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 Problemen: beoordelingsfouten, bv. Racistische
vooroordelen worden in stand gehouden door snel
generaliseren (“het is allemaal één pot nat”).
Hoewel iemand een tweede kans verdient krijgt hij
deze niet.

Als voorspellingen niet uitkomen
Marion Keech, leider van een sekte in Salt Lake City (USA),
beweerde dat ze berichten ontving vanuit de ruimte. Haar
was geopenbaard dat de wereld op 21 december 1954 voor
zonsopgang zou eindigen door een vloedgolf. Keech en
haar volgelingen zouden worden gespaard en gered door
een ruimteschip.
In de vroege avond verzamelde de groep zich in de
huiskamer van Keech en wachtte op het uitkomen van de
voorspelling.
Middernacht verstreek en … er gebeurde niets.
Geen vloedgolf, geen ruimteschip, niets.

Hoe verklaarde de sekte deze situatie?
Gaven ze hun geloof op? Wat denk je?

Als voorspellingen niet uitkomen
Toen duidelijk werd dat de voorspelling niet uitkwam was
Keech aanvankelijk verbijsterd en huilde zij.
De volgende ochtend verkondigde zij dat God zodanig
onder de indruk was geraakt van hun groepje dat hij
daarom van de vloedgolf had afgezien en de wereld had
gespaard.

* Bron: Festinger et al., (1956) When Prophecy Fails
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Deze verklaring is een voorbeeld van hoe
sommige mensen omgaan met voorspellingen
die niet uitkomen:
“Als het niet kan zoals het moet, dan moet het
maar zoals het kan!”
* Bron: Festinger et al., (1956) When Prophecy Fails

Onvoldoende bijstellen van overtuigingen
(struisvogelpolitiek, oogkleppen) - voorbeelden
Domein

Voorbeelden

aardrijkskunde

 ??? De aarde is plat! Deze opvatting werd zelfs al in de
Middeleeuwen door de meeste wetenschappers van de
hand gewezen. De Flat Earth Society hield echter tot in
de 20e eeuw vast aan dit foutieve idee en negeerde
vanuit het luchtruim gemaakte foto's van de (bolvormige)
aarde.

maatschappij

 De verheerlijking van een regime, ondanks het bewijs van
slechtheid, bruutheid en mislukking (bv. fascisme,
Stalinisme).

rampen

 Het negeren van waarschuwingssignalen draagt bij aan
ongelukken die te voorkomen waren geweest (bv.
lawines: slachtoffers zijn vaak vooraf gewaarschuwd voor
gevaar).
 De ramp met de Titanic: door de reputatie van
onzinkbaar schip, zijn waarschuwingen in de wind
geslagen.
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Waarom doen we dit?
Uit onderzoek blijkt dat veel (maar niet alle!)
mensen met een psychotische kwetsbaarheid:
 blijven vasthouden aan hun mening of overtuiging,
zelfs als ze met informatie worden geconfronteerd
die deze mening of overtuiging in twijfel trekt.
Dit kan leiden tot problemen met anderen en
een realistische kijk op de wereld in de weg staan.

Hoe het onvoldoende bijstellen van overtuigingen
misinterpretaties bevordert - voorbeelden
 Je gaat discussies met vrienden en familieleden over
bepaalde ideeën uit de weg, omdat je bang bent dat
ze het oneens met je zullen zijn en je ze daarom soms
niet meer vertrouwt.
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 Informatie is slechts afkomstig uit één bron (bv.
internetsites over samenzweringen). Andere serieuze
media (bv. nieuwswebsites, kranten, journaal) worden
niet meer geraadpleegd.
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Heeft iemand een vergelijkbare situatie meegemaakt?

Oefening 1
Onderstaande drie plaatjes behoren tot een bepaalde categorie.
Welke categorie is dat?

Wanneer je zeker bent over de onderliggende categorie,
geef dan je antwoord.
Je krijgt daarna feedback.
Stel andere items voor om je veronderstelling te toetsen.

Categorie: ?
Andere opties:

Categorie: levende wezens
Andere opties:

Categorie: levende wezens
Andere opties:

Gangbare fout: De meeste mensen zoeken alleen naar ondersteunende
informatie bij hun veronderstelling en niet naar informatie die deze
tegenspreekt (neiging tot zoeken naar bevestiging). In dit geval: de op het
eerste oog juiste categorie = planten. Vaak wordt geen rekening gehouden
met alternatieven.
Uit het dagelijks leven:
 men leest alleen kranten die overeenkomen met de eigen opinie.
 men vermijdt contact met andersdenkenden in plaats van te
discussiëren over tegengestelde meningen.

Dit kan leiden tot eenzijdige opvattingen en kan zelfs onjuiste oordelen
versterken.
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verschillende interpretaties.
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 Bespreek in de groep hoe zeker je bent over je
oordeel.

Wat kan er gebeurd zijn?
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2) De ouders prijzen hun zoon omdat deze melding heeft gemaakt
van een brand, zodat deze op tijd kon worden geblust.
3) De jongen heeft een goed cijfer gekregen op school
4) De jongen sticht een brand zonder te worden gepakt.

Is je beoordeling veranderd door het nieuwe
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optioneel: videoclip
 optioneel: videoclips die betrekking hebben op
het onderwerp van vandaag zijn beschikbaar op
de volgende webpagina:
http://www.uke.de/mct_videos
 Na de video kunnen jullie discussiëren over de
link met het onderwerp van vandaag.

[voor trainers: in een aantal videoclips wordt taal
gebezigd die mogelijk ongeschikt is voor
toehoorders uit sommige culturen. Bekijk eerst
zelf de video’s voordat u ze laat zien]
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2) De man is verrast dat de andere man de deur open doet.
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4) De man draait zich verbaasd om omdat de andere man een
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1) De mannen oefenen hun vastbindvaardigheden bij het vangen van
rundvee.
2) De cowboy wil een lasso kopen.
3) De cowboy gebruikt een touw van de winkel om de
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genomen. Hij bleef achterdochtig, ondanks het feit dat zijn vader gewond
raakte door Raphaëls aanval en bloedde, een bewijs dat tegen zijn overtuiging
pleitte.
Achtergrond: Vader gedroeg zich vreemd, niet zo vriendelijk als normaal.
Maar: Mensen veranderen wanneer ze ouder worden; misschien had de vader
zelf problemen of was hij gespannen. De familie van Raphaël kon hem niet
overtuigen dat er niets met zijn vader aan de hand was.
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Het is moeilijk om helder te denken als je je bedreigd voelt.
Wees daarom voorzichtig met je oordeel en vraag mensen

Bedankt voor je aandacht!
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