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Nederlandse Samenvatting

(Summary in Dutch)

Risico’s zijn inherent aan het leven. Al sinds de eerste mensachtigen een paar
miljoen jaar geleden in Oost-Afrika rondzwierven, is ons lot bepaald door na-
tuurlijke gebeurtenissen. Natuurrampen zoals aardbevingen, overstromingen en
stormen, maar ook plagen hebben altijd ons bestaan bedreigd. Tegelijkertijd ston-
den onze levens op het spel door het tegenkomen van roofdieren gedurende onze
zoektocht naar voedsel en onderdak. Angsten en risico’s die zulke ontberingen
oproepen, bepaalden ons gedrag jegens risico in het algemeen. Het vermijden van
risico’s speelde sinds de vroege mensheid een cruciale rol in het menselijk gedrag.

In de loop der tijd, ontwikkelden we een groot inzicht in de gevolgen van de
risico’s en in de mogelijkheden zulke risico’s te vermijden door middel van bijvoor-
beeld religieuze gedachten en handelingen, legendes en mythes, en schilderijen en
tekeningen. Eén van de eerste voorbeelden is de paleolitische tekening die bekend
staat als “de schacht van de dode of gewonde man” in de grotten van Lascaux,
Frankrijk. Deze tekening toont een confrontatie tussen een prehistorische jager en
een bizon die klaarblijkelijk de jager dood spietst. Zulke paleolitische tekeningen
suggereren dat mensen zich inderdaad bewust waren van de risico’s die hen om-
ringden. De tekeningen worden tegenwoordig beschouwd als een poging een soort
magische controle te krijgen over de verwoestende krachten van de natuur.

Na verloop van tijd groeiden samenlevingen door domesticatie en technolo-
gische vooruitgang van kleine samenlevingen van jagers-verzamelaars uit tot grote
en complexe samenlevingen. Aangezien samenlevingen van jagers-verzamelaars
gebaseerd waren op sterke familiebanden, was er in de samenleving geen drang naar
andere instituties, en werd iedereen in de samenleving als gelijkwaardig beschouwd.
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Hoe uitgebreider de samenlevingen werden, hoe ingewikkelder en hoe meer onder-
ling verbonden de sociale interacties tussen de individuen werden. Er onstond een
complexe sociale hierarchie en een drang naar institutioneel bestuur. Samenle-
vingen konden niet langer als gëısoleerd en homogeen worden gezien, maar waren
eerder gebaseerd op een aantal subculturen en tegenculturen, waarvan individuen
tegelijkertijd deel uit konden maken.

Daar de samenlevingen moderniseerden en meer vervlochten raakten, ontstond
er een nieuw soort risico, dat het product was van menselijk handelen en menselijk
contact. Aangezien mensen meer en meer met elkaar verbonden raakten, werden
ze blootgesteld aan risico’s als vervuiling, criminaliteit en terroristische daden.
Samenlevingen pasten zich aan aan dit groot aantal risico’s, door het veranderen
van de sociale organisatie van de samenleving ten einde risico’s te beheersen. We
leven nu in wat sociologen de “risicosamenleving” of “risicomaatschappij” noemen.
Volgens de wereldbekende socioloog Giddens (1999) is de risicosamenleving “een
samenleving die meer en meer bezig is met de toekomst (en ook met veiligheid),
waardoor het begrip van risico wordt bepaald.” Een logische gevolgtrekking zou
zijn dat de samenleving en de vervlechting binnen deze samenleving ook de houd-
ing van individuen jegens risico bepaalt.

In dit proefschrift wordt het effect van de sociale omgeving en haar structuur op
de risicohouding van individuen onderzocht. In het eerste gedeelte van het proef-
schrift is de mate van het risico niet afhankelijk van de sociale omgeving, terwijl
in het tweede gedeelte van het proefschrift de mate van het risico wel afhankelijk
is van de sociale omgeving.

Risicohoudingen in een niet strategische sociale omgeving
Er is een overvloed aan bewijs dat individuen niet alleen hun eigen inkomsten

belangrijk vinden maar ook de inkomsten van de mensen om hun heen. Dit bewijs
suggereert dat de risicohoudingen van mensen gevormd worden door de inkomsten
die anderen in hun omgeving hebben, en de risico’s die deze anderen lopen. Tijdens
het beslissen om al dan niet lid te worden van de Postcode loterij, spookt het
scenario dat je buren wel lid zijn en dat jouw postcode per toeval getrokken wordt
als winnende postcode door ieder’s hoofd. In deze situatie kan de risicohouding
zeer zeker bëınvloed worden door de sociale omgeving waarin iemand zich bevindt.

Tegelijkertijd, bevinden mensen zich soms in de positie waarin ze voor anderen
het type en de grootte van risico moeten bepalen. Denk bijvoorbeeld aan het toe-
wijzen van een donorlever. Op dit moment, zijn de criteria voor het krijgen van een
donorlever, de bloedgroep, het gewicht van de donor, de urgentie en de wachttijd.



Al deze criteria zijn objectief. Maar zou de toewijzing van een donorlever niet ook
afhankelijk moeten zijn van de levensstijl en de leeftijd van de persoon die de lever
zal krijgen? Verdient een 60-jarige vrouw die er altijd een gezonde levensstijl op
na heeft gehouden de lever meer dan een 35-jarige man die al 15 jaar alcoholist is?
Of moeten ze een gelijke kans hebben op het krijgen van de lever?

In hoofdstuk 2 wordt de rol van sociale omgevingen op individueel keuze-gedrag
onderzocht, vanuit zowel een theoretisch als experimenteel perspectief. Drie ver-
schillende uitbreidingen op de sociale nutsfunctie van Fehr en Schmidt worden
gëıntroduceerd om risico een rol te kunnen laten spelen. Een nieuwe methodiek
wordt gëıntroduceerd waarin in dezelfde fase van het experiment de relatie tussen
sociale interesse en risicohoudingen wordt getest, zonder dat dit leidt tot gedrag
dat wordt aangespoord door wederkerigheid. De resultaten tonen aan dat sociale
interesse een effect heeft op risicohoudingen. Eveneens wordt er getest of mensen
een bepaalde voorkeur hebben voor bepaalde procedures met betrekking tot het
toewijzen van uitkomsten. De focus ligt hier op moreel keuzegedrag. Onze bevin-
dingen tonen aan dat mensen niet verantwoordelijk willen worden gehouden voor
slechte uitkomsten voor anderen, en dat ze een voorkeur hebben voor eerlijke pro-
cedures waarin het lot de verdeling bepaalt. Interessant genoeg hebben mensen
niet noodzakelijkerwijs een voorkeur voor verdelingen die leiden tot een gelijke
distribitutie.

Riscohoudingen in een strategische sociale omgeving
Tegelijkertijd komen individuen in situaties terecht waarin strategische on-

zekerheid aanwezig is. Iemand’s risicohouding wordt bepaald door zijn houding
jegens strategische onzekerheid. Een mogelijke manier om zulke risico’s te ver-
minderen is door met anderen in de omgeving beslissingen en handelingen af te
stemmen.

Een situatie die het afgelopen jaar veel aandacht heeft gekregen in de media is
de verspreiding van influenza type H1N1, beter bekend als de mexicaanse griep.
Toen eenmaal bekend werd dat er sprake zou zijn van een pandemie, troffen mensen
uit alle lagen van de samenleving maatregelen om de gevolgen van zo’n uitbraak
te minimaliseren. Overheden moesten beslissen welk advies te geven aan burgers
die in aanraking zouden komen met de mexicaanse griep. Bovendien moesten ze
beslissen over het aantal te bestellen vaccins, en of ze al dan niet vliegtuigpas-
sagiers met griepklachten, of vliegtuigpassagiers uit landen waar niet gevaccineerd
werd de toegang tot het land zouden moeten weigeren. Tegelijkertijd discussieer-
den mensen over het al dan niet in acht nemen van het advies om gevaccineerd
te worden, en het advies thuis te blijven wanneer men de mexicaanse griep heeft.



Zou u een vriendschap met iemand die de mexicaanse griep heeft op een laag pitje
zetten om het risico zelf besmet te worden en het risico dat u zelf anderen zou
besmetten te verminderen? En wat nu als deze persoon nog niet besmet is maar
niet gevaccineerd wil worden?

In het tweede gedeelte van het proefschrift, onderzoeken we door middel van expe-
rimenten het effect van het kunnen kiezen van de sociale omgeving op de houding
jegens strategische onzekerheid.

In hoofdstuk 3 doen mensen een voorstel aan mensen met wie ze graag een stan-
daard 2 × 2 coördinatiespel willen spelen, en besluiten tegelijkertijd welke actie
ze zouden willen spelen in dit coördinatiespel. In één geval, zal het doen van
een voorstel geld kosten. Of het coördinatiespel daadwerkelijk gespeeld wordt
hangt af van de vereisten die gesteld worden aan de voorstellen. Mensen zullen
alleen het coördinatiespel spelen met diegenen waarmee aan deze vereisten voldaan
wordt. Deze mensen zullen buren genoemd worden. Onze resultaten tonen aan
dat zolang het aantal en de samenstelling van de buren niet worden opgedrongen,
het meest efficiënte evenwicht bereikt wordt. Bovendien, zolang er geen kosten aan
de voorstellen verbonden zijn, zullen alle mensen met elkaar het coördinatiespel
spelen.

Maar bij veel coördinatieproblemen, zoals het voorbeeld van de mexicaanse
griep, bepaalt de zwakste speler de uitkomst voor alle betrokkenen. Daarom is
er in zulke situaties sprake van maximale strategische onzekerheid. Het “mini-
mum effort” spel is een speciale versie van het coördinatiespel, met exact deze
eigenschap.

In hoofdstuk 4 introduceren we een aangepaste versie van het minimum effort
spel. In deze aangepaste versie, kunnen mensen beslissen met wie ze graag het
minimum effort spel zouden willen spelen, in plaats van opgelegd te krijgen met
wie ze het spel moeten spelen. Het spel wordt alleen gespeeld als beide betrokke-
nen instemmen met het spelen van het spel. Dit geeft ruimte om mensen wiens
gedrag in het minimum effort spel niet getolereerd wordt, buiten te sluiten. Ons
belangrijkste resultaat is dat de mogelijkheid anderen buiten te sluiten, mensen
motiveert de hoogste inspanning te leveren. Het is interessant te zien dat dit
resultaat ook bij grote groepen wordt gevonden.


