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Abstract 

Background: Research suggests that, performing acts of kindness leads to an increased 

level of wellbeing, but it is yet unknown if it matters who is the recipient of this behavior. 

Therefore, this study examined whether a 4-week intervention was effective in increasing 

wellbeing and if this effect was larger when acts of kindness were directed towards family 

and friends instead of strangers. Also, it was examined whether the influence of kindness on 

mental wellbeing is mediated by positive emotions.  

Methods: In total, 152 second-year psychology students (72.4 % female, average age M= 

21) were randomly assigned to ‘doing acts of kindness for family and friends (n=76) or ‘doing 

acts of kindness for strangers’ (n= 76).  Online questionnaires were completed prior to the 

study and directly after the 4-week intervention. 

Results: An independent t-test revealed significant more improvement on wellbeing within 

the two conditions. However, the results did not reveal that performing prosocial activities for 

family or friends led to significant more wellbeing than performing prosocial activities for 

strangers. As an indirect component, experiencing positive emotions during performing 

prosocial activities, also didn't seem to predict an increased wellbeing. 

Limitations: There was a high percentage of dropouts (69.8%) and a high percentage of 

non-adherence (94.7%). The results are difficult to generalize due to the homogeneity of the 

participants. The participants were mainly young, female psychology students.  

Conclusion: The current research confirms earlier studies, which demonstrated that acts of 

kindness lead to an increase in wellbeing. However, it is not confirmed that wellbeing 

increases more when these acts of kindness are performed towards family and friends 

instead of strangers. Follow-up research is required to examine to whom acts of kindness 

should be directed in order to enhance wellbeing most effectively. 
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Samenvatting 

Achtergrond: Onderzoek suggereert dat de mate van welbevinden bij het uitvoeren van 

vriendelijke activiteiten mogelijk bevordert wordt door wie de ontvanger van dit gedrag is. In 

deze studie is onderzocht of een vier weken durende interventie gericht op prosociaal 

gedrag effectief is gebleken in het bevorderen van het welbevinden en of dit effect groter 

was wanneer vriendelijke activiteiten gericht waren aan familie en vrienden, in plaats van 

aan vreemden. Tevens is onderzocht of het uitvoeren van vriendelijke activiteiten op de 

mate van mentaal welbevinden gemedieerd wordt door positieve emoties.  

Methode: In totaal werden 152 tweedejaars psychologiestudenten (72.4 % vrouw, 

gemiddelde leeftijd M=21) willekeurig verdeeld over twee groepen ‘vriendelijke activiteiten 

doen voor familie en vrienden’ (n=76) of ‘vriendelijke activiteiten doen voor vreemden’ 

(n=76). Er werden online vragenlijsten ingevuld voorafgaand aan de studie en na vier weken 

interventie. 

Resultaten: Een onafhankelijke t-test liet een significante toename in welbevinden zien 

binnen de twee condities. Onze resultaten lieten niet zien dat prosociaal gedrag 

bevorderlijker was voor welbevinden wanneer het zich richtte tot familie en vrienden, dan 

wanneer het zich richtte tot vreemden. Het ervaren van positieve emoties tijdens het 

uitvoeren van prosociale activiteiten, als een indirecte component, bleek ook geen 

voorspeller van een toename in welbevinden te zijn. 

Limitaties: Er was een erg hoog percentage drop-outs (69.8 %) en percentage non-

adherentie (94.7%). De resultaten zijn moeilijk te generaliseren door de homogeniteit van de 

deelnemers. De deelnemers zijn namelijk vooral jonge, vrouwelijke psychologie studenten. 

Conclusie: Het huidige onderzoek bevestigt eerdere studies waarin aangetoond werd dat 

vriendelijke activiteiten voor een toename in welbevinden zorgt. De hypothese dat 

vriendelijke activiteiten uitvoeren bij familie en vrienden het welbevinden meer bevordert, 

dan wanneer deze activiteiten uitgevoerd worden bij vreemden is in deze studie niet 

aangetoond. Tevens is het mediatie effect van positieve emoties niet aangetoond. 
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Vervolgonderzoek over aan wie men het beste vriendelijke activiteiten kan richten, op de 

mate van welbevinden is genoodzaakt. 
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Inleiding 

Binnen de hedendaagse geestelijke gezondheidszorg, is er niet alleen aandacht voor de 

behandeling van klachten en stoornissen, maar ook steeds meer aandacht voor sterke 

kanten van het individu, zoals het welzijn en optimaal functioneren (Westerhof & Bohlmeijer, 

2010). De verandering die hiermee vooral in gang is gezet, is dat geestelijke gezondheid niet 

slechts gedefinieerd wordt als de afwezigheid van geestelijke ziekte, maar ook de 

aanwezigheid van positieve factoren, zoals welbevinden (Keyes, 2005; Westerhof & Keyes, 

2010). Seligman (2013) stelt dat welbevinden het centrale onderwerp is van de positieve 

psychologie. 

 

Mentaal welbevinden 

Mentaal welbevinden bestaat uit verschillende dimensies: emotioneel, sociaal en 

psychologisch welbevinden (Keyes, 2002). Onder emotioneel welbevinden verstaat men 

levenstevredenheid en positieve gevoelens (zoals geluk en plezier in het leven) (Diener, 

Suh, Lucas & Smith, 1999). Sociaal welbevinden gaat over maatschappelijke functioneren, 

waarbij sociale coherentie, sociale actualisatie, sociale integratie en sociale acceptatie 

belangrijk is (Keyes, 1998). Bij psychologisch welbevinden ervaart men beheersing over zijn 

leven. De dimensies waaruit psychologisch welbevinden bestaat zijn: doelgerichtheid, 

persoonlijke groei, autonomie, omgevingsbeheersing, zelfacceptatie en positieve relaties) 

(Ryff, 1989). Om mensen hulp te bieden bij het vergroten van hun welbevinden en om te 

onderzoeken welke oefeningen helpen, worden er positieve psychologische interventies 

(PPI's) ontworpen (Sin & Lamp; Lyubomirski, 2009). In PPI's worden verschillende soorten 

oefeningen gebruikt, waaronder het uitvoeren van prosociaal gedrag. 

 

Prosociaal gedrag 

Bij het uitvoeren van prosociaal gedrag, doet men onbaatzuchtig iets aardigs voor een ander 

(Eisenberg, Spinrad, & Knafo-Noam, 2015). In het dagelijks leven voeren mensen 
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regelmatig prosociale activiteiten uit. Als mensen vriendelijke dingen doen voor een ander, 

bijvoorbeeld op bezoek gaan bij een ziek familielid, ervaren zij positieve emoties, zoals liefde 

en vertrouwen (Dunn & Schweitzer, 2005). In meerdere gerandomiseerde onderzoeken is 

naar voren gekomen dat al bij éénmalig iets vriendelijks doen voor een ander, een hogere 

mate van geluksgevoelens waargenomen wordt (Dunn, Aknin, & Norton, 2008). Uit een 

ander onderzoek is gebleken dat, wanneer men gedurende één week aardige dingen voor 

een ander uitvoert en dit noteert in een dagboek, een hoger geluksgevoel waargenomen 

wordt (Otake et al., 2006). Een studie waarin deelnemers gevraagd werd om gedurende 10 

weken, elke week op een willekeurige dag, verschillende vriendelijke acties uit te voeren, 

bleken na afloop een hogere mate van positieve gevoelens te ervaren (Sheldon et al., 

2012). Eerdere onderzoeken hebben voornamelijk een verhoging van het emotioneel 

welbevinden gevonden (zoals positieve emoties en geluk). In dergelijke onderzoeken zijn 

vragenlijsten gebruikt die specifiek emotioneel welbevinden meten. Het is echter nog 

grotendeels onduidelijk in hoeverre prosociaal gedrag invloed heeft op het verhogen van ook 

het sociaal en psychologisch welbevinden. Een onderzoek wat wel gekeken heeft naar 

sociaal, psychologisch en emotioneel welbevinden, is het onderzoek van Nelson (2016). In 

dit onderzoek is naar voren gekomen dat het uitvoeren van prosociale activiteiten voor een 

toename in mentaal welbevinden zorgt bij de gever. Er is in dit onderzoek echter niet 

gekeken wie de ontvanger van deze prosociale activiteiten zijn. Het kan zijn dat de mate van 

het mentaal welbevinden afhankelijk is van wie de ontvanger is van de prosociale 

activiteiten. 

 

Prosociaal gedrag: gericht aan familie en vrienden of vreemden 

Eerder onderzoek toont aan dat aan wie men vriendelijke activiteiten richt, van belang kan 

zijn op de mate van welbevinden die door de gever ervaren wordt. Bijvoorbeeld, een studie 

van Hamilton (1964) laat zien dat bij natuurlijke selectie, oftewel het voortbrengen van het 

nageslacht, vriendelijkheid naar genetische familieleden geprefereerd wordt. Vriendelijkheid 

bij naaste familie, zoals de zorg van een moeder voor haar jong, komt veel voor in de natuur 
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(Royle, Smiseth, & Kölliker, 2012). Mensen lijken ook een voorkeur te hebben om vriendelijk 

te zijn voor genetische verwanten. Verwantschap kan verklaren waarom mensen hun familie 

(en dan met name hun nageslacht) voorzien van zorg, liefde, sympathie en compassie 

(Lieberman, Tooby, & Cosmides, 2007; Mateo, 2015; Geary & Flinn, 2001). Verder blijkt dat 

prosociaal gedrag ook aangewakkerd wordt bij anderen met dezelfde genetische 

eigenschappen, zoals bijvoorbeeld neven en nichten (Platek, Burch, Panyavin, Wasserman, 

& Gallup Jr, 2002).  

In het onderzoek van Aknin en anderen (2011) is onderzocht of het uitmaakt voor wie 

men prosociaal gedrag uitvoert, waarbij de ene groep Amerikaanse studenten de instructie 

kreeg om terug te denken aan de laatste keer dat ze 20 dollar hadden uitgegeven aan 

iemand met wie ze een sterke sociale band hadden, zoals familie en vrienden. De andere 

groep kreeg dezelfde instructie, maar deze participanten moesten terugdenken aan iemand 

waaraan ze geld hadden uitgegeven waarmee ze een zwakke sociale band hadden, zoals 

een kennis of collega. Na het opschrijven van deze herinnering moesten de participanten 

een vragenlijst invullen over positieve en negatieve emoties (Watson, Clark & Tellegen, 

1988). De participanten die vriendelijkheid voor een sterke sociale band beschreven, 

rapporteerden significant meer positieve emoties dan participanten uit de groep die 

vriendelijkheid voor een zwakke sociale band hadden beschreven. Het lijkt erop dat het 

bevorderlijker is voor je welbevinden om iets vriendelijks te doen voor familie, maar in het 

onderzoek van Aknin (2011) ging het om een herinnering die gemakkelijk vertroebeld of 

verdraaid kan raken. Daarom zal in het huidige onderzoek onderzocht worden of het 

instrueren van de participanten, waarbij men de opdracht krijgt prosociaal gedrag te richten 

aan familie en vrienden of prosociaal gedrag te richten aan vreemden, van invloed is op het 

welbevinden. Tevens is er nog weinig bekend over indirecte factoren die van invloed kunnen 

zijn op het welbevinden bij het uitvoeren van prosociaal gedrag. Positieve emoties zouden 

mogelijk een mediatie effect kunnen hebben op welbevinden. Hier is echter nog weinig 

onderzoek naar gedaan. Het is nog grotendeels onduidelijk of het vergroten van 
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welbevinden door het uitvoeren van prosociaal gedrag, gemedieerd wordt door het vergroten 

van positieve emoties. 

 

De broaden-and build theorie: De invloed van positieve emoties 

De broaden-and-build theorie voor positieve emoties (Fredrickson, 1998) stelt dat bepaalde 

positieve emoties (waaronder vreugde, interesse, tevredenheid, trots, en liefde) ervoor 

zorgen dat men creatiever, flexibeler en ruimer kan denken en men meer ideeën krijgt over 

welke acties ze in een situatie kunnen uitvoeren. De emotie vreugde bijvoorbeeld zorgt voor 

de drang om te willen spelen, de grenzen te verleggen en creatief te zijn. De verbrede 

denkwijze die ontstaat door positieve emoties heeft indirecte en lange termijn effecten die 

goed zijn voor het opbouwen van persoonlijke hulpmiddelen (Fredrickson, 2011). Wanneer 

een kind met een ander kind speelt bijvoorbeeld, kan dit voor een langdurige 

vriendschapsband zorgen (Aron, Norman, Aron, McKenna, & Heyman, 2000; Lee, 1983; 

Simons, McCluskey-Fawcett, & Papini, 1986). Vervolgens versterkt zo'n vriendschapsband 

het welbevinden (Fredrickson en anderen, 2008). Fredrickson (2008) heeft hier onderzoek 

naar gedaan. Er werd gekeken naar het effect van positieve emoties bij het uitvoeren van 

liefdevolle vriendelijkheidsmeditatie. In dit gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek (RCT) 

werden 139 werknemers van een software en ICT-bedrijf uit Detroit verdeeld over twee 

groepen. Er zaten 67 deelnemers in de experimentele groep, waar ze de meditatie 

oefeningen kregen. Een controlegroep van 72 deelnemers werd op de wachtlijst gezet en 

kregen geen meditatie- of andere oefeningen. De experimentele groep kreeg zes meditatie 

workshops van 60 minuten verdeeld over zeven weken. Ook kregen ze een geleide 

meditatie CD mee naar huis om te oefenen. Vervolgens moesten de participanten 

gedurende negen weken, dagelijks een dagboekje bijhouden waarin ze hun emoties 

beschreven en aangaven hoeveel tijd ze besteed hadden aan meditatie. De participanten uit 

de experimentele groep rapporteerden significant meer positieve emoties direct na afloop 

van de interventie dan de controlegroep. Ook bleken de participanten, die meer positieve 

emoties hadden ervaren door de vriendelijkheidsmeditiatie, meer persoonlijke hulpbronnen 
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te hebben opgebouwd, zoals toegenomen mindfulness, doel in het leven, sociale steun en 

een afname van ziekte symptomen. Deze opgebouwde hulpbronnen zorgden vervolgens 

voor hogere welbevinden scores op de nameting, één week na de interventie. Positieve 

emoties kunnen dus mogelijk een belangrijk werkingsmechanisme zijn waarom vriendelijk 

zijn voor anderen het algehele welbevinden positief beïnvloedt.  

 

Huidig onderzoek 

Het doel van dit onderzoek is om de effectiviteit van prosociaal gedrag op het mentaal 

welbevinden te onderzoeken. Verwacht wordt dat het uitvoeren van vriendelijke activiteiten  

voor familie en vrienden leidt tot een significant grotere toename van het welbevinden dan 

het uitvoeren van vriendelijke activiteiten voor vreemden. Ook wordt verwacht dat een 

toename van positieve emoties tijdens het uitvoeren van vriendelijke activiteiten het effect 

van vriendelijkheid op welbevinden medieert. 

  

Methode 

Design 

In het huidige onderzoek is gebruik gemaakt van een gerandomiseerd gecontroleerd studie 

(RCT) design met twee condities, vriendelijke dingen doen voor familie en vrienden of 

vriendelijke dingen doen voor een vreemde. De deelnemers werden willekeurig over de twee 

groepen verdeeld, waarbij iedereen evenveel kans had om in één van de groepen terecht te 

komen. Er werd een online vragenlijst afgenomen voorafgaand aan de interventie 

(voormeting) en direct na de interventie (nameting; 5 weken na de voormeting). Tijdens de 

interventie werd ook een vragenlijst afgenomen, na één, twee en drie weken, om vermeende 

werkingsmechanismen van de interventie te meten, zoals positieve emoties. Het onderzoek 

is goedgekeurd door de ethische commissie van de faculteit Behavioural, Management and 

Social Sciences (BMS) van de Universiteit Twente. 
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Participanten 

In November 2017, zijn tweedejaars Bachelor Psychologie studenten van de Universiteit 

Twente geworven tijdens een introductiecollege. Participanten kwamen in aanmerking voor 

deelname wanneer ze: (a) tweedejaars bachelor psychologie studenten waren, (b) ze een 

goede internetverbinding tot hun beschikking hadden, (c) ze een geldig e-mailadres hadden, 

(d) ze vier weken tijd konden investeren in de interventie (waarbij ze minstens 1 dag per 

week beschikbaar waren), (e) ze een goede beheersing van de Engelse taal hadden en (f) 

ze toestemming gaven voor deelname aan het onderzoek middels het informed consent. Het 

onderzoek was een onderdeel van een tweedejaars psychologie vak, deelname was 

daardoor niet volledig vrijwillig. Uiteindelijk voldeden 222 van de psychologiestudenten aan 

de inclusiecriteria. Figuur 1 geeft middels een stroomschema de verdeling van het aantal 

deelnemers per groep weer. De participanten zijn opgedeeld in drie groepen: ‘vriendelijke 

activiteiten uitvoeren bij familie en vrienden’ (n=76), ‘vriendelijke activiteiten uitvoeren bij 

vreemden’ (n=76) en ‘vriendelijke activiteiten uitvoeren bij een willekeurig ander’ (n=70). 

Deze laatste groep is geëxcludeerd in het huidige onderzoek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1: Stroomschema van het aantal deelnemers   
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Procedure 

Voorafgaand aan de interventie hebben de studenten per e-mail gedetailleerde informatie 

over de interventie en het informed consent gekregen. Studenten konden zich aanmelden 

voor het onderzoek door het informed consent en de voormeting vragenlijst in te vullen. De 

studenten die de voormeting vragenlijst hadden ingevuld, werden willekeurig verdeeld over 

de twee groepen. Vervolgens kregen de participanten de instructies over de interventie 

toegestuurd. Enkele weken na de interventie werd de mogelijkheid geboden om na te praten 

over het onderzoek (debriefing). De deelnemers hadden de mogelijkheid om vragen te 

stellen of opmerkingen te plaatsen.   

 

Vriendelijkheidsinterventie 

De interventie bestond uit één dag per week vijf vriendelijke dingen doen voor iemand 

anders, gedurende vier weken. De deelnemers mochten zelf een dag per week kiezen en 

het moment op de dag bepalen, dat ze de acties gingen uitvoeren. De twee groepen kregen 

nagenoeg dezelfde instructies, alleen verschilde het bij wie ze de vriendelijke activiteiten 

konden uitvoeren. De experimentele groep kreeg de instructie om vijf vriendelijke activiteiten 

per week te doen voor familie of vrienden en de controlegroep kreeg de instructie om vijf 

vriendelijke activiteiten per week te doen voor vreemden. Een dag na het uitvoeren van de 

vriendelijke activiteiten, werden de participanten gevraagd om een online geluksdagboek in 

te vullen. Hierin rapporteerden ze hoeveel en welke vriendelijke activiteiten ze de dag ervoor 

hadden uitgevoerd en voor wie ze de vriendelijke activiteiten hadden gedaan (zoals 

bijvoorbeeld een zus, vriendin, iemand die ze op straat tegen kwamen of een 

winkelmedewerker). De gegevens uit dit dagboekje zijn tevens gebruikt om de wekelijkse 

adherentie te bepalen.  

 

Meetinstrumenten 

Mentaal Welbevinden werd gemeten met de Mental Health Continuum- Short Form (MHC-

SF) op zowel de voor- als de nameting. De Nederlandse versie van de MHC-SF  bestaat uit 
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14 items die mentaal welbevinden meten (Lamers, Westerhof, Bohlmeijer, ten Klooster & 

Keyes, 2011). Een voorbeelditem is: ‘“Hoe vaak had u het gevoel dat u gelukkig was in de 

afgelopen maand? De items worden gescoord op een 6-puntsschaal, waarbij de scoring 

loopt van (0) ‘nooit’ tot (5) ‘elke dag’. De totaalscore kan berekend worden door alle items bij 

elkaar op te tellen en te delen door het aantal items. Hogere gemiddelde scores wijzen op 

een hogere mate van mentaal welbevinden” Eerder onderzoek met de MHC-SF heeft 

aangetoond dat de vragenlijst een hoge betrouwbaarheid heeft ( α=.89) (Lamers, Westerhof, 

Bohlmeijer, Ten Klooster & Keyes, 2009; Westerhof & Keyes, 2008). In dit onderzoek werd 

eveneens een goede betrouwbaarheid geconstateerd met Cronbach's alpha  α=0.87 op de 

totaalschaal. 

Positieve emoties zijn gemeten met de gemodificeerde differentiële emotie schaal (mDES). 

Gedurende de eerste drie weken van het onderzoek zijn positieve emoties gemeten met 

behulp van de mDES (Modified Differential Emotions Scale). De mDES is een vragenlijst die 

positieve emoties meet (mDES; Fredrickson, Tugade, Waugh & Larkin, 2003). De vragenlijst 

bestaat uit 16 vragen, die de mate van positieve en negatieve emoties meten. Een 

voorbeelditem is: “Hoe vaak heb je je verheugd, geamuseerd en gelukkig gevoeld?”  De 

items worden gescoord op een 7-puntsschaal, waarbij (0) ‘nooit’ betekent en (7) ‘bijna altijd’. 

Er is een aparte schaal voor positieve emoties en voor negatieve emoties. De gemiddelde 

scores op de positieve schaal kan berekend worden door alle positieve emotiescores bij 

elkaar op te tellen en te delen door tien (gemiddelde score: tussen 0-4). In dit onderzoek 

werd een betrouwbaarheid gevonden van Cronbach's alpha van  α= 0.78 voor de positieve 

emoties. 

 

Statistische analyses 

Voor het uitvoeren van de analyses is gebruik gemaakt van het statistische programma 

SPSS versie 23.0 (IBM, Chicago, USA). Toetsen werden tweezijdig uitgevoerd met p <0.05. 

Dropouts worden gedefinieerd als participanten die ontbrekende of onvolledige data op de 

nameting vragenlijsten hadden. In dit onderzoek is alleen data geanalyseerd van de niet-
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dropout deelnemers, die zowel de voormeting vragenlijsten als de nameting vragenlijsten 

hebben ingevuld. 

Voor het berekenen van demografische verschillen tussen de condities en de 

verschillen op de scores op de voormeting (T0) op welbevinden (MHC-SF) en positieve 

emoties (mDES) tussen de groepen is gebruik gemaakt van Chi-kwadraattoetsen en een 

onafhankelijke t-toets. Ook de demografische verschillen en de verschillen op de voormeting 

tussen dropouts en niet-dropouts werden geanalyseerd met Chi-kwadraattoetsen en 

onafhankelijke t-toetsen.  

De adherentie is berekend door te kijken hoeveel vriendelijke activiteiten men 

wekelijks had uitgevoerd, zoals in de instructies beschreven stond. Binnen het huidige 

onderzoek wordt het begrip adherentie gedefinieerd als het uitvoeren en rapporteren van 

tenminste drie vriendelijke activiteiten voor vier weken lang en minstens één dag per week. 

Om het verschil in adherentie tussen de verschillende groepen per week te analyseren is 

gebruik gemaakt van Chikwadraattoetsen. De verschillen in demografische gegevens tussen 

de adherente en niet-adherente participanten, na vier weken, is berekend met Chi-

kwadraattoetsen en een onafhankelijke t-toets. Voor het berekenen van het verschil in 

welbevinden en positieve emoties op de voormeting tussen adherente en niet-adherente 

participanten zijn onafhankelijke t-toetsen gebruikt. 

Om te onderzoeken of er een toename in welbevinden en positieve emoties was na 

vier weken interventie is een ANCOVA uitgevoerd, waarbij de scores op de voormeting als 

covariaat werden meegenomen. Om te kijken of het doen van iets vriendelijks voor familie of 

vrienden tot meer welbevinden en positieve emoties leidt dan het doen van iets vriendelijks 

voor vreemden, werd een onafhankelijke t-toets uitgevoerd. De grootte van het effect is 

gemeten met Cohen's d  waarbij d = 0.2 een klein effect aanduidt, d= 0.5 een middelgroot 

effect aanduidt en d= 0.8 een groot effect aanduidt, Cohen (1992). Cohen's d is berekend 

door de gemiddelde scores op welbevinden en positieve emoties van de groepen op de 

nameting van elkaar af te trekken en te delen door de gepoolde standaarddeviatie. Bij 

positieve waarden van Cohen's d heeft de interventie een gunstig effect.  



15 

 

  Voor de mediatie analyse is gebruik gemaakt van de PROCESS Tool versie 3.3 

(Hayes, 2019) in SPSS. In Figuur 2 is het mediatiemodel weergegeven. Een enkelvoudige 

mediatie analyse is uitgevoerd, om het mediatie-effect van positieve emoties te meten. 

Ongestandaardiseerde regressiecoëfficiënten zijn berekend voor elk pad in het 

mediatiemodel. Pad a geeft het effect van vriendelijkheid voor familie en vrienden tegenover 

vreemden op positieve emoties weer, pad b  geeft het effect van positieve emoties op 

welbevinden weer, terwijl er statistisch gecontroleerd wordt voor de groepen. Pad c geeft het 

totale effect van vriendelijkheid voor familie en vrienden tegenover vreemden op het 

welbevinden weer. Het directe effect van vriendelijkheid voor familie en vreemden tegenover 

vreemden op het welbevinden, waarbij het effect van positieve emoties wordt geëlimineerd, 

wordt weergegeven door pad c’.  Het indirecte effect van vriendelijkheid voor familie en 

vrienden tegenover vriendelijkheid voor vreemden op het mentaal welbevinden via positieve 

emoties wordt berekend door a en b te vermenigvuldigen (ab), waarvan de bias-

gecorrigeerde (BC) 95% CI's waren gebaseerd op 10.000 gebootstrapte steekproeven 

(Hayes, 2013). Wanneer 0 niet voorkomt  in een BC 95% CI, kan er geconcludeerd worden 

dat in 95% van de gebootstrapte steekproeven, het effect van de interventie op de 

uitkomstmaat, wordt gemedieerd door vriendelijkheid voor familie en vrienden tegenover 

vriendelijkheid voor vreemden.  

 

Resultaten 

Demografische gegevens 

Tabel 1 geeft de demografische gegevens van de participanten op de voormeting (n=152) 

per conditie weer. De gemiddelde leeftijd van de studenten was 21.2 jaar (SD=1.94). Er 

waren voornamelijk vrouwelijke participanten (72.4%) van Nederlandse of Duitse afkomst 

(94.1%). Het grootste gedeelte van de participanten is niet getrouwd (98,7%) en woont 

samen met huisgenoten (63.2%). Een kleiner gedeelte van de participanten woont bij de 

ouders (17.1%) of met een partner samen zonder kinderen (11.2%). Van de 152 deelnemers 
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op baseline, vulden 47 (30.9%) de nameting in. De condities verschilden niet significant op 

demografische gegevens en uitkomstmaten op baseline.  

Tabel 1. Demografische gegevens van de gehele sample (n=152) van participanten 
opgedeeld per conditie 
 _________________________________________________________________________________________ 
   
    “Vriendelijke activiteiten  “Vriendelijke activiteiten         p 
        uitvoeren   uitvoeren      
         voor familie en   voor       

vrienden”    vreemden”      
    

          (n=76)       (n=76) 

 
Geslacht, n (%) 
  Man      20 (26.3)     22 (28.9)      
           0.717          
  Vrouw      56 (73.7)     54 (71.1)    
 
Leeftijd, M (SD)    21.3 (1.9)    21.2 (2.0)   
           0.878 
 
Nationaliteit, n (%)     
Nederland of Duitsland   71 (93.4)     72 (94.7)   
           0.731 
Overig      5 (6.6)           4 (5.3)        
          
Burgerlijke staat, n (%)     
Gehuwd/ geregistreerd         1 (1.3)      1 (1.3)     0.998 
partnerschap 
Nooit getrouwd   75 (98.7)   75 (98.7)     
 
Leefsituatie, n (%) 
   Alleenwonend     5 (6.6)    8 (10.5)    0.395 
   Met partner zonder kinderen   10 (13.2)        7 (9.2)        
   Met ouders         16 (21.1)      10 (13.2)        
   Met anderen        45 (59.2)      51 (67.1)       

 

Dropouts 

Er waren geen significante verschillen tussen het aantal dropouts in de twee groepen 

χ2(1)=2.49, p=0.114. Er is wel een significant verschil gevonden op de demografische 

variabele leefsituatie [χ2 (3)= 12.52, p=0.006] tussen de dropouts en de niet-dropouts. De 

dropouts bleken significant vaker alleen te wonen of bij hun ouders. Wanneer gekeken werd 

naar de uitkomstmaten op baseline, lieten de dropouts geen significante verschillen zien ten 

opzichte van de niet-dropouts op de mate van mentaal welbevinden (MHC-SF), t (150), 1.16, 

p=0.249. Ook lieten de dropouts en niet-dropouts geen verschil in positieve emoties (mDES) 

zien op de voormeting, t (150), 0.24, p=0.810. 
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Adherentie 

Na vier weken, aan het einde van de interventie, bleken nog 41 deelnemers (27%) adherent 

te zijn, 111 deelnemers (73%) voerden niet meer wekelijks tenminste drie vriendelijke 

activiteiten uit. In Figuur 2 is een staafdiagram weergegeven met het aantal adherente 

participanten per week per conditie. Er bleken per week geen significante verschillen te zijn 

in adherentie tussen de verschillende groepen. Er waren na vier weken ook geen 

significante verschillen op demografische gegevens tussen adherente en niet adherente 

participanten (ps >0.113). Ook waren er geen significante verschillen gevonden in 

welbevinden t (45)= 0.40, p=0.689 en positieve emoties t (45) =-1.00 , p= 0.323 tussen 

adherente en niet-adherente deelnemers. 

 

 

Figuur 2: Staafdiagram van de adherente deelnemers per week per conditie 
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Effecten van tijd op welbevinden en positieve emoties 

Tabel 2 geeft de gemiddelden en standaarddeviaties op de voor- en nameting per conditie 

van het welbevinden en positieve emoties weer. De onafhankelijke t-toets laat zien dat er 

binnen groepen een significante toename is gevonden op welbevinden t (46) = -2.79, p = 

0.008. Er is geen significante toename gevonden op positieve emoties t (46) = 1.36, p = 

0.180. 

 

Tabel 2. Gemiddelden (m) en standaarddeviaties (sd) met toetsresultaat op de voormeting 
en nameting per conditie van het mentaal welbevinden (MHC-SF) en positieve emoties 
(mDES)  
_________________________________________________________________________ 
     “Vriendelijke activiteiten “Vriendelijke activiteiten    Onafhankelijke 
      doen voor           doen voor   T-toets 

      familie en vrienden” vreemden”   
            (n=76)             (n=76)    
     _________________________________________________ 
                         m  (sd)                 m  (sd)               p      
_________________________________________________________________________ 
Primaire uitkomst 
 
Welbevinden    
(MHC-SF)   
Voormeting    3.15 (0.65)   2.98 (0.69)   
Nameting    3.50 (0.70)  3.42 (0.71)   0.008  
 
Positieve emoties  
(mDES) 
Voormeting  4.27 (0.58)  4.40 (0.61)                  
Nameting  4.08 (0.73)  4.30 (0.77)                0.180  
______________________________________________________________________________________ 

 

Effecten van conditie op het welbevinden 

Figuur 3 geeft middels een lijngrafiek de toename in welbevinden per conditie weer. Uit de 

ANCOVA blijkt dat de scores op de test niet significant verschillen tussen de groepen, op 

mentaal welbevinden F (1,46) =0.04, p= 0.826, d= 0.11 en ook niet tussen de groepen op 

positieve emoties F (1,46) =1.42, p=0.239, d=0.29 
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Figuur 3. Lijngrafiek van de gemiddelde scores van mentaal welbevinden (MHC-SF) per 

conditie 

 

Mediatieanalyse 

Pad a, b, c, c’ en ab bleken niet significant. Dit betekend dat de interventie geen effect had 

op vriendelijke activiteiten uitvoeren voor familie en vrienden tegenover vriendelijke 

activiteiten uitvoeren voor vreemden op positieve emoties en dat er geen significant effect 

van positieve emoties op welbevinden gevonden is. Bovendien wijst het 

betrouwbaarheidsinterval van het indirecte effect (pad ab) uit dat positieve emoties het effect 

van vriendelijke activiteiten uitvoeren voor familie en vrienden tegenover vriendelijke 

activiteiten uitvoeren voor vreemden op het welbevinden niet medieert. Figuur 4 geeft op 

schematische wijze de mediatie analyse weer. 
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Figuur 4. Schematische weergave van de mediatie analyse  

 

Discussie  

Deze studie is uitgevoerd om te onderzoeken of er een verschil is in de mate van 

welbevinden en positieve emoties bij het uitvoeren van prosociaal gedrag voor familie en 

vrienden of vreemden. Tevens is er gekeken of dit effect  op het welbevinden gemedieerd 

wordt door positieve emoties. Beide groepen lieten een toename zien van het mentaal 

welbevinden, maar anders dan verwacht, was de mate van mentaal welbevinden niet 

significant hoger in de groep vriendelijke activiteiten uitvoeren voor familie en vrienden in 

vergelijking met de groep vriendelijke activiteiten uitvoeren voor vreemden. Ook bleek 

positieve emoties geen mediatie-effect op de mate van welbevinden te hebben bij de 

groepen vriendelijke activiteiten uitvoeren voor familie en vrienden en vriendelijke activiteiten 

uitvoeren voor vreemden. 
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Prosociaal gedrag, positieve emoties en welbevinden 

Het resultaat uit het huidige onderzoek, dat prosociaal gedrag voor een toename in 

welbevinden zorgt, komt overeen met eerdere literatuur. Een eerdere experimentele studie 

naar het effect van prosociaal gedrag op het welbevinden is uitgevoerd door Otake (2006) In 

dit onderzoek is naar voren gekomen dat wanneer men voor één week vriendelijke dingen 

doet voor een ander, dit voor een hoger geluksgevoel zorgt in vergelijking met een 

controlegroep. In een andere experimentele studie van Dunn, Aknin en Norton (2008), is 

naar voren gekomen dat wanneer men geld uitgeeft aan een ander dit tot meer welbevinden 

leidt, dan wanneer men geld uitgeeft aan zichzelf.  

De resultaten uit een onderzoek van Nelson (2016) komen niet overeen met de 

resultaten uit het huidige onderzoek. In het onderzoek van Nelson (2016) is een toename 

van het welbevinden, maar ook een toename van positieve emoties gevonden. In het 

huidige onderzoek werd alleen een toename van welbevinden gevonden. Een mogelijke 

verklaring voor het verschil in resultaat met het onderzoek van Nelson (2016) kan het 

verschil in steekproefgrootte zijn. Het onderzoek van Nelson had een steekproefgrootte van 

n= 472, terwijl het huidige onderzoek een steekproefgrootte van n= 152 had. Tevens is in 

het onderzoek van Nelson gebruik gemaakt van een diverse groep participanten met 

verschillende demografische kenmerken, terwijl in het huidige onderzoek een vrij homogene 

groep psychologie studenten is gebruikt. Ook is in het onderzoek van Nelson een 

vergoeding (geld of studiepunten) aangeboden in ruil voor deelname aan het onderzoek, 

terwijl in het huidige onderzoek geen vergoeding is aangeboden. 

 

Welbevinden voor familie en vrienden of vreemden 

In tegenstelling tot eerder onderzoek, werd in het huidige onderzoek geen significant hogere 

toename van mentaal welbevinden en positieve emoties waargenomen tussen de groep 

familie en vrienden in vergelijking met de groep vreemden. Een eerdere studie van Aknin 

(2011) liet zien dat wanneer deelnemers gevraagd werd om terug te denken aan de laatste 

keer dat ze geld hadden uitgegeven aan iemand met wie ze een sterke sociale band 
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hadden, een hoger welbevinden waargenomen werd, in vergelijking met een groep 

participanten, die moesten terugdenken aan de laatste keer dat ze geld hadden uitgegeven 

aan iemand met wie ze een zwakke sociale band hadden. Een mogelijke verklaring voor de 

verschillen in resultaat is dat het onderzoek van Aknin (2011) is gebaseerd op herinneringen 

van een lange tijd geleden, terwijl in het huidige onderzoek, één dag na het uitvoeren van de 

vriendelijke activiteit werd gerapporteerd over de ervaring. Literatuur laat zien dat een 

herinnering gemakkelijk verdraaid of vertroebeld kan raken (Vermetten, 2007). Ook vergeet 

men meer naarmate iets langer geleden gebeurd is (Vermetten, 2007). Hoe meer tijd er dus 

zit tussen de vriendelijke activiteit en de rapportage van deze activiteit, hoe inaccurater en 

meer vertroebeld de herinnering. Een andere mogelijke reden voor het verschil in resultaat is 

dat er in het onderzoek van Aknin gebruik is gemaakt van de Positieve en Negatieve Emotie 

Lijst (PANAS) voor het meten van de positieve emoties, terwijl in het huidige onderzoek 

gebruik is gemaakt van de mDES.  De PANAS vragenlijst vraagt participanten om hun 

actuele emotionele staat te rapporteren, aan de hand van  positieve en negatieve 

emotionele stellingen, terwijl in de mDES gevraagd wordt naar de emotionele staat van 

positieve en negatieve emoties van de afgelopen 24 uur. Tevens worden de items van de 

PANAS gescoord op een 5-puntsschaal, terwijl de items van de mDES op een 7-

puntsschaal gescoord worden. In het onderzoek van Aknin (2011) is naar voren gekomen 

dat de mate van mentaal welbevinden bij het uitvoeren van prosociaal gedrag voornamelijk 

bepaalt wordt door de intimiteit die men met de ander ervaart en dat de genetische 

component hierbij minder van belang is. Intimiteit is in het huidige onderzoek niet 

meegenomen bij het bepalen van de groepsindeling. 

 

Welbevinden en positieve emoties 

Positieve emoties bleken geen significant mediatie effect op welbevinden te hebben tijdens 

het uitvoeren van vriendelijke activiteiten. De resultaten uit het huidige onderzoek komen 

niet overeen met eerder soortgelijk onderzoek van Fredrickson (2008). Een verschil in 

resultaten kan mogelijk verklaard worden door de verschillen tussen de interventies. In het 
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onderzoek van Fredrickson is gebruik gemaakt van een vriendelijkheidsmeditatie, terwijl in 

het huidige onderzoek participanten vriendelijke activiteiten moesten uitvoeren. Het doen 

van meditatie oefeningen is iets anders dan het uitvoeren van vriendelijke activiteiten voor 

een ander. Een ander verschil is dat in het huidige onderzoek twee interventiegroepen zijn 

gebruikt zonder controlegroep, terwijl in het onderzoek van Fredrickson (2008) een 

interventiegroep en controlegroep is gebruikt. Als in het huidige onderzoek positieve emoties 

in beide interventie groepen een even grote rol spelen, dan is dat niet terug te zien, 

aangezien er geen controlegroep ter vergelijking is. In een vervolgonderzoek kan een 

controle groep meegenomen worden. Tevens is er in het onderzoek van Fredrickson een 

vergoeding aan de deelnemers aangeboden, waarbij participanten die de gehele interventie 

doorliepen een vergoeding van 101 dollar konden krijgen. In het huidige onderzoek was de 

interventie een onderdeel van het studieprogramma, waarbij verder geen extra vergoeding 

aan de deelnemers is gegeven.  

  

Sterke kanten en limitaties 

Een sterke kant van de huidige studie is, dat het één van de weinige studies is waarin 

onderscheid wordt gemaakt in wie de ‘ontvanger´ van prosociaal gedrag is. In de meeste 

studies naar prosociaal gedrag wordt de ‘ontvanger’ niet verder gespecificeerd (Curry en 

anderen, 2018). In het huidige onderzoek wordt gekeken naar de verschillende ‘ontvangers’ 

van prosociaal gedrag en worden de ‘ontvangers’ in verschillende groepen opgedeeld. 

Hierbij zijn de rest van de omstandigheden gelijk gebleven, zodat een goede vergelijking 

gemaakt kon worden tussen de groepen.  

Het feit dat in het huidige onderzoek geen verschil tussen de groepen is gevonden 

op het mentaal welbevinden zou verklaard kunnen worden door een lage adherentie en 

hoge dropout. Slechts 27% van de participanten hebben wekelijks voor vier weken lang, drie 

vriendelijke activiteiten uitgevoerd en genoteerd en maar liefst 70% van de deelnemers heeft 

de nametingsvragenlijst niet ingevuld. Het is niet duidelijk of de participanten de vriendelijke 

activiteiten helemaal niet hebben uitgevoerd, of alleen niet de vragenlijsten hebben ingevuld. 
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Als men geen vragenlijst meer invult, kan er ook niet gekeken worden of men nog adherent 

is. Het zou kunnen zijn dat de participanten wel wekelijks de vriendelijke activiteiten 

uitvoerden, maar niet de vragenlijsten invulden. Door onvolledige gegevens op de nameting 

konden er moeilijk uitspraken gedaan worden over de resultaten. In het huidige onderzoek is 

geen significant verschil gevonden tussen de verschillende groepen van afname in 

adherentie, gedurende de weken. Ook bleken er geen demografische verschillen aanwezig 

te zijn tussen adherente en niet adherente deelnemers en ook scoorden de adherente en 

niet adherente deelnemers gelijk op welbevinden en positieve emoties op de voormeting. Er 

kunnen daarom in dit onderzoek geen betekenisvolle uitspraken gedaan worden waarom 

sommige deelnemers adherent waren en anderen niet. In het huidige onderzoek zijn de 

ontbrekende gegevens niet geïmputeerd. Aangezien er een dropouts van 70% was, zou het 

imputeren van de ontbrekende gegevens tot een vertekend beeld kunnen leiden (Streiner, 

2001). De participanten waren voornamelijk vrouwelijke hoogopgeleide 

psychologiestudenten, voornamelijk ongehuwd en veelal samenwonend met een ander. 

Hierdoor zijn de resultaten niet naar andere bevolkingsgroepen te generaliseren. 

 

Vervolgonderzoek 

In het onderzoek van Aknin (2011) is naar voren gekomen dat de mate van mentaal 

welbevinden bij het uitvoeren van prosociaal gedrag voornamelijk bepaalt wordt door de 

intimiteit die men met de ander ervaart (dus de sterkte van de sociale band). De genetische 

verwantschap is hierbij minder van belang. In een vervolgonderzoek zal daarom 

voornamelijk gekeken kunnen worden naar de sterkte van de intimiteit van de sociale band, 

in plaats van of men genetisch op elkaar lijkt. Onderzoekers zouden dan de instructie 

kunnen geven om participanten vriendelijke activiteiten te laten uitvoeren voor mensen waar 

ze een sterke intieme band mee hebben en dit vergelijken met een groep participanten die 

vriendelijke activiteiten gaat uitvoeren voor mensen waar ze geen sterke intieme band mee 

hebben. 
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Een lage motivatie is mogelijk een verklaring voor de lage adherentie in het huidige 

onderzoek. Uit onderzoek blijkt namelijk dat een grotere motivatie tot een hogere adherentie 

leidt (Ryan & Deci, 2000; Sheldon & Lyubomirsky, 2006). In het huidige onderzoek moesten 

de deelnemers verplicht meewerken aan de studie, aangezien het een onderdeel van hun 

studieprogramma was.  De verplichte deelname zou invloed kunnen hebben gehad op de 

motivatie van de deelnemers.  Een matige motivatie heeft mogelijk voor een grotere uitval 

van de participanten gezorgd. Een vervolgonderzoek zou daarom voor vrijwillige deelname 

kunnen kiezen of de externe motivatie van de participanten verhogen door een beloning te 

geven, zoals een geldbedrag of extra studiepunten. 

Om de resultaten uit het onderzoek beter te kunnen generaliseren naar de algehele 

populatie, zal de steekproef in vervolgonderzoek heterogener moeten zijn. Een normale 

steekproef van de algehele bevolking is gewenst. Om dit te verwezenlijken, zou in 

vervolgonderzoek,  op verschillende openbare plekken (zoals in de 

stad/bibliotheek/huisarts/etc.) posters voor deelname aan het onderzoek kunnen worden 

opgehangen, zodat mensen met verschillende demografische kenmerken kunnen reageren. 

 

Conclusie 

De huidige studie heeft aangetoond dat prosociaal gedrag het welbevinden bevordert, zoals 

in eerder onderzoek ook al naar voren is gekomen. Het uitvoeren van vriendelijke activiteiten 

bij familie of vrienden heeft in dit onderzoek niet tot een hogere mate van welbevinden en 

positieve emoties geleidt, ten opzichte van het uitvoeren van vriendelijke activiteiten bij 

vreemden.  Er zijn echter een aantal limitaties te noemen die de resultaten mogelijk hebben 

beïnvloedt. Zo kan de hoge dropout en lage adherentie in het huidige onderzoek ervoor 

gezorgd hebben dat er geen verschil tussen de groepen naar voren is gekomen. Om de 

adherentie te vergroten kan vervolg onderzoek zich richten op het vergroten van de 

motivatie. Ook kan het zijn dat door de kleine steekproefgrootte en homogeniteit van de 

deelnemers, er geen significante verschillen naar voren zijn gekomen. Vervolgonderzoek zal 
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een grotere groep deelnemers moeten werven, met een grotere verscheidenheid in 

demografische kenmerken. Ook kan er in vervolgonderzoek gekeken worden naar de 

groepsindeling. Waarbij de ‘ontvanger’ van prosociaal gedrag niet gekozen wordt op basis 

van een genetische component, maar op basis van de intimiteit van de sociale band die ‘de 

gever’ met ‘de ontvanger’ ervaart.   
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