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MENSELIJK GEDRAG

Psychologie in tijden van pandemie:  
Lessen uit behavioral economics en nudging  
voor overheid, experten en media

Timothy Desmet

De overheid, experten en media gaan er nog altijd ten onrechte van uit dat mensen 
zuiver rationele wezens zijn, die het best te overtuigen zijn met logische, weten-

schappelijke argumenten. Door geen rekening te houden met de huidige stand van de 
cognitieve wetenschappen, met name de bevinding dat mensen heel vaak emotioneel, 
instinctief en onbewust handelen, hebben ze de crisis erger gemaakt dan nodig. Door in 
te spelen op hoe de hersenen van mensen echt functioneren hadden de lockdown en de 
exitstrategie veel succesvoller georganiseerd kunnen worden. Op basis van psychologi-
sche inzichten kunnen gelukkig ook lessen getrokken worden om een volgende piek of 
pandemie beter aan te pakken.

Hamsteren is logisch

Toen de overheid midden maart de eerste lockdownmaatregelen afkondigde, werd de 
bevolking tijdens de verschillende nieuwsuitzendingen met aandrang aangemaand om 
niet te beginnen hamsteren. De uitleg was heel logisch en geruststellend. Handelsfede-
ratie Comeos verzekerde dat alle levensnoodzakelijke producten (blijkbaar is vooral toi-
letpapier een prototype van deze categorie) voldoende voorradig waren in België. Maar 
door hamstergedrag konden de winkelrekken niet snel genoeg aangevuld worden. Dat 
kon tot een artificiële schaarste in de winkelpunten leiden (en dat is ook in het begin van 
de crisis ook meermaals gebeurd). Tijdens de uitleg door de nieuwslezers werden stee-
vast hamsterende mensen en lege winkelrekken in de supermarkten getoond.

Een kleine psychologische quizvraag: Wat had volgens u het meest effect op het ge-
drag van de kijkende consument? Antwoord A: De rationele uitleg waarom hamsteren 
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contraproductief is. Antwoord B: De visuele beelden van hamsterende mensen en lege 
winkelrekken? Het antwoord was te vinden in de ellenlange rijen paniekerige consumen-
ten de dagen nadien aan alle supermarkten.

Journalisten en politici – en ook veel gewone mensen – begrepen niet waarom het 
hamstergedrag maar bleef duren ondanks de duidelijke en logische uitleg om het niet te 
doen. Ik kon de bekende quote van de wijze wetenschapper Albert Einstein moeilijk on-
derdrukken: ‘Insanity is doing the same thing over and over again, but expecting different 
results.’ De uitleg én beelden werden dag na dag herhaald op het nieuws, telkens met 
hetzelfde resultaat in de winkelpunten.

Psychologie is het probleem: behavioral economics

Sinds de Verlichting, een intellectuele stroming die door Europa raasde in de achttiende 
eeuw, zijn filosofen, economen, politici enzovoort er lange tijd van overtuigd geweest 
dat de mens een rationeel wezen is dat doorgaans uit nuttig eigenbelang handelt. Adam 
Smith paste dit toe op ons economisch handelen toen hij stelde: ‘It is not from the be-
nevolence of the butcher, the brewer, or the baker that we expect our dinner, but from 
their regard to their own interest.’ De Verlichting wordt dan ook vaak aangeduid als de 
Eeuw van de Rede. Onze huidige journalisten en politici zitten waarschijnlijk vastgeroest 
in deze assumptie van de rationele mens, wanneer ze maar niet kunnen begrijpen hoe 
het komt dat mensen blijven hamsteren, hoewel ze hun zo duidelijk uitgelegd hebben dat 
het tegen het collectief belang ingaat (en op iets langere termijn ook tegen hun eigenbe-
lang wanneer de winkelrekken niet meer aangevuld raken).

Sinds enkele decennia bestaat er echter binnen de cognitieve wetenschappen en spe-
cifiek binnen het domein van behavioral economics (‘gedragseconomie’) een vrij brede 
consensus dat dit beeld van de rationele Homo economicus helemaal niet klopt. Vooral 
geïnitieerd door het werk van de Amerikaanse Nobelprijswinnaar Daniel Kahneman en 
zijn Israëlische collega Amos Tversky, weten we dat emoties, instincten en onbewuste 
processen het bij de mens heel vaak halen van rationele overwegingen. Dat verklaart 
onder andere waarom zwaarlijvige mensen die rationeel weten dat fast food ongezond 
is – en op termijn zelfs dodelijk – er vaak toch niet in slagen gezonder te eten. Of waarom 
gokverslaafden blijven gokken hoewel ze weten dat de kans op winst heel klein is. Ratio-
nele kennis is overduidelijk geen sterke drijfveer voor menselijk gedrag.

Toch is dit soort gedrag, dat op het eerste gezicht irrationeel lijkt en tegen het eigen-
belang schijnt in te gaan, te verklaren. Zo wordt het vaak vanuit een Darwinistisch per-
spectief bekeken. Kort samengevat, zijn we als moderne mensen nog altijd uitgerust 
met quasi dezelfde hersenen waarmee de allereerste Homo sapiens diende te overleven 
in de wilde natuur. Evolutionair is 250 000 jaar immers een zucht. Dat betekent dat 
onze hersenen vaak niet ideaal zijn uitgerust om te functioneren in de huidige, moderne, 
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complexe, uitdagende wereld. Dat verklaart waarom heel veel menselijk gedrag dat in 
eerste instantie irrationeel lijkt eigenlijk evolutionair gezien toch zeer nuttig was (en vaak 
nog altijd is). Het typische voorbeeld is de bevinding dat onze hersenen nog altijd ver-
slaafd zijn aan calorierijke voeding. In een tijd waarin calorierijke voeding schaars was, 
was het voor de overleving van de allereerste mensen uiterst nuttig om er onmiddellijk 
zoveel mogelijk van te consumeren (en dus voor de hersenen om een groot belonings-
gevoel te ervaren bij het eten ervan). In een moderne tijd waar calorierijke voeding in 
overvloed en overal aanwezig is, leidt dit beloningsgevoel in de hersenen meer en meer 
tot ongezonde obesitas. Ons rationeel brein weet dat het ongezond is, ons overlevings-
brein zegt: ‘Bikken!’ Duizenden jaren geleden, in een schaarse omgeving, was het logisch 
vanuit overlevingsstandpunt; hier en nu gaat het tegen ons eigenbelang in (tenminste als 
we lang en gezond willen leven).

Hamsteren is voor onze – op individuele overleving gerichte – hersenen dan ook de lo-
gica zelve: we nemen nu het zekere voor het onzekere, ook al zijn er rationele bezwaren 
op langere termijn. Talrijke neurowetenschappelijke studies tonen aan dat onze hersenen 
vatbaarder zijn voor negatief nieuws dan voor positief nieuws. Opnieuw is dat gemak-
kelijk te verklaren vanuit evolutionair standpunt. Voor onze overlevingskansen was het 
veiliger om bij geritsel in de struiken uit te gaan van het ergste (een slang, een leeuw …) 
dan er rustig van uit te gaan dat het waarschijnlijk niets ernstig was. Aanmanen om niet 
te hamsteren is dan ook het equivalent van ‘je zou beter stoppen met roken, want het 
is wetenschappelijk bewezen dat het ongezond is’ zeggen tegen een roker. Het meest 
waarschijnlijke gevolg is dat je de roker nog zenuwachtiger maakt met die negatieve info, 
waardoor die waarschijnlijk een sigaret opsteekt om te kalmeren.

Intussen is er dankzij het vele wetenschappelijke onderzoek dat verder bouwde op de 
inzichten van Tversky en Kahneman in de cognitieve wetenschappen een volledige taxo-
nomie voorradig van denkfouten en irrationele effecten in het denken en handelen van 
de menselijke soort (die vanuit Darwinistische overleving echter wel logisch en nuttig 
zijn). Vreemd genoeg is deze taxonomie nog niet doorgedrongen bij veel journalisten en 
beleidsmakers. Dat verklaart grotendeels het onbegrip, ook in tijden van COVID-19. Hier-
onder een aantal concrete voorbeelden.

De optimism bias of neiging tot zelfoverschatting speelde een belangrijke rol aan het 
begin van de coronacrisis. De meeste mensen schatten de kans dat er iets ergs kan ge-
beuren lager in bij zichzelf dan bij iemand anders. Dat verklaart onder andere waarom 
mensen geen autogordel om willen doen of waarom ze bijvoorbeeld geen zonnecrème 
smeren. Omgekeerd verklaart het ook waarom mensen toch met de loterij meespelen, 
hoewel ze rationeel weten dat de kans minimaal is dat ze zullen winnen. Mensen kunnen 
letterlijk niet anders dan zichzelf als het middelpunt van de wereld zien en denken van 
zichzelf dat ze speciaal of anders zijn. En dat verklaart dus ook waarom mensen – en 
opvallend veel jongeren, waar het optimisme nog groter is omdat ze doorgaans nog niet 
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zo veel erge dingen hebben meegemaakt – op het laatste moment nog lockdownfeest-
jes hielden en waarom nog altijd veel mensen weigeren eenvoudige instructies te vol-
gen (zoals geen mondmasker dragen of met meer mensen afspreken dan toegelaten). 
Nog erger is dat deze bias waarschijnlijk zelfs de politici en experten ertoe heeft laten 
inschatten dat COVID-19 maar een gewone griep was, die misschien in China lelijk kon 
huishouden, maar waarvoor we niet onmiddellijk moesten panikeren. Tekenend is dat 
de Franse president Macron en zijn vrouw Brigitte nog zeer openlijk naar het theater 
gingen om de bevolking ertoe aan te zetten om niet te panikeren toen de situatie in Italië 
al vrij ernstig was. Wat deze bias natuurlijk zeer gevaarlijk maakt is het feit dat onver-
antwoordelijk gedrag niet enkel onszelf schade berokkent (zoals bij de autogordel of de 
zonnecrème), maar dat we dus ook anderen schade berokkenen omdat we het risico 
op besmetting voor anderen verhogen door onverantwoordelijk gedrag. Opnieuw is het 
belangrijk om erop te wijzen dat de neiging tot zelfoverschatting en zelfverzekerd over-
komen nuttig is en verklaarbaar is vanuit evolutionair standpunt en dus diep verankerd 
zit in onze hersenen.

Een ander invloedrijk effect is social proof of het bandwagon effect (‘kuddegeest’ in het 
Nederlands). Mensen vinden het belangrijk dat hun gedrag de sociale norm volgt en 
gaan dan ook vaak het gedrag van anderen imiteren. ‘Monkey see, Monkey do’. Wanneer 
onze kinderen ongewenst gedrag imiteren, vermanen we hen vaak door te zeggen: ‘Als je 
vriendje van de brug springt, ga jij er dan ook af springen?’ Toch zijn we als volwassenen 
geen haar beter. Opnieuw is het vanuit de overleving van de menselijke soort uiteraard 
nuttig om deel uit te maken van een sociale structuur, maar ook hier werkt dit instinct 
tegenwoordig vaak tegen ons eigenbelang. Zo zijn mensen meer geneigd om een be-
paald merk te kopen als dat merk populair is. Onderzoek toont ook aan dat mensen meer 
geneigd zijn om voor een politicus te stemmen als die voor ligt in de peilingen (ook als die 
standpunten verkondigt waar je het niet eens mee bent). Dat kuddegeest enorm ver kan 
gaan, bewijst het wetenschappelijk onderzoek dat aantoont dat zelfmoordcijfers altijd 
drastisch stijgen na een gemediatiseerde zelfmoord. Opnieuw is het tonen van beelden 
van mensen die de regels niet volgen, eigenlijk een van de domste dingen die je kunt 
doen als je menselijk gedrag in de andere richting wilt sturen. Toch worden we in de 
nieuwsuitzendingen overspoeld met beelden en verslagen van mensen die naar de kust 
proberen te rijden, mensen die zonder de afstandsregels te respecteren rondhangen in 
parken, op bankjes of op stadspleinen, mensen die barbecues organiseren met vrien-
den, enzovoort. Bij veel mensen zal dit een averechts effect hebben en zij zullen dus ook 
minder gemotiveerd zijn om zich aan de regels te houden. Ook het feit dat mensen raar 
opkijken als iemand een mondmasker draagt, zorgt er soms voor dat mensen het niet 
gaan dragen, ook al zijn ze overtuigd dat het veiliger is. ‘Ik heb het gevoel dat mensen me 
aanstaren als ik een mondmasker draag’ is een veelgehoord argument om geen mond-
masker te dragen.
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Als mensen overspoeld worden met informatie, zeker als die onduidelijk is of tegenstrij-
dig, dan worden ze vooral gesterkt in de mening die ze vooraf al hadden (confirmation 
bias). Het veranderen van onze mening is cognitief belastend. In bepaalde gevallen zal 
het vertrouwen in het eigen gelijk zo ver gaan dat bewijzen van het tegendeel de overtui-
ging in het eigen gelijk zelfs versterkt. Dat verklaart ten dele waarom Trump-aanhangers 
trouw blijven aan hun favoriete politicus, ook al krijgen ze in de media dikwijls informatie 
te zien die bewijst dat hun kandidaat mentaal niet geschikt is om president te zijn. Het 
feit dat de overheid en de media op dit moment een overdaad aan informatie geven 
(een van de persconferenties van de regering duurde vier uur en bestond uit 90 slides), 
versterkt dit effect. Zeker wanneer media en politici elkaar tegenspreken. Het nut van 
mondmaskers is daar een voorbeeld van. Door geen éénduidige informatie te geven en 
niet met één stem te spreken, zorg je ervoor dat mensen blijven vasthouden aan hun 
vooroordelen (zoals ‘een mondmasker helpt helemaal niet’).

Mensen zijn visueel ingesteld en zullen vaker op beelden afgaan dan op woorden. Niet 
voor niets wordt bijna een derde van de menselijke cortex ingenomen voor voornamelijk 
visuele doeleinden. Een eenvoudige test laat dit zien: schrijf op een blad LINKS en teken 
een pijl die naar rechts wijst. Vraag dan aan iemand om zo snel mogelijk te wijzen naar 
waar het woord verwijst. De verwarring zal groot zijn. Een typisch voorbeeld zijn de re-
clameborden langs de autosnelweg waarop autobestuurders worden aangemaand om 
niet te sms-en of bellen achter het stuur. Wat is het effect van deze borden? Inderdaad, 
proportioneel veel mensen gaan na het zien van zo’n bord hun gsm checken om te zien 
of ze geen gemiste berichten of oproepen hebben. De hersenen zien een telefoon en 
denken: tiens, die heb ik de laatste vijf minuten niet meer gecheckt. Dat verklaart ook 
waarom beelden van lege rekken en hamsterende mensen veel meer effect hebben dan 
de gesproken uitleg die erbij gegeven wordt.

Deze biases (‘vertekeningen’ of ‘illusies’) verklaren voor een groot stuk ook het voorbeeld 
waarmee we begonnen: het hamstergedrag. Hamsteren is voor ons Homo sapiens-brein 
zeer logisch. Ten eerste is het logisch, in het licht van de overleving, om in onzekere tijden 
het zekere voor het onzekere te nemen. Ten tweede zien we andere mensen hamsteren, 
wat ons aanzet tot imitatiegedrag. Ten derde krijgen we zoveel tegenstrijdige informatie, 
dat we opnieuw gepusht worden om op veilig te spelen. Ten vierde zijn het de beelden 
van lege winkelrekken die blijven hangen, niet de logische uitleg die erbij verteld wordt. 
Er zijn tal van denkfouten en vooroordelen die van toepassing zijn en die blijkbaar nog 
altijd niet voldoende gekend zijn bij de media, de beleidsmakers en de experts. Door de 
mens als rationeel wezen te behandelen en geen rekening te houden met hoe de mense-
lijke hersenen echt werken, wordt de situatie vaak erger gemaakt dan nodig.
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Psychologie is de oplossing: nudging

We weten nu dat overheid, media en experten te weinig rekening houden met de psy-
chologie van de bevolking. Daardoor heeft hun advies niet altijd het effect dat ze voor 
ogen hadden; soms zelfs exact het tegenovergestelde, zoals bij het hamsteren. Ze 
zuchten ‘hoe is het toch in godsnaam mogelijk’, ventileren hun ongenoegen op sociale 
media, maar de dag nadien maken ze zelf exact dezelfde fouten. Hoe is dat in godsnaam 
mogelijk?

Gelukkig kan het anders. Uiteraard is de eerste stap het begrijpen van het effect van 
deze psychologische processen. Maar we kunnen ook verder gaan: we kunnen het effect 
van deze psychologische, onbewuste, instinctieve processen namelijk ook in ons voor-
deel keren. De wetenschappelijke bevindingen uit het domein van behavioral economics 
hebben namelijk ook hun weg gevonden naar de overheid en de non-profit sector, met 
name onder de vorm van de nudging theorie (wat alweer leidde tot een Nobelprijs, dit 
keer voor Richard Thaler). Binnen het domein van nudging wordt vooral gekeken hoe we 
mensen kunnen aanzetten om het gewenste gedrag te stellen (gezond eten, bewegen, 
belastingen betalen), niet door hen op een rationele manier te overtuigen, maar door 
hun gedrag en keuze een licht duwtje – nudge – te geven in de gewenste richting. Zo 
bleek dat leerlingen in scholen vaker de gezonde opties kozen in de refter, wanneer deze 
gezondere opties eerst werden aangeboden tijdens het aanschuiven. Een ander bekend 
– en grappiger – voorbeeld is de afbeelding van de vlieg binnenin het mannenurinoir, 
bedoeld om mannen beter te laten mikken doordat ze instinctief op de (afbeelding van) 
de vlieg gaan plassen. Door in te spelen op de basale instincten van de man, hou je een 
urinoir dus properder dan wanneer je een vriendelijke boodschap (‘Gelieve het toilet pro-
per te houden’) boven het urinoir zou hangen.

Ook tijdens de COVID-crisis is het duidelijk dat de lessen van behavioral economics en 
van nudging nog onvoldoende zijn doorgedrongen bij beleidsmakers. We hopen dat bij 
een volgende COVID-19 piek of bij een volgende pandemie, rekening wordt gehouden 
met hoe menselijk gedrag gestuurd kan worden, door precies in te spelen op deze illusies 
en vertekeningen, in plaats van ertegenin te gaan. Drie voorbeelden kunnen hopelijk ter 
inspiratie dienen.

Het dragen van mondmaskers is een gedrag dat ideaal te nudgen is. Al voor de corona-
crisis verkocht popster Ariana Grande mondmaskers met een traan erop afgebeeld (voor 
de fans: verwijzend naar haar hit ‘No Tears Left To Cry’). Haar fans waren er wild van. 
Net zoals je schoenen, kledij en accessoires iets over jou communiceren naar de bui-
tenwereld, kan het mondmasker een echt fashion statement worden. Het succes van 
de gepersonaliseerde mondmaskers bewijst dat. Ook het zelf in elkaar knutselen van 
mondmaskers is blijkbaar een creatieve en nuttige bezigheid die jong en oud weet te 
bekoren. In plaats van te discussiëren over hoe nuttig het nu uiteindelijk is, of beelden te 
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verspreiden van een Koen Geens die stuntelig een mondmasker probeert aan te trekken, 
had de overheid als eerste de leiding moeten nemen in het aantrekkelijk maken ervan, 
door het bijvoorbeeld via influencers als een fashion statement of nuttige bezigheid te 
positioneren.

Ook de bevoorrechte invloed die ons visueel systeem heeft (vergeleken met woorden) 
had meer gebruikt kunnen worden. Een duidelijk kantelmoment – na de lockdown par-
ties en andere vormen van burgerlijke ongehoorzaamheid – waarop de meeste mensen 
plots inzagen dat de ziekte wel ernstig was, kwam er toen er overal op sociale media 
filmpjes gepost werden van jonge mensen die toch ernstig ziek waren. In plaats van elke 
dag cijfers op te sommen, waar de meeste mensen geen referentiekader voor hebben 
(honderd doden op een dag, is dat eigenlijk veel of niet), zouden zo’n visuele boodschap-
pen waarschijnlijk meer effect gehad hebben en kunnen hebben in de toekomst.

Ook het kuddegedrag kan in positieve zin geactiveerd worden. In een studie in het 
Verenigd Koninkrijk werden mensen die hun belastingen nog niet hadden betaald aan-
gemaand met een brief om dit alsnog te doen. De studie bestudeerde wat het meest 
effect had op de late betalers. Uit de resultaten bleek dat de volgende waarschuwing 
een gigantisch positief effect had: ‘Negen op de tien mensen in het VK betalen hun be-
lastingen op tijd. U behoort momenteel tot een zeer kleine minderheid van mensen die 
nog steeds moet betalen.’ Dezelfde overtuigingstechniek zou uiteraard ook kunnen toe-
gepast worden op mensen die zich niet aan de veiligheidsmaatregelen houden, zoals 
de afstandsregels niet respecteren, geen mondmasker dragen, afspreken met te veel 
mensen enzovoort. Zo zouden experten, media en politici erop kunnen wijzen dat de 
meeste mensen de maatregelen wel respecteren (in campagnes, in nieuwsverslagge-
ving, op waarschuwingsborden …) en dat de overtreders zich feitelijk buiten de groep en 
de consensus zetten.

Conclusie

Door zich te verdiepen in de verwante domeinen van behavioral economics en nudging, 
hadden overheid, experten en media bepaalde fouten kunnen vermijden. Ze hebben zo 
de kans gemist om zowel het opleggen van en het stapsgewijs versoepelen van de lock-
downmaatregelen succesvoller en op een natuurlijkere manier te laten opvolgen door 
de bevolking. Bij een volgende piek van COVID-19 of bij een volgende pandemie, kunnen 
deze domeinen de ideale leidraad vormen voor een meer effectieve aansturing van de 
bevolking.


