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Samenvatting 

Uit voorgaande onderzoeken over framing in de gezondheidscommunicatie blijkt dat een 

bericht gericht op preventiegedrag het effectiefst is wanneer er een winstframe gebruikt wordt. 

Detectiegedrag wordt juist het effectiefst gestimuleerd door een bericht met een verliesframe. 

Maar er bestaat nog veel onduidelijkheid over de mogelijke rol die verschillende moderatoren 

spelen in de effectiviteit van framing. In dit onderzoek is geprobeerd meer inzicht te krijgen in 

de rol die het risico, in het bijzonder de waargenomen kwetsbaarheid van de lezer én zijn 

omgeving, speelt in de effectiviteit van framing. De onderzoeksvraag luidde: ‘In hoeverre heeft 

de waargenomen kwetsbaarheid van de ontvanger en zijn directe omgeving ten opzichte van 

het onderwerp van een bericht invloed op de effectiviteit van framing van een bericht in de 

gezondheidscommunicatie?’. Er is een experiment uitgevoerd waarin proefpersonen een tekst 

moesten lezen over preventie van hart- en vaatziekten door te eten volgens de Schijf van Vijf. In 

deze tekst was het framesoort en de waargenomen kwetsbaarheid gemanipuleerd. Vervolgens 

werden de attitude, gedragsovertuigingen, gedragsintentie en waargenomen 

overtuigingskracht gemeten om de effectiviteit van het frame te bepalen. Ook werd de 

objectieve kwetsbaarheid van de proefpersonen en hun omgeving en de verwerkingswijze van 

de tekst gemeten. Doordat de manipulatie van de waargenomen kwetsbaarheid echter niet 

geslaagd was, konden de hypothesen niet getoetst worden. Wel bleek dat in sommige gevallen 

het framesoort of de verschillende vormen van kwetsbaarheid (tekstueel gemanipuleerde, 

objectieve, en/of gerapporteerde kwetsbaarheid) invloed had op de gedragsovertuiging, 

waargenomen overtuigingskracht, gedragsintentie en verwerkingswijze, maar er trad in geen 

van de gevallen een interactie op tussen framesoort en (waargenomen) kwetsbaarheid. 

Vervolgonderzoek moet uitwijzen de gevonden resultaten veroorzaakt werden door het 

mislukken van de manipulatie van de waargenomen kwetsbaarheid of dat de waargenomen 

kwetsbaarheid van de lezer én zijn omgeving daadwerkelijk geen invloed heeft op de 

effectiviteit van framing in de gezondheidscommunicatie. 
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Aanleiding 

‘Handen wassen is essentieel voor een gezond huishouden. Zet Dettol vloeibare handzeep in 

uw keuken en badkamer om de verspreiding van bacteriën tegen te gaan’ (Dettol, z.d.). 

‘Met het bevolkingsonderzoek kan eerder ontdekt worden of iemand borstkanker heeft. 

Hierdoor is de kans groter dat de behandeling succes heeft’ (RIVM, z.d.). ‘Eet minder rood en 

bewerkt vlees, om je risico op darmkanker niet te verhogen’ (WKOF, z.d.). 

In het dagelijks leven zijn dit soort berichten overal te vinden: in reclames op tv, op 

etiketten in de supermarkt, op billboards langs de snelweg en in de krant. Framing, het 

presenteren van dezelfde informatie als winst of een verlies, is een strategie die vaak in de 

gezondheidscommunicatie wordt toegepast, en uit verschillende studies is gebleken dat het 

gebruik van framing de overtuigingskracht van gezondheidsberichten zo kan beïnvloeden dat er 

gedragsveranderingen ontstaan die weken, tot zelfs maanden kunnen blijven voortduren 

(Gerend & Sheperd, 2007; Updegraff & Rothman, 2013). Het bekendste voorbeeld van framing 

in de gezondheidscommunicatie is gericht op roken. Zo wordt er al jaren op sigarettenpakjes 

‘Roken is dodelijk’ vermeld, een goed voorbeeld van een verliesframe. ‘Stoppen met roken 

verkleint de kans op longkanker’ is een voorbeeld van het gebruik van een winstframe op een 

sigarettenpakje. Hoewel het al bewezen is dat het gebruik van framing de effectiviteit van een 

bericht kan bevorderen, is het nog niet duidelijk welk framesoort het meeste effect geeft: een 

winst- of een verliesframe. Uit eerdere onderzoeken is gebleken dat op deze vraag geen 

eenduidig antwoord gegeven kan worden. Zo blijkt bijvoorbeeld dat winstframes overtuigender 

zijn dan verliesframes, wanneer het bericht gericht is op preventie van ziektes (O’Keefe & 

Jensen, 2006). In een ander onderzoek daarentegen bleken verliesframes juist effectiever te 

zijn, gemodereerd door risicogedrag en motivatie van de lezer (Gerend & Sheperd, 2007). 

Hoewel er dus al veel onderzoek is gedaan naar framing, is het nog niet duidelijk welke 

factoren de effectiviteit van een frame in de gezondheidscommunicatie kunnen beïnvloeden. 

Het huidige onderzoek is er daarom op gericht om meer inzicht te krijgen in de factoren die 

invloed hebben op de effectiviteit van een frame, in het bijzonder in de rol die de 

kwetsbaarheid van de ontvanger bij het onderwerp van het bericht speelt in de effectiviteit van 

het gebruikte frame. 
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Theoretisch kader 

Zo goed als ieder bericht in de gezondheidscommunicatie dat gericht is op de uitkomsten van 

een bepaald gedrag, maakt gebruik van framing. Het gebruik van framing in de 

gezondheidscommunicatie is daarom ook een onderwerp dat veel onderzocht wordt (Gallagher 

& Updegraff, 2012). Een winstframe is gericht op de voordelige gevolgen van gezond gedrag, 

terwijl een verliesframe zich focust op de nadelige gevolgen van ongezond gedrag (Van ’t Riet 

et al., in press). Hierboven werd al besproken dat het frame van een bericht over 

gezondheidscommunicatie invloed kan hebben op de effectiviteit van het bericht (Updegraff & 

Rothman, 2013). Het is echter nog niet duidelijk onder welke voorwaarden (zoals 

omstandigheden, kenmerken van het bericht en de ontvanger, etc.), welk frame het meest 

effectief is: een winst- of verliesframe (Updegraff & Rothman, 2013). Verliesframes blijken 

bijvoorbeeld effectiever dan winstframes voor een folder waarin borstzelfonderzoek 

aangemoedigd werd (Meyerowitz & Chaiken, 1987) of het laten vaccineren tegen het HPV-virus 

(Gerend & Sheperd, 2007). Het gebruik van winstframes blijkt juist effectiever dan het gebruik 

van verliesframes onder vrouwen in een folder waarin het gebruik van zonnebrandcrème 

gestimuleerd wordt (Rothman, Salovey, Antone, Keough, & Martin, 1993).  

Er zijn veel factoren die invloed hebben op de effectiviteit van een frame, zoals 

inhoudelijke kenmerken van het bericht (bijvoorbeeld of het over preventie- of detectiegedrag 

gaat), maar ook situationele, demografische en individuele kenmerken (Wansink & Pope, 2014). 

Met situationele kenmerken wordt de context waarin het bericht geplaatst is, bedoeld. 

Demografische kenmerken zijn achtergrondkenmerken op groepsniveau, zoals geslacht, leeftijd 

of nationaliteit, terwijl de individuele kenmerken voor ieder individu kunnen verschillen, zoals 

de attitude ten opzichte van een onderwerp. Door verschillen in al deze factoren kan het per 

bericht verschillen welk frame effectiever is: een winst- of een verliesframe (Wansink & Pope, 

2014).   

In het reeds gedane onderzoek naar moderatoren van de effectiviteit van framing zijn 

twee hoofdlijnen te onderscheiden: ze richten zich ofwel op het afstemmen van het frame van 

het bericht op de motivatie van de ontvanger, ofwel op het afstemmen van het frame op hoe 

de ontvanger van het bericht de risico’s en onzekerheden van het gedrag dat in het bericht 

genoemd wordt ervaart (Updegraff & Rothman, 2013). Afstemmen op motivatie houdt in dat 

wanneer de ontvanger bijvoorbeeld qua stemming en/of persoonlijkheid positief is ingesteld, 
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een winstframe effectiever zou zijn en bij een negatieve stemming en/of persoonlijkheid een 

verliesframe effectiever zou zijn. 

Op het gebied van framing en risico’s is de Prospect Theorie een belangrijk uitgangspunt 

geweest. De Prospect Theorie stelt in het algemeen namelijk dat mensen geen risico willen 

nemen als er winst te behalen valt en juist risico nemen zodra er kans is op verlies (Tversky & 

Kahneman, 1981). Zij vroegen hun participanten om zich voor te stellen dat er een 

verschrikkelijke Aziatische ziekte zou uitbreken. Als er niks gedaan wordt, zullen er 600 mensen 

aan sterven. De participanten moesten vervolgens kiezen tussen twee behandelprogramma’s. 

De programma’s voor de participanten in de conditie met een winstframe luidden: Of A: 200 

mensen zullen gered worden, of B: er is 1/3 kans dat 600 mensen gered zullen worden en 2/3 

kans dat niemand gered zal worden. De programma’s voor de participanten in de conditie met 

een verliesframe luidden: Of A: 400 mensen zullen overlijden, of B: er is 1/3 kans dat niemand 

zal overlijden en 2/3 kans dat 600 mensen zullen overlijden. Hoewel programma A en 

programma B in beide gevallen dezelfde uitkomsten gaven (als er 200 mensen gered worden, 

zullen er automatisch 400 overlijden), bleken de participanten voor programma A te kiezen 

wanneer het bericht in een winstframe gepresenteerd werd, terwijl programma B de voorkeur 

had van de participanten wanneer de uitkomsten in een verliesframe gepresenteerd werd 

(Tversky & Kahneman, 1981; Van ’t Riet et al., in press). Dit suggereert dat mensen meer risico 

zoeken zodra de uitkomst van een keuze geformuleerd is als een verlies (400 mensen zullen 

overlijden) en dat men risico’s juist uit de weg gaat zodra de uitkomst van een keuze gericht is 

op winst (200 mensen zullen gered worden).  

Toegepast op de gezondheidscommunicatie betekent dit dat gedrag dat veel risico met 

zich meebrengt, zoals detectiegedrag waarbij men niet weet wat de uitkomst zal zijn van een 

onderzoek, het effectiefst gestimuleerd zou worden door middel van een verliesframe. 

Preventiegedrag zou juist het effectiefst worden aangemoedigd met een winstframe, omdat 

gedrag dat erop gericht is om te voorkomen ziek te worden, als minder risicovol wordt ervaren 

(Rothman & Salovey, 1997). De folder over zonnebrandcrème dat hierboven genoemd wordt, is 

een voorbeeld van een bericht gericht op preventiegedrag, waarbij een winstframe dus 

effectiever zou zijn dan een verliesframe, in lijn met de resultaten van Rothman et al. (1993). 

Het borstzelfonderzoek  is juist gericht op detectie, wat verklaart waarom uit de resultaten van 

Meyerowitz en Chaiken (1987) bleek dat verliesframes effectiever waren dan winstframes. 

Maar de resultaten van Rothman en Salovey (1997) blijken niet altijd overeen te komen met 
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andere onderzoeken. In het onderzoek dat hierboven werd besproken over HPV-vaccinatie van 

Gerend en Sheperd (2007) bleek namelijk dat verliesframes effectiever waren, terwijl vaccinatie 

gericht is op preventie van een ziekte. 

  

Risico 

Uit het bovenstaande blijkt dat het risico dat de ontvanger van het bericht loopt als gevolg van 

het beschreven gedrag, vaak als cruciaal onderdeel, namelijk als moderator, wordt gezien van 

de effectiviteit van een frame (Updegraff & Rothman, 2013). Met andere woorden: de 

effectiviteit van het gebruikte frame wordt dus onder andere beïnvloed door het risico dat de 

ontvanger loopt en kan zelfs bepalen welk soort frame in dat geval effectiever is: een winst- of 

verliesframe. Het aspect risico wordt echter op vele manieren geconceptualiseerd, waardoor de 

resultaten niet met elkaar te vergelijken zijn (Van ’t Riet et al., in press). Zo onderzoekt Covey 

(2014) bijvoorbeeld het waargenomen risico van de lezer om het beschreven gedrag uit te 

voeren. En valt de mate van betrokkenheid van de lezer bij het onderwerp (Millar & Millar, 

2000) ook nog onder een vorm van risico? 

Hwang, Cho, Sands en Jeong (2012) onderscheiden twee van de meest onderzochte 

conceptualisaties van risico: waargenomen effectiviteit en waargenomen kwetsbaarheid.  

Waargenomen effectiviteit betekent de mate waarin de ontvanger denkt dat een 

bepaald preventiegedrag effectief is om negatieve gevolgen voor de gezondheid te voorkomen. 

In hoeverre denkt de ontvanger bijvoorbeeld dat een bepaalde vaccinatie ervoor zorgt dat hij 

minder risico loopt om die ziekte te krijgen? Apanovitch, McCarthy en Salovey (2003) hebben 

gemeten of de waargenomen effectiviteit het effect van framing modereert. Hun experiment 

bestond uit vier gefilmde educatieprogramma’s die gericht waren op het motiveren van 

vrouwen uit etnische minderheden met een laag inkomen om zich te laten testen op HIV. Van 

die vier video’s bevatten er twee een winstframe en de andere twee een verliesframe. 480 

vrouwen tussen de 18 en 50 jaar werden willekeurig ingedeeld om één van die vier video’s te 

bekijken. Zes maanden later werden zij telefonisch of face to face geïnterviewd door de 

onderzoekers. Uit de resultaten bleek dat bij een hoge waargenomen effectiviteit een 

winstframe effectiever was dan een verliesframe en bij een lage waargenomen effectiviteit 

bleken de verliesframes juist iets meer effect hebben, alleen was dat verschil niet significant.  

De andere vorm van risico, waargenomen kwetsbaarheid, geeft aan in welke mate de 

ontvanger denkt vatbaar te zijn voor een slechte gezondheid (Hwang et al., 2012). Hierbij gaat 
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het dus niet om de werkelijke kans op negatieve gezondheidsuitkomsten, maar is de perceptie 

van de ontvanger leidinggevend. Denkt een kettingroker bijvoorbeeld ook echt dat hij meer 

risico loopt op longkanker? Of denkt iemand die heel af en toe op een feestje en sigaret rookt 

dat hij zeer waarschijnlijk longkanker gaat krijgen? 

Er zijn al verschillende onderzoeken uitgevoerd waarin waargenomen kwetsbaarheid 

wordt gecombineerd met framing. Zo hebben Gallagher, Updegraff, Rothman en Sims (2011) 

een experiment afgenomen onder 355 vrouwen die veertig jaar of ouder waren en geen 

voorgeschiedenis hadden met borstkanker. Zij kregen een video te zien over het belang van 

mammografie. De ene helft kreeg deze video met een winstframe te zien en de andere helft 

met een verliesframe. Na 3 maanden werden alle vrouwen gevraagd of zij een mammogram 

hadden laten uitvoeren. Uit de resultaten bleek dat vrouwen met een hoge waargenomen 

kwetsbaarheid voor borstkanker (de kwetsbaarheid is dus puur subjectief, de waargenomen 

kwetsbaarheid was hoog bij vrouwen die het gevoel hadden dat zij ooit borstkanker zouden 

krijgen in hun leven) eerder een mammogram te laten maken na het zien van een bericht met 

een verliesframe, dan na het zien van een bericht met een winstframe.  

Zowel een lage waargenomen effectiviteit, als een hoge waargenomen kwetsbaarheid 

(beide gerelateerd aan een hoog risico), kunnen dus leiden tot een voorkeur voor een 

verliesframe, omdat het in deze gevallen leidt tot een hogere effectiviteit dan het gebruik van 

een winstframe (Van ’t Riet et al., in press). Daarnaast zijn winstframes effectiever bij een hoge 

waargenomen effectiviteit, maar er is nog geen bewijs dat een lage waargenomen 

kwetsbaarheid leidt tot een voorkeur voor een winstframe. 

 

Waargenomen kwetsbaarheid voor de ontvanger én zijn omgeving 

In het huidige onderzoek wordt opnieuw de rol van waargenomen kwetsbaarheid in de 

effectiviteit van framing onderzocht, alleen wordt in dit geval niet alleen de persoonlijke 

waargenomen kwetsbaarheid bedoeld, zoals hierboven beschreven, maar wordt ook de door 

de lezer waargenomen kwetsbaarheid van dierbaren meegerekend. De gedachte hierachter is 

dat de gezondheid van een kind, partner of andere dierbare voor de lezer vaak net zo belangrijk 

is als de eigen gezondheid. In dit onderzoek zal het begrip waargenomen kwetsbaarheid 

daarom worden gedefinieerd als de mate waarin de ontvanger denkt dat hij/zij en/of een 

eerste- of tweedegraads familielid kwetsbaar is voor (de consequenties van) het beschreven 

gedrag. De ontvanger van het bericht heeft een hoge waargenomen kwetsbaarheid bij het 
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onderwerp van het bericht wanneer hij denkt dat hij zelf of een persoon uit zijn naaste 

omgeving (eerstegraads familielid) vatbaar is voor de negatieve consequenties van het 

beschreven gedrag.  

 

Verwerkingswijze 

Uit het Elaboration Likelihood Model (Petty & Cacioppo, 1986) blijkt bovendien dat een hoge 

(waargenomen) kwetsbaarheid van de ontvanger van een bericht kan leiden tot een verwerking 

van het bericht via de centrale route, gekoppeld aan een hoge mate van elaboratie. In dat geval 

zou een verliesframe effectiever zijn dan een winstframe, omdat een verliesframe als een 

sterker argument wordt gezien dan een winstframe. Een lage (waargenomen) kwetsbaarheid 

van de ontvanger van een bericht zal er juist voor zorgen dat de lezer minder gaat elaboreren 

en het bericht dus via de perifere route van het ELM zal worden verwerkt. In dat geval zou een 

winstframe juist effectiever zijn, omdat dit leidt tot een positieve perifere cue.  

 

Onderzoeksvraag en hypothesen 

Het bovenstaande resulteert in de volgende onderzoeksvraag: 

 In hoeverre heeft de waargenomen kwetsbaarheid van de ontvanger en zijn directe 

omgeving ten opzichte van het onderwerp van een bericht invloed op de effectiviteit van 

framing van een bericht in de gezondheidscommunicatie? 

De effectiviteit van framing zal bestaan uit vier aspecten, gebaseerd op de 

determinanten van gedrag uit de Theory of Planned Behaviour (Ajzen, 1986): attitude, 

gedragsovertuigingen, gedragsintentie. Bovendien zal de waargenomen overtuigingskracht van 

de tekst ook onderdeel zijn  van de effectiviteit, dit aspect wordt naast de hierboven genoemde 

determinanten van gedrag ook vaak gebruikt om de effectiviteit van een bericht te bepalen 

(Dillard, Weber & Vail, 2007).  

Daarnaast zal meegenomen worden of de ontvanger zelf of zijn eerste- of tweedegraads 

familie daadwerkelijk getroffen is door de ziekte, in de vorm van de daadwerkelijke, objectieve 

kwetsbaarheid van de ontvanger van het bericht. De ontvanger kan namelijk het gevoel hebben 

dat hij of zijn omgeving kwetsbaar is voor het beschreven gedrag, maar dat hoeft in 

werkelijkheid niet zo te zijn. Ook zal de verwerkingswijze van de tekst door de lezer volgens het 

Elaboration Likelihood Model (Petty & Cacioppo, 1986) meegenomen worden om uitspraken te 
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kunnen doen over de eventuele invloed van verwerkingswijze op de effectiviteit van 

verschillende frames.  

De verwachting is, in overeenstemming met de resultaten van eerdere onderzoeken 

over individuele waargenomen kwetsbaarheid, dat verliesframes het meest effectief zullen zijn 

bij mensen met een hoge waargenomen kwetsbaarheid bij het onderwerp van het bericht 

(H1a). Daarnaast is ook de verwachting dat winstframes het meest effectief zullen zijn bij 

mensen met een lage waargenomen kwetsbaarheid (H1b), omdat zij waarschijnlijk minder 

zullen elaboreren. Volgens Meyers-Levy en Maheswaran (2004) zou bij een lage persoonlijke 

relevantie, wat misschien veroorzaakt kan worden door een lage waargenomen kwetsbaarheid, 

een winstframe namelijk effectiever zijn dan een verliesframe. Dit sluit aan bij het ELM (Petty & 

Cacioppo, 1986) dat hierboven besproken is die stelt dat mensen met een lage waargenomen 

kwetsbaarheid minder gaan elaboreren, oftewel de boodschap minder bewust (minder via de 

centrale route) gaan verwerken, waardoor een winstframe het meest effectief zal zijn (H2a), 

terwijl de boodschap juist erg bewust (via de centrale route) zal worden verwerkt bij een hoge 

waargenomen kwetsbaarheid, waardoor dat geval een verliesframe het meest effectief zal zijn 

(H2b).   

 

Relevantie 

Van ’t Riet et al. (in press, p. 21) stellen dat onderzoekers klein moeten denken en zorgvuldig 

alle relevante onderliggende psychologische processen moeten onderzoeken die optreden 

wanneer mensen worden blootgesteld aan geframede gezondheidsberichten. Om een goed 

beeld te krijgen van  de werking van winst- en verliesframes en de onderliggende processen, zal 

er dus stap voor stap onderzoek gedaan moeten worden, om steeds weer een puzzelstukje op 

de goede plek te kunnen leggen. Door zorgvuldig te controleren dat alleen het frame van het 

bericht gemanipuleerd wordt en ervoor te zorgen dat het bericht in alle andere opzichten (zoals 

inhoud en woordgebruik) hetzelfde blijft, kunnen eventuele gevonden resultaten daadwerkelijk 

toegeschreven worden aan de manipulaties van de berichten. Op deze manier kan het 

onderzoek dan een puzzelstukje toevoegen aan de grote puzzel over winst- en verliesframes en 

daarmee een bijdrage leveren aan een kennisvermeerdering hierover.  

Bovendien is de praktische relevantie erg groot. Het is namelijk van groot belang dat 

gezondheidscommunicatie effectief is. Goede voorlichting over gezond gedrag draagt namelijk 
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bij aan een gezondere samenleving. Inzicht in welke factoren een bericht in welke situatie 

effectief maken, is daarvoor essentieel.          
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Methode 

Materiaal 

In het huidige onderzoek is geprobeerd om het framesoort (winst vs. verlies) dat gebruikt werd 

in de tekst over eten volgens de Schijf van Vijf ter preventie van hart- en vaatziekten en de 

waargenomen kwetsbaarheid van de lezer en zijn omgeving (hoog vs. laag) te manipuleren. Er 

is bewust gekozen voor een tekst over preventiegedrag, omdat de onderzoeken waarop de 

huidige hypothese gebaseerd is, ook gericht waren op preventie. Hierdoor zullen de resultaten 

beter met elkaar te vergelijken zijn.  

De onafhankelijke variabele framesoort is gemanipuleerd door twee versies van een 

bestaande tekst te maken: een versie met een winstframe en een versie met een verliesframe. 

Daarbij zijn beide berichten zo gelijk mogelijk gehouden. Alle positieve gevolgen van eten 

volgens de Schijf van Vijf in het winstframe werden vervangen voor negatieve gevolgen van het 

afwijken van de Schijf van Vijf in het verliesframe en andersom. Door bovendien zin voor zin 

antoniemen te gebruiken, zijn de teksten inhoudelijk en qua woordenaantal zo gelijk mogelijk 

gebleven. Een voorbeeldzin in het winstframe is: ‘Wanneer je eet volgens de Schijf van Vijf, zorg 

je goed voor je hart en bloedvaten’, in het verliesframe luidde deze zin: ‘Wanneer je afwijkt van 

de Schijf van Vijf, zorg je slecht voor je hart en bloedvaten’. Zie de bijlage voor de complete 

winst- en verliesframes.  

Daarnaast is met het materiaal ook geprobeerd om de waargenomen kwetsbaarheid 

van de lezer en/of zijn omgeving te manipuleren door middel van het geven van een kans in de 

vorm van een percentage om kwetsbaar te zijn voor het onderwerp van de tekst, namelijk hart- 

en vaatziekten. Deze onafhankelijke variabele zal met tekstueel gemanipuleerde kwetsbaarheid 

aangeduid worden. De manipulatie bestond uit een alinea die aan het begin van de tekst is 

toegevoegd. In de conditie met de hoge tekstueel gemanipuleerde kwetsbaarheid werd verteld 

dat hart- en vaatziekten steeds meer onder jonge mensen voorkomt. Zo’n 20% van alle 

patiënten die lijden aan een hart- of vaatziekte is jonger dan 30 jaar. In de conditie met de lage 

tekstueel gemanipuleerde kwetsbaarheid werd verteld dat hart- en vaatziekten vrijwel alleen 

op hoge leeftijd voorkomen. Slechts 2% van alle patiënten met een hart- of vaatziekte is jonger 

dan 30 jaar (Meyers-Levy & Maheswaran, 2004). Er werd verwacht dat proefpersonen uit de 

conditie met een hoge tekstueel gemanipuleerde kwetsbaarheid een hogere waargenomen 

kwetsbaarheid zouden hebben dan de proefpersonen uit de conditie met een lage tekstueel 

gemanipuleerde kwetsbaarheid. 
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Proefpersonen 

Er hebben 153 personen deelgenomen aan het experiment. Hiervan zijn 21 respondenten 

afgevallen, omdat zij niet binnen de doelgroep van het onderzoek vielen. Één persoon was 

jonger dan 18 jaar en 20 personen bleken niet binnen de doelgroep van de tekstueel 

gemanipuleerde kwetsbaarheid te passen, omdat zij zelf ouder waren dan 30 jaar en geen 

eerste- of tweedegraads familieleden hadden die 30 jaar of jonger waren. Hierdoor was de 

manipulatie niet op hen van toepassing, omdat de manipulatie specifiek over personen onder 

de 30 jaar ging. 

Na selectie bleven er 132 proefpersonen over. Zij zijn door Qualtrics op aselecte wijze 

verdeeld over de vier condities: 30 proefpersonen in de conditie met een hoge tekstueel 

gemanipuleerde kwetsbaarheid gecombineerd met een winstframe, 34 proefpersonen in de 

conditie met een hoge tekstueel gemanipuleerde kwetsbaarheid gecombineerd met een 

verliesframe, 33 in de conditie met een lage tekstueel gemanipuleerde kwetsbaarheid 

gecombineerd met een winstframe en 35 proefpersonen in de conditie met een lage tekstueel 

gemanipuleerde kwetsbaarheid gecombineerd met een verliesframe. De variatie in aantallen 

tussen de conditiegroepen is veroorzaakt door selectie van de proefpersonen die hierboven 

beschreven is.  

Van de 132 proefpersonen waren er 54 man (40.9%) en 78 vrouw (59.1%) en de 

gemiddelde leeftijd bedroeg 27.61 jaar, met een range van 18 tot 54 jaar (SD = 9.39). Het 

opleidingsniveau varieerde van vmbo tot WO, waarvan WO het meest frequent was (43.90 %). 

27 proefpersonen waren zelf ouder dan 30, maar wel een eerste- of tweedegraadsfamilielid 

hadden die 30 jaar of jonger waren, waardoor de manipulatie van de waargenomen 

kwetsbaarheid ook op hen van toepassing was. 

Uit de X²-toets tussen de vier condities en de variabelen opleidingsniveau (χ² (18) = 

15.36, p = .637) en geslacht (χ² (3) = 4.35, p = .226), bleek er geen verband te bestaan. Uit een 

eenweg variantie-analyse van conditie op leeftijd, bleek geen significant hoofdeffect voor 

conditie (F (3, 128) < 1, p = .912). Hieruit kan geconcludeerd worden dat er geen significante 

verschillen waren tussen de proefpersonen in de vier condities wat betreft de variabelen 

opleidingsniveau, geslacht en leeftijd. 
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Onderzoeksontwerp 

Het experiment had de vorm van een 2 (winst- vs. verliesframe) x 2 (hoge vs. lage tekstueel 

gemanipuleerde kwetsbaarheid) tussenproefpersoon ontwerp. De proefpersonen zijn verdeeld 

over vier condities: een tekst met een winstframe waarbij de lezers een hoge tekstueel 

gemanipuleerde kwetsbaarheid bij het onderwerp hadden, een tekst met een winstframe 

waarbij de lezers een lage tekstueel gemanipuleerde kwetsbaarheid bij het onderwerp hadden, 

een tekst met een verliesframe waarbij de lezers een hoge tekstueel gemanipuleerde 

kwetsbaarheid bij het onderwerp hadden en een tekst met een verliesframe waarbij de lezers 

een lage tekstueel gemanipuleerde kwetsbaarheid bij het onderwerp hadden.  

 

Instrumentatie 

Om de hypothesen te toetsen, is er een online experiment uitgevoerd. Het experiment bestond 

uit een tekst uit de gezondheidscommunicatie over eten volgens de Schijf van Vijf, gevolgd door 

een vragenlijst waarin de manipulatiechecks van het framesoort en de waargenomen 

kwetsbaarheid en de afhankelijke variabelen attitude, gedragsovertuigingen en gedragsintentie 

van de lezer ten opzichte van het beschreven gedrag, de waargenomen overtuigingskracht van 

de tekst, de verwerkingswijze van de tekst door de lezer en de objectieve kwetsbaarheid van de 

lezer en zijn omgeving gemeten werden.  

Na het lezen van de tekst over de Schijf van Vijf werden er allereerst twee 

manipulatiechecks uitgevoerd om te controleren of de manipulaties van de frames en de 

waargenomen kwetsbaarheid goed uitgevoerd waren. Voor de manipulatiecheck van de frames 

moesten de proefpersonen op een 7-punts semantische differentiaalschaal voor drie items 

aangeven waar zij de nadruk van het bericht op vonden liggen: ‘winst-verlies’, ‘nadelen-

voordelen’ en ‘positieve gevolgen-negatieve gevolgen (Hwang, Cho, Sands & Jeong, 2012). Na 

het ompolen van de items één (winst-verlies) en drie (positieve gevolgen-negatieve gevolgen), 

was betrouwbaarheid van de manipulatiecheck van de frames, bestaande uit drie items, goed: 

α = .82. 

De manipulatiecheck om te controleren of de tekstueel gemanipuleerde kwetsbaarheid 

zou leiden tot een verschil in waargenomen kwetsbaarheid bestond uit vier stellingen die op de 

een 7-punts Likertschaal (1=helemaal mee oneens, 7=helemaal mee eens) beantwoord 

moesten worden. Voorbeelden van stellingen waren ‘Ik ben erg bang dat ik een hart- of 

vaatziekte krijg’ en ‘Ik ben erg bang dat een eerst- of tweedegraads familielid van mij een hart- 
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of vaatziekte krijgt’. Voor alle stellingen, zie de bijlage. De betrouwbaarheid van de gehele 

manipulatiecheck van de waargenomen kwetsbaarheid van de lezer en zijn omgeving, 

bestaande uit vier items, was goed: α = .86. Ook de betrouwbaarheid van de manipulatiecheck 

van de waargenomen kwetsbaarheid van de lezer zelf (alleen item 1 en 3, zie de bijlage) en de 

betrouwbaarheid van de waargenomen kwetsbaarheid door de lezer over zijn omgeving (alleen 

item 2 en 4, zie de bijlage), waren goed: respectievelijk α = .80 en α = .81. 

De operationalisatie van de attitude van de lezer ten opzichte van eten volgens de Schijf 

van Vijf is afgeleid van Fishbein & Ajzen (1975) en werd gemeten door middel van een 7-punts 

semantische differentiaalschaal met de stelling ‘Eten volgens de Schijf van Vijf is…’ met de vijf 

items ‘verstandig-onverstandig’, ‘lekker-vies’, ‘plezierig-onplezierig’, ‘belangrijk-onbelangrijk’ en 

‘negatief-positief’. De items ‘verstandig-onverstandig’, ‘lekker-vies’ en ‘plezierig-onplezierig’ 

werden omgepoold, waarna de betrouwbaarheid van de attitude van de lezer ten opzichte van 

gezond eten, bestaande uit vijf items, goed was: α = .85.  

Vervolgens werden de gedragsovertuigingen van de proefpersoon en opzichte van de 

eten volgens de Schijf van Vijf gemeten. Dit werd opnieuw gemeten op een 7-punts 

semantische differentiaalschaal met de stelling ‘Eten volgens de Schijf van Vijf…’, waarop de 

respondent moest antwoorden op vier items: ‘is moeilijk – is makkelijk’, ‘kost veel discipline – 

kost weinig discipline’ ‘kost veel tijd – kost weinig tijd’ en ‘is duur – is goedkoop’. De 

betrouwbaarheid van de gedragsovertuigingen, bestaande uit vier items, was adequaat α = .77.  

De gedragsintentie van de lezer ten opzichte van eten volgen de Schijf van Vijf bestond 

uit vijf stellingen die op een 7-punts Likertschaal (1 = helemaal mee oneens, 7 = helemaal mee 

eens) beantwoord moesten worden. Voorbeelden van stellingen waren: ‘Ik ga meer volgens de 

Schijf van Vijf eten’ en ‘Ik ga minder alcohol drinken’. Voor alle stellingen, zie de bijlage. Item 

drie (Ik ga mijn eetpatroon niet aanpassen) werd omgepoold, waarna de betrouwbaarheid van 

de gedragsintentie, bestaande uit vijf items en na verwijdering van item drie, matig was: α = 

.67. Vanwege beknoptheid van de rapportage wordt deze schaal samengenomen. 

De waargenomen overtuigingskracht van de tekst werd gemeten door middel van een 7-

punts semantische differentiaalschaal waarop de proefpersonen naar aanleiding van de stelling 

‘Ik vond de tekst…’ konden antwoorden op de vier items ‘overtuigend-niet overtuigend’, ‘niet 

dwingend-dwingend’, ‘onlogisch-logisch’ en ‘geloofwaardig-ongeloofwaardig’ (Dillard, Weber & 

Vail, 2007). De items ‘overtuigend-niet overtuigend’ en ‘geloofwaardig-ongeloofwaardig 

werden omgepoold, waarna de betrouwbaarheid van de waargenomen overtuigingskracht, 
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bestaande uit drie items na verwijdering van item 2 (niet dwingend-dwingend), adequaat was: 

α = .74. 

Vervolgens werd de verwerkingswijze van de tekst door de lezer gemeten. De 

operationalisatie hiervan is afgeleid van Griffin, Neuwirth, Giese en Dunwoody (2002) en 

vertaald naar het Nederlands. Er moesten vijf stellingen op een 7-punts Likertschaal (1 = 

helemaal mee oneens, 7 = helemaal mee eens) beantwoord worden. Voorbeelden van 

stellingen waren: ‘Toen ik deze tekst over hart- en vaatziekten las, ben ik er goed over na gaan 

denken’ en ‘Wanneer ik actie moet ondernemen ten opzichte van hart- en vaatziekten, vind ik 

het fijn om zoveel mogelijk standpunten tot mijn beschikking te hebben’. Voor alle stellingen, zie 

de bijlage. De betrouwbaarheid van de verwerkingswijze van de tekst door de lezer, bestaande 

uit vijf items was, na verwijdering van item vijf (Ik heb het grootste gedeelte van de tekst 

gelezen, ook al sloot het misschien niet helemaal aan bij mijn perspectief), nog steeds slecht: α = 

.46. Daarom is alleen item 1 (Toen ik deze tekst over hart- en vaatziekten las, ben ik er goed 

over na gaan denken) gebruikt voor het analyseren van de resultaten, omdat dit item het beste 

aansloot bij de definitie van het concept verwerkingswijze dat in het theoretisch kader 

genoemd wordt.  

Tot slot werden de demografische gegevens leeftijd, geslacht en opleidingsniveau 

gemeten en de controlevariabele objectieve kwetsbaarheid. De controlevariabele is opgesplitst 

in de objectieve kwetsbaarheid van de lezer zelf, die gemeten werd door middel van de vraag 

‘Heeft u een hart- of vaatziekte (gehad)?’ die beantwoord kon worden met ‘ja’ of ‘nee’, en de 

objectieve kwetsbaarheid van de omgeving van de lezer, gemeten door de vraag ‘Heeft een 

eerste- of tweedegraads familielid van u een hart- of vaatziekte (gehad)?’ ook te beantwoorden 

met ‘ja’ of ‘nee’. Bij beide vragen werd duidelijke uitleg gegeven wat onder eerste- of 

tweedegraads familie behoort: ‘Tot eerstegraads familie behoort iedereen waar je een directe 

bloedband mee hebt, dus je ouders en (eventuele) kinderen. Broers en zussen of grootouders zijn 

tweedegraads familie, omdat je bloedband met hun via je ouders loopt’. Proefpersonen die 

hadden ingevuld dat zij ouder dan 30 jaar waren, kregen nog een extra vraag, om te 

controleren of de manipulatie van de waargenomen kwetsbaarheid wel op hen van toepassing 

was. Er werd gevraagd: ‘Heeft u een eerste- of tweedegraads familielid dat jonger dan 30 jaar 

is?’, wat beantwoord kon worden met ‘ja’ of ‘nee’. 
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Procedure 

Alle proefpersonen hebben individueel de online vragenlijst ingevuld. Hierdoor kwamen zij 

tijdens het invullen niet met elkaar in aanraking en hebben ze elkaar dus niet kunnen 

beïnvloeden. De link naar de online vragenlijst is verspreid via email, Whatsapp en Facebook, 

waarbij de proefpersonen zowel individueel als in groepen zijn benaderd met de vraag of ze 

mee wilden helpen met een afstudeeronderzoek. Aan de deelname was geen beloning of prijs 

verbonden. De vragenlijst werd geopend door middel van een korte instructie waarin werd 

uitgelegd wat er van de respondent verwacht werd en dat ze door deel te nemen toestemming 

geven voor het gebruik van hun data in dit onderzoek. Er werd gevraagd om de tekst rustig 

door te lezen, waarna er een aantal vragen beantwoord moesten worden. Daarbij werd 

benadrukt dat de antwoorden op persoonlijke mening berusten, dus dat er geen goede of foute 

antwoorden zijn. Het doel van het onderzoek werd niet in de instructie vermeld, enkel dat het 

bijdraagt aan een masterscriptie. Na de korte instructie kregen alle proefpersonen een tekst uit 

de gezondheidscommunicatie, waarin een winst- dan wel verliesframe was verwerkt en de 

tekstuele gemanipuleerde kwetsbaarheid werd gevarieerd. Na het lezen van de tekst, werden 

alle proefpersonen gevraagd om dezelfde vragenlijst in te vullen, die hierboven beschreven is. 

In de afsluiting werden de proefpersonen bedankt voor hun deelname en werd er vermeld dat 

niet alle informatie in de tekst op waarheid berust.  

De dataverzameling heeft plaatsgevonden in december 2016. Gemiddeld waren 

proefpersonen ongeveer zeven minuten bezig met het lezen van de tekst en invullen van de 

vragen. Voor zover te controleren zijn er geen storende factoren geweest die de resultaten van 

het onderzoek hebben beïnvloed. 

  

Statistische toetsing 

Om uit de verzamelde data conclusies te kunnen trekken wat betreft de rol van de 

kwetsbaarheid van de lezer en zijn omgeving in de effectiviteit van winst- en verliesframes, zijn 

er tweeweg ANOVA’s uitgevoerd voor de manipulatiechecks van het framesoort en de 

tekstueel gemanipuleerde kwetsbaarheid en de variabelen attitude, gedragsovertuigingen, 

gedragsintentie, waargenomen overtuigingskracht van de tekst en verwerkingswijze van de 

tekst door de lezer. Daarnaast zijn er ook  tweeweg ANOVA’s uitgevoerd voor de afhankelijke 

variabelen attitude, gedragsovertuigingen, gedragsintentie, waargenomen overtuigingskracht 

van de tekst en verwerkingswijze van de tekst door de lezer om de rol van de objectieve 
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kwetsbaarheid van de lezer en zijn omgeving in de effectiviteit van winst- en verliesframes te 

bepalen. In het tweede gedeelte van de analyses werd de tekstueel gemanipuleerde 

kwetsbaarheid namelijk vervangen door de controlevariabele objectieve kwetsbaarheid van de 

lezer en/of zijn omgeving. De proefpersonen werden in twee groepen ingedeeld: objectieve 

kwetsbaarheid voor jezelf en/of je omgeving (ten minste één keer ‘Ja’ geantwoord op de 

vragen die objectieve kwetsbaarheid meten), dit werd gezien als een hoge objectieve 

kwetsbaarheid en geen objectieve kwetsbaarheid voor zowel jezelf als je omgeving (twee keer 

‘Nee’ als antwoord op de vragen), dit werd gezien als een lage objectieve kwetsbaarheid. 

Gecombineerd met het verschil in frames, ontstonden er zo vier nieuwe condities: 40 personen 

hadden een winstframe gelezen en bleken een hoge objectieve kwetsbaarheid te hebben, 23 

personen hadden een winstframe gelezen en bleken een lage objectieve kwetsbaarheid te 

hebben, 39 personen hadden een verliesframe gelezen en bleken een hoge objectieve 

kwetsbaarheid te hebben en 30 personen hadden een verliesframe gelezen en bleken een lage 

objectieve kwetsbaarheid te hebben. 

Tot slot zijn de proefpersonen met een mediaan split op basis van hun scores op de 

vragen van de manipulatiecheck van de waargenomen kwetsbaarheid ingedeeld in twee 

groepen: een hoge en een lage gerapporteerde kwetsbaarheid. Acht proefpersonen die precies 

de mediaan als score hadden werden weggelaten uit deze selectie, waarna er 61 proefpersonen 

werden ingedeeld in de conditie met lage gerapporteerde kwetsbaarheid en 63 proefpersonen 

in de conditie met hoge gerapporteerde kwetsbaarheid. Omdat deze selectie onafhankelijk van 

de manipulatie van het framesoort heeft plaatsgevonden, zijn de vier condities die de rol van 

gerapporteerde kwetsbaarheid op de effectiviteit van framing moeten meten niet helemaal 

gelijk: 34 proefpersonen die een winstframe hadden gelezen, hadden een lage gerapporteerde 

kwetsbaarheid, 27 proefpersonen die een verliesframe hadden gelezen, hadden een lage 

gerapporteerde kwetsbaarheid, 24 proefpersonen die een winstframe hadden gelezen, hadden 

een hoge gerapporteerde kwetsbaarheid en 39 proefpersonen die een verlies frame hadden 

gelezen, hadden een hoge gerapporteerde kwetsbaarheid. Om de rol van de gerapporteerde 

kwetsbaarheid van de lezer en zijn omgeving in de effectiviteit van winst- en verliesframes te 

bepalen, zijn er opnieuw tweeweg ANOVA’s uitgevoerd voor de afhankelijke variabelen 

attitude, gedragsovertuigingen, gedragsintentie, waargenomen overtuigingskracht van de tekst 

en verwerkingswijze van de tekst door de lezer.  
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Resultaten 

Manipulatiecheck winst- vs. verliesframe 

Om te toetsen of de manipulatie van het framesoort van de teksten geslaagd was, is er een 

tweeweg ANOVA uitgevoerd. Uit deze analyse van Framesoort en Tekstueel Gemanipuleerde 

Kwetsbaarheid op de manipulatiecheck van het framesoort, bleek er een significant hoofdeffect 

van Framesoort (F (1, 128) = 33.88, p < .001, partiële ƞ² = .21). Proefpersonen die een tekst met 

een winstframe hadden gelezen (M = 4.41, SD = 1.37), bleken hoger te scoren/vonden dat de 

nadruk van de tekst meer op winst lag dan de proefpersonen die een tekst met een 

verliesframe hadden gelezen (M = 3.02, SD = 1.37). Daarnaast bleek er geen significant 

hoofdeffect voor Tekstueel Gemanipuleerde Kwetsbaarheid (F (1, 128) = 1.63, p = .203) en trad 

er geen interactie op tussen Framesoort en Waargenomen Kwetsbaarheid (F (1, 128) < 1). Zie 

tabel 1 voor de gemiddelden en standaarddeviaties van de manipulatiechecks. 

     

Manipulatiecheck waargenomen kwetsbaarheid 

Om te toetsen of de manipulatie van de waargenomen kwetsbaarheid van de lezers en/of hun 

omgeving geslaagd was, is ook hiervoor een tweeweg ANOVA uitgevoerd. Uit deze analyse van 

Framesoort en Waargenomen Kwetsbaarheid op de manipulatiecheck van de waargenomen 

kwetsbaarheid van de lezer en/of zijn omgeving, bleek er geen significant hoofdeffect voor 

waargenomen kwetsbaarheid (F (1, 128) = 3.04, p = .084). Wel bleek er een significant 

hoofdeffect van Framesoort (F (1, 128) = 8.43, p = .004, partiële ƞ² = .06). Proefpersonen die 

een tekst met een winstframe hadden gelezen, bleken zich minder kwetsbaar (M = 3.00, SD = 

1.30) te voelen dan proefpersonen die een tekst met een verliesframe hadden gelezen (M = 

3.65, SD = 1.34). Er trad geen interactie-effect op tussen framesoort en waargenomen 

kwetsbaarheid (F (1, 128) < 1). 

Wanneer de manipulatiecheck van de waargenomen kwetsbaarheid wordt opgedeeld in 

de eigen waargenomen kwetsbaarheid van de lezer en de waargenomen kwetsbaarheid van de 

omgeving van de lezer, blijkt dat ook de manipulatie van de eigen waargenomen kwetsbaarheid 

niet geslaagd is. Er bleek namelijk weer geen significant hoofdeffect voor eigen waargenomen 

kwetsbaarheid  (F (1,128) = 1.08, p = .300). Bovendien bleek er opnieuw een significant 

hoofdeffect van framesoort (F (1, 128) = 6.91, p = .010, partiële ƞ² = .05). Proefpersonen die een 

tekst met een winstframe hadden gelezen, bleken zichzelf minder kwetsbaar (M = 2.66, SD = 

1.40) te voelen dan proefpersonen die een tekst met een verliesframe hadden gelezen (M = 
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3.30, SD = 1.40). Ook trad er weer geen interactie-effect op tussen framesoort en eigen 

waargenomen kwetsbaarheid (F (1, 128) < 1).  

Er bleek wel een significant hoofdeffect voor de waargenomen kwetsbaarheid van de 

omgeving van de lezer (F (1, 128) = 4.36, p = .039, partiële ƞ² = .03), maar dit verband bleek 

tegengesteld aan de verwachting. Proefpersonen die een tekst hadden gelezen waarin werd 

gesteld dat hun omgeving veel risico liep (hoge waargenomen kwetsbaarheid) bleken een 

lagere kwetsbaarheid voor hun omgeving waar te nemen (M = 3.41, SD = 1.44) dan de 

proefpersonen die juist een tekst hadden gelezen waarin werd gesteld dat hun omgeving 

weinig risico loopt (lage waargenomen kwetsbaarheid) (M = 3.94, SD = 1.59). Bovendien bleek 

er opnieuw een hoofdeffect van framesoort (F (1, 128) = 6.95, p = .009, partiële ƞ² = .05). 

Proefpersonen die een tekst met een winstframe hadden gelezen, bleken opnieuw hun 

omgeving minder kwetsbaar (M = 3.33, SD = 1.50) te vinden dan proefpersonen die een tekst 

met een verliesframe hadden gelezen (M = 4.01, SD = 1.52). Er trad geen interactie-effect op 

tussen framesoort en waargenomen kwetsbaarheid van de omgeving van de lezer (F (1, 128) < 

1). Zie opnieuw tabel 1 voor de gemiddelden en standaarddeviaties van de manipulatiechecks. 

Hoewel de manipulatie van de waargenomen kwetsbaarheid niet geslaagd is en de 

hypothesen dus niet getest kunnen worden, zat er wel degelijk variatie in de alinea’s die 

gebruikt werden om de waargenomen kwetsbaarheid te manipuleren. Deze variatie uitte zich 

in een verschil in de genoemde kans (percentage) dat de lezer en/of zijn omgeving een hart- of 

vaatziekte krijgt. Deze variabele zal in het vervolg van de resultaten tekstueel gemanipuleerde 

kwetsbaarheid genoemd worden. De invloed van de tekstueel gemanipuleerde kwetsbaarheid 

en de objectieve kwetsbaarheid op de effectiviteit van framing zal hieronder getoetst worden. 

Daarnaast zijn er op basis van een mediaan split van de scores van de proefpersonen op de 

manipulatiecheck van de waargenomen kwetsbaarheid twee groepen gevormd: hoge en lage 

gerapporteerde kwetsbaarheid. Ook de invloed van deze variabele op de effectiviteit van 

framing zal hieronder getoetst worden. 
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Tabel 1. De Gemiddeldes en Standaardafwijkingen (tussen haakjes) van de Manipulatiechecks in 

functie van Framesoort (winst/verlies) en Waargenomen Kwetsbaarheid van de Lezer en/of zijn 

Omgeving (hoog/laag) (1 = heel erg mee oneens, 7 = heel erg mee eens). 

 Winst Verlies Totaal 
Hoog Laag Totaal Hoog Laag Totaal Hoog Laag Totaal 

 n = 30 n = 33 n = 63 n = 34 n = 35 n = 69 n = 64 n = 68 n = 132 

Manipulatiecheck 
Framesoort 

4.56 
(1.47) 

4.27 
(1.28) 

4.41 
(1.37) 

3.19 
(1.43) 

2.86 
(1.32) 

3.02 
(1.38) 

3.82 
(1.59) 

3.54 
(1.47) 

3.68 
(1.53) 

Manipulatiecheck 
Totale Waargenomen 
Kwetsbaarheid  

2.75 
(1.24) 

3.22 
(1.33) 

3.00 
(1.30) 

3.49 
(1.25) 

3.81 
(1.42) 

3.65 
(1.34) 

3.14 
(1.29) 

3.53 
(1.40) 

3.34 
(1.35) 

Manipulatiecheck 
Eigen Waargenomen 
Kwetsbaarheid 

2.52 
(1.30) 

2.79 
(1.49) 

2.66 
(1.40) 

3.18 
(1.31) 

3.41 
(1.49) 

3.30 
(1.40) 

2.87 
(1.34) 

3.11 
(1.51) 

2.99 
(1.43) 

Manipulatiecheck 
Waargenomen 
Kwetsbaarheid van 
de Omgeving 

2.98 
(1.40) 

3.65 
(1.53) 

3.33 
(1.50) 

3.79 
(1.39) 

4.21 
(1.62) 

4.01 
(1.52) 

3.41 
(1.44) 

3.94 
(1.59) 

3.69 
(1.54) 

 

Attitude 

Om te toetsen of het gebruikte framesoort en de tekstueel gemanipuleerde kwetsbaarheid van 

de lezer en zijn omgeving invloed heeft gehad op de attitude van de lezer ten opzichte van eten 

volgens de Schijf van Vijf, is er een tweeweg ANOVA uitgevoerd. Uit deze analyse van 

Framesoort en Tekstueel Gemanipuleerde Kwetsbaarheid op Attitude bleek er geen significant 

hoofdeffect voor Framesoort (F (1, 128) = 2.08, p = .151) en Tekstueel Gemanipuleerde 

Kwetsbaarheid (F (1, 128) = 2.09, p = .151). Ook trad er geen interactie op tussen Framesoort en 

Tekstueel Gemanipuleerde Kwetsbaarheid (F (1, 128) < 1). Er waren dus geen verschillen in 

attitude van de proefpersonen tussen de versies van de teksten. Zie tabel 2 voor alle 

gemiddelden en standaarddeviaties van de effectiviteit van de tekst op basis van de tekstueel 

gemanipuleerde kwetsbaarheid. 

Als controlevariabele is ook de Objectieve Kwetsbaarheid van de lezer en zijn omgeving 

gemeten. Uit deze analyse van Framesoort en Objectieve Kwetsbaarheid op Attitude bleek 

geen significant hoofdeffect voor Framesoort (F (1, 128) = 68.97, p = .076) en Objectieve 

Kwetsbaarheid (F (1, 128) < 1). Ook trad er geen interactie op tussen Framesoort en Objectieve 

Kwetsbaarheid (F (1, 128) < 1). Er waren dus geen verschillen in attitude van de proefpersonen 

op basis van de versies van de teksten en objectieve kwetsbaarheid van de proefpersonen. Zie 
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tabel 3 voor de gemiddelden en standaarddeviaties van de effectiviteit van de tekst op basis 

van de objectieve kwetsbaarheid. 

 Uit een tweeweg variantie-analyse van Framesoort en Gerapporteerde Kwetsbaarheid 

op Attitude bleek geen significant hoofdeffect voor Framesoort (F (1, 120) = 2.71, p = .102) en 

Gerapporteerde Kwetsbaarheid (F (1, 120) = 2.65, p = .106). Ook trad er geen interactie op 

tussen Framesoort en Gerapporteerde Kwetsbaarheid (F (1, 120) = 1.31, p = .255). Er waren dus 

opnieuw geen verschillen in attitude van de proefpersonen op basis van de versies van de 

teksten en de gerapporteerde kwetsbaarheid van de proefpersonen. Zie tabel 4 voor de 

gemiddelden en standaarddeviaties van de effectiviteit van de tekst op basis van de 

gerapporteerde kwetsbaarheid. 

 

Gedragsovertuigingen 

Om te toetsen of het gebruikte framesoort en de tekstueel gemanipuleerde kwetsbaarheid van 

de lezer en zijn omgeving invloed heeft gehad op de gedragsovertuigingen van de lezer over 

eten volgens de Schijf van Vijf, is er opnieuw een tweeweg ANOVA uitgevoerd. Uit deze analyse 

van Framesoort en Tekstueel Gemanipuleerde Kwetsbaarheid op Gedragsovertuigingen bleek 

er geen significant hoofdeffect voor Tekstueel Gemanipuleerde Kwetsbaarheid (F (1, 128) < 1). 

Wel bleek er een significant hoofdeffect voor Framesoort (F (1, 128) = 4.91, p = .028, partiële ƞ² 

= .04). Proefpersonen die een tekst met een winstframe hadden gelezen, hadden positievere 

overtuigingen (M = 4.04, SD = 1.01) over eten volgens de Schijf van Vijf dan proefpersonen die 

een tekst met een verliesframe hadden gelezen (M = 3.65, SD = 1.01). Het verschil in 

framesoort in de teksten over eten volgens de Schijf van Vijf leidde dus tot verschillen tussen de 

gedragsovertuigingen over de Schijf van Vijf van de proefpersonen. Er trad geen interactie-

effect op tussen Framesoort en Tekstueel Gemanipuleerde Kwetsbaarheid (F (1, 128) < 1). Zie 

tabel 2 voor de gemiddelden en standaarddeviaties van de effectiviteit van de tekst op basis 

van de tekstueel gemanipuleerde kwetsbaarheid. 

Als controlevariabele is ook de Objectieve Kwetsbaarheid van de lezer en zijn omgeving 

gemeten. Uit deze analyse van Framesoort en Objectieve Kwetsbaarheid op 

Gedragsovertuigingen bleek er geen significant hoofdeffect voor Framesoort (F (1, 128) = 42.87, 

p = .096) en Objectieve Kwetsbaarheid (F (1, 128) < 1). Ook trad er geen interactie op tussen 

Framesoort en Objectieve Kwetsbaarheid (F (1, 128) < 1). Er waren dus geen verschillen in 

gedragsovertuigingen van de proefpersonen op basis van de versies van de teksten en 
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objectieve kwetsbaarheid van de proefpersonen. Zie tabel 3 voor de gemiddelden en 

standaarddeviaties van de effectiviteit van de tekst op basis van de objectieve kwetsbaarheid. 

Uit een tweeweg variantie-analyse van Framesoort en Gerapporteerde Kwetsbaarheid 

op Gedragsovertuigingen bleek geen significant hoofdeffect voor Framesoort (F (1, 120) = 2.87, 

p = .093) en Gerapporteerde Kwetsbaarheid (F (1, 120) = 2.28, p = .133). Ook trad er geen 

interactie op tussen Framesoort en Gerapporteerde Kwetsbaarheid (F (1, 120) < 1). Er waren 

dus geen verschillen in gedragsovertuigingen van de proefpersonen op basis van de versies van 

de teksten en de gerapporteerde kwetsbaarheid van de proefpersonen. Zie tabel 4 voor de 

gemiddelden en standaarddeviaties van de effectiviteit van de tekst op basis van de 

gerapporteerde kwetsbaarheid. 

 

Gedragsintentie 

Om te toetsen of het gebruikte framesoort en de tekstueel gemanipuleerde kwetsbaarheid van 

de lezer en zijn omgeving invloed heeft gehad op de Gedragsintentie van de lezer ten opzichte 

van eten volgens de Schijf van Vijf, is ook hiervoor een tweeweg ANOVA uitgevoerd. Uit deze 

analyse van Framesoort en Tekstueel Gemanipuleerde Kwetsbaarheid op Gedragsintentie bleek 

er geen significant hoofdeffect voor Framesoort (F (1, 128) < 1) en Tekstueel Gemanipuleerde 

Kwetsbaarheid (F (1, 128) = 1.64, p = .203). Ook trad er geen interactie op tussen Framesoort en 

Tekstueel Gemanipuleerde Kwetsbaarheid (F (1, 128) < 1). Er waren dus geen verschillen in 

gedragsintentie van de proefpersonen ten opzichte van het eten volgens de Schijf van Vijf 

tussen de versies van de teksten. Zie tabel 2 voor de gemiddelden en standaarddeviaties van de 

effectiviteit van de tekst op basis van de tekstueel gemanipuleerde kwetsbaarheid. 

Als controlevariabele is ook de Objectieve Kwetsbaarheid van de lezer en zijn omgeving 

gemeten. Uit deze analyse van Framesoort en Objectieve Kwetsbaarheid op Gedragsintentie 

bleek er geen significant hoofdeffect voor Framesoort (F (1, 128) = 1.16, p = .476) en Objectieve 

Kwetsbaarheid (F (1, 128) < 1). Ook trad er geen interactie op tussen Framesoort en Objectieve 

Kwetsbaarheid (F (1, 128) < 1). Er waren dus geen verschillen in gedragsintentie van de 

proefpersonen op basis van de versies van de teksten en objectieve kwetsbaarheid van de 

proefpersonen. Zie tabel 3 voor de gemiddelden en standaarddeviaties van de effectiviteit van 

de tekst op basis van de objectieve kwetsbaarheid. 

Uit een tweeweg variantie-analyse van Framesoort en Gerapporteerde Kwetsbaarheid 

op Gedragsintentie bleek geen significant hoofdeffect voor Framesoort (F (1, 120) < 1). Wel 



23 
 

bleek er een significant hoofdeffect voor Gerapporteerde Kwetsbaarheid (F (1, 120) = 13.77, p < 

.001). Proefpersonen met een hoge gerapporteerde kwetsbaarheid hadden een hogere 

gedragsintentie (M = 3.90, SD = 1.09), dan de proefpersonen met een lage gerapporteerde 

kwetsbaarheid (M = 3.25, SD = .97). Er trad geen interactie op tussen Framesoort en 

Gerapporteerde Kwetsbaarheid (F (1, 120) < 1). Er waren dus alleen verschillen in 

gedragsintentie van de proefpersonen op basis van gerapporteerde kwetsbaarheid van de 

proefpersonen. Zie tabel 4 voor de gemiddelden en standaarddeviaties van de effectiviteit van 

de tekst op basis van de gerapporteerde kwetsbaarheid. 

 

Waargenomen overtuigingskracht 

Om te toetsen of het gebruikte framesoort en de tekstueel gemanipuleerde kwetsbaarheid van 

de lezer en zijn omgeving invloed heeft gehad op de waargenomen overtuigingskracht van de 

tekst door de lezer, is er opnieuw een tweeweg ANOVA uitgevoerd. Uit deze analyse van 

Framesoort en Tekstueel Gemanipuleerde Kwetsbaarheid op Waargenomen overtuigingskracht 

bleek er een significant hoofdeffect voor zowel Framesoort (F (1, 128) = 10.56, p = .001, partiële 

ƞ² = .08) als Tekstueel Gemanipuleerde Kwetsbaarheid (F (1, 128) = 5.01, p = .027, partiële ƞ² = 

.04). De teksten met een winstframe werden significant overtuigender gevonden door de lezer 

(M = 4.84, SD = 1.16) dan de teksten die een verliesframe bevatten (M = 4.14, SD = 1.37).  

De teksten waarin de lezer en/of zijn omgeving een hoge kans op hart- en vaatziekten liep,  

werden bovendien overtuigender (M = 4.72, SD = 1.25) gevonden dan de teksten waarin de 

lezer en/of zijn omgeving een lage kans op hart- en vaatziekten liep (M = 4.25, SD = 1.35). Er 

trad geen interactie op tussen Framesoort en Tekstueel Gemanipuleerde Kwetsbaarheid (F (1, 

128) < 1). Er bleken dus verschillen te zijn in waargenomen overtuigingskracht van de tekst 

tussen de proefpersonen van verschillende versies van de teksten. Zie tabel 2 voor de 

gemiddelden en standaarddeviaties van de effectiviteit van de tekst op basis van de tekstueel 

gemanipuleerde kwetsbaarheid. 

Als controlevariabele is ook de Objectieve Kwetsbaarheid van de lezer en zijn omgeving 

gemeten. Uit deze analyse van Framesoort en Objectieve Kwetsbaarheid op 

Gedragsovertuigingen bleek er weer een significant hoofdeffect voor Framesoort (F (1, 128) = 

1380.86, p = .017, partiële ƞ² = 1.00). De teksten met een winstframe (M = 4.84, SD = 1.16) 

werden significant overtuigender gevonden dan de teksten die een verliesframe bevatten (M = 

4.14, SD = 1.37). Er bleek geen significant hoofdeffect voor Objectieve Kwetsbaarheid (F (1, 128) 
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= 35.10, p = .106). Ook trad er geen interactie op tussen Framesoort en Objectieve 

Kwetsbaarheid (F (1, 128) < 1). Er waren dus alleen verschillen in de waargenomen 

overtuigingskracht van de tekst door de proefpersonen op basis van de versies van de teksten. 

Zie tabel 3 voor alle gemiddelden en standaarddeviaties van de effectiviteit van de tekst op 

basis van de objectieve kwetsbaarheid. 

Uit een tweeweg variantie-analyse van Framesoort en Gerapporteerde Kwetsbaarheid 

op Waargenomen Overtuigingskracht bleek er opnieuw een significant hoofdeffect voor 

Framesoort (F (1, 120) = 10.49, p =.002). De teksten met een winstframe werden significant 

overtuigender gevonden door de lezer (M = 4.89, SD = 1.18) dan de teksten die een 

verliesframe bevatten (M = 4.16, SD = 1.40). Er bleek geen significant hoofdeffect voor 

Gerapporteerde Kwetsbaarheid (F (1, 120) < 1). Er trad ook geen interactie op tussen 

Framesoort en Gerapporteerde Kwetsbaarheid (F (1, 120) < 1). Er waren dus opnieuw alleen 

verschillen in de waargenomen overtuigingskracht van de tekst op basis van de versies van de 

teksten. Zie tabel 4 voor de gemiddelden en standaarddeviaties van de effectiviteit van de tekst 

op basis van de gerapporteerde kwetsbaarheid. 

 

Verwerkingswijze 

Om te toetsen of het gebruikte framesoort en de tekstueel gemanipuleerde kwetsbaarheid van 

de lezer en zijn omgeving invloed heeft gehad op de manier waarop de lezer de tekst mentaal 

verwerkt (via minder centrale/perifere vs. centrale route), is er tweeweg ANOVA uitgevoerd. 

Uit deze analyse van Framesoort en Tekstueel Gemanipuleerde Kwetsbaarheid op 1 item van 

Verwerkingswijze bleek er geen significant hoofdeffect voor Framesoort (F (1, 128) < 1) en 

Tekstueel Gemanipuleerde Kwetsbaarheid (F (1, 128) < 1). Ook trad er geen interactie op tussen 

Framesoort en Tekstueel Gemanipuleerde Kwetsbaarheid (F (1, 128) < 1). Er waren dus geen 

verschillen in verwerkingswijze van de proefpersonen tussen de verschillende versies van de 

teksten. Zie tabel 2 voor de gemiddelden en standaarddeviaties van de effectiviteit van de tekst 

op basis van de tekstueel gemanipuleerde kwetsbaarheid. 

Als controlevariabele is ook de Objectieve Kwetsbaarheid van de lezer en zijn omgeving 

gemeten. Uit deze analyse van Framesoort en Objectieve Kwetsbaarheid op Verwerkingswijze 

bleek er geen significant hoofdeffect voor Framesoort (F (1, 128) < 1) en Objectieve 

Kwetsbaarheid (F (1, 128) = 2.58, p = .355). Ook trad er geen interactie op tussen Framesoort en 

Objectieve Kwetsbaarheid (F (1, 128) < 1). Er waren dus geen verschillen in verwerkingswijze 
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van de proefpersonen op basis van de versies van de teksten en objectieve kwetsbaarheid van 

de proefpersonen. Zie tabel 3 voor de gemiddelden en standaarddeviaties van de effectiviteit 

van de tekst op basis van de objectieve kwetsbaarheid. 

Uit een tweeweg variantie-analyse van Framesoort en Gerapporteerde Kwetsbaarheid 

op Verwerkingswijze bleek geen significant hoofdeffect voor Framesoort (F (1, 120) < 1). Wel 

bleek er een significant hoofdeffect voor Gerapporteerde Kwetsbaarheid (F (1, 120) = 10.58, p = 

.001). Proefpersonen met een hoge gerapporteerde kwetsbaarheid verwerkten de tekst meer 

via de centrale route (M = 3.75, SD = 1.65), dan de proefpersonen met een lage gerapporteerde 

kwetsbaarheid (M = 2.90, SD = 1.42). Er trad geen interactie op tussen Framesoort en 

Gerapporteerde Kwetsbaarheid (F (1, 120) = 2.71, p =.102). Er waren dus alleen verschillen in 

gedragsintentie van de proefpersonen op basis van gerapporteerde kwetsbaarheid van de 

proefpersonen. Zie tabel 4 voor de gemiddelden en standaarddeviaties van de effectiviteit van 

de tekst op basis van de gerapporteerde kwetsbaarheid. 

 

Tabel 2. De Gemiddeldes en Standaardafwijkingen (tussen haakjes) van de Effectiviteit van de 

Tekst in Functie van Framesoort (winst/verlies) en Tekstueel Gemanipuleerde Kwetsbaarheid 

van de Lezer en/of zijn Omgeving (hoog/laag) (1 = heel erg mee oneens, 7 = heel erg mee eens). 

 Winst Verlies Totaal 
Hoog Laag Totaal Hoog Laag Totaal Hoog Laag Totaal 

 n = 30 n = 33 n = 63 n = 34 n = 35 n = 69 n = 64 n = 68 n = 132 

Attitude 5.43 
(.90) 

5.00 
(1.27) 

5.20 
(1.12) 

5.00 
(1.07) 

4.87 
(1.10) 

4.93 
(1.08) 

5.20 
(1.01) 

4.93 
(1.18) 

5.06 
(1.10) 

Gedrags- 
overtuigingen 

4.08 
(1.09) 

4.01 
(.95) 

4.04 
(1.01) 

3.63 
(.84) 

3.66 
(1.16) 

3.65 
(1.01) 

3.84 
(.98) 

3.83 
(1.07) 

3.84 
(1.02) 

Gedragsintentie 3.71 
(1.10) 

3.35 
(.98) 

3.52 
(1.05) 

3.74 
(.94) 

3.63 
(1.27) 

3.68 
(1.11) 

3.73 
(1.01) 

3.49 
(1.14) 

3.60 
(1.08) 

Waargenomen 
overtuigingskracht 

5.17 
(.89) 

4.55 
(1.30) 

4.84 
(1.16) 

4.32 
(1.39) 

3.96 
(1.35) 

4.14 
(1.37) 

4.72 
(1.25) 

4.25 
(1.35) 

4.47 
(1.32) 

Verwerkingswijze 3.33 
(1.61) 

3.18 
(1.59) 

3.25 
(1.59) 

3.38 
(1.52) 

3.17 
(1.67) 

3.28 
(1.59) 

3.36 
(1.55) 

3.18 
(1.62) 

3.27 
(1.58) 
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Tabel 3. De Gemiddeldes en Standaardafwijkingen (tussen haakjes) van de Effectiviteit van de 

Tekst in Functie van Framesoort (winst/verlies) en Objectieve Kwetsbaarheid van de Lezer en/of 

zijn Omgeving (hoog/laag) (1 = heel erg mee oneens, 7 = heel erg mee eens). 

 Winst Verlies Totaal 
Hoog Laag Totaal Hoog Laag Totaal Hoog Laag Totaal 

 n = 40 n = 23 n = 63 n = 39 n = 30 n = 69 n = 79 n = 53 n = 132 

Attitude 5.21 
(1.09) 

5.18 
(1.19) 

5.20 
(1.12) 

4.92 
(1.03) 

4.95 
(1.16) 

4.93 
(1.08) 

5.07 
(1.07) 

5.05 
(1.17) 

5.06 
(1.10) 

Gedrags- 
overtuigingen 

4.04 
(1.02) 

4.03 
(1.01) 

4.04 
(1.01) 

3.60 
(.93) 

3.71 
(1.12) 

3.65 
(1.01) 

3.83 
(.99) 

3.85 
(1.08) 

3.84 
(1.02) 

Gedragsintentie 3.56 
(1.12)  

3.43 
(.93) 

3.52 
(1.05) 

3.58 
(.98) 

3.83 
(1.26) 

3.68 
(1.11) 

3.57 
(1.05) 

3.66 
(1.13) 

1.60 
(1.08) 

Waargenomen 
overtuigingskracht 

4.88 
(1.17) 

4.78 
(1.16) 

4.84 
(1.16) 

4.20 
(1.38) 

4.07 
(1.39) 

4.14 
(1.37) 

4.54 
(1.31) 

4.38 
(1.33) 

4.47 
(1.32) 

Verwerkingswijze 3.00 
(1.47) 

3.70 
(1.72) 

3.25 
(1.59) 

3.21 
(1.36) 

3.37 
(1.87) 

3.28 
(1.59) 

3.10 
(1.41) 

3.51 
(1.79) 

3.27 
(1.58) 

 

 

Tabel 4. De Gemiddeldes en Standaardafwijkingen (tussen haakjes) van de Effectiviteit van de 

Tekst in Functie van Framesoort (winst/verlies) en Gerapporteerde Kwetsbaarheid van de Lezer 

en/of zijn Omgeving (hoog/laag) (1 = heel erg mee oneens, 7 = heel erg mee eens). 

 Winst Verlies Totaal 
Hoog Laag Totaal Hoog Laag Totaal Hoog Laag Totaal 

 n = 24 n = 34 n = 58 n = 39 n = 27 n = 66 n = 63 n = 61 n = 124 

Attitude 5.25 
(1.01) 

5.15 
(1.20) 

5.19 
(1.12) 

5.15 
(1.05) 

4.59 
(1.09) 

4.92 
(1.10) 

5.19 
(1.03) 

4.90 
(1.18) 

5.05 
(1.11) 

Gedrags- 
overtuigingen 

3.80 
(.99) 

4.21 
(.98) 

4.04 
(1.00) 

3.63 
(.99) 

3.77 
(1.04) 

3.69 
(1.00) 

3.69 
(.99) 

4.02 
(1.02) 

3.85 
(1.01) 

Gedragsintentie 1.90 
(1.02) 

3.32 
(1.05) 

3.56 
(1.06) 

4.01 
(1.14) 

3.18 
(.88) 

3.67 
(1.11) 

3.96 
(1.09) 

3.25 
(.97) 

3.61 
(1.09) 

Waargenomen 
overtuigingskracht 

4.94 
(1.16) 

4.85 
(1.21) 

4.90 
(1.18) 

4.28 
(1.46) 

3.98 
(1.30) 

4.16 
(1.40) 

4.53 
(1.39) 

4.47 
(1.32) 

4.50 
(1.35) 

Verwerkingswijze 4.17 
(1.55) 

2.79 
(1.39) 

3.36 
(1.60) 

3.49 
(1.67) 

3.04 
(1.48) 

3.30 
(1.60) 

3.75 
(1.65) 

2.90 
(1.42) 

3.33 
(1.59) 
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Conclusie en discussie 

Conclusie 

In het huidige onderzoek is geprobeerd de vraag te beantwoorden in hoeverre de 

waargenomen kwetsbaarheid van de ontvanger en zijn directe omgeving ten opzichte van het 

onderwerp van een bericht invloed heeft op de effectiviteit van framing van een bericht in de 

gezondheidscommunicatie. Er werd verwacht dat (H1a) teksten met verliesframes het meest 

effectief zouden zijn bij mensen met een hoge waargenomen kwetsbaarheid bij het onderwerp 

van de tekst en dat (H1b) winstframes juist het meest effectief zouden zijn bij mensen met een 

lage waargenomen kwetsbaarheid. Daarnaast werd verwacht dat de verwerkingswijze van de 

tekst door de lezer beïnvloed zou worden door de waargenomen kwetsbaarheid van de lezer: 

een lage waargenomen kwetsbaarheid zou tot een minder centrale verwerkingswijze leiden, 

waardoor een winstframe het meest effectief zou zijn (H2a) terwijl een hoge waargenomen 

kwetsbaarheid een meer centrale verwerkingswijze tot gevolg zou hebben waardoor een 

verliesframe het meest effectief zou zijn (H2b).     

Uit het onderzoek is allereerst gebleken dat de manipulatie van het framesoort in de 

teksten die gebruikt werden voor de verschillende condities significante verschillen opleverde 

tussen de proefpersonen die de teksten met een winstframe en de teksten met een 

verliesframe hadden gelezen. Dit betekent dat de teksten waarvan een deel tot winstframe 

gemanipuleerd was, ook als significant positiever en gericht op voordelen werden beoordeeld 

dan de teksten waarvan een deel tot verliesframe was gemanipuleerd. Bovendien bleken 

proefpersonen uit de condities met een hoge tekstueel gemanipuleerd kwetsbaarheid, de 

teksten niet anders ervaarden dan de proefpersonen uit de condities met een lage tekstueel 

gemanipuleerde kwetsbaarheid. Het effect van het verschil in framesoort werd ook niet 

beïnvloed door interactie met de tekstueel gemanipuleerde kwetsbaarheid. De manipulatie van 

het framesoort was dus geslaagd. 

De manipulatie van de waargenomen kwetsbaarheid in de teksten die gebruikt werden 

voor de verschillende condities, leverde daarentegen geen significante verschillen op tussen de 

proefpersonen uit de conditie met een hoge tekstueel gemanipuleerde kwetsbaarheid en de 

proefpersonen uit de conditie met een lage tekstueel gemanipuleerde kwetsbaarheid. Wel 

bleek dat het verschil in framesoort dat de proefpersonen gelezen hadden, invloed te hebben 

op hun waargenomen kwetsbaarheid. Proefpersonen die een tekst met een winstframe hadden 

gelezen, bleken zich minder kwetsbaar te voelen dan proefpersonen die een tekst met een 
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verliesframe hadden gelezen, omdat het verliesframe als fear appeal werkt. Wanneer er alleen 

gekeken werd naar de waargenomen kwetsbaarheid van de lezer zelf, bleek er weer geen 

significante verschillen tussen de proefpersonen uit de condities met een hoge tekstueel 

gemanipuleerde kwetsbaarheid en de proefpersonen uit de condities met een lage tekstueel 

gemanipuleerde kwetsbaarheid. Wel bleek dat ook hier het verschil in framesoort dat de 

proefpersonen gelezen hadden, invloed had op de waargenomen kwetsbaarheid van de lezer 

zelf. Door de werking van het fear appeal bleken proefpersonen die een tekst met een 

verliesframe hadden gelezen zich kwetsbaarder te voelen dan de proefpersonen die een tekst 

met een winstframe hadden gelezen. Wanneer er alleen gekeken werd naar de waargenomen 

kwetsbaarheid door de lezer over zijn omgeving, bleek dat er wel significante verschillen waren 

tussen de proefpersonen uit de condities met een hoge tekstueel gemanipuleerde 

kwetsbaarheid en de proefpersonen uit de condities met een lage tekstueel gemanipuleerde 

kwetsbaarheid. Dit effect was echter tegengesteld aan de verwachting, proefpersonen waarvan 

de waargenomen kwetsbaarheid namelijk gemanipuleerd moest worden naar een hoge 

waargenomen kwetsbaarheid, bleken een lagere waargenomen kwetsbaarheid voor hun 

omgeving te hebben dan proefpersonen waarvan de waargenomen kwetsbaarheid 

gemanipuleerd moest worden naar een lage waargenomen kwetsbaarheid. Bovendien bleek 

ook hier weer dat het verschil in framesoort dat de proefpersonen gelezen hadden, invloed had 

op de waargenomen kwetsbaarheid door de lezer van zijn omgeving, doordat de proefpersonen 

die een tekst met een verliesframe hadden gelezen zich opnieuw kwetsbaarder voelden dan de 

proefpersonen die een tekst met een winstframe hadden gelezen. De manipulatie van de 

waargenomen kwetsbaarheid van de lezer en zijn omgeving, dan wel van de lezer zelf of zijn 

omgeving apart, was dus niet geslaagd. 

Zoals in de resultaten al is vermeld, zijn er ondanks dat de manipulatie van de 

waargenomen kwetsbaarheid van de lezer en/of zijn omgeving niet geslaagd was en hierdoor 

de hypothesen niet getest kunnen worden, wel toetsen uitgevoerd om de invloed van 

verschillende vormen van kwetsbaarheid op de effectiviteit van framing te toetsen. Deze 

verschillende vormen zijn de tekstueel gemanipuleerde kwetsbaarheid van de lezer en/of zijn 

omgeving, de objectieve kwetsbaarheid van de lezer en/of zijn omgeving en de gerapporteerde 

kwetsbaarheid van de lezer en/of zijn omgeving. De tekstueel gemanipuleerde kwetsbaarheid is 

de variatie tussen de condities die is ontstaan door de (geprobeerde) manipulatie van de 

waargenomen kwetsbaarheid. De objectieve kwetsbaarheid is een controlevariabele die de 
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genetische kwetsbaarheid van de proefpersoon mat. De gerapporteerde kwetsbaarheid is 

gebaseerd op de scores die de proefpersoon heeft ingevuld bij de vragen van de 

manipulatiecheck van de waargenomen kwetsbaarheid. Door middel van een mediaan split zijn 

er op basis van deze scores twee groepen gevormd: hoge en lage gerapporteerde 

kwetsbaarheid.  

In tegenstelling tot hypothese 1a en 1b, bleek geen van de variabelen die deel 

uitmaakten van de effectiviteit van het frame (attitude, gedragsovertuigingen, gedragsintentie 

en waargenomen overtuigingskracht) beïnvloed te worden door een interactie tussen 

framesoort en één van de soorten kwetsbaarheid (tekstueel gemanipuleerde kwetsbaarheid, 

objectieve kwetsbaarheid, of gerapporteerde kwetsbaarheid). Bovendien bleken de verschillen 

in framesoort en tekstueel gemanipuleerde kwetsbaarheid van de lezer en zijn omgeving ook 

los van elkaar überhaupt geen invloed te hebben op de attitude en gedragsintentie van de lezer 

ten opzichte van eten volgens de Schijf van Vijf. Dit gold ook voor de verschillen in framesoort 

en objectieve kwetsbaarheid voor de variabelen attitude, gedragsovertuigingen en 

gedragsintentie van de lezer ten opzichte van het eten volgens de Schijf van Vijf. Ook de 

verschillen in framesoort en gerapporteerde kwetsbaarheid van de lezer en zijn omgeving los 

van elkaar hadden geen invloed op de attitude en gedragsovertuigingen van de lezer ten 

opzicht van eten volgens de Schijf van Vijf. Wel bleek dat, op basis van de condities met de 

tekstueel gemanipuleerde kwetsbaarheid, de gedragsovertuigingen van proefpersonen die een 

tekst met een winstframe hadden gelezen, positiever waren dan de gedragsovertuigingen van 

de proefpersonen die een tekst met een verliesframe hadden gelezen. Wanneer de 

proefpersonen in twee groepen werden verdeeld op basis van hun gerapporteerde 

kwetsbaarheid, bleek ook dat de proefpersonen die een hoge gerapporteerde kwetsbaarheid 

voor zichzelf en/of hun omgeving hadden, ook een hogere gedragsintentie hadden dan de 

proefpersonen die een lage gerapporteerde kwetsbaarheid hadden. Tot slot bleek dat voor alle 

verschillende soorten van kwetsbaarheid (tekstueel gemanipuleerde kwetsbaarheid, objectieve 

kwetsbaarheid en gerapporteerde kwetsbaarheid) alle proefpersonen die een tekst met het 

winstframe hadden gelezen de tekst overtuigender vonden dan de proefpersonen die een tekst 

met een verliesframe hadden gelezen. Bovendien bleek dat de waargenomen 

overtuigingskracht van de proefpersonen uit de condities met een hoge tekstueel 

gemanipuleerde kwetsbaarheid, positiever was dan bij de proefpersonen uit de condities met 

een lage tekstueel gemanipuleerde kwetsbaarheid. Op basis van het bovenstaande kan dus 
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geconcludeerd worden dat, hoewel er wel significante verschillen gemeten zijn, hypothese 1a 

en 1b verworpen kunnen worden, omdat er tussen geen van de variabelen een interactie-effect 

optrad.  

 In tegenstelling tot  hypothese 2a en 2b, trad er geen interactie op tussen framesoort en 

één van de soorten kwetsbaarheid (tekstueel gemanipuleerde kwetsbaarheid, objectieve 

kwetsbaarheid of gerapporteerde kwetsbaarheid) op verwerkingswijze. Bovendien bleek dat 

zowel de tekstueel gemanipuleerde  kwetsbaarheid als de objectieve kwetsbaarheid geen 

invloed hadden op de verwerkingswijze van de tekst door de proefpersonen. Wel bleek dat de 

proefpersonen met een hoge gerapporteerde kwetsbaarheid de tekst meer via de centrale 

route verwerkten dan de proefpersonen met een lage gerapporteerde kwetsbaarheid. Om te 

concluderen, kunnen hypothese 2a en 2b dus ook verworpen worden omdat er ook hier geen 

interactie-effect optrad. 

 

Mogelijke verklaringen  

De belangrijkste mogelijke verklaring voor het uitblijven van verwachte resultaten is het 

mislukken van de manipulatie van de waargenomen kwetsbaarheid van de lezer en zijn 

omgeving. Doordat er geen verschil is tussen de proefpersonen wat betreft hun waargenomen 

kwetsbaarheid van zichzelf en hun omgeving, is het onmogelijk uitspraken te doen over de 

invloed van waargenomen kwetsbaarheid op de effectiviteit van framing. 

Opvallend is dat uit de resultaten is gebleken dat de door de lezer waargenomen 

kwetsbaarheid over zijn omgeving zelfs tegengesteld aan de manipulatie verschilde. Dit kan op 

toeval berusten, maar het is ook mogelijk dat de hoge percentages die in de tekstuele 

manipulatie genoemd worden, niet geloofwaardig werden gevonden door de proefpersonen, 

waardoor zij tegenstand vertoonden door juist een lagere waargenomen kwetsbaarheid te 

rapporteren dan zij eigenlijk ervaarden, wat een boomerang effect oplevert.  

Toch sluit een deel van de resultaten uit het huidige onderzoek ook aan bij voorgaande 

onderzoeken. De proefpersonen die de teksten met een winstframe hadden gelezen gericht op 

het voorkomen van hart- en vaatziekten door gezond te eten volgens de Schijf van Vijf 

(preventiegedrag), bleken namelijk positievere gedragsovertuigingen te hebben over eten 

volgens de Schijf van Vijf en bleken te teksten bovendien overtuigender te vinden dan 

proefpersonen die de teksten met een verliesframe hadden gelezen. In dat opzicht blijkt een 
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winstframe dat gericht is op preventiegedrag dus inderdaad effectiever dan een verliesframe, 

zoals ook blijkt uit Rothman & Salovey (1997). 

Naast dat het mislukken van de manipulatie van waargenomen kwetsbaarheid in de 

teksten, is er nog een andere reden die kan verklaren waarom de manipulatie van de 

waargenomen kwetsbaarheid van de proefpersonen niet gelukt is. Uit de meting van de 

objectieve kwetsbaarheid van alle proefpersonen bleek dat slechts drie proefpersonen zelf ooit 

een hart- of vaatziekte heeft gehad en ook meer dan de helft van de proefpersonen geen 

eerste- of tweedegraads familieleden hadden die ooit een hart- of vaatziekte hebben gehad, 

waardoor de objectieve kwetsbaarheid van de meerderheid van de proefpersonen erg laag is. 

Hierdoor kan het moeilijker zijn om deze proefpersonen in een manipulatie er van te 

overtuigen dat zij of hun omgeving kwetsbaar is voor hart- en vaatziekten. Dit blijkt bovendien 

uit de gemiddelde scores op waargenomen kwetsbaarheid in tabel 1, die in alle condities laag 

zijn, namelijk ruim onder de 4 (neutraal) op een 7-punts schaal.  

Niet alleen de objectieve kwetsbaarheid van de proefpersonen is dus laag, maar ook de 

waargenomen kwetsbaarheid van de lezer en zijn omgeving, zoals in tabel 1 te lezen en 

hierboven genoemd is. Daarom kan er op basis van het huidige onderzoek wel geconcludeerd 

worden dat een verschil in framesoort geen effect heeft op de effectiviteit van een tekst gericht 

op preventiegedrag bij een lage waargenomen kwetsbaarheid van de lezer en/of zijn omgeving. 

Dit sluit aan bij Gallagher et al. (2011) en Gerend & Sheperd (2007) waarin alleen de 

waargenomen kwetsbaarheid van de lezer zelf gemeten is. In de meta-analyse van Van ’t Riet et 

al. (in press) wordt deze conclusie ook ondersteund, maar gaat men nog een stap verder door 

te concluderen dat een verschil in framesoort ook geen effect heeft op de effectiviteit van een 

tekst  bij een hoge waargenomen kwetsbaarheid, waar door de beperkingen in het huidige 

onderzoek geen antwoord op gegeven kan worden. 

Tot slot is het, naast het niet slagen van de manipulatie van de waargenomen 

kwetsbaarheid, ook mogelijk dat de verwachte interactie-effecten uitbleven omdat de huidige 

theorie nog niet klopt of nog niet generaliseerbaar is voor alle situaties.  

 

Beperkingen 

Hoewel de resultaten generaliseerbaar zijn omdat elke conditie minstens 30 proefpersonen 

bevatte en demografische gegevens leeftijd, geslacht en opleidingsniveau gelijk verdeeld waren 

over de condities, zijn er ook beperkingen aan dit onderzoek. 



32 
 

 De grootste beperking aan dit onderzoek is het mislukken van de manipulatie van de 

waargenomen kwetsbaarheid. Door bovendien een verschil in waargenomen kwetsbaarheid 

van de lezer en/of zijn omgeving tussen die proefpersonen die een winst-, dan wel een 

verliesframe hadden gelezen, is deze manipulatie anders uitgepakt dan verwacht. 

 Daarnaast bleek de betrouwbaarheid van de gedragsintentie slechts matig te zijn, 

waardoor de resultaten hiervan moeilijk op waarde te schatten zijn. Hebben framesoort en 

waargenomen overtuigingskracht en een interactie hiervan daadwerkelijk geen invloed op de 

gedragsintentie van de lezer of kan een schaal met een hogere betrouwbaarheid voor 

gedragsintentie tot andere resultaten leiden? 

 De variabele verwerkingswijze kampt met dezelfde beperking. Omdat de 

betrouwbaarheid van deze schaal zelfs onvoldoende bleek, zijn de analyses op basis van 1 item 

uitgevoerd. Hierdoor kan er niet met zekerheid gezegd worden dat de gevonden resultaten 

voor de variabele verwerkingswijze van de tekst door de lezer, namelijk dat deze niet wordt 

beïnvloed door de waargenomen kwetsbaarheid van de lezer en/of zijn omgeving en het 

gebruikte framesoort in de tekst of een interactie hiervan, betrouwbaar zijn.  

 

Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 

Om daadwerkelijk uit te kunnen sluiten dat de waargenomen kwetsbaarheid van de ontvanger 

van een bericht én zijn omgeving invloed heeft op de effectiviteit van framing, zal het huidige 

onderzoek, na het opheffen van de hierboven genoemde beperkingen, opnieuw uitgevoerd 

moeten worden. Pas wanneer het framesoort én de waargenomen kwetsbaarheid van de 

ontvanger van het bericht correct zijn gemanipuleerd, kunnen er uitspraken gedaan worden 

over het effect hiervan. Het pre-testen van deze manipulaties zou een probleem in een vroeg 

stadium kunnen opsporen, waardoor de manipulatie nog geoptimaliseerd kan worden voordat 

het daadwerkelijke experiment afgenomen gaat worden. Een andere optie om de 

waargenomen kwetsbaarheid niet te manipuleren, maar alleen te meten en op basis van de 

scores de proefpersonen in twee groepen op te delen (Gallagher, et al., 2011; Millar & Millar, 

2000), alleen loop je dan het risico dat de condities verschillen op factoren als bijvoorbeeld 

leeftijd, omdat in het geval van hart- en vaatziekten de objectieve kwetsbaarheid toeneemt 

naarmate iemand ouder is. Bovendien kan het zo zijn dat er op basis van zo’n mediaan split niet 

een groep met hoge waargenomen kwetsbaarheid en een groep met lage kwetsbaarheid 

ontstaat, maar een groep met lage en een groep met een nog lagere waargenomen 
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kwetsbaarheid, zoals in dit onderzoek het geval was in de toetsen die zijn uitgevoerd nadat 

bleek dat de manipulatie van de waargenomen kwetsbaarheid niet geslaagd was. Het is dan de 

vraag of de verschillen groot genoeg zijn om significante effecten te vinden tussen de groepen. 

Daarnaast moeten de schalen van de gedragsintentie en de verwerkingswijze verbeterd 

worden, om ook voor deze variabelen de betrouwbaarheid te kunnen garanderen.  

 Een andere mogelijkheid voor vervolgonderzoek is om de mogelijke invloed van framing 

op waargenomen kwetsbaarheid van de lezer te onderzoeken. Uit de manipulatiecheck van de 

waargenomen kwetsbaarheid bleek namelijk dat voor zowel de waargenomen kwetsbaarheid 

van de lezer en zijn omgeving, als de waargenomen kwetsbaarheid van de lezer of zijn 

omgeving apart, beïnvloed werd door het verschil in framesoort in de verschillende teksten.  

 Tot slot kan het voor vervolgonderzoek interessant zijn om het concept risico op andere 

manieren te operationaliseren. Uit de theorie blijkt dat er veel aanwijzingen zijn dat risico de 

effectiviteit van framing modereert, maar welke vorm van risico en op welke manier dit 

succesvol geoperationaliseerd kan worden, blijft na het huidige onderzoek nog onduidelijk.  

Speelt waargenomen kwetsbaarheid van de lezer en zijn omgeving wel of geen rol in de 

effectiviteit van framing? En welke rol speelt betrokkenheid eventueel (Millar & Millar, 2000)? 

Of waargenomen effectiviteit (Apanovitch et al., 2003)? Of het waargenomen risico om het 

beschreven gedrag uit te voeren (Covey, 2014)? Er is nog genoeg om onderzocht  te worden! 

Hoewel het huidige onderzoek niet de resultaten heeft opgeleverd die verwacht 

werden, heeft het wel degelijk inzichten opgeleverd die toegevoegd kunnen worden aan de 

brede theoretische kennis op het gebied van framing. Zo is het erg belangrijk dat de 

onafhankelijk(e) variabele(n) goed geoperationaliseerd worden. Een pre-test kan daarbij veel 

uitkomst bieden, omdat de manipulatie niet altijd de verwachte resultaten oplevert, ook al is er 

nog zo goed over nagedacht. Het vermelden van de kans op hart- en vaatziekten in percentages 

in de tekstuele manipulatie van de kwetsbaarheid is daar een goed voorbeeld van, dit leverde 

zelfs een boomerang effect op: de proefpersonen die zich volgens de manipulatie erg 

kwetsbaar moesten gaan voelen, voelden zich juist minder kwetsbaar dan de proefpersonen 

die zich juist niet zo kwetsbaar moesten gaan voelen. Bovendien kan dit boomerang effect er 

ook voor zorgen dat de waargenomen/gerapporteerde kwetsbaarheid erg verschilt van de 

daadwerkelijke, objectieve kwetsbaarheid.   
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Bijlage: vragenlijst 

1. Introductie 
Beste lezer, 
 
Bedankt dat u mee wilt doen aan deze enquête voor mijn masterscriptie. Na deze introductie, zult u een 
tekst te zien krijgen. Ik wil u vragen deze tekst te lezen, zoals u hem in het dagelijks leven ook zou lezen.  
Na de tekst zullen er een aantal vragen aan u gesteld worden. Het gaat in deze enquête om uw 
persoonlijke mening. Er bestaan dus geen goede of foute antwoorden. Het is de bedoeling dat u de 
enquête in één keer invult, zonder onderbrekingen. Het invullen zal in totaal ongeveer 5 minuten duren. 
Uw gegevens zullen anoniem verwerkt worden en worden uitsluitend gebruikt voor wetenschappelijke 
doeleinden.  
 
Door op >> te klikken, start uw deelname en geeft u toestemming voor het gebruik van uw data in dit 
onderzoek. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Lauret Gerner 
 

2. Teksten (iedere proefpersoon kreeg slechts één van deze teksten te lezen) 
2.1 Winstframe met hoge waargenomen kwetsbaarheid:  

In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, komen hart- en vaatziekten ook steeds meer onder 
jonge mensen voor. Zo’n 20% van alle patiënten die lijden aan een hart- of vaatziekte is jonger 
dan 30 jaar. Daarom is het erg belangrijk om gezond te eten volgens de Schijf van Vijf. Een goed 
voedingspatroon heeft namelijk een positieve invloed op je gezondheid. De meeste mensen 
kijken meestal alleen naar de hoeveelheid calorieën die ze tot zich nemen, maar niet welke 
voedingsstoffen daarmee in hun lijf terecht komen. Wanneer je eet volgens de Schijf van Vijf, 
zorg je goed voor je hart en bloedvaten. Gezonde voeding heeft namelijk een positieve invloed 
op je bloeddruk, cholesterolgehalte en je gewicht. Dit zijn allemaal factoren die invloed hebben 
op de conditie van je hart en bloedvaten. In de Schijf van Vijf staan daarom producten die goed 
zijn voor hart en bloedvaten, zoals volkorenproducten, groente, fruit, noten en vis. Door te eten 
volgens de Schijf van Vijf krijg je genoeg vezels en kalium binnen en vervang je verzadigde 
vetten door onverzadigde vetten. Verder krijg je niet te veel producten en voedingstoffen 
binnen die juist minder goed zijn voor hart en bloedvaten, zoals rood vlees en zout. Ook 
vleeswaren en alcohol staan niet in de Schijf van Vijf. Door volgens de Schijf van Vijf te eten, 
verklein je dus de kans dat je cholesterolgehalte te hoog wordt. Een te hoog cholesterolgehalte 
kan namelijk leiden tot slagaderverkalking, met de kans op een hart- of herseninfarct tot gevolg. 
Wanneer je dus je voedingspatroon op de Schijf van Vijf afstemt, neemt je kans op een hart- of 
vaatziekte af. 
 

2.2 Winstframe met lage waargenomen kwetsbaarheid: 
Hart- en vaatziekten komen vrijwel alleen op hoge leeftijd voor. Slechts 2% van alle patiënten 
met een hart- en vaatziekte is jonger dan 30 jaar. Toch is gezond eten volgens de Schijf van Vijf 
ook voor jongeren belangrijk. Een goed voedingspatroon heeft namelijk een positieve invloed op 
je gezondheid. De meeste mensen kijken meestal alleen naar de hoeveelheid calorieën die ze 
tot zich nemen, maar niet welke voedingsstoffen daarmee in hun lijf terecht komen. Wanneer je 
eet volgens de Schijf van Vijf, zorg je goed voor je hart en bloedvaten. Gezonde voeding heeft 
namelijk een positieve invloed op je bloeddruk, cholesterolgehalte en je gewicht. Dit zijn 
allemaal factoren die invloed hebben op de conditie van je hart en bloedvaten. In de Schijf van 
Vijf staan daarom producten die goed zijn voor hart en bloedvaten, zoals volkorenproducten, 
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groente, fruit, noten en vis. Door te eten volgens de Schijf van Vijf krijg je genoeg vezels en 
kalium binnen en vervang je verzadigde vetten door onverzadigde vetten. Verder krijg je niet te 
veel producten en voedingstoffen binnen die juist minder goed zijn voor hart en bloedvaten, 
zoals rood vlees en zout. Ook vleeswaren en alcohol staan niet in de Schijf van Vijf. Door volgens 
de Schijf van Vijf te eten, verklein je dus de kans dat je cholesterolgehalte te hoog wordt. Een te 
hoog cholesterolgehalte kan namelijk leiden tot slagaderverkalking, met de kans op een hart- of 
herseninfarct tot gevolg. Wanneer je dus je voedingspatroon op de Schijf van Vijf afstemt, 
neemt je kans op een hart- of vaatziekte af. 
 

2.3 Verliesframe met hoge waargenomen kwetsbaarheid: 
In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, komen hart- en vaatziekten ook steeds meer onder 
jonge mensen voor. Zo’n 20% van alle patiënten die lijden aan een hart- of vaatziekte is jonger 
dan 30 jaar. Daarom is het erg belangrijk om gezond te eten volgens de Schijf van Vijf. Een slecht 
voedingspatroon heeft namelijk een slechte invloed op je gezondheid. De meeste mensen kijken 
meestal alleen naar de hoeveelheid calorieën die ze tot zich nemen, maar niet welke 
voedingsstoffen daarmee in hun lijf terecht komen. Wanneer je afwijkt van de Schijf van Vijf, 
zorg je slecht voor je hart en bloedvaten. Ongezonde voeding heeft namelijk een negatieve 
invloed op je bloeddruk, cholesterolgehalte en je gewicht. Dit zijn allemaal factoren die invloed 
hebben op de conditie van je hart en bloedvaten. In de Schijf van Vijf staan geen producten die 
schadelijk zijn voor hart en bloedvaten, zoals niet-volkoren producten (wit brood), snoep, 
zoutjes en rood vlees. Als je afwijkt van de Schijf van Vijf, loop je veel vezels en kalium mis en 
vervang je te weinig verzadigde door onverzadigde vetten. Wel krijg je vaak te veel producten 
en stoffen die juist minder goed zijn voor hart en bloedvaten zijn binnen, zoals rood vlees en 
zout. Ook vleeswaren en alcohol staan niet in de Schijf van Vijf. Door af te wijken van de Schijf 
van Vijf, vergroot je dus de kans dat je cholesterolgehalte te hoog wordt. Een te hoog 
cholesterolgehalte kan namelijk leiden tot slagaderverkalking, met de kans op een hart- of 
herseninfarct tot gevolg. Wanneer je dus je voedingspatroon niet afstemt op de Schijf van Vijf, 
neemt je kans op een hart- of vaatziekte toe. 
 

2.4 Verliesframe met lage waargenomen kwetsbaarheid:  
Hart- en vaatziekten komen vrijwel alleen op hoge leeftijd voor. Slechts 2% van alle patiënten 
met een hart- en vaatziekte is jonger dan 30 jaar. Toch is gezond eten volgens de Schijf van Vijf 
ook voor jongeren belangrijk. Een slecht voedingspatroon heeft namelijk een slechte invloed op 
je gezondheid. De meeste mensen kijken meestal alleen naar de hoeveelheid calorieën die ze 
tot zich nemen, maar niet welke voedingsstoffen daarmee in hun lijf terecht komen. Wanneer je 
afwijkt van de Schijf van Vijf, zorg je slecht voor je hart en bloedvaten. Ongezonde voeding heeft 
namelijk een negatieve invloed op je bloeddruk, cholesterolgehalte en je gewicht. Dit zijn 
allemaal factoren die invloed hebben op de conditie van je hart en bloedvaten. In de Schijf van 
Vijf staan geen producten die schadelijk zijn voor hart en bloedvaten, zoals niet-volkoren 
producten (wit brood), snoep, zoutjes en rood vlees. Als je afwijkt van de Schijf van Vijf, loop je 
veel vezels en kalium mis en vervang je te weinig verzadigde door onverzadigde vetten. Wel krijg 
je vaak te veel producten en stoffen die juist minder goed zijn voor hart en bloedvaten zijn 
binnen, zoals rood vlees en zout. Ook vleeswaren en alcohol staan niet in de Schijf van Vijf. Door 
af te wijken van de Schijf van Vijf, vergroot je dus de kans dat je cholesterolgehalte te hoog 
wordt. Een te hoog cholesterolgehalte kan namelijk leiden tot slagaderverkalking, met de kans 
op een hart- of herseninfarct tot gevolg. Wanneer je dus je voedingspatroon niet afstemt op de 
Schijf van Vijf, neemt je kans op een hart- of vaatziekte toe. 

 
Bedankt voor het lezen van de tekst. Nu volgen er nog een aantal vragen. Zoals er al in de introductie 
werd vermeld, bestaan er geen goede of foute antwoorden, het gaat puur om uw persoonlijke mening. 
 

3. Manipulatiecheck frame 
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Ik vond dat de nadruk van de tekst lag op: 
Winst         1 2 3 4 5 6 7  Verlies 
Nadelen       1 2 3 4 5 6 7 Voordelen 
Positieve gevolgen 1 2 3 4 5 6 7  Negatieve gevolgen 
 

4. Manipulatiecheck waargenomen kwetsbaarheid  
Geef aan in hoeverre u het eens bent met de volgende stellingen: 
Helemaal mee oneens1  2 3 4 5 6 7 Helemaal mee eens 
1. Ik ben erg bang dat ik een hart- of vaatziekte krijg. 
2. Ik ben erg bang dat een eerste- of tweedegraads familielid van mij een hart- of vaatziekte 

krijgt. 
3. Ik denk dat ik veel risico loop op een hart- en vaatziekte. 
4. Ik denk dat een eerste- of tweedegraads familielid van mij veel risico loopt op een hart- en 

vaatziekte. 
 

5. Attitude van de lezer ten opzichte van eten volgens de Schijf van Vijf 
Eten volgens de Schijf van Vijf is… 
Verstandig 1 2 3 4 5 6 7 onverstandig 
Lekker  1 2 3 4 5 6 7 Vies 
Onbelangrijk 1 2 3 4 5 6 7 Belangrijk 
Plezierig  1 2 3 4 5 6 7 Onplezierig 
Negatief  1 2 3 4 5 6 7 Positief 
 
 

6. Gedragsovertuigingen van de lezer ten opzichte van eten volgens de Schijf van Vijf 
Eten volgens de Schijf van Vijf… 
is moeilijk  1 2 3 4 5 6 7  is makkelijk 
kost veel discipline 1 2 3 4 5 6 7  Kost weinig discipline 
kost veel tijd 1 2 3 4 5 6 7 kost weinig tijd 
is duur  1 2 3 4 5 6 7 is goedkoop 
 

7. Gedragsintentie van de lezer ten opzichte van eten volgens de Schijf van Vijf  
Geef aan in hoeverre u het eens bent met de volgende stellingen: 
Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 6 7Helemaal mee eens 
1. Ik ga meer volgens de Schijf van Vijf eten 
2. Ik ga minder alcohol drinken 
3. Ik ga mijn eetpatroon niet aanpassen 
4. Ik ga mijn omgeving aansporen om meer volgens de Schijf van Vijf te eten 
5. Ik ga gezonder eten 

 
8. Waargenomen overtuigingskracht van de tekst  

Ik vond de tekst… 
Overtuigend  1 2 3 4 5 6 7  Niet overtuigend 
Niet dwingend 1 2 3 4 5 6 7  Dwingend 
Onlogisch 1 2 3 4 5 6 7 Logisch 
Geloofwaardig 1 2 3 4 5 6 7 Ongeloofwaardig 
 

9. Verwerkingswijze (1 = Perifeer, 7 = Centraal) 

Geef aan in hoeverre u het eens bent met de volgende stellingen: 

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

1. Toen ik deze tekst over hart- en vaatziekten las, ben ik er goed over na gaan denken. 
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2. Wanneer ik actie moet ondernemen ten opzichte van hart- en vaatziekten, vind ik het fijn 

om zoveel mogelijk standpunten tot mijn beschikking te hebben. 

3. Het is voor mij belangrijk om informatie over hart- en vaatziekten zo af te stemmen zodat 

het aansluit op mijn leven.  

4. Na het lezen van deze tekst, snap ik meer van hart- en vaatziekten. 

5. Ik heb het grootste gedeelte van de tekst gelezen, ook al sloot het misschien niet helemaal 

aan bij mijn perspectief. 

  
10. Demografische gegevens: leeftijd, geslacht, opleidingsniveau 

a. Wat is uw leeftijd?  
   … jaar  
 

b. Wat is uw geslacht?    
Ο man  Ο vrouw 
 

c. Wat is uw hoogst genoten opleiding? 
(u hoeft hier dus geen diploma van te hebben behaald) 

o Vmbo 
o Havo 
o VWO 
o Mbo 
o Hbo 
o WO 
o Anders, namelijk…  

 
11. Objectieve kwetsbaarheid  

11.1 Heeft u een hart- of vaatziekte (gehad)? 

o Ja 

o Nee 

 

11.2 Heeft een eerste- of tweedegraads familielid van u een hart- of vaatziekte (gehad)? 

Tot eerstegraads familie behoort iedereen waar je een directe bloedband mee hebt, dus je 

ouders en (eventuele) kinderen. Broers en zussen of grootouders zijn tweedegraads familie, 

omdat je bloedband met hun via je ouders loopt.  

o Ja 

o Nee 

 

12. (Deze vraag werd alleen gesteld aan proefpersonen die ouder dan 30 jaar waren) 

Heeft u een eerste- of tweedegraads familielid dat jonger dan 30 jaar is? 

Tot eerstegraads familie behoort iedereen waar je een directe bloedband mee hebt, dus je 

ouders en (eventuele) kinderen. Broers en zussen of grootouders zijn tweedegraads familie, 

omdat je bloedband met hun via je ouders loopt.  

o Ja 

o Nee 

 

13. Afsluiting 
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U bent aan het einde gekomen van deze vragenlijst. Hartelijk bedankt voor het invullen! Niet alle 
informatie in de door u gelezen tekst is op waarheid berust. Wilt u meer weten over hart- en 
vaatziekten? Kijk dan op https://www.hartstichting.nl/hart-vaten. 

 
Klik op >> om uw antwoorden te versturen. 


