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Samenvatting 

Het framen van een boodschap in termen van winst of verlies kan het aanzetten tot gezond 

gedrag bevorderen. Naar de effectiviteit van geframede gezondheidsboodschappen is al veel 

onderzoek gedaan. Desalniettemin blijkt het lastig om hier een duidelijke, eenduidige 

conclusie over te geven. Mogelijk wordt de effectiviteit van winst- en verliesframes beïnvloed 

door individuele risicoperceptie. Daarnaast kan het proces van informatieverwerking, dat hier 

wellicht een onderliggende rol in speelt, mogelijk meer inzicht geven in de wijze waarop 

winst- en verliesframes effecten teweeg brengen.   

 Dit leidde tot de volgende onderzoeksvraag: ‘‘In hoeverre modereert risicoperceptie 

de effectiviteit van framing en wat is de rol van het verwerkingsproces daarbij?’’. Een 

antwoord op deze vraag verschaft campagnemakers inzichten die zij kunnen meenemen in het 

ontwikkelen van voorlichtingsmateriaal, waarin gebruik wordt gemaakt van winst- en 

verliesframes.  

Om de onderzoeksvraag te toetsen is een experiment uitgevoerd met een 

tussenproefpersoondesign. Het experiment bevatte in totaal vier condities: een versie met een 

hoog risico en een winstframe, een versie met een hoog risico en een verliesframe, een versie 

met een laag risico en een winstframe en ten slotte een versie met een laag risico en een 

verliesframe.  

Ondanks de verwachtingen is uit het onderzoek gebleken dat er geen interactie is 

gevonden tussen risicoperceptie en de effectiviteit van framing, waaruit blijkt dat 

risicoperceptie de effectiviteit van framing niet modereert. Dit betekent dat het in dit geval 

(bij boodschappen over huidkanker) niet uitmaakt welke soort frames er worden gebruikt 

(winst- of verlies), omdat risicoperceptie hier geen invloed op heeft. Daarnaast is er gemeten 

welke invloed risicoperceptie heeft op het proces van centrale of perifere 

informatieverwerking. Uit het onderzoek bleek dat er geen hoofdeffecten van risicoperceptie 

op het verwerkingsproces optraden. Dit betekent dat een hoge risicoperceptie niet voor meer 

centrale verwerking zorgt en een lage risicoperceptie niet voor meer perifere verwerking 

zorgt.  
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Inleiding 

1.1 Aanleiding  

‘Wanneer je je tanden niet dagelijks flost ontstaat er eerder tandplak en neemt de kans op een 

slechte adem toe’ (Samenwerkende Tandartsen, 2016)’ en ‘het meedoen aan een 

borstonderzoek verhoogt de kans dat een tumor in een vroeg, behandelbaar stadium wordt 

gevonden (RIVM, 2013)’ is slechts een greep uit de hoeveelheid gezondheidsboodschappen 

waar mensen regelmatig mee worden geconfronteerd. Hoewel de inhoud anders is, hebben 

deze boodschappen hetzelfde doel, namelijk mensen aanzetten tot gezond gedrag. De 

boodschap op een bepaalde manier inkleden, ofwel framen kan hierbij helpen (Myers 2010). 

Entman (1993, p. 53 vertaald door auteur) stelt dat deze zogeheten frames: ‘sommige 

gedeelten van informatie over het onderwerp van de communicatie belichten, waardoor deze 

het meest opvallen’. Binnen framing kan worden gefocust op datgene wat de lezer ‘wint’ of 

‘verliest’, wat respectievelijk winst- en verliesframes worden genoemd (Kahneman & 

Tversky, 1979). Zo is een voorbeeld van een winstframe: ‘Als je antizonnebrandcrème 

gebruikt is je huid beschermd tegen de schadelijke straling van de zon’ en een voorbeeld van 

een verliesframe: ‘Als je geen antizonnebrandcrème gebruikt loop je eerder de kans op 

huidkanker’ (Nan, 2013). Framing betekent dus de nadruk leggen op een specifiek onderdeel 

van een boodschap, met als doel de ontvanger ergens van te overtuigen of deze te beïnvloeden 

(Entman, 1993).  

De effecten van framing kunnen verklaard worden met de Prospect Theory van 

Tversky en Kahneman (1981) die stelt dat onzekere keuzes van mensen worden beïnvloed 

door de omstandigheden. In één van hun studies onderzochten Tversky en Kahneman (1981) 

in hoeverre risico’s de keuzes van mensen beïnvloeden wanneer wordt geframed in termen 

van winst of verlies. Uit dat onderzoek bleek dat de participanten over het algemeen kozen 

voor de optie die als winst geformuleerd was wanneer er geen sprake was van een risicovolle 

situatie. Wanneer zij wel werden geconfronteerd met een risico kozen de participanten voor 

de optie die was geformuleerd als verlies (Tversky & Kahneman, 1981).  

Er kan dus worden gesteld dat risicoperceptie invloed heeft op het soort frame dat 

effectief is. Volgens Rothman en Salovey (1997), die de Prospect Theory specifiek hebben 

toegepast op gezondheidsgedrag, is het daarom belangrijk om een onderscheid te maken 

tussen typen gedrag, namelijk: preventie- en detectiegedrag, omdat de mate van risico van dit 

gedrag anders wordt gepercipieerd. Preventiegedrag is gericht op het voorkomen van 

ongewenste gezondheidsuitkomsten, zoals het insmeren met antizonnebrandcrème om 
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huidschade door de zon te voorkomen. Detectiegedrag daarentegen is gericht op het opsporen 

van een mogelijke ongewenste gezondheidsuitkomst, bijvoorbeeld het ondergaan van een 

huidonderzoek waardoor de aan- of afwezigheid van huidkanker kan worden vastgesteld, wat 

dus een hogere mate van risico betekent (Rothman & Salovey, 1997). Op basis van de 

Prospect Theory is het waarschijnlijk te stellen dat een verliesframe effectiever is bij 

detectiegedrag, omdat dit risicovol is en mensen bij verlies meer geneigd zijn risico te zoeken. 

Een winstframe is effectiever bij preventiegedrag, omdat dit minder risicovol is en mensen 

risico dan mijden (Nan, 2013). 

Naar de effectiviteit van gezondheidsboodschappen die zijn geframed in termen van 

winst of verlies is al veel onderzoek gedaan. Zo deden O’Keefe en Jensen via een aantal meta-

analyses onderzoek naar de effectiviteit van winst- en verliesframes en brachten zij in kaart 

hoe dit samenhangt met respectievelijk preventie- en detectiegedrag. Uit een meta-analyse 

van O’Keefe en Jensen (2007) in het kader van preventiegedrag, bleek dat winstframes iets 

effectiever waren. Echter, dat ging vooral op voor het promoten van mondverzorging, zoals 

flossen. In een andere meta-analyse van O’Keefe en Jensen (2009) specifiek gericht op 

detectiegedrag, kwam naar voren dat verliesframes enigszins effectiever waren, maar dit gold 

vooral bij borstkanker. Gallagher en Updegraff (2012) borduren hierop voort en onderzochten 

ook via een meta-analyse of er een verschil is in het persuasieve effect van winst- versus 

verliesframes. De toegevoegde waarde van deze meta-analyse was dat er een onderscheid 

werd gemaakt in het effect dat winst- en verliesframes hebben op attitude, intentie en gedrag, 

ofwel op de uitkomst. Overeenkomstig met O’Keefe en Jensen (2007) bleek uit het onderzoek 

dat winstframes iets effectiever zijn dan verliesframes als het gaat om het effect op attitude en 

intentie ten opzichte van preventiegedrag, maar dat, in tegenstelling tot O’Keefe en Jensen 

(2007), winstframes effectiever bleken dan verliesframes in het stimuleren van preventief 

gezondheidsgedrag (Gallagher & Updegraff, 2012).  

Hoewel een sterk punt van meta-analyses is dat deze zijn gebaseerd op een breed scala 

aan studies, blijkt het lastig om een duidelijke en eenduidige conclusie te geven over de 

effectiviteit van winst- en verliesframes, aangezien er geen algemeen en sterk optredend effect 

is te onderscheiden. Wellicht kan dit worden verklaard door het proces van 

informatieverwerking, dat mogelijk een onderliggende rol speelt in de wijze waarop winst- en 

verliesframes effecten teweeg brengen (Updegraff & Rothman, 2013). Het is daarom relevant 

om te onderzoeken via welk proces de verwerking van winst- en verliesframes verloopt en of 

dat invloed heeft op het persuasieve effect ervan. Teruggrijpend op de Prospect Theory van 

Tversky en Kahneman (1981) is het ook relevant om in kaart te brengen hoe de 
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informatieverwerking samenhangt met individuele risicoperceptie. Tot op heden is hier nog 

maar weinig onderzoek naar gedaan. Daarom is dit onderzoek erop gericht om meer inzicht te 

krijgen in het onderliggende proces van de verwerking van winst- en verliesframes in 

combinatie met risicoperceptie.  

 

2. Theoretisch kader  

2.1 The Elaboration Likelihood Model 

Om inzicht te krijgen in de manier waarop geframede boodschappen worden verwerkt, is het 

noodzakelijk om kennis te hebben van de processen waarlangs informatieverwerking kan 

verlopen. Om dit in kaart te brengen kan gebruik worden gemaakt van de zogeheten dual 

proces models, die veronderstellen dat mensen informatie via twee processen kunnen 

verwerken. De twee meest geciteerde dual proces models zijn het Elaboration Likelihood 

Model (ELM) van Petty en Cacioppo (1986) en het Heuristic Systematic Model (HSM) van 

Chaiken (1980). Deze modellen lijken in de basis sterk op elkaar. De verschillen tussen de 

twee modellen zijn in dit kader niet voldoende relevant om apart te bespreken, omdat de 

belangrijkste aannames voor het grootste gedeelte met elkaar overeenkomen. Daarom wordt 

in deze studie de terminologie van het ELM gebruikt.  

Het vertrekpunt van het ELM is dat mensen een juiste attitude willen hebben ten 

aanzien van een boodschap (Petty & Cacioppo, 1986). Om na te gaan of het aangehaalde 

standpunt in de boodschap correct is, kan de informatie op twee manieren worden verwerkt: 

via een centrale route of via een perifere route. Wanneer er centraal wordt verwerkt, worden 

de aangehaalde argumenten zorgvuldig afgewogen, wordt er bewust nagedacht en wordt de 

correctheid van het standpunt kritisch geëvalueerd. Petty en Cacioppo (1986) spreken hierbij 

van een hoge elaboratie. Wanneer informatie perifeer wordt verwerkt is er sprake van een lage 

elaboratie en wordt de attitude ten aanzien van het standpunt meer automatisch gevormd op 

basis van stimuli die oppervlakkig worden verwerkt (Petty & Cacioppo, 1986). Zo kunnen er 

perifere cues worden ingezet, waarbij mensen gebruik maken van vuistregels. Hierdoor is het 

niet nodig om sterke argumenten in de boodschap te gebruiken (Petty & Cacioppo, 1986). 
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Figuur 1: The Elaboration Likelihood Model of Persuasion (Petty & Cacioppo, 1986). 

 

Een belangrijke vraag die optreedt naar aanleiding van het ELM is onder welke 

omstandigheden iemand centraal verwerkt en onder welke omstandigheden perifeer. Zoals te 

zien is in figuur 1 geven Petty en Cacioppo (1986) aan dat dit wordt beïnvloed door onder 

meer de motivatie en bekwaamheid van de ontvanger om een standpunt te verwerken. Dit 

betekent dat iemand enerzijds in staat moet zijn om het standpunt op een zorgvuldige manier 

te evalueren en dat iemand anderzijds ook gemotiveerd moet zijn om nauwkeurig na gaan of 

het aangehaalde standpunt juist is. Deze twee aspecten, motivatie en bekwaamheid, worden 

op hun beurt weer beïnvloed door verschillende variabelen. Zo benoemen Petty en Cacioppo 

(1986) dat de bekwaamheid om een boodschap objectief te kunnen verwerken onder meer 

afhankelijk is van in hoeverre iemand wordt afgeleid tijdens het verwerken en dat de 

motivatie afhangt van iemands persoonlijke betrokkenheid bij het onderwerp (Petty & 

Cacioppo, 1986).  

Motivatie en bekwaamheid hebben invloed op de route waarlangs 

informatieverwerking verloopt. Wanneer deze beide hoog zijn, wordt de boodschap verwerkt 

via de centrale route (Petty & Cacioppo, 1986). Binnen deze hoge elaboratie worden 
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cognitieve responsen gevormd, ofwel gedachten, naar aanleiding van een 

gezondheidsboodschap. Volgens Petty en Cacioppo (1986) treden positieve responsen op bij 

sterke argumenten, wanneer iemand openstaat voor een boodschap, het ermee eens is en het 

doel ervan onderschrijft. Iemand die bijvoorbeeld veel waarde hecht aan zijn gezondheid en 

uiterlijk, zal ook eerder positieve responsen hebben naar aanleiding van een boodschap over 

het regelmatig insmeren met antizonnebrandcrème. Negatieve responsen daarentegen duiden 

op het ontstaan van weerstand en het zich willen verzetten tegen de persuasieve insteek van 

het bericht, bijvoorbeeld als iemand tegen het ondergaan van een huidonderzoek is, waarmee 

verdachte plekjes op de huid kunnen worden opgespoord (Petty & Cacioppo, 1986). Wanneer 

motivatie en/of bekwaamheid laag zijn, treedt er een lage elaboratie op, hetgeen verloopt via 

de perifere route. De attitude wordt dan gevormd op basis van cues, waarbij gebruik wordt 

gemaakt van vuistregels, zoals de geloofwaardigheidsvuistregel die inspeelt op de 

geloofwaardigheid en de betrouwbaarheid van de bron: ‘als een dokter zegt dat ik mijn huid 

regelmatig moet insmeren met een antizonnebrandcrème met hoge factor (SPF 30+), dan 

neem ik aan dat dat waar is’ (Hoeken, Hornikx & Hustinx, 2012).   

 

2.2 Risicoperceptie als moderator 

Uit het ELM blijkt dat er zowel interne factoren (bijvoorbeeld motivatie) als externe factoren 

(de aanwezigheid van een perifere cue) zijn, die een rol spelen in hoe een ontvanger een 

geframede boodschap verwerkt. Nan (2013) noemt deze factoren ook wel moderatoren en 

stelt dat bijvoorbeeld het type gezondheidsgedrag (preventie of detectie), de motivationele 

focus van de ontvanger (gericht op toenadering of vermijding) en de individuele 

betrokkenheid bij het issue (persoonlijke relevantie) invloed kunnen hebben op de 

verwerking. Wanneer een gezondheidsboodschap persoonlijk relevant is, is er sprake van 

meer persoonlijke consequenties (Petty, Cacioppo & Schumann, 1983). Een geframede 

boodschap met een hoge persoonlijke relevantie zal daarom zorgvuldiger worden verwerkt 

dan een geframede boodschap met een lagere persoonlijke relevantie, wat meer oppervlakkig 

gebeurt, ongeacht het specifieke frame (Petty et al., 1983).  

De mate waarin een geframede boodschap persoonlijk relevant is hangt samen met de 

mate waarin persoonlijke risico’s worden gepercipieerd. Dit verband lijkt logisch, aangezien 

gezondheidsrisico’s niet universeel worden waargenomen: voor een zonaanbidder kan een 

geframede boodschap over huidkanker als gevolg van overmatig, onverantwoord zonnen 

bedreigend zijn: iemand die niet vaak in de zon ligt of zich regelmatig insmeert met een hoge 

factor (SPF 30+) ziet dit waarschijnlijk als minder risicovol, omdat deze minder persoonlijke 
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consequenties waarneemt (Latimer, Salovey & Rothman, 2007; Moorman & Van den Putte, 

2008). Zo kunnen ook de resultaten van Bartels, Kelly & Rothman (2010) worden verklaard. 

Uit dat onderzoek bleek dat de manier waarop de participanten het risico in een geframede 

boodschap waarnamen, invloed had op het effect van de boodschap. Dit impliceert dat een 

ontvanger het gepromote gedrag in een geframede boodschap evalueert en er een oordeel aan 

toekent: bij een hoog persoonlijk risico is de geframede boodschap persoonlijk relevant en bij 

een lager persoonlijk risico is de boodschap minder relevant (Bartels et al., 2010). Volgens 

Latimer et al. (2007) is het daarom belangrijk om binnen framing rekening te houden met 

individuele risicoperceptie, omdat volgens hen de effectiviteit van geframede boodschappen 

niet zozeer zit in het inspelen op preventie- of detectiegedrag, maar meer in hoeverre een 

individu een persoonlijk risico ervaart.  

Hoewel betrokkenheid en risicoperceptie niet geheel kunnen worden gelijkgesteld, 

hangen deze twee variabelen nauw met elkaar samen. Zo stellen Maheswaran en Meyers-

Levy (1990) dat wanneer iemand erg betrokken is bij bijvoorbeeld huidkanker, een 

verliesframe effectiever is dan een winstframe, omdat het meer persoonlijk risico oproept. Dit 

kan volgens de auteurs worden verklaard doordat bij een centrale verwerking een verliesframe 

als sterker argument wordt gezien. Andersom stellen zij dat een winstframe meer effect heeft 

bij een lage betrokkenheid, omdat er hierbij sprake is van minder risico, waardoor een 

positieve cue minder zwaarwegend is (Maheswaran & Meyers-Levy, 1990; Petty et al., 1983). 

Onderzoek van De Graaf, Van den Putte en De Bruijn (2015) naar verantwoordelijk 

alcoholgebruik onder studenten sluit hierbij aan. Uit dat onderzoek bleek dat een winstframe 

voor een positievere attitude en intentie zorgde onder de respondenten met een lage 

betrokkenheid en dat bij de respondenten met een hoge betrokkenheid een verliesframe tot 

een positievere attitude en intentie leidde ten opzichte van verantwoordelijk alcoholgebruik 

(De Graaf et al., 2015). Hieruit blijkt dat risicoperceptie dus invloed kan hebben op de 

verschillende effecten die winst- en verliesframes teweeg kunnen brengen.  

Het modererende effect van risicoperceptie kan worden verklaard door middel van het 

ELM. Een onderzoek van Meyers-Levy en Maheswaran (2004) toont namelijk aan dat het 

effect van een geframede gezondheidsboodschap wordt beïnvloed door de wijze van 

informatieverwerking. Wanneer iemand een hoog persoonlijk risico waarneemt, is het 

waarschijnlijk dat de informatieverwerking van het frame via de centrale route van het ELM 

verloopt en dus tot ander gedrag leidt dan wanneer iemand een laag persoonlijk risico 

evalueert: de informatie wordt dan minder zorgvuldig verwerkt en verloopt via de perifere 

route (Meyers-Levy & Maheswaran, 2004; Petty et al., 1983). Kortom: hoe hoger het 
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ingeschatte risico, hoe relevanter het gepromote gedrag in de geframede 

gezondheidsboodschap en dus hoe hoger de motivatie van de ontvanger om de boodschap 

zorgvuldig via de centrale route te verwerken. 

Tot op heden bestaan er al veel redeneringen over informatieverwerking van 

geframede gezondheidsboodschappen via het ELM, maar deze verwerking is nog weinig 

direct gemeten. Daarom is het relevant om te onderzoeken in hoeverre de evaluatie van 

individuele risicoperceptie en relevantie via het ELM de effectiviteit van 

gezondheidsboodschappen met winst- en verliesframes bepaalt. Met de effectiviteit van 

gezondheidsboodschappen wordt een verandering van attitude bedoeld ten opzichte van het 

gepromote gezondheidsgedrag en de intentie om dat gedrag uit te voeren. Dit leidt tot de 

volgende onderzoeksvraag: ‘‘In hoeverre modereert risicoperceptie de effectiviteit van 

framing en wat is de rol van het verwerkingsproces daarbij?’’.  

 

Hypothesen over risicoperceptie: 

1a.  Wanneer iemands individuele risicoperceptie hoog is, zijn verliesframes effectiever 

dan winstframes. 

1b.  Wanneer iemands individuele risicoperceptie laag is, zijn winstframes effectiever dan 

verliesframes.  

 

Hypothesen over proces: 

2a.  Een hoge risicoperceptie zorgt voor meer centrale verwerking dan een lage 

risicoperceptie. 

2b.  Een lage risicoperceptie zorgt voor meer perifere verwerking dan een hoge 

risicoperceptie.   
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2. Methode 

2.1. Onderzoeksontwerp 

Om een antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag, is een experiment uitgevoerd met 

een 2 x 2 design met een tussenproefpersoonontwerp. Dat wil zeggen dat de proefpersonen 

aan één niveau van de onafhankelijke variabelen werden blootgesteld. Binnen risicoperceptie 

is in de boodschappen onderscheid gemaakt tussen hoog en laag risico en winst- en 

verliesframes, wat uiteindelijk resulteerde in vier condities. Verder was het design een post-

test, waarmee wordt bedoeld dat alleen nametingen zijn gedaan.  

 

2.2. Materiaal 

Voor het experiment is gebruik gemaakt van vier verschillende teksten over het voorkomen of 

opsporen van huidkanker: twee teksten waren gericht op de promotie van het gebruik van 

antizonnebrandcrème en twee teksten waren gericht op het stimuleren van het zelf doen van 

een huidonderzoek om eventuele verdachte plekjes en moedervlekken op te sporen. Om de 

tekst verder zo objectief mogelijk te laten overkomen, is ervoor gekozen de KWF 

Kankerbestrijding als bron te presenteren. Het KWF bestrijdt en geeft onder meer voorlichting 

over huidkanker (KWF Kankerbestrijding, 2015). Zowel de informatie gericht op het 

voorkomen van huidkanker, als de informatie gericht op het opsporen van huidkanker is 

geïnspireerd op materiaal van de KWF Kankerbestrijding (KWF Kankerbestrijding, 2015). 

Verder is er in de tekst bewust voor gekozen om een arts aan te halen, om de 

geloofwaardigheid en deskundigheid van het bericht te verhogen (Hoeken et al., 2012).  

In het onderzoek zijn twee onafhankelijke variabelen meegenomen: de variabelen 

framing en risicoperceptie. De variabele risicoperceptie bevatte twee niveaus, namelijk: laag 

en hoog risico, waardoor de inhoud van de boodschap veranderde. Er is getracht 

risicoperceptie te beïnvloeden door middel van preventie- en detectiegedrag, omdat daar een 

verschillend risico in zit. Dit is geoperationaliseerd aan de hand van Rothman en Salovey 

(1997). De teksten in het kader van preventiegedrag hadden betrekking op het promoten van 

het gebruik van antizonnebrandcrème om huidschade door de zon preventief aan te pakken. In 

deze situatie wordt verwacht dat de perceptie van het risico laag is. In de teksten gericht op 

detectiegedrag ging het over het stimuleren van het opsporen van eventuele verdachte plekjes 

op de huid. In deze situatie wordt verwacht dat de perceptie van het risico hoog is, omdat 

hieruit kan blijken dat iemand ziek is. Daarnaast is in het onderzoek ook gemeten hoeveel 
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risico mensen waarnamen, zodat er onderscheid werd gemaakt in de individuele 

risicoperceptie (zie instrumentatie). Het volledige materiaal is te vinden in de bijlage.  

De variabele framing bevatte twee niveaus, te weten: winst- en verliesframes en is 

geoperationaliseerd aan de hand van voorbeelden zoals gepresenteerd in Nan (2013) en De 

Graaf et al. (2015). De frames zijn gemanipuleerd door deze ofwel te presenteren als winst 

ofwel als verlies en zijn in allebei de onderwerpen gemanipuleerd. De winstframes zijn 

gericht op de positieve consequenties van het insmeren met antizonnebrandcrème 

(bijvoorbeeld een mooiere huid, minder snel verbranden, minder kans op vervelende 

huidirritaties en minder kans op huidkanker) of op het zelf doen van een huidonderzoek 

(minder risico op gevorderde huidkanker, huidkanker wordt in een vroeg en behandelbaar 

stadium opgespoord en grotere kans op genezing). Verliesframes zijn gericht op negatieve 

consequenties van het niet insmeren met antizonnebrandcrème (bijvoorbeeld een slechtere 

huid, meer kans op vervelende huidirritaties, sneller de kans op verbranding en meer kans op 

huidkanker) of op het niet zelf doen van een huidonderzoek (meer risico op gevorderde 

huidkanker, huidkanker wordt in een laat en minder behandelbaar stadium opgespoord en 

kleinere kans op genezing). Zowel de winst- als verliesframes zijn in beide versies zoveel 

mogelijk gelijk gehouden, behalve de focus op het insmeren of opsporen, evenals de rest van 

de boodschap. 

 Voorafgaand aan het experiment zijn de verschillende teksten gepretest onder in totaal 

negen proefpersonen op basis van de ‘plus-min methode’ (De Jong & Schellens, 1995). Drie 

proefpersonen kregen zowel een tekst met een hoog risico en een winstframe te lezen als een 

tekst met een laag risico en een verliesframe. Twee proefpersonen hebben zowel een tekst met 

een hoog en laag risico en een winstframe gelezen en twee proefpersonen hebben zowel een 

tekst met een hoog en laag risico en een verliesframe gelezen. Ten slotte hebben twee 

proefpersonen zowel een tekst met een hoog risico en een verliesframe gelezen als de tekst 

met een laag risico en een winstframe. Aan het begin van de teksten werd in de instructie 

toegelicht dat de proefpersonen met hun deelname de onderzoeker zouden helpen om de tekst 

zo optimaal mogelijk te maken. Vervolgens werd gevraagd om in de marges van de tekst bij 

opvallende positieve punten (bijvoorbeeld wat zij een goed argument vonden of wanneer zij 

het ergens mee eens waren) een plus te zetten en achter opvallende negatieve punten (wanneer 

zij het ermee oneens waren of als zij het onduidelijke informatie vonden) een min. De 

proefpersonen werden geïnstrueerd dat er geen goed of fout was en dat zij zelf de plek en het 

aantal plussen en minnen in de tekst mochten bepalen. Achteraf vroeg de onderzoeker om hun 
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bevindingen toe te lichten, zodat dit kon worden meegenomen in het daadwerkelijke 

onderzoek.  

Vervolgens zijn er op basis van de feedback diverse aanpassingen aan de tekst gedaan. 

De belangrijkste en grootste aanpassing had ermee te maken dat de tekst naar de mening van 

de proefpersonen niet vloeiend genoeg liep. Er waren voor de pre-test in totaal drie alinea’s, 

waarin de informatie niet duidelijk genoeg geclusterd was. Verschillende proefpersonen 

hadden hier opmerkingen over. Naar aanleiding van de feedback is ervoor gekozen om hier in 

totaal twee alinea’s van te maken, met meer signaalwoorden om het geheel wat vloeiender te 

laten lopen. Daarnaast bevatte de tekst met een hoog risico informatie over ‘het melanoom’ 

als vorm van huidkanker, waar veel vragen over werden gesteld. Om onduidelijkheid te 

voorkomen is ervoor gekozen om hier een korte uitleg van te geven en om dit woord in alle 

versies terug te laten komen. Verder is een aantal kleine aanpassingen gedaan; zo zijn zinnen 

wat concreter en beknopter gemaakt en is de formulering hier en daar geoptimaliseerd. Het 

materiaal voor en na de pre-test is te vinden in de bijlage.  

 

2.3. Proefpersonen 

In totaal hebben 169 proefpersonen de vragenlijst volledig ingevuld. Hiervan hebben 41 

respondenten de tekst gelezen met een hoog risico en een winstframe en 43 respondenten 

hebben de tekst gelezen met een hoog risico en een verliesframe. Daarnaast hebben 42 

respondenten de tekst gelezen met een laag risico en een winstframe en hebben 43 

respondenten de tekst gelezen met een laag risico en een verliesframe. Proefpersonen werden 

at random door het programma Qualtrics aan een conditie toegewezen. De uitvoering van de 

survey die bij het experiment behoorde, voldeed aan de volgende ethische richtlijnen. Het 

onderzoek was anoniem en alle respondenten wisten van tevoren dat de survey alleen voor 

onderzoeksdoeleinden zou worden gebruikt. Daarnaast moesten de respondenten toestemming 

geven voor het verstrekken van hun gegevens. De respondenten zijn via een e-mail of via 

sociale media uitgenodigd met een link die toegang gaf tot de het online onderzoek. Verder 

hebben de negen respondenten die hebben meegedaan aan de pre-test niet meer deelgenomen 

aan het daadwerkelijke onderzoek. 

Geslacht was gelijk verdeeld over de condities (χ² (1) = .12, p = .726) er waren 

respectievelijk 51 mannen en 118 vrouwen. Een ruime meerderheid van de respondenten uit 

de steekproef was vrouw (69,8%). Leeftijd was gelijk verdeeld over de condities (M = 29,69, 

SD = 11.71, range 19 – 76). Uit de tweeweg variantie-analyse voor Leeftijd met factoren 

Framing en Risicoperceptie bleek geen significant hoofdeffect van Framing  
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(F (1, 163) = 1.66, p = .200) en ook niet van Risicoperceptie (F (1, 163) = 3.20, p = .075). 

Ook trad er geen interactie op tussen Framing en Risicoperceptie (F (1, 163) = < 1). Het 

overgrote deel van de respondenten was hoger opgeleid (81% hoger opgeleid, VMBO/MAVO 

– WO). Er was ook geen verschil in opleidingsniveau tussen de verschillende condities  

(χ² (1) = 1.02, p = .313). Ten slotte hadden op twee respondenten na alle respondenten de 

Nederlandse nationaliteit: één respondent had de Belgische nationaliteit; de nationaliteit van 

de andere respondent is onbekend. Afsluitend was er ook geen verschil in nationaliteit tussen 

de verschillende condities (χ² (1) = 2.05, p = .152).  

 

2.4. Instrumentatie 

2.4.1. Effectiviteit (attitude en intentie) 

In de onderzoeksvraag zijn meerdere afhankelijke variabelen opgenomen, waaronder de 

‘effectiviteit’ van geframede gezondheidsboodschappen. Dit zijn continue variabelen. De 

variabele ‘effectiviteit’ had betrekking op de attitude ten aanzien van het gepromote 

gezondheidsgedrag en de intentie om dat gedrag uit te voeren. Zowel de variabelen ‘attitude’ 

als ‘gedragsintentie’ zijn gemeten met items van Fishbein en Ajzen (2010) en zijn afgestemd 

op het voorkomen en opsporen van huidkanker. Binnen de condities ‘laag risico’ zijn vragen 

gesteld over het insmeren van de huid met een antizonnebrandcrème. Binnen de condities 

‘hoog risico’ zijn vragen gesteld over het zelf doen van een huidonderzoek.  

De variabele ‘attitude’ is gemeten op basis van een zevenpunts semantische 

differentiaal-schaal en is afgestemd op het desbetreffende onderwerp. Attitude ten opzichte 

van insmeren is gemeten aan de hand van items als: ‘Als ik mijn huid komende zomer tijdens 

het zonnen minstens drie keer per dag insmeer met een hoge factor (30+) 

antizonnebrandcrème, dan is dat: ‘goed – slecht (gehercodeerd), onplezierig – plezierig 

enzovoorts. Voor het onderwerp opsporen is attitude bevraagd aan de hand van het item: ‘Als 

ik mijn huid de komende drie maanden één keer per maand controleer op verdachte plekjes en 

moedervlekken, dan is dat ...’ Hierbij is dezelfde zevenpunts semantsiche differentiaal-schaal 

gebruikt als bij het onderwerp insmeren. Alle overige items zijn te vinden in de bijlage. De 

items: ‘interessant – vervelend’ zijn vervangen voor de items: ‘nuttig – onnuttig’ 

(Maheswaran & Meyers-Levy, 1990), omdat dit beter bij het onderwerp aansluit. De interne 

consistentie is gemeten aan de hand van Cronbach’s α en was goed  (α = .89).   

De variabele ‘gedragsintentie’ is ook bij zowel het onderwerp insmeren als het 

onderwerp opsporen bevraagd en is tevens gemeten op basis van een zevenpunts Likert-

schaal, die is aangepast naar de schaal: ‘helemaal mee oneens – helemaal mee eens’. 
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Gedragsintentie ten opzichte van insmeren is gemeten aan de hand van items als: ‘Ik ben van 

plan om mijn huid tijdens het zonnen ten minste drie keer per dag in te smeren met een hoge 

factor (30+) antizonnebrandcrème’. Gedragsintentie ten opzichte van opsporen is gemeten aan 

de hand van items als: ‘Ik ben van plan om mijn huid de komende drie maanden ten minste 

één keer per maand te checken op verdachte plekjes en moedervlekken’ (‘helemaal mee 

oneens – helemaal mee eens’). De interne consistentie is gemeten aan de hand van Cronbach’s 

α en was goed  (α = .92).  De overige gestelde items zijn te vinden in de bijlage. 

 

2.4.2 Betrokkenheid 

Om de betrokkenheid (persoonlijke relevantie) van de proefpersonen bij de boodschap te 

meten, is gebruik gemaakt van items die zijn gebaseerd op Maheswaran en Meyers-Levy 

(1990). Betrokkenheid is zowel gemeten bij het onderwerp insmeren als het onderwerp 

opsporen en is gemeten op basis van een zevenpunts Likert-schaal. Betrokkenheid bij het 

onderwerp insmeren is als volgt geoperationaliseerd: ‘Het is voor mij persoonlijk relevant om 

mij bezig te houden met het gebruik van antizonnebrandcrème om mijn huid te beschermen 

tegen de zon’ (‘helemaal mee oneens – helemaal mee eens’). Betrokkenheid ten opzichte van 

het onderwerp opsporen is geoperationaliseerd aan de hand van items als: ‘Het is voor mij 

persoonlijk relevant om mij bezig te houden met het opsporen van verdachte plekjes en 

moedervlekken op mijn huid’ (‘helemaal mee oneens – helemaal mee eens’). De interne 

consistentie is gemeten aan de hand van Cronbach’s α en was goed  (α = .87). De overige 

items zijn te vinden in de bijlage.  

 

2.4.3. Informatieverwerking 

De afhankelijke variabele ‘verwerkingsproces’ is eveneens een continue variabele. Om deze 

variabele te meten is zowel gebruik gemaakt van de thought listing techniek van Petty en 

Cacioppo (1986) als van schaalvragen zoals gebruikt in Griffin, Neuwirth, Giese en 

Dunwoody (2002). Door middel van de thought listing techniek kon worden vastgesteld 

welke gedachten de respondenten hadden naar aanleiding van het lezen van de tekst. Hierdoor 

werd duidelijk of de tekst centraal of perifeer is verwerkt.  

Thought listing is zowel gebruikt bij het onderwerp insmeren als bij het onderwerp 

opsporen en is gemeten aan de hand van de vraag: ‘Type hieronder de gedachten die bij u 

opkwamen tijdens het lezen van tekst. U hoeft niet persé in alle vakken wat in te vullen. 

Gebruik zoveel ruimte als u nodig heeft. Er is geen goed of fout’ (Petty & Cacioppo, 1986). 

De gedachten konden positief zijn: het gepromote gedrag werd onderschreven, negatief: er 
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werden tegenargumenten gegeven, en/of  neutraal zijn: dit waren niet-relevante gedachten 

(Petty & Cacioppo, 1984). Als codeerregel werd gehanteerd dat de gedachten positief of 

negatief moesten zijn ten opzichte van wat de tekst beoogde te bereiken. Hiermee werd 

bedoeld dat de gedachten expliciet moesten ingaan op het gedrag dat in de boodschap werd 

gepromoot. 

Voorbeelden van positieve gedachten waren: ‘ik moet mijzelf ook eens controleren’ of 

‘ik moet me beter beschermen tegen de zon’, negatieve gedachten waren bijvoorbeeld: ‘oud 

nieuws!’ of ‘is dit niet wat overdreven?’ en voorbeelden van neutrale gedachten waren onder 

meer: ‘vakantie in Turkije’ of ‘rare naam van de arts’. Positieve gedachten werden gecodeerd 

met een ‘plus’, negatieve gedachten met een ‘min’ en neutrale gedachten met een ‘neutraal’. 

De lege vakken waar de respondenten niks hadden ingevuld zijn niet meegeteld. Neutrale 

gedachten duidden op een perifere verwerking, omdat deze gedachten niet gingen over het 

issue dat werd aangehaald in de boodschap. Dat betekent dat wanneer er meer neutrale 

gedachten optraden tijdens het lezen van de boodschap, er meer oppervlakkig en dus perifeer 

is verwerkt (Meyers-Levy & Maheswaran, 2004). Wanneer de respondenten direct ingingen 

op argumenten die werden aangehaald in de boodschap of hieraan refereerden, dan duidde dat 

op een centrale verwerking, die zowel positief als negatief kon zijn. Er is voor gekozen om 

uiteindelijk in de analyses drie variabelen mee te nemen: favorability: dit is het totale aantal 

positieve gedachten, elaboratie: dit heeft betrekking op het aantal totale gedachten, wat duidt 

op een centrale verwerking en ten slotte: perifere verwerking: dit is het aantal neutrale 

gedachten dat iemand had.  

Om de betrouwbaarheid en objectiviteit van het onderzoek te waarborgen, is er 

gebruik gemaakt van een tweede codeur. De tweede codeur heeft 25% van het totaal aantal 

gedachten gecodeerd (25% van 169 = 44 gedachten). De codering is uitgevoerd in twee 

rondes: na de eerste ronde was de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van de variabele ‘thought 

listing’ net niet adequaat: (ĸ = .66, p .056). Om die reden hebben de codeurs met elkaar 

overlegd en naar aanleiding daarvan in totaal zes wijzigingen doorgevoerd. Deze wijzigingen 

zijn bij ofwel het materiaal van codeur 1, ofwel bij het materiaal van codeur 2 doorgevoerd en 

uiteindelijk ook doorgevoerd in het data-bestand waarmee de analyses zijn gedaan. Een reden 

voor deze aanpassingen is dat het voor de eerste ronde niet geheel duidelijk was of gedachten 

die gingen over de opgewekte angst van de proefpersonen naar aanleiding van de boodschap 

(bijvoorbeeld: ‘heftig’ of ‘lichte vorm van angst’) wel of niet positief waren. Uiteindelijk is 

besloten dat in totaal vier van dit soort gedachten wel als positief zou worden gecodeerd, 

omdat de respondenten een risico waarnamen en een wijziging beter aansloot bij de inhoud. 
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Daarnaast waren twee gedachten door de eerste codeur niet gecodeerd en dit is naderhand wel 

gebeurd. De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van de variabele ‘thought listing’ was na de 

tweede ronde adequaat: (ĸ = .77, p  < .001).  

Hoewel de thought listing methode relevante inzichten kan verschaffen, is het soms 

lastig om de gedachten op een juiste manier te coderen, omdat gedachten niet eenduidig zijn. 

Daarom is ter validatie van deze methode de afhankelijke variabele ‘verwerkingsproces’ 

tevens gemeten aan de hand van een aantal items van Griffin et al. (2002). Deze variabele is 

‘informatieverwerking schaalvraag’ genoemd. De items zijn toegespitst op het voorkomen of 

opsporen van huidkanker. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen verwerking via de centrale 

en via de perifere route. In Griffin et al. (2002) zijn de items gemeten met een vijfpunts 

Likert-schaal. Om de consistentie van dit huidige onderzoek te bevorderen zijn alle items 

bevraagd aan de hand van een zevenpunts Likert-schaal (‘helemaal mee oneens – helemaal 

mee eens’).  

Om te achterhalen of respondenten de geframede boodschap via de centrale route 

hebben verwerkt, zijn drie items gebruikt. Er werden vragen gesteld als: ‘Als ik het 

gepromote gedrag in de boodschap moet uitvoeren, dan krijg ik het liefst zoveel mogelijk 

argumenten die dat standpunt ondersteunen’ (‘helemaal mee oneens – helemaal mee eens’). 

De interne consistentie is gemeten aan de hand van Cronbach’s α en was niet adequaat  

(α = .45) . Om die reden is ervoor gekozen om slechts één item mee te nemen in de analyses, 

namelijk: ‘Terwijl ik zojuist het bericht las over het regelmatig insmeren met 

antizonnebrandcrème/het doen van een huidonderzoek dacht ik erover na’. Dit item komt het 

meest overeen met hoe centrale verwerking is omschreven in het theoretisch kader, wat duidt 

op face validity De overige gebruikte items zijn te vinden in de bijlage.  

Om na te gaan of respondenten de geframede boodschap via de perifere route hebben 

verwerkt, zijn eveneens drie items gebruikt van Griffin et al. (2002). De items zijn afgestemd 

op het desbetreffende onderwerp en bevatten vragen als: ‘‘Als ik een dergelijke boodschap 

lees over het regelmatig insmeren met antizonnebrandcrème/het doen van een huidonderzoek, 

dan denk ik er niet heel diep over na’ (‘helemaal mee oneens – helemaal mee eens’). De 

interne consistentie is gemeten aan de hand van Cronbach’s α en was ook hier niet adequaat 

(α = .33). Om die reden is ervoor gekozen om slechts één item mee te nemen in de analyses 

namelijk: ‘Als ik het gepromote gedrag in de boodschap moet uitvoeren, is het advies van 

slechts één expert voldoende voor mij’, omdat dit item het meest overeen komt met hoe 

perifere verwerking in het theoretisch kader is omschreven. Alle overige gestelde items zijn te 

vinden in de bijlage.  
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2.4.4. Manipulatiecheck framing en risicoperceptie 

Verder is gecontroleerd of de manipulatie van zowel de winst- en verliesframes als de 

risicoperceptie is geslaagd. Framing is gemeten op basis van een zevenpunts Likert-schaal en 

is bevraagd aan de hand van items gebaseerd op Maheswaran en Meyers-Levy (1990). De 

items zijn als volgt geoperationaliseerd: ‘De boodschap benadrukt de positieve gevolgen van 

het regelmatig insmeren met antizonnebrandcrème/het regelmatig zelf doen van een 

huidonderzoek’ en ‘De boodschap benadrukt de negatieve gevolgen van het niet regelmatig 

insmeren met antizonnebrandcrème/het niet regelmatig zelf doen van een huidonderzoek’ 

(gehercodeerd). Er is getracht om deze twee items tot een schaal te maken en deze tezamen in 

een analyse te nemen. Echter, de interne consistentie, gemeten aan de hand van Cronbach’s α, 

was niet adequaat (α = .37). Om die reden is ervoor gekozen om de twee items los mee te 

nemen in de analyses.  

 De manipulatiecheck van risicoperceptie is gemeten op basis van items zoals gebruikt 

door Bartels et al. (2010). Om de consistentie van het onderzoek te waarborgen, is de 

originele zespunts Likert-schaal aangepast naar een zevenpunts Likert-schaal (‘ helemaal geen 

risico – heel veel risico’). De items gericht op een laag risico zijn als volgt geformuleerd: ‘Stel 

dat je je huid deze lente en zomer ten minste drie keer per dag insmeert met een hoge factor 

(30+) antizonnebrandcrème/ten minste één keer per maand checkt op verdachte plekjes en 

moedervlekken. Hoeveel risico loop je dan op huidschade als gevolg van de zon?’ (‘helemaal 

geen risico – heel veel risico’). Het andere item bevatte een hoog risico en mat de 

risicoperceptie van proefpersonen wanneer zij zichzelf niet regelmatig insmeren met een hoge 

factor antizonnebrandcrème of zichzelf niet regelmatig controleren: ‘Stel dat je je huid deze 

lente en zomer niet ten minste drie keer per dag insmeert met een hoge factor (30+) 

antizonnebrandcrème/ten minste één keer per maand checkt op verdachte plekjes en 

moedervlekken. Hoeveel risico loop je dan op huidschade als gevolg van de zon? (‘ helemaal 

geen risico – heel veel risico’). Ten slotte is individuele risicoperceptie gemeten door een 

extra item dat is opgesteld aan de hand van literatuur van Bartels et al. (2010): ‘Ik ben bang 

om huidschade op te lopen als gevolg van de zon als ik mij niet drie keer per dag insmeer met 

antizonnebrandcrème’ (‘helemaal mee oneens – helemaal mee eens’). Er is wederom getracht 

om de eerste twee items tot een schaal te nemen, maar de interne consistentie, gemeten aan de 

hand van Cronbach’s α, was niet adequaat (α = .03) en daarom zijn de items los meegenomen 

in de analyses. Het laatste items had een andere waarde op de Likert-schaal, waardoor deze 

überhaupt niet kon worden meegenomen in het meten van de interne consistentie en is ook los 

meegenomen in de analyes. Alle overige items zijn te vinden in de bijlage.  
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 Aan het einde van de vragenlijst is nog een aantal demografische variabelen gemeten. 

Er zijn vragen gesteld als ‘Wat is uw leeftijd’, ‘Wat is uw nationaliteit’, ‘Wat is uw geslacht’ 

en ‘Wat is uw hoogst genoten opleiding of welke opleiding volgt u momenteel?’. 

 

2.5. Procedure 

De vragenlijst naar aanleiding van de verschillende teksten is afgenomen met behulp van het 

programma Qualtrics. Via een e-mail en sociale media zijn respondenten uitgenodigd om mee 

te doen aan het onderzoek. Om deelname aan het onderzoek te stimuleren is gebruik gemaakt 

van een beloning. Zo is van tevoren benadrukt dat onder alle deelnemers na afloop van het 

onderzoek in totaal twee VVV-bonnen ter waarde van €15,00 zouden worden verloot. Verder 

is in de introductietekst bewust genoemd dat de respondenten een tekst kregen te lezen over 

‘gezondheid’ en is niet vermeld dat de tekst over huidkanker ging. Dit om te voorkomen dat 

de respondenten zich bij voorbaat een mening zouden vormen over het onderzoek. Daarnaast 

is de tijdsduur van het onderzoek evenals het kans maken op de VVV-bonnen in de 

introductietekst dikgedrukt, om dit extra te benadrukken.  

Om verwarring te voorkomen volgde na de introductietekst een instructietekst, waarin 

werd uitgelegd dat de antwoordmogelijkheid ‘helemaal mee oneens’ links stond en de 

antwoordmogelijkheid ‘helemaal mee eens’ rechts. Hierna kregen de respondenten één van de 

vier teksten in het kader van het onderwerp huidkanker te lezen. De respondenten werden 

door het programma Qualtrics at random verdeeld aan één van de vier condities. De 

procedure was voor iedere respondent gelijk zijn en duurde ongeveer 7-10 minuten. 

 

2.6. Statistische toetsing 

Omdat de onderzoeksvraag meerdere afhankelijke variabelen bevatte, is in de statistische 

toetsing gebruik gemaakt van losse tweeweg ANOVA’s om effecten te testen. Er zijn twee 

onafhankelijke (gemanipuleerde) variabelen meegenomen, namelijk: framing en 

risicoperceptie. Ook is gebruik gemaakt van ANOVA’s om te testen of de manipulatie was 

geslaagd. De interne consistentie van de items van de verschillende afhankelijke variabelen 

zijn getoetst aan de hand van Cronbach’s α. De interbeoordelingsbetrouwbaarheid van de 

twee codeurs is gemeten aan de hand van Cohen’s ĸ.  
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3. Resultaten 

 

Tabel 1 geeft de gemiddelden en standaarddeviaties van de controlevariabele per conditie 

weer voor de onafhankelijke variabelen ‘framing’ en ‘risicoperceptie’.  

 

Tabel 1.  De controle van de manipulatie per conditie van de variabele framing (winst en 

verlies) (1 = geheel mee oneens, 7 = geheel mee eens) 

 Risico 

 

hoog  laag 

 winst verlies  winst verlies 

 controlevariabele M SD M SD  M SD M SD n 

   Framing           

      Positieve gevolgen 5.66 1.02 4.91 1.43  5.07 1.47 4.40 1.93 169 

      Negatieve gevolgen 3.56 1.69 3.30 1.61  3.02 1.62 2.37 1.23 169 

 

Uit de tweeweg variantie-analyse voor Positieve gevolgen met als factoren Framing en 

Risicoperceptie bleek een significant hoofdeffect van Framing (F (1, 165) = 9.55, p = .002). 

Er bleek ook een significant hoofdeffect van Risicoperceptie (F (1, 165) = 5.66, p = .019), 

maar er trad geen interactie op tussen Framing en Risicoperceptie (F (1, 165) < 1). Het bleek 

dat de respondenten die de tekst hadden gelezen met een winstframe (M = 5.66, SD = 1.02) 

vonden dat de tekst meer de positieve gevolgen benadrukte dan de respondenten die de tekst 

hadden gelezen met een verliesframe (M = 4.91, SD = 1.43). Daarnaast bleek dat de 

respondenten die de tekst met een hoog risico hadden gelezen (M = 5.27, SD = 1.29) meer 

vonden dat de tekst de positieve gevolgen benadrukte dan de respondenten die de tekst met 

een laag risico hadden gelezen (M = 4.73, SD = 1.74).  

 

Uit de tweeweg variantie-analyse voor Negatieve gevolgen met als factoren Framing en 

Risicoperceptie bleek geen significant hoofdeffect voor Framing (F (1, 165) = 3.66, p = .057), 

maar wel voor Risicoperceptie (F (1, 165) = 9.52, p .002). Er trad geen interactie op tussen 

Framing en Risicoperceptie (F (1, 165) < 1). Het bleek dat de respondenten die de tekst 

hadden gelezen met een hoog risico (M = 3.43, SD = 1.64) vonden dat het meer negatieve 

gevolgen voor hun gezondheid had om geen huidcontrole te doen, dan de respondenten die de 

tekst hadden gelezen met een laag risico ten opzichte van insmeren (M = 2.69, SD = 1.46).  
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Tabel 2 geeft de gemiddelden en standaarddeviaties van de controlevariabele per conditie 

weer voor de onafhankelijke variabelen ‘framing’ en ‘risicoperceptie’.  

 

Tabel 2.  De controle van de manipulatie per conditie van de variabele risicoperceptie 

(hoog en laag) (1 = helemaal geen risico, 7 = heel veel risico; 1 = helemaal mee 

oneens, 7 = helemaal mee eens).  

 Risico 

 

hoog  laag 

 winst verlies  winst verlies 

 controlevariabele M SD M SD  M SD M SD n 

   Risicoperceptie           

      Veel risico 3.66 0.94 3.47 1.16  2.79 1.07 2.98 1.22 169 

      Geen risico 3.66 1.04 4.09 1.15  2.50 1.31 2.16 0.90 169 

      Persoonlijke angst 3.24 1.64 3.35 1.48  4.55 1.70 4.65 1.74 169 
 

 

Uit de tweeweg variantie-analyse voor Veel risico met als factoren Framing en 

Risicoperceptie bleek geen significant hoofdeffect voor Framing (F (1, 165) < 1), maar wel 

voor Risicoperceptie (F (1, 165) = 15.98, p = < .001). Er trad geen interactie op tussen 

Framing en Risicoperceptie (F (1, 165) = 1.28, p = .260). Het bleek dat de respondenten die 

de tekst kregen met een hoog risico (M = 3.56, SD = 1.06) vonden dat zij een hoger risico 

liepen als zij het gepromote gedrag uit de boodschap niet uitvoerden, dan de respondenten die 

de tekst kregen met een lager risico (M = 2.88, SD = 1.15).  

 

Uit de tweeweg variantie-analyse voor Geen risico met als factoren Framing en 

Risicoperceptie bleek geen significant hoofdeffect voor Framing (F (1, 165) < 1), maar wel 

voor Risicoperceptie (F (1, 165) = 81.79, p = < .001). Er trad ook een interactie op tussen 

Framing en Risicoperceptie (F (1, 165) = 5.11, p = .025). Het bleek dat de respondenten die 

de tekst hadden gelezen met een hoog risico (M = 3.88, SD = 1.11) vonden dat zij meer risico 

liepen wanneer zij het gepromote gedrag uit de boodschap niet uitvoerden, dan de 

respondenten die de tekst kregen met een laag risico (M = 2.33, SD = 1.13). Om het interactie-

effect te interpreteren zijn additionele analyses gedaan die een vergelijking maken tussen de 

verschillende frames voor de laag-risico en de hoog-risico groep apart. Zowel voor de laag als 

voor de hoog risico-groep bleek het verschil tussen de twee soorten framing echter niet 

significant (laag risico: (F (1, 83) = 1.92, p = .196), hoog risico: (F (1, 82) = 3.29, p = .073)). 

Hoewel het interactie-effect significant is, laten de additionele analyses dus zien dat hier geen 

conclusies aan te verbinden zijn.  
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Uit de tweeweg variantie-analyse voor Persoonlijke angst met als factoren Framing en 

Risicoperceptie bleek geen significant hoofdeffect van Framing (F (1, 165) < 1), maar wel 

van Risicoperceptie (F (1, 165) = 26.56, p = < .001). Er trad geen interactie op tussen 

Framing en Risicoperceptie (F (1, 165) < 1). Het bleek dat de respondenten die de tekst 

hadden gelezen met een laag risico (M = 4.60, SD = 1.71) meer persoonlijke angst waarnamen 

wanneer zij het gepromote gedrag uit de tekst niet uitvoerden, dan de respondenten die de 

tekst hadden gelezen met een hoog risico (M = 3.30, SD = 1.55).  

 

Tabel 3 geeft de gemiddelden en standaarddeviaties weer per conditie van de onafhankelijke 

variabelen ‘framing’ (winst/verlies) en ‘risicoperceptie (hoog/laag) op de afhankelijke 

variabele ‘Informatieverwerking schaalvraag’ (centraal en perifeer) van de respondenten.  

 

Tabel 3.  De mate van centrale en perifere informatieverwerking (schaalvraag) van 

respondenten per conditie ten opzichte van het insmeren met 

antizonnebrandcrème/het doen van een huidonderzoek (1 = geheel mee oneens, 

7 = geheel mee eens) 

 risico 

 

hoog  laag 

 winst verlies  winst verlies 

 afhankelijke variabelen M SD M SD  M SD M SD n 

   Informatieverwerking  

   schaalvraag            

      Centrale verwerking 5.56 1.14 5.37 1.60  5.74 1.33 5.56 1.35 169 

      Perifere verwerking 4.44 1.55 4.63 1.59  4.62 1.45 3.84 1.80 169 

 

Uit de tweeweg variantie-analyse voor Centrale verwerking schaalvraag met als factoren 

Framing en Risicoperceptie bleek geen significant hoofdeffect van Framing (F (1, 165) < 1). 

Er bleek ook geen significant hoofdeffect van Risicoperceptie (F (1, 165) < 1) en er trad ook 

geen interactie op tussen Framing en Risicoperceptie (F (1, 165) < 1).  

 

Uit de tweeweg variantie-analyse voor Perifere verwerking schaalvraag met als factoren 

Framing en Risicoperceptie bleek geen significant hoofdeffect voor Framing (F (1, 165) = 

1.46, p = .231). Er bleek ook geen significant hoofdeffect van Risicoperceptie (F (1, 165) = 

1.53, p = .217) en er trad ook geen interactie op tussen Framing en Risicoperceptie  

(F (1, 165) = 3.87, p = .051).  
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Tabel 4 geeft de gemiddelden en standaarddeviaties weer van de onafhankelijke variabelen 

‘framing’ (winst en verlies) en ‘risicoperceptie’ (hoog en laag) per conditie op de afhankelijke 

variabelen ‘Informatieverwerking thought listing’ van de respondenten.  

 

Tabel 4.  De mate van favorability, elaboratie en perifere informatieverwerking (thought 

listing) van respondenten ten opzichte van het insmeren met 

antizonnebrandcrème/het doen van een huidonderzoek (1 = geheel mee oneens, 

7 = geheel mee eens) 

 risico 

 

hoog  laag 

 winst verlies  winst verlies 

 afhankelijke variabelen M SD M SD  M SD M SD n 

   Informatieverwerking 

   thought listing            

      Favorability 1.07 1.63 1.19 1.35  0.79 1.57 1.02 1.71 169 

      Elaboratie 1.80 1.42 1.70 1.12  1.50 1.17 1.91 1.27 169 

      Perifeer 1.29 1.36  0.98 1.10  1.41 1.32 1.00 1.18 169 

 

Uit de tweeweg variantie-analyse voor Favorability met als factoren Framing en 

Risicoperceptie bleek geen significant hoofdeffect voor Framing (F (1, 165) < 1). Er bleek 

ook geen significant hoofdeffect voor Risicoperceptie (F (1, 165) < 1) en er trad ook geen 

interactie op tussen Framing en Risicoperceptie (F (1, 165) < 1).  

 

Uit de tweeweg variantie-analyse voor Elaboratie met als factoren Framing en 

Risicoperceptie bleek geen significant hoofdeffect voor Framing (F (1, 165) < 1). Er bleek 

ook geen significant hoofdeffect van Risicoperceptie (F (1, 165) < 1) en er trad geen interactie 

op tussen Framing en Risicoperceptie (F (1, 165) = 1.79, p = .183).  

 

Uit de tweeweg variantie-analyse voor Perifere verwerking met als factoren Framing en 

Risicoperceptie bleek geen significant hoofdeffect voor Framing (F (1, 164) = 3.63, p = .059). 

Er bleek ook geen significant hoofdeffect voor Risicoperceptie (F (1, 164) < 1) en er trad ook 

geen interactie op tussen Framing en Risicoperceptie (F (1, 164) < 1).  
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Tabel 5 geeft de gemiddelden en standaarddeviaties weer per conditie van de onafhankelijke 

variabelen ‘framing’ (winst/verlies) en ‘risicoperceptie (hoog/laag) op de afhankelijke 

variabelen ‘attitude’, ‘gedragsintentie’ en ‘betrokkenheid’ van de respondenten.  

 

   Tabel 5.  De attitude, gedragsintentie en betrokkenheid van respondenten per conditie 

ten opzichte van het insmeren met antizonnebrandcrème/het doen van een 

huidonderzoek (1 = geheel mee oneens, 7 = geheel mee eens) 

 risico 

 

hoog  laag 

 winst verlies  winst verlies 

 afhankelijke variabelen M SD M SD  M SD M SD n 

   Attitude 5.41 1.16 5.36 1.16  5.44 1.55 6.09  0.69 169 

   Gedragsintentie 4.78 1.69 4.57 1.45  5.21 1.64 5.23 1.50 169 

   Betrokkenheid 4.49 1.41 4.40 1.35  5.15 1.23 5.23 1.68 169 

 

Uit de tweeweg variantie-analyse voor Attitude met als factoren Framing en Risicoperceptie  

bleek een significant hoofdeffect van Risicoperceptie (F (1, 165) = 4.38, p = .038). Er bleek  

geen significant hoofdeffect van Framing (F (1, 165) = 2.74, p = .101) en er trad ook geen 

interactie op tussen Framing en Risicoperceptie. Het bleek dat respondenten met een lage 

risicoperceptie (M = 5.77, SD = 1.23) een positievere attitude hadden ten opzichte van het 

gepromote gedrag dan respondenten met een hoge risicoperceptie (M = 5.38, SD = 1.15).  

 

Uit de tweeweg variantie-analyse voor Gedragsintentie met als factoren Framing en 

Risicoperceptie bleek een significant hoofdeffect van Risicoperceptie (F (1, 165) = 5.10, p = 

.025). Er bleek geen significant hoofdeffect van Framing (F (1, 165) < 1).  Het bleek dat 

respondenten met een lage risicoperceptie (M = 5.22, SD = 1.56) een hogere gedragsintentie 

hadden ten opzichte van het gepromote gedrag dan respondenten met een hoge risicoperceptie 

(M = 4.67, SD = 1.56).  

 

Uit de tweeweg variantie-analyse voor Betrokkenheid met als factoren Framing en 

Risicoperceptie bleek een significant hoofdeffect van Risicoperceptie (F (1, 165) = 11.54, p = 

.001). Er bleek geen significant hoofdeffect van Framing (F (1, 165) < 1) en er trad ook geen 

interactie op tussen Framing en Risicoperceptie (F (1, 165) < 1). Het bleek dat respondenten 

met een lage risicoperceptie (M = 5.19, SD = 1.47) meer betrokken waren bij het gepromote 

gedrag dan respondenten met een hoge risicoperceptie (M = 4.44, SD = 1.37).    
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Tabel 6 geeft de gemiddelden en standaarddeviaties weer per conditie van de additionele 

analyse van de onafhankelijke variabelen ‘framing’ (winst/verlies) en ‘mediaan-split risico’ 

(score onder en boven de mediaan) op de afhankelijke variabelen ‘attitude’ en ‘elaboratie’ 

(thought listing). 

 

   Tabel 6.  De attitude en mate van centrale verwerking (elaboratie) van respondenten ten 

aanzien van risicoperceptie onder en boven de mediaan gemeten per conditie  

(1 = geheel mee oneens, 7 = geheel mee eens) 

 risico 

 

hoog  laag 

 winst verlies  winst verlies 

 afhankelijke variabelen M SD M SD  M SD M SD n 

   Attitude 5.40 1.48 5.85 1.01  5.46 1.22 5.51 1.00 169 

   Elaboratie 1.67 1.40 1.91 1.20  1.63 1.17 1.63 1.18 169 

 

Uit de tweeweg variantie-analyse voor Attitude met als factoren Framing en Mediaan-split 

risico bleek geen hoofdeffect van Framing (F (1, 165) = 1.74, p = .189) en ook niet van 

Mediaan-split risico (F (1, 165) < 1). Er trad ook geen interactie op tussen Framing en 

Mediaan-split risico (F (1, 165) = 1.19, p = .277).  

 

Uit de tweeweg variantie-analyse voor Elaboratie (thought listing) met als factoren Framing 

en Mediaan-split risico bleek geen hoofdeffect van Framing (F (1, 165) < 1) en ook niet van 

Mediaan-split risico (F (1, 165) < 1). Er trad ook geen interactie op tussen Framing en 

Mediaan-split risico (F (1, 165) < 1).  
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4. Conclusie 

Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden, volgt achtereenvolgens een conclusie op 

het toetsen van de verschillende hypothesen met betrekking tot de attitude en intentie (de 

effectiviteit) ten opzichte van framing (winst- en verlies) en de invloed van risicoperceptie op 

het verwerkingsproces. Daarna volgt een antwoord op de onderzoeksvraag en ten slotte 

worden de resultaten van het toetsen van de controlevariabelen besproken.  

Allereerst is onderzocht in hoeverre risicoperceptie de effectiviteit van framing wat 

betreft attitude en intentie modereert. Uit het onderzoek is gebleken dat er geen interactie-

effecten zijn gevonden op attitude en intentie, waardoor H1a (‘Wanneer iemands individuele 

risicoperceptie hoog is, zijn verliesframes effectiever dan winstframes’) en H1b (‘Wanneer 

iemands individuele risicoperceptie laag is, zijn winstframes effectiever dan verliesframes’) 

beide niet zijn ondersteund. Dit betekent dat er geen verschil is gevonden in het gebruik van 

winst- of verlies, omdat risicoperceptie hier geen invloed op heeft. 

 Ten tweede is in dit onderzoek getoetst welke invloed risicoperceptie op het proces 

van centrale of perifere verwerking heeft. Uit het onderzoek bleek dat er geen hoofdeffecten 

van risicoperceptie op het verwerkingsproces optraden, waaruit kan worden geconcludeerd 

dat H2a (‘Een hoge risicoperceptie zorgt voor meer centrale verwerking dan een lage 

risicoperceptie’) en  H2b (‘Een lage risicoperceptie zorgt voor meer perifere verwerking dan 

een hoge risicoperceptie’) eveneens niet zijn ondersteund. Dit betekent dat een hoge 

risicoperceptie niet voor meer centrale verwerking zorgt en dat een lage risicoperceptie niet 

voor meer perifere verwerking zorgt.  

 De resultaten van deze hypothesen zijn belangrijk voor het beantwoorden van de 

onderzoeksvraag. De onderzoeksvraag die centraal stond luidde: ‘‘In hoeverre modereert 

risicoperceptie de effectiviteit van framing en wat is de rol van het verwerkingsproces 

daarbij?’’. Op basis van de resultaten kan uit het onderzoek worden geconcludeerd dat 

risicoperceptie de effectiviteit van framing niet modereert, en dat het verwerkingsproces 

hierin geen onderliggende rol speelt. Dat wil zeggen dat het voor de effectiviteit van winst- of 

verliesframes geen verschil maakt of iemands risicoperceptie hoog of laag is. Daarnaast is 

gebleken dat het ook geen verschil maakt of iemands risicoperceptie hoog of laag is als het 

gaat om centrale of perifere verwerking.   

Ten slotte is onderzocht in hoeverre de manipulatie van zowel framing als 

risicoperceptie is geslaagd. De manipulatiecheck van framing bevatte vragen over of de tekst 

positieve ofwel negatieve gevolgen benadrukte. Uit het onderzoek bleek dat er slechts één 
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significant verschil was op de positieve gevolgen van de tekst van zowel framing als 

risicoperceptie. Het bleek dat de respondenten die de tekst hadden gelezen met een 

winstframe vonden dat de tekst meer de positieve gevolgen benadrukte dan de respondenten 

die de tekst hadden gelezen met een verliesframe. Daarnaast bleek dat de respondenten die de 

tekst met een hoog risico hadden gelezen meer vonden dat de tekst de positieve gevolgen 

benadrukte dan de respondenten die de tekst met een laag risico hadden gelezen. Er waren 

geen significante uitkomsten op de manipulatiecheck van negatieve gevolgen. Er kan dus 

worden geconcludeerd dat het onderscheid tussen winst- en verliesframes niet overduidelijk 

werd waargenomen in de tekst.  

Daarnaast is er een manipulatiecheck gedaan van risicoperceptie. Hiervoor werden 

vragen gesteld over de hoeveelheid risico die iemand liep wanneer het beoogde gedrag wel of 

niet werd uitgevoerd en in hoeverre iemand een persoonlijk risico waarnam. Uit het 

onderzoek bleek dat de respondenten die de tekst hadden gelezen met een hoog risico vonden 

dat zij meer risico liepen wanneer zij het gepromote gedrag niet uitvoerden, dan de 

respondenten die de tekst hadden gelezen met een laag risico. Daarnaast bleek dat de 

respondenten die de tekst hadden gelezen met een laag risico meer persoonlijke angst 

waarnamen als zij het gepromote gedrag niet uitvoerden, dan de respondenten die de tekst 

hadden gelezen met een hoog risico. Op basis van deze significante resultaten blijkt dat de 

manipulatiecheck van risicoperceptie is geslaagd, omdat de respondenten wel een verhoogd 

risico waarnamen wanneer zij het beoogde gedrag niet uitvoeren. Echter, dit heeft niet tot 

verdere interactie-effecten geleid. Om er zeker van te zijn dat de uitgebleven interactie-

effecten niet het gevolg waren van het onderscheid in preventie- en detectiegedrag, is 

individuele risicoperceptie (zonder manipulatie) ook nog door middel van een additionele 

analyse gemeten, zonder de preventie/detectie distinctie. Hieruit bleek echter ook geen 

interactie-effect op te treden tussen risicoperceptie en framing.   
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5. Discussie  

5.1. Verklaring bevindingen 

Achtereenvolgens worden verklaringen gegeven voor de bevindingen uit het onderzoek: het 

ontbreken van een interactie-effect van risicoperceptie op de effectiviteit van framing en het 

ontbreken van een hoofdeffect van risicoperceptie op het verwerkingsproces.  

 Allereerst is uit dit onderzoek gebleken dat risicoperceptie de effectiviteit van framing 

niet modereert. Er bleek namelijk geen interactie te zijn tussen de attitude en gedragsintentie 

van respondenten met betrekking tot winst- en verliesframes. Dit is opvallend, omdat de 

manipulatiecheck van risicoperceptie wel is geslaagd. Hieruit blijkt dat de respondenten wel 

een risico hebben waargenomen, alleen heeft dat niet tot verdere interactie-effecten geleid. 

Daarnaast zijn deze resultaten opvallend, aangezien Bartels et al. (2010) stellen dat het niet 

alleen belangrijk is om onderscheid te maken in winst- en verliesframes, maar vooral ook in 

hoe mensen een persoonlijk risico waarnemen. Uit hun onderzoek, gericht op risicoperceptie 

en framing, bleek wel dat een winstframe meer effect had wanneer het gepromote gedrag met 

een laag risico werd geassocieerd, en dat een verliesframe meer effect had wanneer het 

gepromote gedrag met een hoog risico werd geassocieerd. Een overeenkomst tussen het 

onderzoek van Bartels et al. (2010) en dit huidige onderzoek is dat risico is getracht te 

beïnvloeden door middel van preventie- en detectiegedrag. In beide onderzoeken is dus 

onderscheid gemaakt in type gedrag, wat de sterkte van dit huidige onderzoek benadrukt. 

Hieruit blijkt namelijk dat de uitgebleven effecten van risicoperceptie op de effectiviteit van 

framing niet kunnen worden verklaard door de distinctie in type gedrag.  

Echter, een verschil met het onderzoek van Bartels et al. (2010), is dat er sprake was 

van een ander gezondheidsonderwerp. Zo hebben Bartels et al. (2010) gebruik gemaakt van 

materiaal met betrekking tot het vaccineren tegen een dodelijk virus (preventiegedrag) en het 

opsporen van een (ofwel schadelijk ofwel voordelig) enzym (detectiegedrag). In de 

boodschap gericht op het vaccineren is benadrukt dat het belangrijk was om je te laten inenten 

om besmetting met een dodelijk virus, dat serieuze gezondheidsgevolgen teweeg kon brengen, 

te voorkomen. Ook bij het opsporen van het enzym door middel van een sreeningstest kon er 

sprake zijn van een risico voor de gezondheid als bleek dat iemand het enzym bij zich droeg. 

Wellicht weegt het gepercipieerde risico, dat mogelijk bedreigender wordt waargenomen bij 

dit gezondheidsonderwerp, zwaarder dan wanneer het gaat om het insmeren of opsporen van 

verdachte plekjes op de huid en is dat onderwerp een belangrijkere factor in het verklaren van 

effecten. Dit sluit aan bij Latimer et al. (2007) die stellen dat de verschillen in de effecitviteit 
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van framing mogelijk te maken hebben met het gebrek aan een onderscheid maken in 

risicoperceptie binnen het specifieke gezondheidsonderwerp.   

Een andere verklaring voor het feit dat risicoperceptie de effectiviteit van framing niet 

modereert kan liggen aan andere factoren die naast risicoperceptie ook een rol spelen, maar 

die niet zijn meegenomen in dit onderzoek. Gerend en Cullen (2008) stellen bijvoorbeeld dat 

de temporele context (korte en lange termijn gevolgen) een belangrijke rol speelt in de 

effectiviteit van framing. Zo bleek uit hun onderzoek dat winstframes een effect hadden, maar 

alleen wanneer de korte termijn gevolgen van het gedrag werden benadrukt (Gerend & 

Cullen, 2008). In dit huidige onderzoek zijn zowel korte als lange termijn gevolgen 

benadrukt. Wellicht had risicoperceptie tot andere effecten geleid wanneer er een onderscheid 

was gemaakt tussen ofwel gezondheidsconsequenties voor de korte termijn ofwel voor de 

lange termijn, in plaats van beide gevolgen tegelijkertijd benoemen.  

Daarnaast is het goed mogelijk dat de korte termijn gevolgen die wél zijn benadrukt in 

de frames juist als nadelig zijn ervaren, waardoor risicoperceptie hier geen effect op had. Zo is 

het waarschijnlijk dat je minder (snel) bruin wordt als je je insmeert met een hoge factor 

antizonnebrandcrème en de zon op het heetst van de dag vermijdt, wat door sommige mensen 

als nadelige korte termijn gevolgen wordt gezien. Het voordeel van dit gedrag (huidkanker 

voorkomen) komt daarentegen pas tot uiting op de lange termijn. Wellicht heeft dit ermee te 

maken dat de gemiddelde leeftijd van de respondenten (29.69 jaar) overwegend jong is. Voor 

jonge mensen wegen de nadelige korte termijn gevolgen (niet bruin worden, er minder goed 

uitzien) wellicht zwaarder dan de positieve gevolgen op de lange termijn. Daarnaast lijkt het 

aannemelijk dat jonge mensen überhaupt minder risico waarnemen in het niet insmeren met 

antizonnebrandcrème/het opsporen van verdachte plekjes en moedervlekken op de huid, 

omdat het gevolg ‘huidkanker’ over het algemeen veel minder vaak voorkomt bij deze 

doelgroep.  

In de tweede plaats is uit het onderzoek gebleken dat er geen hoofdeffecten zijn 

gevonden van risicoperceptie op het verwerkingsproces, waaruit blijkt dat risicoperceptie de 

effectiviteit van framing niet modereert en het verwerkingsproces hier dus geen onderliggend 

proces van is. Dit kan ook een verklaring zijn voor het uitblijven van een interactie-effect 

tussen risicoperceptie en framing. Moorman en Van den Putte (2008) stellen dat het 

verwerkingsproces tot andere framing-effecten zou moeten leiden. Volgens hen zou 

risicoperceptie voor meer elaboratie moeten zorgen, waardoor er een verschil optreedt in de 

effecten van framing: een verliesframe zou tot meer centrale verwerking moeten leiden en een 

winstframe tot meer perifere verwerking. Echter, in tegenstelling tot dit huidige onderzoek is 
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het effect van het verwerkingsproces op framing door Moorman en Van den Putte (2008) niet 

direct gemeten. Wanneer dit wel direct wordt gemeten blijkt uit dit huidige onderzoek dat, 

ondanks dat er wel uitkomsten waren op risicoperceptie, dit vervolgens geen verder effect had 

op de elaboratie. Waarschijnlijk zijn er dus andere factoren die hierin een rol spelen, maar 

daar moet nog verder onderzoek naar worden gedaan. 

Inzichten die Meyers-Levy en Maheswaran (2004) verschaffen zouden meer duidelijkheid 

kunnen geven over factoren die een mogelijke verklaring kunnen zijn van het uitblijven van 

een effect van risicoperceptie op het verwerkingsproces. Zo onderzochten Meyers-Levy en 

Maheswaran (2004) of framing verschillende effecten had wanneer respondenten perifeer, 

centraal of via beide routes tegelijkertijd informatie verwerkten. Uit het onderzoek bleek dat 

framing inderdaad verschillende effecten kan hebben als er via één van de twee routes wordt 

verwerkt, maar nog belangrijker liet het onderzoek zien dat het mogelijk is om op hetzelfde 

moment zowel perifeer als centraal te verwerken, als gevolg van waargenomen risico en 

persoonlijke relevantie (Meyers-Levy & Maheswaran, 2004). Zo bleek dat wanneer er sprake 

was van weinig risico de respondenten perifeer verwerkten, maar dat er tegelijkertijd ook 

centraal werd verwerkt als er sprake was van een hoge persoonlijke relevantie, waardoor 

informatieverwerking dus via beide routes verliep. Hierdoor is het effect van ofwel perifere 

verwerking ofwel centrale verwerking als het ware tegen elkaar opgeheven (Meyers-Levy & 

Maheswaran, 2004). Deze bevindingen lijken een plausibele verklaring voor het niet-optreden 

van een hoofdeffect van risicoperceptie op het verwerkingsproces in dit huidige onderzoek, 

omdat informatieverwerking op basis van beide routes niet tegelijkertijd is getoetst. Het is 

bijvoorbeeld goed mogelijk dat factoren zoals het aanhalen van een arts, het opsommen van 

argumenten en het benoemen van zowel korte als lange termijn gevolgen, beide manieren van 

verwerking hebben opgeroepen. Dat kan ertoe hebben geleid dat er geen verschil was tussen 

de versies op de verschillende metingen van verwerking en dat er daardoor geen modererend 

effect van risicopercdeptie was op de effectiviteit van framing.  

 

5.2. Beperkingen en relevantie onderzoek 

Naast de inzichten die dit onderzoek heeft opgeleverd, kent de manier waarop het is opgezet 

ook een aantal beperkingen. Een belangrijke beperking die mogelijk heeft bijgedragen aan het 

ontbreken van de effecten van risicoperceptie op framing en het verwerkingsproces is het feit 

dat het experiment niet in een gecontroleerde setting is uitgevoerd. Hierdoor kan het zijn dat 

sommige respondenten de tekst mogelijk te vluchtig hebben gelezen of tussendoor hebben 

onderbroken, waardoor er geen verschillen zijn gevonden op informatieverwerking. Wanneer 
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het experiment wel in een gecontroleerde setting was uitgevoerd, konden de respondenten van 

tevoren door de onderzoeker één op één worden geïnstrueerd en kon er meer zicht op worden 

gehouden dat de respondenten de vragenlijst zorgvuldiger zouden invullen en niet tussentijds 

zouden afbreken.  

Een tweede tekortkoming is dat er in het programma Qualtrics geen minimumtijd was 

verbonden aan de tekst. Achteraf gaf een aantal respondenten aan dat zij per ongeluk te snel 

had doorgeklikt en niet kon terugkeren naar de tekst. Hierdoor hebben sommige respondenten 

de tekst wellicht vluchtig gelezen. Een minimumtijd had dit eventueel kunnen voorkomen, 

doordat het de mogelijkheid creëert om de tekst goed en rustig door te lezen, alvorens de 

respondenten kunnen doorklikken naar het vragengedeelte. Een derde tekortkoming die 

hiermee samenhangt is dat tekst die is gebruikt als materiaal voor het onderzoek mogelijk 

langer oogde op een laptop of tablet, waardoor de respondenten de survey eerder hebben 

afgebroken of de tekst onnauwkeurig hebben gelezen. Dit kan echter niet met zekerheid 

worden gesteld, aangezien het experiment niet in een gecontroleerde setting is uitgevoerd.  

Een vierde tekortkoming ligt in het opleidingsniveau van de respondenten. Zo was 

81% van de respondenten hoger opgeleid. Een verklaring hiervoor is dat hoger opgeleiden 

over het algemeen sneller meedoen aan onderzoek. Daarnaast is de vragenlijst onder andere 

verspreid via specifieke sociale media waar veel hoger opgeleiden actief zijn. Het hoge aantal 

hoger opgeleiden kan problematisch zijn voor de externe validiteit van het onderzoek, omdat 

hoger opgeleiden dingen vaak vanuit een ander perspectief bekijken. Het gebrek aan een lager 

opgeleide respondenten kan daarom een vertekend beeld aan bevindingen opleveren. Hierdoor 

rijst de vraag in hoeverre de resultaten te generaliseren zijn naar de populatie.  

 Ten slotte is een laatste beperking dat de interne consistentie van de items die zijn 

gebruikt bij de variabele informatieverwerking schaalvraag (zowel voor perifeer als centraal) 

te laag was, evenals de items die zijn gebruikt voor beide manipulatiechecks. Hierdoor 

konden de items niet samen tot een nieuwe schaal worden gevormd. Om deze reden is ervoor 

gekozen om per categorie (centraal en perifeer) slechts één los item mee te nemen in de 

analyses. Dit probleem trad ook op bij het meten van de interne consistentie van de items die 

zijn gebruikt bij de manipulatiecheck van zowel framing als risicoperceptie. Beide items 

konden niet worden samengenomen tot een nieuwe schaal en daarom is er ook hier voor 

gekozen om losse items mee te nemen in de analyses. Dit is problematisch, omdat het niet 

leidt tot erg betrouwbare en sterke resultaten. De resultaten laten immers de meting van maar 

één enkel item zien, waardoor het waarschijnlijk te stellen is dat de resultaten op toeval 

berusten. Wanneer er bij voorbaat meer items waren meegenomen, had dit wellicht 
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voorkomen kunnen worden. Op die manier waren er namelijk meerdere opties mogelijk in de 

samenstelling van een nieuwe schaal.  

In tegenstelling tot eerder aangehaalde beperkingen kent dit onderzoek ook een aantal 

sterke punten. Zo is een belangrijk sterk punt dat dit onderzoek, voor zover bekend, een eerste 

exploratie is geweest als het gaat om het toetsen van informatieverwerking. Tot op heden is 

dit nog niet veel direct gemeten, waardoor dit huidige onderzoek een relevante toevoeging is 

aan het onderzoeksgebied. Daarnaast is een tweede sterkte van dit onderzoek dat er 

onderscheid is gemaakt in type gedrag. Ten slotte is het materiaal dat is gebruikt ecologisch 

valide. Dit wil zeggen dat er echte, samengestelde informatie van het KWF is gebruikt, 

waardoor het onderzoek betrouwbaar en realistisch overkwam.  

 

5.3. Aanbevelingen voor vervolgonderzoek en de praktijk 

Uit de eerder besproken theoretische inzichten uit voorgaande onderzoeken en sterke en 

zwakke punten uit dit huidige onderzoek, volgt een aantal aanbevelingen voor 

vervolgonderzoek.  

Een eerste belangrijke aanbeveling voor vervolgonderzoek is dat het relevant is voor 

de literatuur om te onderzoeken of risicoperceptie een andere uitkomst heeft op de effectiviteit 

van framing, wanneer er gebruik wordt gemaakt van een ander gezondheidsonderwerp. Zo 

blijkt uit het onderzoek van Bartels et al. (2010) dat onderwerpen als de vaccinatie tegen een 

(dodelijk) virus wel voor een interactie zorgde tussen risicoperceptie en framing, omdat het 

directe risico in zulk gedrag mogelijk zwaarder wordt waargenomen. Hieruit kan voorzichtig 

worden opgemaakt dat naast het type gedrag (preventie of detectie) ook het 

gezondheidsonderwerp invloed heeft op risicoperceptie. Om hier meer duidelijkheid in te 

creëren is het noodzakelijk dat hier meer onderzoek naar wordt gedaan, zodat in kaart kan 

worden gebracht of risico’s binnen het specifieke gezondheidsonderwerp anders worden 

waargenomen.  

Een tweede aanbeveling voor vervolgonderzoek is om te onderzoeken of het 

tegelijkertijd toetsen van zowel de perifere route als de centrale route van het ELM voor 

andere uitkomsten zorgt van risicoperceptie op de effectiviteit van framing. Uit het onderzoek 

van Meyers-Levy en Maheswaran (2004) bleek namelijk dat het mogelijk is om informatie 

tegelijkertijd zowel perifeer als centraal te verwerken, wat resulteert in andere uitkomsten. 

Wellicht zorgt risicoperceptie hierbij wel voor een verschil in de effectiviteit van framing. Het 

zou daarom relevant zijn voor de literatuur om dit ook te toetsen, maar dan eventueel met een 

andere doelgroep. In dit onderzoek waren de respondenten gemiddeld erg jong (29.69 jaar), 
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waardoor het aannemelijk lijkt dat het onderwerp huidkanker een niet erg grote rol speelt 

binnen de beleving van deze leeftijdscategorie. Het zou daarom interessant zijn om te 

onderzoeken of er andere uitkomsten zijn als er gebruik wordt gemaakt van doelgroepen 

(bijvoorbeeld in de leeftijdscategorie 50+ jaar) die een groter risico lopen op huidkanker. 

Deze uitkomsten kunnen dan worden vergeleken met de uitkomsten van dit huidige 

onderzoek.  

Een derde aanbeveling voor vervolgonderzoek is om de verliesframes op een andere 

manier te formuleren. De verliesframes die in dit huidige onderzoek zijn gebruikt bevatten in 

sommige gevallen het woord ‘niet’, wat een zogeheten negatie betreft. Een negatie duidt op 

een ontkenning en is lastiger te verwerken. Een aanbeveling is daarom om waar mogelijk het 

gebruik van negaties in vervolgonderzoek te vervangen door alternatieve woorden, 

bijvoorbeeld de zin: ‘wanneer je je niet insmeert’ vervangen door zinnen als: ‘wanneer je 

onbeschermd zont’. Mogelijk is een tekst zonder negaties makkelijker te verwerken en zorgt 

risicoperceptie daardoor wel voor een effect.  

 Verder is uit het onderzoek gebleken dat de manipulatiecheck van framing niet 

helemaal is geslaagd, althans: de frames zijn niet zodanig als positief en/of als negatief 

herkend. In dit huidige onderzoek is gebruik gemaakt van in totaal vier frames per tekst. 

Wellicht kwamen de frames niet duidelijk genoeg naar voren. Een vierde aanbeveling is 

daarom om in vervolgonderzoek gebruik te maken van meer frames, zodat de positieve of 

negatieve lading van het bericht opvallender naar voren komt.  

 Een vijfde aanbeveling heeft betrekking op de items die zijn gebruikt bij het meten van 

de afhankelijke variabele ‘informatieverwerking schaalvraag’. Hiervoor zijn in totaal zes 

items meegenomen: drie voor het meten van perifere verwerking en drie voor het meten van 

centrale verwerking. De interne consistentie van de variabelen bleek niet adequaat. Een 

aanbeveling voor vervolgonderzoek zou daarom zijn om eerst een valide schaal te 

ontwikkelen, die vervolgens kan worden gebruikt om informatieverwerking met schaalvragen 

te meten. Dit kan vervolgens een goede interne consistentie opleveren. Behalve thought 

listing kan informatieverwerking dan ook met een valide schaal worden getoetst.   

Verder is het mogelijk dat sommige frames die in het huidige materiaal zijn gebruikt 

weerstand hebben opgewekt, omdat er werd verteld wat de respondenten als het ware wel 

en/of niet moeten doen. Om die reden is een aanbeveling om in vervolgonderzoek gebruik te 

maken van ander soort materiaal, namelijk narratieven. Narratieven zijn verhalen die worden 

ingezet om een (gezondheids)boodschap effectief over te brengen, waardoor winst- en 

verliesframes wellicht andere effecten hebben (Green & Brock, 2000). Behalve narratieven 
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kan eventueel ook gebruik worden gemaakt van entertainment-education, waarbij ook sprake 

is van verhalen. Entertainment-education is een combinatie van amusement en voorlichting, 

gericht op een pro-sociale gedragsverandering die vaak wordt gebruikt om mensen te 

beïnvloeden (Moyer-Gusé, Chung & Jain, 2011). In een volgend onderzoek kan in plaats van 

een tekst over huidkanker een video worden gebruikt in de vorm van een rollenspel, waarin 

het gepropageerde gedrag wordt besproken door hoofdpersonen waarmee de huidige 

doelgroep (relatief jonge mensen) zich goed kan identificeren. Wellicht zorgen dit soort 

rolmodellen ervoor dat de boodschap op een andere manier wordt verwerkt. Op die manier 

kan worden getoetst of risicoperceptie met ander soort materiaal wel een effect heeft op de 

effectiviteit van framing.   

Afsluitend is een praktische aanbeveling voor campagnemakers dat het erop lijkt dat 

zij in het geval van korte teksten die gaan over het insmeren van de huid of het opsporen van 

verdachte plekjes en moedervlekken, weinig tot geen rekening hoeven te houden met 

individuele risicoperceptie in het formuleren van winst- en verliesframes. Daarnaast is een 

belangrijk inzicht dat dit onderzoek heeft aangetoond dat soortgelijke boodschappen die gaan 

over het onderwerp huidkanker (insmeren/opsporen) niet duidelijk ofwel perifeer, ofwel 

centraal worden verwerkt via het ELM. Echter, om dit zeker vast te stellen moet hier nog 

meer onderzoek naar worden gedaan. 

 

5.4. Ethische reflectie 

Er is in dit onderzoek een aantal aspecten met betrekking tot ethische overwegingen dat in 

ogenschouw moet worden genomen. Zo kan het onderwerp ‘kanker’ bij voorbaat negatieve 

associaties oproepen, waardoor de respondenten de informatie op een andere manier 

verwerken dan een ‘neutraler’ onderwerp. Wellicht hebben sommige mensen zelf (of mensen 

uit hun omgeving) negatieve ervaringen met huidkanker gehad. Ondanks dat dit onderwerp 

gevoelig kan liggen en emoties kan opwekken, is er getracht om hier zorgvuldig, integer, en 

ethisch verantwoord mee om te gaan. Zo is de informatie die is gebruikt voor het materiaal 

nauw verwant aan wat het KWF zelf stimuleert en promoot. Daarnaast is in alle condities het 

gezonde gedrag gestimuleerd en is er geen controlegroep gebruikt waarin de boodschap 

aanstuurde op het ongezonde gedrag. De boodschap is daarom dus niet onwaar of misleidend. 

Concluderend laat dit onderzoek vooral zien dat risicoperceptie, hoewel opvallend, de 

elaboratie niet beïnvloedt, waardoor het verwerkingsproces mogelijk toch een minder grote 

rol speelt dan aanvankelijk is beredeneerd of omdat er andere (onderliggende) factoren een rol 

spelen die niet in dit onderzoek zijn getoetst.   
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Bijlagen 
 

Bijlage 1.1) Oud materiaal  

 

Geel gemarkeerd = winst- of verliesframe 

 

1. Detectiegedrag (hoog risico) - winstframe  

 

Nederlanders krijgen steeds vaker huidkanker. Dit komt doordat we massaal langer in de zon 

komen. We gaan veel op zon- en wintersportvakantie en bijvoorbeeld onder de zonnebank. Te 

lang en onbeschermd zonnen is schadelijk voor je huid. Wanneer je beschermd in de zon zit, 

verbrand je minder snel en heb je minder kans op huidschade als gevolg van de zon. 

Huidschade blijft namelijk niet zonder gevolgen. Jaarlijks krijgen ruim 50.000 Nederlanders 

te horen dat ze huidkanker hebben. Dat zijn er meer dan 10 jaar terug, toen nog 28.000 

mensen dat te horen kregen. Er krijgen dus aanzienlijk meer mensen huidkanker en het is 

belangrijk om dit zoveel mogelijk te voorkomen.  

 

Deskundige dr. Gerhard Brands van het Leids Universitair Medisch Centrum geeft hier tips 

over. Dr. Brands: ‘Het is in ieder geval belangrijk om zo nu en dan een zelfonderzoek te doen. 

Als je je huid regelmatig controleert op verdachte plekjes en moedervlekken, loop je minder 

risico op huidkanker. Ook scheelt het in welk stadium huidkanker wordt geconstateerd. 

Stadium I-II is bijvoorbeeld nog een relatief vroeg stadium. Dat betekent dat de kanker al is 

binnengedrongen in de binnenste laag van de huid, maar dat het nog wel goed te behandelen 

is. Door vroegtijdig naar de huisarts te gaan, verhoog je de kans dat de kanker in een vroeg, 

behandelbaar stadium wordt ontdekt’, aldus dr. Brands. 

 

Huidkanker is een vorm van kanker die goed te behandelen is, mits het vroegtijdig wordt 

ontdekt. Hoe sneller de huidkanker behandeld kan worden, hoe groter de kans op genezing. 

De KWF Kanker Bestrijding adviseert daarom om altijd scherp te zijn op verdachte plekjes en 

moedervlekken en om vroegtijdig naar een huisarts te gaan, wanneer je het niet vertrouwt.   

 

 

Gebaseerd op: https://www.kwf.nl/SiteCollectionDocuments/brochure-Huidkanker.pdf  

  

https://www.kwf.nl/SiteCollectionDocuments/brochure-Huidkanker.pdf
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2. Detectiegedrag (hoog risico) - verliesframe 

 

Nederlanders krijgen steeds vaker huidkanker. Dit komt doordat we massaal langer in de zon 

komen. We gaan veel op zon- en wintersportvakantie en bijvoorbeeld onder de zonnebank. Te 

lang en onbeschermd zonnen is schadelijk voor je huid. Wanneer je niet beschermd in de zon 

zit, verbrand je sneller en heb je meer kans op huidschade als gevolg van de zon. Huidschade 

blijft niet zonder gevolgen. Jaarlijks krijgen ruim 50.000 Nederlanders te horen dat ze 

huidkanker hebben. Dat zijn er meer dan 10 jaar terug, toen nog 28.000 mensen dat te horen 

kregen. Er krijgen dus aanzienlijk meer mensen huidkanker en het is belangrijk om dit zoveel 

mogelijk te voorkomen.  

 

Deskundige dr. Gerhard Brands van het Leids Universitair Medisch Centrum geeft hier tips 

over. Dr. Brands: ‘Het is in ieder geval belangrijk om zo nu en dan een zelfonderzoek te doen. 

Als je je huid niet regelmatig controleert op verdachte plekjes en moedervlekken, loop je meer 

risico op huidkanker. Ok scheelt het in welk stadium huidkanker wordt geconstateerd. 

Stadium I-II is bijvoorbeeld nog een relatief vroeg stadium. Dat betekent dat de kanker al is 

binnengedrongen in de binnenste laag van de huid, maar dat het nog wel goed te behandelen 

is. Door te laat naar een huisarts te gaan, verlaag je de kans dat de kanker in een vroeg, 

behandelbaar stadium wordt ontdekt’, aldus dr. Brands. 

 

Huidkanker is een vorm van kanker die goed te behandelen is, mits het vroegtijdig wordt 

ontdekt. Hoe minder snel de huidkanker behandeld kan worden, hoe kleiner de kans op 

genezing. De KWF Kanker Bestrijding adviseert daarom om altijd scherp te zijn op verdachte 

plekjes en moedervlekken en om vroegtijdig naar een huisarts te gaan, wanneer je het niet 

vertrouwt.   

 

 

Gebaseerd op: https://www.kwf.nl/SiteCollectionDocuments/brochure-Huidkanker.pdf  

 

 

  

https://www.kwf.nl/SiteCollectionDocuments/brochure-Huidkanker.pdf
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3. Preventiegedrag (laag risico) - winstframe 

 

Nederlanders krijgen steeds vaker huidkanker. Dit komt doordat we massaal langer in de zon 

komen. We gaan veel op zon- en wintersportvakantie en bijvoorbeeld onder de zonnebank. Te 

lang en onbeschermd zonnen is schadelijk voor je huid. Wanneer je beschermd zont, verlaag 

je de kans op huidirritaties als een zonneallergie door de zon. Een ander gevolg van 

onbeschermd zonnen is bijvoorbeeld huidkanker. Jaarlijks krijgen ruim 50.000 Nederlanders 

te horen dat ze huidkanker hebben. Dat zijn er meer dan 10 jaar terug, toen nog 28.000 

mensen dat te horen kregen. Er krijgen dus aanzienlijk meer mensen die huidkanker krijgen 

en het is belangrijk om dit zoveel mogelijk te voorkomen.  

 

Deskundige dr. Gerhard Brands van het Leids Universitair Medisch Centrum geeft hier tips 

over. Dr. Brands: ‘Het is in ieder geval belangrijk om je regelmatig in te smeren met een 

antizonnebrandcrème. Als je je huid regelmatig insmeert met een hoge factor (SPF 30+) loop 

je minder risico op huidkanker als gevolg van huidschade door de zon’, aldus dr. Brands.  Dr. 

Brands legt verder uit dat de zon tussen 12:00 – 15:00 het felst is. Wanneer je de zon midden 

op de dag vermijdt, verbrand je minder snel. Verbranden is een belangrijke risicofactor voor 

huidkanker en vooral voor de kwaadaardigste vorm van huidkanker: het melanoom’.  

 

De KWF Kanker Bestrijding adviseert je daarom om altijd te voorkomen dat je verbrand en 

ervoor te zorgen dat je je huid regelmatig insmeert. Dit draagt bij aan de bescherming van je 

huid. Door je goed in te smeren met een hoge factor, krijg je minder snel een lelijkere huid en 

rimpels. 

 

 

 

 
Gebaseerd op: https://www.kwf.nl/preventie/zon-verstandig/pages/wel-zon-geen-huidkanker.aspx 

 

  

https://www.kwf.nl/preventie/zon-verstandig/pages/wel-zon-geen-huidkanker.aspx
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4. Preventiegedrag (laag risico) - verliesframe 

 

Nederlanders krijgen steeds vaker huidkanker. Dit komt doordat we massaal langer in de zon 

komen. We gaan veel op zon- en wintersportvakantie en bijvoorbeeld onder de zonnebank. Te 

lang en onbeschermd zonnen is schadelijk voor je huid. Wanneer je onbeschermd zont, 

verhoog je de kans op huidirritaties als een zonneallergie door de zon. Een ander gevolg van 

onbeschermd zonnen is bijvoorbeeld huidkanker. Jaarlijks krijgen ruim 50.000 Nederlanders 

te horen dat ze huidkanker hebben. Dat zijn er meer dan 10 jaar terug, toen nog 28.000 

mensen dat te horen kregen. Er krijgen dus aanzienlijk meer mensen huidkanker en het is 

belangrijk om dit zoveel mogelijk te voorkomen.  

 

Deskundige dr. Gerhard Brands van het Leids Universitair Medisch Centrum geeft hier tips 

over. Dr. Brands: ‘Het is in ieder geval belangrijk om je regelmatig in te smeren met een 

antizonnebrandcrème. Als je je huid niet regelmatig insmeert met een hoge factor (SPF 30+) 

loop je meer risico op huidkanker als gevolg van huidschade door de zon’, aldus dr. Brands. 

Dr. Brands legt verder uit dat de zon tussen 12:00 – 15:00 het felst is. Wanneer je de zon 

midden op de dag niet vermijdt, verbrand je sneller. Verbranden is een belangrijke risicofactor 

voor huidkanker en vooral voor de kwaadaardigste vorm van huidkanker: het melanoom.  

 

De KWF Kanker Bestrijding adviseert je daarom om altijd te voorkomen dat je verbrand en 

ervoor te zorgen dat je je huid regelmatig insmeert. Dit draagt bij aan de bescherming van je 

huid. Door je niet goed in te smeren met een hoge factor, krijg je eerder een lelijke huid en 

rimpels. 

 

 

 

 
Gebaseerd op: https://www.kwf.nl/preventie/zon-verstandig/pages/wel-zon-geen-huidkanker.aspx 

 

  

https://www.kwf.nl/preventie/zon-verstandig/pages/wel-zon-geen-huidkanker.aspx
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Bijlage 1.2) Aangepast materiaal naar aanleiding van de pre-test 

 

1. Detectiegedrag (hoog risico) - winstframe  

 

Volgens de KWF Kankerbestrijding krijgen jaarlijks ruim 50.000 Nederlanders, waaronder 

steeds meer jongeren, te horen dat ze huidkanker hebben. Frequent zonnebankgebruik kan 

hierin een rol spelen. Ook te lange en onbeschermde blootstelling aan de zon is schadelijk 

voor je huid. Een verbrande huid is namelijk een belangrijke risicofactor voor de 

kwaadaardigste en zelfs dodelijke soort huidkanker: het melanoom. Dit is een vorm van 

huidkanker die ontstaat in de pigmentcellen. Huidkanker is goed te behandelen, als het 

tenminste vroeg wordt ontdekt. Als de huidkanker snel wordt behandeld, is de kans op 

genezing groter.  

 

De KWF Kankerbestrijding adviseert daarom om je huid goed te controleren. Dr. Gerhard 

Brands van het Leids Universitair Medisch Centrum, deskundige op het gebied van 

huidkanker, geeft hier tips over. Dr. Brands: ‘Het is belangrijk om een zelfonderzoek te doen. 

Wanneer je je huid regelmatig controleert op verdachte plekjes en moedervlekken, loop je 

minder risico op gevorderde huidkanker. Beginnende veranderingen in de huid zijn te 

herkennen doordat bijvoorbeeld moedervlekken van kleur, grootte of dikte veranderen. Een 

vergevorderde melanoom kan pijn doen, bloeden of er kan een korstje op ontstaan. Tevens 

heeft het stadium waarin de huidkanker wordt geconstateerd invloed op het behandelproces. 

In stadium I-II is de kanker al binnengedrongen in de binnenste laag van de huid, maar is nog 

relatief goed te bestrijden. Hoe eerder je naar een huisarts gaat, hoe groter de kans dat de 

kanker in een vroeg, behandelbaar stadium wordt ontdekt’, aldus dr. Brands. 

 

Gebaseerd op: https://www.kwf.nl/SiteCollectionDocuments/brochure-Melanoom-en-oogmelanoom.pdf  

  

https://www.kwf.nl/SiteCollectionDocuments/brochure-Melanoom-en-oogmelanoom.pdf
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2. Detectiegedrag (hoog risico) - verliesframe 

 

Volgens de KWF Kankerbestrijding krijgen jaarlijks ruim 50.000 Nederlanders, waaronder 

steeds meer jongeren, te horen dat ze huidkanker hebben. Frequent zonnebankgebruik kan 

hierin een rol spelen. Ook te lange en onbeschermde blootstelling aan de zon is schadelijk 

voor je huid. Een verbrande huid is namelijk een belangrijke risicofactor voor de 

kwaadaardigste en zelfs dodelijke soort huidkanker: het melanoom. Dit is een vorm van 

huidkanker die ontstaat in de pigmentcellen. Huidkanker is goed te behandelen, maar niet als 

het laat wordt ontdekt. Als de huidkanker laat wordt behandeld, is de kans op genezing 

kleiner. 

 

De KWF Kankerbestrijding adviseert daarom om je huid goed te controleren. Dr. Gerhard 

Brands van het Leids Universitair Medisch Centrum, deskundige op het gebied van 

huidkanker, geeft hier tips over. Dr. Brands: ‘Het is belangrijk om een zelfonderzoek te doen. 

Wanneer je je huid niet regelmatig controleert op verdachte plekjes en moedervlekken, loop je 

meer risico op gevorderde huidkanker. Beginnende veranderingen in de huid zijn te 

herkennen doordat bijvoorbeeld moedervlekken van kleur, grootte of dikte veranderen. Een 

vergevorderde melanoom kan pijn doen, bloeden of er kan een korstje op ontstaan. Tevens 

heeft het stadium waarin de huidkanker wordt geconstateerd invloed op het behandelproces. 

In stadium I-II is de kanker al binnengedrongen in de binnenste laag van de huid, maar is nog 

relatief goed te bestrijden. Hoe later je naar een huisarts gaat, hoe groter de kans dat de kanker 

in een laat, moeilijker behandelbaar stadium wordt ontdekt’, aldus dr. Brands. 

 

Gebaseerd op: https://www.kwf.nl/SiteCollectionDocuments/brochure-Melanoom-en-oogmelanoom.pdf  

 

 

 

 

  

https://www.kwf.nl/SiteCollectionDocuments/brochure-Melanoom-en-oogmelanoom.pdf


43 
 

3. Preventiegedrag (laag risico) - winstframe 

 

Volgens de KWF Kankerbestrijding krijgen jaarlijks ruim 50.000 Nederlanders, waaronder 

steeds meer jongeren, te horen dat ze huidkanker hebben. Frequent zonnebankgebruik kan 

hierin een rol spelen. Ook te lange en onbeschermde blootstelling aan de zon is schadelijk 

voor je huid. Een verbrande huid is namelijk een belangrijke risicofactor voor huidkanker en 

kan daarnaast leiden tot zichtbare huidschade in bijvoorbeeld het gezicht. Dit kun je 

voorkomen. Als je je huid goed insmeert met een hoge factor, krijg je minder snel een lelijke 

en gerimpelde huid. Bovendien loop je minder kans op vervelende huidirritaties zoals een 

zonneallergie als gevolg van een verbrande huid. 

 

De KWF Kankerbestrijding adviseert daarom je huid goed te beschermen, zodat je 

verbranding en kans op huidkanker zoveel mogelijk voorkomt. Dr. Gerhard Brands van het 

Leids Universitair Medisch Centrum, deskundige op het gebied van huidkanker, geeft hier 

tips over. Dr. Brands: ‘Het is belangrijk om je huid te laten wennen aan het zonlicht en om 

een hoge factor antizonnebrandcrème te gebruiken. Als je je huid gedurende het zonnen zo’n 

drie keer insmeert met een hoge factor (SPF 30+), dan loop je minder risico op blijvende 

huidschade als gevolg van de zon. Zelfs bij lage temperaturen kan er veel UV-straling zijn, 

waardoor je pas later merkt dat je bent verbrand. Verder is het goed om te weten dat de zon 

tussen 12:00 – 15:00 uur het felst is. Op dit tijdstip kun je het beste de schaduw opzoeken en 

je zo min mogelijk blootstellen aan het felle zonlicht. Wanneer je de zon midden op de dag 

vermijdt, verbrand je minder snel en loop je minder kans op huidkanker’, aldus dr. Brands.  

 

 
Gebaseerd op: https://www.kwf.nl/SiteCollectionDocuments/brochure-Huidkanker.pdf en  

https://www.kwf.nl/preventie/Zon-verstandig/Pages/de-zon-en-huidkanker.aspx  

 

  

https://www.kwf.nl/SiteCollectionDocuments/brochure-Huidkanker.pdf
https://www.kwf.nl/preventie/Zon-verstandig/Pages/de-zon-en-huidkanker.aspx
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4. Preventiegedrag (laag risico) – verliesframe 

 

Volgens de KWF Kankerbestrijding krijgen jaarlijks ruim 50.000 Nederlanders, waaronder 

steeds meer jongeren, te horen dat ze huidkanker hebben. Frequent zonnebankgebruik kan 

hierin een rol spelen. Ook te lange en onbeschermde blootstelling aan de zon is schadelijk 

voor je huid. Een verbrande huid is namelijk een belangrijke risicofactor voor huidkanker en 

kan daarnaast leiden tot zichtbare huidschade in bijvoorbeeld het gezicht. Dit kun je 

voorkomen. Als je huid niet goed insmeert met een hoge factor, krijg je sneller een lelijke en 

gerimpelde huid. Bovendien loop je meer kans op vervelende huidirritaties zoals een 

zonneallergie als gevolg van een verbrande huid.. 

 

De KWF Kankerbestrijding adviseert daarom je huid goed te beschermen, zodat je 

verbranding en kans op huidkanker zoveel mogelijk voorkomt. Dr. Gerhard Brands van het 

Leids Universitair Medisch Centrum, deskundige op het gebied van huidkanker, geeft hier 

tips over. Dr. Brands: ‘Het is belangrijk om je huid te laten wennen aan het zonlicht en om 

een hoge factor antizonnebrandcrème te gebruiken. Als je je huid gedurende het zonnen niet 

zo’n drie keer insmeert met een hoge factor (SPF 30+), dan loop je meer risico op blijvende 

huidschade als gevolg van de zon. Zelfs bij lage temperaturen kan er veel UV-straling zijn, 

waardoor je pas later merkt dat je bent verbrand. Verder is het goed om te weten dat de zon 

tussen 12:00 – 15:00 uur het felst is. Op dit tijdstip kun je het beste de schaduw opzoeken en 

je zo min mogelijk blootstellen aan het felle zonlicht. Wanneer je de zon midden op de dag 

niet vermijdt, verbrand je sneller en loop je meer kans op huidkanker’, aldus dr. Brands.  

 

 

 

Gebaseerd op: https://www.kwf.nl/SiteCollectionDocuments/brochure-Huidkanker.pdf en  

https://www.kwf.nl/preventie/Zon-verstandig/Pages/de-zon-en-huidkanker.aspx  

 

 

  

https://www.kwf.nl/SiteCollectionDocuments/brochure-Huidkanker.pdf
https://www.kwf.nl/preventie/Zon-verstandig/Pages/de-zon-en-huidkanker.aspx
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Bijlage 2) Vragenlijst onderzoek 

 

Onderdeel 1: vragen behorend bij condities laag risico 

Het eerste gedeelte van deze vragenlijst bevat alle vragen die zijn gesteld naar aanleiding van 

de condities ‘laag risico’, waarbij de tekst was gericht op het insmeren van de huid met een 

antizonnebrandcrème.  

 

Variabele: Informatieverwerking thought listing 

1. Type hieronder de gedachten die bij u opkwamen tijdens het lezen van tekst. U hoeft 

niet persé in alle vakken wat in te vullen. Gebruik zoveel ruimte als u nodig heeft. Er 

is geen goed of fout.  

a) Gedachte 1 

b) Gedachte 2 

c) Gedachte 3 

d) Gedachte 4 

e) Gedachte 5 

 

Variabele: Informatieverwerking schaalvragen (centraal): 

1. Terwijl ik zojuist het bericht las over het regelmatig insmeren met 

antizonnebrandcrème dacht ik erover na (‘helemaal mee oneens – helemaal mee 

eens’). 

2. Het is belangrijk voor mij om de informatie uit de zojuist gelezen boodschap op zo’n 

manier te interpreteren dat die direct is gerelateerd aan mijn leven (helemaal mee 

oneens – helemaal mee eens’)  

3. Als ik het gepromote gedrag in de boodschap moet uitvoeren, dan krijg ik het liefst 

zoveel mogelijk argumenten die dat standpunt ondersteunen (helemaal mee oneens – 

helemaal mee eens’) 

 

Variabele: Informatieverwerking schaalvragen (perifeer): 

1. In de boodschap kwam veel meer informatie naar voren over het regelmatig insmeren 

met antizonnebrandcrème dan ik voor mijn gevoel nodig heb (‘helemaal mee eens – 

helemaal mee oneens’). 

2. Als het gaat om het promoten van het insmeren van mijn huid, dan is het advies van 

één expert voldoende voor mij (‘helemaal mee eens – helemaal mee oneens’). 
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3. Als ik een dergelijke boodschap lees over het regelmatig insmeren met 

antizonnebrandcrème dan denk ik er niet heel diep over na (‘helemaal mee eens – 

helemaal mee oneens’).  

 

Variabele: Effectiviteit 

Attitude ten opzichte van laag risico (insmeren) 

1. Als ik mijn huid komende zomer tijdens het zonnen minstens drie keer per dag 

insmeer met een hoge factor (30+) antizonnebrandcrème, dan is dat:  

a) goed – slecht; 

b) onplezierig – plezierig; 

c) schadelijk – voordelig; 

d) verstandig – onverstandig; 

e) nuttig – onnuttig; 

f) positief – negatief. 

 

Gedragsintentie  

1. Ik ben bereid om mijn huid tijdens het zonnen ten minste drie keer per dag in te 

smeren met een hoge factor (30+) antizonnebrandcrème (‘helemaal mee oneens – 

helemaal mee eens’).  

2. Ik ben van plan om mijn huid tijdens het zonnen ten minste drie keer per dag in te 

smeren met een hoge factor (30+) antizonnebrandcrème (‘helemaal mee oneens – 

helemaal mee eens’).  

3. Ik ga mijn huid tijdens het zonnen ten minste drie keer per dag insmeren met een hoge 

factor (30+) antizonnebrandcrème (‘helemaal mee oneens – helemaal mee eens’).  

 

Variabele: Betrokkenheid/persoonlijke relevantie 

1. Ik ben geïnteresseerd in het gebruik van antizonnebrandcrème om mijn huid te 

beschermen tegen de zon (‘helemaal mee oneens – helemaal mee eens’). 

2. Ik ben betrokken bij het gebruik van antizonnebrandcrème om mijn huid te 

beschermen tegen de zon (‘helemaal mee oneens – helemaal mee eens’)  

3. Het is voor mij persoonlijk relevant om mij bezig te houden met het gebruik van 

antizonnebrandcrème om mijn huid te beschermen tegen de zon (‘helemaal mee 

oneens – helemaal mee eens’). 
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Variabele: Manipulatiecheck framing 

1. De boodschap benadrukt de positieve gevolgen van het regelmatig insmeren met 

antizonnebrandcrème (‘helemaal mee oneens – helemaal mee eens’).  

2. De boodschap benadrukt de negatieve gevolgen van het niet regelmatig insmeren met 

antizonnebrandcrème (‘helemaal mee oneens – helemaal mee eens’).  

 

Variabele: Manipulatiecheck risicoperceptie 

1. Stel dat je je huid deze lente en zomer ten minste drie keer per dag insmeert met een 

hoge factor (30+) antizonnebrandcrème. Hoeveel risico loop je dan op huidschade als 

gevolg van de zon? (‘helemaal geen risico – heel veel risico’).  

2. Stel dat je je huid deze lente en zomer niet ten minste drie keer per dag insmeert met 

een hoge factor (30+) antizonnebrandcrème. Hoeveel risico loop je dan op huidschade 

als gevolg van de zon? (‘ helemaal geen risico – heel veel risico’). 

3. Ik ben bang om huidschade op te lopen als gevolg van de zon als ik mij niet drie keer 

per dag insmeer met antizonnebrandcrème (‘helemaal mee oneens – helemaal mee 

eens’).  

 

Onderdeel 2: vragen behorend bij condities hoog risico 

Het tweede gedeelte van deze vragenlijst bevat alle vragen die zijn gesteld naar aanleiding 

van de condities ‘hoog risico’, waarbij de tekst was gericht op het zelf controleren van de huid 

op verdachte plekjes en moedervlekken.  

 

Variabele: Informatieverwerking thought listing 

1. Type hieronder de gedachten die bij je opkwamen tijdens het lezen van tekst. Je hoeft 

niet persé in alle vakken wat in te vullen. Gebruik zoveel ruimte als je nodig hebt. Er 

is geen goed of fout.  

a) Gedachte 1 

b) Gedachte 2 

c) Gedachte 3 

d) Gedachte 4 

e) Gedachte 5 
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Variabele: Informatieverwerking schaalvragen (centraal): 

1. Terwijl ik zojuist het bericht las over het regelmatig zelf doen van een huidonderzoek 

dacht ik erover na (‘helemaal mee oneens – helemaal mee eens’). 

2. Het is belangrijk voor mij om de informatie uit de zojuist gelezen boodschap op zo’n 

manier te interpreteren dat die direct is gerelateerd aan mijn leven (helemaal mee 

oneens – helemaal mee eens’)  

3. Als ik het gepromote gedrag in de boodschap moet uitvoeren, dan krijg ik het liefst 

zoveel mogelijk argumenten die dat standpunt ondersteunen (helemaal mee oneens – 

helemaal mee eens’) 

 

Variabele: Informatieverwerking schaalvragen (perifeer): 

1. In de boodschap kwam veel meer informatie naar voren over het regelmatig zelf doen 

van een huidonderzoek dan ik voor mijn gevoel nodig heb (‘helemaal mee eens – 

helemaal mee oneens’). 

2. Als ik het gepromote gedrag moet uitvoeren, dan is het advies van één expert 

voldoende voor mij (‘helemaal mee eens – helemaal mee oneens’). 

3. Als ik een dergelijke boodschap lees over het regelmatig insmeren met 

antizonnebrandcrème dan denk ik er niet heel diep over na (‘helemaal mee eens – 

helemaal mee oneens’).  

 

Variabele: Effectiviteit 

Attitude ten opzichte van hoog risico (opsporen) 

1. Als ik mijn huid komende drie maanden één keer per maand controleer op verdachte 

plekjes en moedervlekken, dan is dat:   

a) goed – slecht; 

b) onplezierig – plezierig; 

c) schadelijk – voordelig; 

d) verstandig – onverstandig; 

e) nuttig – onnuttig; 

f) positief – negatief. 
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Gedragsintentie 

1. Ik ben bereid om mijn huid de komende drie maanden ten minste één keer per maand 

te checken op verdachte plekjes en moedervlekken (‘helemaal mee oneens – helemaal 

mee eens’).  

2. Ik ben van plan om mijn huid de komende drie maanden ten minste één keer per 

maand te checken op verdachte plekjes en moedervlekken (‘helemaal mee oneens – 

helemaal mee eens’).  

3. Ik ga mijn huid de komende drie maanden ten minste één keer per maand te checken 

op verdachte plekjes en moedervlekken (‘helemaal mee oneens – helemaal mee eens’).  

 

Variabele: Betrokkenheid/persoonlijke relevantie 

1. Ik ben geïnteresseerd in het opsporen van verdachte plekjes en moedervlekken op mijn 

huid (‘helemaal mee oneens – helemaal mee eens’). 

2. Ik ben betrokken bij het opsporen van verdachte plekjes en moedervlekken op mijn 

huid (‘helemaal mee oneens – helemaal mee eens’)  

3. Het is voor mij persoonlijk relevant om mij bezig te houden met het opsporen van 

verdachte plekjes en moedervlekken op mijn huid (‘helemaal mee oneens – helemaal 

mee eens’).  

 

Variabele: Manipulatiecheck framing 

1. De boodschap benadrukt de positieve gevolgen van het regelmatig zelf doen van een 

huidonderzoek (helemaal mee oneens – helemaal mee eens).  

2. De boodschap benadrukt de negatieve gevolgen van het niet regelmatig zelf doen van 

een huidonderzoek (helemaal mee oneens – helemaal mee eens).  

 

Variabele: Manipulatiecheck risicoperceptie 

1. Stel dat je je huid de komende drie maanden ten minste één keer per maand checkt op 

verdachte plekjes en moedervlekken. Hoeveel risico loop je dan op huidkanker? 

(‘helemaal geen risico – heel veel risico’).  

2. Stel dat je je huid deze lente en zomer niet ten minste één keer per maand checkt op 

verdachte plekjes en moedervlekken. Hoeveel risico loop je dan op huidkanker? (‘ 

helemaal geen risico – heel veel risico’). 
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3. Ik ben bang om meer risico te lopen op huidkanker als ik mijn huid niet ten minste één 

keer per maand check op verdachte plekjes en moedervlekken. (‘helemaal mee oneens 

– helemaal mee eens’).  

 

(Onderstaande vragen zijn bij alle vier de condities gesteld). 

Ten slotte is er bij beide onderdelen nog een aantal overige vragen gesteld: 

1. Wat is uw leeftijd? 

a. Open antwoord 

 

2. Wat is uw nationaliteit? 

a. Nederlands 

b. Anders , namelijk: …..  

 

3. Wat is uw geslacht?  

a. Man  

b. Vrouw 

 

4. Wat is uw hoogst genoten opleiding of welke opleiding volgt u momenteel? 

a. WO 

b. HBO 

c. MBO 

d. VWO 

e. HAVO 

f. VMBO/MAVO 

g. LWOO/PRO 

h. Basisonderwijs 

i. Anders, namelijk …..  

 

5. Wilt u kans maken op de VVV-bonnen ter waarde van €15,00? Zo ja, vul onderstaand 

uw e-mailadres in. Dit wordt niet gekoppeld aan uw antwoorden.  

a. Invullen 

 


