactie. Er is 
voor de hersenen meer tijd nodig om deze cognitieve reactie te produceren. De eerste 
affectieve reactie kan de latere cognitieve reactie ‘kleuren’, in de zin dat de cognitieve 
reactie een interpretatie en bevestiging kan zijn van de affectieve ‘eerste indruk’. 

Daniel Kahneman (2003) sprak in zijn Nobelprijsrede ook over twee systemen. Systeem 
1 is het onbewuste systeem en systeem 2 het bewuste systeem in de hersenen. De beide 
systemen verschillen in hoge mate. In figuur 1 worden beide systemen onderling vergele-
ken. We moeten het onbewuste of automatische systeem niet onderschatten. Het regelt 
parallelle processen in ons lichaam zoals onze spijsvertering, ademhaling en bloeds-
omloop. De onbewuste informatieverwerking is parallel. Terwijl het bewuste systeem één 

taak tegelijk serieel aan kan, doet het onbewuste systeem aan ‘multi-tasking’ en kan een 
aantal taken tegelijkertijd uitvoeren. Het bewuste systeem heeft duidelijke capaciteits-
beperkingen in wat het tegelijkertijd kan verwerken. Het onbewuste systeem is schijnbaar 
onbeperkt en heeft geen duidelijke capaciteits- en inspanningsbeperkingen.

Systeem 1, onbewust Systeem 2, bewust

Evolutionair oud Evolutionair nieuw

Automatisch Beredeneerd, gecontroleerd

Multiple systemen Enkelvoudig systeem

Online patronen ontdekkend Achteraf checks & balances

Hier en nu Lange termijn

Snel, ‘inspanningsloos’ Langzaam, inspannend

Niet-intentioneel Intentioneel

Parallelle processen Seriële processen

Verscheidene taken tegelijkertijd Eén taak tegelijkertijd

Geen capaciteitsbeperkingen Capaciteitsbeperkingen

Star/rigide Flexibel

Gevoelig voor negatieve informatie Gevoelig voor positieve informatie

Figuur 1 Vergelijking van systemen 1 en 2.

Systeem 1 is op het hier-en-nu gericht en gevoelig voor negatieve informatie. Negatieve 
informatie is relevant om op korte termijn gevaar en verlies te vermijden. Systeem 2 is 
gevoelig voor positieve informatie, optimistischer en meer op de lange termijn gericht. 
We zien hier al een inhoudelijk interessant verschil tussen de systemen 1 en 2. Als een 
student een studierichting kiest, houdt systeem 2 hem/haar een aantrekkelijk einddoel 
voor ogen: het behaalde diploma en de riante mogelijkheden die dan ontstaan op de 
arbeidsmarkt. Systeem 1 is wat zorgelijker. Wat moet er op korte termijn allemaal gedaan 
worden en welke gevaren liggen er op de loer? In termen van ‘regulatory focus’ theorie 
(Higgins, 1997), heeft systeem 2 een promotiefocus (gericht op de lange-termijn voorde-
len), terwijl systeem 1 een preventiefocus heeft (gericht op de korte-termijn problemen).
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Relevantie
van het onbewuste  Het is al gezegd dat het onbewuste vele lichamelijke 
processen regelt, gelukkig gebeurt dit automatisch, want we zouden volledig ‘overspan-
nen’ en ‘gek’ worden, als we dit bewust zouden moeten regelen. Reflexen en ruimtelijke 
navigatieprocessen zoals lopen en de oog-hand coördinatie, verlopen ook automatisch. 
Klassieke conditionering is ook een automatisch leerproces van de associatie van stimuli 
die elkaar opvolgen. Deze onbewuste processen komen zowel bij dieren als bij mensen 
voor.

Veel geheugenprocessen, zoals encoding en retrieval, het opslaan in en tevoorschijn 
halen van informatie uit het geheugen, verlopen grotendeels automatisch. Als we iemand 
ontmoeten, schiet ons meestal automatisch de naam van deze persoon te binnen. Maar 
soms ook niet, zoals u zelf wel eens hebt ervaren tijdens een receptie. U moet dan bewust 
gaan nadenken en allerlei associaties gaan maken om de naam uit uw geheugen te voor-
schijn te halen. 

Processen kunnen ook bewust geleerd worden en daarna als min of meer onbewuste han-
delingen blijven bestaan. Denk aan leren fietsen, auto rijden en piano spelen. Soms is 
dit een moeizaam en traag leerproces, maar als het eenmaal is aangeleerd, kan het gro-
tendeels onbewust worden uitgevoerd. Er zijn trouwens andere locaties in de hersenen 
betrokken bij het aanleren dan bij het uitvoeren van dit aangeleerde gedrag (Langer en 
Imber, 1979; Lieberman et al, 2002). Dit wijst erop dat het ‘leren’ en het ‘uitvoeren’ van 
gedrag op verschillende hersenlocaties plaatsvindt en mogelijk verschillende processen 
betreft.

Voorts blijken aangeleerde emoties, vooroordelen, stereotyperingen, verwachtingen vrijwel 
automatisch geactiveerd te worden bij het waarnemen van een bepaalde stimulus (object, 
persoon, situatie). Door ervaringen met een persoon of product/merk worden bepaalde 
emoties en vooroordelen gekoppeld aan de persoon, het product of het merk. Zodra de 
persoon, het product of het merk waargenomen worden, worden automatisch de eraan 
gekoppelde gunstige of ongunstige associaties geactiveerd. Stereotyperingen en vooroor-
delen zijn dan onbewuste percepties en gedrag geworden en moeilijk weer af te leren.

Het onbewuste (systeem 1) regelt dus basale lichaamsprocessen en aangeleerd herhaald 
gedrag zoals gewoonten en associaties. Dit is nogal rigide. Het onbewuste is echter ‘slim-
mer’ dan alleen dat (Dijksterhuis, 2007). Intuïtief denken kan ook gerekend worden tot 
systeem 1. Intuïtief denken is onbewust, niet-analytisch denken, maar een vorm van holis-

tische patroonherkenning en creatief ‘zien’ van oplossingen en mogelijkheden, ten dele 
gebaseerd op gegeneraliseerde ervaringen uit het verleden en op analoge situaties. Het 
levert gevoelens, signalen, hints en interpretaties op. Systeem 1 kan een oplossing genere-
ren zonder schijnbare inspanningen, terwijl de betrokken persoon met andere zaken bezig 
is. Systeem 1 heeft wel de tijd hiervoor nodig, maar kan de oplossing of het antwoord 
genereren, terwijl het ook met andere zaken bezig is. Een voorbeeld is de manager die een 
beslissing moet nemen, de relevante informatie leest of hoort, er ‘een nachtje over gaat 
slapen’ en dan met de ‘juiste’ oplossing of de beslissing komt. Of het creatieve team dat 
op basis van een briefing praat en denkt over een creatief reclameconcept en doorgaans 
pas dicht bij de deadline – onder tijdsdruk - plotseling het goede creatieve idee krijgt. 

Het is overigens de vraag of het starre systeem 1 van de primaire processen hetzelfde sys-
teem is als van het intuïtieve denken. Spinoza (1663-1665/1979) beschouwt het intuïtieve 
denken als een hogere vorm van denken dan het analytische systeem 2. Volgens Spinoza 
zouden we drie systemen moeten onderscheiden: (a) het primitieve systeem 1 van de 
primaire processen, (b) systeem 2 met analytisch denken en afwegen, en (c) het intuïtieve 
systeem 1 van de gevoelsmatige creatieve oplossingen.

Glöckner en Witteman (2010) onderscheiden vier vormen van intuïtie: (a) associatieve 
intuïtie gebaseerd op eenvoudige leer- en retrievalprocessen; (b) matching intuïtie, geba-
seerd op vergelijking van de stimulus met prototypen en exemplaren; (c) accumulatie-
ve intuïtie, gebaseerd op automatische accumulatie van evidentie; en (d) constructieve 
intuïtie, gebaseerd op de constructie van mentale representaties. De eerste drie vormen 
van intuïtie passen goed in het primitieve systeem 1 van basale automatische processen. 
De vierde vorm van intuïtie, de constructieve intuïtie, lijkt te behoren tot wat Spinoza de 
‘hogere’ vorm van intuïtie zou noemen. 

Kritiek op 
het bewuste Met de opkomst van de belangstelling voor het onbewuste, kwam 
er ook kritiek op het bewuste. In de wetenschap is te lang alle aandacht gegaan naar 
bewuste processen. In de economie is de homo oeconomicus, bij uitstek een bewuste, 
volledig geïnformeerde, nut-maximaliserende beslisser, het uitgangspunt geweest, en 
voor sommige economen is de homo oeconomicus nog steeds het theoretische uitgangs-
punt. Ook juristen hebben een homo iuridicus, een Nederlander die alle wetten kent en 
zich ernaar gedraagt.
Wat zijn nu de problemen voor deze homini oeconomici et iuridici? De wereld is zodanig 
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complex geworden, alleen al door alle beschikbare informatie, dat een rationele beslissing 
vrijwel onmogelijk wordt door de benodigde uitgebreide informatieverwerking. Daarnaast 
zijn er zo veel onzekerheden dat nutsmaximalisatie in de meeste gevallen onmogelijk is. 
Wie nu een huis wil kopen, kan de prijsontwikkeling moeilijk voorspellen, weet niet welke 
nieuwe huizen binnenkort op de markt zullen worden aangeboden, en weet ook niet of 
de hypotheekrenteaftrek in de toekomst gehandhaafd zal blijven. Een beslisser moet dus 
aannamen doen en onzekerheden in zijn beslissing meewegen.

Bewuste processen zijn serieel en langzaam en kosten veel tijd en moeite. Een bewust 
keuzeproces is soms te traag om snel te kunnen handelen (Libet, 1999). Een goede afwe-
ging van alle alternatieven bij de keuze van een nieuwe wasmachine is bovendien een 
moeizaam en onaantrekkelijk proces. Veel consumenten stellen dit zo lang mogelijk uit of 
gaan af op een advies van de verkoper. Een ‘default’ optie, een aanbod dat voor de meeste 
mensen goed is, zoals de zorgverzekeraars dat begin 2007 aanboden aan hun klanten, is 
aantrekkelijk omdat het de consument verlost van informatie verzamelen en vergelijken, 
en snel een oplossing geeft. Veel gasten kiezen in een restaurant het menu van de dag, 
omdat het hen verlost van kijken en vergelijken. Veel keuze vinden we een goede zaak, 
gekoppeld aan vrijheid, maar we deinzen terug voor de gevolgen als we alternatieven 
moeten gaan vergelijken. ‘Die Qual der Wahl’. Eigenlijk willen we geen grote keuze uit veel 
alternatieven, de ‘tirannie van de keuze’ zoals Barry Schwartz (2004) dat noemt, maar 
slechts en vooral een goed keuzeresultaat.

Wij hebben bovendien de illusie dat we vrij en autonoom een beslissing nemen. We zijn 
ons onvolledig bewust van de sociale en situationele factoren die onze beslissingen beïn-
vloeden. We denken dat we geheel onafhankelijk beslissen. Bij introspectie denken we de 
aanleidingen, redenen en oorzaken van onze beslissingen te kennen. Maar introspectie 
blijkt zeer misleidend te zijn (Nisbett & Wilson, 1977). In feite reconstrueren we het ver-
leden zodanig met sociaal-aanvaardbare motieven en oorzaken dat ons gedrag er voor 
anderen en voor onszelf aantrekkelijk uitziet en niet door omstandigheden tot stand lijkt 
te zijn gekomen. Deze attributiefout is zeer kenmerkend: Ons eigen gedrag is vooral door 
eigen vrije wil tot stand gekomen, denken we, terwijl het gedrag van anderen vooral door 
omstandigheden veroorzaakt zou zijn.

Als rationeel afwegen, vergelijken en kiezen onmogelijk is, zijn heuristieken en intuïtief 
denken de mogelijke vervangers. Heuristieken zijn vereenvoudigde beslissingsregels, wel-
licht niet optimaal, maar wel snel en redelijk goed. Intuïtief denken is het mysterieuze 
‘er over slapen’, er niet bewust mee bezig zijn en het dan ‘weten’ als door een goddelijke 
ingeving (eureka!). 

Met de kritiek op het bewuste is ook kritiek gekomen op de ‘vrije wil’, beter gezegd: de 
illusie van de vrije wil (Wegner, 2002; Wilson, 2002). Deze kritiek gaat terug op Spinoza. 
In zijn causaal-determinisme is geen plaats voor een vrije wil, hooguit voor de inspan-
ning zo goed mogelijk de mensen en de wereld te willen begrijpen. Als de natuurwetten 
leidend zijn en alles bepaald wordt door een systeem van oorzaken en gevolgen, wordt 
ook ons denken hierdoor bepaald en is er geen ruimte voor een vrije wil, die niet door de 
natuurwetten wordt bepaald.

Samenhang van onbewuste 
en  bewuste processen Zoals gezegd zijn het onbewuste en bewuste 
geen gescheiden systemen. De samenhang tussen beide systemen kan beschreven wor-
den in de werking en de inhoud van beide systemen. Glöckner en Betsch (2008) beschrij-
ven een model van de werking en functie van beide systemen en hun onderlinge interac-
tie. Zij beschrijven een “parallel constraint satisfaction (PCS) netwerk” als model voor 
onbewuste informatieverwerking. 

Simon (2004) concludeert dat het onbewuste systeem naar coherentie en interne consi-
stentie streeft. Als zich al primair een alternatief aandient dat superieur lijkt, worden posi-
tieve eigenschappen van dit alternatief overgewaardeerd en bewaard en worden negatieve 
eigenschappen ondergewaardeerd en weggelaten. Mensen zijn zich niet bewust van deze 
“coherence shift”. De keuze wordt gezien als een vanzelfsprekend gevolg van de eigen-
schappen van de alternatieven en niet als een gevolg van ‘biased and inflated’ perceptie 
en informatieverwerking. De “coherence shift” verandert en beïnvloedt de beoordeling 
en afweging om het proces af te ronden en om tot een resultaat te komen. In juridische 
strafzaken kan dit proces ervoor zorgen dat alle nadruk komt op een bepaalde verdachte 
en dat alternatieve opties gemakkelijk over het hoofd gezien worden. Het streven naar 
interne consistentie is dus niet alleen een proces dat achteraf optreedt om een uitkomst 
te rechtvaardigen, maar het treedt al op tijdens het beslissingsproces. 

Glöckner en Betsch (2008) noemen deze automatische maximalisatie van consistentie 
een centraal informatie-integratieproces en een voorwaarde om het beslissingsproces te 
kunnen voltooien. De initiële structuur van de informatie bepaalt in hoge mate de rich-
ting van dit automatische consistentieproces. Het proces functioneert vanuit het alterna-
tief dat in het begin een zekere voorkeur had. Een persoon behoeft geen bewuste initiële 
voorkeur te hebben. Het automatische systeem bepaalt het beste alternatief door con-
sistent de voordelen van dit alternatief te benadrukken. De persoon wordt zich dan pas 
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bewust van deze dominante optie en denkt de voorkeur voor deze optie zelf bepaald te 
hebben. Let op, consistentie van informatie staat niet gelijk aan kwaliteit van informatie. 
Het systeem kan consistent zijn, maar toch een volslagen verkeerd alternatief kiezen.
 
Als een probleem op onbewust niveau opgelost kan worden, zal dit zeker gebeuren. Maar 
als het niveau van consistentie tekortschiet en het onbewuste geen duidelijke keuze kan 
maken, dan pas treedt het bewuste systeem op. Het bewuste systeem neemt niet de 
keuze over, maar verschaft duidelijkheid om de consistentie te verhogen. Met deze duide-
lijkheid en consistentie kan het onbewuste systeem het proces voltooien. De beide syste-
men hebben elk hun eigen functie. Het onbewuste systeem zoekt consistentie en kiest op 
grond hiervan of neemt een beslissing. Het bewuste systeem is een hulpsysteem dat aan-
vullende informatie verzamelt om lege plekken in te vullen en informatie te structureren.
 

Schematheorie Schematheorie gaat ervan uit dat mensen geen objectieve 
waarnemers zijn van de werkelijkheid en dat alle waarneming gebiased (gekleurd) is. Uit 
eigen ervaringen, plezier en pijn, geluk en frustratie, hebben we associaties geleerd en zijn 
we objecten en mensen op een bepaalde manier gaan ‘zien’. Dit heet een schema (Beijk 
& Van Raaij, 1989). Een schema heeft drie functies: waarneming, aansturing van gedrag 
en betekenisgeving. Een schema is allereerst een bias of kleuring in de waarneming van 
de omgeving. Dit leidt ertoe dat we de waarneming filteren en bepaalde zaken wel of 
niet zien. Dit leidt ook tot een richting in de waarneming, waarmee we uitgaande van het 
schema gunstige of ongunstige kenmerken waarnemen of het waargenomene gunstig of 
ongunstig interpreteren. Als tweede kan schema onbewust aanwezig zijn in de aansturing 
van gedrag. Als derde functie bestaan schemata om betekenis te geven aan het waargeno-
mene en betekenis aan en rechtvaardiging van het eigen gedrag. 

Welke soorten schemata kennen we? Ik geef enkele voorbeelden. Ervaringen en 
verwachtingen uit het verleden kleuren en interpreteren onze nieuwe waarnemingen. 
In de eerste plaats ziet men zo veel mogelijk wat men verwacht te zullen zien en  
complementeert men het waargenomene tot een betekenisvol geheel (‘Gestalt’). In de 
tweede plaats vergelijkt men de waarneming met de ervaring en verwachting als stan-
daard en referentiepunt en kleurt hiermee het waargenomene als ‘gunstiger en beter’ 
of als ‘ongunstiger en slechter’ dan het referentiepunt van de ervaring en verwachting 
(Oliver, 1997).

Stereotypen zijn veel voorkomende combinaties en patronen van associaties, bijvoorbeeld 
het stereotype van de ‘verstrooide professor’ of van ‘de Turk’ of ‘de Marokkaan’. Vanuit 

een dergelijk stereotiep schema beoordeelt men de werkelijkheid en is men geneigd infor-
matie die het stereotiepe schema bevestigt, waar te nemen en te accepteren. Informatie 
die het stereotiepe schema niet bevestigt, wordt vermeden, en als het toch wordt waarge-
nomen, niet geaccepteerd. 

Doelstellingen zijn geactiveerde plannen en wensen die men wil realiseren. De werkelijk-
heid wordt bewust of onbewust beoordeeld vanuit dit doelstellingenschema in factoren 
en personen die instrumenteel zijn voor en wel of geen bijdrage kunnen leveren aan de 
realisatie van de gestelde doelen. 

Andere schemata zijn: tradities, codes en gewoonten, voorgeschreven en vastgelegde 
scripts, protocollen, en bestaande kennis en emoties.

Een in de tijd uitgestrekt schema heet een script. Een script is sequentie van bij elkaar 
behorende handelingen. Het script (het standaard gedrag van klanten en van dienstver-
leners) in restaurants als Burger King en McDonald’s is totaal anders dan het script in 
restaurants met een Michelinster.

Schema’s kunnen bewust en onbewust zijn bij de waarneming en bij de aansturing van 
gedrag. In schematheorie wordt geen strikt onderscheid gemaakt tussen systemen 1 en 
2, onbewuste en bewuste invloeden op het gedrag. In feite is de grens tussen bewust en 
onbewust ook niet zo strikt. Sigmund Freud (1915) geeft in zijn algemene theorie een tus-
senvorm aan: het Vorbewußte. Dit is een deel van het onbewuste dat bewust gemaakt 
kan worden met therapieën als hypnose en psychotherapie. Als op deze wijze onbewus-
te oorzaken van een trauma bewust gemaakt worden, kan dat een genezende werking 
hebben. Dit geeft ook aan dat het onbewuste en bewuste geen strikt gescheiden syste-
men zijn, maar in elkaar overlopen. Onbewuste zaken kunnen blijkbaar bewust gemaakt  
worden en bewuste zaken kunnen door ‘vergeten’ en ‘verdringen’ onbewust worden. 

Rol van het bewuste  Zoals gezegd dreigt in deze discussie het bewus-
te ondergewaardeerd te raken. Het wordt al een ‘kwebbeldoos’ en een ‘oud mannetje’ 
genoemd dat alleen maar toekijkt wat er gebeurt en er geen invloed op kan uitoefenen. 
Glöckner en Betsch (2008) gaven aan dat het bewuste systeem een hulpsysteem is om 
het onbewuste systeem te laten functioneren. Baumeister and Masicampo (2010) geven 
aan dat er ook andere functies van het bewuste zijn, vooral in de sociaal-culturele sfeer. 
Bewust denken maakt ons ‘sociale wezens’ en stelt ons in staat om met onze sociale en 
culturele omgeving in verbinding te komen en te blijven. 
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De eerste functie van het bewuste is ‘mental crosstalk’: Een binnenkomende stimu-
lus moet in contact worden gebracht met de relevante afdelingen van het brein. Voor 
welke afdeling is deze stimulus relevant en interessant? Dit gebeurt door de stimulus 
als het ware ‘uit te zenden’ en zo met ‘ontvangers’ in hersenafdelingen te verbinden.  
De afdelingen kunnen bovendien verschillen in wat ze willen met de stimulus. Bij 
een aantrekkelijk product in een winkel zou de ene (korte-termijn) hersenafdeling  
onmiddellijk willen kopen en de andere (lange-termijn) hersenafdeling zou het aankoop-
bedrag liever willen sparen. In een dergelijke situatie bemiddelt het bewuste als een 
‘scheidsrechter’ tussen beide conflicterende afdelingen.

De tweede functie van het bewuste is ‘sociale communicatie’. Mensen kunnen welis-
waar geen goed inzicht hebben in de factoren die hun gedrag bepalen (onbetrouwbare  
introspectie), maar ze kunnen wel praten met elkaar over hun bewuste schema’s, hun 
verwachtingen, doelen, ervaringen, gewoonten, tradities en emoties. Sociale en culturele 
participatie dient ook om de eigen opinies, normen en waarden te toetsen aan die van 
anderen.

Ook in het bewuste domein bevinden zich de sequentiële ervaringen, scripts, 
‘narratives’ en belevenissen in de vorm van verhalen, gebeurtenissen, ‘counterfactual 
thinking’, het bedenken en overwegen wat er gebeurd zou zijn, als … Dit zijn bewuste  
sequentiële simulaties om gedachten over te brengen (eerst dit en dan dat…), de 
gedachten te ordenen, gebeurtenissen te reconstrueren, en alternatieve gedragin-
gen te overwegen. Deze scripts zijn veelal reconstructies van wat er gebeurd is. Ze zijn  
onbetrouwbaar als introspectie en als getuigenissen van wat er ‘echt’ gebeurd is, maar 
ze zijn waardevol als schemata van opvattingen en overtuigingen, normen en waarden.

Biases Tversky en Kahneman (1974) beschrijven een drietal biases bij de schatting 
van aantallen en frequenties. Dit zijn: availability (voorstelbaarheid), representativeness 
(representativiteit), en anchoring & adjustment (anker & aanpassing). Mensen beschikken 
blijkbaar over een beperkt cognitief schema om dergelijke schattingen betrouwbaar en 
valide (geldig) te kunnen maken. 

Voorstelbaarheid is het gemak waarmee voorbeelden en cases bedacht kunnen worden, 
bijvoorbeeld doordat cases in de media gerapporteerd worden. Dood door een ongeval 
wordt in de media gerapporteerd, terwijl dood door ziekte niet of veel minder vaak in 
de media beschreven wordt. Hierdoor wordt men vaker geconfronteerd met dood door 
ongevallen dan door ziekte, en zou men de dood door ongevallen overschatten en de 

dood door ziekte onderschatten. Dit geldt als men zonder de frequenties op te zoeken, 
een schatting moet maken. Het geldt uiteraard niet als men op de hoogte is van de CBS-
gegevens over doodsoorzaken.

Representativiteit is de mate waarin men typische kenmerken van een persoon of object 
als een indicatie neemt voor de categorie waartoe deze persoon of dit object zou behoren. 
Een voorbeeld kan dit duidelijk maken. “Steven is verlegen en teruggetrokken, behulp-
zaam, maar met weinig interesse voor andere mensen. Hij houdt van orde en structuur 
en heeft een passie voor details. Hoe waarschijnlijk is het dat Steven een bepaald beroep 
heeft, zoals boer, verkoper, piloot, bibliothecaris of arts?” Veel mensen beantwoorden 
deze vraag door te kijken naar de overeenkomst van Steven met een bepaald beroep, en 
kiezen dan bibliothecaris. Dit antwoord behoeft niet goed te zijn, omdat andere factoren 
buiten beschouwing blijven. 

Anker & aanpassing. In veel gevallen gaan mensen bij een schatting uit van de startwaar-
de die ze kennen en passen hun schatting aan in de richting die ze verwachten. Als we 
de vraag zouden moeten beantwoorden hoeveel walvissen er nu in de Noordelijke IJszee 
leven en we weten dat er in het jaar 2000 ongeveer 3000 walvissen waren (anker), en we 
denken dat de aantallen door klimaatverandering achteruitgaan, zouden we wellicht een 
schatting van 2500 walvissen maken. Uit onderzoek blijkt dat de meeste mensen te dicht 
bij de startwaarde (referentiepunt) blijven en dat de aanpassingen onvoldoende zijn.

Een ander voorbeeld. Aan een groep studenten vragen we binnen 5 seconden een  
schatting te maken van het product: 8 x 7 x 6 x 5 x 4 x 3 x 2 x 1. Aan een andere groep 
studenten vragen we binnen 5 seconden een schatting te maken van het product:  
1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 x 8. De tijd van 5 seconden is te kort om het correct uit te 
rekenen. De eerste groep komt tot een hogere schatting (mediaan: 2250) dan de tweede 
groep (mediaan: 512). Het juiste antwoord is overigens: 40.320. De eerste groep begint 
met hogere getallen te vermenigvuldigen en geeft daardoor een hogere schatting van 
het antwoord dan de tweede groep, die met lagere getallen begint te vermenigvuldigen.  
In dit voorbeeld zien we dat de eerste vermenigvuldigingen een startwaarde (anker)  
opleveren die onvoldoende wordt aangepast om het antwoord te schatten.

Tversky en Kahneman (1974) geven nog een ander voorbeeld. In een experiment werden 
personen gevraagd verscheidene schattingen te maken, bij voorbeeld het percentage 
Afrikaanse landen als leden van de Verenigde Naties. Vooraf kregen ze 10% of 65% als 
startwaarde. Bij een startwaarde van 10% was de mediane schatting 25%; bij een start-
waarde van 65% was de mediane schatting 45%. Hiervoor zijn twee verklaringen te geven. 



14  Schematheorie. Onbewuste invloeden op het economisch gedrag. Schematheorie. Onbewuste invloeden op het economisch gedrag.  15

De verklaring van Tversky en Kahneman (1974) was dat de aanpassing aan de startwaarde 
(referentiepunt) onvoldoende is. Bij een lage startwaarde wordt te weinig naar boven bij-
gesteld en bij een hoge startwaarde wordt te weinig naar beneden bijgesteld. Een andere 
verklaring is “number priming”. Door een lage startwaarde worden lage getallen in de 
hersenen geactiveerd en wordt een lage schatting gegeven. Door een hoge startwaarde 
worden hoge getallen in de hersenen geactiveerd en wordt een hoge schatting gegeven.  
Wellicht wilt u nu weten wat het juiste percentage is? Ik heb dit niet kunnen nagaan voor 
1974, maar in 2010 zijn 191 landen lid van de Verenigde Naties, waarvan 46 Afrikaanse 
landen. Het percentage Afrikaanse landen is dan 24%.

Andere biases zijn doorgaans gebaseerd op verliesvermijding. Het vermijden en 
voorkómen van verlies blijkt een sterkere motivatie voor mensen te zijn dan het  
verkrijgen van winst (prospect-theorie; Kahneman en Tversky, 1979). Te noemen zijn 
het “endowment effect”, de “status-quo bias”, het “sunk-cost effect” en het “dispositi-
on effect”. Het endowment effect gaat over de hogere prijs die men vraagt voor goede-
ren uit het eigen bezit (endowment) vergeleken met de prijs die men wil betalen voor  
goederen die niet in eigen bezit zijn (Knetsch, 1989). De status-quo bias is de tendens 
om de huidige optie vast te houden, omdat het verlaten van de huidige optie als een  
verlies gezien kan worden (Samuelson en Zeckhauser, 1988). Het sunk-cost effect is de 
tendens om een project af te maken, ook als het duidelijk is dat het project verliesge-
vend zal zijn (Arkes en Blumer, 1985). Men wil het verlies niet toegeven, maar blijven 
hopen dat het project toch zonder verlies afgerond kan worden. Het dispositie-effect 
bij aandeelhouders is dat verlieslatende aandelen te laat en winstgevende aandelen te 
vroeg worden verkocht (Shefrin en Statman, 1985). Verkoop van een verlieslatend aandeel  
betekent toegeven dat men een verlies lijdt, terwijl uitstel van verkoop de mogelijkheid 
laat bestaan dat het aandeel weer in waarde stijgt.

Deze laatste vier biases gaan uit van het schema dat verlies vermeden moet worden, zelfs 
door meer risico te nemen. Denk aan de casinospeler die na verlies aan het einde van de 
avond riskanter inzet om het verlies weer goed te maken.

Samenhang van onbewuste 
en bewuste processen Ik wil nu tot een conclusie komen over de samen-
hang van onbewuste en bewuste processen. Er zijn hierbij enkele hoofdlijnen aan te geven. 
Allereerst het onbewuste streven naar consistentie, de “coherence shift” (Glöckner en 
Betsch, 2008; Simon, 2004). Onbewust wordt al een bepaalde optie ‘gekozen’ (primaire 
keuze) en bevoordeeld in de informatie die geselecteerd wordt. Dit proces kan worden 
beïnvloed door de manier waarop informatie wordt aangeboden, zoals de volgorde, de uit-
gebreidheid en de wijze waarop (‘framing’) de alternatieven worden beschreven. Ook een 
primaire affectieve reactie (Van Raaij, 1984, 1989) kan hier meespelen. Er is al een beoor-
deling gevormd voordat alle informatie verzameld en verwerkt is. We worden ons pas 
na afloop bewust van deze onbewuste keuze en denken zelf deze keuze bewust gemaakt 
te hebben. Dit is een duidelijk voorbeeld van misleidende introspectie. In feite hebben 
we hier twee samenhangende hoofdlijnen: streven naar consistentie in informatie en de 
(onbewuste) primaire keuze die door informatieverwerking verder onderbouwd wordt.

Een derde hoofdlijn is verliesvermijding, het centrale concept van prospect-theorie 
(Kahneman en Tversky, 1979). Alternatieven waaraan iets negatiefs wordt opgemerkt, 
worden verworpen. Er worden risico’s genomen om verlies te vermijden of weer goed te 
maken. Keuzeprocessen worden meer gekenmerkt door het vermijden van verlies dan het 
maken van winst. Blijkbaar is de kans op achteruitgang emotioneel veel negatiever voor 
mensen dan dat de kans op vooruitgang emotioneel positief is. Verliesvermijding kan een 
onbewuste of bewuste factor zijn in de besluitvorming.

Verliesvermijding sluit overigens niet uit dat mensen positieve zaken nastreven, zoals 
meer inzicht in de wereld en de eigen situatie, meer controle en macht over de eigen situ-
atie, meer harmonie in de relatie met familie, collega’s en vrienden, en meer zekerheid 
voor de toekomst. De vierde hoofdlijn is dan ook de groei in inzicht en de vreugde die het 
geeft om meer te begrijpen, ook van de onbewuste factoren die ons denken en doen beïn-
vloeden  (Spinoza, 1663-1665/1979).

Ten slotte, dank ik de Universiteit van Tilburg voor de benoeming gedurende de laatste 
tien jaar, vanaf februari 2000, na mijn 21-jarige periode als hoogleraar aan de Erasmus 
Universiteit te Rotterdam. Ik dank u, toehoorders, voor uw aandacht.
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