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Griepvaccinatie bij 

volwassen

Welke van onderstaande 11 veranderingen in ‘levensstijl’ verhogen het meeste 

iemands kansen om langer te leven? Geef je top 3. 
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Sociaal geïntegreerd 

zijn

Veel in plaats van weinig 

sociale steun

Dagelijks minder dan 15 

sigaretten roken

Geen alcohol ipv. 

buitensporig alcoholgebruik 

Cardiale revalidatie 

(beweging) voor 

hartpatiënten 

Voldoende fysieke 

actief zijn

Lagere BMI ipv.

hoge BMI (obees)

Medicatiebehandeling om 

hoge bloeddruk te vermijden 

(bij +60 jarigen)

Lage ipv. hoge 

luchtvervuiling

Holt-Lunstad, Smith, & Layton (2010)

Stoppen met roken ipv. te 

blijven roken als hartpatiënt



1. Sociaal geïntegreerd zijn

2. Veel in plaats van weinig sociale steun

3. Dagelijks minder dan 15 sigaretten roken

4. Stoppen met roken ipv. te blijven roken als hartpatiënt

5. Geen alcohol ipv. buitensporig alcoholgebruik 

6. Griepvaccinatie bij volwassenen

7. Cardiale revalidatie (beweging) voor hartpatiënten 

8. Voldoende fysiek actief zijn

9. Lagere BMI ipv. hoge BMI (obees)

10. Medicatie om hoge bloeddruk te vermijden (bij +60)

11. Lage ipv. hoge luchtvervuiling

Holt-Lunstad, Smith, & Layton (2010)

Ranking



Mensen met een goed sociaal netwerk hebben

50% meer kans op overleven

vergeleken met mensen zonder of onvoldoende sociale relaties.

Het belang van een “wij”-gevoel



“As a rough rule of thumb, if you belong to no group but 

decide to join one, you cut your risk of dying over the next 

year in half. 

If you smoke and belong to no groups, it’s a toss-up 

statistically whether you should stop smoking or start 

joining. 

These findings are in some ways heartening: it’s easier to 

join a group than to lose weight, exercise regularly, or quit 

smoking”

(Putnam, 2000, p.331).

The size of these effects
En we weten dit eigenlijk al langer …



Toch werd er in medische lijstjes (tot voor kort) weinig aandacht 

besteed aan meest bevorderlijke gezondheidsgedragingen!

The Chief Medical Officer’s Ten Tips for Better Health

1. Don’t smoke. If you can, stop. If you can’t, cut down.

2. Follow a balanced diet with plenty of fruit and vegetables.

3. Keep physically active.

4. Manage stress by talking things through and make time to relax.

5. If you drink alcohol, do so in moderation.

6. Cover up in the sun, and protect children from sunburn.

7. Practice safer sex. 

8. Take up cancer-screening opportunities.

9. Be safe on the roads: Follow the Highway Code.

10. Learn the First Aid ABC: airways, breathing, circulation.

Source: Chief Medical Officer of England (cited in Raphael, 2000, p.403)  



Wie ben ik?
(Twenty Statement Test)

Beantwoord deze vraag in 10 tot maximaal 20 zinnen: 

- Ik ben …

- Ik ben …

…

Twenty Statements Test
(Kuhn & McPartland)
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Kuhn & McPartland (1954)



- Ik ben vader van 4 kinderen

- Ik ben een sociaal-psycholoog die sport- en bewegingsgerelateerde fenomenen
onderzoekt

- Ik ben werknemer van KU Leuven / Leading Insights

- Ik ben een loper

- Ik ben een lezer

- Ik ben een schaker

- Ik ben fan van Nick Cave

- Ik ben supporter van Beerschot

- Ik ben gedreven

- Ik ben ongeduldig

- Ik ben zeer onhandig

- Ik ben geblokt

- Ik ben Antwerpenaar

- Ik ben Europeaan

- Ik ben inwoner van Zele

- Ik ben treinpendelaar

- …



Hoeveel % van je beschrijvingen verwezen naar sociale identiteiten? 

Daaronder horen zowel

- concrete groepen, zoals professionele groepen (bv., werknemer van 
KU Leuven), vrijetijdsgroepen (bv., lid van loopclub), maatschappelijke
groepen (bv., lid van oudercomité), familie- en vriendengroepen, … 

- abstractere groepen (bv., schaker, loper, lezer, Antwerpenaar, …), 

- sociale rollen (bv., vader van vier, sociaal-psycholoog, …) 

(vs. fysieke eigenschappen, persoonlijkheidskenmerken, existentiële
statements)?

 Ons zelfbeeld is veel ‘socialer’ dan we denken. Anderen hoeven ook
niet altijd aanwezig te zijn, het gaat om de groepen in je hoofd! 

 Deze sociale identiteiten sturen ons gedrag door normen uit te zetten
én kunnen een bron van veerkracht vormen.



▪ mensen streven naar een positief zelf-concept

▪ zelf-concept = persoonlijke + sociale identiteit(en)

▪ sociale identiteit = 

zelf-categorizatie (cognitief element) + 

emotioneel belang (affectief element) + 

waarde (evaluatief element)

De Sociale Identiteitsbenadering (1)



▪ mensen vergelijken hun groepen met relevante

vergelijkingsgroepen op relevante vergelijkingscriteria 

(waar we creatief mee zijn)

=> positieve onderscheidenheid 

vs.

vs.

De Sociale Identiteitsbenadering (2)



▪ door context wordt één sociale identiteit ingeschakeld:

=> categorische differentiatie:

verschillen binnen groep worden geminimaliseerd, 

verschillen tussen groepen gemaximaliseerd.

=> depersonalisatie (vereenzelviging met groep)

=>  uniformiteit van gedragingen volgens geïnternaliseerde groepsnormen 

=> samenwerking, coördinatie, steun, …

De Sociale Identiteitsbenadering (3)



Gelinkt aan cognitieve revolutie (70 000 BC)?

Symbolische sociale identiteiten maakten het mogelijk dat 
homo sapiens de acties van grotere groepen kon coördineren.





Groepsgedrag vervult onze nood aan 
verbondenheid/veiligheid en positieve onderscheidenheid 

=> meer steun => minder stress => betere gezondheid



Als groepen worden bedreigd / veranderen / verdwijnen 
wordt ook ons zelfbeeld bedreigd.



The Social Cure Social Cure: 
Sociale identeitsbenadering toegepast op gezondheid 



Tien sociale identiteitstips voor een betere gezondheid 

1. Als je je geïsoleerd voel, probeer je dan aan te sluiten bij een groep. 

2. Als je kan, sluit je dan bij meer groepen aan.

3. Probeer vast te houden aan positieve groepslidmaatschappen, vooral als je persoonlijk

door een moeilijke periode gaan. 

4. Als je geen lid meer kan zijn van een belangrijke groep, zoek dan een nieuwe groep.

5. Investeer (meer) in groepen die belangrijk zijn voor jou en waarin je wordt gewaardeerd. 

6. Pas op voor groepen die ongezonde keuzes maken (en/of die niet overeenkomen met 

je basiswaarden).

7. Aanvaard steun van je groepen, maar geef ook steun aan anderen in die groepen.

8. Besef dat het soms beter/gezonder kan zijn om achtergestelde of gestigmatiseerde

groepen te verlaten, maar dat het soms ook beter kan zijn om erbij te blijven.

9. Bestrijd de achterstelling/het stigma dat ongelijkheid in stand houdt. 

10. Zoek eventueel professionele hulp/steun — idealiter van een bron waarmee je je

identificeert.



• GROUPS 4 HEALTH (G4H); see: www.groups4health.com

• A manualised intervention incorporating 5 modules: 
the 5 Ss (CHaslam, Cruwys, AHaslam &Dingle, 2014)

Praktische implementatie

• Raising awareness of the value of groups 
for health and of ways to harness this.1. Schooling

• Developing social maps to identify existing 
connections and areas for social growth.2. Scoping

• Training skills to maintain and utilise 
existing networks and reconnect 3. Sourcing

• Using groups as platform for new social 
connections & to train effective 
engagement

4. Scaffolding

•Reinforcing key messages & troubleshooting 
(booster session one month later).5. Sustaining



Schooling: 

Wat zijn groepen en waarom zijn ze zo belangrijk?

Zie deze sessie!



Scoping: 

Hoe zien je groepen er nu uit? 

• Lijst al je groepen op, en evalueer:

- hoe belangrijk ze voor jou zijn? (grootte van post-it/blokje)

- hoe representatief jij bent voor de groep?

- hoe vaak jij iets met die groep doet?

- hoeveel steun jij van die groep krijgt? 

- hoe positief jij tegenover die groep staat?

- hoe gelijkend de groepen op elkaar zijn? (plaats die dichter bij elkaar)

- hoe compatibel de groepen zijn?



Social identity mapping: Breng je groepen in kaart



Sourcing: 

Wat houdt ons tegen om van groepen te genieten en 

hoe kunnen we groepen voor ons laten werken?



Sourcing

• In welke groepen kan ik minder/meer investeren?

• Met welke groepen kan ik stoppen?

• Welke nieuwe groepen kan ik verwerven?

• …



Scaffolding: 

Stappen ondernemen om je bij nieuwe groepen aan te 

sluiten en verbindingen te leggen



Sustaining: 

Teruggaan naar de kaart en kijken waar je staat



Tien sociale identiteitstips voor een betere gezondheid 

1. Als je je geïsoleerd voel, probeer je dan aan te sluiten bij een groep. 

2. Als je kan, sluit je dan bij meer groepen aan.

3. Probeer vast te houden aan positieve groepslidmaatschappen, vooral als je persoonlijk

door een moeilijke periode gaan. 

4. Als je geen lid meer kan zijn van een belangrijke groep, zoek dan een nieuwe groep.

5. Investeer (meer) in groepen die belangrijk zijn voor jou en waarin je wordt gewaardeerd. 

6. Pas op voor groepen die ongezonde keuzes maken (en/of die niet overeenkomen met 

je basiswaarden).

7. Aanvaard steun van je groepen, maar geef ook steun aan anderen in die groepen.

8. Besef dat het soms beter/gezonder kan zijn om achtergestelde of gestigmatiseerde

groepen te verlaten, maar dat het soms ook beter kan zijn om erbij te blijven.

9. Bestrijd de achterstelling/het stigma dat ongelijkheid in stand houdt. 

10. Zoek eventueel professionele hulp/steun — idealiter van een bron waarmee je je

indentificeert.
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