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ftrsons with HIV not only face the physical and psychological consequences of
their medical condition, but are often also confronted with negative emotional
and behavioral reactions from others. This dissertation examines determinants of
stigmatization of persons with HIV and AIDS. Furthermore, it examines the effec-
tiveness of different interaction strategies that persons with HIV may adopt to
influence perceivers' emotional and behavioral reactions in initial encounters.

Chapter 1 presents an overview of social-psychological literature on social
stigma. Relevant theoretical insights are applied to the stigmatization of persons
with HIV Furthermore, important aspects of social interaction between stigma-
tized and nonstigmatized individuals arc discussed. Finally, a cognitive-emotional
model of HIV-relatcd stigmatization is presented and empirical evidence for this
model is discussed. This model is based on Dijkcr and Koomen's (1<W6) exten-
sion of Weiner's attribution-emotion model of stigmatization (Wcincr ct al.,
1988). The cognitive-emotional model of HIV-relatcd stigmatization describes
how cognitive and emotional factors arc meaningfully related to one another and
how they influence stigmatizing behavior towards persons with HIV

Chapter 2 reports the results of a national telephone survey on HIV This
survey was conducted to (1) assess present-day public reactions towards persons
with HIV/AIDS in the Netherlands, (2) to measure how knowledge about highly
active antiretroviral therapy (HAART) is related to public reactions towards per-
sons with HIV/AIDS, and (3) to investigate determinants of willingness to have
personal contact with people with HIV/AIDS. Dutch adults (N = 751) partici-
pated in a telephone interview conducted to measure cognitive, emotional and
behavioral reactions to people with HIV/AIDS. The results of this survey indicated
that public reactions to people with HIV/AIDS are moderately positive in the
Netherlands. Knowledge about HAART is related to lower risk perceptions, a pos-
itive attitude towards homosexuals, less fear and more willingness to have per-
sonal contact with persons with HIV/AIDS. In particular cognitive, but also emo-
tional factors are meaningfully related to willingness to have personal contact with
people with HIV/AIDS.

Chapter 3 reports the results of a vignette study among students from colleges
of senior secondary vocational education. This study examined the influence of
seriousness of disease symptoms and patient's sexual orientation on emotional
and behavioral reactions to ill persons. Participants received a vignette containing
information about a new colleague, suffering from a disease (HIV or cancer) that
differed in seriousness (low or high). An additional manipulation was target's
sexual orientation (homosexual or heterosexual). After reading the vignette, parti-
cipants answered questions about emotions and stigmatizing reactions. The
results confirmed the hypothesis that seriousness of disease symptoms is related
to stronger stigmatization. Seriousness of disease was related to pity, and to a lim-
ited extent to fear. In line with other studies, an interaction between sexual orien- 125
ration of the target and gender of the participant influenced stigmatization, with
men expressing the strongest negative reactions when confronted with a homo-
sexual target, fß *.*f, ?-., .-;,Tf:-? ?n f, »•••:.,<;- '•'., --; .• •: ' • :;;-•:



Chapter 4 introduces the empirical studies on interaction strategies that per-
sons with HIV may adopt to influence pcrceivcrs' emotional and behavioral reac-
tions in initial encounters. First, social-psychological research on reducing preju-
dice towards stigmatized individuals is discussed. Second, attention is paid to
society-level strategies that have been employed to reduce stigmatization of per-
sons with HIV Third, interaction-level strategies to reduce stigmatization in initial
encounters are addressed. Such interaction strategies have seldom been examined
for persons with HIV Finally, this chapter presents an outline of the experiments
reported in chapters 5 and 6.

Chapter 5 describes three studies that examined the role of coping with HIV
on pcrccivers' emotional and behavioral reactions to patients. Using a free-
response format, Study 5.1 examined what coping strategies of persons with HIV
or cancer are preferred by healthy perceivers. This study demonstrated that per-
ceivers prefer ill persons to continue with their normal life and to have a positive
attitude towards life. In contrast, perceivers seem to reject self-pity and negative
mood states of ill persons. Interestingly, women had a significantly stronger pref-
erence for patient's communication about the disease than did men. In Study 5.2,
'conveying distress' and 'active coping' of persons with HIV were experimentally
manipulated by means of vignettes. This study revealed clear gender differences in
responses towards persons with HIV who convey distress: women reported
stronger feelings of pity, while men reported stronger feelings of anger. No favor-
able effects were found for active coping. Study 5.3 replicated the previous study
in a realistic experimental setting with additional behavioral measures.
Participants were led to believe that they were to cooperate with a person who
was cither healthy or infected with HIV Prior to the alleged cooperation, they lis-
tened to an audiotaped interview with this target person, which contained our
manipulation of coping. The results confirmed previous findings with respect to
gender differences in responses to patient's coping. Women reported stronger
pro-social behavior than men, when confronted with a target with HIV who con-
veyed distress. Once again, no favorable effects were found for active coping. The
results of the three studies are discussed in terms of gender roles, emotions and
pro-social behavior.

Chapter 6 reports on two studies that were conducted to examine the impact
of fear reduction strategies in initial encounters. Study 6.1 investigated the role of
predictable behavior, an implicit nonverbal strategy. Female students were led to
believe that they were to cooperate with a male target that was either healthy or
infected with HIV Prior to the alleged cooperation, participants secredy watched
the target on a monitor while he was preparing for the task in a predictable or
unpredictable way. The results showed that there were no differences in reported
fear. However, participants reported the strongest degree of pity for a target with
HIV who displayed predictable behavior. Study 6.2 examined the effect of reassu-
rance, an explicit verbal strategy. In this second study, female participants listened

126 to a taped interview with a healthy target or a target with HIV who provided
either reassuring or non-reassuring information. Contrary to our expectations,
participants in the reassuring condition reported stronger feelings of fear. The
results of these two studies are discussed in terms of the limiting conditions



under which interpersonal fear-reducing strategies may be effective.
Finally, Chapter 7 integrates the findings of the reported studies and discusses

the contribution of these studies to the field of HIV stigma. In particular, it pays
attention to determinants of stigmanzation of persons with HIV interaction strate-
gics to reduce stigmatization and gender differences in reactions towards persons
with HIV Furthermore, strengths and limitations of the reported studies are dis-
cussed. To conclude, practical implications of the studies in this dissertation are
discussed.
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SAMENVATTING

Mensen met HIV hebben niet alleen te maken met de lichamelijke en emooonele
gevolgen van hun ziekte, maar worden vaak ook geconfronteerd met stigmati-
serendc reacties. Hierbij kan men bijvoorbeeld denken aan openlijke Signalen van
ongemak, het vermijden van dc omgang met iemand met HIV of het verbreken
van het contact. In het huidige promotie-onderzoek is onderzocht welke factoren
stigmatisering van mensen met HIV beinvloeden. Verder zijn verschillende strate-
giccn onderzocht die mensen met HIV in het ccrste contact met anderen zouden
kunncn hanteren om stigmatiscrcndc reacties te reduceren en prosocialc reacties
te bevorderen. « : , j ,-•• ;-t

In Hoofdstuk 1 wordt een overzicht gegeven van de sociaal-psychologische lite-
ratuur over stigmatisering. Dcze inzichten worden zoveel mogelijk toegepast op
stigmatisering van mensen met HIV Vervolgens komen verschillende aspecten van
socialc intcractic tusscn mensen met HIV en hun omgeving aan de orde. Hierbij is
zowcl aandacht voor moticven van waamemers om tc stigmatiseren, als voor de
gevolgen en dilemma's die stigmatisenng met zieh meebrengt voor mensen met
HIV Het inleidcndc hoofdstuk wordt besloten met dc presentatie van een cogni-
ticf-cmotionecl model van stigmatisering van mensen met HIV Dit model is
gebasccrd op het cognitief-emotionele model van stigmatisering van zieken en
gehandicaptcn van Dijkcr en Koomen (1996), dat een uitbreiding is van Weiner's
attributie-emotic model van stigmatisering (Weiner et al., 1988). Het cognitief-
emotionele model van stigmatisering van mensen met HIV beschrijft hoe verschil-
lende cognitieve en cmotionelc factoren stigmatiserende rcacties ten opzichte van
mensen met HIV bepalen en hoc dcze cognitieve en emotionele factoren onder-
ling gcrclatccrd zijn.

In Hoofdstuk 2 worden de resultaten beschreven van een landelijke telefoni-
sche enquetc naar dc becldvorming over mensen met HIV en AIDS. Het doel van
dit onderzoek was drielcdig. Het eerstc doel was het verschaffen van een acrueel
bccld over de beeldvorming over mensen met HIV/AIDS in Nederiand. Het tweede
doel was het nagaan in hoevcrre kennis over de combinatiethcrapie gerelateerd was
aan reacties ten opzichte van mensen met HIV Het laatste doel was het verkrijgen
van inzicht in de cognitieve en emotionele determinanten van de bereidheid om
pcrsoonlijk contact tc hebben met iemand met HIV Deze telefonische enquete
wcrd aftgenomen onder 751 Nedcrlandcrs. De beeldvorming over mensen met
HIV/AIDS blijkt redclijk positief te zijn. Verder blijkt kennis over de combinatie-
thcrapie samen tc hangen met lagere risico inschattingen om HIV in alledaags
contact op tc lopen, een positievere attitude ten opzichte van homoseksuelen,
minder angst en een groterc bereidheid om pcrsoonlijk contact te hebben met
iemand met HIV! Tot slot werd gevonden dat cognitieve factoren, en in geringere
mate emotionele factoren, op een zinvolle manier samen hingen met de bereid-
heid om persoonlijk contact te hebben met iemand met HIV

In Hoofdstuk 3 wordt dc invloed van de ernst van de ziektesymptomen en de
scksuclc gcaardhcid van dc patient op emoncs en gedrag van de waamemer onder-
zocht. MBO-studcntcn lazen een scenario met informatic over een nieuwe coUega
met wie zij op het werk zouden mocten samenwerken. In dit scenario werden de



ziekte van de coUcga (HIV of kankcr). ernst van de dcktcsymptomen (•
vecl) en de scksucle gcaardhcid van de collega (homoseksucel of hct
gevaneerd. Na hct lezen van het scenano krcgcn de Studenten vragen \<\M;> io;d
over hun emoties en gedrag. Volgens verwachting bleck de ernst van de zicktcs>-mp-
tomen gerelateerd tc djn aan sterkere stigmadschng. Bovcndicn werd gevonden dat
de ernst van de ziekte cen toestand van emorioncle ambivalentie in waamemers
oproept. Studenten rapponcerden zowel sterkere gcwielcns van medcli|den als
sterkere gevoelens van angst wanneer zij tc maken hadden met cen collcga met em-
söge ziektesymptomen. In overecnstemming met cerder onderzock werd cen imer-
acuc-cffcct gevonden tussen de scksuele gcaardhcidhcid van de patient cn de sekse
van de waamemer, waaruit blcek dat mannen de sterkste negatieve rcaeucs rap-
poneren wanner zij te maken hebben met ecn homoseksuele persoon. < u •> -ii*;.|

Hoofdstuk 4 introdueeert de empirische studies uit hoofdstuk 3 en 6. Deze
studies onderzoeken de effecten van vcrschillcndc intcracticstratcgice'n die
mensen met HIV in het eerste contact met anderen zouden kunnen hantcren om
negatieve reactics te reduceren en prosociale reactics te bevorderen. Allcrccrsi
wordt sociaal-psychologisch onderzock naar het reduceren van vooroordclcn
besproken. Vcrvolgens wordt aandacht besteed aan strategicen die op maatschap-
pelijk niveau gehanteerd kunnen worden om stigmatLscnng van mensen met HIV
te verminderen. Verder wordt stil gestaan bij de mogelijkhcden om stigmati-
serende reacties op het interactieniveau te reduceren. Er wordt betoogd dat
mensen met HIV in eerste contact ook zelf invlocd kunnen uitoefenen op de
gevoelens en het gedrag van anderen door het hanteren van bepaalde interactie-
strategieen. Tot op heden zijn de effecten van dcrgelijke interacticstratcgiecn
echter nog nauwelijks onderzocht voor mensen met HIV Aan hct cind van dit
hoofdstuk wordt een kort overzicht gegeven van de bclangrijkstc onderzoeksvra-
gen van de studies uit Hoofdstuk 5 en 6.

Hoofdstuk 5 rapporteert drie studies naar de effecten van coping met HIV op de
emoties en het gedrag van waamemers. In Studie 5.1 werd onderzocht welke co-
pingstrategieen van mensen met HIV en kanker door waamemers als wenselijk dan
wel onwenselijk werden beschouwd. Uit dit onderzock komt naar voren dat
waamemers het liefst willen dat mensen met HIV een positieve houding hebben
ten opzichte van hct leven en niet in een zickenrol vervallen. Daarentcgen blijken
waamemers zelfmedelijden en depressie als zeer onwenselijkc vormen van coping
te beschouwen. Een interessante bevinding is dat vrouwen hct veel wcnsclijker
vinden als een patient over zijn ziekte communieeert dan mannen. In Studie 5.2
werd de impact van 'actieve coping' en leedeommunicatie' van mensen met HIV
op emotionele reacties van waamemers onderzocht. MBO-scholieren kregen een
scenano voorgelegd, waarbij zij zieh moesten voorstellen dat zij zouden moeten
samenwerken met een mannelijke collega met HIV Informaue over de ernst van de
ziekteverschijnselen, persoonlijke verantwoordelijkheid voor het krijgen van de
ziekte alsmede de coping met HIV werden gemanipuleerd. Het onderzoek laat zien
dat mannen en vrouwen verschillend reageren op leedeommunicatie van de man- 129
nelijke collega met HIV Leedommunicane blijkt bij vrouwen gevoelens van medc-
lijden op te roepen, terwijl mannen hierdoor juist meer geirriteerd raken. Er wer-
den geen gunstige effecten van actieve coping gevonden. In Studie 5.3 is het vorige



onderzoek gerepliceerd in een realistische experimentele interactie context en is
gcbruik gcmaakt van aanvullcndc gedragsmaten. Deelnemers uit de Maastrichtse
bevolking kwamen naar het laboratorium om mee te doen aan een onderzoek over
'samenwerking en eerste indrukken'. Voor de zogenaamde samenwerking luister-
den zij naar een interview met de toekomstige interactiepartner (een gezonde per-
soon of icmand met HIV). Dit bandje bevatte de experimentele manipulatie van
coping. Hiema kregen de deelnemers een vragenlijst over hun eerste gevoel en
indrukken over dc toekomstige samenwerking. Uit het onderzoek kwam naar
vorcn dat vrouwen, in tegenstelling tot mannen, prosociaal reageren wanneer de
interactiepartner met HIV over zijn leed communiceert. Er werden wederom geen
gunstige effecten van actievc coping gevonden. De drie studies laten een consistent
patroon van sekseverschillcn zicn met bctrckking tot rcacties op leedcommunicatie
van ccn man met HIV Dcze onderzoeksresultaten worden besproken in het kadcr
van literatuur over sekserollen, emoties en prosociaal gedrag.

?wi In Hoofdstuk 6 worden de resultaten van twee studies naar de effectiviteit van
MgW-ieduciic stratcgiccn onderzocht. In Studie 6.1 zijn de effecten van voorspel-
b w gedrag, ccn implicictc non-vcrbalc strategic, op rcacties van vrouwelijke stu-
denten onderzocht. Dc declnccmstcrs dachten dat zij gingen samenwerken met
iemand anders (ccn gczondc persoon of icmand met HIV) en mochten vooraf-
gaand aan de wcrkelijkc ontmoeting op een monitor kijken hoc de ander zieh aan
het voorbcrciden was op de taak. Met behulp van deze videobeeiden, waarop een
acteur voorspelbaar dan wel onvoorspclbaar gedrag vertoonde, werd de experi-
mentele manipulatie uitgevoerd. Na het zien van de beeiden vulden de deelneem-
sters een vragenlijst in over hun eerste indrukken en hun gevoel ten opzichte van
dc samenwerking. In tegenstelling tot dc verwachtingen bleek voorspelbaar
gedrag niet angst reduecrend te werken. Daarentegen bleken de deelneemsters
wcl de mccstc betrokkenhcid tc voelcn voor een persoon met HIV die zieh voor-
spelbaar opsteldc. In Studie 6.2 wcrd het effect van geruststelling, een expliciete
verbale strategic, op gcvoclens van angst onderzocht. In een vergelijkbare experi-
mentele context kregen de deelneemsters een interview met de toekomstige inter-
actiepartner tc horcn, waarin dczc al dan niet geruststellende informatic ver-
schaftc. Tegcngcstcld aan onzc verwachtingen, bleken deelnemers in de geruststel-
lende condities (zowel voor cen gezonde persoon als iemand met HIV) juist meer
angst tc rapporteren. Het lijkt er op dat expliciete geruststellende informatie bij de
deelneemsters aan dit onderzoek de dreiging juist saillant(er) heeft gemaakt. De
resultaten van beide ondcrzoeken worden besproken in het licht van de situa-
tioncle context waarbinncn bepaalde angst-reductie strategieen effectief kunnen
zijn.

Hoofdstuk 7 intcgreert de bevindingen uit de gerapporteerde studies en
besprcckt dc wetcnschappchjke bijdragc van dezc studies op het gebied van HIV
stigma. Ten eerste wordt dieper ingegaan op determinanten van sogmatisering van
mensen met HIV Ten tweede wordt stil gestaan bij interactiestrategieen om sng-

130 matiscring van mensen met HIV tc reduceren. Ten derde wordt aandacht besteed
aan sckseverschillen in rcacties ten aanzien van mensen met HIV Hiema worden
de Sterke kanten van dc gerapporteerde studies besproken. Tot slot worden de
praktische implicaties van de gerapporteerde studies besproken.




