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Abstract
Gekeken werd naar het effect van positieve illusies onder datende stellen en
onder getrouwde stellen. Positieve illusies onder datende stellen zorgt voor
tevredenheid. Datende individuen verlangen naar gunstige evaluaties van hun
partner en zijn meer intiem wanneer de partner hen gunstig evalueert.
Similarity bias werd voor beide stellen als voorspeller van tevredenheid
huwelijk gevonden. Onder getrouwde stellen zorgt een bepaalde mate van
positieve illusies voor tevredenheid. Echter blijkt de wens naar authenticiteit in
het oordeel van de partner een belangrijke factor voor tevredenheid huwelijk.
Deze bevinding ondersteunt het self-verification principe.
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Positieve Illusies in Romantische Relaties
Stellen die elkaar de hemel in prijzen, terwijl de omgeving er moedeloos van
wordt of het werkelijk begint te geloven. Kijkend naar het bekendste stel in de
wereld Angelina Jolie en Brad Pitt kan gesteld worden dat ze toch iets goeds doen.
Na een relatie van zes jaar, een huwelijk en zes kinderen houdt de relatie nog
steeds stand. Een uitspraak van Angelina (2011) over Brad: “He’s got the
wonderful balance of being an extraordinary, great, loving father, a very, very
intelligent man and physically he’s a real man…in all things that it means”
(http://bit.ly/l07rlZ). Alleen maar positieve woorden van Angelina over haar man
Brad. Of is haar mening te rooskleurig? Stellen idealiseren elkaar vaak, dat wil
zeggen dat ze een beeld van hun partner hebben dat positiever is dan het beeld
dat de partner over zichzelf heeft. Wij als mens hebben de tendens om een positief
zelfbeeld te vormen en negatieve componenten uit ons leven weg te rationaliseren.
Taylor en Brown (1988) beweren dat positieve illusies of een onrealistisch positief
zelfbeeld belangrijke ingrediënten zijn van mentale gezondheid en welzijn. Deze
uitspraak ondersteunt dan weer het gegeven dat depressieve mensen vaak meer
accuraat en meer juist zijn in hun waarneming dan gezonde mensen (Taylor en
Brown, 1988). Wanneer we goed zijn in iets zien we het als belangrijk en wanneer
we slecht zijn in iets zien we het als niet relevant. Mensen behouden een gevoel
van positiviteit door het selectief verwerken van zelf relevante informatie. Positivity
bias houdt in dat men let op informatie met een aangename consequentie en men
de informatie met een negatieve consequentie vermijdt (Alicke, 1985). Iemand
weet van zichzelf bijvoorbeeld dat hij altijd te laat is maar ziet dit als onbelangrijk en
de eigenschap dat hij heel sociaal is als belangrijk. Negatieve uitkomsten van een
individu worden toegeschreven aan de situatie terwijl positieve uitkomsten worden
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toegeschreven aan de persoon zelf. Dit fenomeen staat bekend als self-serving
bias (Heider, 1958). Wanneer men bijvoorbeeld trots is op een examenresultaat en
dit toeschrijft aan de eigen vaardigheid en een slecht examenresultaat toeschrijft
aan het feit dat men de dag voor het examen ziek was. Deze persoon in kwestie
kan de overtuiging van zichzelf hebben dat hij of zij een goede student is en kan er
alles aan doen om deze overtuiging te behouden. Het individu bereikt dit door
negatieve uitkomsten van het zelf toe te schrijven aan de situatie.
Soms zoeken mensen naar het tegenovergestelde van self-serving bias
waarbij mensen gedreven zijn in het behalen van accurate informatie. Tevens het
in stand houden van gedachtes over het zelf. Dit wordt het self-verification principe
genoemd (Swann, 1990). Wanneer Angelina bijvoorbeeld over Brad zegt dat hij
een goede vader is maar af en toe wat strenger mag zijn voor de kinderen en
hieraan moet werken. Brad weet dit van zichzelf en beaamt deze uitspraak dan
ook. Angelina geeft dus informatie over Brad wat consistent is met Brad zijn eigen
zelfbeeld en neem dit ter harte. Het opnemen van accurate informatie over het zelf,
positief dan wel negatief is self-verification.
Positieve illusies kunnen zich uitbreiden naar groepen. In groepen komt selfserving bias ook voor, waarbij ingroup successen worden toegeschreven aan eigen
kundigheid en ingroup mislukkingen worden toegeschreven aan externe factoren.
Bij een intieme relatie kan men ook spreken over een ingroup. Betekenisvolle
anderen zoals de partner, kunnen ook worden meegerekend tot het zelf en dus
worden negatieve uitkomsten van deze personen ook toegeschreven aan de
situatie en positieve uitkomsten aan de persoon zelf. Dit wordt de ultimate
attribution error genoemd (Duncan, 1976). Wanneer in een intieme relatie de
partner de ander omschrijft als een heel zorgzaam persoon maar het gegeven dat
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de ander nooit kookt toeschrijft of attributeert aan het drukke bestaan dat hij of zij
leidt. De actie dat de partner nooit kookt wordt dus goed gepraat door te zeggen
dat de partner een heel druk bestaan leidt. Rekening houdend met al deze
informatie is het mogelijk dat de uitspraak van Angelina Jolie over haar man Brad
Pitt positieve illusies bevat. Als dit waar is, wat doet dit dan voor hun relatie?
Hoewel het aannemelijk is dat positieve illusies een positieve werking kan
hebben op de relatie is het nog onduidelijk wat de precieze functies hiervan zijn.
Sommige onderzoekers zoals Murray en Holmes (1996) geloven dat individuen
gedachtes opbouwen over hun partner om gevoelens van twijfel te verminderen. In
het begin van een romantische relatie ervaren individuen sterke positieve
gevoelens omdat zij alleen letten op hun partners positieve kwaliteiten (Holmes &
Boon, 1990). Wanneer je getrouwd bent is de “roze wolk” inmiddels verdwenen,
maar zijn de positieve illusies daarmee ook verdwenen?
In dit literatuuroverzicht zal worden gekeken naar het effect van positieve
illusies in romantische relaties. De behandelde onderzoeken brengen positieve
illusies in kaart door het meten van accuraatheid, positieve bias en gelijkheid bias.
Er is gekozen voor een onderscheid van romantische relaties in datende stellen en
getrouwde stellen. In de eerste paragraaf zal gekeken worden naar het effect van
positieve illusies onder datende stellen. In de tweede paragraaf zal worden
gekeken naar het effect van positieve illusies onder getrouwde stellen. Tenslotte
zal in de conclusie blijken wat de functies van positieve illusies onder datende
stellen en onder getrouwde stellen zijn.
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Positieve Illusies onder Datende Stellen
De beginfase van een romantische relatie is bepalend voor het verloop van de
verdere relatie. De uitdrukking “op een roze wolk” heeft vooral betrekking op het
begin van een romantische relatie. Kan het zijn dat positieve illusies voor deze
“roze wolk” zorgen en als dat zo is wat voor functies hebben deze positieve illusies
dan? In deze paragraaf zal worden gekeken naar positieve illusies onder datende
stellen. De onderzoekers Murray, Holmes en Griffin (1996) deden onderzoek naar
de idealisatie en constructie van tevredenheid in een intieme relatie. Datende
individuen werden gevraagd om zichzelf, hun partner, de gemiddelde partner en
hun ideale partner te beoordelen op inter-persoonlijke attributies. Tevens werd
relatie tevredenheid gemeten. Individuen hun perceptie over hun partners was
meer een spiegel van hun zelf en hun idealen dan een reflectie van hun partners
zelf rapportage. Des te geïdealiseerde het beeld over de partner des te groter de
tevredenheid. Individuen waren gelukkiger in een relatie wanneer zij hun partner
idealiseerden en hun partners hen ook idealiseerden. Optimisme of idealisme zijn
van kritisch belang voor mentale gezondheid. Individuen neigen hun wereld te zien
op manieren die hun optimisme en idealisme ondersteunen. Geïdealiseerde
partners kunnen andersom ook weer gelukkiger zijn in hun relatie doordat hun
partner hun behandeld als speciaal individu en daarbij hun partner aanmoedigt om
dit geïdealiseerde beeld na te leven. Het beste in je partner zien kan het individu
van zekerheid en optimisme voorzien die nodig is om moeilijkheden te doorstaan in
hun relatie.
Dezelfde Murray, Griffin en Holmes (1996) volgden in een ander onderzoek
een jaar lang datende stellen die drie keer in het jaar metingen over idealisatie en
welzijn voltooiden. Ook hier werden datende koppels gevraagd naar inter7

persoonlijke attributies over zichzelf, de partner, de ideale partner en de
gemiddelde partner. Tevens werd gevraagd naar het welzijn van de relatie, in
andere woorden tevredenheid, ambivalentie en conflict. Hieruit kwam naar voren
dat stellen die elkaar het meest idealiseerden de relatie het meest aanhielden.
Vrouwen die beter hun partners gebrekkigheden begrepen waren het minst
gelukkig. De resultaten hier suggereren dat geluk en veiligheid een bepaald niveau
van illusie nodig hebben. Idealiseren van de partner en geïdealiseerden
rapporteerden minder conflicten in hun relatie over dat jaar. Wanneer zij wel een
conflict rapporteerden vonden zij die hun partner idealiseerden sneller een excuus
voor het conflict. Positieve illusies lijken te bewegen als een transformationele
kracht in ontwikkelde relaties, bewerkstelligen van latere tevredenheid, afwenden
van conflicten en het doen slinken van twijfel.
In het onderzoek van Murray en Holmes (1997) werden met behulp van onder
andere inter-persoonlijke kwaliteiten partner en gemiddelde partner, optimisme
over toekomst van de relatie en perceptie van controle de relatie illusies gemeten.
Daarnaast werden traditionele relatie kwaliteiten gemeten waaronder tevredenheid,
vertrouwen, liefde, conflict en ambivalentie. Tweemaal tijdens het eenjarig
onderzoek werden de lange termijn implicaties van relatie illusies gemeten. Relatie
illusies voorspelden meer tevredenheid, liefde, vertrouwen en minder conflict over
dat jaar. Uit vervolgonderzoek onder de datende stellen bleek tevens dat des te
sterker de illusie van het individu des te waarschijnlijker het is dat de relatie
aanhoudt. Wel geven de onderzoekers zelf het vermoeden aan dat wanneer de
partners doorslaan in hun illusies teleurstelling hoogstwaarschijnlijk staat te
wachten.
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Murray en Holmes (1993) creëerde in studie één een dissonantie paradigma
onder de proefpersonen door ze allereerst het besef te geven dat ze nauwelijks
conflict hadden met hun partner. Vervolgens bestudeerden de proefpersonen het
artikel ‘The Road to Intimacy’ over datende stellen. Hierin werd beschreven dat
relatie intimiteit afhangt van de partners vrijwilligheid om conflicten aan te gaan.
Hierdoor werd de link gelegd van afwezigheid van conflicten met een mindere
volwassen vorm van intimiteit in de relatie. De verwachting van de onderzoekers
was dat het de overtuiging van de proefpersonen over intimiteit zou bedreigen.
Naderhand construeerden personen die aangaven bijna geen conflict te hebben
met hun partner toch een verhaal van conflicterende partners. In studie twee gaven
proefpersonen een poule van gelijkenissen en verschillen tussen hun partner en
zichzelf aan en een poule van alleen maar gelijkenissen. Daarna werd bewustzijn
van de verschillen en gelijkenissen gemeten en hoe belangrijk zij deze vonden voor
de relatie. Vervolgens lazen proefpersonen het artikel dat inhoudelijk een
bedreiging vormde voor sterk bewuste individuen die niet goed op verschillen
konden komen. Het niet kunnen opkomen op significante verschillen tussen het
individu en de partner zorgde volgens het artikel voor een minder volwassen vorm
van intimiteit in de relatie. Achteraf reconstrueerde de bedreigde proefpersonen de
gelijkenissen om naar verschillen. Uit dit onderzoek blijkt dus dat datende
individuen hun positieve overtuiging over de partner behouden ondanks de
imperfecties. Dus iemand beoordeelt zijn partner als een chaoot maar praat dit
goed door te wijzen op zijn of haar extreem creatieve geest.
Swann, De La Ronde en Hixon (1994) voorspellen dat datende individuen
ernaar streven dat hun partner hen gunstig beoordeeld. Een zelf beoordeling test,
een partner evaluatie en een intimiteit test werden afgenomen onder de
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proefpersonen. Datende individuen waren meer intiem met partners die hen
gunstig beoordeelden. Mensen willen gunstige evaluaties van hun datende
partners. Dit resultaat ondersteunt de wens naar positiviteit.
Fletcher, Thomas en Simpson (2000) onderzochten partner perceptie, relatie
perceptie en ideale standaarden onder datende stellen over een periode van een
jaar. In dit onderzoek werd het ‘Ideal standards model’ van Fletcher en Simpson
getest. Dit model beargumenteerd dat de consistentie tussen ideale standaarden
en partner- en relatieperceptie drie basis functies dient namelijk evaluatie,
verklaring en regulatie. Ideale standaarden zijn gevormd door vorige relaties. De
drie basis functies zijn speciaal van belang in het begin van een relatie. Dus
zouden ideale standaarden vooral in het begin chronisch toegankelijk moeten zijn.
Uit het resultaat is een associatie naar voren gekomen, des te sterker de
consistentie tussen perceptie en ideaal des te meer kwaliteit over de partner en de
relatie werd waargenomen. Dus hoe sterker het ideaal beeld overkwam met de
perceptie, hoe meer kwaliteit werd waargenomen door het individu bij de partner en
de relatie. Tevens voorspelde percepties van hoge relatie kwaliteit minder
relatieverbrekingen over de eerste drie maanden van de relatie. Dit resultaat
ondersteunt het ‘Ideal standards model’ van Fletcher en Simpson. Uit dit onderzoek
blijkt dus dat de sterkte van de consistentie tussen het ideaalbeeld en de partneren de relatieperceptie van belang is voor waargenomen kwaliteit en voortgang van
de relatie. Des te meer de relatie en de partner op het ideaalbeeld van een relatie
lijkt des te hoger de kwaliteit van de relatie.
De onderzoekers Aloni en Bernieri (2004) veronderstelden dat individuen die
verliefd zijn en meer ervaren zijn in de liefde, meer accuraat zijn in het waarnemen
van liefde dan individuen die niet verliefd zijn en minder ervaren. In dit onderzoek
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werd dus accuraatheid gemeten in oordeel over liefde bij anderen. De huidige
liefdesstaat van de proefpersoon werd gemeten met behulp van ‘Sternbergs Love
Scale’, ‘Passionate Love Scale’, percentage gedachtes over liefde op een dag,
lengte van de relatie en ‘Love-media consumptie’. Proefpersonen beoordeelden
aan de hand van een video van koppels hoeveel de partners van elkaar houden.
Naderhand rapporteerden zij hoe zeker ze van hun liefdesoordeel waren. Verliefde
individuen waren meer zelfverzekerder in hun liefdes oordeel maar waren in feite
minder accuraat. De veronderstelling van de onderzoekers werd dus niet
bevestigd. Liefdes oordelen kunnen makkelijker opgehaald worden bij verliefde
mensen, maar hun perceptie over liefde is inaccuraat en kan gebiased zijn.
Opvallend is dat in dit onderzoek datende stellen inaccurate oordelen hadden over
de liefde van anderen en niet over de eigen liefdesrelatie.
In het onderzoek van Murray, Bellavia, Dolderman, Holmes en Griffin (2002)
werd het fenomeen egocentrisme en tevredenheid in een intieme relatie
onderzocht. Egocentrisme wordt hier verstaan als het zien van gelijkenissen tussen
het individu en de partner die niet overeenkomen met de werkelijke gelijkenissen.
Deze gelijkenissen werden duidelijk doordat proefpersonen zichzelf en hun partner
beoordeelden op inter-persoonlijke kwaliteiten, waarden en dagelijkse gevoelens.
Tevens werden vragenlijsten over tevredenheid relatie en gevoel begrepen te
worden afgenomen. De resultaten onthulden dat intieme datende relaties vooral
aanhielden wanneer de vrouwen zichzelf in de partner zagen terwijl deze gelijkheid
percepties niet gegrond waren.
In deze paragraaf is gekeken naar positieve illusies onder datende stellen en
wat daar de gevolgen van zijn. Murray en Holmes (1997) vonden dat relatie illusies
meer tevredenheid, liefde, vertrouwen en minder conflict voorspelden. Ook vonden
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zij dat datende individuen hun positieve overtuiging over de partner behouden
ondanks de imperfecties. Murray et al. (1996) vonden dat het beste in je partner
zien het individu van zekerheid en optimisme kan voorzien die nodig is om
eventuele moeilijkheden in hun relatie te doorstaan. Swann et al. (1994) vonden
dat datende individuen meer intiem waren met partners die hen gunstig
beoordeelden. Mensen willen gunstige evaluaties van hun datende partners. Dit
resultaat ondersteunt de wens naar positiviteit. Deze bevinding komt overeen met
Murray et al. (1996). Door Fletcher et al. (2000) werd gevonden dat consistentie
ideaalbeeld met relatie van belang is voor waargenomen kwaliteit van de relatie.
Liefdes oordelen kunnen makkelijker opgehaald worden bij verliefde mensen, maar
hun perceptie over liefde is inaccuraat en kan gebiased zijn volgens Aloni en
Bernieri (2004). Intieme datende relaties bleven meer aan vooral wanneer de
vrouwen zichzelf zagen in de partner, similarity bias, hoewel zulke percepties niet
rechtvaardig waren (Murray et al. 2002).
Positieve illusies onder datende stellen lijken dus te zorgen voor
tevredenheid, liefde, vertrouwen en minder conflict over een jaar. Ook zijn datende
individuen meer intiem met partners die hen gunstig beoordelen en verlangen
mensen ook naar gunstige evaluaties van hun datende partners. Dit is de positivity
bias. Opmerkelijke vinding is dat similarity bias vooral bij de vrouwen gunstig was
voor het aanhouden van de datende relatie. Zijn positieve illusies vooral bij
vrouwen van belang voor datende relaties in het algemeen? In de volgende
paragraaf wordt er gekeken naar positieve illusies onder getrouwde stellen.
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Positieve Illusies onder Getrouwde Stellen
In de vorige paragraaf is gekeken naar positieve illusies onder datende
stellen, hier zal worden gekeken naar positieve illusies onder getrouwde stellen.
Positieve illusies in romantische relaties daar deden Murray en Holmes (1997)
onderzoek naar. Zij onderstrepen tevens de vraag of een positieve illusie wel een
illusie is. De illusie die pasgetrouwden hebben dat ze nog lang en gelukkig zullen
leven is niet te verifiëren. Relatie illusies kwamen naar voren door interpersoonlijke kwaliteiten partner en gemiddelde partner, optimisme over toekomst
van de relatie en perceptie van controle te meten. Daarnaast werden traditionele
relatie kwaliteiten gemeten waaronder tevredenheid, vertrouwen, liefde, conflict en
ambivalentie. Na vier en twaalf maanden werd er weer contact opgenomen met de
proefpersonen. Des te meer tevredenheid, liefde, vertrouwen en minder conflict
individuen rapporteerden, des te mooier het ideaal beeld over hun partner. Hier
hebben positieve illusies dus een goede uitwerking op tevredenheid, liefde,
vertrouwen en reductie conflict binnen het huwelijk.
Miller, Niehuis en Huston (2006) voerden een lange termijn onderzoek uit van
13 jaar naar idealisatie in het huwelijk. Ze maakten gebruik van een dagelijks
dagboek die de proefpersonen bijhielden en vragenlijsten. Data werd op vier
verschillende momenten verzameld vanaf het jaar 1980, na twee maanden, na een
jaar, na twee jaar en na 13 jaar huwelijk. Daarbij vond telkens face-to-face
interviews plaats. Het interview vond meestal plaats in de woning van het echtpaar
of op de universiteit, daarbij werden de partners afzonderlijk geïnterviewd.
Voorafgaand aan het eerste interview volgde een reeks dagelijkse dagboek
interviews. Aangenaam en onaangenaam gedrag en huwelijkse liefde werd
gemeten. Wanneer partners elkaar meer idealiseerden was afname in liefde het
13

minst waarschijnlijk. Idealisatie onder pasgetrouwden voorspelde geen scheiding.
Beperking aan deze studie is dat de trekken die personen over hun partner
beschreven niet gelijk waren aan gedragingen op een hoog niveau van specificiteit.
Ook is het niet scheiden geen duidelijke indicatie van huwelijkse tevredenheid.
In het onderzoek van Murray, Griffin, Derrick, Harris, Aloni en Leder (2011)
werd onderzocht of een onrealistische kijk op de romantische partner ofwel de
partner als ideale partner zien, huwelijkse tevredenheid vertraagt of versnelt.
Gedurende de eerste drie jaar van het huwelijk namen pasgetrouwden deel aan
het onderzoek. Algehele tevredenheid ging achteruit, maar deze bevinding komt
overeen met eerder onderzoek (Karney en Bradbury, 1997). Interpersoonlijke
kwaliteiten over het zelf, hun partner en hun ideale partner werden gemeten.
Tevens werd tevredenheid, globale eigenwaarde, depressie, neuroticisme en
hechting gemeten. Individuen die hun partner het meest idealiseren ervaarden
geen afname huwelijkse tevredenheid.
McNulty en Karney (2011) onderzochten onder pasgetrouwde stellen de
soorten attributies die individuen maken en de manier hoe ze globale en specifieke
indrukken van hun partner integreren. Zij gaan ervan uit dat maken globale
evaluaties over de relatie het de pasgetrouwde stellen beter af gaat dan het maken
van specifieke evaluaties over de relatie. Het maken van specifieke evaluaties
vereist een meer concretere kijk en een restrictie in flexibiliteit in vergelijking met
het maken van een globale evaluatie. Tijdens het interview werd met behulp van de
RAM (Relatie Attributie Meting) attributies over het huwelijk gemeten met items
zoals; ‘Je partner bekritiseerd iets wat je zegt’ en konden twee subschalen worden
gevormd, respectievelijk oorzakelijkheid en verantwoordelijkheid. Globale en
specifieke evaluaties werden zeven avonden achtereenvolgens gemeten. Globale
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evaluaties over de relatie werden gemeten met items zoals; ‘Hoe tevreden ben jij
met je partner op dit moment?’ Specifieke evaluaties over de relatie werden
verkregen door dagelijkse indrukken over onder andere het seks leven, fysieke
verschijning, partners sociale vaardigheden en steun van de partner. Uit de
resultaten blijkt dat adaptieve attributies, het excuseren van negatief gedrag van de
partner, worden gebruikt als een cognitieve buffer om de initiële positieve globale
indruk van de partner te beschermen.
McNulty, O’Mara en Karney (2008) voerden over vier jaar twee lange termijn
onderzoeken uit onder getrouwde stellen. McNulty et al. (2008) zetten vraagtekens
neer bij de strategie om je te richten op het globale positieve beeld van de partner
en de negatieve gedragingen goed te praten. Dit om huwelijkse tevredenheid te
behouden. In dit onderzoek wordt bekeken bij welke huwelijken deze strategie niet
werkt. Met behulp van de RAM werden attributies in het huwelijk gemeten. Door
middel van een video met een relatieconflict die het koppel te zien kreeg en
waarvoor zij een oplossing moesten vinden werd negatief gedrag binnen het
getrouwde koppel geobserveerd. Ernst van relatieproblemen en tevredenheid
huwelijk werd door middel van vragenlijsten acht keer in de vier jaar gemeten. Uit
de resultaten blijkt dat alleen gezonde huwelijken profijt hebben van de strategie
om hun huwelijk meer op de positieve globale manier te evalueren. Huwelijken met
problemen zijn hier niet gebaat bij, het verergerd de problemen alleen maar over
tijd. Het globale positieve beeld helpt dus niet bij huwelijken met problemen.
In het onderzoek van Murray, Holmes en Griffin (1996) werden proefpersonen
gevraagd om zichzelf en hun partner te beoordelen op een verscheidenheid aan
inter-persoonlijke kwaliteiten en attributies. Proefpersonen voltooiden de interpersoonlijke kwaliteiten schaal over zichzelf, hun partner, ideale partner en de
15

algemene partner. Tevens werd de eigenwaarde en tevredenheid huwelijk
gemeten. Analyses onthulden dat individuen hun impressie van de partner meer
een spiegel was van hun eigen zelfbeeld en idealen dan een reflectie van de
partners eigen zelf gerapporteerde attributies. Opvallend genoeg bleek dat
getrouwde individuen net zo gevoelig zijn voor de verleiding de partner te zien
zoals zij die willen zien ondanks het algemene geloof dat idealisatie een kwaal is
die grotendeels bij daten voorkomt. Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat
een bepaalde mate van idealisatie of illusie een kritisch kenmerk kan zijn van
tevredenheid onder getrouwde stellen.
Murray, Bellavia, Dolderman, Holmes en Griffin (2002) onderzochten de rol
van egocentrisme in het huwelijk. Egocentrisme wordt hier gezien als het trekken
van onverantwoorde conclusies over de partner. Alles vanuit de eigen perceptie en
niet die van de partner. Proefpersonen voltooiden vragenlijsten over tevredenheid
en het gevoel van begrepen te worden. Tevens beschreven zij hun eigen
karakteristieken en die van hun partner, waarden en dagelijkse gevoelens. Uit de
resultaten bleek dat mensen in tevreden en stabiele relaties hun partner
assimileren aan zichzelf, zij ontvingen gelijkenissen die niet bewezen werden in de
realiteit. Getrouwde individuen rapporteerden meer tevredenheid wanneer hun
partner meer egocentrisch waren. Aangenomen gelijkenissen die niet realistisch
zijn lijken aan de hand van dit onderzoek belangrijk te zijn voor tevredenheid bij
getrouwde stellen.
Neff en Karney (2005) onderzochten de implicaties van globale adoratie en
specifieke accuraatheid onder getrouwde stellen. Twee lange termijn onderzoeken
bevestigen dat pasgetrouwden elkaar overschatten op de globale kijk, maar
significant varieerden in hun kijk op hun partners specifieke kwaliteiten. Vrouwen
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die een meer accuraat beeld hadden over hun partners specifieke trekken gaven
hun partner meer positieve sociale steun, rapporteerden betere gevoelens van
controle binnen het huwelijk en waren minder snel geneigd om te gaan scheiden in
de eerste twee jaar huwelijk. Het accuraat zijn in specifieke trekken is geassocieerd
met huwelijks welzijn en niet het positief bekijken van de specifieke trekken. Deze
bevinding gaat in tegen het standpunt van Murray dat positieve illusies
tevredenheid en welzijn voorspellen.
De onderzoekers Swann, De La Ronde en Hixon (1994) voorspelden dat
getrouwde individuen willen dat hun partner hen zien zoals zij zichzelf zien. Swann
et al. (1994) staan achter de notie dat het huwelijk een belangrijke bron is van selfverification (Swann, 1990). Een sociaal psychologische theorie die verklaart dat
een individu gekend en begrepen wilt worden volgens hun eigen standvastige
beeld en gedachtes over zichzelf. Proefpersonen vulden een attributie vragenlijst
over zichzelf in en één over hun partner. Getrouwde personen waren het meest
intiem met hun partner wanneer hun partner hun zelf evaluatie verifieerde. Dit
resultaat ondersteunt de wens naar echtheid en authenticiteit. Swann verklaart dit
resultaat door middel van het self-verification doel.
Luo en Snider (2009) onderzochten accuraatheid en biases onder
pasgetrouwde in hun perceptie van elkaar. De onderzoekers maken onderscheid in
positieve bias, gelijkheid bias en accuraatheid. Via de Big Five werd
persoonlijkheid vastgesteld, met de PANAS persoonlijkheidskenmerken, verder
werd emotionele expressiviteit, ouder hechting en huwelijkse tevredenheid
gemeten. Doordat de partners niet alleen zichzelf maar elkaar ook moesten
beoordelen op de testen konden gelijkheid bias, positieve bias en accuraatheid
worden gemeten. Accuraatheid en gelijkheid bias dragen bij aan de tevredenheid
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bij getrouwde stellen, maar positieve bias niet. Deze studie laat zien dat
accuraatheid, gelijkheid bias en positieve bias allemaal andere bijdragen hebben in
het voorspellen van tevredenheid in het huwelijk. Positieve bias is niet vernietigend
voor tevredenheid in het huwelijk maar is geen gevonden significante voorspeller
van tevredenheid. Een individu’s perceptie van zijn of haar partner bestaat
tenminste uit drie componenten, accuraatheid, positieve bias en gelijkheid bias. Het
resultaat suggereert dat individuen beter functioneren wanneer de feedback van
hun partner overeenkomt met hun eigen zelf perceptie. Dit onderzoek ondersteunt
dus ook het self-verification doel (Swann, 1990).
In deze paragraaf is gekeken naar positieve illusies onder getrouwde stellen.
Murray et al. (1996) concludeerden dat een bepaalde mate van idealisatie of illusie
een kritisch kenmerk kan zijn van tevredenheid onder getrouwde stellen. Ook vond
Murray dat een onrealistische kijk op de partner bijdraagt aan de tevredenheid
onder pasgetrouwden. Wanneer partners elkaar meer idealiseerden was afname in
liefde het minst waarschijnlijk (Miller et al. 2006). Positieve illusies hebben een
goede uitwerking op tevredenheid, liefde, vertrouwen en reductie conflict binnen
het huwelijk volgens Murray en Holmes (1997). McNulty en Karney (2011) vonden
dat positieve illusies als een cognitieve buffer werkt om de initiële positieve globale
indruk van de partner te beschermen. Volgens McNulty (2008) hebben alleen
gezonde huwelijken profijt van de strategie om hun huwelijk meer op de globale
manier te evalueren. Huwelijken met problemen zijn hier niet gebaat bij.
Aangenomen gelijkenissen die niet realistisch zijn, similarity bias, lijken aan de
hand van Murray, et al. (2002) belangrijk te zijn voor tevredenheid bij getrouwde
stellen. Getrouwde personen waren het meest intiem met hun partner wanneer hun
partner hun zelf evaluatie verifieerde. Dit resultaat ondersteunt de wens naar
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echtheid, authenticiteit volgens Swann et al. (1994). Luo en Snider (2009) laten
zien dat individuen beter functioneren wanneer de feedback van hun partner
overeenkomt met hun eigen zelf perceptie. Hier dragen accuraatheid en similarity
bias bij aan tevredenheid huwelijk. Neff en Karney (2005) vinden ook dat accuraat
zijn in specifieke trekken is geassocieerd met huwelijks welzijn.
Positivity bias in de vorm van een positieve globale indruk van de partner te
behouden komt het huwelijkse welzijn ten goede, maar niet wanneer het huwelijk
problemen heeft. Similarity bias, het zien van onrealistische gelijkenissen in trekken
van de partner met het zelf blijkt een voorspeller te zijn van huwelijkse
tevredenheid. Het accuraat zijn in het oordeel over trekken van de partner blijkt ook
een voorspeller te zijn van huwelijkse tevredenheid. Deze vinding ondersteunt het
Self-verification principe van Swann.

Conclusie
Positieve illusies hebben een positieve invloed op huwelijks welzijn onder
datende stellen, maar niet altijd onder getrouwde stellen. Onder datende stellen
zorgen positieve illusies voor tevredenheid en is het waarschijnlijker dat de relatie
aanhoudt. Dus des te sterker het ideaal beeld des te meer kwaliteit wordt
waargenomen door het individu bij de datende partner en de relatie. Des te
geïdealiseerde het beeld over de partner des te groter de tevredenheid onder
datende stellen. Het beste in je partner zien kan het individu bij het daten van
zekerheid en optimisme voorzien die nodig is om eventuele moeilijkheden te
doorstaan in hun relatie. Mensen willen gunstige evaluaties van hun datende
partners. Dit ondersteunt de wens naar positiviteit. Aangezien similarity bias vooral
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bij de vrouwen gunstig was voor het aanhouden van de datende relatie, kan het
zijn dat datende relaties profijt hebben wanneer de vrouw gelijkenissen ziet tussen
haar en haar partner.
Bij getrouwde stellen zorgen positieve illusies voor bescherming van de
globale indruk van de partner. Huwelijken met problemen zijn hier niet gebaat bij,
het verergerd de problemen alleen maar over tijd. Een bepaalde mate van
idealisatie of illusie blijkt een kritisch kenmerk te zijn van tevredenheid onder
getrouwde stellen. Deze conclusie staat lijnrecht tegenover de self-verification
theorie (Swann, 1990). Het zien van gelijkenissen tussen jezelf en je partner onder
datende stellen zorgt ervoor dat de relatie aanhoudt en onder getrouwde stellen
draagt het bij aan tevredenheid binnen het huwelijk.
Het accuraat zijn in specifieke trekken is geassocieerd met huwelijks welzijn
volgens Neff en Karney. Deze bevinding gaat in tegen het standpunt van Murray
die vond dat positieve illusies tevredenheid en huwelijkse welzijn voorspellen.
Individuen functioneren beter wanneer de feedback van hun partner overeenkomt
met hun eigen zelf perceptie. Getrouwde individuen willen een evaluatie van hun
partner die overeenkomt met hun eigen evaluatie. Swann beargumenteerd dit met
zijn self-verification theorie.
Positieve illusies lijken nodig te zijn voor tevredenheid van de relatie onder
datende stellen en in bepaalde mate ook voor getrouwde stellen. Similarity bias
werd voor beide stellen als voorspeller van tevredenheid huwelijk gevonden. Echter
is het accuraat zijn in oordeel over de partner een opvallende vinding die zorgt voor
tevredenheid, intimiteit en kwaliteit huwelijk. Het accuraat zijn of positieve illusies
hebben over de partner zijn twee tegenovergestelde bevindingen.
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Discussie
Twee stellingen die lijnrecht tegenover elkaar staan wat betreft positieve
illusies onder getrouwde stellen. Aan de ene kant Murray die beargumenteerd dat
positieve illusies goed is voor tevredenheid in het huwelijk. Een individu kan
gelukkiger zijn in de relatie doordat hun partner hen als speciaal individu behandeld
en wordt aangemoedigd om het geïdealiseerde beeld na te leven. Aan de andere
kant Swann die beweert dat huwelijkse welzijn beter gebaat is bij accurate
oordelen van de partner. Getrouwde individuen geven de voorkeur aan een partner
die hun sterkte en zwaktes herkennen, dit zorgt ervoor dat ze beter in staat zijn om
unieke vaardigheden te herkennen en te ontwikkelen. McNulty et al. (2008) vindt
dat huwelijken met problemen geen baat hebben bij een positieve globale
evaluatie. Misschien hebben deze huwelijken meer baat bij een accuraat globale
evaluatie. Vanwege deze tegenstrijdige bevindingen zal er een vervolgonderzoek
naar positieve illusies plaatsvinden.
De leeftijd van de proefpersonen zal in het vervolgonderzoek meer moeten
variëren, vooral in de datende samples van de hierboven besproken onderzoek
was de gemiddelde leeftijd laag. Ook zouden niet alleen studenten deel moeten
nemen aan het onderzoek. De sample moet een zo realistische mogelijke
weergave zijn van de populatie. Tevens moeten positieve illusies duidelijk in kaart
worden gebracht door het onderscheid te maken in positieve bias, gelijkheid bias
en accuraatheid. Niet in alle behandelde onderzoeken was dit het geval. Positieve
illusies beter definiëren geeft meer inzicht in het effect of het verloop van een
intieme relatie. In het vervolgonderzoek zal blijken of positieve illusies onder
datende stellen voor tevredenheid relatie zorgen en of accuraat zijn in het oordeel
over de partner bijdraagt aan tevredenheid huwelijk. Met behulp van de
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bevindingen uit het vervolgonderzoek kan voorzichtig worden gekeken of
relatietherapieën hier baat bij hebben.
Het getrouwde koppel Brangelina zal aan de hand van deze bevindingen
moeten nagaan of zij problemen hebben in hun huwelijk. Als dit het geval is,
kunnen zij beter stoppen met het positief globaal evalueren en de positieve illusies.
Volgens Swann zou Brad liever een accurate, echtere mening willen horen van zijn
vrouw Angelina in plaats van een inaccuraat, positief oordeel. Dus meer een
oordeel dat zijn zelfbeeld bevestigd, positief dan wel negatief, precies volgens het
self-verification principe. Het is van belang om vervolgonderzoek naar positieve
illusies te doen om partners van intieme relaties die problemen ondervinden en
hulp zoeken zo adequaat mogelijk te helpen. Misschien is dit wel het geval bij het
huwelijk van Angelina en Brad.
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Onderzoeksvoorstel

Accuraatheid, Positieve Bias en Gelijkheid Bias, in Intieme
Relaties en Huwelijken
Wenda Frederiks
Universiteit van Amsterdam
In dit onderzoeksvoorstel zal accuraatheid, positieve bias en gelijkheid bias in
intieme relaties en huwelijken het onderwerp zijn. Er bestaat nog veel
onduidelijkheid over de functies van de drie componenten van positieve
illusies onder intieme relaties en huwelijken. Het ene onderzoek laat zien dat
het voor tevredenheid in de relatie zorgt. Het andere onderzoek laat zien dat
accuraatheid in oordeel zorgt voor tevredenheid in relatie. Het streven naar
authenticiteit, ook wel bevestigd door Swann’s (1990) self-verification theorie.
Tevens zal in dit onderzoek een duidelijk onderscheid gemaakt worden
tussen globale en specifieke evaluaties. De onderzoeksvraag zal als volgt
luiden: ‘Wat voor functies hebben accuraatheid, positieve bias en gelijkheid
bias in intieme relaties en huwelijken op globaal en specifiek niveau van
evalueren?’

Methode
Proefpersonen
Voor vervolgonderzoek zal een sample van 100 datende stellen en een
sample van 100 getrouwde stellen worden onderzocht. De leeftijd van de
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proefpersonen zullen variëren van 20 tot 65 jaar. Naarmate men ouder wordt stijgt
de ervaring in liefdesrelaties. Proefpersonen uit verschillende sociale lagen zullen
meedoen aan het onderzoek, niet alleen studenten. In totaal zullen er dus 200
proefpersonen meedoen aan dit onderzoek. Het onderzoek zal plaats vinden op de
Universiteit van Amsterdam.

Materiaal
Op de universiteit zullen proefpersonen een demografische vragenlijst
invullen met vragen over sekse, leeftijd, afkomst, opleiding, duur intieme relatie en
duur huwelijk. Met behulp van de ‘Big Five’ die vijf subschalen bevat over
neuroticisme, extraversie, openstaan voor ervaringen, altruïsme en
consciëntieusheid worden persoonlijkheidsdimensies gemeten. Attributies werden
gemeten met de RAM (Relatie Attributie Meting), zo kon worden bepaald welke
gebeurtenissen in de relatie worden toegeschreven aan de partner en welke aan
de situatie. Proefpersonen beoordeelden aan de hand van de PANAS de positieve
en negatieve trekken zoals enthousiast, geïnteresseerd, nerveus en geïrriteerd
over zichzelf en hun partner. Emotionele expressiviteit vragenlijst bevatte vijftien
emoties zoals vreugde, liefde, boosheid en angst, deze werden gemeten met een
vijfpunten schaal, variërend van helemaal niet tot heel sterk. Het individu
beoordeelde niet alleen voor zichzelf maar ook voor de partner de emotionele
expressiviteit. Globale evaluaties over de partner worden gemeten met de ‘Kansas
Marital Satisfaction Scale’ met items als; ‘Hoe tevreden ben je met je partner op dit
moment?’ Specifieke evaluaties over de partner worden gemeten met de dagelijkse
indrukken vragenlijst op kenmerken als seks, fysieke verschijning, sociale
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vaardigheid, huishoudelijke inzet, partners intellect, steun, interacties, samen tijd
doorbrengen en onenigheden oplossen. Tenslotte werd tevredenheid van de
intieme relatie of het huwelijk gemeten. Deze werd gemeten met behulp van een
drie item schaal met de items; ‘Ik ben extreem gelukkig met mijn relatie’, ‘Ik heb
een sterke relatie met mijn partner’ en ‘Ik heb niet het gevoel dat mijn relatie
succesvol is’.

Procedure
Partners werden op hetzelfde tijdstip maar in aparte kamers op de Universiteit
ontvangen. Vooraf werd medegedeeld dat het een geheel informatief onderzoek is
en dat de data niet persoonsgebonden zal worden bekend gemaakt. Alle
vragenlijsten lagen in een envelop op tafel genummerd van een tot en met zeven.
Waarbij de demografische vragenlijst nummer een had, de ‘Big Five’ twee, de RAM
drie, de PANAS vier, emotionele expressiviteit vijf, de globale en specifieke
evaluatielijst zes en de tevredenheid schaal zeven. Om de vragenlijsten in te vullen
kon men gebruik maken van een pen die naast de envelop op tafel lag.
Proefpersonen kregen de opdracht om met nummer een te beginnen en zodoende
de volgorde af te werken. Ze kregen een uur de tijd en dit was genoeg tijd om alles
in te vullen. Na afloop kregen proefpersonen als beloning het boek ‘Als de
Boeddha zou daten’ of ‘Als de Boeddha zou trouwen’ aangereikt afhankelijk van de
relatiestatus van de persoon.
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Accuraatheid, Similarity Bias en Positieve Bias
Deze konden worden gemeten doordat de proefpersoon zichzelf had
beoordeeld maar ook de partner had beoordeeld op persoonlijke en negatieve
trekken en op emotionele expressiviteit. Hierdoor was het mogelijk om het oordeel
van wat het individu over de partner maakte en wat de partner over zichzelf
oordeelde te vergelijken. Zo kon worden opgemaakt of er sprake was van een
accuraat oordeel, een similarity bias of een positieve bias.

Mogelijke Resultaten
Onder datende stellen zal er een hoofdeffect worden gevonden bij vrouwen
voor similarity bias op tevredenheid relatie. Verder zal positieve bias onder datende
stellen een factor voor tevredenheid relatie zijn. Wanneer datende vrouwen hun
partner en zichzelf meer als gelijke zien zullen zij meer tevreden zijn over de
relatie. Des te meer de vrouw zichzelf assimileert aan de partner, des te meer
tevredenheid zij zal tonen over de relatie. Mannen en vrouwen die meer positieve
bias vertonen over elkaar zullen ook meer tevreden zijn binnen de relatie. Accuraat
in oordelen over elkaar draagt niet bij aan tevredenheid relatie. Accuraatheid toont
zelfs een afname aan in tevredenheid onder datende stellen.
Onder getrouwde stellen werd gevonden dat des te meer accuraat partners
waren over elkaar des te meer tevredenheid ze rapporteerden over hun huwelijk.
Similarity bias werd gevonden onder getrouwde stellen en bleek ook een factor te
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zijn voor tevredenheid huwelijk. Positieve bias werd niet gevonden onder heel
tevreden huwelijken.
Datende stellen hebben vooral profijt van positieve globale evaluaties van de
partner. Getrouwde stellen hebben vooral profijt van accurate specifieke evaluaties
van de partner en een “gezonde” positieve globale evaluatie. Echter was het niet
nodig dat deze globale evaluatie net zo sterk positief was als onder de datende
stellen.
Uit deze resultaten kan dus geconcludeerd worden dat datende stellen juist
wel positieve illusies over elkaar kunnen hebben willen ze tevredenheid ervaren en
dat de relatie aanhoudt. Echter, wanneer zij gaan trouwen zullen zij een meer
realistische mening moeten gaan vormen over hun partner. Dus meer accuraat in
oordeel over de partner en de illusies achter zich laten aangezien accuraatheid
bijdraagt aan tevredenheid huwelijk. Wel kunnen onrealistisch gelijkenissen van de
partner en het individu meegenomen worden.
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