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People often engage knowingly and willingly in behaviors that negatively 
affect health. Understanding the psychology behind health behaviors – the 
processes that generate behavior – is one of the main objectives for health 
psychologists. Understanding these psychological processes is a necessary 
condition for researchers’ ability to craft successful health behavior 
interventions – and, in turn, understanding is built on a foundation of 
empirical tests of theory. Hence, one important goal for health psychology is 
to continuously improve, broaden, and solidify the theory-base used to 
understand health behaviors. The main focus of this dissertation is to 
explore whether – and, if so - how an evolutionary perspective can add to 
theory in health psychology. We do so by applying this perspective foremost 
to a specific health behavior – screening for sexually-transmitted infections 
(STI).  

In Chapter 2 the evolutionary psychological literature relevant for 
understanding health behavior is reviewed. The chapter starts with a 
discussion on, and examples of, the ultimate-proximate distinction used to 
demarcate evolutionary approaches from the standard psychological 
disciplines. This chapter further reviews how evolutionary theory may be 
well-suited to inform researchers about the a priori feasibility of proximate 
hypotheses, and how it can serve meta-theoretical function for HBT. A key 
claim made in this chapter is that evolution is unlikely to have equipped 
human psychology with a motivation - or ‘drive’, ‘instinct’- to be healthy. The 
chapter further reviews how evolution can help make sense of variation in 
(and clusters of) unhealthy behaviors resulting from circumstances in early 
child development.  

Chapter 3 describes the results of two cross-sectional empirical 
studies. The studies examine how trait pathogen-avoidance motivation – 
part of what has been referred to as the behavioral immune system - relate 
to health-protective behaviors. The studies used self-reported measures of 
attitude and intention to test for STI, and history of casual sex encounters, 
as indicators of health-protective behavior in a structural equation model. 
Data collected in Study 1 revealed that pathogen-avoidance motivation 
related to participants’ attitude and intention towards STI screening. High 
levels of pathogen-avoidance motivation were also related to having had 
fewer sexual partners, which partially mediated the effect of pathogen-
avoidance variables on testing motivation. Study 2 extended these findings 
by showing moderate associations between pathogen-avoidance motivation 
and a broad range of health-protective behaviors, including but not limited 
to pathogen-related health concerns. 
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Chapter 4 reports work that addresses how state-activation of 
pathogen-avoidance relates to health-protective motivation. We hypothesized 
that temporarily activating a pathogen-avoidance motivation, through 
eliciting pathogen-disgust, would influence participants’ attitude towards 
STI testing. Given that attitudes are seen to arise from specific behavioral 
beliefs (the consequences of a behavior), we also examined whether beliefs 
relating to pathogen-avoidance would more strongly predict attitudes – as 
compared to motivationally irrelevant beliefs. Results partially supported 
hypotheses, showing changes in belief importance between-groups. However, 
our pathogen-avoidance manipulation failed to induce changes in the direct 
measures of STI testing attitude. We conclude that state-level motivations 
may contribute to understanding which beliefs shape individuals’ attitude 
towards STI-testing. 

In Chapter 5 it is examined whether pathogen-avoidance motivations 
may underlie negativity towards people who get tested for STI. We 
hypothesized, and compared the relevance of, two such motivations: 
avoidance of infectious and promiscuous individuals. By designing vignettes 
describing various different individuals, this chapter explored whether 
merely getting tested for STI already increases negativity towards those 
getting tested, and - if so – which motivation relates to negative attitudes 
and attributed shame most clearly. Study 1 (N=245) found positive 
associations between perceptions of a target’s infectiousness and 
promiscuity and negative attitudes and attributed shame toward that target 
– but contrary to expectation, STD-testing decreased perceived 
infectiousness and promiscuity. Additionally, STD-testing by the target 
decreased participants’ negative attitudes and attributed shame. Study 2 
(N=793) replicated these effects by experimentally manipulating information 
regarding target infectiousness and promiscuity. We conclude that STD-
testing does not increase perceptions of infectiousness and promiscuity, but 
that these variables are independent sources of negative attitudes and 
attributed shame. 
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Mensen vertonen willens en wetens gedragingen die de gezondheid 
beschadigen. Het begrijpen van de psychologie achter gezondheidsgedrag, de 
processen die het gedrag sturen, is een van de hoofddoelstellingen voor 
gezondheidspsychologen. Om succesvolle interventies op het gebied van 
gezondheidsgedrag te kunnen creëren is het begrijpen van deze 
psychologische processen een noodzakelijke voorwaarde. Dit begrip is 
gebaseerd op een basis van empirische toetsing van theoretische 
voorspellingen. Een belangrijk doel voor de gezondheidspsychologie is 
daarom om de theoretische kern van de discipline te verbeteren, te 
verbreden en te versterken. Het hoofddoel van dit proefschrift is om te 
onderzoeken of en hoe een evolutionair psychologisch perspectief kan 
bijdragen aan de theoretische fundamenten van de gezondheidspsychologie. 
In deze dissertatie doen we dat door dit evolutionair psychologische 
perspectief toe te passen op een specifiek gezondheidsgedrag: de motivatie 
van individuen om te testen voor seksueel overdraagbare infecties (SOA). 

In hoofdstuk 2 wordt evolutionair-psychologische literatuur die 
relevant is voor het begrijpen van gezondheidsgedrag besproken en 
geëvalueerd. Verder staat in dit hoofdstuk de vraag wat een evolutionair 
perspectief kan bijdragen aan het begrip van gezondheidsgedrag centraal. 
Het hoofdstuk begint met een discussie over (en voorbeelden van) het 
zogenaamde ‘ultimaat-proximaat’ onderscheid; waarmee evolutionaire 
benaderingen zich afbakenen van de standaard psychologische disciplines. 
In dit hoofdstuk wordt verder besproken hoe geschikt de evolutietheorie is 
om onderzoekers te informeren over de redelijkheid van theoretische 
voorspellingen. Bovendien bespreken we hoe de evolutionaire psychologie 
een meta-theoretische functie voor gezondheidspsychologische theorie kan 
hebben. Een belangrijke bewering in dit hoofdstuk is dat evolutie 
waarschijnlijk niet geleid heeft tot een menselijke motivatie - of 'drive', of 
'instinct', om gezond te zijn. In dit hoofdstuk wordt verder betoogd dat 
evolutietheorie kan bijdragen aan het begrip van variatie in (en clusters van) 
ongezond gedrag. Hier ligt de nadruk op de omstandigheden in de vroege 
ontwikkeling van een kind en hoe deze op een functioneel adaptieve manier 
de volwassen psyche vormgeven. 

Hoofdstuk 3 beschrijft de resultaten van twee cross-sectionele 
empirische studies. De studies onderzoeken hoe een infectie-
vermijdingsmotivatie relateert aan gezondheid beschermend gedrag. De 
studies gebruikten zelfrapportage maten, met betrekking tot attitude en 
intentie om te testen voor SOA, en geschiedenis van losse seksuele 
contacten, als indicatoren van gezondheid beschermend gedrag. Data 
verzameld in Studie 1 onthulden dat infectie-vermijdingsmotivatie relateert 
aan de attitude en de intentie van deelnemers om te testen op SOA. Hogere 
niveaus van infectie-vermijdingsmotivatie waren ook gerelateerd aan het 
hebben van minder losse seksuele partners. De hoeveelheid losse seksuele 
partners medieerde het effect van infectie-vermijdingsvariabelen op attitude 
en intentie ook gedeeltelijk. In Studie 2 werden deze bevindingen 
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gerepliceerd, maar ook uitgebreid door het vaststellen van associaties tussen 
infectie-vermijdingsmotivering en een breed scala aan gezondheid 
beschermende gedragingen (zoals de intentie om een vreemd uitziende 
moedervlek te laten onderzoeken). 

Hoofdstuk 4 rapporteert werk dat onderzocht hoe tijdelijke activatie van 
infectie-vermijdingmotieven gezondheid beschermende motivatie beïnvloedt. 
We verwachtten dat tijdelijk activatie van een infectie-vermijdingsmotivatie 
(door middel van het induceren van walging), invloed op de attitudes ten 
aanzien van SOA testen zou hebben. Gezien het feit dat attitudes 
verondersteld worden te ontstaan op basis van specifieke overtuigingen, 
hebben we ook bekeken of bepaalde overtuigingen belangrijkere voorspellers 
van attitude werden dan andere door de walgingsmanipulatie. De resultaten 
ondersteunden de hypothesen gedeeltelijk. Hoewel de walgingsmanipulatie 
geen directe invloed had op de attitudes van proefpersonen, vonden wij wel 
dat specifieke overtuigingen belangrijkere voorspellers van attitude werden. 
We sluiten dit hoofdstuk af met de suggestie dat overtuigingen op flexibele 
wijze vormgeven aan attitudes van mensen, ofwel, dat het belang van 
bepaalde ideeën, kennis en overtuigingen afhangt van de motivationele 
toestand waarin mensen zich bevinden.  

In hoofdstuk 5 wordt onderzocht of infectie-vermijdingsmotivatie een 
onderliggende oorzaak is van negatieve houdingen naar mensen die zich laten 
testen op SOA. We onderzochten of mensen die zich laten testen op SOA als 
een bedreiging gezien worden: ofwel omdat testers gezien worden als 
besmettelijk, ofwel omdat zij gezien worden als promiscue. Door het 
ontwerpen van zogenaamde vignetten (hypothetische beschrijvingen van 
personen), wordt in dit hoofdstuk bekeken of alleen al het gaan testen op SOA, 
de negatieve houdingen ten opzichte van degenen die zich laat testen verhoogt. 
Ook bekijken we welke motivatie (vermijden van infecties, of vermijden van 
seksueel losbandige individuen) ten grondslag ligt aan die negatieve 
houdingen. Studie 1 vond positieve associaties tussen percepties van het 
besmettingsrisico van een persoon en promiscuïteit enerzijds en negatieve 
beoordelingen ten opzichte van de omschreven persoon anderzijds. Een 
onverwachte vondst was dat mensen die zich laten testen op SOA, als minder 
besmettelijk en promiscue worden beoordeeld. Daarnaast verminderden SOA-
testen de negatieve attitudes van deelnemers en toegeschreven schaamte. In 
Studie 2 hebben we de informatie m.b.t. besmettelijkheid en promiscuïteit 
experimenteel gemanipuleerd, en werden de resultaten uit Studie 1 
gerepliceerd. Op basis van deze studies concluderen we dat een SOA-test niet 
de percepties van besmettelijkheid en promiscuïteit versterkt, maar dat deze 
variabelen onafhankelijke bronnen van negatieve houdingen zijn. Het 
proefschrift concludeert met de stelling dat de evolutionaire psychologie een 
nieuw perspectief op gezondheidsgedrag kan bieden, en mogelijk een bron 
voor nieuwe hypotheses over gezondheidsgedrag.  
  




