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De spijt die we na een beslissing ervaren hangt niet alleen af van de uit-
komst van die beslissing, maar ook van de manier waarop deze tot stand
komt. Voorgaand onderzoek laat zien dat mensen meer spijt ervaren als de
uitkomst het gevolg is van een bewust ondernomen actie dan als de uitkomst
het gevolg is van een bewust besluit om geen actie te ondernemen. In dit
hoofdstuk wordt beargumenteerd dat dit een gevolg is van waargenomen
verantwoordelykheid voor de uitkomst. Over het algemeen voelen mensen
zich verantwoordelyker voor uitkomsten die door actie bereikt zijn dan voor
identieke uitkomsten die door inactie bereikt zyn. Er bestaan echter ook
situaties waarin men zich verantwoordelyker voor een negatieve uitkomst
voelt als men niet gehandeld heeft. In deze situaties zal men dan ook meer
spyt hebben van inacties. In twee experimenten wordt ondersteuning gevon-
den voor deze gedachtengang.

De best gedocumenteerde en meest gereproduceerde bevinding in het soci-
aal psychologisch onderzoek naar spijt is het verschijnsel dat men meer
spijt heeft van een negatieve uitkomst die het gevolg is van actie, dan van
een identieke uitkomst die het gevolg is van inactie. Dit verschijnsel, ook
wel het actor-effect' genoemd wordt traditioneel in scenariostudies onder-
zocht (Gleicher et al., 1991; Kahneman & Tversky, 1982; Landman, 1987;
Zeelenberg, van der Pligt & de Vries 1994, 1995), maar ook enkele meer
reguliere experimenten tonen dit effect aan (Gilovich, Medvec & Chen,
1995; Miller & Taylor, 1995). Het actor-effect kan eenvoudig geillustreerd
worden aan de hand van het door Kahneman en Tversky (1982, p. 142)
gebruikte scenario.
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Mr. Paul owns shares in company A. During the past year he considered
switching to stock in company B, but he decided against it. He now
finds out that he would have been better off by $1,200 if he had swit-
ched to the stock of company B. Mr. George owned shares in company
B. During the past year he switched to stock in company A. He now
finds out that he would have been better off by $1,200 if he had kept his
stock in Company B.
Who feels more regret?

Een grote meerderheid van de respondenten gaf aan dat George, die actief
was geweest, meer spijt had dan Paul. Dit patroon, extremere affectieve
reacties na actie, is nadien veelvuldig gerepliceerd, met verschillende scena-
rio's en zowel positieve als negatieve uitkomsten (Gleicher et al., 1991;
Landman, 1987; Zeelenberg et al., 1994, 1995).

Het actor-effect kan nogal wat invloed hebben op onze alledaagse gedra-
gingen en keuzes. Onderzoek laat namelijk zien dat mensen bij het maken
van keuzen rekening houden met mogelijke gevoelens van spijt (zie bijv.
Zeelenberg, 1995). Inzicht in de oorzaak van het actor effect kan wellicht
een verklaring bieden voor de bevinding dat mensen een kind liever niet
vaccineren (inactie) als vaccinatie tot gevolg kan hebben dat het kind over-
lijdt, ook al is dit overlijden minder waarschijnlijk dan het overlijden als
gevolg van de ziekte waar tegen gevaccineerd wordt (Ritov & Baron,
1990).

Een belangrijke vraag is dus hoe het actor-efect verklaard moet worden.
Volgens Kahneman en Miller's (1986) normtheorie, die de meest gangbare
verklaring biedt, simuleren mensen mentaal de manier waarop een uitkomst
tot stand gekomen is. Als er in dit proces van contrafactisch denken gemak-
kelijk alternatieve uitkomsten bedacht kunnen worden, wordt de affectieve
reactie op die uitkomst versterkt. Dus, als een beslissing slecht uitpakt zal je
meer spijt ervaren naarmate je je makkelijker kan voorstellen dat het ook
goed had kunnen uitpakken. Bij deze verklaring wordt ervan uitgegaan dat
het na actie relatief makkelijk is om een situatie voor te stellen waarin inac-
tie tot een andere uitkomst geleid zou hebben. Het zou moeilijker zijn om
na inactie een alternatief voor te stellen waarin gehandeld wordt. Met ande-
re woorden, contrafactisch denken is makkelijker na actie dan na inactie, en
daardoor worden affectieve reacties na actie versterkt. Onderzoek laat resul-
taten zien die met deze voorspellingen overeenkomen. Tegelijkertijd is er
vrijwel geen bewijs dat aan deze resultaten het door normtheorie veronder-
stelde proces van contrafactisch denken ten grondslag ligt. Recent onder-
zoek van N'gbala en Branscombe (1995) laat bijvoorbeeld tegelijkertijd
meer spijt na actie, maar meer contrafactisch denken na inactie zien.
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Een tweede verklaring voor het actor-effect wordt gegeven door Zee len-
berg et al. (1994, 1995). Zij beargumenteren dat affectieve reacties op uit-
komsten extremer zijn naarmate de beslisser zich meer verantwoordelijk
voor de uitkomst voelt (zie ook Weiner, 1986). Hun onderzoek laat zien dat
in situaties, zoals het bovenstaande scenario van Kahneman en Tversky
(1982), affectieve reacties goed voorspeld kunnen worden op basis van
attributies van verantwoordelijkheid, terwij1 er wederom geen evidentie voor
de rol van contrafactisch denken gevonden wordt. Kortom, deze verklaring
houdt in dat actie resulteert in meer spijt dan inactie, omdat mensen zich
verantwoordelijker voelen voor uitkomsten die veroorzaakt worden door
actie dan door inactie.

Recent onderzoek blijkt interessant voor het onderscheid tussen beide
verklaringen. Gilovich en Medvec (1994, Studie 5) onderzochten waar men-
sen in het dagelijks leven spijt van hebben. Zij vroegen respondenten zich
de meest spijtige actie en inactie van de afgelopen week te herinneren en
aan te geven bij welke van de twee de spijt het meest intens was. Deze
bleken evenzovaak meer spijt te hebben van recente acties als van recente
inacties.

Hoe kan het gebeuren dat een zo veelvuldig gerepliceerd fenomeen als
het actor-effect door Gilovich en Medvec (1994) niet gevonden werd voor
alledaagse ervaringen van spijt? Wij beargumenteren dat dit te maken heeft
met een belangrijk aspect dat in het laboratoriumonderzoek genegeerd is.

Voorgaand onderzoek heeft namelijk geen aandacht besteed aan de redenen
waarom mensen besluiten tot actie of inactie. In het scenario van Kahneman
en Tversky (1982) wordt bijvoorbeeld niet duidelijk waarom George zijn
aandelen verhandelt en waarom Paul dat niet doet. Wij zijn van mening dat
deze informatie wel degelijk van belang is, en dat de redenen voor de keu-
zes van invloed zijn op hoe verantwoordelijk de beslisser zich voor de uit-
komst voelt. Als George geen redenen had om zijn aandelen te verhandelen,
kan hij zijn keuze moeilijk verantwoorden. Hij had beter moeten weten, en
daarom is het redelijk te veronderstellen dat hij zich verantwoordelijker
voor het verlies voelt dan Paul, hetgeen tot gevolg heeft dat hij ook meer
spijt voelt dan Paul. Voor Paul's keuze werden ook geen redenen gegeven,
maar actie vergt over het algemeen meer argumenten dan inactie. In het
onderzoek van Gilovich en Medvec (1994) is dit verschil tussen actie en
inactie niet aan de orde. De mensen die zij interviewden hadden immers
zelf gekozen voor hun actieve of passieve gedrag, en het is redelijk te ver-
onderstellen dat zij de redenen voor hun eigen keuze kennen. Als deze keu-
zes voor actie of inactie beide door redenen gesteund worden, zullen de
mensen zich voor beide keuze even verantwoordelijk voelen. Dit kan ver-
klaren waarom ze evenvaak spijt van recente acties als inacties hebben.
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Hoe kunnen we nu onderzoeken of deze gedachtengang klopt? Als het
zo is dat spijt een positieve relatie met waargenomen verantwoordelijkheid
heeft, en als waargenomen verantwoordelijkheid afhangt van de redenen die
de beslisser voor zijn of haar keuze heeft, moeten we in staat zijn situaties
te creeren waarin mensen zich verantwoordelijker voor inactie voelen dan
voor actie. In dat geval zouden we moeten vinden dat men meer spijt rap-
porteert voor inactie dan voor actie. Onderzoek uit de speltheoretische hoek
kan op dit moment behulpzaam zijn. Dit onderzoek suggereert dat mensen
hun beslissingen deels laten leiden door de "win stay, loose change" regel
(Macy, 1995). Deze regel stelt dat zolang het goed gaat men vooral niks
moet doen om de situatie te veranderen; inactief zijndus . Als het echter
slecht gaat is het volgens deze regel goed om actie te ondernemen, om
zodanig te proberen de situatie te verbeteren. Als er een positieve voorge-
schiedenis is zijn er dus redenen voor inactie, en als een negatieve voorge-
schiedenis is zijn er redenen voor actie. Inactief gedrag lijkt daarmee ge-
makkelijker te verdedigen als het goed gaat, en actief gedrag lijkt gemakke-
lijker te verdedigen als het slecht gaat. Als het goed gaat ben je verantwoor-
delijker voor je acties en zal je ook meer spijt ervaren als het fout afloopt.
Als het slecht gaat ben je juist verantwoordelijker als je niets doet. Als je in
dit geval actie onderneemt om de situatie te verbeteren en het loopt alsnog
fout af, zal je jezelf kunnen troosten met de gedachte dat je er in ieder ge-
val alles aan gedaan hebt, met als gevolg dat je minder spijt zal ervaren van
je actie dan mensen die niets gedaan hebben.

In het huidige onderzoek toetsen we bovenstaande redenering. Hiervoor
gebruiken we de traditionele scenariomethodologie. Een aanvulling is dat
we de gebeurtenissen voorafgaande aan een keuze voor actie of inactie
manipuleren. Deze voorgeschiedenissen kunnen positief of negatief zijn, of
niet genoemd worden zoals in eerder onderzoek. We voorspellen een repli-
catie van het actor-effect in de condities waarin geen voorgeschiedenis ver-
meld wordt. Dit effect zal versterkt worden als actoren in het scenario geen
reden hebben om tot actie over te gaan (Voorgeschiedenis Positief conditie

Win stay). In de Voorgeschiedenis Negatief conditie (P..1 Loose change)
hebben de actoren redenen om actie te ondernemen, en zullen ze meer spijt
hebben van inactie die fout afloopt: Een omdraaiing van het actor-effect.

Experiment 1

Methode
Honderdvijfenzestig studenten van de Rijksuniversiteit Leiden werden ran-
dom toegewezen aan een van de Voorgeschiedenis condities (positief vs.3

1
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afwezig vs. negatief). Elke proefpersoon las een scenario waarin de beslis-
singen van twee voetbalcoaches, Steen land en Straathof, beschreven wer-
den. Deelnemers in de Voorgeschiedenis Positief conditie lazen dat de beide
teams de vorige wedstrijd met 4-0 gewonnen hadden. In de Voorgeschiede-
nis Afwezig conditie werd conform eerder onderzoek geen informatie ver-
schaft over voorgaande uitkomsten. In de Voorgeschiedenis Negatief condi-
tie lazen de deelnemers dat de beide teams de vorige wedstrijd met 4-0
verloren hadden. De rest van het scenario was voor alle deelnemers iden-
tiek. Hierin besluit coach Steen land om het team te wijzigen door drie nieu-

we spelers op te stellen. De andere coach, Straathof, besluit zijn team niet
te wijzigen. Vervolgens verliezen beide teams met 3-0. Na het lezen van het
scenario werd de deelnemers gevraagd welk van de twee coaches meer spijt
heeft.

Resultaten en discussie
De bevindingen staan afgebeeld in Tabel 1. In de Afwezig conditie gaf 75
procent van de deelnemers meer spijt voor actie aan, x2(1) = 13.26, p < .01,
hetgeen voorgaand onderzoek repliceert. Ook in de Positief conditie werd
meer spijt voor actie gevonden, x2(1) = 36.82, p < .01. Het effect was ster-
ker dan in de Afwezig conditie (x2(1) = 4.07, p < .05). In de Negatief con-
ditie was het effect, zoals voorspeld, totaal omgedraaid. De meerderheid gaf
meer spijt voor inactie aan, x2(1) = 6.56, p < .02, hetgeen verschilt van de
andere condities (Negatief vs. Afwezig, x2(1) = 17.69, p < .01; Negatief vs.
Positief, x2(1) = 37.01, p < .01).

Tabel 1: Percentage dat meer spijt voor actie of voor inactie
aangeeft in Experiment 1.

Voorgeschiedenis
positief afwezig negatief

Steen land (actie) 91% (n = 50) 75% (n = 41) 33% (n = 18)

Straathof (inactie) 9% (n = 5) 25% (n = 14) 67% (n = 37)

De resultaten laten dus zien dat de, door veel spijtonderzoekers aangehan-

gen, idee dat mensen meer spijt ervaren wanneer een negatieve uitkomst het
gevolg is van actie dan van inactie in haar algemeenheid onjuist is. Wan-
neer we ons realiseren dat mensen gewoonlijk een reden hebben om tot
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actie dan wel inactie over te gaan wordt duidelijk dat in een ongunstige
situatie veel mensen zich genoopt voelen om te proberen iets te veranderen
aan deze situatie. Hierdoor ervaren zij juist minder spijt wanneer de daarop-
volgende negatieve uitkomst het gevolg is van actie dan als deze het gevolg
is van inactie. Deze bevindingen zijn consistent met Zeelenberg et al.'s
(1994, 1995) benadering van spijt, die stelt dat waargenomen verantwoorde-
lijkheid voor de uitkomst de affectieve reacties erop veroorzaakt.

Experiment 2

Experiment 1 laat zien dat mensen niet altijd meer spijt hebben van actie
dan van inactie. Wij beargumenteren dat spijt afhangt van de waargenomen
verantwoordelijkheid voor de uitkomst. Tot nu toe hebben we ons beperkt
tot situaties waarin emoties ervaren worden als gevolg van een negatieve
uitkomst. In Experiment 2 richten wij ons op zowel spijt na negatieve uit-
komsten, als op blijdschap na positieve uitkomsten. Onderzoek op het ge-
bied van de attributietheorie suggereert twe e voorspellingen betreffende het
verschil tussen positieve en negatieve uitkomsten.

De eerste voorspelling volgt uit het werk van Wong en Weiner (1981;
Weiner, 1985) en heeft betrekking op informatieverwerking na positieve en
negatieve uitkomsten. Wong en Weiner laten zien dat mensen na negatieve
uitkomsten spontaan op zoek gaan naar mogelijke verklaringen voor de uit-
komst. Na negatieve uitkomsten kunnen we dus effecten verwachten van
manipulaties zoals de voorgeschiedenis manipulatie in Experiment I. Voor
negatieve uitkomsten verwachten we daarom meer spijt na actie dan na
inactie in het geval van een positieve of afwezige voorgeschiedenis, en
meer spijt voor inactie in het geval van een negatieve voorgeschiedenis.
Onze voorspellingen voor blijdschap na positieve uitkomsten zijn anders. In
het geval van positieve uitkomsten gaan mensen minder, of zelfs niet, spon-
taan op zoek naar verklaringen voor de uitkomst. Oordelen die betrekking
hebben op de uitkomst zijn dan vooral op de uitkomst zelf gebaseerd (zie
ook van den Bos, Vermunt & Wilke, 1996, in deze bundel). In het huidige
experiment verwachten wij daarom dat de proefpersonen bij positieve uit-
komsten minder, of in het geheel niet, beinvloed worden door de informatie
over de voorgeschiedenis. Wel verwachten we dat de beslissing voor actie
of inactie van invloed is op de antwoorden van de proefpersonen. Deze
informatie zal wel gebruikt worden omdat de proefpersonen expliciet ge-
vraagd worden een vergelijking tussen beide gevallen te maken. Voor posi-
tieve uitkomsten verwachten we daarom altijd meer blijdschap na actie dan
na inactie.



74

De tweede voorspelling betreffende het verschil tussen positieve en ne-
gatieve uitkomsten komt voort uit onderzoek naar de positivity bias (van der
Pligt & Eiser, 1983). Deze vertekening houdt in dat mensen de neiging heb-
ben om gedrag met positieve uitkomsten toe te schrijven aan interne facto-
ren en gedrag met negatieve uitkomsten toe te schrijven aan externe facto-
ren. Mensen worden dus als meer verantwoordelijk voor een positieve uit-
komst gezien dan voor een negatieve uitkomst. Daarom verwachten we dat
positieve emoties na een positieve uitkomst meer positief zijn dan negatieve
emoties na een negatieve uitkomst negatief zijn (cf., Zeelenberg et al.,
1995). Om deze vergelijking te maken is het nodig dat we positief en nega-
tief affect op dezelfde schaal meten. Daarom zullen we proefpersonen vra-
gen om op een schaal lopend van slecht naar goed aan te geven hoe de
actieve en passieve actor zich voelen na de uitkomst.

Methode
Aan dit onderzoek deden 150 studenten van de Rijksuniversiteit Leiden
mee. Zij werden random toegewezen aan één van de condities van de 3
(Voorgeschiedenis: Positief vs. Afwezig vs. Negatief) X2 (Uitkomst: Winst
vs. Verlies) onderzoeksopzet. De procedure was vrijwel gelijk aan Experi-
ment 1. In het huidige experiment werd de proefpersonen echter niet de
uitslagen van de wedstrijden vermeld, maar slechts of ze gewonnen of ver-
loren waren. In de Winst condities lazen de proefpersonen dat de teams van
beide coaches de wedstrijd van deze week winnen. In de Verlies condities
verloren beide teams. De proefpersonen werd gevraagd wie meer spijt (in
de verlies condities) of wie er meer blijdschap (in de winst condities) er-
voer. Ook werd hen op zevenpuntsschalen gevraagd aan te geven hoe de
beide coaches zich voelden (1 = slecht, 7 =goed) en hoe verantwoordelijk
zij waren voor de uitkomst (1 = absoluut niet, 7 = absoluut wel).

Resultaten en discussie

Controle op de manipulaties. De antwoorden op de verantwoordelijkheids-
vraag zijn geanalyseerd in een 3 (Voorgeschiedenis: Positief vs. Afwezig
vs. Negatief) X2 (Uitkomst: Winst vs. Verlies) X2 (Beslissing: Actie vs.
Inactie) ANOVA, waarin Beslissing een binnenproefpersonenfactor was.
Deze analyse leverde een hoofdeffect op voor Uitkomst, F(1,144) = 13.25,
p < .001. Dit effect geeft aan dat de coaches als verantwoordelijker beoor-
deeld werden na winst (M = 3.89) dan na verlies (M = 4.6), zoals we op
grond van de positivity bias verwachtten. Ook was er een hoofdeffect van
Beslissing F(1,144) = 8.71, p < .01. De coaches werden als meer verant-
woordelijk beoordeeld na actie (M = 4.48) dan na inactie (M = 4.10). Ook
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leverde de analyses significante interacties voor Voorgeschiedenis x Beslis-
sing, F(2,144) = 9.28, p < .001, Uitkomst x Beslissing, F(1,144) = 13.25, p
< .001, en Voorgeschiedenis x Uitkomst x Beslissing, F(2,144) = 25.70, p <
.001. Belangrijker zijn de toetsen voor het verschil tussen actie en inactie in
de verschillende condities. In de Verlies condities vonden we het volgende
patroon: In de Positief conditie werd de actieve coach als verantwoordelij-
ker beoordeeld dan de inactieve coach (Mactiefl = 4.6, Minactiefl = 2.9,
F(1,144) = 28.11, p < .001). In de Afwezig condities werden beide coaches
als even verantwoordelijk beoordeeld (M = 4.0, F(1,144) < 1). In de Nega-
tief condities werd de actieve coach als minder verantwoordelijk beoordeeld
dan de inactieve coach (Mactief] = 3.2, Minactief] = 5.2, F(1,144) =
37.76, p < .001). In de Winst condities vonden we dat de actieve coach als
verantwoordelijker werd beoordeeld in de Afwezig (Mactiefl = 5.2, Min-
actiefl = 4.2, F(1,144) = 9.07, p < .01), en Negatief (Mactiefl = 5.2, Min-
actief] = 3.9, F(1,144) = 15.81, p < .001) condities. In de Positief conditie
was het verschil in dezelfde richting, maar niet significant (Mactief] = 4.7,
Minactiefl = 4.4, F(1,144) = 1.18). Dit patroon duidt erop dat bij negatieve
uitkomsten (verlies) informatie over de voorgeschiedenis meer invloed
heeft. Geconcludeerd kan worden dat de manipulaties geslaagd zijn.

Spijt en blydschap. De gemiddelde antwoorden op de vraag wie er meer
spijt voelt na verlies staan afgebeeld links in Tabel 2. De resultaten van dit
experiment repliceren die van Experiment 1. Er werd meer spijt voor actie
gevonden in de Positief conditie, X2(1) = 21.16, p < .001, en in de Afwezig
conditie, X2(1) = 6.76, p < .01. In de Negatief conditie gaven de deelne-
mers meer spijt voor inactie aan, X2(1) = 11.56, p < .001. Rechts in Tabel
3 staan de antwoorden op de vraag wie er meer blijdschap voelt na winst.
De deelnemers rapporteren in alle drie de condities meer blijdschap als er
gewonnen wordt na actie (Positief, X2(1) = 6.76, p < .01; Afwezig, X2(1) =
17.64, p < .001; Negatief, X2(1) = 4.84, p < .03). Zoals voorspeld heeft
Voorgeschiedenis wel effect in de Verlies condities en niet in de Winst
condities.

3



Tabel 2:

76

Percentage (tussen haakjes het aantal proefpersonen), dat
meer spijt (bij verlies) of meer blijdschap (bij winst) aan-
geeft na actie of inactie aangeeft in Experiment 2.

UnKOMST VERLIES WINST
Voorgeschiedenis positief afwezig negatief positief afwezig negatief

Steen land

(actie) 96%(24) 76%(19) 16%(4) 76%(19) 92%(23)72%(18)
Straathof
(inactie) 4%(1) 24%(6) 84%(21) 24%(6) 8%(2) 28%(7)

Affectieve reacties. De gemiddelde antwoorden op de vraag hoe slecht of
goed beide coaches zich voelen staan afgebeeld in Tabel 3. Deze werden
geanalyseerd in een 3 (Voorgeschiedenis: Positief, A fwezig vs. Negatiel)
2 (Uitkomst: Winst vs. Verlies) x 2 (Beslissing: Actie vs. Inactie) ANOVA,
waarin Beslissing een binnenproefpersonenfactor was. De coaches die ge-
wonnen hadden voelden zich beter dan de coaches die verloren hadden,
hetgeen tot uiting kwam in een hoofdeffect voor Uitkomst, F(I,144) =
324.04, p < .001. Het hoofdeffect van Beslissing geeft aan dat over het
algemeen de actieve coach (Steenland) zich beter voelt dan de inactieve
coach (Straathof), F(1,144) = 4.97, p < .03. Ook leverde de analyses signifi-
cante interacties voor Voorgeschiedenis x Beslissing, F(2,I44) 8.15, p <
.001, Voorgeschiedenis x Uitkornst , F(2,144) = 3.25, p < .05, Uitkomst x
Beslissing, F(1,144) = 10.03, p < .01, en Voorgeschiedenis x Uitkomst x
Beslissing, F(2,144) = 5.24, p < .01. Belangrijker zijn de toetsen voor het
verschil tussen actie en inactie in de verschillende condities. De resultaten
van deze toetsen zijn af te lezen in Tabel 3. Per kolom verschilt de affectie-
ve reactie na actie van die na inactie als beide een verschillende index heb-
ben (F's < 5.9, p's< .02).

Om te toetsen of de affectieve reacties na winst extremer zijn dan de af-
fectieve reacties na verlies, zoals we voorspelden op grond van de positivity
bias, hebben we de scores gehercodeerd zodat deze extremiteit aangeeft.
Hiervoor hebben we de afstand vanaf het neutrale midden van de schaal ge-
nomen. Deze analyse leverde het voorspelde hoofdeffect voor Uitkomst op,
F(I,144) = 70.28, p < .001, dat aangeeft dat positieve emoties na een posi-
tieve uitkomst nicer positief zijn dan negatieve emoties na een negatieve
uitkomst negatief zijn.

x

=
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Tabel 3: Affectieve reactie na actie of na inactie in Experiment 2.

UITKOMST VERLIES WINST

Voorgeschiedenis positief afwezig negatief positief afwezig negatief

Steen land
(actie) 3.0' 3.0a 3.8b 5.6' 6.4b 6.4b

Straathof
(inactie) 3.9b 3.4' 2.8' 5.3a 5.6 5.7'

Noot: Affectieve reactie is gemeten op een zevenpuntsschaal, lopend van
slecht (I) naar goed.(7).
Per kolom verschillen gemiddelden met een verschillende index significant
van elkaar.

Algemene Discussie

In dit hoofdstuk beargumenteren wij dat het actor-effect, meer spijt na actie,
gerelateerd is aan waargenomen verantwoordelijkheid voor de uitkomst.
Over het algemeen voelen mensen zich verantwoordelijker voor uitkomsten
die door acties veroorzaakt worden dan voor uitkomsten die door inactie
veroorzaakt worden. In twee scenario-experimenten lieten we zien dat in
sommige situaties mensen meer verantwoordelijk zijn voor inactie. In deze
gevallen werd er ook meer spijt gerapporteerd voor inactie dan voor actie.
Deze situaties werden gecreeerd door de proefpersonen inzicht te geven in
de voorgeschiedenis die de actoren in het scenario hadden voordat ze beslo-
ten wel of niet tot actie over te gaan.

In Experiment 2 richtten we ons op zowel spijt na negatieve uitkomsten
als blijdschap na positieve uitkomsten. Redenerend vanuit de attributietheo-
rie voorspelden we dat informatie over de voorgeschiedenis vooral van
invloed zou zijn na negatieve uitkomsten, omdat mensen in die gevallen
meer informatie gebruiken om tot verantwoordelijkheidsoordelen te komen.
Na positieve uitkomsten zou deze informatie minder invloed moeten heb-
ben. Spijt zou daarom wel door voorgeschiedenis beInvloed moeten worden,
maar blijdschap niet. Ook redeneerden wij dat na positieve uitkomsten er
meer interne attributies gemaakt zouden worden, hetgeen tevens zou resulte-
ren in extremere affectieve reacties. Voor beide voorspellingen werd onder-
steuning gevonden.

De bevindingen die in dit hoofdstuk worden gerapporteerd komen over-
een met een attributietheoretische verklaring van affectieve reacties op be-
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slissingen (Zeelenberg et al., 1994, 1995). Het is echter onduidelijk of ze
ook door normtheorie (Kahneman & Miller, 1986) verklaard kunnen wor-
den. Tot nu toe is er wel ondersteuning gevonden voor de voorspellingen
van normtheorie, maar slechts anekdotische bewijzen voor het door norm-
theorie veronderstelde proces. De resultaten van Experiment 1 en 2 zouden
verklaard kunnen worden door aan te nemen dat in het geval van een nega-
tieve voorgeschiedenis inactie meer tot contrafactisch denken aanzet dan
actie. Normtheorie biedt echter geen verklaring waarom dit voor positieve
uitkomsten niet zo is.

Het huidige onderzoek betreft affectieve reacties op uitkomsten. Onder-
zoek uit de besliskunde laat zien dat mensen voordat ze een keuze maken
rekening houden met de mogelijke affectieve gevolgen van hun keuze (Zee-
lenberg, Beattie, van der Pligt, & de Vries, 1996). Toekomstig onderzoek
zou zich dan ook kunnen richten op hoe de verschillende affectieve gevol-
gen van actie en inactie geanticipeerd worden en het keuzeproces beInvloe-
den (Ritov & Baron, 1990). Het eerder aangehaalde onderzoek uit de spel-
theoretische hoek demonstreert dat ook bij het maken van keuzes voor actie
of inactie mensen zich laten leiden door de voorgeschiedenis. Wij suggere-
ren dat geanticipeerde affectieve reacties dat verschijnsel kunnen verklaren.
Als mensen weten dat ze in een bepaalde situatie meer spijt hebben als ze
geen actie ondernomen hebben om de situatie te verbeteren, dan als ze er in
ieder geval alles aan gedaan hebben, zullen ze geneigd zijn actie te onder-
nemen.

Noten

1. Het actor-effect (zie Landman, 1987), een verschil in intensiteit van
emotionele reacties op uitkomsten na actie of inactie, dient niet verward
te worden met het actor-observor effect (Jones & Nisbett, 1972), de
neiging om eigen gedrag meer aan situationele factoren toe te schrijven
en andermans gedrag aan stabiele persoonskenmerken toe te schrijven.
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