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Samenvatting 

Boodschappen kunnen op verschillende manieren geframed worden, bijvoorbeeld door het 

benadrukken van de wenselijke gevolgen van het uitvoeren van gewenst gedrag of juist door 

het benadrukken van de onwenselijke gevolgen van het niet uitvoeren van gewenst gedrag. 

Framing-onderzoek betreft voornamelijk goal framing, oftewel de manier waarop gevolgen 

van gedrag beschreven worden. Door de tegenstrijdigheid binnen de literatuur over de 

effecten die goal framing teweegbrengt, is er behoefte aan onderzoek naar potentiële 

moderatoren van deze framing-effecten. Naar aanleiding van de suggestie voor 

vervolgonderzoek die Van ’t Riet et al. (2016) geven, is in dit experimentele onderzoek de 

potentiële rol van de formulering bij vier framing-effecten onderzocht. Dit is gedaan door de  

specifieke manipulatie van talige elementen van de boodschap op zinsniveau, namelijk de 

manipulatie van de formulering van het eerste deel (antecedent) en het tweede deel 

(consequent) van de boodschap. Het antecedent variëerde tussen de formuleringen 

‘uitvoeren gedrag’ en ‘niet uitvoeren gedrag’ en het consequent variëerde tussen de 

formuleringen ‘bereiken gevolgen’ en ‘niet bereiken gevolgen’, waardoor het experiment 

een 2 x 2 tussenproefpersoonontwerp had. Proefpersonen kregen persuasieve 

boodschappen van verschillende gedragsissues te zien en na iedere boodschap werden de 

waargenomen effectiviteit van de boodschap, de argumentsterkte van de boodschap, de 

intentie ten opzichte van gedrag en de attitude ten opzichte van gedrag bevraagd. De 

belangrijkste conclusie was dat de  formulering ‘uitvoeren’ overtuigender bleek te zijn dan 

de formulering ‘niet uitvoeren’ voor de waargenomen effectiviteit van de boodschap, de 

argumentsterkte van de boodschap en de intentie ten opzichte van gedrag. Dit onderzoek 

heeft vooral het belang van de formulering van het antecedent aangetoond. Op basis van de 

resultaten en beperkingen van het onderzoek, worden mogelijke verklaringen, zoals negatie, 

en aanbevelingen voor vervolgonderzoek aangedragen. Dit experiment biedt een verklaring 

voor de tegenstrijdigheid van  onderzoeksresultaten binnen de literatuur. 
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Inleiding 

Aanleiding 

Pakjes sigaretten moeten tegenwoordig verplicht voorzien zijn van een waarschuwing. De 

tekst van deze waarschuwing kan op verschillende manieren geformuleerd worden, 

bijvoorbeeld ‘Als je stopt met roken, leef je langer en gezonder’, ‘Als je niet stopt met roken, 

leef je niet langer en gezonder’, ‘Als je stopt met roken, verminder je de kans op longkanker’ 

en ‘Als je niet stopt met roken, verhoog je kans op longkanker’. Deze vier 

gezondheidsboodschappen hebben allemaal als doel om rokers ervan te overtuigen te 

stoppen. De vier genoemde alternatieven verschillen echter qua frame en formulering. 

Framing is het benadrukken ofwel van wenselijke gevolgen van het uitvoeren van gewenst 

gedrag, zoals ‘langer en gezonder leven’ of ‘verminderde kans op longkanker’ dan wel van 

onwenselijke gevolgen van het niet uitvoeren van gewenst gedrag, zoals ‘niet langer en 

gezonder leven’ of ‘verhoogde kans op longkanker’. Dit variërende tweede deel van de 

geframede boodschap, het consequent genoemd, gaat gepaard met het variërende eerste 

deel van de geframede boodschap, het antecedent genoemd, door het in de boodschap 

variëren van het al dan niet uitvoeren van gedrag, zoals ‘als je stopt’ of ‘als je niet stopt’. Zo 

kunnen boodschappen ter promotie van gezond gedrag en ter ontmoediging van ongezond 

gedrag binnen de gezondheidscommunicatie op verschillende manieren geformuleerd 

worden.            

 Naar het onderscheid tussen het belichten van wenselijke gevolgen van het uitvoeren 

van gewenst gedrag, winst-framing, of onwenselijke gevolgen van het niet uitvoeren van 

gewenst gedrag, verliesframing, is al veel onderzoek verricht. Bij onderzoek naar winst- en 

verliesframing is binnen gezondheidscommunicatie voornamelijk het voordeel van het 

gebruik van winst- of verliesframes op overtuiging getoetst. De onderzoeksresultaten zijn 

tegenstrijdig, want soms toont onderzoek een voordeel van winstframes aan, soms een 

voordeel van verliesframes en soms toont onderzoek geen verschil aan (Krishnamurthy, 

Carter & Blair, 2001; Levin, Schneider & Gaeth, 1998).  

 Bij deze onderzoeken zijn verschillende soorten gedrag en verschillende moderatoren 

getoetst. De invloed van formulering van deze winst- en verliesframes is echter nog 

nauwelijks verkend in onderzoek, zo stellen ook Van ’t Riet et al. (2016). Zij stellen 

onderzoek voor naar de formulering van het antecedent en het consequent van een 
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geframede boodschap, wat antecedent framing en consequent framing genoemd wordt. Dit 

experimentele onderzoek naar aanleiding van het artikel van Van ’t Riet et al. (2016) heeft 

als doel om de potentiële effecten van de formulering van frames te toetsen. 

 

Framing 

Een groot aandeel van onderzoek binnen het domein gezondheidscommunicatie betreft 

onderzoek naar de effecten van persuasieve boodschappen. Met persuasieve 

boodschappen, die als doel hebben om te overtuigen, kan tijdens het beïnvloedingsproces 

onder andere op de wenselijkheid van de gevolgen van gedrag worden ingespeeld en 

framing is een manier om deze wenselijkheid van de gevolgen van gedrag naar voren te 

laten komen (Hoeken, Hornikx & Hustinx, 2012). Door een boodschap te framen, worden 

bepaalde aspecten in de boodschap benadrukt en andere aspecten juist niet. In de literatuur 

wordt een onderscheid gemaakt in drie typen framing, te weten attribute framing, risky 

choice framing en goal framing (Levin et al., 1998). De drie typen framing zullen 

achtereenvolgens besproken worden, waarbij de nadruk ligt op goal framing. 

 

Typen framing 

Bij attribute framing gaat het om de kwestie op welke eigenschap van het object waarover 

een keuze moet worden gemaakt, de nadruk gelegd wordt (Levin et al., 1998). Deze 

eigenschap van het object van een keuze kan op verschillende manieren geframed worden, 

bijvoorbeeld door middel van het noemen van een wenselijke versus onwenselijke 

eigenschap (Krishnamurthy et al., 2001). Zo kan er gekozen worden tussen het benadrukken 

dat een product slechts 1% ongezonde stoffen of dat dit product 99% gezonde stoffen bevat. 

Op dezelfde manier kan bij een gezondheidsbehandeling gekozen worden tussen het 

belichten van de eigenschap dat deze behandeling 80% succesvol is zonder bijeffecten of de 

eigenschap dat diezelfde behandeling 20% onsuccesvol met bijeffecten is (Krishnamurthy et 

al., 2001).  

Het experimentele onderzoek naar risky choice framing van Kahneman en Tversky 

(1984) wordt al lange tijd beschouwd als basis voor framing-onderzoek en 

onderzoeksresultaten worden veelal verklaard door hun Prospect Theory. Uit experimenteel 

onderzoek bleken proefpersonen bij riskante keuzes, wat in dit experiment de keuze voor 

een preventieprogramma tegen een ziekte was, anders te reageren op winst in de vorm van 
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overlevenden van deze ziekte dan op verlies in de vorm van slachtoffers van deze ziekte 

(Kahneman & Tversky, 1984). Er werden steeds twee preventieprogramma’s beschreven die 

rationeel gezien dezelfde gevolgen opleveren, maar het frame van waaruit deze gevolgen 

beschreven werden, namelijk het aantal stervenden of het aantal overlevenden, bleek tot 

een significant verschil in keuze voor één van de twee programma’s te leiden. Bij het frame 

dat winst in de vorm van geredde mensen betrof, koos de meerderheid van de 

proefpersonen voor het programma dat zekerheid opleverde, terwijl bij het frame dat verlies 

in de vorm van stervende mensen betrof, de meerderheid van de proefpersonen koos voor 

het programma met risico. Wanneer mensen geconfronteerd worden met verlies, verkiezen 

ze risico boven zekerheid, terwijl ze zekerheid verkiezen boven risico, wanneer ze 

geconfronteerd worden met winst (Kahneman & Tversky, 1984).     

 

Goal framing 

Bij goal framing is de fundamentele kwestie de manier waarop de gevolgen van gedrag 

beschreven worden (Levin et al., 1998). Bij de keuze voor de beschrijving van gevolgen wordt 

bij goal framing een onderscheid gemaakt tussen winstframing en verliesframing. Een 

winstframe benadrukt de winst die het opvolgen van gewenst gedrag oplevert, namelijk 

wenselijke gevolgen, en een verliesframe benadrukt het verlies dat het niet opvolgen van 

gewenst gedrag oplevert, namelijk onwenselijke gevolgen. Bij een gezondheidsboodschap 

over condoomgebruik kan in een winstframe bijvoorbeeld het gevoel van veiligheid en in 

een verliesframe juist de verhoogde kans op een soa belicht worden. Anders verwoord kan 

dit onderscheid tussen winst- en verliesframing beschreven worden als “de wenselijke 

gevolgen van het doen of de onwenselijke gevolgen van het laten” (Hoeken et al., 2012, p. 

123). Bij goal framing worden twee gelijkwaardige opties gepresenteerd die verschillen in de 

manier waarop de gevolgen van gedrag in positieve of negatieve termen verwoord zijn 

(Krishnamurthy et al., 2001). De kwestie bij goal framing is of het winstframe of het 

verliesframe meer persuasieve impact op het bereiken van een eindresultaat (Levin et al., 

1998). Bij communicatie-onderzoek is goal framing het meest onderzochte type framing, 

voornamelijk in de context van gezondheidscommunicatie (Hoeken et al., 2012). Het veel 

onderzochte onderscheid tussen winst- en verliesframing zal in het huidige experimentele 

onderzoek ook onderzocht worden. 



6 
 

In onderzoek naar winst- en verliesframing wordt vaak een onderscheid gemaakt 

tussen preventiegedrag en detectiegedrag. Deze verschillende soorten gezondheidsgedrag 

beïnvloeden de overtuigingskracht van winst- en verliesframes (Rothman & Salovey, 1997). 

Preventiegedrag is gedrag met laag risico dat vertoond moet worden om negatieve 

gezondheidsgevolgen te voorkomen en detectiegedrag is gedrag met hoog risico dat 

zekerheid kan bieden of iemand al dan niet aan een bepaalde aandoening lijdt (Hoeken et 

al., 2012). Een voorbeeld van preventiegedrag is sporten of gezond eten en een voorbeeld 

van detectiegedrag is het doen van borstzelfonderzoek of het doen van een soa-test. Op 

basis van het onderzoek van Kahneman en Tversky (1984) werd voorspeld dat de effectiviteit 

van winst- of verliesframes afhankelijk is van het risico dat geassocieerd wordt met bepaald 

gedrag, wat door Meyerowitz en Chaiken (1987) voor het eerst getoetst is. Boodschappen 

die riskant gedrag propageren, zijn op basis van de Prospect Theory van Kahneman en 

Tversky (1984) het effectiefst, wanneer ze een verliesframe hebben waarin de onwenselijke 

gevolgen van het niet uitvoeren van gewenst gedrag benadrukt worden. Boodschappen die 

gedrag met een laag risico propageren, zijn juist het effectiefst als ze een winstframe hebben 

waarin de wenselijke gevolgen van het uitvoeren van gewenst gedrag benadrukt worden. 

Omdat preventiegedrag gedrag met een laag risico is, leidt dit gedrag tot risico-vermijdend 

gedrag en omdat detectiegedrag gedrag met een hoog risico is, leidt dit gedrag tot het 

opzoeken van risico’s (Salovey, Schneider & Apanovitch, 2002). Zij stelden daarom dat een 

winstframe effectiever zou zijn bij het aanzetten tot preventiegedrag en een verliesframe bij 

het aanzetten tot detectiegedrag (Salovey et al., 2002).  

 

Framing-effecten 

Er zijn veel experimentele studies naar goal framing verricht die het verschil tussen het 

gebruik van een winst- of verliesframe op overtuiging toetsen. Het onderzoek van Banks et 

al. (1995) onderzocht bijvoorbeeld of het winst- of verliesframe het meest leidde tot het 

laten maken van een mammografie. Het gaat hierbij om de overtuigende effecten die 

optreden als gevolg van framing van persuasieve boodschappen, ofwel framing-effecten. De 

belangrijke kwestie is namelijk of framing de waarschijnlijkheid dat iemand het gewenste 

gedrag uitvoert, kan beïnvloeden (Krishnamurthy et al., 2001). Om gedrag te kunnen 

beïnvloeden, kan op verschillende determinanten ingespeeld worden. Bij experimentele 

manipulatie van framing worden veelal enkele determinanten van gedrag uit het model van 
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de theorie van beredeneerd gedrag van Fishbein en Yzer (2003) als afhankelijke variabelen 

gebruikt om de overtuiging te meten. In het huidige experimentele onderzoek zullen de 

effecten op de determinanten intentie ten opzichte van gedrag en attitude ten opzichte van 

gedrag uit dit model worden onderzocht. In navolging van onderzoek van Zhao, Nan, Iles en 

Yang (2015) zal ook waargenomen effectiviteit van de boodschap, oftewel de mate waarin 

de boodschap door de proefpersoon als effectief beschouwd wordt, bevraagd worden. 

Omdat het huidige onderzoek voornamelijk zal inspelen op de perceptie van de formulering 

van zinnen, is de waargenomen effectiviteit van de boodschap enorm waardevol. Daarnaast 

zal argumentsterkte van de boodschap bevraagd worden om de argumentsterkte van 

verschillende formuleringen van frames in boodschappen te kunnen vergelijken.  

 

Meta-analyses 

Er blijkt tegenstrijdigheid te heersen binnen de literatuur, omdat soms een voordeel van 

winstframes, soms een voordeel van verliesframes en soms geen verschil blijkt, wat 

bijvoorbeeld geconcludeerd wordt door Krishnamurthy et al. (2001). Deze tegenstrijdigheid 

blijkt uit een aantal uitgevoerde meta-analyses. Uit een meta-analyse van de resultaten van 

165 experimentele studies naar goal framing binnen gezondheidscommunicatie bleek geen 

verschil te zijn in overtuigingskracht tussen winst- en verliesframes (O’Keefe & Jensen, 

2006). Voor de overtuigingskracht maakt het dus niet uit of de wenselijke gevolgen van het 

doen of de onwenselijke gevolgen van het laten benadrukt worden. In deze meta-analyse is 

vervolgens een onderscheid gemaakt tussen preventiegedrag en detectiegedrag. De meta-

analyse toonde aan dat bij preventiegedrag winstframing effectiever is dan verliesframing, 

wat aansluit bij de hypothese van Salovey et al. (2002) (O’Keefe & Jensen, 2006). Dit 

voordeel bleek echter enkel op te treden bij boodschappen over tandverzorging, want bij 

andere soorten issues binnen preventiegedrag bleef dit effect uit (O’Keefe & Jensen, 2007). 

Het voorspelde voordeel van het gebruik van verliesframing ten opzichte van winstframing 

bij detectiegedrag op basis van Salovey et al. (2002) bleek niet uit de meta-analyse (O’Keefe 

& Jensen, 2006). Uit een andere meta-analyse bleek een voordeel van winstframing bij het 

promoten van preventiegedrag, terwijl bij het promoten van detectiegedrag geen verschil 

werd gevonden tussen winst- en verliesframing (Gallagher & Updegraff, 2012).  
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Formulering als moderator van framing-effecten 

De tegenstrijdige onderzoeksresultaten die blijken uit experimentele studies en meta-

analyses, vragen om onderzoek naar variabelen die bepalen onder welke voorwaarden 

framing-effecten werken, oftewel onderzoek naar potentiële variabelen die framing-effecten 

modereren. In artikelen wordt onderzoek naar deze potentiële moderatoren aangedragen 

als suggestie voor vervolgonderzoek, omdat het van belang is om voorwaarden te 

identificeren die beïnvloeden wanneer verschillende frames het effectiefst zijn om aan te 

zetten tot gewenst gedrag (De Graaf, Van den Putte & De Bruijn, 2015; Updegraff & 

Rothman, 2013). Ondanks dat er al onderzoek verricht is naar moderatoren van framing-

effecten, moet de potentiële rol van formulering van een frame nog verkend moet worden. 

Er bestaat nauwelijks onderzoek naar de formulering van frames, terwijl dit toch een 

fundamenteel onderdeel vormt bij de operationalisatie van experimenten. In het artikel van 

Van ’t Riet et al. (2016) wordt onderzoek voorgesteld naar subtiele verschillen in de 

formulering van frames. Zij bevelen dan ook aan om talige elementen van de boodschap te 

manipuleren op zinsniveau, zodat door deze specifieke manipulatie duidelijk is dat 

potentiële effecten te wijten zijn aan de manipulatie en zo min mogelijk aan andere 

factoren.  

Van ’t Riet et al. (2016) stellen onderzoek voor naar de formulering van het 

antecedent en het consequent van een geframede boodschap. Zo is in de zin ‘Als je stopt 

met roken, leef je langer en gezonder’ het antecedent ‘als je stopt met roken’ en het 

consequent ‘leef je langer en gezonder’. De vier mogelijke formuleringen van frames gaan 

gepaard met een variërende dimensie antecedent met twee niveaus en een variërende 

dimensie consequent met twee niveaus. Het antecedent kan variëren door het in de 

boodschap variëren van het al dan niet uitvoeren van gedrag, zoals ‘als je flost’ of ‘als je niet 

flost’. Het consequent kan variëren door het in de boodschap variëren van het al dan niet 

bereiken van gevolgen. De wenselijke gevolgen van het opvolgen van gewenst gedrag 

kunnen beschreven worden als het bereiken van wenselijke gevolgen of als het vermijden 

van onwenselijke gevolgen. De onwenselijke gevolgen van het niet opvolgen van gewenst 

gedrag kunnen beschreven worden als het optreden van onwenselijke gevolgen of als het 

uitblijven van wenselijke gevolgen (Salovey et al., 2002). Het onderzoek van Salovey et al. 
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(2002) onderscheidde deze vier mogelijke formuleringen van frames in de dimensies 

wenselijke versus onwenselijke gevolgen en bereiken versus niet bereiken van gevolgen. Een 

winstframe kan dus de winst van het bereiken van wenselijke consequenties of de winst van 

het vermijden van onwenselijke consequenties als gevolg van het opvolgen van gewenst 

gedrag benadrukken, terwijl een verliesframe het verlies van het optreden van onwenselijke 

consequenties of het verlies van het uitblijven van wenselijke consequenties als gevolg van 

het niet opvolgen van gewenst gedrag kan benadrukken (Nan, 2007; O’Keefe & Jensen, 

2007; O’Keefe & Jensen, 2008; Salovey et al., 2002). De twee winstframes worden dus 

gekoppeld aan een antecedent dat het uitvoeren van gewenst gedrag benadrukt, terwijl de 

twee verliesframes gekoppeld worden aan een antecedent dat het niet uitvoeren van 

gewenst gedrag benadrukt. In het huidige experiment zal de dimensie antecedent variëren 

met de niveaus ‘uitvoeren’ van gedrag en ‘niet uitvoeren’ van gedrag en de dimensie 

consequent zal variëren met de niveaus ‘bereiken’ van gevolgen en ‘niet bereiken’ van 

gevolgen, wat resulteert in vier formuleringen van frames. 

 

Winstframe 

- Antecedent ‘uitvoeren’ gedrag - Consequent ‘bereiken’ gevolgen 

o Als je gewenst gedrag uitvoert, dan wenselijk gevolg X bereikt 

 Als je flost, krijg je een gezond gebit 

- Antecedent ‘uitvoeren’ gedrag – Consequent ‘niet bereiken’ gevolgen 

o Als je gewenst gedrag uitvoert, dan onwenselijk gevolg Y vermeden 

 Als je flost, voorkom je ontstoken tandvlees 

Verliesframe 

- Antecedent ‘niet uitvoeren’ gedrag – Consequent ‘bereiken’ gevolgen  

o Als je gewenst gedrag niet uitvoert, dan treedt onwenselijk gevolg Y op 

 Als je niet flost, krijg je ontstoken tandvlees 

- Antecedent ‘niet uitvoeren’ gedrag – Consequent ‘niet bereiken’ gevolgen 

o Als je gewenst gedrag niet uitvoert, dan blijft wenselijk gevolg X uit 

 Als je niet flost, krijg je geen gezond gebit 



10 
 

 

 

 

 

Negatie 

Eén van de redenen die Van ’t Riet et al. (2016) geven voor onderzoek naar antecedent 

framing en consequent framing, is het gegeven dat ze vaak onderling verward worden en dat 

onderzoek naar framing verward wordt met onderzoek naar negatie. Negatie speelt bij 

framing een belangrijke rol. Negatie kan beschouwd worden als ontkenning door het gebruik 

van negatie-elementen zoals het gebruik van de simpele negatie ‘niet’ of ‘geen’. Terwijl een 

winstframe vaak als bevestigend kan worden beschouwd, bevat een verliesframe veelal een 

negatie. Negatie zou als verklaring kunnen dienen voor onderzoeksresultaten, wat negatie 

tot een potentiële moderator van het effect van de formulering van frames maakt. Uit 

voorgaande onderzoeken is gebleken dat het element negatie van belang is bij 

gezondheidscommunicatie. Het gebruik van negatie bleek namelijk tot andere effecten van 

gezondheidsinformatie te leiden dan het gebruik van bevestigingen (Burgers, Beukeboom & 

Sparks, 2012). De conclusie was dat het in winstframe  boodschappen effectiever is om geen 

negatie te gebruiken, terwijl het in verliesframe boodschappen juist effectiever is om negatie 

te gebruiken (Burgers et al., 2012). Dit gegeven dat kleine talige variaties, zoals het gebruik 

van negatie, al zorgen voor significante verschillen in effecten, stimuleert onderzoek naar 

formulering als moderator nog meer.  

 

Moderatoren van framing-effecten 

Ondanks dat de potentiële rol van formulering nog uitgebreider onderzocht moet worden, 

zijn er al verschillende moderatoren van framing-effecten onderzocht en besproken in de 

literatuur. Het gegeven dat onderzoeken veelal onderscheid maken tussen preventie- en 

detectiegedrag, toont al aan dat het soort gedrag een rol zou kunnen spelen bij het bepalen 

onder welke voorwaarden framing-effecten optreden. Uit een meta-analyse bleek dat 

resultaten afhankelijk waren van het specifieke gedragsissue dat het betrof (O’Keefe & 

Jensen, 2007). De experimentele studies verschilden van elkaar wat betreft het gebruikte 

gezondheidsissue in het experimentele materiaal. Het gezondheidsissue in het experiment 

van Banks et al. (1995) was bijvoorbeeld mammografie en in het experiment van Detweiler, 



11 
 

Bedell, Salovey, Pronin en Rothman (1999) zonnebrandcrème. In het huidige experimentele 

onderzoek zullen verschillende gedragsissues worden gebruikt in een multiple message 

design en soort issue zal als binnenproefpersoonfactor worden meegenomen.  

 Een andere moderator van framing-effecten die in voorgaande onderzoeken is 

voorgesteld en getoetst, is issue-involvement. Issue-involvement is de mate van 

betrokkenheid die iemand ervaart bij een bepaald onderwerp. De modererende functie van 

issue-involvement is getoetst in meerdere onderzoeken (De Graaf et al., 2015; Kiene, Barta, 

Zelenski & Cothran, 2005; Rothman, Salovey, Antone, Keough & Martin, 1993; Millar & 

Millar, 2000). Zo bleek bij een hoge betrokkenheid met het issue veilig rijgedrag 

winstframing tot een hogere intentie ten opzichte van gedrag te leiden dan verliesframing 

(Millar & Millar, 2000). Naar aanleiding van het onderzoek van Gray en Harrington (2011) 

waarin issue-involvement als binnenproefpersoonfactor gebruikt werd, zal in het huidige 

experimentele onderzoek issue-involvement bevraagd worden. 

 

Relevantie en vraagstelling 

Zoals reeds is aangekaart, blijkt er tegenstrijdheid te heersen en ontbreekt het in de 

literatuur aan éénduidigheid, wat te wijten is aan verschillende factoren. Dit onderzoek geeft 

inzicht in de mate waarin effecten van geframede boodschappen beïnvloed worden door 

formulering. Een experimenteel onderzoek naar het belang van formulering van het 

antecedent en het consequent van een geframede persuasieve boodschap is dan ook een 

waardevolle stap in de theorievorming binnen het onderzoeksdomein van framing. 

Toekomstige onderzoeken kunnen zich bij de operationalisatie baseren op de implicaties die 

uit dit experiment naar voren komen. Dit onderzoek bouwt verder op voorgaand onderzoek 

en biedt theoretisch gefundeerd inzicht of en hoe het antecedent en het consequent, als 

elementen van de formulering van een geframede persuasieve boodschap, van invloed 

kunnen zijn op framing-effecten. 

In navolging van de suggestie van Van ’t Riet et al. (2016) zal onderzocht worden wat 

de rol is van twee talige elementen van de formulering bij de effecten van een persuasieve 

boodschap. Bij dit experimentele onderzoek zal het subtiele verschil in formulering van de 

twee delen van een geframede boodschap, antecedent en consequent, gemanipuleerd 

worden. Dit experiment vormt een verrijking van het bestaande theoretisch kader en zal een 
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basis en houvast bieden voor toekomstige onderzoeken. Dit mondt uit in de volgende 

onderzoeksvraag en deelvragen: 

 

In hoeverre spelen de formulering van het antecedent (uitvoeren gedrag / niet uitvoeren 

gedrag) en de formulering van het consequent (bereiken gevolgen / niet bereiken gevolgen) 

een rol bij de framing-effecten van de persuasieve boodschap? 

 

1. In hoeverre spelen de formulering van het antecedent (uitvoeren gedrag / niet 

uitvoeren gedrag) en de formulering van het consequent (bereiken gevolgen / niet 

bereiken gevolgen) een rol bij de waargenomen effectiviteit van de boodschap? 

2. In hoeverre spelen de formulering van het antecedent (uitvoeren gedrag / niet 

uitvoeren gedrag) en de formulering van het consequent (bereiken gevolgen / niet 

bereiken gevolgen) een rol bij de argumentsterkte van de boodschap? 

3. In hoeverre spelen de formulering van het antecedent (uitvoeren gedrag / niet 

uitvoeren gedrag) en de formulering van het consequent (bereiken gevolgen / niet 

bereiken gevolgen) een rol bij de intentie ten opzichte van gedrag? 

4. In hoeverre spelen de formulering van het antecedent (uitvoeren gedrag / niet 

uitvoeren gedrag) en de formulering van het consequent (bereiken gevolgen / niet 

bereiken gevolgen) een rol bij de attitude ten opzichte van gedrag? 
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Methode: experiment 

Onderzoeksontwerp                

Dit experiment had twee onafhankelijke variabelen met beide twee niveaus. Het 

onderzoeksontwerp was een 2 (antecedent: uitvoeren gedrag vs. niet uitvoeren gedrag) x 2 

(consequent: bereiken gevolgen vs. niet bereiken gevolgen) tussenproefpersoon-ontwerp.

 Proefpersonen werden aan slechts één van de vier condities blootgesteld. Hiervoor is 

gekozen, omdat potentiële significante verschillen dan toe te schrijven zijn aan de 

manipulatie. Proefpersonen wisten niet dat de formulering gemanipuleerd was en ze 

werden zelfs op het verkeerde been gezet, omdat ze dachten dat het ging om de 

manipulatie van gezondheidsissues. Het aanbieden van steeds dezelfde formulering maakte 

het effect wellicht krachtiger. Als gekozen was voor een binnenproefpersoon-ontwerp, 

waarbij proefpersonen aan meerdere condities zouden zijn blootgesteld, zouden ze door 

kunnen hebben dat de formulering gemanipuleerd was. Er is geen manipulatiecheck gedaan, 

omdat door een manipulatiecheck op zou vallen wat het doel van het onderzoek was. Bij dit 

experiment is ook geen controlegroep opgenomen.            

Materiaal                

Het stimulusmateriaal in dit experiment bestond uit 13 persuasieve boodschappen 

bestaande uit één zin. De persuasieve boodschappen betroffen gezondheidsissues, 

veiligheidsissues, milieu-issues en sociale issues. Dit experiment had dus een multiple 

message design met Soort issue als binnenproefpersoonfactor. Soort issue variëerde met de 

niveaus ‘gezondheidsissue’ en ‘niet-gezondheidsissue’.     

    Boodschappen die gezondheidsgedragingen van verschillende 

thema’s binnen het gezondheidsdomein propageerden, zijn veelal geïnspireerd door het 

brede scala aan gezondheidsissues uit eerdere onderzoeken naar framing. De gebruikte 

issues waren algemene issues die niet enkel voor een specifieke doelgroep binnen de 

populatie van toepassing waren. Het gebruik van verschillende gedragsdomeinen verhoogde 

de generaliseerbaarheid en dus de externe validiteit van de onderzoeksresultaten. 

Proefpersonen kregen telkens één persuasieve boodschap onder ogen, waarna enkele 

vragen gesteld werden over de boodschap. In experimentele studies naar goal framing is 

vaak een langer stuk tekst bestaande uit meerdere zinnen aangeboden aan de 
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proefpersonen, maar in dit experiment zijn meerdere boodschappen bestaande uit slechts 

één zin aangeboden aan proefpersonen. Er is gekozen voor één zin om de manipulatie zo 

specifiek mogelijk te houden om subtiele variaties te kunnen aanbrengen in de formulering. 

Door deze specifieke manipulatie van talige elementen van de boodschap op zinsniveau 

waren proefpersonen volledig aangewezen op de formulering van de zin, wat de interne 

validiteit van het onderzoek ten goede kwam. Op deze manier waren potentiële effecten toe 

te schrijven aan de manipulatie en zo min mogelijk aan andere factoren. De opbouw van de 

13 persuasieve boodschappen die een proefpersoon te zien kreeg, was steeds gelijk qua 

formulering. Proefpersonen lazen en beoordeelden dus 13 persuasieve boodschappen die 

steeds in dezelfde conditie gepresenteerd werden. Van de 13 persuasieve boodschappen 

bevatten er zes een gezondheidsissue en vijf een ander issue zoals veiligheidsissue, milieu-

issue of sociaal issue. Twee van de 13 persuasieve boodschappen waren fillers, oftewel 

persuasieve boodschappen die in iedere experimentele versie volledig gelijk waren. Deze 

fillers betroffen een veiligheidsissue en een gezondheidsissue die in iedere conditie de 

formulering van versie 1 (uitvoeren – bereiken) hadden en geen gevolg als argument 

bevatten. Deze fillers zijn niet meegenomen bij de analyse van de resultaten, omdat de fillers 

de verschillen tussen de condities zouden kunnen versluieren.    

    De rol van formulering is getoetst door de onafhankelijke 

variabelen Antecedent en Consequent te manipuleren. De factor Antecedent is 

geoperationaliseerd door de formulering van het eerste deel van de boodschap te laten 

variëren met de niveaus ‘uitvoeren’ en ‘niet uitvoeren’ van gewenst gedrag. Het niveau 

‘uitvoeren’ was bevestigend en had de vorm ‘als gedrag x’, terwijl het niveau ‘niet uitvoeren’ 

een simpele negatie had en de vorm ‘als niet gedrag x’ had. Om de manipulatie van de factor 

Antecedent niet op te laten vallen, werden in de formulering van het antecedent 

verschillende vormen gebruikt, zoals ‘als gedrag x’, ‘door gedrag x’ en ‘gedrag x’. 

         De factor Consequent is 

geoperationaliseerd door de formulering van het tweede deel van de boodschap te laten 

variëren met de niveaus ‘bereiken’ en ‘niet bereiken’ van gevolgen. Afhankelijk van het 

antecedent betrof dit een positief of negatief gevolg dat wel of niet bereikt werd. Het 

consequent bevatte telkens slechts één gevolg als argument.  Samenvattend 

wordt er een indeling gemaakt in winst- en verliesframe met antecedent en consequent als 
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variërende dimensies met ieder twee niveaus. Deze opties van een formulering van een 

geframede boodschap resulteerden in de volgende vier experimentele condities: 

 

Winstframe 

- Versie 1: Antecedent ‘uitvoeren’ gedrag - Consequent ‘bereiken’ gevolgen 

o Als je gewenst gedrag uitvoert, dan wenselijk gevolg X bereikt 

 Als je flost, krijg je een gezond gebit 

- Versie 2: Antecedent ‘uitvoeren’ gedrag – Consequent ‘niet bereiken’ gevolgen 

o Als je gewenst gedrag uitvoert, dan onwenselijk gevolg Y vermeden 

 Als je flost, voorkom je ontstoken tandvlees 

Verliesframe 

- Versie 3: Antecedent ‘niet uitvoeren’ gedrag – Consequent ‘bereiken’ gevolgen  

o Als je gewenst gedrag niet uitvoert, dan treedt onwenselijk gevolg Y op 

 Als je niet flost, krijg je ontstoken tandvlees 

- Versie 4: Antecedent ‘niet uitvoeren’ gedrag – Consequent ‘niet bereiken’ gevolgen 

o Als je gewenst gedrag niet uitvoert, dan blijft wenselijk gevolg X uit 

 Als je niet flost, krijg je geen gezond gebit 

De bijlagen kunnen worden geraadpleegd voor een volledig overzicht van het materiaal. 

Materiaal pretest                 

Er is een pretest van versie 1 (uitvoeren – bereiken) uitgevoerd bij 3 mensen. Dit is een 

iteratief proces geweest, omdat op basis van de feedback steeds aanpassingen werden 

gedaan aan het experiment. Er is enkel een pretest van versie 1 gedaan, omdat de lengte en 

duur van het experiment getest moest worden en nog niet de werking van de formuleringen. 

Proefpersonen gaven aan dat het niet opviel dat het onderzoek om de formulering ging. 

Daarnaast gaven proefpersonen aan dat twee boodschappen geen argument bevatten, wat 

de werking van de fillers ondersteunt. Naar aanleiding van deze pretest is een aantal 

aanpassingen gedaan aan het materiaal en de instrumentatie, zoals op het gebied van 

spelling en onduidelijke formulering van boodschappen. De boodschappen van de 
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gedragingen ‘stoppen met roken’ en ‘voorzichtig zijn met vuurwerk’ zijn uit het experiment 

gehaald, omdat deze boodschappen niet algemeen genoeg bleken. Ze veronderstelden 

namelijk al een bepaald actueel gedrag. Proefpersonen gaven aan dat ze het prettig zouden 

vinden om te weten hoever ze gevorderd waren in het experiment. Om die reden is een 

progession bar toegevoegd aan het experiment. Proefpersonen gaven aan dat er meer 

boodschappen in het experiment gebruikt zouden kunnen worden, als het aantal vragen per 

boodschap verminderd zou worden. Ze gaven aan dat de vraag naar attitude ten opzichte 

van gedrag ook door middel van 1 item in plaats van 3 items bevraagd kon worden. Voor het 

experiment is uiteindelijk gekozen voor 2 items. Daarnaast is de waargenomen effectiviteit 

van de boodschap bevraagd door middel van 1 item in plaats van het onderscheid in 

effectiviteit voor de lezer van de boodschap zelf en voor anderen. Ten slotte is de vraag of de 

proefpersoon het gewenste gedrag al uitvoerde, niet meegenomen in het experiment.  

Proefpersonen             

Voor het experiment zijn proefpersonen benaderd met als essentiële kenmerk de minimale 

leeftijd van 18 jaar. De keuze hiervoor is gebaseerd op de in het experiment gebruikte 

gedragsissues. Daarnaast was de Nederlandse nationaliteit een voorwaarde voor deelname. 

Van de 247 keer dat de link naar het experiment geopend is, is het experiment 51 keer enkel 

geopend zonder dat er een vraag beantwoord is. 27 proefpersonen zijn tijdens de 

beantwoording van de vragen gestopt. Van deze 27 drop-outs betrof het tien keer versie 1, 

drie keer versie 2, acht keer versie 3 en zes keer versie 4. 98.22 % van de 169 proefpersonen 

hadden de Nederlandse nationaliteit en 1.78 % van de 169 proefpersonen gaven aan een 

andere nationaliteit te hebben. De data van deze drie proefpersonen met een andere 

nationaliteit dan de Nederlandse zijn niet meegenomen in de verdere analyse. Dit 

resulteerde in 166 geldige en volledig afgemaakte deelnames. De verdeling van de 166 

geldige en volledig afgemaakte deelnames, is in tabel 1 weergegeven.  
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Het minimum vereiste aantal proefpersonen is hiermee ruim behaald. 63.9 % was vrouw en 

36.1 % was man, respectievelijk n = 106 en n = 60. De gemiddelde leeftijd was 32.66 (SD = 

14.82), de jongste proefpersoon was 18 jaar en de oudste proefpersoon 68 jaar; de range 

was 50. Het meest frequente hoogst afgeronde opleidingsniveau (25.3%) was HBO. Uit de 

χ2-toets tussen versie en geslacht bleek geen verband te bestaan (χ2 (3) = 2.09, p = .555). Uit 

een eenweg variantie-analyse van factor versie op leeftijd bleek geen significant hoofdeffect 

van versie (F (3, 162) < 1). Uit de χ2-toets tussen de versie en hoogst afgeronde 

opleidingsniveau bleek geen verband te bestaan (χ2 (21) = 16.94, p = .715). Deze kenmerken 

bleken dus niet significant te verschillen tussen de vier versies. 

Instrumentatie                

Na iedere boodschap die de proefpersonen lazen, werden enkele afhankelijke variabelen 

bevraagd. De afhankelijke variabelen in dit experiment waren waargenomen effectiviteit van 

de boodschap, argumentsterkte van de boodschap, intentie ten opzichte van gedrag en 

attitude ten opzichte van gedrag. Proefpersonen zijn ook bevraagd naar betrokkenheid bij 

het onderwerp.         

 Waargenomen effectiviteit van de boodschap (Hoe effectief denk jij dat deze 

boodschap is bij het aanzetten tot x?) werd gemeten aan de hand van een zevenpunts 

semantische differentiaal (1 = helemaal niet effectief – 7 = heel erg effectief)? Deze schaal is 

gebaseerd op Zhao et al. (2015).       

 Argumentsterkte van de boodschap (Het argument in deze boodschap vind ik) werd 

gemeten aan de hand van een zevenpunts semantische differentiaal (1 = zwak – 7 = sterk).

Tabel 1. De verdeling van proefpersonen in functie van versie 

Versie    n 

 1 (uitvoeren – bereiken)   40 

2 (uitvoeren – niet bereiken)  42 

3 (niet uitvoeren – bereiken)  45 

4 (niet uitvoeren – niet bereiken)  39 
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 Intentie ten opzichte van gedrag (Ik ben van plan om x) werd gemeten aan de hand 

van een zevenpunts Likert-schaal (1 = helemaal mee oneens – 7 = helemaal mee eens). 

Hogere scores betekenden sterkere intenties ten opzichte van gedrag. Deze schaal is 

gebaseerd op Ajzen (2006).         

  Attitude ten opzichte van gedrag (Als ik x, dan vind ik dat) werd gemeten aan 

de hand van twee zevenpunts semantische differentialen (1 = slecht – 7 = goed, 1 = 

onverstandig – 7 = verstandig). Hogere scores betekenden positievere attitudes ten opzichte 

van het gedrag. Deze schaal is gebaseerd op Fishbein en Ajzen (2010) en De Graaf et al. 

(2015). De betrouwbaarheid van attitude ten opzichte van gedrag bestaande uit twee items 

was uitstekend: α = .95. Bij de berekening van deze betrouwbaarheid zijn de fillers niet 

meegenomen.          

 Betrokkenheid bij het onderwerp (Ik vind het onderwerp in deze boodschap 

belangrijk) werd gemeten aan de hand van een zevenpunts Likert-schaal (1 = helemaal mee 

oneens – 7 = helemaal mee eens).        

  Geslacht (man / vrouw), leeftijd (open vraag), nationaliteit 

(Nederlands/Anders, namelijk:…) en hoogst afgeronde opleidingsniveau (basisonderwijs, 

VMBO/LBO of vergelijkbaar, HAVO/VWO, MBO, HBO, WO Propedeuse, WO Bachelor, WO 

Master, Anders namelijk:…) zijn achteraf bevraagd als demografische gegevens. Bijlage 1 kan 

geraadpleegd worden voor de gehele vragenlijst.  

Procedure                    

Proefpersonen zijn benaderd via sociale media en door hen persoonlijk te vragen deel te 

nemen aan het experiment. De afname van het experiment verliep individueel en online van 

7 november 2016 tot en met 17 november 2016. Via de link wees Qualtrics random één van 

de vier versies toe aan de proefpersoon. De proefpersoon werd verteld in het kader van 

welke opleiding dit experiment gedaan werd. Vervolgens werd om een 

toestemmingsverklaring gevraagd. Daarna werd verteld dat de proefpersoon 13 korte 

boodschappen te zien zou krijgen en dat na iedere boodschap enkele vragen gesteld zouden 

worden. Er werd verteld dat het experiment in totaal ongeveer 10 minuten zou duren. Na 

het invullen van de demografische gegevens aan het einde van de vragenlijst werd de 

proefpersoon bedankt voor de deelname. Er is achteraf niet verteld wat het doel van het 

onderzoek was, maar bij het versturen van de antwoorden aan het einde van het experiment 
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werd verteld dat de proefpersoon de onderzoeker kon benaderen voor informatie, 

uitkomsten/doel van het onderzoek, vragen of klachten. De gemiddelde duur van het 

experiment is lastig te bepalen op basis van de data, maar het duurde meestal ongeveer 8 

minuten. Voor deelname aan het experiment kregen proefpersonen geen beloning. 

Proefpersonen waren verplicht om op iedere vraag een antwoord te geven en er was geen 

knop om terug te keren naar de vorige pagina. Er stond bovendien een progression bar 

bovenin het scherm die de vordering van het experiment aangaf, maar door de survey flow 

in Qualtrics werkte deze tijdens het experiment niet zoals bedoeld. De procedure via 

Qualtrics is voor iedere proefpersoon gelijk geweest, alleen is er op een online experiment 

geen zicht op de eventuele storende factoren tijdens de deelname. Het is door de random 

toewijzing wel waarschijnlijk dat deze eventuele storende factoren gelijk verdeeld zijn over 

de versies. 

Statistische toetsing               

Om antwoord te kunnen geven op de deelvragen, zijn tweeweg univariate variantie-analyses 

en t-toetsen uitgevoerd.  
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Resultaten 

Tweeweg univariate variantie-analyses met factoren Antecedent en Consequent          

In tabel 2 staan de descriptieve resultaten van de vier condities van de uitgevoerde tweeweg 

univariate variantie-analyses weergegeven.  

Tabel 2. De gemiddeldes en standaardafwijkingen (tussen haakjes) van de effectiviteit, 

argumentsterkte, intentie en attitude in functie van Antecedent en Consequent (1 = lage 

effectiviteit, argumentsterkte, intentie en attitude; 7 = hoge effectiviteit, argumentsterkte, 

intentie en attitude) 

 

             Uitvoeren                                          Niet uitvoeren 

  Bereiken      Niet bereiken 

  n = 40           n = 42 

 Bereiken             Niet bereiken  

 n = 45                  n = 39 

Effectiviteit 4.32 (.97) 4.14 (1.01) 3.28 (1.09) 2.73 (1.03) 

Argumentsterkte 4.54 (.79) 4.60 (1.09) 3.88 (1.24) 3.25 (1.20) 

Intentie 4.28 (.80) 4.13 (.88) 3.99 (1.12) 3.83 (.88) 

Attitude 5.83 (.64) 5.72 (.65) 5.60 (.78) 5.52 (.85) 

        

Uit een tweeweg variantie-analyse van Antecedent en Consequent op Effectiviteit bleek een 

significant hoofdeffect van Antecedent (F (1, 162) = 58.92, p < .001, η2 = .267) en een 

significant hoofdeffect van Consequent (F (1, 162) = 5.28, p = .023, η2 = .032). Er trad geen 

interactie-effect op tussen Antecedent en Consequent (F (1, 162) = 1.40, p = .238). De 

waargenomen effectiviteit van de boodschap werd in de formulering ‘uitvoeren’ (M = 4.23, 

SD = .99) hoger beoordeeld dan in de formulering ‘niet uitvoeren’ (M = 3.02, SD = 1.09). De 

waargenomen effectiviteit van de boodschap werd in de formulering ‘bereiken’ (M = 3.77, 

SD = 1.15) hoger beoordeeld dan in de formulering ‘niet bereiken (M = 3.46, SD = 1.24).

  Uit een tweeweg variantie-analyse van Antecedent en Consequent op 

Argumentsterkte bleek een significant hoofdeffect van Antecedent (F (1, 162) = 34.58, p < 

.001, η2 = .176). Er bleek geen significant hoofdeffect van Consequent (F (1, 162) = 2.78, p = 

.098). De argumentsterkte van de boodschap werd in de formulering ‘uitvoeren’ (M = 4.57, 

SD = .95) hoger beoordeeld dan in de formulering ‘niet uitvoeren’ (M = 3.59, SD = 1.25). Er 

was geen verschil in argumentsterkte van de boodschap tussen de formulering ‘bereiken’ (M 
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= 4.19, SD = 1.10) en de formulering ‘niet bereiken’ (M = 3.95, SD = 1.32). Er trad wel een 

interactie-effect op tussen Antecedent en Consequent (F (1, 162) = 4.10, p = .045, η2 = .025). 

Om dit interactie-effect te interpreteren, is een t-toets van Consequent op Argumentsterkte 

uitgevoerd voor ‘uitvoeren’ en een t-toets van Consequent op Argumentsterkte uitgevoerd 

voor ‘niet uitvoeren’. Hieruit bleek dat er geen verschil in argumentsterkte van de 

boodschap was tussen de formulering van het consequent ‘bereiken’ (M = 4.54, SD = .79) en 

‘niet bereiken’ (M = 4.60, SD = 1.09) als het antecedent ‘uitvoeren’ was (t (80) = .29, p = 

.773). Er bleek dat er wel een verschil optrad tussen de formulering van het consequent 

‘bereiken’ en ‘niet bereiken’ als het antecedent ‘niet uitvoeren’ was (t (82) = 2.36, p = .021). 

Als het antecedent ‘niet uitvoeren’ was, was de argumentsterkte van de boodschap van de 

formulering ‘bereiken’ (M = 3.88, SD = 1.24) hoger dan van de formulering ‘niet bereiken’ (M 

= 3.25, SD = 1.20).          

 Uit een tweeweg variantie-analyse van Antecedent en Consequent op Intentie ten 

opzichte van gedrag bleek een significant hoofdeffect van Antecedent (F (1, 162) = 4.21, p = 

.042, η2 = .025). Er bleek geen significant hoofdeffect van Consequent (F (1, 162) = 1.21, p = 

.273) en er trad ook geen interactie-effect op tussen Antecedent en Consequent (F (1, 162) < 

1, p = .948). De intentie ten opzichte van gedrag werd in de formulering ‘uitvoeren’ (M = 

4.21, SD = .84) hoger beoordeeld dan in de formulering ‘niet uitvoeren’ (M = 3.92, SD = 1.01). 

Er was geen verschil in intentie ten opzichte van gedrag tussen de formulering ‘bereiken’ (M 

= 4.13, SD = .98) en ‘niet bereiken’ (M = 3.98, SD = .89).       

  Uit een tweeweg variantie-analyse van Antecedent en Consequent op 

Attitude bleek geen significant hoofdeffect van Antecedent (F (1, 162) = 3.52, p = .062), noch 

een hoofdeffect van Consequent (F (1, 162) < 1), noch een interactie-effect tussen 

Antecedent en Consequent (F (1, 162) < 1). Er was geen verschil in attitude ten opzichte van 

gedrag tussen de formulering ‘uitvoeren’ (M = 5.77, SD = .65) en ‘niet uitvoeren’ (M = 5.56, 

SD = .81). Er was ook geen verschil in attitude ten opzichte van gedrag tussen de formulering 

‘bereiken’ (M = 5.71, SD = .72) en ‘niet bereiken’ (M = 5.62, SD = .75).  
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Additionele analyses 

Er is een aantal additionele analyses uitgevoerd om te toetsen of de framing-effecten 

verschilden per soort issue en om te toetsen of de betrokkenheid bij het onderwerp 

verschilde per soort issue. In tabel 3 staan de descriptieve resultaten van de uitgevoerde t-

toetsen weergegeven.  

Tabel 3. De gemiddeldes en standaardafwijkingen (tussen haakjes) van de effectiviteit, 

argumentsterkte, intentie, attitude en betrokkenheid in functie van Soort Issue (1 = lage 

effectiviteit, argumentsterkte, intentie, attitude en betrokkenheid; 7 = hoge effectiviteit, 

argumentsterkte, intentie, attitude en betrokkenheid) 

 

Gezondheidsissue   Niet-gezondheidsissue 

n = 166                     n = 166                               

Effectiviteit 3.65 (1.22)  3.58 (1.31)   

Argumentsterkte 4.13 (1.23)  4.00 (1.36)   

Intentie 5.84 (.73)  5.46 (.87)   

Attitude 

Betrokkenheid       

4.33 

5.13  

(.95) 

(.86) 

 3.73 

4.87 

(1.18) 

(1.07) 

  

        

Uit een t-toets (afhankelijke waarnemingen) voor Effectiviteit bleek er geen 

significant verschil te zijn tussen de waargenomen effectiviteit van boodschappen met een 

gezondheidsissue en boodschappen met een niet-gezondheidsissue. (t (165) = 1.31, p = 

.191).            

 Uit een t-toets (afhankelijke waarnemingen) voor Argumentsterkte bleek er geen 

significant verschil te zijn tussen de argumentsterkte van boodschappen met een 

gezondheidsissue en boodschappen met een niet-gezondheidsissue. (t (165) = 1.90, p = 

.059).            

 Uit een t-toets (afhankelijke waarnemingen) voor Intentie bleek er een significant 

verschil te zijn tussen de intentie ten opzichte van gedrag van boodschappen met een 

gezondheidsissue en boodschappen met een niet-gezondheidsissue (t (165) = 8.05, p < .001). 

De intentie ten opzichte van gedrag van boodschappen met een gezondheidsissue (M = 5.84, 

SD = .73) bleek hoger dan de intentie ten opzichte van gedrag van boodschappen met een 
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niet-gezondheidsissue (M = 5.46, SD = .87).       

 Uit een t-toets (afhankelijke waarnemingen) voor Attitude bleek er een significant 

verschil te zijn tussen de attitude ten opzichte van gedrag van boodschappen met een 

gezondheidsissue en boodschappen met een niet-gezondheidsissue. (t (165) = 7.81, p < 

.001). De attitude ten opzichte van gedrag van boodschappen met een gezondheidsissue (M 

= 4.33, SD = .95) bleek hoger dan de attitude ten opzichte van gedrag van boodschappen 

met een niet-gezondheidsissue (M = 3.73, SD = 1.18).     

 Uit een t-toets (afhankelijke waarnemingen) voor Betrokkenheid bij het onderwerp 

bleek er een significant verschil te zijn tussen de betrokkenheid bij het onderwerp van 

boodschappen met een gezondheidsissue en boodschappen met een niet-gezondheidsissue. 

(t (165) = 4.11, p < .001). De betrokkenheid bij het onderwerp van boodschappen met een 

gezondheidsissue (M = 5.13, SD = .86) bleek hoger dan de betrokkenheid bij het onderwerp 

van boodschappen met een niet-gezondheidsissue (M = 4.87, SD = 1.07). 
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Conclusie 

Op basis van de resultaten kan op de vier deelvragen een antwoord geformuleerd worden.  

Deze vier deelvragen beantwoorden samen de onderzoeksvraag: 

In hoeverre spelen de formulering van het antecedent (uitvoeren gedrag / niet uitvoeren 

gedrag) en de formulering van het consequent (bereiken gevolgen / niet bereiken gevolgen) 

een rol bij de framing-effecten van de persuasieve boodschap? 

 

De formulering van het antecedent bleek een rol te spelen bij drie van de vier framing-

effecten. De formulering ‘uitvoeren’ bleek overtuigender te zijn dan de formulering ‘niet 

uitvoeren’ voor de waargenomen effectiviteit van de boodschap, argumentsterkte van de 

boodschap en intentie ten opzichte van gedrag. Er bleek hier dus een voordeel te zijn van 

winstframe ten opzichte van verliesframe. De formulering van het antecedent bleek geen rol 

te spelen bij attitude ten opzichte van gedrag.       

 De formulering van het consequent bleek een rol te spelen bij één van de vier 

framing-effecten, namelijk waargenomen effectiviteit van de boodschap. De waargenomen 

effectiviteit van de boodschap in de formulering ‘bereiken’ bleek significant hoger dan in de 

formulering ‘niet bereiken’. De formulering van het consequent bleek geen rol te spelen bij 

argumentsterkte van de boodschap, intentie ten opzichte van gedrag en attitude ten 

opzichte van gedrag.           

 Er trad bij argumentsterkte van de boodschap een interactie-effect op tussen 

antecedent en consequent, waaruit bleek dat de argumentsterkte van de boodschap van de 

formulering ‘bereiken’ hoger was dan van de formulering ‘niet bereiken’ als het antecedent 

‘niet uitvoeren’ was, terwijl bij het antecedent ‘uitvoeren’ geen verschil was. Verder traden 

er geen interactie-effecten op, waaruit ook geconcludeerd kan worden dat voor 

waargenomen effectiviteit van de boodschap, intentie ten opzichte van gedrag en attitude 

ten opzichte van gedrag geen verschillen waren tussen versie 1 en 2 onderling en versie 3 en 

4 onderling.           

 Uit de additionele analyses bleek dat bij gezondheidsissues de intentie ten opzichte 

van gedrag, de attitude ten opzichte van gedrag en de betrokkenheid hoger waren dan bij 

niet-gezondheidsissues. De waargenomen effectiviteit van de boodschap en de 

argumentsterkte van de boodschap verschilden niet wat betreft soort issue. 
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Discussie 

Verklaringen                   

De formulering ‘uitvoeren’ bleek overtuigender te zijn dan de formulering ‘niet uitvoeren’ 

voor de waargenomen effectiviteit van de boodschap, argumentsterkte van de boodschap 

en intentie ten opzichte van gedrag. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat het gebruik van 

negatie in de formulering van het antecedent onverstandig is, want negatie in het 

antecedent blijkt een negatief effect te hebben op de framing-effecten. Het gebruik van 

negatie maakt de boodschap wellicht moeilijk leesbaar en lastig te begrijpen, helemaal 

wanneer er dubbele ontkenningen in de boodschap zitten. Eerder onderzoek trok al de 

conclusie dat kleine talige variaties, zoals het gebruik van negaties of bevestigingen, tot 

significante verschillen kunnen leiden en dat met deze talige variabelen rekening gehouden 

moet worden (Burgers et al., 2012). Het argument in de formulering ‘uitvoeren’ wordt als 

sterker beoordeeld dan in de formulering ‘niet uitvoeren’. Het zou zo kunnen zijn dat de 

slechte begrijpelijkheid en leesbaarheid van het antecedent in de formulering ‘niet 

uitvoeren’ de geloofwaardigheid van het argument in twijfel trekt met een lagere 

argumentsterkte van de boodschap tot gevolg. De formulering van het antecedent bleek 

geen rol te spelen bij attitude ten opzichte van gedrag. De attitude ten opzichte van gedrag 

was zeer hoog, ongeacht de formulering van het antecedent. Dit is gebaseerd op de de 

gemiddelde attitude ten opzichte van gedrag: M = 5.67, SD = .74. Attitude ten opzichte van 

gedrag kan wellicht niet worden beïnvloed door de persuasieve boodschap. Daarnaast zou er 

sprake kunnen zijn van een plafond-effect, omdat de attitude ten opzichte van gedrag al zo 

hoog is dat er weinig variatie meer mogelijk is in de scores van attitude ten opzichte van 

gedrag. Mensen zijn zich misschien sowieso bewust van het feit dat bepaald gedrag goed en 

verstandig is, maar door de intention-behaviour gap is de intentie ten opzichte van gedrag 

niet zo krachtig en dus makkelijker te beïnvloeden dan de attitude. Dit verklaart wellicht dat 

de intentie ten opzichte van gedrag wel beïnvloed wordt door de formulering, maar de 

attitude ten opzichte van gedrag niet.    De waargenomen 

effectiviteit van de boodschap in de formulering ‘bereiken’ bleek significant hoger dan in de 

formulering ‘niet bereiken’. Net als bij de formulering van het antecedent, is het gebruik van 

negatie in de formulering van het consequent wellicht een verklaring. Het gebruik van 

negatie in het consequent van de formulering is wat betreft waargenomen effectiviteit van 
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de boodschap misschien onverstandig door slechte leesbaarheid en begrijpelijkheid. De 

formulering van het consequent bleek geen rol te spelen bij argumentsterkte van de 

boodschap, intentie ten opzichte van gedrag en attitude ten opzichte van gedrag. Een 

verklaring zou kunnen zijn dat de formulering van het antecedent meer kan beïnvloeden dan 

de formulering van het consequent met als gevolg dat de formulering van het consequent er 

voor de lezer minder toe doet.     Het voorgaande zou ook de 

verklaring kunnen zijn voor het gebrek aan een interactie-effect tussen antecedent en 

consequent voor waargenomen effectiviteit van de boodschap, intentie ten opzichte van 

gedrag en attitude ten opzichte van gedrag. Er trad wel een interactie-effect op tussen 

antecedent en consequent voor argumentsterkte van de boodschap. Blijkbaar werd de 

argumentsterkte van de boodschap van de formulering ‘bereiken’ wel hoger beoordeeld dan 

de argumentsterkte van de boodschap van de formulering ‘niet bereiken’ als het antecedent 

‘niet uitvoeren’ was, terwijl bij het antecedent ‘uitvoeren’ geen verschil was. Het is lastig om 

voor dit interactie-effect een verklaring te vinden, omdat de framing-effecten samen lijken 

te hangen en er geen interactie-effect is voor de andere drie afhankelijke variabelen. De 

dubbele ontkenningen in versie 4 zouden een rol kunnen hebben gespeeld bij dit interactie-

effect.       Een mogelijke verklaring voor de 

resultaten van de attitionele analyses is dat mensen onderwerpen die met gezondheid te 

maken hebben, belangrijker vinden, omdat gezondheid heel dichtbij mensen staat. Soort 

issue had geen invloed op waargenomen effectiviteit van de boodschap noch op 

argumentsterkte van de boodschap, dus de invloed van soort issue lijkt echt volledig te slaan 

op het gedrag zelf en niet op de boodschap. 

Beperkingen                  

Er dienen enkele beperkingen van dit experiment besproken te worden om de methodes van 

toekomstige onderzoeken te optimaliseren. Er zullen enkele imperfecties van het 

experimentele onderzoek besproken worden, die beschouwd kunnen worden als 

aanbevelingen voor toekomstig onderzoek.       

 De eerste limitatie die besproken wordt, betreft de lengte en hiermee 

samenhangend de duur van het experiment. Ondanks dat er er aanpassingen zijn gedaan op 

basis van de pretest, gaven verschillende proefpersonen aan dat het experiment lang 

duurde. De duur van het experiment werd echter in de introductie wel genoemd. Het aantal 
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drop-outs van het experiment was niet hoog, maar het gegeven dat er wel drop-outs waren, 

zou een indicatie kunnen zijn dat proefpersonen door de lengte van het experiment andere 

antwoorden gaven aan het begin van het experiment dan aan het einde van het experiment.  

De progression bar die naar aanleiding van de pretest is toegevoegd, werkte niet naar 

behoren, wat in toekomstige experiment verbeterd zou kunnen worden.   

   De volgende limitatie betreft dat wat in de pretest is onderzocht. In 

deze pretest is namelijk enkel een pretest van versie 1 gedaan. Een pretest van alle vier de 

versies had het experiment wellicht kunnen verbeteren. De leesbaarheid van de vier 

verschillende versies had dan bijvoorbeeld bevraagd kunnen worden. Omdat de 

leesbaarheid en begrijpelijkheid van de vier versies nu niet bevraagd zijn, zouden de 

resultaten hierdoor beïnvloed kunnen zijn. Door negaties en dubbele ontkenningen in het 

stimulusmateriaal in de formulering ‘niet uitvoeren’ was het voor proefpersonen wellicht 

lastig om de gestelde vragen te beantwoorden. Er zijn van de proefpersonen in deze 

condities namelijk meerdere klachten over de slechte leesbaarheid binnengekomen tijdens 

en na het invullen van het experiment. De pretest had ook kunnen toetsen of de vier 

condities van elkaar onderscheiden kunnen worden, bijvoorbeeld door te toetsen of 

proefpersonen in winstframes inderdaad opmerken dat er gefocust wordt op de wenselijke 

gevolgen van het uitvoeren van gewenst gedrag dan in verliesframes, iets wat aansluit bij de 

suggestie die Gerend en Cullen (2008) aandroegen. Ten slotte zouden in de pretest de 

argumentsterktes, het realisme en de geloofwaardigheid van de verschillende formuleringen 

van frames bevraagd kunnen worden. Dit zou ook door middel van een manipulatiecheck 

gedaan kunnen worden.      De lage ecologische 

validiteit van het onderzoek is eveneens een beperking van dit onderzoek. De opgevolgde 

specifieke manipulatie van talige elementen zoals Van ‘t Riet et al. (2016) voorstelden, 

zorgde voor een hoge interne validiteit. Echter, deze specifieke manipulatie is de ecologische 

validiteit niet ten goede gekomen. Het is lastig om de onderzoeksresultaten door te trekken 

naar de dagelijkse praktijk, aangezien proefpersonen stimulusmateriaal steeds in dezelfde 

conditie te zien kregen. In de dagelijkse praktijk wordt men niet aan 13 boodschappen in 

dezelfde vorm achter elkaar blootgesteld en ook niet aan een boodschap van één zin. 

Bovendien zijn er geen afbeeldingen gebruikt, terwijl dit tegenwoordig toch steeds 

belangrijker wordt, ook in persuasieve boodschappen. Wel dient vermeld te worden dat 

door het gebruik van verschillende gezondheidsissues de generaliseerbaarheid naar 
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verschillende onderwerpen en dus de externe validiteit wel hoog was.   

          Ten slotte kunnen 

nog enkele kleine beperkingen van de methode genoemd worden die meer speculaties van 

mogelijke beperkingen zijn. Een mogelijke beperking kan zijn geweest dat de argumenten 

van de vier condities niet precies gelijk waren, omdat er toch verschillen in formulering 

waren. Het argument in de conditie ‘uitvoeren – niet bereiken’ verschilde bijvoorbeeld soms 

van het argument in de conditie ‘niet uitvoeren – bereiken’, terwijl het onderwerp van het 

argument gelijk was. ‘De kans verkleinen’ in de formulering ‘uitvoeren – niet bereiken’ is 

namelijk niet gelijk aan ‘de kans lopen op’ in de formulering ‘niet uitvoeren – bereiken’, net 

als dat de woorden ‘voorkomen’ en ‘veroorzaken’ niet gelijk zijn. Als laatste limitatie kan 

genoemd worden dat het onderwerp van het onderzoek wellicht opviel, omdat 

proefpersonen boodschappen steeds in dezelfde conditie te zien kregen. Uit een analyse van 

de fillers kwam naar voren dat proefpersonen in versies 3 en 4 de fillers als veel 

overtuigender beoordeelden, omdat ze de plotselinge en opvallende afwezigheid van 

negaties in de boodschap waarschijnlijk zeer prettig vonden. Desalniettemin waren 

proefpersonen zich niet bewust van de andere condities. 

Aanbevelingen vervolgonderzoek            

Naar aanleiding van dit experimentele onderzoek kunnen suggesties voor vervolgonderzoek 

worden aangedragen. Het experiment heeft nieuwe inzichten gegeven waarop toekomstig 

onderzoek kan voortborduren. Het vervolgonderzoek dat aanbevolen wordt, heeft enerzijds 

als doel om de zojuist besproken beperkingen van het huidige onderzoek te verbeteren en 

anderzijds om verschillende mogelijke verklaringen van de besproken resultaten te kunnen 

toetsen.           

 Zoals zojuist al bij de beperkingen is besproken, zou het interessant zijn om in 

toekomstig onderzoek de leesbaarheid en begrijpelijkheid van formuleringen van frames te 

onderzoeken, omdat deze factoren wellicht effect hebben op de overtuigingskracht. Met 

kennis over de leesbaarheid en begrijpelijkheid van verschillende formuleringen van frames 

kan het huidige experiment gerepliceerd worden. Er wordt onderzoek gesuggereerd naar de 

rol van kwaliteit van de boodschap, bijvoorbeeld in Updegraff en Rothman (2013). 

Begrijpelijkheid en leesbaarheid zouden beschouwd kunnen worden als mediatoren van 

framing-effecten en omdat er nog weinig bekend is over mediatoren, wordt dit onderzoek 
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veelal voorgesteld als suggestie voor vervolgonderzoek, bijvoorbeeld door Updegraff en 

Rothman (2013).         

 Vervolgonderzoek dat gerelateerd is aan de vorige aanbeveling, betreft onderzoek 

naar andere mogelijke formuleringen naast de vier onderzochte condities. In het huidige 

onderzoek zijn in het antecedent al kleine variaties in formulering gebruikt om niet op te 

laten vallen dat de formulering het onderwerp van het onderzoek was. Ondanks de 

fundamentele rol die negatie in formuleringen van frames blijkt te spelen, zijn er nog meer 

mogelijke opties om een frame te formuleren en hoeft negatie wegens alternatieven niet 

altijd aanwezig te zijn. Formuleringen die een negatie bevatten zouden bijvoorbeeld 

vervangen kunnen worden door synoniemen zonder een negatie. Het niet uitvoeren van 

gewenst gedrag kan namelijk ook geformuleerd worden als het uitvoeren van ongewenst 

gedrag, bijvoorbeeld ‘Als je rookt’ of ‘Als je niet sport’. Daarnaast kan in plaats van negatie 

een alternatief gedrag gebruikt worden in het frame, zoals wakker blijven in plaats van niet 

slapen (Levin et al., 1998). Deze talige variatie zou de kracht van effecten van goal framing 

kunnen beïnvloeden (Levin et al., 1998). Er kan ook een onderscheid worden gemaakt tussen 

het stoppen en doorgaan met gedrag en dit zou invloed kunnen hebben. Zoals Van ‘t Riet et 

al. (2016) aangeven, dient ook rekening gehouden te worden met het onderscheid tussen 

het toestaan en het verbieden van gedrag, iets waardoor de formulering kan veranderen. 

Toekomstig onderzoek kan zich dus zowel richten op de belangrijke rol van negatie die blijkt 

uit dit onderzoek, maar ook op nog niet onderzochte talige elementen, zoals Burgers et al. 

(2012) ook voorstellen.    De resultaten van de additionele analyses tonen 

aan dat er rekening gehouden moet worden met het soort issue dat gebruikt wordt. 

Toekomstig onderzoek zou interactie-effecten tussen soort gedrag en formulering van het 

frame kunnen toetsen. Naast een indeling in gezondheidsissues en niet-gezondheidsissues, 

is een indeling mogelijk in preventie- en detectiegedrag. Zoals al eerder beschreven is, is 

deze indeling vaak toegepast binnen framing-onderzoek naar goal framing.  

       In dit experiment is issue-involvement 

bevraagd door de betrokkenheid bij het onderwerp te meten als de mate waarin de 

proefpersoon het onderwerp in de boodschap belangrijk vindt. Het zou interessant kunnen 

zijn om in toekomstig onderzoek proefpersonen te bevragen naar hun actuele gedrag of hun 

gedragsgeschiedenis. Betrokkenheid bij het onderwerp vraagt namelijk ook om kennis over 

het actuele gedrag en de gedragsgeschiedenis, omdat uit onderzoek blijkt dat deze status 
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van belang is voor het al dan niet uitvoeren van gedrag (Zhao, Nan, Iles & Yang, 2015). 

       Een onderzoeksontwerp waarbij de 

factoren antecedent en consequent beide binnenproefpersoonfactoren in plaats van 

tussenproefpersoonfactoren zouden zijn, is ook een zeer interessante suggestie voor 

vervolgonderzoek. Proefpersonen zouden in dat onderzoeksontwerp blootgesteld worden 

aan alle condities, waardoor proefpersonen de formuleringen vergelijken. Dit kan 

waardevolle resultaten opleveren, omdat proefpersonen in het dagelijks leven ook aan 

steeds verschillende formuleringen blootgesteld worden en niet telkens boodschappen in 

dezelfde formulering onder ogen krijgen. Nadelen aan dat onderzoeksontwerp zijn wel dat 

het onderwerp van het onderzoek dan duidelijk is en door de noodzakelijke 

counterbalancing wordt dat onderzoek statistisch lastig.    De 

resultaten van dit experiment hebben de noodzaak van het meten van intentie ten opzichte 

van gedrag onderstreept. De formulering van het antecedent bleek namelijk effect te 

hebben op de intentie ten opzichte van gedrag, dus het is mogelijk om in te spelen op de 

intentie ten opzichte van gedrag door formulering te manipuleren. Dit resultaat is enorm 

waardevol in het theoretische kader, omdat in experimenten veelal geen effect gevonden 

wordt op intentie ten opzichte van gedrag. De volgende suggestie voor vervolgonderzoek 

borduurt hierop voort.        

 Framing-onderzoek vraagt al lange tijd naar een volgende stap binnen de 

theorievorming, namelijk het meten van daadwerkelijk gedrag als direct effect. 

Daadwerkelijk gedrag als afhankelijke variabele is iets dat al veelvuldig terugkerend in 

artikelen over framing-onderzoek wordt aangedragen als suggestie voor vervolgonderzoek, 

bijvoorbeeld in Updegraff en Rothman (2013). Door een eventuele intention-behaviour gap 

kan bij het huidige experiment ook de vraag worden gesteld wat de waarde is van een effect 

op intentie ten opzichte van gedrag. 

Theoretische implicaties            

Deze experimentele studie heeft aangetoond dat formulering een cruciale rol speelt in 

framing en hiermee is het experiment dan ook zeer waardevol binnen het theoretisch kader 

van framing-onderzoek. Meerdere framing-effecten bleken beïnvloed te worden door de 

formulering van het antecedent en een enkele door de formulering van het consequent. De 

gevonden effecten toonden een voordeel aan van boodschappen in de formulering 
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‘uitvoeren’, oftewel een voordeel van winstframe ten opzichte van verliesframe. De 

fundamentele rol die negatie blijkt te spelen in formulering van frames, is een implicatie die 

theoretisch zeer relevant is. De conclusie dat formulering inderdaad een cruciale rol speelt in 

framing, kan de verklaring zijn voor de tegenstrijdige onderzoeksresultaten van eerdere 

onderzoeken naar goal framing. Soms toont onderzoek een voordeel van winstframes aan, 

soms een voordeel van verliesframes en soms toont onderzoek geen verschil aan 

(Krishnamurthy, Carter & Blair, 2001; Levin et al., 1998). Als bij de operationalisatie van het 

stimulusmateriaal de formuleringen van een winst- of verliesframe per onderzoek 

verschillen, kan dit tot verschillende resultaten leiden. Dit sluit aan bij wat Van ’t Riet et al. 

(2016) in hun artikel aankaarten. Deze inconsistentie kan worden opgelost, wanneer 

toekomstige onderzoeken helder en consistent zijn in de formuleringen van frames. Van 

belang hierbij is ook dat het onderscheid tussen winst- en verliesframes en de daarbij 

bijbehorende formulering duidelijker wordt. Op die manier worden er minder fouten 

gemaakt, zoals dit gebeurt in onderzoeken die Van ’t Riet et al. (2016) beschrijven. 

Literatuurstudies en meta-analyses die frames vergelijken vereisen namelijk consistentie in 

formulering van deze frames. De allerbelangrijkste aanbeveling voor vervolgonderzoek is 

dan ook de replicatie van vergelijkende analyses, waarbij frames gesorteerd worden naar 

gehanteerde formulering. Er kan dus eigenlijk pas kennis gedestilleerd worden uit de vele 

onderzoeken naar het relatieve voordeel van winst- of verliesframes, als eerst het 

theoretisch kader is verbreed door middel van onderzoek naar talige elementen van de 

frames. 

Maatschappelijke implicaties                           

Op basis van de conclusies kunnen naast theoretische implicaties ook enkele 

maatschappelijke implicaties besproken worden. Kennis over de beste manier waarop 

persuasieve boodschappen geframed, geformuleerd en ingezet kunnen worden om het 

gewenste doel te bereiken, is praktisch enorm waardevol. De gezondheidscommunicatie 

heeft baat bij kennis over welke formulering van de boodschap tot de hoogste 

waarschijnlijkheid leidt dat iemand het gezondheidsgedrag uitvoert. Op deze manier kan 

worden bereikt dat boodschappen ter bevordering van gedrag voor gezonde levensstijl het 

best tot hun recht kunnen komen, wat binnen een domein zoals de gezondheidszorg van 

levensbelang is. Kennis over de manier waarop inhoudelijke informatie het beste 



32 
 

overgebracht kan worden, is in een domein zoals de gezondheidszorg zeer waardevol om de 

doelen na te streven. Er kunnen adviezen worden gegeven aan medewerkers in de 

gezondheidszorg, als zij patiënten willen aansporen tot gezond gedrag. De effectiviteit van 

communicatie vanuit de dokter naar de patiënt zou verbeterd kunnen worden door 

bewustzijn van de impact die het gebruik van bepaalde woorden in een formulering van een 

boodschap kan hebben (Burgers et al., 2012).   De maatschappelijke implicaties 

kunnen ook worden beschouwd als praktische adviezen aan tekstschrijvers. Er wordt 

aangeraden om in persuasieve boodschappen bevestigende formuleringen te gebruiken en 

afgeraden om hierin negaties te gebruiken. Het gebruik van formuleringen van het 

antecedent zoals ‘uitvoeren’ wordt aangeraden, terwijl ‘niet uitvoeren’ beter vermeden kan 

worden. Boodschappen in de formulering ‘uitvoeren’ hebben namelijk een positievere 

waargenomen effectiviteit van de boodschap, argumentsterkte van de boodschap en 

intentie ten opzichte van gedrag dan boodschappen in de formulering ‘niet uitvoeren’. Vice 

versa scoren boodschappen met een negatie in het antecedent lager op deze drie genoemde 

afhankelijke variabelen dan boodschappen zonder negatie in het antecedent. Er is een klein 

voordeel voor het gebruik van formuleringen van het consequent zoals ‘bereiken’ ten 

opzichte van ‘niet bereiken’, namelijk wat betreft argumentsterkte van de boodschap. Ten 

slotte kan geadviseerd worden om in persuasieve boodschappen niet in te spelen op de 

attitude ten opzichte van gedrag. Aangezien de attitude ten opzichte van gedrag los lijkt te 

staan van de formulering van de boodschap en deze attitude ten opzichte van gedrag toch al 

hoog is, lijkt het verstandiger om energie te steken in andere aspecten waarop met de 

boodschap ingespeeld kan worden.    Daarnaast heeft dit experiment 

praktische implicaties voor verschillende domeinen, omdat in het stimulusmateriaal van het 

experiment verschillende gezondheidsissues gebruikt zijn, waaronder gezondheidsissues en 

sociale issues. Dit komt de generaliseerbaarheid en dus de externe validiteit van het 

onderzoek zeer ten goede. De adviezen over de formulering van frames in boodschappen, 

zouden gebruikt kunnen worden bij overheidscommunicatie en bij campagnes van SIRE.

           Dit 

experimentele onderzoek is van fundamentele waarde binnen het theoretisch kader van 

framing-onderzoek en voegt dan ook een nieuw aspect toe aan de literatuur. De kracht van 

dit onderzoek is de specifiekheid en subtiliteit van de manipulatie van de operationalisatie 

van het stimulusmateriaal. Dit experiment zal aanzetten tot nieuw framing-onderzoek en tot 
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verbetering van consistentie van de operationalisatie van het stimulusmateriaal, maar heeft 

ook aangetoond dat replicatie van voorgaande studies enorm van belang is voor de verdere 

ontwikkeling van het theoretisch kader binnen het onderzoeksdomein van framing. 
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Bijlage 1: Materiaal experiment 

 

Als je wil deelnemen aan het experiment, kun je naar de volgende pagina doorklikken 

 

Beste deelnemer, 

 

Hartelijk dank voor je medewerking aan dit experiment voor mijn masterscriptieonderzoek 

in het kader van mijn opleiding Communicatie- en Informatiewetenschappen aan de 

Radboud Universiteit Nijmegen. Je deelname is volledig anoniem en vrijwillig. Je gegevens 

worden strikt vertrouwelijk behandeld en zullen niet worden verstrekt aan derden. Indien je 

doorklikt, ga je akkoord met deelname aan het experiment. Dit betekent dat de gegevens 

uitsluitend voor wetenschappelijke doeleinden gebruikt zullen worden.  

 

Je krijgt zo in totaal 13 korte boodschappen te zien en na iedere boodschap worden enkele 

vragen gesteld. Het experiment zal in totaal ongeveer 10 minuten van je tijd in beslag 

nemen. 

 

Hartelijk dank voor je medewerking! 

Loek Verbaarschot (Masterstudent Communicatie- en Informatiewetenschappen) 

 

(Voorbeeld boodschap 1 van 13 versie 1) 

Als je minder zout gebruikt bij het eten, dan leidt dit tot een verbetering van je bloeddruk 

Hoe effectief denk jij dat deze boodschap is bij het aanzetten tot minder zout gebruiken bij 

het eten? (Helemaal niet effectief – Heel erg effectief 1-7) 

Het argument in deze boodschap vind ik (Zwak-Sterk 1-7) 

Ik ben van plan om minder zout te gebruiken bij het eten (Helemaal mee oneens – Helemaal 

mee eens 1-7) 
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Als ik minder zout gebruik bij het eten, dan vind ik dat (Slecht-Goed, Onverstandig-

Verstandig 1-7) 

Ik vind het onderwerp in deze boodschap belangrijk (Helemaal mee oneens- Helemaal mee 

eens 1-7) 

 

 

Tot slot krijg je nog een aantal vragen over je achtergrond. Deze gegevens zullen 

vertrouwelijk behandeld worden. 

Geslacht (Man/Vrouw) 

Leeftijd (…) 

Nationaliteit (Nederlands/Anders, namelijk:…) 

Hoogst afgeronde opleidingsniveau (Basisonderwijs, VMBO/LBO of vergelijkbaar, 

HAVO/VWO, MBO, HBO, WO Propedeuse, WO Bachelor, WO Master, Anders namelijk:…) 

 

 

Hartelijk dank voor je medewerking aan mijn onderzoek. Je verstuurt je antwoorden door op 

de rode knop rechtsonder in beeld te klikken. 

Je kunt mij benaderen voor informatie, uitkomsten/doel van mijn onderzoek, vragen, 

klachten via loek.verbaarschot@student.ru.nl 
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Bijlage 2: Formuleringen boodschappen per versie & Instrumentatie 

 

Boodschap 1 

Als je minder zout gebruikt bij het eten, dan leidt dit tot een verbetering van je bloeddruk 

Als je minder zout gebruikt bij het eten, dan verkleint dit de kans op hart- en vaatziekten 

Als je niet minder zout gebruikt bij je eten, dan vergroot dit de kans op hart- en vaatziekten 

Als je niet minder zout gebruikt bij je eten, dan leidt dit niet tot een verbetering van je bloeddruk 

Hoe effectief denk jij dat deze boodschap is bij het aanzetten tot minder zout gebruiken bij het eten? 

(Helemaal niet effectief – Heel erg effectief 1-7) 

Het argument in deze boodschap vind ik (Zwak-Sterk 1-7) 

Ik ben van plan om minder zout te gebruiken bij het eten (Helemaal mee oneens – Helemaal mee 

eens 1-7) 

Als ik minder zout gebruik bij het eten, dan vind ik dat (Slecht-Goed, Onverstandig-Verstandig 1-7) 

Ik vind het onderwerp in deze boodschap belangrijk (Helemaal mee oneens- Helemaal mee eens 1-7) 

Boodschap 2 

Door een tandenstoker te gebruiken krijg je gezond tandvlees 

Door een tandenstoker te gebruiken vermijd je ontstoken tandvlees 

Door geen tandenstoker te gebruiken krijg je ontstoken tandvlees 

Door geen tandenstoker te gebruiken krijg je geen gezond tandvlees 

Hoe effectief denk jij dat deze boodschap is bij het aanzetten tot het gebruiken van een 

tandenstoker? (Helemaal niet effectief – Heel erg effectief 1-7) 

Het argument in deze boodschap vind ik (Zwak-Sterk 1-7) 

Ik ben van plan om een tandenstoker te gebruiken (Helemaal mee oneens – Helemaal mee eens 1-7) 

Als ik een tandenstoker gebruik, dan vind ik dat (Slecht-Goed, Onverstandig-Verstandig 1-7) 

Ik vind het onderwerp in deze boodschap belangrijk (Helemaal mee oneens- Helemaal mee eens 1-7) 
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Boodschap 3 

Korter douchen draagt bij aan een beter milieu 

Korter douchen gaat waterverspilling tegen 

Niet korter douchen veroorzaakt waterverspilling 

Niet korter douchen draagt niet bij aan een beter milieu 

Hoe effectief denk jij dat deze boodschap is bij het aanzetten tot korter douchen? (Helemaal niet 

effectief – Heel erg effectief 1-7) 

Het argument in deze boodschap vind ik (Zwak-Sterk 1-7) 

Ik ben van plan om korter te douchen (Helemaal mee oneens – Helemaal mee eens 1-7) 

Als ik korter douche, dan vind ik dat (Slecht-Goed, Onverstandig-Verstandig 1-7) 

Ik vind het onderwerp in deze boodschap belangrijk (Helemaal mee oneens- Helemaal mee eens 1-7) 

Boodschap 4 

Letten op een goede zithouding houdt je spieren soepel 

Letten op een goede zithouding voorkomt RSI-klachten 

Niet letten op een goede zithouding veroorzaakt RSI-klachten 

Niet letten op een goede zithouding houdt je spieren niet soepel 

Hoe effectief denk jij dat deze boodschap is bij het aanzetten tot het letten op een goede zithouding? 

(Helemaal niet effectief – Heel erg effectief 1-7) 

Het argument in deze boodschap vind ik (Zwak-Sterk 1-7) 

Ik ben van plan om te letten op een goede zithouding (Helemaal mee oneens – Helemaal mee eens 

1-7) 

Als ik let op een goede zithouding, dan vind ik dat (Slecht-Goed, Onverstandig-Verstandig 1-7) 

Ik vind het onderwerp in deze boodschap belangrijk (Helemaal mee oneens- Helemaal mee eens 1-7) 
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Boodschap 5 (filler) 

Je moet altijd een BOB aanstellen, voordat je een avondje op stap gaat! 

Je moet altijd een BOB aanstellen, voordat je een avondje op stap gaat! 

Je moet altijd een BOB aanstellen, voordat je een avondje op stap gaat! 

Je moet altijd een BOB aanstellen, voordat je een avondje op stap gaat! 

Hoe effectief denk jij dat deze boodschap is bij het aanzetten tot het altijd aanstellen van een BOB? 

(Helemaal niet effectief – Heel erg effectief 1-7) 

Het argument in deze boodschap vind ik (Zwak-Sterk 1-7) 

Ik ben van plan om altijd een BOB aan te stellen (Helemaal mee oneens – Helemaal mee eens 1-7) 

Als ik altijd een BOB aanstel, dan vind ik dat (Slecht-Goed, Onverstandig-Verstandig 1-7) 

Ik vind het onderwerp in deze boodschap belangrijk (Helemaal mee oneens- Helemaal mee eens 1-7) 

Boodschap 6 

Als je je op tijd insmeert met zonnebrandcrème, kun je veilig zonnen en zorgeloos zonnen 

Als je je op tijd insmeert met zonnebrandcrème, verklein je de kans op huidkanker 

Als je je niet op tijd insmeert met zonnebrandcrème, loop je de kans op huidkanker 

Als je je niet op tijd insmeert met zonnebrandcrème, kun je niet veilig en zorgeloos zonnen 

Hoe effectief denk jij dat deze boodschap is bij het aanzetten tot het je op tijd insmeren met 

zonnebrandcrème? (Helemaal niet effectief – Heel erg effectief 1-7) 

Het argument in deze boodschap vind ik (Zwak-Sterk 1-7) 

Ik ben van plan om me op tijd in te smeren met zonnebrandcrème (Helemaal mee oneens – 

Helemaal mee eens 1-7) 

Als ik me op tijd insmeer met zonnebrandcrème, dan vind ik dat (Slecht-Goed, Onverstandig-

Verstandig 1-7) 

Ik vind het onderwerp in deze boodschap belangrijk (Helemaal mee oneens- Helemaal mee eens 1-7) 
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Boodschap 7 

Twee stuks fruit eten per dag zorgt dat je lichaam extra weerstand krijgt 

Twee stuks fruit eten per dag zorgt dat je lichaam geen tekort heeft aan vitamine C 

Niet twee stuks fruit eten per dag zorgt dat je lichaam een tekort heeft aan vitamine C 

Niet twee stuks fruit eten per dag zorgt dat je lichaam geen extra weerstand krijgt  

Hoe effectief denk jij dat deze boodschap is bij het aanzetten tot twee stuks fruit eten per dag? 

(Helemaal niet effectief – Heel erg effectief 1-7) 

Het argument in deze boodschap vind ik (Zwak-Sterk 1-7) 

Ik ben van plan om twee stuks fruit te eten per dag (Helemaal mee oneens – Helemaal mee eens 1-7) 

Als ik twee stuks fruit eet per dag, dan vind ik dat (Slecht-Goed, Onverstandig-Verstandig 1-7) 

Ik vind het onderwerp in deze boodschap belangrijk (Helemaal mee oneens- Helemaal mee eens 1-7) 

Boodschap 8 

Door eens per week te doen aan kliekjesdag draag je bij aan duurzaamheid 

Door eens per week te doen aan kliekjesdag voorkom je voedselverspilling 

Door niet eens per week te doen aan kliekjesdag veroorzaak je voedselverspilling 

Door niet eens per week te doen aan kliekjesdag draag je niet bij aan duurzaamheid 

Hoe effectief denk jij dat deze boodschap is bij het aanzetten tot het eens per week doen aan 

kliekjesdag? (Helemaal niet effectief – Heel erg effectief 1-7) 

Het argument in deze boodschap vind ik (Zwak-Sterk 1-7) 

Ik ben van plan om eens per week te doen aan kliekjesdag (Helemaal mee oneens – Helemaal mee 

eens 1-7) 

Als ik eens per week doe aan kliekjesdag, dan vind ik dat (Slecht-Goed, Onverstandig-Verstandig 1-7) 

Ik vind het onderwerp in deze boodschap belangrijk (Helemaal mee oneens- Helemaal mee eens 1-7) 
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Boodschap 9 

Het regelmatig vervangen van je wachtwoord vergroot je online veiligheid 

Het regelmatig vervangen van je wachtwoord verkleint de kans dat je gehackt wordt 

Het niet regelmatig vervangen van je wachtwoord vergroot de kans dat je gehackt wordt 

Het niet regelmatig vervangen van je wachtwoord vergroot je online veiligheid niet 

Hoe effectief denk jij dat deze boodschap is bij het aanzetten tot het regelmatig vervangen van je 

wachtwoord? (Helemaal niet effectief – Heel erg effectief 1-7) 

Het argument in deze boodschap vind ik (Zwak-Sterk 1-7) 

Ik ben van plan om mijn wachtwoord regelmatig te vervangen (Helemaal mee oneens – Helemaal 

mee eens 1-7) 

Als ik mijn wachtwoord regelmatig vervang, dan vind ik dat (Slecht-Goed, Onverstandig-Verstandig 1-

7) 

Ik vind het onderwerp in deze boodschap belangrijk (Helemaal mee oneens- Helemaal mee eens 1-7) 

Boodschap 10 

Als je bloed doneert, worden mensenlevens gered 

Als je bloed doneert, overlijden er minder mensen 

Als je geen bloed doneert, overlijden er meer mensen 

Als je geen bloed doneert, worden geen mensenlevens gered 

Hoe effectief denk jij dat deze boodschap is bij het aanzetten tot het doneren van bloed? (Helemaal 

niet effectief – Heel erg effectief 1-7) 

Het argument in deze boodschap vind ik (Zwak-Sterk 1-7) 

Ik ben van plan om bloed te doneren (Helemaal mee oneens – Helemaal mee eens 1-7) 

Als ik bloed doneer, dan vind ik dat (Slecht-Goed, Onverstandig-Verstandig 1-7) 

Ik vind het onderwerp in deze boodschap belangrijk (Helemaal mee oneens- Helemaal mee eens 1-7) 
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Boodschap 11 (filler) 

Onderzoek toont aan dat soa-testen nog steeds veel te weinig gedaan worden 

Onderzoek toont aan dat soa-testen nog steeds veel te weinig gedaan worden 

Onderzoek toont aan dat soa-testen nog steeds veel te weinig gedaan worden 

Onderzoek toont aan dat soa-testen nog steeds veel te weinig gedaan worden 

Hoe effectief denk jij dat deze boodschap is bij het aanzetten tot het doen van een soa-test? 

(Helemaal niet effectief – Heel erg effectief 1-7) 

Het argument in deze boodschap vind ik (Zwak-Sterk 1-7) 

Ik ben van plan om een soa-test te doen (Helemaal mee oneens – Helemaal mee eens 1-7) 

Als ik een soa-test doe, dan vind ik dat (Slecht-Goed, Onverstandig-Verstandig 1-7) 

Ik vind het onderwerp in deze boodschap belangrijk (Helemaal mee oneens- Helemaal mee eens 1-7) 

Boodschap 12 

Door eens per maand zelfonderzoek te doen kun je op tijd onregelmatigheden op je huid 

constateren 

Door eens per maand zelfonderzoek te doen kun je uitzaaiing van kanker voorkomen 

Door niet eens per maand zelfonderzoek te doen kan uitzaaiing van kanker onopgemerkt doorgaan 

Door niet eens per maand zelfonderzoek te doen kun je niet op tijd onregelmatigheden op je huid 

constateren 

Het effectief denk jij dat deze boodschap is bij het aanzetten tot het eens per maand doen van 

zelfonderzoek? (Helemaal niet effectief – Heel erg effectief 1-7) 

Het argument in deze boodschap vind ik (Zwak-Sterk 1-7) 

Ik ben van plan om eens per maand zelfonderzoek te doen (Helemaal mee oneens – Helemaal mee 

eens 1-7) 

Als ik eens per maand zelfonderzoek doe, dan vind ik dat (Slecht-Goed, Onverstandig-Verstandig 1-7) 

Ik vind het onderwerp in deze boodschap belangrijk (Helemaal mee oneens- Helemaal mee eens 1-7) 
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Boodschap 13 

Als je vaker vegetarisch en biologisch eet, draag je bij aan het welzijn van dier en milieu 

Als je vaker vegetarisch en biologisch eet, verminder je dierenleed 

Als je niet vaker vegetarisch en biologisch eet, verminder je dierenleed niet 

Als je niet vaker vegetarisch en biologisch eet, draag je niet bij aan het welzijn van dier en milieu 

Hoe effectief denk jij dat deze boodschap is bij het aanzetten tot vaker vegetarisch en biologisch 

eten? (Helemaal niet effectief – Heel erg effectief 1-7) 

Het argument in deze boodschap vind ik (Zwak-Sterk 1-7) 

Ik ben van plan om vaker vegetarisch en biologisch te eten (Helemaal mee oneens – Helemaal mee 

eens 1-7) 

Als ik vaker vegetarisch en biologisch eet, dan vind ik dat (Slecht-Goed, Onverstandig-Verstandig 1-7) 

Ik vind het onderwerp in deze boodschap belangrijk (Helemaal mee oneens- Helemaal mee eens 1-7) 
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Bijlage 3: Soort issue boodschappen 

 

Boodschap 1: gezondheidsissue (minder zout gebruiken bij het eten) 

Boodschap 2: gezondheidsissue (tandenstoker gebruiken) 

Boodschap 3: milieu-issue (korter douchen) 

Boodschap 4: gezondheidsissue (letten op een goede zithouding) 

Boodschap 5: filler (BOB aanstellen) 

Boodschap 6: gezondheidsissue (op tijd insmeren met zonnebrandcrème) 

Boodschap 7: gezondheidsissue (twee stuks fruit eten per dag) 

Boodschap 8: milieu-issue (eens per week doen aan kliekjesdag) 

Boodschap 9: veiligheidsissue (regelmatig vervangen van je wachtwoord) 

Boodschap 10: sociaal issue (bloeddonatie) 

Boodschap 11: filler (soa-testen) 

Boodschap 12: gezondheidsissue (eens per maand doen aan zelfonderzoek) 

Boodschap 13: milieu-issue (vaker vegetarisch en biologisch eten) 

 
  

 

 

 


