1

BOBA Beeldvormingonderzoek naar het belang van aantrekkelijkheid in
media en hulpverlening
Hallo, wij zijn Nancy, Lisbeth, Sarah, Leen, Bjorn en Geraldine. Wij zijn laatstejaarsstudenten graduaat orthopedagogie van
de Katholieke Hogeschool Limburg. Wij doen voor ons afstudeerproject een onderzoek naar het belang van het uiterlijke van
de mens in het alledaagse leven. We willen weten of er volgens jou een verschillende benadering is van aantrekkelijke
mensen ten opzichte van onaantrekkelijke mensen. Met aantrekkelijke mensen bedoelen we die mensen die door de
meerderheid in onze samenleving als aantrekkelijk worden bestempeld. Onaantrekkelijke mensen zijn mensen die door de
meerderheid als onaantrekkelijk worden gezien. Deze vragenlijst is anoniem. Mogen we je daarom vragen in het belang
van ons onderzoek zo eerlijk mogelijk te antwoorden. Je geeft een goed antwoord door een kruisje te plaatsen in het vakje
van je keuze.

Geslacht:

Mannelijk

Leeftijd:
Beroep:

-15jaar
student

Vrouwelijk

16 – 20 jaar
werkzoekende

bediende

31 – 45 jaar

21 – 30 jaar
zelfstandige

46 – 65 jaar

arbeider

+65 jaar

huisvrouw/man

andere

Nationaliteit:

Belg

andere

Woonplaats:

Antwerpen

West-Vlaanderen

Oost-Vlaanderen

Gezinstoestand (indien van toepassing) :

Vlaams-Brabant

Limburg

Andere

alleenstaand

gescheiden

samenwonend
weduw(e)(naar)

gehuwd
andere

Welke uiterlijke kenmerken vind je belangrijk bij het andere geslacht ? Duid met een kruisje voor de hele reeks maximaal 5
kenmerken aan.
ogen

borst/en

billen

kledij

geslachtsorganen

kapsel

huid

handen

oren

manier van lopen

gezicht

buik

gebit

slanke lijn

verzorgd uiterlijk

Welke eigenschappen of kenmerken van een persoon vind je belangrijk? Duid met een kruisje voor de hele reeks
maximaal 5 kenmerken aan.
humor

stoer

uiterlijk

stabiliteit

intelligentie

spontaan

stem

veiligheid

uitstraling

geld en macht

zelfvertrouwen

spannend /duister

Situeer jezelf wat betreft je lichamelijke aantrekkelijkheid op een schaal van 1 tot 10.
Ik vind mezelf onaantrekkelijk
1
2
3
4

5

6

Ik vind mezelf zeer aantrekkelijk
7
8
9
10

Situeer je (eventuele) partner wat betreft lichamelijke aantrekkelijkheid op een schaal van 1 tot 10.
Ik vind mijn partner onaantrekkelijk
1
2
3
4
5

Hoeveel kg weegt u ? ……….kg

Ik vind mijn partner zeer aantrekkelijk
6
7
8
9
10

Hoe groot bent u in cm ? …………..cm

Ik heb geen partner
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Heb je negatieve gevoelens over je uiterlijk?
altijd

regelmatig

soms

zelden

nooit

ik weet het niet

Heb je de indruk dat je omgeving je uiterlijk negatief beoordeelt ?
ja

neen

ik weet het niet

Met welke aspecten van je eigen uiterlijk ben je ontevreden ? Duid met een kruisje aan wat je onaantrekkelijk vindt aan je
eigen lichaam. Vul eventueel zelf aan met gegevens die niet vermeld worden.
ogen

borstkas/borsten

billen

spierkracht

lengte

gewicht

haar

huid

oren

gezicht

buik

tanden

uiterlijk als geheel

geslachtsorganen

……………………………………………..

Welke van volgende kenmerken vindt u onaantrekkelijk ? Duid met een kruisje voor de hele reeks maximaal 5
kenmerken aan.
grijze haren

licht overgewicht

onverzorgd uiterlijk

rimpels

klein van gestalte

groot van gestalte

onzuivere huid

overbeharing

wegstaande oren

te mager

lijfgeur

kaalheid

littekens

wallen

afwijkende houding

bril

Denk je dat de media je gevoelens over je uiterlijk beïnvloeden?
in sterke mate

in mindere mate

neen

ik weet het niet

Als je naar reclame in tijdschriften of op televisie kijkt en je ziet aantrekkelijke ,mooie mensen, dan voel je je ongelukkig
over je uiterlijk.
altijd

regelmatig

soms

zelden

nooit

ik weet het niet

Duid met een kruisje aan als je ooit gediscrimineerd werd omwille van je uiterlijk in één of meerdere van onderstaande
situaties? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)
solliciteren

bij familie

uitgaansleven

op het werk

op school door leerkrachten

tijdens vrijetijdsbesteding

bij partnerkeuze

op school door andere kinderen

openbare diensten

……………………………..
Wat heb je ooit gedaan om je uiterlijk te veranderen?
Vaak
•

Make-up en verzorgingsproducten

•

Diëten

•

Sporten

•

Schoonheidsoperatie

•

Laxeermiddelen

•

Bewust braken

•

Afslankingsproducten

•

Spierversterkers

•

Kuuroorden

Regelmatig

Soms

Nooit

Zou je dit ook doen als je gezondheid hieronder zou lijden?
ja

neen

misschien

ik weet het niet

Zou je bij het krijgen van negatieve kritiek over je uiterlijk een extra inspanning leveren om je uiterlijk te veranderen?
ja

neen

misschien

ik weet het niet
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Beoordeel volgende stellingen in verband met aantrekkelijkheid.
Plaats een kruisje in het betrokken vakje van je voorkeur. Gebruik daarvoor de volgende code
1 = ik ga hier helemaal niet mee akkoord
2= ik ga hier niet mee akkoord
3= ik weet het niet
4= ik ga hier mee akkoord
5= ik ga hier volledig mee akkoord
1

-1 Een aantrekkelijk politicus heeft meer kans om verkozen te worden
2 Als ik ga stemmen, laat ik mij beïnvloeden door het uiterlijk van de politicus
3 Bij de keuze van een partner is het uiterlijk voor mij niet belangrijk.
4 Aantrekkelijke mensen zoeken elkaars gezelschap op
5 Ik laat me voor mijn uiterlijk beïnvloeden door de beelden van de media.
6 Onaantrekkelijke mensen worden gediscrimineerd in onze maatschappij
7 Schoonheidswedstrijden (miss/misterverkiezingen) zijn mensonterend.
8 Miss/misterverkiezingen werken negatief in op het zelfbeeld over mijn lichaam.
9 Aantrekkelijke mensen hebben een gemakkelijker leven.
10 In Tv-series doen er overwegend alleen maar aantrekkelijke mensen mee.
11 Voor Tv-programma’s zoals Temptation Island of Expeditie Robinson (VT4) kiezen
ze alleen maar aantrekkelijke mensen.
12 In het Tv-programma Blind Date met Ingeborg (VTM) kiezen de jagers altijd
de mooiste partner uit de kandidaten.
13 Ik vind het prima dat bij Tv-programma’s alleen maar mooie mensen mogen
meedoen.
14 Bij het programma Idool 2003 (VTM) werd veel rekening gehouden met de
aantrekkelijkheid (uiterlijk) van de zanger(es) om geselecteerd te worden.
15 Er moeten meer Tv-programma’s komen waar gewone doorsnee mensen aan
kunnen meedoen.
16 Ik vind het storend als een zwaarlijvige vrouw een Tv-programma zou
aankondigen.
17 Ik laat me beïnvloeden door aantrekkelijke mensen in de reclame om een bepaald
product al of niet te kopen.
18 Aantrekkelijke mensen zijn aangenamere mensen om mee om te gaan.
19 Als mensen dik zijn, is dat hun eigen schuld
20 Aantrekkelijke mensen zijn minder gelukkigere mensen.
21 Aantrekkelijke kinderen krijgen op school betere punten dan andere kinderen.
22 Aantrekkelijke mensen hebben een gelukkiger relatie/huwelijksleven
23 Aantrekkelijke blonde vrouwen zijn dommer dan andere vrouwen
24 Ik vind dikke mensen lelijk.
25 Mooie mensen krijgen meer kansen in het leven.
26 Aantrekkelijke mannen krijgen een hoger loon dan onaantrekkelijke mannen.
27 Aantrekkelijke vrouwen krijgen een hoger loon dan onaantrekkelijke vrouwen
28 Aantrekkelijkheid speelt geen enkele rol bij het solliciteren voor een job.
29 Lelijke mensen hebben veel minder kans om een (huwelijks)partner te vinden
30 Onaantrekkelijke mensen zijn minder intelligent dan aantrekkelijke mensen
31 Onze maatschappij stelt het innerlijke van de mens boven het uiterlijke
32 Onaantrekkelijke mensen hebben meer psychische problemen
33 Minister van Welzijn Mieke Vogels heeft in het voorjaar 2002 een campagne
gevoerd omtrent ‘Ik mag gezien worden’. Ik vind zo’n actie belangrijk.
34 In de samenleving moet er meer aandacht komen om discriminatie op basis van
uiterlijk tegen te gaan.
35 Onaantrekkelijke mensen zien er meer misdadig en gevaarlijker uit.
36 In de reclame moeten meer gewone/onaantrekkelijke mensen opgevoerd worden
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Aantrekkelijke, mooie mensen worden door de meeste mensen in onze samenleving …………………. aanzien dan
doorsnee en onaantrekkelijke mensen
Akkoord
Ik weet het niet
Niet akkoord
Intelligenter
Socialer
Moeilijker om mee samen te leven
Meer materialistisch en snobistisch
Warmer en vriendelijker
Opwindender
Meer zelfzeker en assertiever
Meer ijdel
Meer egoïstisch
Succesvoller
Sympathieker
Wil je nog op- of aanmerkingen suggereren voor ons onderzoek of wil je nog persoonlijke bedenkingen kwijt omtrent dit
onderwerp, kan je die hieronder noteren.

Je vindt meer informatie over dit onderzoek en na verwerking alle resultaten van de enquête op de website :
http://www.onaantrekkelijk.be

Heel erg bedankt voor je medewerking !!!

Nancy, Lisbeth, Sarah, Leen, Bjorn en Geraldine
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