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Samenvatting
Afbeeldingen van dunne modellen in de media zorgen voor een toename van de lichaamsontevredenheid,
objectified body consciousness en sociale vergelijking van vrouwen. Deze negatieve effecten worden in
verband gebracht met het ontstaan van extreem lijngedrag en eetstoornissymptomen. Het is daarom van
belang deze effecten te reduceren. In dit onderzoek is gekeken of een informatief label deze effecten kan
reduceren. Dit is getest door middel van een experimenteel post-test only design (N = 116) met drie condities
(conditie 1 = neutraal, conditie 2 = normaliserend, conditie 3 = informatief label), waarbij naar het verschil op
drie effecten werd gekeken (lichaamsontevredenheid, OBC en sociale vergelijking). Het neutrale label
fungeerde hierbij als de controlegroep. Respondenten werden blootgesteld aan afbeeldingen van dunne
modellen met één van de drie labels, waarbij een cover story het werkelijke doel van het onderzoek verhulde.
Uit de resultaten van het onderzoek bleek echter dat een informatief label de negatieve effecten van
afbeeldingen van dunne modellen niet kan reduceren.
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Inleiding
Het ideale lichaamsbeeld van vrouwen is door de eeuwen heen sterk veranderd. In de 17e eeuw was een
e

voluptueus, mollig lichaam het ideaalbeeld (Grogan, 2008), maar sinds de 20 eeuw is dit ideaalbeeld een
stuk magerder. Een voorbeeld hiervan is terug te zien bij de modellen in de Playboy en deelneemsters aan de
Miss Amerikaverkiezingen die dunner zijn geworden; een significante trend naar een dunner
schoonheidsideaal (Garner, Garfinkel, Schwarz, & Thompson, 1980). Het gebruik van dunne modellen door
de media heeft echter negatieve psychische gevolgen. Zo blijkt uit een meta-analyse van 25 onderzoeken
van Groesz, Levine en Murnen (2002) dat het dunne schoonheidsideaal, dat de massamedia promoten, een
toename creëert van de lichaamsontevredenheid, sociale vergelijking en objectified body consciousness
onder vrouwen.
Lichaamsontevredenheid houdt de negatieve attitude ten aanzien van het eigen lichaam in (Slade,
1994). Sociale vergelijking is volgens de Social Comparison Theory (Festinger,1954) dat een individu zichzelf
vergelijkt met een ander persoon. Sociale vergelijking op het gebied van het uiterlijk is de mate waarin men
zijn of haar uiterlijk vergelijkt met een aantrekkelijker persoon en zichzelf als negatiever beoordeelt
(Wertheim, Paxton, & Blaney, 2004). Bij objectified body consciousness ziet een persoon de eigen fysiek
vanuit het perspectief van een ander (Fredrickson & Roberts, 1997). Een toename hiervan zorgt voor een
toename van negatieve emoties (Strauman & Higgins, 1987).
Wereldwijd leeft het debat over het gewicht van modellen in de media, waardoor het huidige
onderzoek maatschappelijk relevant zal zijn. Het uiterlijk heeft volgens het bekende People Magazine (SheffCahan & Tauber, 2007) steeds meer invloed op de maatschappij; het gebruik van extreem dunne modellen in
de media creëert een dun schoonheidsideaal, wat behalve tot psychische gevolgen, tevens kan leiden tot
verdergaande dramatische effecten in de hele westerse wereld. Zo ondervonden Harrison, Taylor en Marske
(2006) dat vrouwentijdschriften, die het dunne schoonheidsideaal promoten, een indirecte oorzaak zijn van
eetstoornissymptomen bij vrouwen. Ook het Landelijk Kenniscentrum van Kinder- en Jeugdpsychiatrie (2012)
beaamt dat blootstelling aan dunne modellen een indirecte oorzaak kan zijn van eetstoornissen. Zij geeft
vooral de relatie aan tussen het voor waar aannemen van reclameboodschappen en het ontstaan van een
dun schoonheidsideaal. Het ontwikkelde ideaal heeft daarbij mogelijk een negatief beeld van het eigen
lichaam en extreem lijngedrag tot gevolg.
Innovatieve technologieën die een model er digitaal slanker uit kunnen laten zien, dragen bij aan het
creëren van een dun schoonheidsideaal; zo is in de fotocampagne van Ralph Lauren uit 2009 een model zo
extreem bewerkt, dat haar taille en heupen smaller waren dan haar hoofd (Daily Mail, 2009). Israël legt een
verband tussen het aantal eetstoornissen en de blootstelling aan dit dunne schoonheidsideaal. Op 21 maart
2012 komt het land met een nieuwe wet die voorschrijft dat er op foto’s van modellen door middel van een
informatief label moet worden aangegeven of de foto is bewerkt om het model er slanker uit te laten zien.
Tevens staat deze wet modellen met een BMI lager dan 18,5 niet meer toe te werken. Israël is het eerste land
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dat haar mode-industrie dwingt geen gebruik te maken van extreem dunne modellen (Jacobs, 2012). Hiermee
wil Israël het aantal eetstoornissen in het land tegengaan (Reuters, 2012).
Onderzoeken van Harrison et al. (2006) en Veldhuis, Konijn en Seidell (2011) veronderstellen dat het
gebruik van informatielabels bij afbeeldingen van dunne modellen de negatieve effecten op de massa
verminderen. Zo onderzochten Harrison et al. (2006) de effecten van informatieve teksten bij afbeeldingen
van mensen, die aan het dunne schoonheidsideaal voldoen, op het eetgedrag. Zij kwamen tot de conclusie
dat vrouwen hun voedselinname in de aanwezigheid van andere vrouwen verminderden na blootstelling aan
afbeeldingen met overeenkomende teksten (slank model en een tekst over sport- en eetgedrag) en
afbeeldingen zonder tekst. Het onderzoek van Veldhuis et al. (2011) richtte zich op het effect van
informatielabels bij afbeeldingen van dunne modellen in de media op de lichaamsontevredenheid, sociale
vergelijking en objectified body consciousness. In het experimentele onderzoek werden afbeeldingen van
dunne modellen met ofwel een informatief, ofwel een normaliserend label aan de respondenten getoond. Een
informatief label informeerde de respondenten over het feit dat het model ondergewicht heeft. Het
normaliserende label gaf aan dat het model een normaal gewicht heeft. Uit dit onderzoek bleek dat bij een
informatief label de objectified body consciousness, lichaamsontevredenheid en sociale vergelijking werd
verminderd. Deze negatieve effecten waren bij een normaliserend label groter. De conclusie van Veldhuis et
al.(2011) is dat een informatielabel de negatieve effecten van het in de media gepromote dunheidsideaal kan
reduceren.
Ondanks deze conclusie en de voorbeeldfunctie van Israël in het hanteren van deze labels om het
aantal eetstoornissen te verminderen, wordt het gebruik van informatielabels nog niet breed toegepast. Het
aantal onderzoeken dat zich heeft gericht op het reduceren van de effecten van informatielabels bij dunne
modellen op de lichaamsontevredenheid, objectified body consciousness en sociale vergelijking is beperkt.
Het onderzoek van Veldhuis et al. (2011) is één van de weinige onderzoeken op dit gebied. Aan dit
onderzoek zit echter een aantal beperkingen. Zo ontbreekt een controlegroep waarmee resultaten vergeleken
kunnen worden. Veldhuis et al. (2011) wijzen op deze beperking en geven advies om in toekomstig
onderzoek een neutrale conditie toe te voegen.
In navolging van deze aanbeveling is het daarom zowel wetenschappelijk als maatschappelijk
relevant om vervolgonderzoek te doen naar de effecten van informatielabels bij afbeeldingen van dunne
modellen op de lichaamsontevredenheid, objectified body consciousness en sociale vergelijking met
toevoeging van een neutrale conditie. Als toevoeging op het bestaande onderzoek van Veldhuis et al. (2011)
worden in het huidige onderzoek de resultaten van de condities informatief label (‘dit model heeft
ondergewicht’) en normaliserend label (‘dit model heeft een normaal gewicht’) vergeleken met een
controlegroep die blootgesteld wordt aan een neutrale conditie, waarbij er een neutraal label bij de afbeelding
getoond wordt. De onderzoeksvraag voor dit onderzoek luidt:
‘In hoeverre hebben een informatief en normaliserend label bij foto’s van dunne modellen in de media effect
op lichaamsontevredenheid, objectified body consciousness en de sociale vergelijking bij vrouwen? De
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resultaten van dit onderzoek zullen een basis vormen om in de toekomst aanbevelingen te kunnen doen om
de schadelijke invloed van afbeeldingen van dunne modellen in de media op vrouwen te reduceren door
middel van informatielabels.
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Informatielabels bij afbeeldingen van dunne modellen
Verscheidene onderzoeken hebben aangetoond dat de geïdealiseerde dunne vrouw, die wordt weergegeven
in de media, significant dunner is geworden in de afgelopen decennia (Silverstein, Perdue, Peterson & Kelly,
1986; Stice, Schupak-Neuberg, Shaw & Stein, 1994). Volgens Johnson, Tobin en Steinberg (1989)
representeert de geïdealiseerde dunne vrouw een onrealistische standaard van dunheid. Dit houdt in dat de
vrouw lang moet zijn, met smalle heupen, lange benen en een dun middel. Hierdoor wordt het verschil tussen
het ideaalbeeld en de gemiddelde vrouw steeds groter, wat het moeilijk maakt voor de gemiddelde vrouw om
aan dit ideaal te voldoen (Silverstein, et al., 1986; Stice, et al., 1994). Drie belangrijke componenten waar
dunne modellen onder andere effect op hebben bij vrouwen zijn lichaamsontevredenheid, sociale vergelijking
en objectified body consciousness.
Lichaamsontevredenheid is de negatieve attitude ten aanzien van het eigen lichaam (Slade, 1994).
De visie van Shaw en Stice (2002), die stellen dat lichaamsontevredenheid de negatieve subjectieve
beoordeling van het eigen lichaam is, sluit aan op die van Slade.
Vrouwen denken dat zij aantrekkelijker zijn, wanneer zij slank zijn (Grabe, Hyde & Ward, 2008).
Silverstein et al. (1986) beweren dat tijdschriften en films waarden overbrengen, waarbij ‘cultivatie’ zou
optreden. Vrouwen nemen het slanke schoonheidsideaal na deze continue blootstelling letterlijk over en zien
dit als beeld van de realiteit. Het slanke lichaam wordt voor hen normatief wat leidt tot ontevredenheid over
het eigen lichaam. Dit proces is gebaseerd op de cultivatietheorie van Gerbner (1969). Deze theorie beweert
dat men de waarden die op de televisie worden gepresenteerd overnemen in de werkelijke wereld. Daarnaast
stelt de social learning theorie van Bandura (1977) dat modellen in de media belangrijke bronnen zijn voor het
bereiken van persoonlijke gedragsverandering, zoals het streven naar een slanker lichaam.
De groei van advertenties en artikelen over diëten in vrouwentijdschriften gaat gepaard met de
toename van het ideale lichaamsbeeld dat in de media wordt afgebeeld (Wiseman, Gray, Mosimann &
Ahrens, 1992). Een van de eerste experimenten over het effect van dunne modellen in de media op het
lichaamsbeeld van jonge vrouwen was van Irving (1990). Hieruit is gebleken dat wanneer vrouwen dunne
modellen zien dit resulteert in een lager gevoel van eigenwaarde en minder tevredenheid over het eigen
gewicht dan bij het zien van vollere vrouwen. Uit het onderzoek van Stice en Shaw (1994) blijkt dat
blootstelling aan het dunne ideaalbeeld in de media grote effecten heeft op de lichaamsontevredenheid van
vrouwen. Deze resultaten zijn later ook bevestigd in het onderzoek van Ogden en Mundray (1996). Ook zij
stellen dat er meer lichaamsontevredenheid ontstaat bij vrouwen na het zien van dunne modellen in
tijdschriften in tegenstelling tot het zien van vrouwen met een gemiddeld postuur of afbeeldingen zonder
vrouwen. Jonge vrouwen vinden hun eigen lichaam vaak te dik na het zien van geïdealiseerde afbeeldingen
van hetzelfde geslacht (Lavine, Sweeney & Wagner, 1999)
Afbeeldingen met een ideaal lichaamsbeeld komen veel voor in fitness- en modetijdschriften. Deze
afbeeldingen gaan bijna altijd gepaard met teksten die uitleg geven aan de lezers over het krijgen van een fit
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lichaam. Deze teksten zijn overeenstemmend met de afbeeldingen (Malkin, Wornian & Chrisler, 1999).
Volgens Harrison et al. (2006) zal na blootstelling aan afbeeldingen van het ideale lichaamsbeeld, met
overeenkomende teksten (teksten over afvallen en sporten) en zonder teksten, discrepantie ontstaan tussen
de perceptie van het eigen lichaam en het ideaalbeeld. Dit verschil kan leiden tot ontevredenheid over het
eigen lichaam, waarna vaak het eetgedrag aangepast zal worden om af te vallen. In sommige gevallen kan
dit zelfs leiden tot eetstoornissen. Vrouwen die blootgesteld werden aan het ideale lichaamsbeeld met
incongruente tekst (irrelevante tekst) of die geen afbeelding gezien hadden ervoeren daarentegen geen
ontevredenheid over het eigen lichaam. Het meest recente onderzoek over afbeeldingen van dunne modellen
in combinatie met labels is van Veldhuis et al. (2011). Zij concluderen dat een normaliserend label bij
afbeeldingen van extreem dunne modellen de lichaamsontevredenheid van vrouwen groter is dan bij het
gebruik van een informatief label. Op basis van deze resultaten is de eerste hypothese opgesteld:
H1. Bij het zien van een afbeelding met een dun model en een normaliserend label (‘dit model heeft een
normaal gewicht’) wordt de lichaamsontevredenheid groter dan bij een afbeelding met een neutraal label.
Een normaliserend label vertelt de lezer dat het dunne lichaam normaal is. Maar wat gebeurt er als de
lezer verteld wordt dat het model te dun is door middel van een informatief label? In het onderzoek van Slater,
Tiggemann, Firth & Hawkins (2012) hadden de vrouwen die een afbeelding te zien kregen met een
informatief label (‘dit model is bewerkt’) minder lichaamsontevredenheid dan vrouwen die een afbeelding te
zien kregen zonder label. De labels werkten als een herinnering dat de afbeelding niet realistisch was en
daardoor geen aanleiding voor hen gaf om ontevreden te worden over het eigen lichaam of om naar dit beeld
te streven. Daarnaast concluderen Veldhuis et al. (2011) dat er een lagere mate van lichaamsontevredenheid
bij deelnemers ontstaat bij het zien van een extreem dun model met een informatief label. De tweede
hypothese luidt dan ook als volgt:
H2. Bij het zien van een afbeelding met een dun model en een informatief label (‘dit model heeft
ondergewicht’) wordt de lichaamsontevredenheid minder dan bij een afbeelding met een neutraal label.
Een tweede belangrijk component waar in dit onderzoek aandacht aan wordt besteed is sociale
vergelijking. In een experiment waarbij deelnemers aangemoedigd werden om zichzelf te vergelijken met
modellen werd er duidelijk dat de hoeveelheid sociale vergelijking de relatie verklaarde tussen de negatieve
emoties zoals lichaamsontevredenheid en blootstelling aan media (Tiggemann & McGill, 2004). Dit onderzoek
is gebaseerd op de Social Comparison Theory van Festinger (1954). Sociale vergelijking op het gebied van
uiterlijk zorgt voor een negatieve zelfevaluatie door opwaartse sociale vergelijking. Hierbij vergelijken vrouwen
hun eigen uiterlijk met iemand die in hun ogen aantrekkelijker is (Wertheim, Paxton, & Blaney, 2004).
Wanneer het individu niet aan de ideale standaard van de ander voldoet zal zij het eigen uiterlijk negatiever
evalueren en ontstaat er ontevredenheid (Thompson & Heinberg, 1999). Richins (1991) ondervond in zijn
onderzoek naar advertenties dat vrouwelijke studenten hun eigen aantrekkelijkheid regelmatig vergelijken met
dat van de modellen in advertenties. Een meerderheid van de vrouwen tussen de acht en achttien jaar oud
vergelijkt zichzelf met modellen in advertenties van modebladen (Martin & Kennedy, 1993, 1994). Tijdens het
onderzoek van Martin en Gentry (1997) werden meisjes geïnstrueerd om het eigen lichaam te vergelijken met
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het lichaam van slanke modellen. Het resultaat hiervan was dat zij zich daarna minder fysiek aantrekkelijk
voelden. Anderzijds werden meisjes geïnstrueerd om na te denken over slanke modellen op een manier om
zichzelf te inspireren of hun eigen perceptie te verbeteren. Vervolgens bleek dat deze meisjes het eigen
uiterlijk als aantrekkelijker beoordeelden na het zien van de modellen. Een mogelijke verklaring zou kunnen
zijn dat de meisjes zich minder aantrekkelijk voelen nadat het ideaalbeeld bevestigd wordt in de media.
Al deze bevindingen wijzen erop dat veel meisjes en vrouwen zich sociaal vergelijken bij het zien van
een dun model. Er is echter nog weinig onderzoek gedaan naar de combinatie van afbeeldingen met dunne
modellen en het toepassen van informatielabels om de effecten van het zien van dunne modellen te
reduceren. Uit een recent onderzoek van Veldhuis et. al (2011) blijkt dat de hoogste mate van sociale
vergelijking ontstaat bij de deelnemers die geconfronteerd worden met een extreem dun model en een
normaliserend label (‘dit model heeft een normaal gewicht’) in tegenstelling tot het zien van een gemiddeld
gewicht met een normaliserend label. De derde hypothese luidt dan ook als volgt:
H3. Bij het zien van een afbeelding met een dun model en een normaliserend label (‘dit model heeft een
normaal gewicht’) wordt de sociale vergelijking groter dan bij een afbeelding met een neutraal label.
In het onderzoek van Slater et al. (2012) had een informatief label niet alleen effect op de
lichaamsontevredenheid van vrouwen, maar ook op de sociale vergelijking. Een label werkte als een
herinnering dat de afbeelding niet realistisch was en daardoor niet relevant voor vrouwen om zich ermee te
vergelijken. Posavac, Posavac en Weigel (2001) hebben door middel van een experiment onderzocht hoe
sociale vergelijking, tijdens het zien van afbeeldingen van modellen, verminderd kan worden bij vrouwen. De
experimentele groep kreeg vooraf een interventie. De interventie hield in dat de deelnemers vooraf informatie
kregen over modellen, zodat zij gezien werden als ongelijksoortige anderen. Dit creëert een ongeschikte
vergelijkingsstandaard. De resultaten wezen uit dat de vrouwen die vooraf een interventie kregen minder
sociale vergelijking vertoonden dan de controle groep. Daarnaast is uit het onderzoek van Veldhuis et al.
(2011) gebleken dat er minder sociale vergelijking ontstond bij deelnemers die een extreem dun model te zien
kregen met een informatief label. Dit in tegenstelling tot de deelnemers die blootgesteld werden aan een
afbeelding van een extreem dun model met een normaliserend label. De vierde hypothese luidt dan ook als
volgt:
H4. Bij het zien van een afbeelding met een dun model en een informatief label (‘dit model heeft
ondergewicht’) wordt de sociale vergelijking minder dan bij een afbeelding met een neutraal label.
Een derde belangrijk effect bij het zien van afbeeldingen met dunne modellen is objectified body
consciousness. Dit houdt in dat meisjes en vrouwen zichzelf fysiek zien vanuit het perspectief van de
waarnemer (Fredrickson, & Roberts, 1997). Zij hebben de ervaring behandeld te worden als ‘een lichaam’ dat
er voornamelijk is om anderen te plezieren. In de onderzoeken van (Martin & Kennedy, 1993; Shaw & Waller,
1995) wordt geconcludeerd dat het lichaam van de vrouw vaak het doelwit is van objectificatie in
vrouwentijdschriften. Zij worden, in vergelijking tot mannen, voornamelijk afgebeeld met de focus op het
lichaam. Deze focus kan onder vrouwen leiden tot objectificatie van het eigen lichaam. Wanneer de werkelijke
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zelfperceptie verschilt van het ideaalbeeld zullen zij emotioneel leed, zoals angst of depressies ervaren
(Strauman & Higgins, 1987) en kan dit zelfs leiden tot eetstoornissen (Fredrickson & Roberts, 1997). In het
onderzoek van Harrison & Fredrickson (2003) kregen de deelnemers een korte video te zien van mensen die
aan het sporten waren. Na het zien van deze video bleek de objectified body consciousness het grootst te zijn
bij de vrouwen. Eveneens hadden de deelnemers in het onderzoek van Harper en Tiggemann (2008), dat
specifiek gericht was op vrouwen, meer objectified body consciousness nadat zij waren blootgesteld aan
afbeeldingen van dunne modellen in tegenstelling tot de controle afbeeldingen. Daarnaast concluderen
Veldhuis et. al (2011) dat een afbeelding van een dun model met een normaliserend label (‘dit model heeft
een normaal gewicht’) bij vrouwen het hoogste niveau van objectified body consciousness creëerde in
tegenstelling tot een informatief label dat aangaf dat het model ondergewicht had. De vijfde hypothese luidt
dan ook als volgt:
H5. Bij het zien van een afbeelding met een dun model en een normaliserend label (‘dit model heeft een
normaal gewicht’) wordt de objectified body consciousness groter dan bij een afbeelding met een neutraal
label.
Volgens Sinclair (2006) zou de objectified body consciousness gereduceerd kunnen worden wanneer
men afbeeldingen van slanke vrouwen deconstrueert en zo probeert te achterhalen wat de verschillende
methodes zijn die de massamedia gebruiken om negatieve gevoelens te provoceren bij vrouwen. Met andere
woorden: wanneer men zou weten waarom dunnen modellen afgebeeld worden en wat de achterliggende
ideeën hiervan zijn, dan zou dit minder effect hebben op de objectified body consciousness. McKinley (1998)
toonde aan dat objectified body consciousness verantwoordelijk is voor de ontevredenheid van vrouwen over
hun lichaam. Echter, wanneer objectified body consciousness beheerst wordt, heeft dit voor vrouwen minder
invloed op hun lichaamsontevredenheid. Eerder is geconcludeerd dat het toepassen van een informatief label
bij afbeeldingen van dunne modellen de lichaamsontevredenheid van vrouwen reduceert ten opzichte van
afbeeldingen zonder labels of normaliserende labels. Of dit ook een direct effect heeft op objectified body
consciousness is nog maar weinig onderzocht. Een recent onderzoek dat het directe verband wel heeft
onderzocht is van Veldhuis et al. (2011). In dit onderzoek is aangetoond dat een afbeelding van een dun
model met een informatief label een minder heftig effect op de objectified body consciousness van vrouwen
heeft dan een normaliserend label. Een mogelijkheid om de mate van objectified body consciousness te
beheersen zou behaald kunnen worden door het toevoegen van een informatief label. De laatste hypothese
luidt als volgt:
H6. Bij het zien van een afbeelding met een dun model en een informatief label (‘dit model heeft
ondergewicht’) wordt de objectified body consciousness minder dan bij een afbeelding met een neutraal label.
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Figuur 1 geeft het model van dit onderzoek weer waarin de effecten van informatielabels bij afbeeldingen van
dunne modellen op vrouwen worden weergegeven.

Figuur 1. Onderzoeksmodel
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Methoden
Deelnemers en design
Dit onderzoek was gericht op vrouwen. Door middel van gelegenheidssteekproef werden zij
geselecteerd en benaderd via verschillende social media en e-mail met de vraag om vrijwillig mee te doen
aan het onderzoek. Via sociale media werd een algemene oproep gedaan en per e-mail werden individuen
persoonlijk benaderd. Naar schatting zijn 978 personen benaderd, 223 participanten hebben de online
vragenlijst (zie appendix op pagina 30) gestart. Daarnaast is niet door alle participanten de vragenlijst volledig
ingevuld. Na het verwijderen van onvolledige en door mannen ingevulde vragenlijsten, bleven 116 bruikbare
vragenlijsten over. Bij twee participanten is er sprake van missing values bij de variabele ‘lengte’. Ondanks
deze ontbrekende getallen is besloten om de participanten toch in het onderzoek op te nemen, omdat de
participanten de rest van het onderzoek wel volledig hebben ingevuld.
De leeftijd van de onderzoekspopulatie varieerde van 18 tot en met 55 jaar. De gemiddelde (M)
leeftijd van de participanten is 25.85 jaar met een standaard deviatie van 7.12. In verband met de aard van
het onderzoek werden ook het gewicht en de lengte gevraagd. De gemiddelde lengte was 170.65 cm, met
een standaard deviatie van 6.35. Het gemiddelde gewicht was 62.89 kg, met een standaard deviatie van
9.72. Aan de hand van deze cijfers is het gemiddelde BMI berekend: 21,5. Een gezonde BMI ligt tussen de
18,5 en 24,9 (Body Mass Index – BMI, 2012). De gemiddelde Nederlandse vrouw tussen de 30 en de 59 jaar
heeft een gemiddeld BMI van 25,5 (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, 2011). Het
opleidingsniveau van de participanten ligt boven het landelijk gemiddelde; 48,3% van de participanten heeft
als hoogst voltooide opleiding een hbo- en 27,6% heeft een universitaire opleiding afgerond
(“Beroepsbevolking; kerncijfers”, 2012), terwijl het landelijk gemiddelde van vrouwen met een afgeronde hboof universitaire opleiding in 2011 27% was (‘Beroepsbevolking; behaalde onderwijs naar herkomst, geslacht
en leeftijd’, 2012).
Om generaliserende uitspraken te kunnen doen over de populatie, geldt er enerzijds het criterium dat
een minimum aantal van 90 participanten (30 per conditie) nodig is (Van der Bunt, 2010). Aan dit criterium is
met een nettorespons van 116 vragenlijsten voldaan. Doorslaggevender is echter het criterium dat alle
vrouwen in de populatie evenveel kans hebben om in de steekproef te vallen (Van Der Kaap, 2008). Doordat
enkel vrouwen in het eigen netwerk zijn benaderd, geeft de steekproef geen representatief beeld van de
populatie. Het eigen netwerk bestond voornamelijk uit vrouwen tussen de 18 en 30 jaar en is hoog opgeleid.
Daarnaast is een groot deel van de benaderde vrouwen werkzaam als model. Dit gegeven zou invloed
kunnen hebben op hun visie op andere modellen. Uitspraken die op basis van dit onderzoek gedaan worden
gelden daarom enkel voor de onderzoekspopulatie. Resultaten van dit onderzoek geven echter wel een
indicatie van de invloed van labels bij afbeeldingen van dunne modellen op de lichaamsontevredenheid,
objectified body consciousness (hierna: OBC) en sociale vergelijking van vrouwen.
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Het onderzoek betreft een experimenteel post-test only design met drie condities (conditie 1 =
neutraal, conditie 2 = normaliserend, conditie 3 = informatief label), waarbij tussen de groepen werd gekeken
naar drie effecten (lichaamsontevredenheid, OBC en sociale vergelijking). Het neutrale label fungeerde hierbij
als de controlegroep.

Procedure en stimulusmateriaal
Het onderzoek begon met een introductie, waarbij gebruik is gemaakt van een cover story. Dit is bewust
gedaan, zodat de participanten niet beïnvloed zouden worden en geen sociaal wenselijke antwoorden zouden
geven. Participanten is verteld dat de enquête tot doel had er achter te komen wat de mening van vrouwen is
over modellen.
De participanten kregen tijdens het onderzoek één volledig in kleur gedrukte afbeelding van een dun
model in bikini te zien.

Figuur 1:
Informatief label

Figuur 2:
Normaliserend label

Figuur 3:
Neutraal label

De afbeelding van het model is vooraf getest (Veldhuis et al., 2011), onder twintig meisjes tussen de 10 en 16
jaar, op mate van aantrekkelijkheid en slankheid. Aantrekkelijkheid bleek geen invloed te hebben op hoe haar
slankheid werd beoordeeld. Op de afbeelding van het model stond een informatief (“dit model heeft
ondergewicht”), normaliserend (“dit model heeft een normaal gewicht”) of neutraal label (“bikini € 49,95”)
afgedrukt. De rest van de afbeelding bevatte geen tekst. Na blootstelling aan één van de drie condities
kregen de participanten dezelfde vragen voorgelegd. De eerste vijf vragen bestonden uit vragen die de
betrouwbaarheid van de manipulatie achteraf controleren. In het meest gunstige geval wordt het model door
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alle respondenten even aantrekkelijk, dun, in vorm, mooi en ideaal bevonden. Daarna volgden er 44
stellingen die de drie effecten van het stimulusmateriaal maten. Er is geen gebruik gemaakt van een pre-test.

Metingen
Lichaamsontevredenheid
Lichaamsontevredenheid is gemeten aan de hand van de ‘Eating Disorder Inventory’ (Garner, Olmstead &
Polivy, 1983). Deze schaal is vertaald vanuit het Engels naar het Nederlands. De schaal betreft een
zespuntsschaal, waarbij 1 = nooit, 2 = zelden, 3 = soms, 4 = vaak, 5 = heel vaak, 6 = altijd geldt. Het concept
lichaamsontevredenheid is gemeten door middel van negen stellingen, zoals “Ik vind dat mijn buik te dik is”
en “Ik vind dat mijn dijen te dik zijn” (voor een totaaloverzicht van de stellingen, zie appendix).
Voor een interpretatie van het aantal factoren binnen de Eating Disorder Inventory-schaal is een
factoranalyse (principale componenten analyse) met orthogonale rotatie (varimax) met Kaiser normalization
op de variabele lichaamsontevredenheid toegepast. Uit de analyse van de negen items blijkt dat
lichaamsontevredenheid uit twee factoren bestaat. Uit theoretische overwegingen is echter besloten dat, in
lijn met de Eating Disorder Inventory-schaal van Garner et al. (1983), wordt vastgehouden aan één factor om
de lichaamsontevredenheid te meten.
De items werden samengevoegd tot één schaal. Na ompoling van vraag 3, 4, 5, 7 en 9 (zie appendix
op bladzijde 30), konden de items worden samengevoegd tot een mean index (α=.86). Het gevoel van
lichaamsontevredenheid onder de participanten bleek middelmatig te zijn (M = 3.36, SD = .90).

Sociale vergelijking
Sociale vergelijking is gemeten aan de hand van de ‘Development and Validation of the Sociocultural Attitude
Towards Appearance Questionnaire’ (Heinberg, Thompson & Stormer, 1995). Ook deze schaal is vanwege
de Nederlands sprekende onderzoekspopulatie vertaald vanuit het Engels naar het Nederlands. De schaal
betreft een vijfpuntsschaal, waarbij geldt dat 1 = helemaal mee oneens, 2 = mee oneens, 3 = neutraal, 4 =
mee eens en 5 = helemaal mee eens. De mate van sociale vergelijking is gemeten door middel van twaalf
stellingen, zoals “ik vind dat kleding beter staat op dunne modellen” en “ik heb de neiging mijn lichaam te
vergelijken met mensen in tijdschriften en op tv”. De items werden samengevoegd tot één schaal. Na
ompoling van vraag 4, 6 en 10 (zie appendix op bladzijde 33), konden de items worden samengevoegd tot
een mean index (α=.73). Het gevoel van sociale vergelijking onder de participanten bleek gemiddeld te zijn
(M = 3.06, SD = .52).

Objectified body consciousness
Voor een interpretatie van het aantal factoren binnen de schalen die de OBC meten, is een factoranalyse
(principale componenten analyse) met orthogonale rotatie (varimax) met Kaiser normalization op de variabele
toegepast. Uit de analyse van de 24 items van OBC bleken negen factoren het Kaiser’s criterium van een
grotere eigenvalue dan 1 te overstijgen. Dit betekent dat OBC uit negen verschillende factoren bestaat. Bij het
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gebruik van het Kaiser’s criterium is echter vaak kans op overschatting van het aantal verschillende factoren
binnen een schaal (Field, 2008). Daarnaast geeft de screeplot aan dat OBC uit drie factoren bestaat. Dit sluit
aan bij de theorie van de The objectified body consciousness scale (McKinley & Hyde, 1996), waarin tevens
sprake is van drie subschalen. Tot slot maken ook de geroteerde factorladingen (zie tabel 1: ‘Geroteerde
factorladingen OBC’ in de appendix op pagina 45) duidelijk dat OBC uit drie factoren bestaat. Daarom is de
keuze gemaakt om drie factoren te gebruiken om OBC te meten. De indeling van de items is overgenomen
van de bestaande schaal van McKinley en Hyde (1996).
OBC is gemeten aan de hand van de ‘Objectified Body Consciousness Scale’ (McKinley & Hyde,
1996). Ook deze schaal is vanwege de Nederlands sprekende onderzoekspopulatie vertaald vanuit het
Engels naar het Nederlands. De schaal betreft een zespuntsschaal, waarbij geldt dat 1 = helemaal mee
oneens, 2 = mee oneens, 3 = beetje mee oneens, 4 = beetje mee eens, 5 = mee eens en 6 = helemaal mee
eens. Het concept OBC is gemeten door middel van 24 stellingen, die onderverdeeld zijn in drie subschalen.
De drie subschalen zijn de surveillance scale (voorbeeld van een item is: “gedurende de dag denk ik vaak
aan hoe ik eruit zie”), body shame scale (voorbeeld van een item is: “ik schaam me wanneer ik niet mijn best
heb gedaan om er goed uit te zien”) en control scale (voorbeeld van een item is: “ik kan mijn gewenste
gewicht bereiken, als ik maar hard genoeg probeer”).
De items werden per subschaal samengevoegd tot een mean index. Na ompoling van vraag 5 en 6
(zie appendix op bladzijde 30) voor de surveillance scale, konden de items worden samengevoegd tot een
mean index (α=.75). De participanten ervoeren een gemiddeld gevoel van surveillance (M = 2.89, SD = .73).
Voor de body shame scale gold na ompoling van vraag 9, 10, 11, 12, 14 en 16 (zie appendix op bladzijde 31),
konden de items worden samengevoegd tot een mean index (α=.74). De participanten ervoeren een redelijk
hoog gevoel van body shame (M = 4.25, SD = .84). Door ompoling van vraag 17, 18, 20, 21, 22 en 24 (zie
appendix bop bladzijde 32) voor de control scale, konden de items worden samengevoegd tot een mean
index (α=.70). De participanten ervoeren een redelijk hoog gevoel van controle over hun eigen lichaam (M =
4.05, SD = .68).
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Resultaten
Manipulatiecheck
Door middel van een aantal vragen is met een tienpuntsschaal gecontroleerd op manipulatie van het
experiment. Hierbij is gecontroleerd of de modellen op de afbeelding zelf geen invloed hebben op het
experiment. In het meest gunstige geval hebben enkel de labels invloed op het experiment. Hoewel er
gecontroleerd is op manipulatie met een vijftal vragen, zijn slechts twee vragen meegenomen in de
manipulatiecheck, omdat deze vragen achteraf het meest relevant bleken. De vragen die zijn gebruikt zijn:
“Hoe zou u het afgebeelde model omschrijven?” (0 = heel erg dun, 10 = heel erg dik) en “Hoe zou u het
afgebeelde model omschrijven?” (0 = heel erg onaantrekkelijk, 10 = heel erg aantrekkelijk).
Uit de manipulatiecheck door middel van een one-way ANOVA blijkt dat er geen significant verschil
tussen de informatielabels en de waargenomen slankheid van het model bestaat (F(2, 113) = 1.44, p = .24).
Respondenten die werden blootgesteld aan een afbeelding van een model met een normaliserend label (M =
3.47, SD = 1.08), vonden het model even slank als respondenten die werden blootgesteld aan de afbeelding
met een informatief label (M = 3.38, SD = 1.21).
Ook wat betreft aantrekkelijkheid van het model is geen significant verschil waargenomen (F(2, 113)
= .72, p = .49): respondenten die werden blootgesteld aan een afbeelding van een model met een informatief
label (M = 7.08, SD = 1.80), beoordelen het model als even aantrekkelijk als respondenten die werden
blootgesteld aan een afbeelding van een model met een normaliserend label (M = 6.97, SD = 2.12).
Uit de manipulatiecheck blijkt dat enkel de labels op de afbeeldingen invloed hadden op het
experiment. De manipulatie is dus succesvol geweest.

Hypothesetoetsing
Uit de hypothesetoetsing door middel van een one-way ANOVA, blijkt dat er geen significante verschillen
waar te nemen zijn in de effecten (ervaren lichaamsontevredenheid, OBC en sociale vergelijking) op basis
van de manipulatie (afbeelding met een informatief-, normaliserend of neutraal label) waaraan de groepen
werden blootgesteld.

Lichaamsontevredenheid
In hypothese 1 werd voorspeld dat bij het zien van een afbeelding van een dun model met een normaliserend
label (conditie 2: ‘dit model heeft een normaal gewicht’) de lichaamsontevredenheid groter wordt, dan bij een
afbeelding van een dun model met een neutraal label (conditie 1: ‘bikini €49,95’). In hypothese 2 werd
voorspeld dat bij het zien van een afbeelding van een dun model met een informatief label (conditie 3: ‘dit
model heeft ondergewicht’) de lichaamsontevredenheid minder wordt dan bij een afbeelding van een dun
model met een neutraal label.
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Om deze hypotheses te toetsen is apart voor drie condities van de onafhankelijke variabele ‘soort’
label in combinatie met de afhankelijke variabele lichaamsontevredenheid een one-way ANOVA analyse
uitgevoerd. Hieruit bleek dat er geen significant verschil bestaat tussen de drie condities en het effect
lichaamsontevredenheid. De variantie tussen de condities en binnen de condities leidt niet tot significante
verschillen (F(2,113) = .07, p = .94). Omdat er geen significante verschillen zijn aangetroffen, is er niet
vervolgd met een contrastanalyse.
Hypothese 1 wordt verworpen: het zien van een afbeelding van een dun model met een
normaliserend label zorgt er niet voor dat de lichaamsontevredenheid groter wordt dan bij het zien van een
afbeelding van een dun model met een neutraal label. Hypothese 2 wordt tevens verworpen: bij het zien van
een afbeelding met een dun model met een informatief label wordt de lichaamsontevredenheid niet minder
dan bij het zien van een afbeelding van een dun model met een neutraal label.

Sociale vergelijking
In hypothese 3 werd voorspeld dat bij het zien van een afbeelding van een dun model met een normaliserend
label (‘dit model heeft een normaal gewicht’) de sociale vergelijking groter wordt dan bij het zien van een
afbeelding van een dun model met een neutraal label. In hypothese 4 werd voorspeld dat bij het zien van een
afbeelding van een dun model met een informatief label (‘dit model heeft ondergewicht’) de sociale
vergelijking minder wordt dan bij het zien van een afbeelding van een dun model met een neutraal label.
Om deze hypotheses te toetsen zijn apart voor de onafhankelijke variabelen normaliserend label en
het informatieve label een one-way ANOVA analyse uitgevoerd in combinatie met de afhankelijke variabele
sociale vergelijking. De variantie tussen de condities en binnen de condities leidt niet tot significante
verschillen (F(2,113) = .16, p = .85). Omdat er geen significante verschillen zijn aangetroffen, is er niet
vervolgd met een contrastanalyse.
Hypothese 3 wordt daarom verworpen; bij het zien van een afbeelding van een dun model met een
normaliserend label wordt de sociale vergelijking niet groter dan bij het zien van een afbeelding van een dun
model met een neutraal label. Hypothese 4 wordt tevens verworpen; bij het zien van een afbeelding van een
dun model met een informatief label wordt de sociale vergelijking niet minder dan bij het zien van een
afbeelding van een dun model met een neutraal label.

Objectified body conciousness
In hypothese 5 werd voorspeld dat bij het zien van een afbeelding van een dun model met een normaliserend
label (‘dit model heeft een normaal gewicht’) de OBC groter wordt dan bij het zien van een afbeelding van een
dun model met een neutraal label. In hypothese 6 werd voorspeld dat bij het zien van een afbeelding van een
dun model met een informatief label (‘dit model heeft ondergewicht’) de OBC minder wordt dan bij het zien
van een afbeelding van een dun model met een neutraal label. De OBC werd gemeten door middel van drie
subschalen (surveillance scale, body shame scale, control scale).
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Om hypotheses 5 en 6 te toetsen zijn apart voor de onafhankelijke variabelen normaliserend label en
het informatieve label een one-way ANOVA analyse uitgevoerd in combinatie met de afhankelijke variabelen
surveillance scale, body shame scale en control scale. De variantie tussen de condities en binnen de
condities leidt niet tot significante verschillen (surveillance scale: F(2,113) = 2.02, p = .14, body shame scale:
F(2,113) = 1.32, p = .27, control scale: F(2,113) = .07, p = .94).
Hypothese 5 wordt verworpen; bij het zien van een afbeelding van een dun model met een
normaliserend label wordt de OBC niet minder dan bij het zien van een afbeelding van een dun model met
een neutraal label. Hypothese 6 wordt tevens verworpen; bij het zien van een afbeelding van een dun model
met een informatief label wordt de OBC niet minder dan bij het zien van een afbeelding van een dun model
met een neutraal label.
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Conclusie
Het ideaalbeeld dat in de media aan ons wordt gepresenteerd heeft negatieve effecten op de
lichaamstevredenheid, OBC en sociale vergelijking van vrouwen (Groesz et al., 2002). Deze effecten leiden in
sommige gevallen tot ernstige gevolgen, zoals het ontwikkelen van eetstoornisymptomen (Harrison et al.,
2006). Het is daarom van belang deze negatieve effecten te reduceren. Het huidige onderzoek heeft op
experimentele wijze het effect van informatielabels bij een afbeelding van een dun model op vrouwen van 18
tot en met 55 jaar onderzocht. Respondenten werden blootgesteld aan een manipulatie waarbij zij een
afbeelding van een dun model te zien kregen met ofwel een informatief label (“dit model heeft ondergewicht”),
een normaliserend label (“dit model heeft een normaal gewicht”), of een neutraal label (“Bikini € 49,95”) en
vulden daarna vragen in die de lichaamsontevredenheid, OBC en sociale vergelijking maten. De hoofdvraag
die centraal stond luidde: ‘In hoeverre hebben een informatief en normaliserend label bij foto’s van dunne
modellen in de media effect op lichaamsontevredenheid, objectified body consciousness en de sociale
vergelijking bij vrouwen?’

Theoretische implicaties
Lichaamsontevredenheid
De verwachting was dat bij het zien van een afbeelding met een dun model en een normaliserend label (‘dit
model heeft een normaal gewicht’) de lichaamsontevredenheid groter wordt en bij het zien van een afbeelding
met een dun model en een informatief label (‘dit model heeft ondergewicht’) de lichaamsontevredenheid
minder dan bij een afbeelding met een neutraal label. Het huidig onderzoek heeft echter niet aan kunnen
tonen dat een informatielabel effect heeft op de lichaamsontevredenheid.
Deze resultaten zijn niet in lijn met de verwachtingen op basis van het onderzoek van Veldhuis et al.
(2011). Mogelijk heeft dit te maken met een verschil in leeftijden van de onderzoekspopulaties. Zo lopen de
leeftijden van de respondenten van het huidige onderzoek uiteen van 18 tot 55 jaar, terwijl de deelnemers
aan het onderzoek van Veldhuis et al. (2011) tussen de 9 en 16 jaar oud waren. Mogelijk zijn volwassen
vrouwen minder sterk beïnvloed door een afbeelding van een dun model op het gebied van
lichaamsontevredenheid. Dit is in lijn met resultaten uit het onderzoek van Groesz et al. (2002), die stelt dat
vooral meisjes in de puberteit vatbaar zijn voor lichaamsontevredenheid door blootstelling aan het dunne
lichaamsideaal. Mogelijk heeft een informatielabel hierdoor een sterkere invloed gehad op de
onderzoeksdoelgroep van Veldhuis et al. (2011) dan op de onderzoeksdoelgroep van het huidige onderzoek.
Er zal echter verder onderzoek uitgevoerd moeten worden om hier uitsluitsel over te geven.
Er zijn meer kenmerken van de huidige onderzoekspopulatie die een mogelijke verklaring voor
afwijkende resultaten van het onderzoek van Veldhuis et al. (2011) geven. Zo is het beroep van één van de
onderzoekers fotomodel en haar netwerk bestaat voornamelijk uit modellen. De oproep om aan dit onderzoek
mee te doen is binnen dit netwerk is uitgezet, waardoor een groot deel van de sample vermoedelijk uit
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modellen bestaat. Deze respondenten zijn beroepshalve qua dunheid en aantrekkelijkheid gelijk aan het
model in de manipulatie en ondervinden daardoor vermoedelijk weinig tot geen discrepantie tussen het eigen
lichaam en dat van het model op de afbeelding. Het informatielabel in de manipulatie heeft vermoedelijk om
deze reden geen aantoonbaar effect op de lichaamsontevredenheid teweeg gebracht. Dit is in lijn met de
resultaten van het onderzoek van Harrison et al. (2006) naar het effect van teksten bij afbeeldingen van
mensen met het ideale lichaamstype, dat uitwees dat de lichaamsontevredenheid sterker wordt, naarmate de
discrepantie tussen het ideaalbeeld en de perceptie van het eigen lichaam groter wordt. Ook de theorie van
Wertheim, Paxton, & Blaney (2004), die is gebaseerd op de Social Comparison Theory (Festinger, 1954) en
de resultaten van het onderzoek van Thompson & Heinberg (1999) zijn hierop van toepassing; de modellen
onder de respondenten zullen zich vanwege de eisen die beroepshalve aan hun uiterlijk en lichaam worden
gesteld en die gelijk zijn voor het model aan de afbeelding, wél aan de ideale standaard van de ander
voldoen (in dit geval aan het model op de afbeelding van het huidige onderzoek). Zij zullen daardoor hun
eigen uiterlijk vermoedelijk niet als negatiever evalueren en er zal geen ontevredenheid ontstaan. Of dit
werkelijk het geval is, zal verder onderzocht moeten worden.
Een andere mogelijke verklaring is dat het onderzoek van Harrison et al. (2006) gebruik maakte van
langere teksten op de afbeeldingen binnen de manipulatie dan de manipulatie van het huidige onderzoek.
Mogelijk hebben langere teksten meer effect op de lichaamsontevredenheid dan korte teksten, zoals in de
labels van het huidige onderzoek.

Sociale vergelijking
De verwachting was dat bij het zien van een afbeelding met een dun model en een normaliserend label (‘dit
model heeft een normaal gewicht’) de sociale vergelijking groter wordt en dat bij het zien van een afbeelding
met een dun model en een informatief label (‘dit model heeft ondergewicht’) de sociale vergelijking minder
wordt dan bij een afbeelding met een neutraal label. Dit blijkt echter niet het geval te zijn; er werd geen effect
op de sociale vergelijking waargenomen. Dit is in tegenstelling tot de resultaten van het onderzoek van
Veldhuis et al. (2011), waaruit bleek dat een informatief label wel invloed heeft op de mate van sociale
vergelijking.
Een verklaring dat informatielabels in het huidige onderzoek geen effect heeft gehad op de sociale
vergelijking, kan mogelijk gevonden worden in het onderzoek van Posavac et al. (2001); voor respondenten
die werkzaam zijn als model is het model op de afbeelding wel realistisch; zij kunnen zich door hun beroep,
die voor hen dezelfde standaarden heeft qua aantrekkelijkheid en dunheid als voor het model op de
afbeelding, meten met het model op de afbeelding. Wanneer zij zichzelf vergelijken met het model op de
afbeelding, ervaren zij daardoor weinig discrepantie tussen het uiterlijk van het model en het eigen uiterlijk.
De indruk is dat respondenten die zelf als model werken daarom het model op de afbeelding vermoedelijk
niet als onrealistisch zien en daardoor in mindere mate zichzelf sociaal vergelijken dan respondenten die een
grote discrepantie tussen het eigen uiterlijk en dat van het model op de afbeelding ervaren. Zij vergelijken
zich hierdoor minder met het model op de afbeelding, waardoor er tevens minder sprake zijn van negatieve
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emoties, waaronder ontevredenheid over het uiterlijk. Dit strookt met de Social Comparison Theory
(Festinger, 1954) en de resultaten van het onderzoek van Wertheim, Paxton, & Blaney (2004) (zie inleiding).
Een andere verklaring is het verschil in manipulatiemateriaal dat is gebruikt; mogelijk heeft een
interventie, zoals werd toegepast in het onderzoek van Posavac et al. (2001), een ander effect op emoties
naar aanleiding van een afbeelding van een dun model dan een experiment. Ook hiernaar zal echter verder
onderzoek uitgevoerd moeten worden om uitsluitsel te geven.

OBC
De verwachting was dat bij het zien van een afbeelding met een dun model en een normaliserend label (‘dit
model heeft een normaal gewicht’) de objectified body consciousness groter wordt en dat bij het zien van een
afbeelding met een dun model en een informatief label (‘dit model heeft ondergewicht’) de objectified body
consciousness minder dan bij een afbeelding met een neutraal label. Ook deze hypothese blijkt niet
aangenomen te kunnen worden; uit het huidige onderzoek blijkt dat een informatief label geen invloed heeft
op de OBC.
Dit is niet in lijn met de resultaten van het onderzoek van Veldhuis et al. (2011). Een mogelijke reden
hiervoor kan zijn dat enkele vragen binnen de schalen waarmee OBC is gemeten na statistische analyse niet
secuur maten wat beoogd werd te meten. Uit theoretische overwegingen is echter besloten deze vragen toch
mee te nemen in verdere analyse. Een andere reden kan zijn dat ook hier de kenmerken van het verschil in
onderzoekspopulatie tussen het huidige onderzoek en het onderzoek van Veldhuis et al. (2011) zijn. Het
vermoedelijk hoge aantal modellen in de huidige onderzoekspopulatie kan vanwege eerder beschreven
redenen minder OBC ervaren. Daarnaast zien de respondenten zichzelf vermoedelijk niet uit het oogpunt van
een ander, waardoor zij geen negatieve emoties ervaren (Fredrickson & Roberts, 1997; Strauman & Higgins,
1987). Om hier uitsluitsel over te geven, zal echter verder onderzoek uitgevoerd moeten worden.
In dit onderzoek stond de hoofdvraag ‘In hoeverre hebben een informatief en normaliserend label bij
foto’s van dunne modellen in de media effect op lichaamsontevredenheid, objectified body consciousness en
de sociale vergelijking bij vrouwen?’ centraal. Er is op dit moment geen aanwijzing dat deze labels een effect
teweeg brengen. Een algemene verklaring hiervoor is mogelijk te vinden in de Self-Discrepancy Theory
(Higgins, 1987); een groot deel van de respondenten is vermoedelijk werkzaam als model. Mogelijk ervaren
deze respondenten geen discrepantie tussen het eigen lichaam en dat van het model op de afbeelding,
doordat zij beroepshalve hetzelfde lichaamstype als het model op de afbeelding hebben. Hierdoor ervaren zij
mogelijk geen negatieve emoties en zijn zij minder beïnvloedbaar door informatielabels dan niet-modellen.
Mogelijk is een label om deze reden niet krachtig genoeg geweest om een effect teweeg te brengen. Of dit
werkelijk het geval is, zal verder onderzocht moeten worden.

Praktische implicaties
De resultaten van dit onderzoek hadden tot doel een basis te vormen om een aanbeveling te kunnen doen
om de schadelijke invloed van afbeeldingen van dunne modellen in de media op vrouwen te reduceren door
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middel van een informatief label. Omdat er op dit moment geen indicatie is dat informatielabels effect hebben
op de lichaamsontevredenheid, OBC en sociale vergelijking van Nederlandse vrouwen van 18 tot en met 55
jaar, kan niet geconcludeerd worden dat informatieve labels de negatieve effecten reduceren. Een
kanttekening hierbij is dat de resultaten van dit onderzoek niet generaliseerbaar zijn voor de gehele
Nederlandse populatie vrouwen tussen de 18 en 55 jaar. Over deze beperking wordt uitgeweid in de
discussiesectie.
Mogelijk is er iets anders of iets krachtigers nodig dan een informatief label om de negatieve effecten
te reduceren, of zijn er achterliggende redenen, die in dit onderzoek niet mee zijn genomen, die de invloed
van een informatief label reduceren. Het in navolging tot Israël (Reuters, 2012) verplicht stellen van
informatieve labels bij foto’s van dunne modellen in de media lijkt op dit moment niet zinvol. Om in de
toekomst wel een aanbeveling te kunnen doen om informatieve labels te introduceren, is vervolgonderzoek
nodig. Het is echter wel aan te bevelen om deze labels alvast in de media te introduceren, om zo bij wijze van
proef het effect op de massa te testen. Over deze aanbeveling wordt uitgeweid in de discussiesectie.
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Discussie
Zoals in de praktische implicaties al besproken zit aan het huidige onderzoek een aantal beperkingen. In dit
hoofdstuk worden deze beperkingen besproken en worden er aanbevelingen gedaan voor herhaling van dit
onderzoek. Tevens worden er suggesties voor mogelijke nieuwe onderzoeksonderwerpen gedaan, waarbij dit
onderzoek als uitgangpunt genomen kan worden.
De resultaten van het onderzoek zijn, zoals al aangegeven, niet generaliseerbaar voor alle
Nederlandse vrouwen tussen de 18 en 55 jaar, maar geven wel een indicatie van het effect van
informatielabels op deze groep. De reden hiervoor is dat de gemiddelde leeftijd, het gemiddelde
opleidingsniveau en vermoedelijk tevens het beroep van de respondenten niet representatief is voor de
gemiddelde Nederlandse vrouw. Zo ligt de gemiddelde leeftijd van de respondenten in de sample ver onder
de gemiddelde leeftijd van de Nederlandse vrouw en boven het gemiddelde opleidingsniveau.
Daarnaast is vermoedelijk een groot deel van de respondenten model. Dit komt doordat één van de
onderzoekers zelf model is en de oproep om aan dit onderzoek deel te nemen binnen haar sociale kring is
uitgezet. Het exacte aantal modellen in de sample valt echter niet na te gaan. Modellen in de sample
beperken dit onderzoek. Modellen zijn qua aantrekkelijkheid en dunheid beroepshalve gelijk aan het model in
de manipulatie van dit onderzoek, waardoor mogelijk het effect dat de manipulatie teweeg zou brengen bij
niet-modellen vermoedelijk is komen te vervallen. Het is aan te bevelen in toekomstig onderzoek een meer
gemêleerde sample te genereren door rekening te houden met modellen die in de sample kunnen vallen door
hierover een vraag op te nemen in de enquête.
Wellicht interessanter is het om het verschil te testen van het effect van informatielabels op de
lichaamsontevredenheid, OBC en sociale vergelijking tussen een groep modellen en een groep nietmodellen. Een andere mogelijkheid is een pre-test te doen, waarbij een vraag in de enquête op wordt
genomen waarin vrouwen wordt gevraagd tot in hoeverre zij zichzelf even aantrekkelijk en dun vinden als het
model op de afbeelding, zodat een vergelijking gemaakt kan worden tussen de groep vrouwen die het model
op de afbeelding een geschikte vergelijkingsstandaard vindt en een groep vrouwen die dit niet vindt.
Een ander mogelijk interessant vervolgonderzoek is om de verschillen in effect van informatielabels
bij afbeeldingen van dunne modellen te meten tussen een groep volwassen vrouwen en een groep meisjes
tussen de 9 en 16 jaar. Het huidige onderzoek is uitgevoerd onder volwassen vrouwen. Groesz et al. (2002)
stelt dat vooral meisjes in de puberteit vatbaar zijn voor lichaamsontevredenheid door blootstelling aan het
dunne lichaamsideaal.
Als slotaanbeveling wordt aangeraden om, zoals in de praktische implicaties al is aangegeven,
informatieve labels bij afbeeldingen van dunne modellen in vrouwentijdschriften te plaatsen en vervolgens
een posttest uit te voeren om de effecten van de informatielabels meten. Mogelijk waren vrouwen zich er
tijdens het huidig onderzoek teveel van bewust dat zij deelnamen aan een onderzoek en is het herhalen van
dit onderzoek in een realistischere setting een ander resultaat.
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Bijlage 1.
Lichaamsontevredenheid
Variabele
Body
dissatisfaction
Lichaamsontevred
enheid

Originele vraag
I think that my
stomach is too big.

Nieuwe vraag
Ik vind dat mijn buik te
dik is.

Vraag
1

Bron
Eating
disorder
inventory
(EDI).
Garner,
Olmstead &
Polivy (1983)

I think that my thighs
are too large.
I think that my
stomach is just the
right size.
I feel satisfied with the
shape of my body.
I like the shape of my
buttocks.
I think my hips are too
big.
I think that my thighs
are just the right size.
I think my buttocks
are too large.
I think that my hips
are just the right size.

Objectified body consciousness
Variabele
Originele vraag
Objectified body
I rarely think about
consiousness
how I look.
Gemeten aan de
hand van
surveillance
(toezicht), body
shame
(lichaamsschaamt
e) en control
beliefs (controle
overtuigingen).
Surveillance scale

Ik vind dat mijn dijen
te dik zijn.
Ik vind dat mijn buik
precies goed is.

2

Ik voel me tevreden
met de vorm van mijn
lichaam.
Ik vind de vorm van
mijn billen mooi.
Ik vind dat mijn
heupen te breed zijn.
Ik vind dat mijn dijen
precies goed zijn.
Ik vind dat mijn billen
te dik zijn.
Ik vind dat mijn
heupen precies goed
zijn.

4

Nieuwe vraag
Ik denk zelden over
mijn uiterlijk.

Vraag
1

3

5
6
7
8
9

Bron
The
objectified
body
consciousnes
s scale.
McKinley &
Hyde (1996).

I think it is more
important that my
clothes are

Ik denk dat het
2
belangrijker is dat mijn
kleding comfortabel zit
29

comfortable than
whether they look
good on me.
I think more about
how my body feels
than how my body
looks.
I rarely compare how I
look with how other
people look.
During the day, I think
about how I look
many times.
I often worry about
whether the clothes I
am wearing make me
look good.
I rarely worry about
how I look to other
people.

Body shame scale

I am more concerned
with what my body
can do than how it
looks.
When I can’t control
my weight, I feel like
something must be
wrong with me.
I feel ashamed of
myself when I haven’t
made the effort to look
my best.
I feel like I must be a
bad person when I
don’t look as good as
I could.
I would be ashamed
for people to know
what I really weigh.
I never worry that
something is wrong
with me when I am
not exercising as
much as I should.
When I’m not
exercising enough, I
question whether I am
a good enough

dan dat het goed
staat.
Ik denk meer aan hoe
mijn lichaam voelt dan
hoe het eruit ziet.

3

Ik vergelijk mijn
uiterlijk zelden met dat
van anderen.
Gedurende de dag
denk ik vaak aan hoe
ik eruit zie.
Ik maak me vaak
zorgen of de kleding
die ik draag me er
goed uit laat zien.
Ik maak me zelden
zorgen over hoe
andere mensen mij
zien.
Ik ben meer bezig met
wat mijn lichaam kan,
dan hoe het eruit ziet.

4

Als ik geen controle
heb over mijn gewicht,
dan voelt het alsof er
iets mis met me is.
Ik schaam me
wanneer ik niet mijn
best heb gedaan om
er goed uit te zien.
Ik voel me een slecht
persoon wanneer ik er
niet op mijn best
uitzie.
Ik zou me schamen
als anderen mijn
gewicht weten.
Ik maak me geen
zorgen als ik niet
genoeg sport.

9

Als ik niet genoeg
sport, vraag ik me af
of ik wel een goed
persoon ben.
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5

6

7

8

10

11

12

13

person.
Even when I can’t
control my weight, I
think I’m an okay
person.

Control scale

Zelfs wanneer ik mijn
gewicht niet onder
controle heb, vind ik
mijzelf een goed
persoon.
When I’m not the size Ik schaam me als ik
I think I should be, I
niet de maat heb die
feel ashamed.
ik zou willen hebben.
I think a person is
Ik denk dat een
pretty much stuck with persoon vastzit aan
the looks they are
het uiterlijk waarmee
born with.
zij geboren is.
A large part of being
Je lichaam komt
in shape is having that alleen in vorm als je
kind of body in the
de bouw voor een
first place.
dergelijk lichaam al
hebt.
I think a person can
Ik denk dat een
look pretty much how persoon eruit kan zien
they want to if they
zoals zij wil, als zij er
are willing to work at
maar voor wil werken.
it.
I really don’t think I
Ik denk dat ik weinig
have much control
controle heb over hoe
over how my body
mijn lichaam eruit ziet.
looks.
I think a person’s
Ik denk dat het
weight is mostly
gewicht van een
determined by the
persoon voornamelijk
genes they are born
genetisch bepaald is.
with.
It doesn’t matter how
Het maakt niet uit hoe
hard I try to change
hard ik mijn best doe
my weight, it’s
om mijn gewicht te
probably always going veranderen, het blijft
to be about the same. waarschijnlijk voor
altijd hetzelfde.
I can weigh what I'm
Ik kan mijn gewenste
supposed to when I
gewicht bereiken, als
try hard enough.
ik maar hard genoeg
probeer.
The shape you are in
Je lichaamsvorm is
depends mostly on
voor het grootste
your genes.
gedeelte bepaald door
je genen.

31

15

16

17

18

19

20

21

22

23
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Sociale vergelijking
Variabele
Social comparison
Sociale
vergelijking

Originele vraag
Women who appear
in TV shows and
movies project the
type of appearance
that I see as my goal.

Nieuwe vraag
Vrouwen die in tvshows en films
verschijnen, hebben
het type uiterlijk dat ik
als mijn doel zie.

Vraag
1

Bron
Development
and
validation of
the
sociocultural
attitude
towards
appearance
questionnaire
(SATAQ).
Heinberg,
Thompson &
Stormer
(1995).

I believe that clothes
look better on thin
models.
Music videos that
show thin women
make me wish that I
were thin.
I do not wish to look
like the models in the
magazines.
I tend to compare my
body to people in
magazines and on
TV.
In our society, fat
people are not
regarded as
unattractive.
Photographs of thin
women make me wish
that I were thin.
Attractiveness is very
important if you want
to get ahead in our
culture.
It’s important for
people to work hard

Ik vind dat kleding
beter staat op dunne
modellen.
Door muziekvideo’s
waarin dunne
vrouwen voorkomen,
wil ik dun zijn.
Ik zou er niet uit willen
zien zoals de
modellen in
tijdschriften.
Ik heb de neiging mijn
lichaam te vergelijken
met mensen in
tijdschriften en op tv.
In onze maatschappij
worden dikke mensen
niet als
onaantrekkelijk
gezien.
Door foto’s van dunne
vrouwen wil ik dun
zijn.
Aantrekkelijkheid is
erg belangrijk in onze
cultuur, als je
vooruitgang wilt
boeken.
Het is belangrijk voor
mensen om hard te
32

2

3

4

5

6

7

8

9

on their
figures/physiques if
they want to succeed
in today’s culture.
Most people do not
believe that the
thinner you are, the
better you look.
I wish I looked like a
swimsuit model.
I often read
magazines like
Cosmopolitan, Vogue,
and Glamour and
compare my
appearance to the
models.

werken aan hun
figuur, als ze
succesvol willen zijn
in de huidige cultuur.
De meeste mensen
geloven niet dat hoe
dunner je bent, hoe
beter je bent.
Ik zou er uit willen
zien als een bikini
model.
Ik lees regelmatig
tijdschriften als
Cosmopolitan, Vogue
en Glamour en
vergelijk mijn uiterlijk
met dat van de
modellen in deze
tijdschriften.
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10

11

12

Bijlage 2. Vragenlijst

Q4 Beste lezer,
Welkom bij dit onderzoek naar modellen. Wij willen door middel van deze enquête er achter komen wat de
mening van vrouwen is over modellen. Het eerste gedeelte van deze enquête bestaat uit algemene vragen
over uzelf. In het tweede gedeelte van de enquête krijgt u een foto van een model te zien waar een aantal
vragen over worden gesteld. Tot slot worden er vragen gesteld over hoe u op dit moment over uzelf denkt.
Het is uiterst belangrijk dat u uw eigen mening geeft.

Het invullen van de enquête zal maximaal 10 minuten

in beslag nemen. De vragen van de enquête zijn verdeeld in blokken. De meeste blokken worden
geïntroduceerd met een instructie. Lees voordat u aan het betreffende blok begint de instructie goed door. Tot
slot wijzen wij erop dat u te allen tijde anoniem zult blijven.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw deelname!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De onderstaande vragen gaan over uw algemene gegevens. Alle vragen dienen beantwoord te worden.

Q1 Wat is uw geslacht?
 Man
 Vrouw

Q2 Wat is uw leeftijd?

______ jaar

Q3 Wat is uw gewicht in kilo's? _____kilo’s

Q4 Hoe lang bent u in centimeters?

_______cm

Q5 Wat is uw hoogst voltooide opleiding? (aanklikken wat van toepassing is)
 Basisonderwijs

34

 Middelbaar onderwijs (vmbo, havo, vwo, gymnasium)
 MBO
 HBO
 Universitair
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dit is het tweede gedeelte van de enquête. U krijgt nu een foto van een model te zien. Wij willen graag uw
mening hierover weten. Neem de tijd om de foto te bekijken.

Figuur 2. Afbeelding dun model met neutraal label

35

Afbeelding 3. Afbeelding dun model met normaliserend label

36

Afbeelding 4. Afbeelding dun model met informatieve label
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Q7 Wat voor kleur bikini had het model aan?

_________________

Q8 Wat stond er op het label?Een label is een tekstvakje met informatie over de foto.
__________________________________________

Q9 Hoe zou u het afgebeelde model omschrijven?
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Heel erg dun





















Heel erg dik

Heel erg uit vorm





















Heel erg in vorm

Heel erg





















Heel erg

onaantrekkelijk

aantrekkelijk

Heel erg lelijk





















Heel erg mooi

Helemaal niet





















Helemaal ideaal

ideaal
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Q10 Dit is het derde deel van de enquête. Er volgen nu een aantal stellingen over uw uiterlijk. Probeer eerlijk
te beantwoorden of en hoe vaak u de volgende gevoelens heeft.
Nooit

Zelden

Soms

Vaak

Heel vaak

Altijd

Ik vind dat mijn buik te dik is.













Ik vind dat mijn dijen te dik zijn.













Ik vind dat mijn buik precies goed









































































is.
Ik voel me tevreden met de vorm
van mijn lichaam.
Ik vind de vorm van mijn billen
mooi.
Ik vind dat mijn heupen te breed
zijn.
Ik vind dat mijn dijen precies
goed zijn.
Ik vind dat mijn billen te dik zijn.
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Ik vind dat mijn heupen precies













goed zijn.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Q11 Er volgen nu een aantal stellingen over hoe u uzelf ziet. Geef aan in hoeverre u het eens bent met de
stellingen.
Helemaal

Mee

Beetje

Beetje

Mee

Helemaal

mee

oneens

mee

mee eens

eens

mee eens

oneens
Ik denk zelden na over mijn

oneens













































































































uiterlijk.
Ik denk dat het belangrijker is dat
mijn kleding comfortabel zit dan
dat het goed staat.
Ik denk meer aan hoe mijn
lichaam voelt dan hoe het eruit
ziet.
Ik vergelijk mijn uiterlijk zelden
met dat van anderen.
Gedurende de dag denk ik vaak
aan hoe ik eruit zie.
Ik maak me vaak zorgen of de
kleding die ik draag me er goed
uit laat zien.
Ik maak me zelden zorgen hoe
andere mensen mij zien.
Ik ben meer bezig met wat mijn
lichaam kan, dan hoe het eruit
ziet.
Als ik geen controle heb over mijn
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gewicht, dan voelt het alsof er iets
mis met me is.
Ik schaam me wanneer ik niet





































































































































mijn best heb gedaan om er goed
uit te zien.
Ik voel me een slecht persoon
wanneer ik er niet op mijn best
uitzie.
Ik zou me schamen als anderen
mijn gewicht weten.
Ik maak me geen zorgen als ik
niet genoeg sport.
Als ik niet genoeg sport, vraag ik
me af of ik wel een goed persoon
ben.
Zelfs wanneer ik mijn gewicht niet
onder controle heb, vind ik mijzelf
een goed persoon.
Ik schaam me als ik niet de maat
heb die ik zou willen hebben.
Ik denk dat een persoon vastzit
aan het uiterlijk waarmee zij
geboren is.
Je lichaam komt alleen in vorm
als je de bouw voor een dergelijk
lichaam al hebt.
Ik denk dat een persoon eruit kan
zien zoals zij wil, als zij er maar
voor wil werken.
Ik denk dat ik weinig controle heb
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over hoe mijn lichaam eruit ziet.
Ik denk dat het gewicht van een

















































persoon voornamelijk genetisch
bepaald is.
Het maakt niet uit hoe hard ik mijn
best doe om mijn gewicht te
veranderen, het blijft
waarschijnlijk voor altijd hetzelfde.
Ik kan mijn gewenste gewicht
bereiken, als ik maar hard genoeg
probeer.
Je lichaamsvorm wordt voor het
grootste gedeelte bepaald door je
genen.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Q12 Als laatst volgen er een aantal stellingen over vergelijkingen. Veel mensen vergelijken zich dagelijks met
anderen. Wij willen weten of dit ook voor u geldt. Geef aan in hoeverre u het eens bent met de stellingen.
Helemaal

Mee

mee

oneens

Neutraal

Mee

Helemaal

eens

mee eens

oneens




























































Door foto’s van dunne vrouwen wil ik dun zijn











Aantrekkelijkheid is erg belangrijk in onze









































Vrouwen die in tv-shows en films verschijnen,
hebben het type uiterlijk dat ik als mijn doel
zie.
Ik vind dat kleding beter staat op dunne
modellen.
Door muziekvideo’s waarin dunne vrouwen
voorkomen, wil ik dun zijn.
Ik zou er niet uit willen zien zoals de
modellen in tijdschriften.
Ik heb de neiging mijn lichaam te vergelijken
met mensen in tijdschriften en op tv.
In onze maatschappij worden dikke mensen
niet als onaantrekkelijk gezien.

cultuur, als je vooruitgang wilt boeken.
Het is belangrijk voor mensen om hard te
werken aan hun figuur als zij succesvol willen
zijn in de huidige cultuur.
De meeste mensen geloven niet dat hoe
dunner je bent, hoe beter je bent.
Ik zou er uit willen zien als een bikinimodel.
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Ik lees regelmatig tijdschriften als











Cosmopolitan, Vogue en Glamour en
vergelijk mijn uiterlijk met dat van de
modellen in deze tijdschriften.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Q13 Ten slotte willen wij u vragen of de foto u aan het denken heeft gezet over uzelf en uw uiterlijk en zo ja,
op welke manier. In het onderstaande kader heeft u de ruimte om alle gedachten of gevoelens die u op dit
moment heeft op te schrijven. U heeft de ruimte om zoveel te typen als u
wilt.______________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------U bent aan het einde gekomen van deze enquête. Hartelijk dank voor uw participatie! U heeft meegedaan
aan een experiment over het zelfbeeld van vrouwen. Het doel van dit onderzoek is om te kijken wat het effect
is van het plaatsen van informatielabels bij dunne modellen. De resultaten zijn voor educatieve doeleinden
bedoeld. U zult te allen tijde anoniem blijven. Wanneer u vragen of opmerkingen heeft over dit onderzoek,
dan kunt u dit mailen naar: a.l.kasten@student.vu.nl.
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Bijlage 3.

Tabel 1 Geroteerde factorladingen OBC
Item

Lichaamsschaamte

Surveillance

Controle over het
uiterlijk

Ik denk zelden na over mijn
uiterlijk.

.72

Ik denk dat het belangrijker is dat
mijn kleding comfortabel zit dan
dat het goed staat.

.69

Ik denk meer aan hoe mijn
lichaam voelt dan hoe het eruit
ziet.

.69

Ik vergelijk mijn uiterlijk zelden
met dat van anderen.

.64

Gedurende de dag denk ik vaak
aan hoe ik eruit zie.

.63

Ik maak me vaak zorgen of de
kleding die ik draag me er goed
uit laat zien.

.53

.13

Ik maak me zelden zorgen over
hoe andere mensen mij zien.

.45

.22

Ik ben meer bezig met wat mijn
lichaam kan, dan hoe het eruit
ziet.

.24

-.13

.18

-.23

Als ik geen controle heb over mijn
gewicht, dan voelt het alsof er
iets mis met me is.

-.18

.67

Ik schaam me wanneer ik niet
mijn best heb gedaan om er goed
uit te zien.

-.31

.64

.15

Ik voel me een slecht persoon
wanneer ik er niet op mijn best
uitzie.

.58

-.17

Ik zou me schamen als anderen
mijn gewicht weten.

.57
.17

Ik maak me geen zorgen als ik
niet genoeg sport.
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.53

Als ik niet genoeg sport, vraag ik
me af of ik wel een goed persoon
ben.
Zelfs wanneer ik mijn gewicht niet
onder controle heb, vind ik mijzelf
een goed persoon.

.52

.17

Ik schaam me als ik niet de maat
heb die ik zou willen hebben.

-.12

.48

.44
.75

Ik denk dat een persoon vastzit
aan het uiterlijk waarmee hij/zij
geboren is.
Je lichaam komt alleen in vorm
als je de bouw voor een dergelijk
lichaam al hebt.

.71

Ik denk dat een persoon eruit kan
zien zoals zij wil, als zij er maar
voor willen werken.

-.12

Ik denk dat ik weinig controle heb
over hoe mijn lichaam eruit ziet.

.12

.62

.14

Ik denk dat het gewicht van een
persoon voornamelijk genetisch
is bepaald.
Het maakt niet uit hoe hard ik
mijn best doe om mijn gewicht te
veranderen, het blijft
waarschijnlijk voor altijd
hetzelfde.

.55

.54

.53

.17

Ik kan mijn gewenste gewicht
bereiken, als ik maar hard
genoeg probeer.

-.16

.50

.34

.15

.42

Eigenvalues

4.40

2.68

1.87

% variantie

18.35

11.15

7.77

Je lichaamsvorm is voor het
grootste gedeelte bepaald door je
genen.

α

.75

.73

Note. Factor ladingen >.51 zijn significant. De hoogste lading wordt dikgedrukt weergegeven.
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.69
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