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Samenvatting 

Veel onderzoek is al gedaan naar de vraag óf narratieven effectief zijn. Weinig onderzoek heeft 

zich daarentegen gericht op de vraag wélke kenmerken in narratieven ervoor zorgen dat een 

verhaal meer of minder overtuigend is. Dit onderzoek gaat in op de behoefte naar meer 

wetenschappelijk onderzoek naar tekstkenmerken in narratieven. 

Eerdere onderzoeken hebben aangetoond dat transportatie één van de mechanismen 

is die ten grondslag ligt aan de overtuigingskracht van een narratief. Een tekstkenmerk dat de 

mate van transportatie zou kunnen verhogen, zou hiermee dus indirect de overtuigingskracht 

kunnen beïnvloeden. Levendigheid is een tekstkenmerk dat mogelijk de mate van 

transportatie zou kunnen beïnvloeden. Levendigheid en transportatie hebben namelijk twee 

dimensies gemeen: emotie en het oproepen van mentale beelden. De verwachting was 

daarom dat een hogere mate van levendigheid in een verhaal leidt tot een hogere mate van 

transportatie in het verhaal (H1) en dat een levendig verhaal overtuigender was dan een 

abstract verhaal (H2). In het verlengde hiervan werd verwacht dat het effect van levendigheid 

op de overtuigingskracht deels werd gemedieerd door de mate van transportatie in het 

verhaal (H3). Daarnaast laten verschillende onderzoeken zien dat levendige teksten beter 

herinnerd worden dan abstracte teksten. De verwachting is dat dit ook het geval is in 

narratieven (H4). 

In dit onderzoek is een abstracte versie en een levendige versie van een verhaal 

ontwikkeld. De proefpersonen lazen of het levendige of het abstracte verhaal, waarna zij een 

aantal vragen hebben beantwoord. Er was ook sprake van een controlegroep om na te gaan 

of het levendige verhaal an sich overtuigend was. De proefpersonen hebben de manipulatie 

niet opgemerkt. 

 De resultaten lieten geen effect zien van levendigheid op de mate van transportatie en 

de mate waarin het verhaal herinnerd werd. Er bleek wel een effect van levendigheid op 

intentie, maar niet op de voorspellers hiervan; attitude en eigeneffectiviteit. Een verklaring 

voor het uitblijven van effecten kan een onjuiste manipulatie zijn. Een verklaring voor het 

vinden van een effect op gedragsintentie zou o.a. de waargenomen norm kunnen zijn. De 

waargenomen norm is in dit onderzoek niet gemeten. Het advies voor een vervolgonderzoek 

is daarom het meten van de waargenomen norm en een verbeterde manipulatie.   
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1. Inleiding 

Overgewicht is in Nederland in toenemende mate een probleem (CBS, 2009). Voldoende 

lichaamsbeweging kan een oplossing zijn voor dit probleem. Voordat mensen dit gedrag 

werkelijk gaan uitvoeren moeten de gedragsintentie en de determinanten die hieraan ten 

grondslag liggen beïnvloed worden. Onderzoek laat zien dat de inzet van narratieven met een 

persuasief element hierin veelbelovend is. Zo stellen Schellens en De Jong (2004) op basis van 

theorie dat retorische interventies lastig te verwerken zijn. Narratieven kunnen een oplossing 

zijn bij een dergelijke knelpunt in retorische interventies. Uit theorie blijkt dat de verwerking 

van een narratief minder complex is en dat voor hiervoor weinig educatie nodig is (Kreuter et 

al., 2007). Daarnaast is het persuasieve doel van een narratief vaak niet direct duidelijk voor 

de lezer, omdat de argumenten zijn ingebed in een verhaal. Dit zou tot minder weerstand 

kunnen leiden (Kreuter et al., 2007; Moyer-Gusé, Chung & Jain, 2011). 

De logische vervolgvraag die gesteld kan worden, maar waarop nog geen volledige 

antwoord is, is: wat maakt een verhaal dan precies overtuigend? Het is bekend dat de lezer 

getransporteerd zou moeten worden in het verhaal, waarbij een focus moet zijn van aandacht, 

emoties en het oproepen van mentale beelden. Verschillende onderzoeken hebben 

uitgewezen dat transportatie een positief effect kan hebben op de overtuigingskracht van een 

verhaal (Murphy, Chatterjee & Baezconde-Garbanati, 2013; Green & Brock, 2000). Nog maar 

weinig onderzoek heeft zich gericht op welke aspecten in het verhaal zelf kunnen zorgen voor 

een verhoogde mate van transportatie. In het bijzonder is er behoefte aan meer onderzoek 

over welke tekstkenmerken transportatie beïnvloeden en daarmee de overtuigingskracht van 

een narratief sterker kunnen maken.  

Er is een tekstkenmerk waarvan twee van de dimensies overeenkomen met twee 

dimensies van transportatie. Dit tekstkenmerk is levendigheid. Bij zowel levendigheid als 

transportatie speelt de mate waarin mentale beelden en emoties worden opgeroepen een 

belangrijke rol (Nisbett & Ross, 1980). Deze gelijkenis tussen levendigheid en transportatie 

maakt het aannemelijk dat er door een levendige beschrijving van het verhaal meer mentale 

beelden en emoties worden opgeroepen bij de lezer. Hierdoor kan de lezer meer 

getransporteerd raken in het verhaal ,waardoor de overtuigingskracht van een narratief wordt 

beïnvloed. Dit onderzoek geeft een eerste aanzet tot wetenschappelijke evidentie voor de 

effecten levendigheid in verhalen op de transportatie en overtuigingskracht ervan.  
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2. Theoretisch kader 

Effectiviteit narratieven 

Vaak worden retorische interventies, zoals een korte tekst met tips en argumenten om het 

gewenste gedrag uit te kunnen voeren, ingezet om de gedragsintentie te beïnvloeden. Kreuter 

et al. (2007) stellen op basis van theorie dat, in tegenstelling tot retorische interventies, 

narratieve interventies veelbelovend zijn in gezondheidscommunicatie. Eén van de redenen 

hiervan is dat narratieven gemakkelijker te verwerken zijn doordat er weinig educatie of 

training voor nodig is (Kreuter et al. 2007). Bij retorische interventies daarentegen moet de 

lezer de vaak impliciet gebleven argumentatiestructuur reconstrueren om vervolgens 

evaluatievragen te stellen. Dit vraagt juist veel cognitieve capaciteit van de lezer (Schellens & 

De Jong, 2004). Daarnaast is het openlijk persuasieve karakter van retorische interventies vaak 

erg duidelijk. De ontvanger zou weerstand kunnen vertonen doordat hij zich ervan bewust is 

dat er wordt geprobeerd hem te beïnvloeden. De argumenten zijn bij narratieven ingebed in 

een verhaal waardoor het persuasieve doel niet direct duidelijk is. Hierdoor is de lezer mogelijk 

minder goed in staat weerstand te bieden en tegenargumenten te formuleren (Green & Brock, 

2000; Kreuter et al. 2007; Moyer-Gusé et al. 2011). Dit biedt de mogelijkheid om mensen die 

normaliter niet beïnvloed worden door openlijk persuasieve teksten, nu wel te beïnvloeden 

middels een narratief.  

Voorgaande onderzoeken naar de effectiviteit van narratieven hebben zich veelal 

gericht op de vraag óf narratieven effectief zijn, waarbij niet is beseft dat narratieven zeer 

divers zijn. Shaffer en Zikmund-Fisher (2013) laten in hun taxonomie zien dat narratieven van 

elkaar kunnen verschillen in doel, inhoud en toon. Hierbij kunnen narratieven bijvoorbeeld op 

inhoud van elkaar verschillen door zich te richten op proces, ervaring of uitkomsten. 

Narratieven zijn dus niet homogeen en kunnen op verschillende aspecten van elkaar 

verschillen. Verschillende soorten narratieven hebben verschillende effecten op het 

beslissingsproces. Daarom zou niet langer de vraag moeten zijn óf narratieven effect hebben, 

maar wélke kenmerken van narratieven effect hebben en hoe dat effect er dan uit ziet (Shaffer 

& Zikmund-Fisher, 2013). Het is dus belangrijk dat er onderzoek wordt gedaan dat zich 

specifiek richt op de tekstkenmerken van een verhaal. Dit onderzoek geeft een eerste aanzet 

om in deze behoefte te voorzien. 
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Mechanismen van narratieve overtuiging 

Murphy et al. (2013) laten zien dat er minimaal twee mechanismen ten grondslag liggen aan 

de overtuigingskracht van een narratief. Deze mechanismen zijn transportatie en identificatie, 

waarbij emotie gerelateerd is aan deze mechanismen. Transportatie wordt omschreven als 

het volledig opgaan in het verhaal waardoor je even vergeet wat er om je heen gebeurt. Hierbij 

bestaat transportatie uit een focus van aandacht, emoties en mentale beelden op het verhaal 

(Green & Brock, 2000). Wanneer de lezer gemotiveerd is en voldoende capabel is om het 

verhaal te lezen leidt dit tot ‘narrative engagement’, oftewel transportatie. De motivatie om 

een verhaal te gaan lezen komt vaak voort uit de behoefte aan entertainment (Moyer-Gusé 

et al., 2011). Alle mentale systemen en capaciteit van de lezer zijn tijdens het lezen van het 

verhaal gefocust op datgene wat er in het verhaal gebeurt. In andere woorden, alle aandacht 

gaat uit naar het verhaal. Hierdoor treedt de lezer als het ware de ‘wereld van het verhaal’ 

binnen en wordt de ‘echte’ wereld eventjes verlaten. Zo kan het bijvoorbeeld voorkomen dat 

de lezer niet doorheeft dat iemand de kamer binnenloopt. Daarnaast worden er bij 

transportatie emoties en mentale beelden opgeroepen. De elementen aandacht, emotie en 

mentale beelden bepalen de mate van transportatie in een verhaal (Green & Brock, 2000).  

Gerelateerd aan transportatie is het mechanisme identificatie. Verschillende 

onderzoekers hebben verschillende opvattingen over identificatie. In dit onderzoek wordt de 

conceptualisatie van Moyer-Gusé et al. (2011) gevolgd. Moyer-Gusé et al. (2011) zien 

identificatie als een verdieping van transportatie, waarbij identificatie specifiek gericht is op 

de empathie voor het personage. Identificatie kan in deze gedefinieerd worden als het 

meeleven met het personage in het verhaal. 

Transportatie  

Het Extended Elaboration Likelihood Model (E-ELM) richt zich specifiek op de verwerking van 

narratieven en gaat ervan uit dat de mate van transportatie bepalend is voor de 

overtuigingskracht van een verhaal (Slater & Rouner, 2002). Green en Brock (2000) laten op 

basis van vier experimenten zien dat transportatie in een verhaal inderdaad een effectief 

middel kan zijn om de overtuigingen van de lezer te beïnvloeden. Waar zij in de eerste drie 

experimenten laten zien dat transportatie gerelateerd is aan ‘story-consistent beliefs’ en een 

positieve evaluatie van het personage, hebben zij geen causaal verband kunnen leggen tussen 
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deze drie elementen. Hiervoor was een zuivere manipulatie van transportatie nodig, die zij in 

hun vierde experiment hebben gecreëerd middels een 2 (bron: fictie/ non-fictie verhaal) x 2 

(instructie: narratief / ‘fourth grade’) design. De proefpersonen kregen een verschillende 

instructie voor het lezen van het fictieve of niet-fictieve verhaal. Bij de narratieve instructie is 

aangegeven dat de lezer simpelweg aandacht moest besteden aan het verhaal en werd een 

hogere mate van transportatie verwacht. De ‘fourth grade’ instructie was erop gericht om 

transportatie te ondermijnen. De lezer moest zich bij deze instructie focussen op het 

aanstrepen van woorden die zij niet begrepen. Uit dit laatste experiment blijkt dat het effect 

van de instructie op de overtuigingen van de lezer wordt gemedieerd door de mate van 

overtuiging. Hiermee wordt bevestigd dat de mate van transportatie in een verhaal de 

overtuigingskracht van het verhaal kan bepalen. Murhpy et al. (2013) laten zien dat een 

hogere mate van transportatie leidt tot meer kennis van het onderwerp in het verhaal. Een 

hoge mate van transportatie in een verhaal zou er tevens toe kunnen leiden dat de ervaringen 

uit het verhaal voor de lezer als meer realistisch en meer direct worden ervaren. Directe 

ervaringen zijn volgens Fazio en Zanna (1981) bepalend bij het vormen van de attitude en 

daarmee dus ook bepalend bij de overtuigingskracht van een narratief.  

Op basis van voorgenoemde kan geconcludeerd worden dat de mate van transportatie 

een manier kan zijn om de overtuigingskracht te kunnen beïnvloeden. Er is echter nog weinig 

onderzoek verricht naar specifieke tekstkenmerken die een rol kunnen spelen bij de 

transportatie en overtuigingskracht van een verhaal.  

Levendigheid 

Omdat transportatie de mate van overtuiging beïnvloedt, moet er gezocht worden naar een 

tekstkenmerk dat de transportatie zou kunnen beïnvloeden. Eén van de dimensies van 

transportatie is het oproepen van mentale beelden, oftewel de mate waarin je datgene wat 

in het verhaal gebeurt ook daadwerkelijk voor je ziet (De Graaf, Hoeken, Sanders & Beentjes, 

2012). Eén van de mogelijke kenmerken die hierbij een rol zou kunnen spelen is levendigheid. 

Eén van de dimensies van levendigheid is namelijk, net zoals bij transportatie, de mate waarin 

mentale beelden worden opgeroepen. Een tweede reden waarom levendigheid een rol zou 

kunnen spelen bij de overtuigingskracht van transportatie is emotie. Emotie is namelijk, net 

als het oproepen van mentale beelden, een onderdeel van zowel levendigheid als 

transportatie. De aspecten van levendigheid volgens de definitie van Nisbett en Ross (1980) 
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zijn a) concreetheid waardoor mentale beelden opgeroepen kunnen worden, b) ‘emotionally 

interesting’ en c) ‘proximity’ oftewel nabijheid. Concreetheid kan gerealiseerd worden door 

een specifieke en gedetailleerde beschrijving van het onderwerp en de inhoud, in het geval 

van narratieven zijn dat de personages en gebeurtenissen in het verhaal. Hierdoor kunnen 

mentale beelden opgeroepen worden en is datgene wat beschreven wordt beter voorstelbaar 

voor de lezer. ‘Emotionally interesting’ betekent dat levendigheid emoties bij de lezer kan 

opwekken doordat het verhaal de lezer raakt. Het derde aspect nabijheid richt zich op een 

zekere mate van betrokkenheid van de lezer bij het onderwerp van het verhaal. Het verhaal 

moet dicht bij de lezer staan en dit kan gerealiseerd worden door onder andere een 

vertellersperspectief vanuit de eerste hand. Deze kenmerken hangen samen. Zo zullen 

bijvoorbeeld gemakkelijker emoties opgeroepen worden wanneer het verhaal dicht bij de 

lezer staat en wanneer de tekst concreet, en dus op een gemakkelijk voorstelbare wijze, 

beschreven is. Het oproepen van mentale beelden door levendigheid zou in het bijzonder 

kunnen leiden tot een hogere mate van transportatie in het verhaal, aangezien dit een 

dimensie is van zowel levendigheid als transportatie. Op basis van deze verwachting is de 

volgende hypothese geformuleerd:  

H1: Een levendig verhaal leidt tot een hogere mate van transportatie dan een abstract verhaal. 

Overtuigingskracht levendigheid 

Overtuigingskracht houdt in dat er een verandering is in de determinanten van gedrag, zoals 

attitude, eigeneffectiviteit en gedragsintentie (Theory of Planned Behavior, Ajzen, 1991). De 

gedragsintentie wordt beïnvloed door de attitude en de eigeneffectiviteit. De gedragsintentie 

is de mate waarin iemand van plan is het gedrag uit te gaan voeren en is de voorspeller van 

het daadwerkelijke gedrag. De attitude is de houding ten opzichte van het beoogde gedrag. 

Deze attitude wordt enerzijds bepaald door de waarschijnlijkheid van de gevolgen van het 

gedrag en anderzijds door de wenselijkheid van deze gevolgen, kortom de evaluatie van de 

gevolgen. De eigeneffectiviteit wordt gedefinieerd als de mate waarin iemand zichzelf in staat 

acht het gedrag uit te voeren (Ajzen, 1991). Door voorbeeldgedrag in een narratief te laten 

zien kan de eigeneffectiviteit beïnvloedt worden. De Social Cognitive Theory (Bandura, 2004) 

stelt dat wanneer de ontvanger ziet dat een ander (in dit geval het personage in het verhaal) 

het gedrag kan uitvoeren, er vertrouwen in het kunnen uitvoeren van het gedrag wordt 

opgewekt en dat daarmee de eigeneffectiviteit van de ontvanger verhoogd wordt. De theorie 
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laat dus zien dat het gedrag dat de ontvanger voor zich ziet, vaak wordt overgenomen, zowel 

bij fictieve personages als ‘echte’ personages (Bandura, 2004). Mogelijk speelt de mate van 

levendigheid hier een rol. De mentale beelden die opgeroepen worden door levendigheid 

kunnen de voorstelbaarheid van het gedrag vergroten.  

Er blijkt een gebrek aan eenduidigheid te zijn over het effect van levendigheid op de 

overtuigingskracht van een tekst. Taylor en Thompson (1982) laten in een overzicht van 

onderzoeken zien dat levendigheid in teksten op verschillende manieren is gemanipuleerd, 

bijvoorbeeld door concrete en ‘kleurrijke’ omschrijvingen vs. abstracte omschrijvingen, het 

gebruik van informatie met foto’s vs. geen foto’s, levendigheid in directe ervaringen zoals 

personen die persoonlijk iets face-to-face vertellen vs. televisie vs. telefoon etc.. Dit heeft 

echter geen effect op de overtuigingskracht opgeleverd. Collins, Taylor, Wood en Thompson 

(1988) vonden eveneens geen effect en betitelden levendigheid in teksten als een illusie. De 

lezer zegt namelijk zelf de levendige tekst overtuigender te vinden, maar dit is niet terug te 

zien in de daadwerkelijke attitude van de lezer. Frey en Eagly (1993) vonden zelfs een negatief 

effect, een abstract artikel is meer overtuigend dan een levendig artikel. Van Wijk en Kuperus 

(2012) vonden uitsluitend een positief effect van concreet taalgebruik op de 

overtuigingskracht bij lezers met een hoge waardebetrokkenheid (in hoeverre het onderwerp 

aansluit bij de waarden van de lezer). De resultaten van voorgenoemde onderzoeken zijn 

gevonden in niet-narratieve teksten. Daarentegen werd er in sommige onderzoeken juist een 

positief effect gevonden (Shedler & Manis, 1986), door onder andere het manipuleren van 

plaatjes (Block & Keller, 1997). Het onderzoek dat het meeste lijkt op een narratieve context 

laat een positief effect zien (Reyes, Thomson & Bower, 1980). In dit onderzoek zijn 

rechtsvervolgingen en verdedigingen meer of minder levendig beschreven. Deze 

rechtsvervolgingen en verdedigingen lijken ten opzichte van de voorgenoemde onderzoeken 

het meest op narratieven omdat hierbij ook sprake is van een verhaallijn met gebeurtenissen 

en betrokken personages. De uitkomst van dit onderzoek is, door de gelijkenis, het meest 

waarschijnlijk in een narratieve context. Daarbij is gebleken dat meer transportatie leidt tot 

een sterke overtuigingskracht van een verhaal (Green & Brock, 2000; Murphy et al., 2013) en 

dat levendigheid de mate van transportatie zou kunnen beïnvloeden. Op basis hiervan kan 

verwacht worden dat levendigheid de overtuigingskracht positief beïnvloedt, wat leidt tot de 

volgende hypothese.  
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H2: Een levendig verhaal is overtuigender dan een abstract verhaal. 

In het verlengde hiervan is het aannemelijk dat transportatie het effect van levendigheid op 

de overtuigingskracht medieert, wat resulteert in de volgende hypothese. 

H3: Het effect van levendigheid op de overtuigingskracht van een narratief wordt deels 

gemedieerd door de mate van transportatie in het verhaal. 

Herinnering en levendigheid 

In tegenstelling tot het gebrek aan eenduidigheid over het effect van levendigheid op de 

overtuigingskracht, laten verschillende onderzoeken wel een eenduidige effect zien van 

levendigheid op een ander aspect. Zo blijkt uit verschillende onderzoeken dat een levendige 

tekst beter onthouden wordt dan een abstracte tekst (Sadoski, Goetz & Fritz, 1993; Sadoski, 

Goetz & Rodriguez, 2000). Deze resultaten bieden ondersteuning voor de gedachtegang van 

de Dual Coding Theory van Paivio (1986). Deze theorie vertelt dat een abstracte tekst 

uitsluitend verbaal (in tekst) wordt opgeslagen door de lezer en dat een levendige tekst zowel 

verbaal als niet-verbaal (in beeld) opgeslagen wordt. Dit effect is uitsluitend gevonden in 

openlijk persuasieve teksten. De volgende stap is om te kijken of dit effect zich ook voordoet 

bij narratieven. De verwachting is dat dit effect zich inderdaad zal voordoen. Door het 

oproepen van mentale beelden via verlevendiging van het verhaal (waardoor de lezer het 

verhaal beter voor zich ziet) kan het verhaal mogelijk ook beter onthouden en dus beter 

herinnerd worden. Hieruit komt de volgende hypothese voort: 

H4: Een levendig verhaal wordt beter herinnerd door de lezer dan een abstract verhaal 
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3. Methode 

3.1 Materiaal 

Voor dit onderzoek is eerst een basisverhaal ontwikkeld dat vervolgens is gemanipuleerd. Het 

verhaal had een persuasief doel, namelijk mensen meer te laten wandelen. De eerste twee 

alinea’s zijn gebaseerd op een bestaand verhaal uit het tijdschrift ‘Wandel routes’ (Snels, 

2014). De overige alinea’s in het verhaal zijn door de onderzoeker zelf geschreven. De 

hoofdpersoon in het verhaal is een vrouw. Deze vrouw ziet eerst het nut niet in van wandelen, 

maar wordt door een vriendin overgehaald een keer met haar te gaan wandelen. Sindsdien 

wandelt de vrouw regelmatig met deze vriendin. Na enige tijd merkt de vrouw dat haar 

vriendin anders reageert. Dit blijkt te komen omdat haar vriendin vreemdgaat met de 

echtgenoot van de vrouw. De vrouw gaat daarom verhuizen en stopt met wandelen. Na enige 

tijd besluit de vrouw weer te gaan wandelen, omdat zij lichamelijke klachten heeft die zij met 

wandelen zou kunnen verhelpen. Zij gaat in haar eentje wandelen en wandelt ook regelmatig 

met collega’s in de pauze. Tijdens de wandelingen die zij alleen maakt komt ze vaak dezelfde 

man tegen. Met deze man raakt ze aan de praat en krijgt zij uiteindelijk een relatie. Het stel 

blijft regelmatig samen wandelen omdat de vrouw een aantal voordelen van het wandelen 

heeft ervaren.  

 Nadat het basisverhaal is ontwikkeld, is de levendigheid in het verhaal gemanipuleerd, 

waardoor er een levendige versie en een abstracte versie is ontstaan. De twee versies 

verschilden uitsluitend van elkaar op het aspect concreetheid in de definitie van levendigheid 

(Nisbett & Ross, 1980). Levendigheid is door middel van concreetheid van beschrijvingen 

gemanipuleerd. In het verhaal zijn sommige beschrijvingen concreter en gedetailleerder dan 

de dezelfde beschrijving in het abstracte verhaal. Dit waren uitsluitend woorden die niet de 

voordelen van het wandelen of de nadelen van het niet wandelen beschreven. Op deze manier 

verschillen de versies uitsluitend in stijl. De boodschap blijft in beide versies hetzelfde. 

Wanneer voordelen en nadelen ook gemanipuleerd zouden worden bestaat de kans dat de 

boodschap tussen de twee versies gaat verschillen en dat is niet wenselijk. Nadat het 

basisverhaal was ontwikkeld, is per zin met behulp van de concreetheidsscores van Brysbaert, 

Stevens, De Deyne, Voorspoels en Storms (in press) bekeken welke zelfstandig naamwoorden 

concreter of abstracter beschreven konden worden en zijn tijdsbepalingen meer en minder 
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concreet geformuleerd. Hieronder is dezelfde alinea uit de twee versies weergegeven. De 

twee volledige versies zijn terug te vinden in bijlage 1.  

In het rood is weergegeven welke beschrijvingen zijn gemanipuleerd. In dit voorbeeld 

is te zien dat tijdsbepalingen zijn gemanipuleerd. In de levendige versie zijn de tijdsbepalingen 

concreet geformuleerd bijvoorbeeld ‘twee tot drie keer per week’ en in de abstracte versie 

zijn deze minder specifiek geformuleerd, bijvoorbeeld ‘een paar keer’. Verder is bijvoorbeeld 

in de abstracte versie het woord ‘bloemen’ gebruikt en is dit in de levendige versie 

omschreven als ‘kleurenpalet van de tulpen en gerbera’s ’. Het woord bloemen laat veel 

ruimte over voor het vormen van verschillende mentale beelden. De ene lezer zou een roos 

voor zich kunnen zien, de andere lezer zou een zonnebloem voor zich kunnen zien en een 

andere lezer zou wellicht helemaal geen mentaal beeld kunnen vormen omdat het te vaag is. 

Bij het woord tulp of gerbera zal iedere lezer ongeveer hetzelfde mentale beeld voor zich 

hebben. Ditzelfde geldt voor ‘tv kijken’ in de abstracte versie en ‘Goede Tijden Slechte Tijden 

kijken’ in de levendige versie.  
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Het persuasieve doel van het verhaal, de gebeurtenissen in het verhaal, de voordelen van het 

wandelen en de nadelen van het niet wandelen zijn in beide versies hetzelfde gebleven. Beide 

versies waren ongeveer 1400 woorden lang. Daarnaast zijn de overige twee aspecten uit de 

definitie van levendigheid gelijk gehouden om een zuivere manipulatie te waarborgen. Zo zijn 

beide versies van het verhaal vanuit de eerste persoon beschreven. Dit sluit aan bij het aspect 

nabijheid uit de definitie van levendigheid van Nisbett en Ross (1980). Het tweede aspect 

‘Emotionally interesting’ is eveneens gelijk gebleven in beide versies. Om emoties op te 

roepen in beide versies is gekozen voor een dramatische verhaallijn (Dillard & Nabi, 2007). 

3.2 Onderzoeksontwerp 

In dit onderzoek is er sprake van een tussenproefpersoon ontwerp met twee experimentele 

condities en een controleconditie. De controleconditie dient om te controleren of de effecten 

inderdaad toe te wijzen zijn aan het lezen van het verhaal. De proefpersonen zijn random aan 

de levendige conditie of de abstracte conditie of de controleconditie toegekend. De 

proefpersonen die aan de levendige conditie of abstracte conditie zijn toegewezen kregen 

eerst een aantal algemene vragen over persoonskenmerken en betrokkenheid, gevolgd door 

de levendige of abstracte versie van het verhaal waarna de vragen van de afhankelijke 

variabelen volgden. De proefpersonen die aan de controleconditie werden toegewezen 
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kregen eveneens eerst vragen over persoonskenmerken en betrokkenheid, maar kregen 

daarbij ook vragen over hun houding, eigeneffectiviteit en intentie over het onderwerp 

wandelen voordat zij het verhaal lazen. Vervolgens lazen zij de levendige versie van het 

verhaal, waarnaar de proefpersonen de vragen van de afhankelijke variabelen beantwoord. 

Om de procedure voor alle proefpersonen zoveel mogelijk hetzelfde te houden, hebben de 

proefpersonen in de controleconditie na het lezen van het verhaal nogmaals de vragen over 

attitude, eigeneffectiviteit en intentie beantwoord. Door de variabelen attitude, 

eigeneffectiviteit en intentie zowel voor als na het lezen van het verhaal te meten is ook 

gekeken of het levendige verhaal op zichzelf overtuigend is.  

3.3 Proefpersonen 

Aan het onderzoek hebben uitsluitend Nederlanders deelgenomen. Aanvankelijk zijn 141 

mensen aan de enquête begonnen. Een aantal vragenlijsten waren niet volledige ingevuld, 

welke niet zijn meegenomen in de analyses. Daarnaast is besloten dat de vragenlijsten die in 

minder dan zes minuten zijn ingevuld en de vragenlijsten die in meer dan 45 minuten zijn 

ingevuld eveneens niet mee te nemen in het onderzoek. Zes minuten is naar schattig de 

minimale tijd die nodig is om het verhaal rustig en zorgvuldig door te lezen en vervolgens te 

vragen te beantwoorden. De deelnemers bij wie de deelname meer dan 45 minuten betrof 

hebben vermoedelijk de online vragenlijst op enig moment open laten staan om op een later 

moment verder te gaan met de deelname. Uiteindelijk zijn de data van 121 vragenlijsten 

meegenomen in het onderzoek. Hiervan zijn 41 proefpersonen random toegewezen aan de 

levendige conditie, 42 proefpersonen zijn random toegewezen aan de abstracte conditie en 

38 proefpersonen zijn toegewezen aan de controleconditie. Het programma Qualtrics heeft 

de proefpersonen random toegewezen aan de verschillende condities. Onder de 121 

proefpersonen waren 45 mannen (37,2%) en 76 vrouwen (62,8%) en de meeste 

proefpersonen waren hoogopgeleid (HBO 38,8% en WO 28,9%). De leeftijd van de 

proefpersonen varieerde tussen de 19 en 63 jaar, met een gemiddelde van 30,29 jaar 

(M=30.29, SD=12.33). De deelname aan het onderzoek varieerde tussen de 6,2 minuten en 

44,7 minuten met een gemiddelde van 15,33 minuten (M=15.33, SD=7.59). 

Tussen de drie groepen proefpersonen die zijn blootgesteld aan de verschillende 

condities bleken geen verschillen te bestaan in geslacht (ᵪ² (2)= .50, p=.777) en 

opleidingsniveau (ᵪ² (10)= 16.22, p=.093). Daarnaast bleken er geen verschillen te bestaan 
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tussen de versies in leeftijd (F(2,118) = .079, p=.924) en duur van de deelname (F(2,118) = 

.512, p=.601). 

3.4 Instrumentatie 

De afhankelijke variabelen waren transportatie, attitude, eigeneffectiviteit, gedragsintentie 

en herinnering. Daarnaast zijn er nog een aantal controlevariabelen toegevoegd. Dit waren 

levendigheid en betrokkenheid. Levendigheid is gemeten om te controleren of de manipulatie 

geslaagd is. Betrokkenheid wordt als controlevariabele opgenomen, omdat uit het onderzoek 

van Van Wijk en Kuperus (2012) een rol kan spelen. In bijlage 2 is de volledige vragenlijst terug 

te vinden. Alle vragen konden beantwoord worden op een zevenpuntsschaal. 

Transportatie is gemeten aan de hand van de schaal van De Graaf et al. (2012). Deze schaal 

bestond uit vijf aspecten, namelijk mentale beelden, emotie, aandacht, absorptie en 

identificatie. Mentale beelden bestond uit drie zevenpunts Likertschalen, bijvoorbeeld “ik had 

een levendig beeld van de gebeurtenissen in het verhaal”. De betrouwbaarheid van Mentale 

beelden bestaande uit drie items was goed (Cronbach’s α=.87). Emotie bestond uit twee 

zevenpunts Likertschalen, bijvoorbeeld “Het verhaal raakte me”. De betrouwbaarheid van 

Emotie bestaande uit twee items was adequaat (Cronbach’s α=.74). Aandacht bestond uit 

twee zevenpunts Likertschalen, bijvoorbeeld “Toen ik het verhaal las, was ik met mijn 

gedachten alleen bij het verhaal”. De betrouwbaarheid van Aandacht bestaande uit twee 

items was slecht (Cronbach’s α=.51). Aandacht is echter een belangrijke variabele om 

transportatie te meten, daarom is besloten de twee items afzonderlijk van elkaar te 

analyseren. Hierdoor ontstaat een variabele Aandacht gebeurtenis: “Mijn aandacht was 

gefocust op de gebeurtenissen die in het verhaal beschreven werden”, en Aandacht 

gedachten: “Toen ik het verhaal las, was ik met mijn gedachten alleen bij het verhaal”. 

Absorptie bestond uit twee zevenpunts Likertschalen, bijvoorbeeld “Tijdens het lezen ging ik 

helemaal op in het verhaal”. De betrouwbaarheid van Absorptie bestaande uit twee items was 

eveneens goed (Cronbach’s α=.85). Identificatie is gemeten op basis van vijf zevenpunts 

Likertschalen, bijvoorbeeld “Terwijl ik aan het lezen was, beeldde ik me in hoe het voor de 

hoofdpersoon moest zijn om het beschrevene mee te maken”. De betrouwbaarheid van 

Identificatie bestaande uit vijf items was goed (Cronbach’s α=.91).  

Attitude, eigeneffectiviteit en gedragsintentie zijn de indicatoren van overtuiging en 

zijn in alle condities achteraf gemeten. In de controleconditie zijn deze indicatoren tweemaal 
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gemeten, eenmaal voorafgaand aan het verhaal en nogmaals na het lezen van het verhaal. De 

variabele Attitude is gemeten aan de hand van de schaal van Fishbein en Ajzen (2010) en 

bestond uit vijf semantische differentialen (goed-slecht; nadelig-voordelig), bijvoorbeeld “Als 

ik de komende twee maanden regelmatig een flink stuk ga wandelen dan is dat:”. De Attitude 

in alle condities, die is bevraagd na het lezen van het verhaal, bestond uit vijf items en was 

goed (Cronbach’s α=.84). Eigeneffectiviteit is eveneens gemeten aan de hand van de schaal 

van Fishbein en Ajzen (2010) en bestond uit twee zevenpunts Likertschalen. De twee items 

van Eigeneffectiviteit die zijn gemeten na het lezen van het verhaal (Cronbach’s α=-.22), 

hingen onvoldoende samen. Om deze reden is besloten om uitsluitend het item dat het beste 

aansluit bij de theoretische omschrijving mee te nemen in de analyse. Dit was het item “Of ik 

de komende twee maanden regelmatig een flink stuk ga wandelen, heb ik volledig in eigen 

hand.”. De analyse van Eigeneffectiviteit is dus gebaseerd op één item. Gedragsintentie is 

gemeten aan de hand van de schaal van Fishbein en Ajzen (2010) en bestond uit twee 

zevenpunts Likertschalen, bijvoorbeeld “Ik ga de komende twee maanden regelmatig een flink 

stuk wanden”. De betrouwbaarheid van Gedragsintentie gemeten na het lezen van het 

verhaal bestond uit twee items en was goed (Cronbach’s α=.96). De variabelen Attitude, 

Eigeneffectiviteit en Gedragsintentie zijn in de controleconditie ook gemeten voor het lezen 

van het verhaal. De betrouwbaarheid van Attitude die is bevraagd voorafgaand aan het 

verhaal, bestaande uit vijf items was goed (Cronbach’s α=.86). De twee items van 

Eigeneffectiviteit die zijn gemeten voorafgaand aan het lezen van het verhaal (Cronbach’s α=-

.37) hingen onvoldoende samen. Net als bij de variabele Eigeneffectiviteit na het lezen van het 

verhaal is er gekozen om uitsluitend het item dat het beste aansluit bij de theoretische 

omschrijving mee te nemen in de analyse. Dit was het item “Of ik de komende twee maanden 

regelmatig een flink stuk ga wandelen, heb ik volledig in eigen hand.” De betrouwbaarheid 

van Gedragsintentie gemeten voorafgaand aan het lezen van het verhaal bestond uit twee 

items en was goed (Cronbach’s α=.95). 

Herinnering is gemeten door middel van één open vraag: “Wat herinnert u zich nog 

van het verhaal?”. Uit het verhaal zijn in totaal zestien punten geformuleerd die gezamenlijk 

de hoofdlijnen van het verhaal omvatten. Bijvoorbeeld: ‘Ze kwam erachter dat haar man 

vreemdging met haar vriendin’ of ‘tijdens het wandelen komt ze steeds dezelfde man tegen’. 

Een volledige overzicht van de hoofdpunten is terug te vinden in bijlage 3. Per proefpersoon 
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is geteld hoeveel van deze zestien punten de proefpersoon in zijn of haar beschrijving heeft 

genoemd. Hierdoor ontstaat dus een zeventienpuntsschaal die loopt van 0-16, waarbij 0 staat 

voor helemaal niets herinneren en 16 voor erg veel herinneren.  

Levendigheid is gemeten om te controleren of de manipulatie is geslaagd. Deze 

variabele is gemeten aan de hand van de schaal van Hustinx en De Wit (2012) en bestond uit 

drie semantische differentialen (niet beeldend – beeldend; abstract-concreet; saai-levendig), 

bijvoorbeeld “wat vond u van het verhaal?”. Na het verwijderen van het item ‘abstract-

concreet’ was de betrouwbaarheid van het item Levendigheid bestaande uit twee items 

adequaat (Cronbach’s α=.73). Omdat de mate van concreetheid in het verhaal is 

gemanipuleerd, is het van belang om het item ‘abstract-concreet’ afzonderlijk te toetsen om 

te kunnen bepalen of de manipulatie daadwerkelijk geslaagd is. Daarom is ervoor gekozen om 

dit item apart te analyseren. Dit item wordt Concreetheid genoemd. Betrokkenheid is 

gemeten om te controleren of dit een alternatieve verklaring voor de effecten kan zijn. 

Betrokkenheid is gemeten aan de hand van de schaal van Wegman (1994) en bestond uit drie 

zevenpunts Likertschalen. De betrouwbaarheid van Betrokkenheid bestaande uit drie items 

was goed (Cronbach´s α=.85). Een voorbeeldvraag hiervan was: “In hoeverre houdt uw 

lichamelijke conditie u persoonlijk bezig?”.  

3.5 Procedure 

Het verhaal en de vragenlijst zijn via Qualtrics online afgenomen bij de deelnemers. De 

deelnemers bestonden uit vrienden en familie die persoonlijk benaderd zijn om deel te nemen 

aan het onderzoek. Zij hebben per e-mail de link naar de enquête ontvangen. Daarnaast is een 

groot deel van de proefpersonen via Facebook benaderd. Via een privébericht hebben zij een 

uitnodiging met de link ontvangen om deel te nemen aan het onderzoek. Om de respons te 

verhogen is er een cadeaubon naar keuze ter waarde van €25,- verloot onder de deelnemers. 

Voorafgaand aan de deelname is het onderzoek geïntroduceerd. Hierbij is vermeld dat het 

een onderzoek over verhalen betreft. Het exacte doel van het onderzoek is niet vermeld. 

Tevens is vooraf vermeld dat alle antwoorden anoniem worden verwerkt en dat er geen goede 

of foute antwoorden zijn. Daarnaast is er vooraf een uitleg gegeven over wat de deelnemers 

in het onderzoek konden verwachten. Hierin is uitgelegd dat zij eerst een aantal algemene 

vragen moesten beantwoorden, vervolgens een verhaal moesten lezen en daarna een aantal 
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vragen moesten beantwoorden over dat verhaal. De deelnemers hadden de mogelijkheid om 

op elk moment in het onderzoek de deelname te beëindigen. Voor de deelnemers die op de 

hoogte wilden blijven van de onderzoeksresultaten is de mogelijkheid geboden een e-mail te 

sturen naar de onderzoeker, zodat de deelnemers na afloop van het onderzoek een 

terugkoppeling kregen.  

3.6 Statistische toetsing 

De manipulatiecheck, hypothese één, hypothese twee en hypothese vier zijn getoetst middels 

een onafhankelijke t-toets. Een eenweg- variantieanalyse is gebruikt om te toetsen of er een 

verschil in betrokkenheid is tussen de controlegroep en de twee experimentele groepen. Met 

een afhankelijke t-toets zijn de verschillen tussen overtuiging voor en na het lezen van het 

verhaal binnen de controlegroep getoetst. Daarnaast is getoetst of overtuiging voor het lezen 

van het verhaal van de controlegroep verschilde van de overtuiging na het lezen van het 

verhaal in de experimentele condities. Hiervoor is gebruik gemaakt van een eenweg-

variantieanalyse. 
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4. Resultaten 

4.1 Manipulatiecheck 

Allereerst is nagegaan of de manipulatie geslaagd is. De proefpersonen die zijn toegewezen 

aan de levendige versie van het verhaal, zouden het verhaal als meer levendig moeten 

beoordelen dan de proefpersonen die het abstracte verhaal hebben gelezen. Uit een 

onafhankelijke t-toets voor Levendigheid met als factor Versie bleek geen significant verschil 

te bestaan tussen de levendige versie (M=5.38, SD=1.17) en abstracte versie (M=4.87, 

SD=1.25)(t(81) = 1.91, p=.060). Uit een onafhankelijke t-toets voor Concreetheid met als factor 

Versie bleek eveneens geen significant verschil te bestaan tussen de levendige versie (M=5.22, 

SD=1.24) en de abstracte versie (M=5.38, SD=1.01) (t(81) = .64, p=.524). De proefpersonen 

beoordeelden de levendige versie dus niet als meer levendig en meer concreet dan de 

abstracte versie. Dit betekent dat de proefpersonen de manipulatie niet hebben opgemerkt. 

4.2 Toetsing van hypothesen 

Hypothese één voorspelde dat een hogere mate van levendigheid in een verhaal leidt tot een 

hogere mate van transportatie in het verhaal. Middels een onafhankelijke t-toets werd deze 

hypothese getoetst. In tabel 1 staan de gemiddelde scores van de verschillende dimensies van 

transportatie met als factor Versie van het verhaal. 

Tabel 1:  Gemiddelde scores (en standaarddeviaties) voor de dimensies van 

transportatie als functie van de versie van het verhaal (gemeten op een 

zevenpunts Likertschaal, waarbij 1= zeer mee oneens, 7 = zeer mee eens) 

(N=83) 

 Levendige versie Abstracte versie p 

Mentale beelden 5.32 (.98) 5.06 (.94) .218 

Emotie 4.05 (1.19) 3.77 (1.20) .296 

Aandacht gebeurtenis 4.61 (1.28) 4.48 (1.29) .638 

Aandacht gedachten 5.20 (1.10) 5.17 (.85) .895 

Absorptie 4.71 (1.11) 4.32 (1.23) .138 

Identificatie 4.69 (1.18) 4.69 (1.00) .991 
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Uit een onafhankelijke t-toets voor Mentale beelden met als factor Versie bleek geen 

significant verschil tussen de twee versies (t(81) = 1.24, p=.218). Daarnaast bleek uit een 

onafhankelijke t-toets geen verschil tussen de levendige en abstracte versie voor, Emotie 

(t(81) = 1.05, p=.296), Aandacht (aandacht gebeurtenis: (t(81) = .47, p=.638) en aandacht 

gedachten: (t(81) = .13, p=.895)), Absorptie (t(81) = 1.50, p=.138) en Identificatie (t(81) = .01, 

p=.991). Op basis van deze resultaten is hypothese één verworpen. 

Hypothese twee voorspelde dat een levendig verhaal overtuigender is dan een 

abstract verhaal. Overtuiging is gemeten op basis van Attitude, Eigeneffectiviteit en 

Gedragsintentie. Deze hypothese is getoetst middels een onafhankelijke t-toets. In tabel 2 

staan de gemiddelde scores van overtuiging met als factor Versie van het verhaal.  

Tabel 2:  Gemiddelde scores (en standaarddeviaties) voor overtuiging als functie van de 

versie van het verhaal (gemeten op een zevenpunts Likertschaal, waarbij 1= 

zeer mee oneens, 7 = zeer mee eens) (N=83) 

 Levendige versie Abstracte versie p 

Attitude 5.98 (.86) 5.70 (.77) .115 

Eigeneffectiviteit 5.76 (1.55) 5.60 (1.56) .639 

Gedragsintentie 4.55 (1.59) 3.65 (1.69) .015 

 

Uit een onafhankelijke t-toets met als factor Versie bleek geen significant verschil tussen de 

twee versies voor Attitude (t(81) = 1.59, p=.115) en Eigeneffectiviteit (t(81) = .47, p=.639). Uit 

een onafhankelijke t-toets voor Gedragsintentie met als factor Versie bleek wel een significant 

verschil tussen de twee versies (t(81) = .2.48, p=.015). Proefpersonen die het levendige verhaal 

hebben gelezen hadden een hogere intentie om te gaan wandelen (M=4.55, SD=1.59) dan 

proefpersonen die de abstracte versie hebben gelezen (M=3.65, SD=1.69). Aangezien er geen 

effect is voor Attitude en Eigeneffectiviteit, maar er wel een effect is voor Gedragsintentie 

wordt hypothese twee deels bevestigd.  

 Hypothese drie voorspelde dat het effect van levendigheid op overtuigingskracht deels 

gemedieerd zou worden door de mate van transportatie in het verhaal. Er is echter geen effect 

gevonden van levendigheid op de mate van transportatie. Dit effect is noodzakelijk om een 
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mediërend effect te kunnen vinden. Doordat de eerste voorwaarde voor de mediatie niet is 

gevonden wordt hypothese drie verworpen. 

Tot slot voorspelde hypothese vier dat een levendig verhaal beter herinnerd wordt dan 

een abstract verhaal. Uit de onafhankelijke t-toets voor Herinnering met als factor Versie bleek 

echter geen significant verschil tussen de levendige versie (M=4.88, SD=3.49) en abstracte 

versie (M=5.36, SD=3.86) (t(81) = .59, p=.555). Hiermee is hypothese vier verworpen. 

4.3 Controlegroep 

Om na te gaan of het verhaal op zichzelf overtuigend was is een controlegroep opgenomen in 

het onderzoek. Hierbij wordt nagegaan of de attitude, eigeneffectiviteit en gedragsintentie 

voor het lezen van het verhaal anders was dan na het lezen van het verhaal. Allereerst is 

middels een eenweg variantieanalyse nagegaan of de overtuiging in de controleconditie 

zonder het verhaal gelezen te hebben verschilde van de mate van overtuiging na het lezen van 

het experimentele condities. In tabel 3 staan de gemiddelde scores van overtuiging voor de 

drie condities.  

Tabel 3:  Gemiddelde scores (en standaarddeviaties) voor overtuiging van de 

controleconditie voor het lezen van het verhaal en voor overtuiging na het lezen 

van het verhaal van de experimentele condities (gemeten op een zevenpunts 

Likertschaal, waarbij 1= zeer mee oneens, 7 = zeer mee eens) (N=121) 

 Controleconditie Levendige conditie Abstracte conditie p 

Attitude  5.72 (1.29) 5.99 (.86) 5.70 (.77) .351 

Eigeneffectiviteit 5.26 (1.41) 5.76 (1.55) 5.60 (1.56) .341 

Gedragsintentie 3.92 (1.56) 4.55 (1.59) 3.65 (1.69) .039 

 

Uit een eenweg variantieanalyse voor Overtuiging met als factor Versie bleek er geen 

significant hoofdeffect voor Attitude (F(2,118)= 1.06, p=.351) en Eigeneffectiviteit (F(2,118)= 

1.09, p=.341). Er bleek wel een significant hoofdeffect voor Gedragsintentie (F(2,188)= 3.34, 

p=.039). Uit paarsgewijze vergelijkingen bleek dat de gedragsintentie in de levendige conditie, 

dus na het lezen van het levendige verhaal, hoger (M=4.55, SD=1.59) was dan in de 
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controleconditie waarin de proefpersonen geen verhaal hebben gelezen (M=3.92, SD=1.56) 

en na het lezen van het abstracte verhaal (M=3.65, SD=1.69)(p=.039)(Sidak-correctie, p <.050). 

Daarnaast is met een afhankelijke t-toets nagegaan of de mate van overtuiging binnen de 

controlegroep verschilde voor en na het lezen van het verhaal. In tabel 3 staan de gemiddelde 

scores van overtuiging voor het lezen van het verhaal en overtuiging na het lezen van het 

verhaal binnen de controlegroep. 

Tabel 3:  Gemiddelde scores (en standaarddeviaties) voor overtuiging voor en na het 

lezen van het verhaal binnen de controlegroep (gemeten op een zevenpunts 

Likertschaal, waarbij 1= zeer mee oneens, 7 = zeer mee eens) (N=38) 

 

 Voor lezen van het 

verhaal 

Na lezen van het verhaal p 

Attitude  5.72 (1.29) 5.95 (1.10) .179 

Eigeneffectiviteit 5.26 (1.41) 5.39 (1.50) .571 

Gedragsintentie 3.92 (1.56) 4.34 (1.73) .001 

 

Uit een afhankelijke t-toets voor Attitude bleek er geen significant verschil te zijn tussen de 

attitude voor het lezen van het verhaal en de attitude na het lezen van het verhaal (t(37) = 

1.37, p=.179). Uit een afhankelijke t-toets voor Eigeneffectiviteit bleek er ook geen significant 

verschil te zijn tussen de eigeneffectiviteit voor het lezen van het verhaal en de 

eigeneffectiviteit na het lezen van het verhaal (t(37) = .57, p=.571). Uit een afhankelijke t-toets 

voor Gedragsintentie bleek er wel een significant verschil te zijn tussen de gedragsintentie 

voor het lezen van het verhaal en de gedragsintentie na het lezen van het verhaal (t(37) = 3.51, 

p=.001). De gedragsintentie bleek hoger na het lezen van het verhaal (M=4.34, SD=1.73) dan 

voor het lezen van het verhaal (M=3.92, SD=1.56). 

4.4 Controlevariabelen 

Betrokkenheid is meegenomen in het onderzoek omdat dit een alternatieve verklaring zou 

kunnen zijn. Er zou dus geen verschil in mate van betrokkenheid bij het onderwerp moeten 

zijn tussen de proefpersonen van de verschillende versies om het zuivere effect van 
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levendigheid te waarborgen. Uit een eenweg variantieanalyse voor Betrokkenheid met als 

factor Versie bleek er geen significant hoofdeffect te bestaan tussen de verschillende versies 

(F(2,118)= 8.29, p=.439). De mate van betrokkenheid verschilde dus niet tussen de 

proefpersonen van de controleconditie (M=5.47, SD=.80), de levendige versie (M=5.57, 

SD=.99) en de abstracte versie (M=5.31, SD=.97). 
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5. Discussie 

Conclusie 

De proefpersonen hebben de manipulatie niet opgemerkt. Hierdoor werd het levendige 

verhaal niet als meer levendig en concreet ervaren dan het abstracte verhaal. Daarnaast bleek 

er tussen geen van de dimensies van transportatie een verschil te bestaan tussen het 

levendige en abstracte verhaal, evenals de mate waarin het verhaal herinnerd wordt. Hiermee 

zijn hypothese één, drie en vier verworpen. Daarnaast bleek er geen verschil te bestaan in het 

effect van attitude en eigeneffectiviteit. Op basis van dit onderzoek kan niet geconcludeerd 

worden dat zich in geen geval een effect van levendigheid op attitude, eigeneffectiviteit en 

herinnering zal voordoen in een narratieve context. Opvallend was dat er wel een effect van 

levendigheid op de gedragsintentie bestond. De proefpersonen die het levendige verhaal 

hadden gelezen bleken een hogere intentie te hebben om te gaan wandelen dan de 

proefpersonen die het abstracte verhaal hadden gelezen. Dus ondanks dat de proefpersonen 

niet merkten dat zij een levendig verhaal lazen, bleek dat wel van invloed te zijn op hun 

gedragsintentie. Hiermee is hypothese twee deels bevestigd. Betrokkenheid bleek niet 

verschillend te zijn tussen de verschillende versies en kan dus geen alternatieve verklaring zijn 

voor de effecten. 

Verklaringen 

Het uitblijven van een effect op de dimensies van transportatie, op attitude en 

eigeneffectiviteit kan mogelijk verklaard worden doordat de verlevendiging van bijzaken een 

afleidend effect heeft gehad. Smith en Shaffer (2000) stellen dat het verlevendigen van 

bijzaken kan afleiden van de hoofdzaken. Ondanks dat deze theorie zich niet richt op verhalen, 

is het niet onwaarschijnlijk dat het afleidende effect zich ook heeft voorgedaan in de 

narratieve context van het huidige onderzoek. In het huidige onderzoek is er een bewuste 

keuze gemaakt om uitsluitend de bijzaken te verlevendigen. Op deze manier is geprobeerd te 

voorkomen dat er geen verschil in interpretatie ontstaat over de boodschap van het verhaal. 

In het huidige onderzoek is dus uitsluitend de stijl van het verhaal in de verschillende versies 

veranderd, maar is de boodschap hetzelfde gebleven. Deze manipulatie heeft echter geen 

effect gehad. Mogelijk heeft het verlevendigen van hoofdzaken in een vervolgonderzoek wel 

een effect op transportatie en de overtuigingskracht. Een tweede verklaring voor het 
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uitblijven van een effect op transportatie kan liggen in de relatie tussen levendigheid en 

transportatie. In het theoretisch kader is uitgebreid beargumenteerd dat naarmate er meer 

mentale beelden worden opgeroepen dit de mate van levendigheid en daarmee de mate van 

transportatie zou kunnen beïnvloeden. Tussen de twee versies bleek geen verschil in de mate 

waarin er mentale beelden zijn opgeroepen, waardoor het logisch is dat de mate van 

levendigheid en transportatie ook niet is beïnvloed. Immers wanneer er geen verschil is in het 

oproepen van mentale beelden, dan is er geen verschil in levendigheid en daarmee ook niet 

in de mate van transportatie. 

In dit huidige onderzoek kan geen voorspeller voor de gedragsintentie gedefinieerd 

worden, waardoor het effect op de gedragsintentie een meer onbewust effect lijkt. De 

proefpersonen hadden niet door dat zij een levendig verhaal lazen, maar hadden wel een 

hogere intentie om te gaan wandelen dan de proefpersonen die het abstracte verhaal hadden 

gelezen. Dit ondanks dat de voorspellers van gedragsintentie van Fishbein en Ajzen (2010), 

attitude en eigeneffectiviteit, niet verschilden tussen de groepen. De derde voorspeller uit de 

theorie van Fishbein en Ajzen (2010) waargenomen norm is niet meegenomen in dit 

onderzoek. De reden hiervan was dat de waargenomen norm zich richt op personen die 

belangrijk zijn voor de lezer, zoals familie en vrienden. Op voorhand werd het door de 

onderzoeker onwaarschijnlijkheid geacht dat de waargenomen norm betrekking zou kunnen 

hebben op fictieve personages in het verhaal. Mogelijk was dit een onjuiste verwachting en is 

de waargenomen norm in deze narratieve context de voorspeller van de gedragsintentie. In 

verhalen wordt altijd gesproken over gedragingen en meningen van de personages, dus van 

anderen dan de lezer zelf. Deze percepties zouden ook als sociale norm kunnen fungeren bij 

een keuze zoals regelmatig gaan wandelen. De onderzoeken van Nolan, Schultz, Cialdini, 

Goldstein en Griskevicius (2008) en Goldstein, Cialdini en Griskevicius (2008) laten een 

onbewust effect van de waargenomen norm zien in een niet narratieve context na het meten 

van het gedrag. Ondanks dat de proefpersonen de boodschappen met de waargenomen norm 

niet bewust motiverender vinden dan andere boodschappen gericht op attitude en 

eigeneffectiviteit, blijken die boodschappen wel het meeste effect te hebben op het 

uitgevoerde gedrag. Uit deze onderzoeken blijkt dus dat de waargenomen norm onbewust 

een effect kan hebben op het gedrag. Dit kan ook het geval zijn geweest in dit onderzoek. 
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Een andere mogelijke verklaring voor het effect op de gedragsintentie is van 

methodologische aard. In de experimentele condities is de intentie uitsluitend na het lezen 

van het verhaal gemeten. De intentie is in deze condities niet gemeten voor het lezen van het 

verhaal. Mogelijk verschilde de intentie om te gaan wandelen tussen de abstracte en 

levendige conditie al, los van het lezen van het verhaal. Indien dit het geval is dan is de random 

toewijzing niet gelukt. Deze verklaring is echter niet waarschijnlijk. Wanneer dit het geval zou 

zijn, dan zou er ook een verschil tussen de verschillende condities verwacht worden in attitude 

en eigeneffectiviteit. Daarnaast is de random toewijzing uitgevoerd door een programma, wat 

de veronderstelling dat deze verklaring onwaarschijnlijk is versterkt. 

Het uitblijven van het effect op herinnering kan verklaard worden doordat de 

manipulatie zich heeft gericht op bijzaken, terwijl de herinnering juist is bevraagd op 

hoofdlijnen. Hierdoor is niet gevraagd of de verlevendigde elementen beter herinnerd werden 

in de levendige versie, maar is bevraagd of de niet gemanipuleerde elementen beter herinnerd 

werden in de levendige versie. Deze elementen waren hetzelfde in beide versies dus is het 

logisch dat er geen verschil in herinnering van deze elementen tussen de verschillende versies 

is gemeten. 

Een andere mogelijke verklaring voor het uitblijven van het effect op herinnering is de 

instructie bij de vraag die niet specifiek genoeg was. Hierdoor hebben de proefpersonen de 

vraag op verschillende manieren beantwoord. De bedoeling was dat de proefpersonen de 

gebeurtenissen in het verhaal zo gedetailleerd mogelijk zouden beschrijven. Dit stond echter 

niet bij de instructie, waardoor meerdere proefpersonen de vraag ‘wat herinnert u zich van 

het verhaal?’ hebben beantwoord met ‘alles’ of ‘vooral de hoofdlijnen’. Deze antwoorden 

hebben in dit onderzoek de codering 0 (herinnerd zich niets) gekregen, omdat het antwoord 

zich niet specifiek richt op één van de hoofdpunten van het verhaal (zie bijlage 3). Sommige 

proefpersonen hebben juist geprobeerd het doel van het verhaal te beschrijven, bijvoorbeeld 

‘wandelen is goed voor je conditie’, ‘vertrouw nooit je vriendin’ of ‘dat wandelen wordt gezien 

als therapie’. Tot slot hebben sommige proefpersonen in de vraag juist hun persoonlijke 

mening over het verhaal gegeven, bijvoorbeeld ‘het is geen spannend verhaal’. Bij een volgend 

onderzoek zou er dus een duidelijkere instructie moeten worden gegeven bij de vraag, zoals 

“beschrijf de gebeurtenissen in het verhaal zo gedetailleerd mogelijk en in chronologische 

volgorde. Gebruik hierbij geen steekwoorden, maar gebruik volledige zinnen.” . Dit zou 
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moeten waarborgen dat de vraag een gelijke wijze wordt ingevuld en hierdoor beter te 

analyseren is. 

Tot slot zou een derde verklaring kunnen liggen in het uitblijven van een effect op de 

dimensie mentale beelden van transportatie. De Dual Coding Theory (Paivio, 1986) laat zien 

dat een tekst beter onthouden wordt wanneer een tekst zowel verbaal als visueel wordt 

opgeslagen. Het oproepen van mentale beelden zou ervoor moeten zorgen dat de tekst in de 

levendige versie beter visueel zouden worden opgeslagen dan de tekst uit de abstracte versie. 

Er bleek echter geen verschil in de mate van mentale beelden tussen de twee versies, 

waardoor de teksten even visueel zijn opgeslagen. Hierdoor zijn de elementen uit de 

verschillende versies in dezelfde mate herinnerd.  

Beperkingen 

Dit onderzoek kent een aantal beperkingen te beginnen met de omgeving waarin het verhaal 

is gelezen en de vragenlijst is ingevuld. Er is geen controle geweest op de omgeving waarin de 

proefpersonen hebben deelgenomen aan het onderzoek. Zo is het onbekend of dit een rustige 

ruimte was, de proefpersoon alleen was en is onbekend of de proefpersoon de deelname 

onderbroken heeft. De kanttekening die bij deze beperking gezet moet worden is dat deze 

storende factoren in alle condities het geval waren. Daarnaast hebben alle proefpersonen in 

de controleconditie het levendige verhaal gelezen. Het was het vanwege technische 

beperkingen niet mogelijk om de helft van de proefpersonen in de controleconditie het 

levendige verhaal te laten lezen en de andere helft het abstracte verhaal te laten lezen.  

Verder is de mate van het oproepen van mentale beelden gemeten door middel van 

self-report. Hierdoor is het lastig te achterhalen of het mentale beeld dat de proefpersoon bij 

het lezen van het verhaal hadden inderdaad specifiek of abstract is. Het is lastig na te gaan of 

een score ‘6’ voor iedereen staat voor een bepaalde mate van detail van een mentaal beeld. 

Tot slot waren een aantal schalen onbetrouwbaar waardoor bijvoorbeeld de analyses voor 

bijvoorbeeld eigeneffectiviteit zijn uitgevoerd op basis van één item. Dit komt de 

betrouwbaarheid van het gehele onderzoek niet ten goede. De onbetrouwbaarheid van de 

schalen is mogelijk veroorzaakt door het aantal items dat is gebruikt om een concept te meten. 

De originele schalen bestonden namelijk veelal uit vier of meer items per concept. In dit 

onderzoek is ervoor gekozen om de twee of drie items te kiezen om een concept te meten, 
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dit om te voorkomen dat de vragenlijst te lang zou worden en proefpersonen vermoeid de 

vragenlijst invullen. Wanneer in een vervolgonderzoek de concepten gemeten worden op 

basis van meer items dan in het huidige onderzoek dan zal de betrouwbaarheid van de schalen 

mogelijk hoger zijn, wat de betrouwbaarheid van het gehele onderzoek verhoogt. 

Ethische aspecten 

In dit onderzoek is rekening gehouden met integriteit en ethische aspecten. Zo is voorafgaand 

aan de deelname het onderwerp geïntroduceerd, is aangegeven dat de antwoorden anoniem 

verwerkt zouden worden en dat er geen goede of foute antwoorden zijn. Daarnaast is vooraf 

beschreven wat de procedure van de deelname aan het onderzoek zou zijn, zodat de 

proefpersonen voor de deelname wist wat zij konden verwachten. Verder is er in het 

onderzoek niet gevraagd naar gevoelige informatie van de proefpersoon. Tot slot hadden de 

proefpersonen de mogelijkheid om op elk moment van het onderzoek de deelname te 

beëindigen. Desondanks bestaat de kans dat het verhaal door de proefpersoon als 

confronterend ervaren is. Zo zou de dramatische verhaallijn heftige emoties kunnen 

oproepen, omdat een proefpersoon iets soortgelijks heeft meegemaakt.  

Vervolgonderzoek 

Een vervolgonderzoek zou zich moeten richten op dezelfde hypothesen en hetzelfde verhaal, 

maar met een andere manipulatie en verbeterde vragenlijst. In dit vervolgonderzoek zouden 

dan de hoofdzaken en argumenten gemanipuleerd moeten worden in plaats van bijzaken. 

Bijvoorbeeld “Ik merk dat ik veel meer energie krijg door het wandelen en dat ik ook de hele 

nacht doorslaap zonder wakker te worden. Ik slaap vaster en ben daardoor meer uitgerust. 

Dit laatste werkt vervolgens heel prettig door op mijn humeur, ik word vrolijk wakker en heb 

zelden nog een ochtendhumeur” in plaats van “ Ik merk dat ik veel energie krijg door het 

wandelen en dat ik ook veel beter slaap. Dit laatste werkt vervolgens heel prettig door op mijn 

humeur”. Bij de manipulatie dienen de onderzoekers ervoor te waken dat de boodschap 

hetzelfde blijft, ondanks een de verschillende beschrijving. 

Daarnaast dienen er in het vervolgonderzoek vier condities te zijn, namelijk een conditie met 

een levendige versie, met een abstracte versie en een controlegroep waarvan de ene helft de 

levendige versie en de andere helft een abstracte versie leest. Dit betekent dat er minimaal 

120 proefpersonen nodig zijn voor het vervolgonderzoek. In het huidige onderzoek was het 
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door technische beperkingen niet mogelijk de ene helft van de controlegroep toe te wijzen 

aan de abstracte versie en de andere helft aan de abstracte versie. In het vervolgonderzoek 

moet dit wel mogelijk gemaakt worden door te kiezen voor een persoonlijke afname in plaats 

van een digitale afname. De verhalen en vragenlijsten worden dan hard-copy aangeboden aan 

de proefpersonen. Daarnaast is er door persoonlijke afname meer controle op de storende 

factoren tijdens deelname aan het onderzoek. Hierbij is het belangrijk dat de afname 

plaatsvindt in een rustige ruimte, zodat de deelnemers niet worden afgeleid van het verhaal 

door bijgeluiden of andere storende factoren. 

In de huidige vragenlijst is herinnering gemeten op basis van één vraag, waarbij de instructie 

onduidelijk was geformuleerd. In een vervolgonderzoek zijn er twee opties om deze beperking 

te voorkomen. In beide gevallen is het van belang dat, net als in het huidige onderzoek, vooraf 

de hoofdlijnen bepaald worden. De afname kan enerzijds schriftelijk geschieden met daarbij 

een duidelijke instructie, waardoor de vraag meer systematisch wordt beantwoord. Een 

voorbeeld van een dergelijke instructie is: “beschrijf de gebeurtenissen in het verhaal zo 

gedetailleerd mogelijk en in chronologische volgorde. Gebruik hierbij geen steekwoorden, 

maar gebruik volledige zinnen.”. Hierbij bestaat de kans dat de proefpersoon vermoeid raakt 

na het lezen van het verhaal en het invullen van de vragenlijst, waardoor de laatste vraag 

minder zorgvuldig wordt ingevuld. Om dit te voorkomen kan ervoor gekozen worden om de 

vraag mondeling te stellen, zodat de proefpersoon mondeling kan antwoorden. Er ontstaat 

dan een mini-interview. De onderzoeker zal hierbij niet doorvragen, maar kan wel bijsturen 

om de structuur van de antwoorden te waarborgen. Hierdoor wordt een wisselend antwoord 

zoals in het huidige onderzoek voorkomen. Het mini-interview wordt opgenomen, 

uitgeschreven en vervolgens net zo gecodeerd en verwerkt als in het huidige onderzoek.  

 Tot slot dient de waargenomen norm gemeten te worden in de vragenlijst. Op deze 

manier kan worden nagegaan of de waargenomen norm inderdaad een verklaring is voor het 

effect van levendigheid op de gedragsintentie. De waargenomen norm kan gemeten worden 

op basis van de schaal van Fishbein en Ajzen (2010). Deze schaal richt zich niet op een 

narratieve context, maar op de personen die belangrijk zijn voor de lezer (zoals familie en 

vrienden). De schaal zou daarom nog aangepast moeten worden aan een narratieve context 

zodat de vragen zich richten op de personages in het verhaal. 
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 Dit onderzoek is een eerste aanzet naar meer wetenschappelijk onderzoek over 

tekstkenmerken in narratieven, in het bijzonder naar het effect van levendigheid in 

narratieven op transportatie, overtuiging en herinnering. Ondanks dat niet alle verwachte 

effecten zijn uitgekomen biedt dit onderzoek aanknopingspunten voor vervolgonderzoek, 

zoals de vraag op welke wijze levendigheid goed gemanipuleerd kan worden en de vraag 

welke variabele de gedragsintentie zou kunnen voorspellen. 
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7. Bijlagen 

Bijlage 1: levendige en abstracte versie van het verhaal 

Het wandelrecept – Levendige versie 

Ik had vroeger een vriendin waarmee ik echt een klik had. We trokken veel met elkaar op en 

ik geloofde echt dat dit een vriendin voor het leven zou zijn. “Even mijn hoofd leegmaken”, 

zei die vriendin van mij altijd als ze een blokje om gaat. ’s Avonds, na het eten, maakte ze vaak 

een wandeling door haar buurt. Eerst begreep ik dat leegmaken nooit zo goed. Ik dacht meer 

te hebben aan languit op de bank hangen met een kop thee en mijn favoriete modetijdschrift. 

En wandelen, dat deed ik toch eigenlijk al de hele dag? Door mijn huis, op en neer de trap op, 

naar de supermarkt en terug… Maar nee, dat was geen wandelen volgens mijn vriendin. De 

afstanden zijn te klein om er echt voordelen uit te halen voor je lichaam en van ontspannen is 

op die momenten echt geen sprake. Daar had ze een punt. Mijn zogenaamde wandelgedrag 

had meer weg van wat haastig heen en weer schieten. Rustig lopen en de verschillende huizen, 

bomen, dieren en dat wat je ziet in je opnemen, dat was de boodschap. 

Oké, ik stond er open voor. Eerlijk gezegd kon ik best wat rustmomenten gebruiken in mijn 

fijne maar drukke leven. Dus ging ik een keer met mijn wandelvriendin mee. We begonnen 

inderdaad met een rondje door de buurt, maar breidden onze blokjes uit tot plaatselijke 

parken en af en toe het bos. In het begin vond ik het maar saai. Een beetje lopen, wat is daar 

nou aan? Nogal logisch zei mijn vriendin, als je de hele tijd naar beneden kijkt, zie je niks. En 

het is nog slecht voor je houding ook! Rechtop lopen, met een open blik naar de wereld om je 

heen, moest ik. En 5 minuten mijn mond houden kon trouwens ook geen kwaad. O. Zwijgend 

liep ik vervolgens verder met mijn hoofd bijna in de takken van de bomen. Maar ik geef toe, 

na een tijdje werd het een stuk leuker. Ik wil niet zeggen dat ik opeens allemaal wilde dieren, 

zoals een egels, zwijnen en herten tevoorschijn zag komen vanuit het struikgewas, maar ik 

merkte wel dat er meer vogels bestaan dan scharrelende kraaien en duiven. Ik begon het leuk 

te vinden. En ontspannend.  

Sindsdien wandelde ik minimaal 3 keer per week met mijn vriendin en wandelde ik nog één 

keer per week alleen. Na enige tijd merkte ik een verschil in de manier van doen van mijn 

vriendin, ze reageerde meer afstandelijk. Als ik dan vroeg of er iets was reageerde ze kortaf 

en ontwijkend. Zeker anderhalve maand lang heb ik gedacht dat het aan mijzelf zou kunnen 
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liggen. Had ik misschien een keer een rotopmerking gemaakt of vond ze mij niet meer gezellig 

genoeg om mee te wandelen? Niks bleek minder waar. Toen ik een keer eerder thuis kwam 

van een vergadering vond ik haar met mijn man, verwikkeld in een hevige vrijpartij, in bed. 

Alles viel op z’n plaats. Dit was de reden dat ze afstandelijk reageerde en mij niet meer recht 

in de ogen aan kon kijken. Niemand had me ooit zo verraden zoals mijn man en mijn vriendin 

die dag gedaan hadden. Ik wilde niks meer met hen te maken hebben en ik wilde al helemaal 

niet meer gaan wandelen met mijn zogenaamde wandelvriendin. Ik heb besloten afstand te 

nemen en in een andere stad te gaan wonen.  

Na zes maanden was ik in staat om de relatiebreuk en het verraad van mijn vriendin een plekje 

te geven en was ik klaar om een nieuw leven op te bouwen.  Ik merkte dat ik het afgelopen 

half jaar slecht heb geslapen, ik had weinig energie, was erg gestresst en was ook acht kilo 

aangekomen. Toen ik dat op een rijtje zette was het voor mij duidelijk, ik moest weer gaan 

wandelen. En eerlijk is eerlijk, ik miste die rustmomenten in de bossen, parken en langs de 

dijken en tussen het geluid van de zingende mussen en kieviten. Ik heb mezelf daarom vol 

goede moed voorgenomen om vijf keer per week een half uur te gaan wandelen.  

En zo geschiedde. Drie keer per week ga ik met collega’s een half uurtje wandelen in de 

lunchpauze. Onze boterhammen nemen we mee en eten we al wandelend op. Dit rondje is 

een heerlijke break van de dag. Even alle rondslomp van het werk loslaten en gezellig kletsen 

over wat je bezighoudt, de dagelijkse dingen of je hart luchten: het kan allemaal- zonder dat 

je naar adem hoeft te happen zoals bij meer intensieve sporten. Daarnaast is het naar mijn 

idee ook een ideale manier om goed contact te onderhouden met mijn collega’s en om mijn 

creativiteit de vrije loop te laten gaan. Tijdens het wandelen krijg ik soms de beste ideeën. 

Albert Einstein zei: “De benen zijn de wielen van de creativiteit”.  

Naast de drie keer per week wandelen in mijn lunchpauze wandel ik twee tot drie keer per 

week in mijn eentje. Dit doe ik vaak direct na het avondeten. Het maakt namelijk bij wandelen 

niet uit of je van tevoren eet of niet. Wie gaat wandelen, kan na de maaltijd gewoon meteen 

aan de slag. Het eerste stukje loop ik altijd door mijn woonwijk richting de wat verder gelegen 

dijken, bossen, weilanden en parken. Eenmaal aangekomen bij dit rustige gebied verstommen 

de geluiden van de auto’s, fietsers en bussen en maakt het plaats voor geluiden van fluitende 

huismusjes en de geur van gras en de bloesem aan de bomen. Ik neem altijd even een moment 

rust door op een bankje te gaan zitten in de openbare bloementuin en te genieten van het 
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kleurenpalet van de tulpen en gerbera’s en de dierengeluiden om me heen. Regelmatig kom 

ik dezelfde man tegen tijdens het wandelen en zo meestal komt hij naast me zitten op het 

bankje en genieten we zwijgend van de bloementuin. Ik geniet van de frisse bries voordat ik 

weer huiswaarts keer en ik thuis op de mijn zachte loungebank plof. Normaal gesproken kan 

ik dan heerlijk gedachteloos Goede tijden Slechte tijden kijken of een mijn favoriete 

modetijdschrift lezen, maar dit keer dwalen mijn gedachten toch steeds vaker af naar die man 

die ik met wandelen steeds tegenkom. Ik neem mezelf voor om de volgende keer een gesprek 

aan te gaan met hem en erachter te komen wie hij is.  

De eerstvolgende avondwandeling gaat mijn hart wat sneller kloppen als ik hem in de verte al 

tegemoet zie lopen. Zoals verwacht neemt hij naast me plaats op het bankje, maar nog 

voordat ik de kans krijg om iets te zeggen heeft hij het gesprek al geopend. Zou hij hetzelfde 

voorgenomen hebben als ik? Waar we de afgelopen keren meestal een kwartiertje op het 

bankje zitten, zitten we nu meer dan uur te praten. Wat een spontane man blijkt dit te zijn! 

We nemen afscheid en spreken af over twee dagen samen te gaan wandelen. En zo 

geschiedde. Op de hoek van mijn straat treffen we elkaar en wandelen we opnieuw veel langer 

dan normaal, we raken maar niet uitgepraat over zijn passie voor Zuid-Afrika, mijn liefde voor 

taarten bakken en al onze andere hobby’s. Vanaf die wandelafspraak wandelen we eigenlijk 

altijd samen en nooit meer alleen. Na een tijdje worden de lange wandelingen afgesloten met 

een kop koffie of een glas wijn bij één van ons thuis en zo groeien we steeds dichter naar 

elkaar toe. Na een paar officiële dates slaat de vonk echt over en besluiten we er samen voor 

te gaan. We hebben sinds een paar weken een liefdesrelatie.  

Natuurlijk blijven we twee tot drie keer in de week samen wandelen. Ik merk dat ik er veel 

energie door krijg en dat ik ook veel beter slaap. Dit laatste werkt vervolgens heel prettig door 

op mijn humeur. Een blokje om, lekker in de buitenlucht. Het is echt een rustmoment van de 

dag geworden, waardoor ik de rest van de dag veel meer gestructureerd kan indelen en beter 

te werk kan gaan. Ik voel me opgeruimd, energiek en verlost van alle stress. Ik zit nu lekker in 

mijn vel en ik ben ik ook al zes kilo afgevallen in een jaar tijd en dat zonder veel extra 

inspanning Dat is makkelijk. En dan geldt ook nog hoe meer je wandelt hoe meer je afvalt. 

Mijn ambitie is om dagelijks te gaan wandelen, zodat ook mijn conditie zal verbeteren en ik 

ook nog drie kilo kan afvallen.  
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Wandelen is kortom, het beste medicijn, mét rooskleurige bijwerkingen. En dan ook nog eens 

de meest eenvoudige manier om fit te blijven.  

 

Het wandelrecept – Abstracte versie 

Ik had vroeger een vriendin waarmee ik echt een klik had. We trokken veel met elkaar op en 

ik geloofde echt dat dit een vriendin voor het leven zou zijn. “Even mijn hoofd leegmaken”, 

zei die vriendin van mij altijd als ze een blokje om gaat. ’s Avonds maakte ze vaak een 

wandeling door haar buurt. Eerst begreep ik dat leegmaken nooit zo goed. Ik dacht meer te 

hebben aan op de bank hangen met wat te drinken en een tijdschrift. En wandelen, dat deed 

ik toch eigenlijk al de hele dag? Door mijn huis, op en neer de trap op, naar de winkel en 

terug… Maar nee, dat was geen wandelen volgens mijn vriendin. De afstanden zijn te klein om 

er echt voordelen uit te halen voor jezelf en van ontspannen is op die momenten echt geen 

sprake. Daar had ze een punt. Mijn zogenaamde wandelgedrag had meer weg van wat haastig 

heen en weer schieten. Rustig lopen en de omgeving in je opnemen, dat was de boodschap. 

Oké, ik stond er open voor. Eerlijk gezegd kon ik best wat rustmomenten gebruiken in mijn 

leven. Dus ging ik een keer met mijn vriendin mee. We begonnen inderdaad met een rondje 

door de buurt, maar breidden onze blokjes uit tot wat verder weg. In het begin vond ik het 

maar saai. Een beetje lopen, wat is daar nou aan? Nogal logisch zei mijn vriendin, als je de hele 

tijd naar beneden kijkt, zie je niks. En het is nog slecht voor je houding ook! Rechtop lopen, 

met een open blik naar de wereld om je heen, moest ik. En even mijn mond houden kon 

trouwens ook geen kwaad. O. Zwijgend liep ik vervolgens verder met mijn hoofd omhoog. 

Maar ik geef toe, na een tijdje werd het een stuk leuker. Ik wil niet zeggen dat ik opeens 

allemaal dieren tevoorschijn zag komen vanuit het struikgewas, maar ik merkte wel dat er 

meer vogels bestaan dan kraaien en duiven. Ik begon het leuk te vinden. En ontspannend.  

Sindsdien wandelde ik regelmatig met mijn vriendin en wandelde ik soms alleen. Na enige tijd 

merkte ik een verschil in de manier van doen van mijn vriendin, ze reageerde anders. Als ik 

dan vroeg of er iets was reageerde ze onaardig. Lange tijd heb ik gedacht dat het aan mijzelf 

zou kunnen liggen, had ik misschien een keer een opmerking gemaakt of vond ze mij niet meer 

leuk genoeg om mee te wandelen? Niks bleek minder waar. Toen ik een keer eerder thuis 

kwam van een afspraak vond ik haar met mijn man in bed. Alles viel op z’n plaats. Dit was de 

reden dat ze anders reageerde en mij niet meer recht in de ogen aan kon kijken. Niemand had 
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me ooit zo verraden zoals mijn man en mijn vriendin die dag gedaan hadden. Ik wilde niks 

meer met hen te maken hebben en ik wilde al helemaal niet meer gaan wandelen met mijn 

vriendin. Ik heb besloten afstand te nemen en ergens anders te gaan wonen.  

Na enige tijd was ik in staat om alle gebeurtenissen een plekje te geven en was ik klaar om een 

nieuw leven op te bouwen. Ik merkte dat ik de afgelopen tijd slecht heb geslapen, ik had weinig 

energie, was erg gestresst en was ook een paar kilo aangekomen. Toen ik dat op een rijtje 

zette was het voor mij duidelijk, ik moest weer gaan wandelen. En eerlijk is eerlijk, ik miste die 

rustmomenten in de natuur tussen het geluid van de vogels. Ik heb mezelf daarom vol goede 

moed voorgenomen om regelmatig te gaan wandelen.  

En zo geschiedde. Een paar keer per week ga ik met collega’s een half uurtje wandelen in de 

pauze. Ons eten nemen we mee en eten we al wandelend op. Dit rondje is een heerlijke break 

van de dag. Even alle rondslomp van het werk loslaten en gezellig kletsen over wat je 

bezighoudt, de dagelijkse dingen of je hart luchten: het kan allemaal- zonder dat je buiten 

adem raakt zoals bij andere sporten. Daarnaast is het naar mijn idee ook een ideale manier 

om goed contact te onderhouden met mijn collega’s en om mijn creativiteit de vrije loop te 

laten gaan. Tijdens het wandelen krijg ik soms de beste ideeën. Albert Einstein zei: “De benen 

zijn de wielen van de creativiteit”.  

Naast een paar keer per week wandelen in mijn pauze wandel ik ook een paar keer per week 

in mijn eentje. Dit doe ik vaak direct na het eten. Het maakt namelijk bij wandelen niet uit of 

je van tevoren eet of niet. Wie gaat wandelen, kan na de maaltijd gewoon meteen aan de slag. 

Het eerste stukje loop ik altijd door mijn buurt richting de wat verder gelegen natuur. Eenmaal 

aangekomen bij dit gebied verstommen de geluiden van het verkeer en maakt het plaats voor 

geluiden van vogels en de geur van de natuur. Ik neem altijd even een moment rust door op 

een bankje te gaan zitten in een openbare tuin buiten de stad en te genieten van de bloemen 

en de geluiden om me heen. Regelmatig kom ik dezelfde man tegen tijdens het wandelen en 

zo meestal komt hij naast me zitten op het bankje en genieten we zwijgend van de tuin. Ik 

geniet van de frisse bries voordat ik weer huiswaarts keer en ik thuis op de bank plof. Normaal 

gesproken kan ik dan gedachteloos tv kijken of een tijdschrift lezen, maar dit keer dwalen mijn 

gedachten toch steeds vaker af naar die man die ik met wandelen steeds tegenkom. Ik neem 

mezelf voor om de volgende keer iets te zeggen tegen hem en erachter te komen wie hij is.  
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De eerstvolgende wandeling gaat mijn hart wat sneller kloppen als ik hem in de verte al 

tegemoet zie lopen. Zoals verwacht neemt hij naast me plaats op het bankje, maar nog 

voordat ik de kans krijg om iets te zeggen heeft hij het gesprek al geopend. Zou hij hetzelfde 

voorgenomen hebben als ik? Waar we de afgelopen keren meestal vrij kort op het bankje 

zitten, zitten we nu erg lang te praten. Wat een leuke man blijkt dit te zijn! We nemen afscheid 

en spreken af binnenkort samen te gaan wandelen. En zo geschiedde. Op de afgesproken 

plaats treffen we elkaar en wandelen we opnieuw veel langer dan normaal, we raken maar 

niet uitgepraat over elkaars interesses. Vanaf dat moment wandelen eigenlijk altijd samen en 

nooit meer alleen. Na een tijdje worden de wandelingen afgesloten met een drankje bij één 

van ons thuis en zo groeien we steeds dichter naar elkaar toe. Na een paar officiële dates slaat 

de vonk echt over en besluiten we er samen voor te gaan. We hebben sinds kort een relatie. 

Natuurlijk blijven we regelmatig samen wandelen. Ik merk dat ik er veel energie door krijg en 

dat ik ook veel beter slaap. Dit laatste is dan werkt vervolgens heel prettig door op mijn 

humeur. Een blokje om, lekker in de buitenlucht. Het is echt een rustmoment van de dag 

geworden, waardoor ik de rest van de dag veel efficiënter en beter te werk kan gaan. Ik voel 

me opgeruimd, energiek en verlost van alle stress. Ik zit nu lekker in mijn vel en ik ben ik ook 

al een paar kilo afgevallen in een jaar tijd en dat zonder veel extra inspanning. Dat is makkelijk. 

En dan geldt ook nog hoe meer je wandelt hoe meer je afvalt. Mijn ambitie is om dagelijks te 

gaan wandelen, zodat ook mijn conditie zal verbeteren en ik ook nog iets kan afvallen.  

Wandelen is kortom, het beste medicijn, mét rooskleurige bijwerkingen. En dan ook nog eens 

de meest eenvoudige manier om fit te blijven.  
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 Bijlage 2: Volledige vragenlijst 

Beste deelnemer, 
 
Hartelijk dank voor uw deelname aan dit onderzoek. Dankzij u is het mogelijk om dit onderzoek uit te voeren. Wat 
staat u te wachten? 
 
U krijgt zo eerst een paar algemene vragen. Hierna krijgt een verhaal te lezen. Lees dit rustig en geconcentreerd 
door. Het maakt niet uit hoe lang u over het lezen doet, zolang u het verhaal maar aandachtig leest. Vervolgens 
volgen nog een aantal vragen over het verhaal. 
 
Naar verwachting zal de deelname ongeveer 15 minuten duren. In dit onderzoek zijn er geen goede of foute 
antwoorden. Ik ben benieuwd naar uw mening over het verhaal. Alle antwoorden zullen anoniem verwerkt 
worden. 
 
Door deel te nemen aan dit onderzoek maakt u kans op een cadeaubon naar keuze ter waarde van €25,-. Om 
kans te maken op een cadeaubon kunt u aan het einde van de vragenlijst uw e-mailadres achterlaten. Dit e-
mailadres wordt niet gekoppeld aan uw antwoorden. De winnaar krijgt na 1 juni 2015 persoonlijk bericht. 
 
Wilt u op de hoogte blijven van de onderzoeksresultaten? Stuur dan een e-mail naar 
alisa.vogelpoel@student.ru.nl dan ontvangt u na afloop van het onderzoek een overzicht van de belangrijkste 
resultaten. 
  
Bedankt voor uw hulp! 
  
  
Alisa Vogelpoel 
Masterstudent communicatie- en informatiewetenschappen 
Radboud Universiteit Nijmegen 

 

Er volgens eerst een paar algemene vragen 

Wat is uw leeftijd? 

------------------------- 

Wat is uw geslacht? 

Man/Vrouw 

Wat is uw hoogst genoten opleiding? 

o Geen middelbaar onderwijs afgemaakt  

o VBO  

o VMBO/MAVO/LTS  

o HAVO  

o VWO  

o MBO/MTS  

o HBO/HTS  

o Universiteit  
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Er volgen nu aan aantal stellingen over uw mening over het onderwerp van het verhaal: wandelen 

Beoordeel deze stellingen op een schaal van 1-7, hierbij is 1 een negatief oordeel en 7 een positief oordeel. 

Attitude (alleen in de controleconditie) 

Als ik de komende twee maanden regelmatig een flink stuk ga wandelen dan is dat:  

Goed  1 2 3 4 5 6 7 Slecht  omcoderen 

Onplezierig 1 2 3 4 5 6 7 Plezierig 

Nadelig  1 2 3 4 5 6 7 Voordelig 

Leuk   1 2 3 4 5 6 7 Vervelend  omcoderen 

Verstandig 1 2 3 4 5 6 7 Onverstandig omcoderen 

 

Eigeneffectiviteit (alleen in de controleconditie) 

Ik ben er zeker van dat ik de komende twee maanden regelmatig een flink stuk kan wandelen 

Zeer mee eens 1 2 3 4 5 6 7 Zeer mee oneens omcoderen 

 

Of ik de komende twee maanden regelmatig een flink stuk ga wandelen, heb ik volledig in eigen hand. 

Zeer mee oneens 1 2 3 4 5 6 7 Zeer mee eens 

 

Gedragsintentie (alleen in de controleconditie) 

Ik ben van plan om de komende twee maanden regelmatig een flink stuk te gaan wandelen 

Zeer mee oneens 1 2 3 4 5 6 7 Zeer mee eens 

 

Ik ga de komende twee maanden regelmatig een flink stuk wanden. 

Zeer mee oneens 1 2 3 4 5 6 7 Zeer mee eens 

 

Betrokkenheid 

In hoeverre houdt uw lichamelijke conditie u persoonlijk bezig? 

Helemaal niet  1 2 3 4 5 6 7 Helemaal wel 

 

Vindt u een goede lichamelijke conditie van groot belang voor uw eigen leven? 

Helemaal niet   1 2 3 4 5 6 7 Heel erg 

 

Hoe belangrijk is uw lichamelijke conditie volgens u? 

Helemaal niet  1 2 3 4 5 Heel erg 

 

Nu volgt het verhaal. Lees het verhaal rustig door. Neem hiervoor uw tijd. Het maakt niet uit hoe lang u erover 

doet om het verhaal te lezen, zolang u het verhaal maar aandachtig leest. 

[levendig of abstract verhaal] 
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Dat was het verhaal. Er volgen allereerst een aantal stellingen over het verhaal. Beoordeel deze op een schaal 

van 1-7. Hierbij is 1 een negatief oordeel en 7 een positief oordeel. 

Tijdens het lezen ging ik helemaal op in het verhaal (absorptie). 

Helemaal mee oneens  1 2 3 4 5 6 7 Helemaal mee eens 

 

Tijdens het lezen voelde ik mee met de hoofdpersoon (empathie) 

Helemaal mee oneens  1 2 3 4 5 6 7 Helemaal mee eens 

 

Tijdens het lezen zag ik voor me wat er in het verhaal beschreven werd (mentale beelden) 

Helemaal mee oneens  1 2 3 4 5 6 7 Helemaal mee eens 

 

Mijn aandacht was gefocust op de gebeurtenissen die in het verhaal beschreven werden (aandacht) 

Helemaal mee oneens  1 2 3 4 5 6 7 Helemaal mee eens 

 

Terwijl ik aan het lezen was, beeldde ik me in hoe het voor de hoofdpersoon moest zijn om het beschrevene mee 

te maken (overnemen perspectief personage) 

Helemaal mee oneens  1 2 3 4 5 6 7 Helemaal mee eens 

 

Ik heb me ingeleefd in de hoofdpersoon (overnemen perspectief personage) 

Helemaal mee oneens  1 2 3 4 5 6 7 Helemaal mee eens 

 

Toen ik het verhaal las, was ik met mijn gedachten alleen bij het verhaal (aandacht) 

Helemaal mee oneens  1 2 3 4 5 6 7 Helemaal mee eens 

 

Ik ben meegesleept door het verhaal (absorptie). 

Helemaal mee oneens  1 2 3 4 5 6 7 Helemaal mee eens 

 

Ik had een levendig beeld van de gebeurtenissen in het verhaal (mentale beelden) 

Helemaal mee oneens  1 2 3 4 5 6 7 Helemaal mee eens 

 

Het verhaal raakte me (emotie) 

Helemaal mee oneens  1 2 3 4 5 6 7 Helemaal mee eens 

Ik heb meegeleefd met de hoofdpersoon (empathie) 

Helemaal mee oneens  1 2 3 4 5 6 7 Helemaal mee eens 

 

Ik beeldde me de beschreven gebeurtenissen in (mentale beelden) 

Helemaal mee oneens  1 2 3 4 5 6 7 Helemaal mee eens 
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Tijdens het lezen stelde ik me voor hoe het zou zijn om in de positie van de hoofdpersoon te zijn (overnemen 

perspectief personage) 

Helemaal mee oneens  1 2 3 4 5 6 7 Helemaal mee eens 

 

Door het verhaal kwamen gevoelens bij me boven (emotie) 

Helemaal mee oneens  1 2 3 4 5 6 7 Helemaal mee eens 

 

Wat vond u van het verhaal? (levendigheid) 

Abstract 1 2 3 4 5 6 7 Concreet 

Niet beeldend 1 2 3 4 5 6 7 Beeldend 

Saai  1 2 3 4 5 6 7 Levendig 

 

Nu volgt deel twee van de vragenlijst. Er volgen een aantal stellingen over uw eigen perceptie over het onderwerp 

van het verhaal. Er zijn geen goede of foute antwoorden. 

Attitude  

Als ik de komende twee maanden regelmatig een flink stuk ga wandelen dan is dat:  

Goed  1 2 3 4 5 6 7 Slecht  omcoderen 

Onplezierig 1 2 3 4 5 6 7 Plezierig 

Nadelig  1 2 3 4 5 6 7 Voordelig 

Leuk   1 2 3 4 5 6 7 Vervelend  omcoderen 

Verstandig 1 2 3 4 5 6 7 Onverstandig omcoderen 

 

Eigeneffectiviteit 

Ik ben er zeker van dat ik de komende twee maanden regelmatig een flink stuk kan wandelen 

Zeer mee eens 1 2 3 4 5 6 7 Zeer mee oneens omcoderen 

 

Of ik de komende twee maanden regelmatig een flink stuk ga wandelen, heb ik volledig in eigen hand. 

Zeer mee oneens 1 2 3 4 5 6 7 Zeer mee eens 

 

Gedragsintentie  

Ik ben van plan om de komende twee maanden regelmatig een flink stuk te gaan wandelen 

Zeer mee oneens 1 2 3 4 5 6 7 Zeer mee eens 

 

Ik ga de komende twee maanden regelmatig een flink stuk wanden. 

Zeer mee oneens 1 2 3 4 5 6 7 Zeer mee eens 
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Tot slot volgt er nog één vraag over het verhaal. Probeer deze zo volledig mogelijk te beantwoorden. Mocht u 

geen antwoord weten, dan is dit niet erg! Vul dan in ‘ik weet het niet’. 

Wat herinnert u zich nog van het verhaal? (herinnering) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Bijlage 3: Overzicht hoofdpunten verhaal 

1. Hoofdpersoon ziet eerst het nut niet in van wandelen 

2. Vriendin van hoofdpersoon overtuigd haar om toch een keer te gaan wandelen 

3. Hoofdpersoon vond het wandelen eerst niet zoveel aan 

4. Na een tijdje begon de hoofdpersoon het wandelen toch positief te ervaren 

5. De hoofdpersoon komt erachter dat haar vriendin vreemdgaat met haar man 

6. De hoofdpersoon stopt met wandelen 

7. De hoofdpersoon merkt na een tijdje dat ze lichamelijke klachten krijgt 

8. De hoofdpersoon besluit weer te gaan wandelen 

9. De hoofdpersoon gaat met collega’s in de pauze wandelen tijdens het werk 

10. De hoofdpersoon gaat ook regelmatig alleen wandelen in haar vrije tijd 

11. Tijdens het wandelen, komt de hoofdpersoon steeds dezelfde man tegen 

12. De hoofdpersoon raakt met de betreffende man aan de praat tijdens een wandeling 

13. De hoofdpersoon en de man gaan afspreken 

14. De hoofdpersoon en de man krijgen samen een relatie 

15. De hoofdpersoon en de man blijven samen wandelen 

16. De hoofdpersoon ervaart voordelen van het wandelen 


