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Abstract 

In dit onderzoek wordt het effect van chronologie en verhaalperspectief op de narratieve processen 

identificatie en transportatie onder de loep genomen, middels een narratief in de vorm van een 

blogpost op internet, die op vier verschillende manieren is gemanipuleerd. Transportatie wordt 

hierbij gedefinieerd als het mentale proces waarbij lezers dermate gefocust zijn op het narratief, 

dat zij de buitenwereld volledig vergeten, en waarbij zij zich tevens emotioneel betrokken voelen in 

het narratief. Identificatie wordt geformuleerd als het overnemen van de identiteit, het perspectief 

en de doelen van het hoofdpersonage van het narratief.  Het effect van chronologie en 

verhaalperspectief op identificatie en transportatie is getoetst met een 2x2 

tussenproefpersoonontwerp. Chronologie werd gemanipuleerd door het narratief in de ene versie 

chronologisch te laten lopen (vroegste gebeurtenis eerst, chronologisch verloop naar de uitkomst) , 

en in de andere versie niet-chronologisch (uitkomst van het narratief eerst, hierna een 

chronologisch verloop vanaf het begin van het verhaal). Verhaalperspectief werd gemanipuleerd 

door het narratief in de eerste persoon enkelvoud en de derde persoon enkelvoud te vertellen. Na 

het narratief volgde een vragenlijst, waarin identificatie en transportatie werden gemeten aan de 

hand van een aantal items met een 7-punts Likertschaal. 120 respondenten (49 mannen, 71 

vrouwen) zijn bereid gevonden de vragenlijst in te vullen. Voor zowel chronologie en 

verhaalperspectief zijn geen significante effecten gevonden op identificatie en transportatie. Deze 

resultaten kunnen verklaard worden uit de samenstelling van de proefpersonen en het narratief 

zelf.   
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Voorwoord 

 

Voor u ligt de masterscriptie “De invloed van chronologie en verhaalperspectief in een narratief op 

identificatie en transportatie”. Deze scriptie is geschreven in het kader van mijn afstuderen aan de 

opleiding Communicatie en Beïnvloeding aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Van januari 

2017 tot en met september 2017 ben ik bezig geweest met het opzetten van het onderzoek en het 

schrijven van mijn scriptie.  

Het schrijven van deze scriptie was een dynamisch proces, waarbij ik gaandeweg op veel 

interessante onderzoeken ben gestuit. Samen met mijn scriptiebegeleider heb ik een tweetal 

interessante hypotheses geformuleerd. Deze hypothesen zijn getoetst middels een vragenlijst die 

verspreid is middels Facebook. Het vinden van respondenten bleek moeilijker te zijn dan ik 

aanvankelijk dacht, maar mede door hulp van vrienden en familie is het gelukt om op tijd 

voldoende respondenten te vinden.  

Bij dezen wil ik graag mijn scriptiebegeleider, Anneke de Graaf, bedanken voor alle ondersteuning 

en hulp gedurende het scriptietraject. Daarnaast wil ik graag alle respondenten bedanken die 

bereid zijn geweest de vragenlijst in te vullen. Zonder deze hulp en medewerking heb ik het 

onderzoek nooit kunnen voltooien. Tot slot wil ik graag mijn vrienden en familie bedanken voor alle 

steun en hulp tijdens het schrijven van mijn masterscriptie. Hun advies en morele steun hebben 

mij enorm geholpen om mijn scriptie tot een goed einde te brengen.  

 

Ik wens u veel leesplezier toe! 

Frank Smits 

Nijmegen, 11 september 2017 
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Narratieven  

Het inzetten van narratieven in persuasieve communicatie is een veelgebruikt middel om de 

ontvanger van de boodschap ertoe te zetten een gewenste handeling uit te voeren. Bij narratieven 

kan er gedacht worden aan verschillende vormen van communicatie in verhaalvorm, die mensen 

aanzetten om iets te doen. Hierbij is het ook mogelijk is dat het een bepaald soort entertainment-

gehalte bezit. Gezondheidscommunicatie waarin een belangrijke boodschap wordt vermeld in een 

vermakelijk narratief, wordt entertainment-education genoemd (Moyer-Gusé, 2008). Een narratief 

kan bijvoorbeeld een waargebeurd verhaal zijn in een gezondheidsbrochure, maar het kan ook een 

aflevering van Sixteen and Pregnant zijn op MTV.       

 Er zijn verschillende visies over wat een narratief precies is. Zo wordt een narratief door 

Hinyard & en Kreuter (2007) omschreven als een coherent verhaal met een duidelijk begin, midden 

en eind. Deze definitie is erg breed, en geeft nog niet duidelijk aan wat het doel van een narratief 

is. Toolan (2001, p. 8) geeft een andere definitie van een narratief. Hij definieert een narratief als 

“a perceived sequence of non-randomly connected events, typically involving, as the experiencing 

agonist, humans or quasi-humons, or other sentient beings, from whose experience we humans 

can ‘learn’. Deze definitie sluit beter aan bij narratieve overtuiging in persuasieve communicatie; 

de ontvanger van de boodschap kan iets van het verhaal opsteken waardoor hij mogelijk van 
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overtuiging zal veranderen. Daarnaast onderscheidt een narratief zich van een louter 

argumentatieve tekst in de zin dat een narratief een verhaal beschrijft waarin een of meerdere 

personages een gebeurtenis ondergaan (Toolan, 2001).    

 Aansluitend op de definitie van Toolan (2001, p.8) laten verschillende onderzoeken zien dat 

lezers van een narratief iets kunnen leren van een narratief. Kreuter  et al. (2007) geven een 

framework hoe narratieven van invloed kunnen zijn op preventie van kanker. Later toetsen Kreuter 

et al. (2010) dit framework in een casus in de praktijk: door middel van een experiment laten zij 

zien dat narratieven preventie van borstkanker kunnen stimuleren bij Afro-Amerikaanse vrouwen 

met een laag inkomen. Narratieven kunnen zodoende effectieve hulpmiddelen zijn in het 

veranderen van de overtuigingen van de lezer, waarna het uiteindelijke doel is om het gewenste 

gedrag te bevorderen. 

Weerstand  

Voordat een lezer kan worden overtuigd van de boodschap in het narratief, moet er eerst een 

bepaalde mate van weerstand worden overwonnen. Een belangrijk punt bij het ontwikkelen van 

persuasieve communicatie in het algemeen, en narratieven in het bijzonder, is het tegengaan van 

weerstand tegenover het persuasieve element van de boodschap. Weerstand tegenover 

persuasieve communicatie kan zich op verschillende manieren uiten. Ten eerste kan weerstand 

ontstaan wanneer de ontvanger van de boodschap doorheeft dat de boodschap persuasief van aard 

is. Dit wordt in de literatuur ook wel persuasion knowledge of persuasion awareness genoemd 

(Martin & Strong, 2015). Dit begrip heeft sterke samenhang met de psychological reactance theory 

van Brehm (1966; Brehm, 1981). Volgens deze theorie hebben individuen een basisbehoefte aan 

onafhankelijkheid. Wanneer een individu doorheeft dat een derde partij zijn of haar gedrag 

probeert te beïnvloeden treedt er zogenaamde reactance op: een gevoel van weerstand tegenover 

persuasieve communicatie om de eigen onafhankelijkheid te bewaren.     

 Ten tweede kan weerstand ontstaan wanneer de overtuigingen die in een narratief worden 

omschreven in strijd zijn met de overtuigingen die de ontvanger al bezit over het onderwerp van 

het narratief. De lezer van het narratief kan gedurende het lezen van het verhaal tegenargumenten 

gaan ontwikkelen die inconsistent zijn met de informatie die wordt getoond in het narratief (Slater 

& Rouner, 2002, p. 180).  Dit zou een negatief effect hebben op het ontwikkelen van overtuigingen 

die consistent zijn met het narratief, en uiteindelijk ook een negatief effect op de intentie om het 

beoogde gedrag daadwerkelijk uit te voeren (Moyer-Gusé, 2008).    

 Weerstand tegenover narratieven kan worden verminderd door een aantal processen die te 

maken hebben met het inleven in het narratief (transportatie: o.a. Green & Brock, 2000; Moyer-

Gusé, 2008) en in de personages van het narratief (identificatie: o.a. Oatley, 1999; Cohen, 2001; 

Moyer-Gusé, 2008), wat uiteindelijk leidt tot het een hogere attitude ten opzichte van de 

overtuigingen in het narratief, een hogere intentie om het beoogde gedrag uit te voeren, en tot het 

ontwikkelen van meer verhaalconsistente overtuigingen (Moyer-Gusé, 2008).  Er is echter nog 

weinig bekend over het effect van tekstelementen in een narratief en de invloed daarvan op 

onderliggende narratieve processen zoals transportatie en identificatie. In dit onderzoek worden 

enkele inhoudelijke tekstelementen onder de loep genomen. 
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Transportatie  

Een van de onderliggende processen van de verwerking van narratieven die kunnen leiden tot het 

reduceren van weerstand en het veranderen van overtuigingen is transportatie (Deighton, Romer & 

McQueen, 1989; Green & Brock, 2000; Moyer-Gusé, 2008). Transportatie is het proces waarin de 

lezer zó gefocust is op de gebeurtenissen in het verhaal, dat hij of zij de buitenwereld even volledig 

vergeet (Green & Brock, 2000, p. 701). Het proces van transportatie naar het narratief wordt door 

Green en Brock (2000) specifiek omschreven als een mentaal proces, waarbij de aandacht, 

verbeelding en emotie zijn gefocust op het narratief. Zij haalden inspiratie uit de definitie van 

Gerrig (1993), die stelt dat de lezer van een narratief een reiziger is, die getransporteerd wordt 

vanuit de echte wereld naar de wereld van het narratief.     

 Transportatie als proces vertoont op begripsniveau sterke samenhang met het begrip 

absorptie, zoals benoemd wordt in Slater en Rounder (2002), en narratieve betrokkenheid 

(narrative engagement) zoals vermeld in Busselle en Bilandzic (2008). In het artikel van Slater en 

Rounder (2002) wordt absorptie uitgewerkt als de mate van betrokkenheid bij de informatie in het 

narratief. Busselle en Bilandzic (2008) werkten het begrip narratieve betrokkenheid onder andere 

uit aan de hand van vier dimensies, te weten narrative understanding, attentional focus, narrative 

presence en emotional engagement. Zij stellen dat transportatie een dynamisch proces is, waarbij 

het begrip van het narratief (narrative understanding) voorafgaat aan het proces van transportatie. 

Wanneer lezers van een narratief getransporteerd zijn in het verhaal, zijn zij meer gefocust op het 

narratief (attentional focus), zijn zij zich minder bewust van de werkelijke wereld en aanwezig bij 

de gebeurtenissen die plaatsvinden in het narratief (narrative presence) en voelen zij zich meer 

emotioneel betrokken (emotional engagement) (Buselle & Bilandzic, 2008, p. 272).   

 Aan de hand van deze definities kan transportatie worden uitgelegd als het mentale proces 

waarbij lezers van het desbetreffende narratief dermate gefocust zijn op de gebeurtenissen in het 

narratief, dat zij de werkelijke wereld volledig vergeten, en waarbij zij zich tevens emotioneel 

betrokken voelen in het narratief. 

 

Identificatie 

Een ander belangrijk onderliggend proces van narratieve communicatie is identificatie. Identificatie 

verwijst naar het emotionele en cognitieve proces waarbij de lezer de rol van het personage 

overneemt in het narratief. De lezer vergeet hierbij zijn of haar eigen identiteit, en wordt tijdelijk 

het personage, het perspectief van het personage overnemend (Cohen, 2001). Identificatie 

vertoont gelijkenissen met het begrip transportatie in de zin van het vergeten van de buitenwereld 

en het overnemen van het perspectief dat getoond wordt in het narratief. Bij identificatie gaat het 

echter enkel om het overnemen van de identiteit van het (hoofd)personage van het narratief, 

waarbij het bij transportatie gaat over het verplaatsen in de gebeurtenissen van het narratief in het 

geheel (Moyer-Gusé, 2008).          

 Identificatie vertoont enige samenhang met het begrip waargenomen gelijkheid. 

Waargenomen gelijkheid is de mate waarin een lezer vindt dat hij op een personage in het verhaal 

lijkt. Vaak wordt waargenomen gelijkheid op begripsniveau samengetrokken met identificatie, 

echter is het toch een losstaand concept (Cohen, 2001). Waargenomen gelijkheid wordt veelal 

gezien als een vereiste dat voorafgaat aan identificatie (Cohen, 2001). Gelijkheid gaat dan ook 

over de gelijkenis van de lezer met het personage, terwijl identificatie gaat over het proces van het 
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overnemen van de identiteit van het personage.       

 Gedurende het proces van identificatie zal de lezer van het verhaal zich voorstellen dat hij 

of zij zelf het personage is, en neemt hij of zij de identiteit en rol van het personage over (Cohen, 

2001, p. 251). Oatley (1999, p. 445) stelt dat identificatie het proces beschrijft van het overnemen 

van de doelen en de plannen van het hoofdpersonage. Hierdoor ervaren  lezers van het narratief 

emoties wanneer deze plannen goed of fout gaan. Identificatie bestaat concluderend uit drie 

factoren: het overnemen van de identiteit van het personage, het overnemen van het perspectief 

van het personage, en het overnemen van de doelen van het personage.   

 Verschillende onderzoeken en theorieën laten zien dat identificatie indirect een positief 

effect heeft op het ontwikkelen van overtuigingen die op één lijn staan met de overtuigingen die 

worden weergegeven in het narratief. De rol van identificatie wordt bijvoorbeeld beschreven door 

middel van de Social Cognitive Theory van Bandura (1986; 2002). De Social Cognitive Theory stelt 

dat rolmodellen die in meer of mindere mate gelijk zijn met de beoogde lezer van het verhaal 

zorgen voor observationeel leren. Observationeel leren houdt in dat de lezer van het verhaal het 

beoogde gedrag internaliseert en sneller de neiging heeft om het beoogde gedrag uit te voeren 

(Bandura, 1986). Wanneer lezers van een narratief een gelijkgestemd personage ontdekken in het 

verhaal, zullen zij dus eerder geneigd zijn om de boodschap in het verhaal aan te nemen (Bandura, 

1986; 2002).            

 Daarnaast wordt de rol van identificatie direct onderschreven in het Entertainment 

Overcoming Resistance Model van Moyer-Gusé (2008), dat stelt dat identificatie negatief 

samenhangt met het ontwikkelen van tegenargumenten. Ofwel, een hogere mate van identificatie 

zal ervoor zorgen dat de lezer van het narratief minder tegenargumenten zal genereren, en 

uiteindelijk meer overtuigingen zal bezitten die consistent zijn met het narratief. 

 

Effect van chronologie op transportatie 

Hoewel er steeds meer duidelijkheid komt over de onderliggende processen bij narratieve 

overtuiging, is er nog weinig onderzoek gedaan naar welke tekstelementen zorgen voor het 

optreden van narratieve processen zoals transportatie en identificatie (Green, 2008). Het zou 

kunnen dat inhoudelijke manipulaties in het narratief effect hebben op deze narratieve processen. 

Eerder onderzoek heeft uitgewezen dat chronologie van invloed kan zijn op het proces van 

transportatie (De Graaf & Hustinx, 2011). In dit onderzoek wordt chronologie ook onderzocht, 

maar anders dan bij De Graaf en Hustinx (2011) worden er twee andere volgordes belicht: 

chronologisch versus niet-chronologisch, aan de hand van een flashback.     

 De Graaf en Hustinx (2011) baseerden hun onderzoek op de Structural Affect Theory van 

Brewer en Lichtenstein (1981, 1982). Deze theorie gaat ervan uit dat de emotionele reacties op 

een narratief verbonden kunnen worden aan de structuur en de chronologie van het narratief. De 

Structural Affect Theory gaat ervan uit dat een narratief een bepaalde structuur dient te bezitten 

om een emotionele reactie, zoals spanning, uit te kunnen lokken (Brewer & Lichtenstein, 1981).         

 Om deze emotionele reactie uit te lokken dient het narratief een initiating event te 

bezitten; een gebeurtenis die een significante uitkomst heeft voor het hoofdpersonage (Rumelhart, 

1975). Als het gaat om de chronologie van een narratief kan er een onderscheid gemaakt worden 

tussen de werkelijke chronologische aaneenschakelijking van de gebeurtenissen, en de volgorde 

waarin de gebeurtenissen worden beschreven in de narratieve tekst (Erlich, 1980, p. 240; 
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Chatman, 1978). In de Structural Affect Theory worden deze aspecten respectievelijk “event 

structure” en “discourse structure” genoemd (Brewer & Lichtenstein, 1982). De emotionele reactie 

die hieruit ontstaat vloeit voort uit een specifieke mix van event structure en discourse structure 

(Brewer & Lichtenstein, 1982). Spanning kan bijvoorbeeld worden opgewekt door informatie toe te 

voegen tussen het initiating event en de uitkomst van het verhaal, en verrasing als emotie kan 

ontstaan door het weglaten van de initiating event in de discourse structure voordat de uitkomst 

wordt genoemd (Rumelhart, 1975).         

 In het onderzoek van De Graaf en Hustinx (2011) werd onderzocht in hoeverre de 

chronologie van het narratief spanning als emotie kan uitlokken, en of de structuur die spanning 

zou moeten uitlokken tot meer transportatie kan leiden. Het onderzoek werd verdeeld in twee 

condities. Het verhaal zelf bestond uit vier delen, waarbij in het vierde deel het lot van het 

hoofdpersonage bekendgemaakt werd. In de eerste conditie was het verhaal dermate 

gemanipuleerd dat het spanning zou moeten opwekken. Het verhaal was volledig chronologisch 

van opzet, en pas op het eind kwam de lezer te weten wat de uitkomst is voor het hoofdpersonage. 

In de tweede conditie was deze spanning afwezig; de chronologie van het narratief was dermate 

gemanipuleerd, dat de uitkomst van het verhaal al vrij snel duidelijk werd. De volgorde van de 

gebeurtenissen was vrij willekeurig; het verhaal begon met het tweede deel, vervolgens met het 

vierde deel, gevolgd door het eerste en derde deel. De resultaten wezen uit dat de eerste conditie 

leidde tot het ontwikkelen van meer emoties, tot een hogere mate van transportatie en tot het 

ontwikkelen van meer verhaalconsistente overtuigingen.       

 Ander onderzoek heeft ook uitgewezen dat een chronologisch verloop van het narratief van 

invloed is op de verwerking van het narratief. Net zoals in het echte leven, verwachten lezers van 

een narratief dat deze van begin tot eind chronologisch verloopt, zonder discontinuïteit (Kelter & 

Claus, 2005). Wanneer er een sprong in de tijd plaatsvindt, hebben zij meer moeite met het lezen 

van het narratief (Kelter en Claus, 2005). Een narratief dat volledig chronologisch verloopt, zorgt 

voor een eenvoudigere verwerking en een coherentere representatie van het verloop van tijd in 

een narratief (Kelter et al., 2004; Rinck & Bower, 2000; Claus & Kelter, 2006). Het zou daarom 

kunnen dat een volledig chronologisch narratief zorgt voor een hogere mate van transportatie in 

het narratief. Wanneer lezers minder moeite hoeven te doen om het narratief te verwerken, 

zouden zij wellicht gemakkelijker in het narratief meegenomen kunnen worden, wat kan zorgen 

voor een hogere mate van transporatie. Dit komt tevens naar voren uit het onderzoek van De 

Graaf en Hustinx (2011): in de eerste conditie is het verhaal volledig chronologisch, wat zorgt voor 

een hogere mate van transportatie.          

 Het is duidelijk dat een chronologisch narratief zorgt voor meer transportatie en een betere 

verwerking, maar er is nog weinig onderzoek gedaan naar andere verhaalstructuren, zoals de rol 

van een flashback in een narratief. Een flashback of analepsis vertelt wat er in het verleden is 

gebeurd naar aanleiding van het "nu" in het verhaal (Bae & Young, 2008). Het verhaal begint als 

het ware aan het eind (de uitkomst in de event structure), gaat hierna terug naar het initiating 

event, en verloopt daarna chronologisch tot de uitkomst van het verhaal. Het is daarmee te 

vergelijken met het "terugspoelen" van het verhaal tot het punt waar het verhaal start wat relevant 

is voor de uitkomst van het verhaal (Bae & Young, 2008).       

 Kelter en Claus (2005) hebben reeds gevonden dat lezers van een narratief met een 

flashback langer de tijd nodig hebben om het verhaal te verwerken, dan bij een narratief dat 
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volledig chronologisch is geschreven. Daarnaast vonden De Graaf en Hustinx (2011) dat de 

plaatsing van het initiating event ten opzichte van de uitkomst van invloed is op transportatie en 

het opwekken van spanning als emotie. Wanneer de uitkomst van het narratief vooraan geplaatst 

wordt in het narratief, zou het kunnen dat lezers minder spanning ervaren bij het lezen. De lezer 

weet immers al hoe het verhaal af zal lopen. Aangezien emotional engagement een van de 

dimensies is van transportatie (Bussele & Bilandzic, 2008), is het aannemelijk om te stellen dat een 

flashback in een narratief voor een minder hoge mate van transportatie zorgt dan een narratief dat 

volledig chronologisch verloopt, omdat het narratief wellicht als minder spannend wordt beschouwd 

als de uitkomst vooraan in het narratief geplaatst wordt.  

Naar aanleiding van de bevindingen van Kelter en Claus (2005), Kelter et al. (2004), Rinck en 

Bower (2000), Claus en Kelter (2006) en De Graaf en Hustinx (2011) kan de eerste hypothese van 

het onderzoek gevormd worden: 

H1a: Een chronologisch narratief zal leiden tot een hogere mate van transportatie.  

 

Hiernaast is het interessant om te onderzoeken in hoeverre chronologie van invloed is op de 

attitude ten opzichte van de verhaalovertuigingen, de intentie om het beoogde gedrag uit te 

voeren, en het ontwikkelen van verhaalconsistente overtuigingen. Hier is echter nog geen relevant 

onderzoek over gedaan. Omdat de modellen van Moyer-Gusé (2008; Moyer-Gusé & Nabi, 2010) 

veronderstellen dat een hoge mate van transportatie leidt tot een hogere attitude ten opzichte van 

de overtuigingen in het verhaal, de intentie om het beoogde gedrag uit te voeren en het 

ontwikkelen van verhaalconsistente overtuigingen, kan de volgende hypothese gevormd worden: 

 

H1b: Een chronologisch narratief zal leiden tot een hogere attitude ten opzichte van de 

overtuigingen die in het narratief beschreven worden 

 

H1c: Een chronologisch narratief zal leiden tot een hogere intentie tot het uitvoeren van het 

beoogde gedrag dat wordt beschreven in het narratief 

 

H1d: Een chronologisch narratief zal leiden tot het ontwikkelen van verhaalconsistente 

overtuigingen.  

 

Effect van verhaalperspectief op identificatie 

Naast chronologie kan het perspectief waarin het verhaal verteld wordt tevens van invloed zijn op 

narratieve processen. Verschillende onderzoeken hebben uitgewezen dat verhaalperspectief van 

invloed is op de identificatie met personages die getoond worden in het narratief (De Graaf, 

Hoeken, Sanders & Beentjes, 2012; Hoeken, Kolthoff & Sanders, 2016; Chen, Bell & Taylor, 2016).  

  Het perspectief waarin het verhaal verteld wordt kan op verschillende manieren opgevat 

worden. Zo wordt het verhaalperspectief in Hoeken, Kolthoff en Sanders (2016) gezien als het 

perspectief van het personage waar het verhaal over gaat. Zo kan het verhaal bijvoorbeeld verteld 

worden vanuit het perspectief van het personage dat een bepaalde ontwikkeling doormaakt, of 
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juist vanuit het perspectief van iemand die dichtbij het personage staat die deze ontwikkeling 

doormaakt.  

In het onderzoek van Hoeken, Kolthoff en Sanders (2016) werd dit getoetst door middel 

van twee studies. In de eerste studie bestonden de respondenten uit rechtenstudenten, in de 

tweede studie uit studenten geneeskunde. In de eerste studie werd een narratief gebruikt dat het 

verhaal vertelde van een conflict tussen een advocaat en een opponent. Identificatie werd 

gemanipuleerd door het narratief in de ene conditie te vertellen vanuit een advocaat en in de 

andere conditie vanuit de opponent. In de tweede studie ging het narratief over een gesprek 

tussen een huisarts en een patiënt. Hierbij werd de identificatie met het hoofdpersonage 

gemanipuleerd door het narratief in de ene conditie vanuit het perspectief van een huisarts te 

vertellen en in de andere conditie vanuit het perspectief vanuit de patiënt. In beide studies kwam 

naar voren dat er een significant verschil in identificatie bestaat wanneer het narratief verteld werd 

vanuit het perspectief dat het dichtst aansluit bij de belevingswereld van de rechtenstudenten en 

studenten geneeskunde. Rechtenstudenten en geneeskundestudenten ervoeren allebei een hogere 

mate van identificatie wanneer het narratief verteld werd vanuit het perspectief van de advocaat 

dan wel de huisarts.   

In het onderzoek van Hoeken en Fikkers (2014) werd identificatie door verhaalperspectief 

gemanipuleerd door in een narratief twee personages met elkaar te laten discussiëren. Identificatie 

werd gemanipuleerd aan de hand van het standpunt van het hoofdpersonage; in de ene conditie 

was het hoofdpersonage het eens met een bepaald standpunt en was de antagonist het oneens, in 

de andere conditie was het hoofdpersonage het oneens met standpunt en was de antagonist het 

eens. Participanten die het narratief lazen, identificeerden zich significant meer met het 

hoofdpersonage van het narratief en waren het vaker eens met het hoofdpersonage, ongeacht het 

standpunt van het hoofdpersonage. Hieruit blijkt het verhaalperspectief niet alleen een belangrijke 

factor bij identificatie te zijn, maar ook bij het ontwikkelen van meer verhaalconsistente 

overtuigingen (Hoeken & Fikkers, 2014).  

Het verhaalperspectief kan echter ook worden gemanipuleerd door het verhaal te vertellen 

vanuit de eerste persoon enkelvoud enerzijds, en de derde persoon enkelvoud anderzijds. Het 

verhaal blijft dan vanuit hetzelfde personage verteld worden, maar de manier waarop verwezen 

wordt naar het hoofdpersonage verschilt (Chen, Bell & Talyor, 2016). In het onderzoek van Chen, 

Bell en Taylor (2016) wordt het gebruik van het eerste persoon enkelvoud en het gebruik van het 

derde persoon enkelvoud in een narratief verder onder de loep genomen. In dit onderzoek wordt 

verondersteld dat het eerste persoonsperspectief moet leiden tot een hogere mate van identificatie 

dan het derdepersoonsperspectief. Het effect van het eerste persoonsperspectief op identificatie 

was echter net niet significant (p = .05). 

Chen, Bell en Talyor (2016) baseerden hun veronderstelling op de onderzoeken van 

Brunyé, Ditman, Mahoney, Augustyn en Taylor (2009) en Thomte (2009), die uitwijzen dat teksten 

die geschreven zijn in de eerste persoon enkelvoud als persoonlijker worden ervaren dan teksten 

die geschreven zijn in de derde persoon enkelvoud. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat het 

eerstepersoonsperspectief niet direct leidt tot meer identificatie dan het derdepersoonsperspectief, 

maar dat gelijkheid wel impact heeft op identificatie.  

Aangezien het verschil in de eerste persoons enkelvoudconditie en de derde persoons 

enkelvoud conditie nét niet significant was (Chen, Bell & Talyor, 2016), en het eerste persoons 
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perspectief wel leidt tot een hogere mate van gelijkheid (Brunyé et al., 2009; Thomte, 2009), wat 

een voorwaarde is voor identificatie (Cohen, 2001), is het aannemelijk dat identificatie toch op zou 

kunnen treden wanneer het narratief is geschreven in de eerste persoon enkelvoud. Dit leidt tot de 

volgende onderzoekshypotheses: 

 

H2a: Een narratief dat geschreven is in de eerste persoon enkelvoud, leidt tot een hogere mate van 

identificatie.  

 

Hiernaast is het interessant om te onderzoeken in hoeverre identificatie van invloed is op de 

attitude ten opzichte van de verhaalovertuigingen, de intentie om het beoogde gedrag uit te 

voeren, en het ontwikkelen van verhaalconsistente overtuigingen. Hier is echter nog geen relevant 

onderzoek over gedaan. Omdat de modellen van Moyer-Gusé (2008; Moyer-Gusé & Nabi, 2010) 

veronderstellen dat een hoge mate van transportatie leidt tot een hogere attitude ten opzichte van 

de overtuigingen in het verhaal, de intentie om het beoogde gedrag uit te voeren en het 

ontwikkelen van verhaalconsistente overtuigingen, kan de volgende hypothese gevormd worden:  

 

H2b: Een narratief dat geschreven is in de eerste persoon enkelvoud, leidt tot een hogere attitude 

ten opzichte van de overtuigingen die in het narratief beschreven worden 

 

H2c: Een narratief dat geschreven is in de eerste persoon enkelvoud, leidt tot een hogere intentie 

tot het uitvoeren van het beoogde gedrag 

 

H2d: Een narratief dat geschreven is in de eerste persoon enkelvoud, leidt tot het ontwikkelen van 

meer verhaalconsistente overtuigingen.  

 

Narratieve processen zoals identificatie en transportatie staan in werkelijkheid wellicht helemaal 

niet zo los van elkaar. Daarom kan het interessant zijn om te onderzoeken of chronologie van 

invloed kan zijn op identificatie, en of verhaalperspectief van invloed kan zijn op transportatie. 

Omdat er nog geen onderzoek is gedaan naar deze verbanden, zijn dit onderzoeksvragen in plaats 

van gerichte hypotheses: 

1. Leidt een narratief dat geschreven is in de eerste persoon enkelvoud tot een hogere mate van 

transportatie? 

2. Leidt een chronologisch narratief tot een hogere mate van identificatie? 

 

Figuur 1.  Schematische weergave van de te onderzoeken variabelen.  
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Methode 

 

Materiaal 

Het narratief werd beschreven vanuit een studente, die studeert in een willekeurige stad. Deze stad 

wordt expliciet niet vernoemd, zodat studenten uit heel Nederland kunnen deelnemen aan het 

experiment. Het verhaal ging over een studente die te horen kreeg dat zij ongewenst zwanger is 

geworden. De vertelde tijd bedraagt enkele weken. Om de authenticiteit te waarborgen is er 

gekozen om een blogpost van internet te manipuleren in de verschillende condities. In het narratief 

voelt de hoofdpersoon (Laura) zich aanvankelijk niet lekker (initiating event). Haar vriend besluit 

een zwangerschapstest te halen, waarna blijkt dat ze werkelijk zwanger is geworden. Laura 

bespreekt hierna de mogelijkheden met haar vriend, waarna ze besluiten om abortus te plegen 

(uitkomst). Het narratief bestaat uit gemiddeld 600 woorden.   

 In de chronologische versie zijn de event structure en de discourse structure gelijk; het 

verhaal begint met het initating event (het hoofdpersonage dat zich niet lekker voelt), en verloopt 

chronologisch naar de uitkomst (de abortus van het kind). In de niet-chronologische conditie (ofwel 

de flashback-conditie) wijkt de discourse structure af van de event structure; het verhaal begint 

dan met uitkomst, waarna het verdergaat met het initiating event. Vanaf het initiating event 

verloopt het narratief dan chronologisch verder tot de uitkomst (zie figuur 2 en 3). 

 

Figuur 2.  De chronologische conditie.  

 

Figuur 3.  De niet-chronologische conditie.  
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De factor perspectief wordt gemanipuleerd door het narratief in de eerste persoon enerzijds en de 

derde persoon anderzijds te vertellen. Deze manipulatie gold alleen voor het hoofdpersonage, 

aangezien verwacht werd dat er een hogere mate van identificatie plaast zou vinden met het 

hoofdpersonage van het narratief. De volledige versies van de vier verschillende condities zijn te 

vinden in bijlage 1. 

 

Het narratief werd gevolgd door een enquête, waarbij de proefpersonen één van de vier versies te 

lezen kregen. De enquête werd online verspreid worden middels de enquêtesoftware Qualtrics, 

waarbij de proefpersonen willekeurig werden onderverdeeld in één van de vier condities.  

Proefpersonen 

Het narratief vertelt het verhaal van een studente die ongewenst zwanger is geworden en haar 

vriend. De beoogde doelgroep was daarom studenten tussen de 18 en 28 jaar. In totaal hebben 

120 respondenten meegedaan aan het onderzoek (49 mannen, 71 vrouwen). In de chronologie-

conditie zijn mannen en vrouwen gelijk verdeeld tussen de condities (χ2(1) = .07, p = .791). In de 

perspectief-conditie zijn mannen en vrouwen echter niet gelijk verdeeld (χ2(1) = 4.60, p = .032). 

Relatief weinig mannen lazen het narratief in de eerste persoon enkelvoud (30,6%), in verhouding 

tot de rest van de respondenten. De gemiddelde leeftijd is 23.63 (SD = 3.59). 56 studenten die de 

enquête hebben ingevuld volgen op dit moment een master aan de universiteit, 22 studenten een 

bacheloropleiding aan de universiteit en 25 een bacheloropleiding HBO. Ten slotte wonen 27 

respondenten thuis, 49 op kamers en 44 zelfstandig.  

Onderzoeksontwerp 

De onderzoeksopzet is een 2x2 tussenproefpersoonontwerp, waarbij het verhaalperspectief (eerste 

persoon enkelvoud versus derde persoon enkelvoud) een factor is, en waarbij de chronologie 

(chronologisch versus niet-chronologisch) een factor is.  

In totaal zijn er dus vier condities: 

1. Eerste persoon enkelvoud, chronologisch (1P-C) 

2. Eerste persoon enkelvoud, niet-chronologisch (1P-NC) 

3. Derde persoon enkelvoud, chronologisch (3P-C) 

4. Derde persoon enkelvoud, niet-chronologisch (3P-NC) 

 

Instrumentatie 

De afhankelijke variabelen die in dit onderzoek worden onderzocht zijn transportatie, identificatie, 

attitude, intentie en verhaalconsistente overtuigingen.  

 

De identificatie met het hoofpersonage is gemeten door vragen over te nemen van de vragenlijst 

van De Graaf, Hoeken, Sanders en Beentjes (2012). De schaal met betrekking tot identificatie 

bevatte 11 items, gemeten aan de hand van een 7-punt Likert-schaal (waarbij 1 staat voor een 

lage mate van identificatie, en 7 tot een hoge mate van identificatie). De vragen gingen over 

empathie jegens de hoofdpersoon (bijvoorbeeld “Tijdens het lezen voelde ik me nerveus als de 

hoofdpersoon zich nerveus voelde”), het overnemen van het perspectief van de hoofdpersoon 

(bijvoorbeeld “Terwijl ik aan het lezen was, beeldde ik me in hoe het voor de hoofdpersoon moest 
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zijn om het beschrevene mee te maken”), en over identificatie met de hoofdpersoon (bijvoorbeeld 

“Tijdens het lezen leek het alsof ik de gebeurtenissen die de hoofdpersoon overkwamen zelf 

beleefde”). De betrouwbaarheid van deze schaal, bestaande uit 11 items, was goed: α = .91.  

 

Transportatie werd gemeten door de items over te nemen uit de schaal van De Graaf, Hoeken, 

Sanders en Beentjes (2012). De vragenlijst met betrekking tot transportatie bevatte 21 items, die 

gemeten werden aan de hand van een 7-punts Likert-schaal (waarbij 1 staat voor een lage mate 

van transportatie, en 7 voor een hoge mate van transportatie).  De vragen gingen over het 

ontwikkelen van mentale beelden (bijvoorbeeld “Terwijl ik het verhaal las, maakte ik me een 

voorstelling van de gebeurtenissen die erin plaatsvonden”), over de aandacht voor het narratief 

(bijvoorbeeld “Toen ik het verhaal las, was ik met mijn gedachten alleen bij het verhaal”), over het 

ontwikkelen van emoties bij het narratief (bijvoorbeeld “Ik vond het verhaal spannend”) en het 

vergeten van de buitenwereld (bijvoorbeeld “Terwijl ik aan het lezen was, leek het alsof de ruimte 

om me heen verdwenen was). De betrouwbaarheid van deze schaal, bestaande uit 21 items, was 

goed: α = . 93.  

 

De attitude tegenover het gebruiken van anticonceptie werd gemeten door een vragenschaal van 

vijf items waarbij de attitude werd gemeten aan de hand van een aantal stellingen in de vorm van 

een semantische differentiaal, bijvoorbeeld “Ik vind het gebruik van anticonceptie goed/slecht”, of 

“Ik vind het gebruik van anticonceptie voordelig/nadelig”. De betrouwbaarheid van deze 

vragenschaal was matig: α = .625. Na het verwijderen van één item uit de vragenlijst, was de 

betrouwbaarheid van de vragenschaal nog steeds matig: α = .632. Aangezien de verwijdering van 

één item helaas niet leidde tot een significante verhoging van de betrouwbaarheid, is besloten om 

de analyse uit te voeren met de oorspronkelijke schaal.  

 

De intentie werd gemeten door drie stellingen op te nemen die gebaseerd zijn op de vragenschaal 

van Hoeken, Hornikx en Hustinx (2011), bijvoorbeeld “Ik ben bereid om anticonceptie of 

voorbehoedsmiddelen te gebruiken” en “Ik ben van plan om anticonceptie of voorbehoedsmiddelen 

te gebruiken”. De betrouwbaarheid van deze vragenschaal, bestaande uit drie items, was matig: α 

= .673. Na het verwijderen van één item was de betrouwbaarheid van deze vragenschaal goed: α 

= .862.  

 

Ten slotte werden de verhaalconsistente overtuigingen gemeten aan de hand van vier stellingen 

die overeenkwamen met deze overtuigingen, bijvoorbeeld “De gevolgen van ongewenste 

zwangerschap zijn ernstig” en “Als je ongewenst zwanger bent op jonge leeftijd, dan sta je voor 

een erg moeilijke beslissing”. De betrouwbaarheid van deze schaal, bestaande uit vier items, was 

matig: α = .687. Na het verwijderen van één item was de betrouwbaarheid van deze schaal 

voldoende: α = .767. De volledige versie van de vragenlijst is te vinden in bijlage 2. 

 

Statistische toetsing  

Voor het toetsen van het effect van de factoren op de afhankelijke variabelen, zal er gebruik 

worden gemaakt van meerdere tweeweg ANOVA-toetsen, aangezien het de onderzoeksopzet een 

2x2 tussenproefpersoonontwerp is. Deze toets kan uitwijzen of er een significant effect is van 
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chronologie en perspectief op identificatie, transportatie, attitude tegenover het gebruik van 

anticonceptie, intentie om anticonceptie te gebruiken, en het ontwikkelen van verhaalconsistente 

overtuigingen.  

 

Procedure 

Respondenten werden geïnformeerd dat deelname aan de enquête volledig anoniem was, dat zij op 

elk moment de enquête konden stopzetten, en dat het invullen van de enquête ongeveer 10 

minuten in beslag zou nemen. Zij werden daarnaast geïnstrueerd om het verhaal in één keer door 

te lezen, zoals bij het lezen van een artikel in een tijdschrift. Het werven van respondenten verliep 

grotendeels door de vragenlijst te verspreiden middels een algemene oproep op Facebook, vanaf 

31 mei 2017. Nadat de algemene oproep niet genoeg respons opleverde, zijn respondenten 

persoonlijk benaderd middels een persoonlijk bericht op Facebook. Ten slotte zijn de laatste 

respondenten geworven door middel van een aantal oproepen die geplaatst zijn op de werkplekken 

van de Universitaire Bibliotheek te Nijmegen. Het minimale aantal respondenten voor de 

statistische analyse werd behaald op 28 juli 2017, waarna de enquête is gesloten.  

 

Resultaten 

Om hypothese 1a te toetsen, is er een tweeweg univariate variantie-analyse uitgevoerd. Uit deze 

analyse van Chronologie en Perspectief op Transportatie bleek geen significant hoofdeffect van 

Chronologie op Transportatie (F(1, 114) < 1, p  = .820). Een chronologisch narratief leidt dus niet 

tot een hogere mate van transportatie dan een niet-chronologisch narratief. Hypothese 1a wordt 

dus verworpen (zie ook figuur 4).  

  Om hypothese 2a te toetsen, is er een tweeweg univariate variantie-analyse uitgevoerd. Uit 

deze analyse van Chronologie en Perspectief op Identificatie bleek geen significant hoofdeffect van 

Perspectief op Identificatie  (F(1, 114) < 1, p = .323). Een narratief dat geschreven is in de eerste 

persoon enkelvoud leidt niet tot meer identificatie dan een narratief dat geschreven is in de derde 

persoon enkelvoud. Hypothese 2a wordt dus verworpen (zie ook figuur 4).  

  Om hypothese 1b te toetsen, is er een tweeweg univariate variantie-analyse uitgevoerd. 

Hieruit bleek geen significant hoofdeffect van Chronologie op Attitude (F(1, 114) < 1, p = .895). 

Een chronologisch narratief leidt dus niet tot een hogere attitude dan een niet-chronologisch 

narratief. Hypothese 1b dus wordt verworpen (zie ook figuur 4).  

  Om hypothese 2b te toetsen, is er een tweeweg univariate variantie-analyse uitgevoerd. 

Hieruit bleek geen significant hoofdeffect van Perspectief op Attitude (F(1, 114) = 2.05, p = .155). 

Een narratief dat geschreven is in de eerste persoon enkelvoud leidt dus niet tot een hogere 

attitude dan een narratief dat geschreven is in de derde persoon enkelvoud. Hypothese 2b wordt 

dus verworpen (zie ook figuur 4).  

  Om hypothese 1c te toetsen, is er een tweeweg univariate variantie-analyse uitgevoerd. Uit 

deze analyse van Chronologie en Perspectief op Intentie bleek geen significant hoofdeffect van 

Chronologie op Intentie (F(1, 114) = .24, p = .627). Een chronologisch narratief leidt dus niet tot 

een hogere intentie dan een niet-chronologisch narratief. Hypothese 1c wordt verworpen (zie ook 

figuur 4).  

  Om hypothese 2c te toetsen is er een tweeweg univariate variantie-analyse uitgevoerd. 

Hieruit bleek geen significant hoofdeffect van Perspectief op Intentie (F(1, 114) = .12, p  = .729). 
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Een narratief dat geschreven is in de eerste persoon enkelvoud leidt niet tot een hogere 

gedragsintentie dan een narratief dat geschreven is in de derde persoon enkelvoud. Hypothese 2c 

wordt verworpen (zie ook figuur 4).  

 

  Om hypothese 1d te toetsen is er een tweeweg univariate variantie-analyse uitgevoerd. Uit 

deze analyse van Chronologie en Perspectief op Verhaalconsistente overtuigingen bleek geen 

significant effect van Chronologie op Verhaalconsistente overtuigingen (F(1, 114) = .11, p = .739). 

Een chronologisch narratief leidt niet tot het ontwikkelen van meer verhaalconsistente 

overtuigingen dan een niet-chronologisch narratief. Hypothese 1d wordt verworpen (zie ook figuur 

4).  

  Om hypothese 2d te toetsen is er een tweeweg univariate variantie-analyse uitgevoerd. 

Hieruit bleek geen significant effect van Perspectief op Verhaalconsistente overtuigingen (F(1, 114) 

= .26, p = .614). Een narratief dat geschreven is in de eerste persoon enkelvoud leidt niet tot het 

ontwikkelen van meer verhaalconsistente overtuigingen dan een narratief dat geschreven is in de 

derde persoon enkelvoud. Hypothese 2d wordt verworpen (zie ook figuur 4). 

  Om de eerste onderzoeksvraag te toetsen (leidt een narratief dat geschreven is in de 

eerste persoon enkelvoud tot een hogere mate van transportatie?) is er een tweeweg univariate 

variantie-analyse gedaan. Hieruit bleek geen significant hoofdeffect van Perspectief op 

Transportatie (F(1, 114) = .05, p  = .828). Een narratief dat geschreven is in de eerste persoon 

enkelvoud leidt dus niet tot een significant hogere mate van transportatie (zie ook figuur 4).  

  Om de tweede onderzoeksvraag te toetsen (leidt een chronologisch narratief tot een hogere 

mate van identificatie?) is er een tweeweg variantie-analyse gedaan. Hieruit bleek geen significant 

hoofdeffect van Chronologie op Identificatie (F(1, 114) = .42, p = 516). Een narratief dat 

chronologisch geschreven is leidt dus niet tot een significant hogere mate van identificatie (zie ook 

figuur 4).  

 

Figuur 4.  De gemiddeldes en de standaardafwijkingen (tussen haakjes) van de mate van  de 

afhankelijke variabelen in functie van chronologie en perspectief van het narratief 

(1 = zeer lage mate van , 7 = zeer hoge mate). De hypotheses (H) en 

onderzoeksvragen (O) staan schuingedrukt vermeld voorafgaand aan de waarden.  
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Transportatie H1a 4.10 (.92)  H1a 4.05 (.98) O1  4.05 (1.05) O1 4.10 (.83) 

Identificatie O2  3.61 (.96)    O2 3.73 (1.15) H2a 3.58 (1.05) H2a 3.77 (1.07) 

Attitude H1b 5.84 (.78)   H1b 5.83 (.72) H2b 5.93 (.77) H2b  5.74 (.71) 

Intentie H1c 6.31 (1.31) H1c 6.16 (1.50) H2c 6.18 (1.49) H2c 6.29 (1.32) 

Verhaalconsistente 

overtuigingen 

H1d 6.19 (.94) H1d 6.23 (.92) H2d 6.17 (1.04) H2d 6.26 (.78) 
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Exploratieve analyse: de rol van geslacht 

Aangezien de hoofdhypothesen van het onderzoek geen significante resultaten oplevert, is er 

gekozen om een exploratieve analyse te doen. Het gebrek aan significante resultaten valt wellicht 

te verklaren door de verdeling in geslacht. Onderstaande analyses zijn een reproductie van de 

eerdere analyses van de resultatensectie, waarbij er onderscheid wordt gemaakt in geslacht. 

Hierbij moet vermeld worden dat het minimale aantal respondenten om een gedegen uitspraak te 

maken (120) niet gehaald is.  

Vrouwen (N= 71) 

Om hypothese 1a te toetsen, is er een tweeweg univariate variantie-analyse uitgevoerd. Uit deze 

analyse van Chronologie en Perspectief op Transportatie bleek geen significant hoofdeffect van 

Chronologie op Transportatie (F(1, 67) < 1, p = .720). Een chronologisch narratief leidt bij 

vrouwen dus niet tot een hogere mate van transportatie dan een niet-chronologisch narratief bij.  

Hypothese 1a wordt dus verworpen (zie ook figuur 5).      

 Om hypothese 2a te toetsen, is er een tweeweg univariate variantie-analyse uitgevoerd. Uit 

deze analyse van Chronologie en Perspectief op Identificatie bleek geen significant hoofdeffect van 

Perspectief op Identificatie  (F(1, 67) < 1, p = .603). Een narratief dat geschreven is in de eerste 

persoon enkelvoud leidt bij vrouwen niet tot meer identificatie dan een narratief dat geschreven is 

in de derde persoon enkelvoud. Hypothese 2a wordt dus verworpen (zie ook figuur 5).  

 Om hypothese 1b te toetsen, is er een tweeweg univariate variantie-analyse uitgevoerd. 

Hieruit bleek geen significant hoofdeffect van Chronologie op Attitude (F(1, 67) = 1.42, p = .237). 

Een chronologisch narratief leidt bij vrouwen dus niet tot een hogere attitude dan een niet-

chronologisch narratief. Hypothese 1b wordt dus verworpen (zie ook figuur 5).   

 Om hypothese 2b te toetsen, is er een tweeweg univariate variantie-analyse uitgevoerd. 

Hieruit bleek geen significant hoofdeffect van Perspectief op Attitude (F(1, 67) < 1, p = .764). Een 

narratief dat geschreven is in de eerste persoon enkelvoud leidt bij vrouwen dus niet tot een 

hogere attitude dan een narratief dat geschreven is in de derde persoon enkelvoud. Hypothese 2b 

wordt dus verworpen (zie ook figuur 5).        

 Om hypothese 1c te toetsen, is er een tweeweg univariate variantie-analyse uitgevoerd. Uit 

deze analyse van Chronologie en Perspectief op Intentie bleek geen significant hoofdeffect van 

Chronologie op Intentie (F(1, 67) < 1, p = .749). Een chronologisch narratief leidt bij vrouwen dus 

niet tot een hogere intentie dan een niet-chronologisch narratief. Hypothese 1c wordt dus 

verworpen (zie ook figuur 5).          

 Om hypothese 2c te toetsen is er een tweeweg univariate variantie-analyse uitgevoerd. 

Hieruit bleek geen significant hoofdeffect van Perspectief op Intentie (F(1, 67) < 1, p  = .842). Een 

narratief dat geschreven is in de eerste persoon enkelvoud leidt bij vrouwen niet tot een hogere 

gedragsintentie dan een narratief dat geschreven is in de derde persoon enkelvoud. Hypothese 2c 

wordt dus verworpen (zie ook figuur 5).        

 Om hypothese 1d te toetsen is er een tweeweg univariate variantie-analyse uitgevoerd. Uit 

deze analyse van Chronologie en Perspectief op Verhaalconsistente overtuigingen bleek geen 

significant effect van Chronologie op Verhaalconsistente overtuigingen (F(1, 67) < 1, p = .882). 

Een chronologisch narratief leidt bij vrouwen niet tot het ontwikkelen van meer verhaalconsistente 
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overtuigingen dan een niet-chronologisch narratief. Hypothese 1d wordt dus verworpen (zie ook 

figuur 5).            

 Om hypothese 2d te toetsen is er een tweeweg univariate variantie-analyse uitgevoerd. 

Hieruit bleek geen significant effect van Perspectief op Verhaalconsistente overtuigingen (F(1, 67) 

< 1, p = .510). Een narratief dat geschreven is in de eerste persoon enkelvoud leidt bij vrouwen 

niet tot het ontwikkelen van meer verhaalconsistente overtuigingen dan een narratief dat 

geschreven is in de derde persoon enkelvoud. Hypothese 2d wordt dus verworpen (zie ook figuur 

5).              

 Om de eerste onderzoeksvraag te toetsen (leidt een narratief dat geschreven is in de 

eerste persoon enkelvoud tot een hogere mate van transportatie?) is er een tweeweg univariate 

variantie-analyse gedaan. Hieruit bleek geen significant hoofdeffect van Perspectief op 

Transportatie (F(1, 67) < 1, p  = .624. Een narratief dat geschreven is in de eerste persoon 

enkelvoud leidt bij vrouwen dus niet tot een significant hogere mate van transportatie (zie ook 

figuur 5).            

 Om de tweede onderzoeksvraag te toetsen (leidt een chronologisch narratief tot een hogere 

mate van identificatie?) is er een tweeweg variantie-analyse gedaan. Hieruit bleeek geen significant 

hoofdeffect van Chronologie op Identificatie (F(1, 67) < 1, p = 537). Een narratief dat 

chronologisch geschreven is leidt dus niet tot een significant hogere mate van identificatie (zie ook 

figuur 5).  

Figuur 5.  De gemiddeldes en de standaardafwijkingen (tussen haakjes) van de mate van  

transportatie, identificatie, attitude, intentie en verhaalconsistente overtuigingen in 

functie van chronologie en perspectief van het narratief bij vrouwen (1 = zeer lage 

mate van , 7 = zeer hoge mate). De bijbehorende hypotheses (H) en 

onderzoeksvragen (O) staan schuingedrukt vermeld voorafgaand aan de waarden. 

 

 

Mannen (N = 49) 

Om hypothese 1a te toetsen, is er een tweeweg univariate variantie-analyse uitgevoerd. Uit deze 

analyse van Chronologie en Perspectief op Transportatie bleek geen significant hoofdeffect van 

Chronologie op Transportatie (F(1, 43) < 1, p = .904). Een chronologisch narratief leidt bij mannen 

dus niet tot een hogere mate van transportatie dan een niet-chronologisch narratief bij.  Hypothese 

 Chronologie Perspectief 

  

Chronologisch 

n = 35 

Niet-

chronologisch 

n = 36 

Eerste persoon 

enkelvoud 

n = 22 

Derde persoon 

enkelvoud 

n = 25 

Transportatie H1a 4.90 (1.00) H1a 4.02 (.92) O1 4.10 (1.00) O1 3.98 (.88) 

Identificatie O2 3.61 (1.04) O2 3.79 (1.10) H2a 3.75 (.98) H2a 3.61 (1.22) 

Attitude H1b 5.89 (.81) H1b 6.08 (.61) H2b 6.00 (.75) H2b 5.95 (.68) 

Intentie H1c 6.43 (1.48) H1c 6.22 (1.72) H2c 6.55 (1.33) H2c 6.25 (1.71) 

Verhaalconsistente 

overtuigingen 

H1d 6.48 (.80) H1d 5.95 (1.29) H2d 6.21 (1.10) H2d 6.37 (.74) 
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1a wordt dus verworpen (zie ook figuur 6).         

 Om hypothese 2a te toetsen, is er een tweeweg univariate variantie-analyse uitgevoerd. Uit 

deze analyse van Chronologie en Perspectief op Identificatie bleek een significant hoofdeffect van 

Perspectief op Identificatie  (F(1, 43) = 5.893, p = .019). Een narratief dat geschreven is in de 

eerste persoon enkelvoud leidt bij mannen tot minder identificatie (M = 3.18, SD = 1.13) dan een 

narratief dat geschreven is in de derde persoon enkelvoud (M = 3.93, SD = .90). Hypothese 2a 

wordt dus aangenomen (zie ook figuur 6).        

 Om hypothese 1b te toetsen, is er een tweeweg univariate variantie-analyse uitgevoerd. 

Hieruit bleek geen significant hoofdeffect van Chronologie op Attitude (F(1, 43) = 2.22, p = .144). 

Een chronologisch narratief leidt bij mannen dus niet tot een hogere attitude dan een niet-

chronologisch narratief. Hypothese 1b wordt dus verworpen (zie ook figuur 6).   

 Om hypothese 2b te toetsen, is er een tweeweg univariate variantie-analyse uitgevoerd. 

Hieruit bleek geen significant hoofdeffect van Perspectief op Attitude (F(1, 43) = 1.56, p = .219). 

Een narratief dat geschreven is in de eerste persoon enkelvoud leidt bij mannen dus niet tot een 

hogere attitude dan een narratief dat geschreven is in de derde persoon enkelvoud. Hypothese 2b 

wordt dus verworpen (zie ook figuur 6).        

 Om hypothese 1c te toetsen, is er een tweeweg univariate variantie-analyse uitgevoerd. Uit 

deze analyse van Chronologie en Perspectief op Intentie bleek geen significant hoofdeffect van 

Chronologie op Intentie (F(1, 43) < 1, p = .652). Een chronologisch narratief leidt bij mannen dus 

niet tot een hogere intentie dan een niet-chronologisch narratief. Hypothese 1c wordt dus 

verworpen (zie ook figuur 6).          

 Om hypothese 2c te toetsen is er een tweeweg univariate variantie-analyse uitgevoerd. 

Hieruit bleek geen significant hoofdeffect van Perspectief op Intentie (F(1, 43) < 1, p  = .480). Een 

narratief dat geschreven is in de eerste persoon enkelvoud leidt bij mannen niet tot een hogere 

gedragsintentie dan een narratief dat geschreven is in de derde persoon enkelvoud. Hypothese 2c 

wordt dus verworpen (zie ook figuur 6).        

 Om hypothese 1d te toetsen is er een tweeweg univariate variantie-analyse uitgevoerd. Uit 

deze analyse van Chronologie en Perspectief op Verhaalconsistente overtuigingen bleek geen 

significant effect van Chronologie op Verhaalconsistente overtuigingen (F(1, 43) = 1.43, p = .239). 

Een chronologisch narratief leidt bij mannen niet tot het ontwikkelen van meer verhaalconsistente 

overtuigingen dan een niet-chronologisch narratief. Hypothese 1d wordt dus verworpen (zie ook 

figuur 6).            

 Om hypothese 2d te toetsen is er een tweeweg univariate variantie-analyse uitgevoerd. 

Hieruit bleek geen significant effect van Perspectief op Verhaalconsistente overtuigingen (F(1, 43) 

< 1, p = .688). Een narratief dat geschreven is in de eerste persoon enkelvoud leidt bij mannen 

niet tot het ontwikkelen van meer verhaalconsistente overtuigingen dan een narratief dat 

geschreven is in de derde persoon enkelvoud. Hypothese 2d wordt dus verworpen (zie ook figuur 

6).              

 Om de eerste onderzoeksvraag te toetsen (leidt een narratief dat geschreven is in de 

eerste persoon enkelvoud tot een hogere mate van transportatie?) is er een tweeweg univariate 

variantie-analyse gedaan. Hieruit bleek geen significant hoofdeffect van Perspectief op 

Transportatie (F(1, 43) < 1, p  = .417. Een narratief dat geschreven is in de eerste persoon 

enkelvoud leidt bij mannen dus niet tot een significant hogere mate van transportatie (zie ook 
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figuur 6).            

 Om de tweede onderzoeksvraag te toetsen (leidt een chronologisch narratief tot een hogere 

mate van identificatie?) is er een tweeweg variantie-analyse gedaan. Hieruit bleeek geen significant 

hoofdeffect van Chronologie op Identificatie (F(1, 43) < 1, p = 866). Een narratief dat 

chronologisch geschreven is leidt dus niet tot een significant hogere mate van identificatie (zie ook 

figuur 6). 

 
Figuur 6.  De gemiddeldes en de standaardafwijkingen (tussen haakjes) van de mate van  

transportatie, identificatie, attitude, intentie en verhaalconsistente overtuigingen in 

functie van chronologie en perspectief van het narratief bij vrouwen (1 = zeer lage 

mate van , 7 = zeer hoge mate). De bijbehorende hypotheses (H) en 

onderzoeksvragen (O) staan schuingedrukt vermeld voorafgaand aan de waarden. 

Een sterretje (*) betekent dat het verband significant is.  

 

 

Conclusie & discussie 

 

In dit onderzoek is het effect van chronologie en perspectief getoetst, aan de hand van acht 

gerichte hypotheses en twee onderzoeksvragen. Uit statistische testen bleek dat geen van deze 

hypothesen konden worden aangenomen, waardoor deze werden verworpen. Een uitzondering 

hiervoor is hypothese 2a, wanneer alleen mannen worden meegenomen in de analyse. Mannen 

kunnen zich minder goed identificeren met het hoofdpersonage, wanneer het narratief in de eerste 

persoon enkelvoud is geschreven. Dit resultaat valt te verklaren vanuit het feit dat het narratief 

geschreven is vanuit het perspectief van een vrouw. Hierbij moet echter wel de kanttekening 

worden geplaatst dat de mannen niet gelijk verdeeld waren over de condities, en dat het minimum 

aantal respondenten voor een gedegen uitspraak bij een tweeweg univariate variantie-analyse niet 

is gehaald.  

Het ontbreken van een significant effect bij de overige hypothesen kan verschillende redenen 

hebben. De verklaringen voor de resultaten en de beperkingen van het onderzoek zullen per 

afhankelijke variabele worden besproken.  

 Chronologie Perspectief 

  

Chronologisch 

n = 22 

Niet-

chronologisch 

n = 25 

Eerste persoon 

enkelvoud 

n = 19 

Derde persoon 

enkelvoud 

n = 28 

Transportatie H1a 4.11 (.80) H1a 4.10 (1.08) O1 3.95 (1.17) O1 4.21 (.78) 

Identificatie O2 3.61 (.83) O2 3.64 (1.23) H2a 3.18(1.13)* H2a 3.93 (.90)* 

Attitude H1b 5.78 (.73) H1b 5.48 (.73) H2b 5.77 (.80) H2b 5.52 (.69) 

Intentie H1c 5.95 (1.07) H1c 6.27 (.60) H2c 5.92 (1.22) H2c 6.20 (.93) 

Verhaalconsistente 

overtuigingen 

H1d 6.19 (.94) H1d 6.23 (.92) H2d 6.07 (.93) H2d 6.15 (.82) 
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Transportatie 

Volgens het Structural Affect Theory (Brewer & Lichtenstein, 1982) zou een bepaalde mate van 

spanning ervoor moeten zorgen dat er meer emotionele reacties worden opgeroepen onder lezers. 

Onderzoek van De Graaf en Hustinx (2011) heeft uitgewezen dat het onthullen van de uitkomst 

van het verhaal aan het begin voor een lagere mate van transportatie zorgt. In dit onderzoek is 

echter geen significant verschil gevonden tussen de chronologische versie en de niet-

chronologische versie van het narratief bij transportatie. Het gebrek aan een significant effect kan 

verschillende redenen hebben. Ten eerste kan het ontbreken van een significant resultaat komen 

doordat het narratief uit een gemanipuleerde blogpost van internet bestaat. Deze keuze was 

bewust gemaakt, om de authenticiteit van het verhaal te waarborgen. Echter, wellicht zorgde de 

informele schrijfstijl ervoor dat lezers zich onvoldoende in het verhaal konden inleven. Lezers 

werden hierdoor onvoldoende in het verhaal meegetrokken, waardoor de mate van transportatie 

gemiddeld laag was.  

Ten tweede kan het komen omdat het narratief te weinig spannings-elementen bevatte. 

Volgens de Structural Affect Theory van Brewer en Lichtenstein (1982) zorgt een specifieke mix 

van event structure en discourse structure voor een verhoogde emotionele reactie onder lezers. 

Rumelhart (1975) stelt dat spanning kan worden opgebouwd door informatie toe te voegen tussen 

het initiating event en de uitkomst van het narratief. Wellicht was het verhaal te kort voor de lezers 

om zich er helemaal in te verplaatsen, waardoor het effect van transportatie uitbleef.  

 

Identificatie 

Volgens verschillende onderzoeken (o.a. De Graaf, Hoeken, Sanders & Beentjes, 2012; Hoeken, 

Kolthoff & Sanders, 2016; Chen, Bell & Taylor, 2016) leidt een eerste persoons verhaalperspectief 

tot een hogere mate van transportatie. Bij deze onderzoeken is de mate van gelijkheid met het 

hoofdpersonage hoog. Hoeken, Kolthoff en Sanders (2016) kozen in hun onderzoek bijvoorbeeld 

voor opleiding als factor voor identificatie, waarbij zij alleen rechtenstudenten of 

geneeskundestudenten lieten meedoen aan het experiment. 

 In dit onderzoek bleek echter geen significant verschil tussen de versie in de eerste 

persoon enkelvoud en de derde persoon enkelvoud op de mate van identificatie. Verklaringen 

hiervoor kunnen wellicht gevonden worden in de demografische gegevens van de respondenten. 

Een groot deel van de respondenten (40,8%) was man, terwijl het hoofdpersonage een vrouw is. 

Het hoofdpersonage van het narratief woont daarnaast in een studentenhuis op kamers. Slechts 

40,8% van de respondenten woont op dit moment ook op kamers. Kortom, de mate van gelijkheid 

met het hoofdpersonage is gering. Cohen (2001) stelt dat (waargenomen) gelijkheid vooraf gaat 

aan identificatie. Aangezien de mate van gelijkheid laag was, is het dan ook aannemelijk dat de 

mate van identificatie laag was. Het feit alleen dat het hoofdpersonage ook een student was bleek 

niet genoeg te zijn voor identificatie; andere kenmerken zoals geslacht en woonsituatie spelen ook 

mee met de identificatie met het hoofdpersonage.  
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Attitude, intentie en verhaalconsistente overtuigingen 

Het uitblijven van een effect bij attitude, intentie en verhaalconsistente overtuigingen kan 

verschillende redenen hebben. Ten eerste kan dit verklaard worden vanuit de wetenschap. Moyer-

Gusé (2008; 2010) heeft gevonden dat transportatie en identificatie beide zorgen voor een hogere 

mate attitude, intentie en verhaalconsistente overtuigingen. Aangezien zowel de chronologische 

condities als de perspectief-condities geen significante resultaten opleverden, werkt dit ook door in 

de attitudes, de gedragsintentie en de verhaalconsistente overtuigingen. Wanneer er wel een 

significant effect bij transportatie en identificatie optrad, was het aannemelijk dat er ook een 

significant effect zou optreden bij de attitude, intentie en verhaalconsistente overtuigingen. 

Daarnaast kan de oorzaak gevonden worden in de vragenlijst. De schaal voor attitude was, ook 

met verwijdering van één item, matig. Ter volledigheid van de analyse zijn alle items wel 

meegenomen in het onderzoek. Wellicht dat een hogere betrouwbaarheid van de schaal andere 

resultaten had geboden.           

 Ten tweede kan de attitude tegenover het gebruik van anticonceptie en de attitude 

tegenover abortus worden beïnvloed door religieuze, politieke, en persoonlijke redenen. Zo uit de 

katholieke kerk zich bijvoorbeeld herhaaldelijk tegen abortus (Spruit, 1991), en is abortus nog 

steeds een belangrijk speerpunt bij christelijke politieke partijen zoals de SGP (SGP, 2017). 

Hierdoor kan het zijn dat respondenten al een sterke voorkeur voor een bepaalde attitude en 

gedragsintentie hebben, die middels een narratief moeilijk te veranderen is. 

 

Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 

Er valt nog veel te onderzoeken op het gebied van het effect van tekstelementen op narratieve 

processen. Naar aanleiding van dit onderzoek volgen daarom een aantal aanbevelingen voor verder 

onderzoek naar het effect van tekstelementen op narratieve processen zoals transportatie en 

identificatie.  

 

Transportatie 

Transportatie vindt plaats wanneer lezers dermate gefocust zijn op de gebeurtenissen in het 

narratief, dat zij de werkelijkheid tijdelijk vergeten (Green & Brock, 2000).  Dit onderzoek vond 

geen effect van chronologie op transportatie, maar wellicht dat een andere tekstuele manipulatie 

meer resultaat kan bieden. Hieronder volgen een aantal suggesties voor verder onderzoek op het 

gebied van transportatie.  

  Ten eerste kan de lengte van het verhaal meespelen met de mate van transportatie. 

Wanneer een narratief langer is, krijgen lezers meer de tijd om zich te verplaatsen in het verhaal. 

Het kan interessant zijn om te onderzoeken of een lang verhaal (bijvoorbeeld 1.500 woorden) voor 

een hogere mate van transportatie zorgt dan een samenvattende versie van het verhaal 

(bijvoorbeeld 750 woorden). Zoals eerder te lezen is in de conclusie, kan meer informatie tussen 

het initiating event en de uitkomst van het verhaal zorgen voor meer spanning (Rumelhart, 1975). 

Het effect van de plaatsing van het initiating event versus de uitkomst van het narratief op 

transportatie is hoe dan ook een aspect dat erg interessant kan zijn om te onderzoeken in de 

toekomst.  
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 Ten tweede kan de schrijfstijl van het verhaal belangrijk zijn. Het narratief in dit onderzoek 

is gemanipuleerd van een blogpost van internet. Wanneer het narratief is geschreven zoals in een 

passage in een boek, kan het wellicht voor een hogere mate van transportatie zorgen. Deze 

manipulatie kan bijvoorbeeld plaatsvinden door in beide condities hetzelfde narratief te gebruiken, 

maar bovenaan het verhaal een andere bron te vermelden. Hierdoor kan expliciet duidelijk worden 

of de bron van het verhaal van invloed is op de mate van transportatie onder de lezers van het 

narratief.  

 

Identificatie 

Identificatie vindt plaats wanneer de lezer zich voorstelt dat hij het personage zelf is, daarbij de 

identiteit van het personage overnemend (Cohen, 2001). Hierbij stelt Cohen (2001) dat 

waargenomen gelijkheid voorafgaat aan het proces van identificatie. In dit onderzoek is het gebruik 

van de eerste persoon enkelvoud versus de derde persoon enkelvoud onder de loep genomen. Er 

zijn echter nog verschillende mogelijkheden om identificatie te manipuleren in een narratief.  

 Ten eerste kan het bijvoorbeeld interessant zijn om het effect van leeftijd te onderzoeken. 

Het personage in het verhaal van dit onderzoek was een jonge studente, en de leeftijd van de 

respondenten in het onderzoek was relatief hoog. Het kan interessant zijn om in verschillende 

condities de leeftijd van het hoofdpersonage te manipuleren. Dit kan expliciet (door de leeftijd 

nadrukkelijk te vernoemen), of impliciet (door bijvoorbeeld te benoemen dat het hoofdpersonage 

zich in het eerste jaar van zijn/haar studie bevindt). Hierbij kan er worden onderzocht of de leeftijd 

van het hoofdpersonage van invloed is op de identificatie met het hoofdpersonage.  

  Ten tweede kan het geslacht van het hoofdpersonage versus het gebruik van de eerste 

persoon enkelvoud en derde persoon enkelvoud op identificatie een erg interessant onderwerp zijn 

om te onderzoeken. In dit onderzoek kwam naar voren dat mannen zich minder identificeren met 

een vrouwelijk hoofdpersonage wanneer het verhaal in de eerste persoon enkelvoud is geschreven. 

Wellicht dat dit ook andersom werkt, wanneer het onderzoek met voldoende respondenten wordt 

afgenomen.  

 

Praktische implicaties 

Hoewel dit onderzoek geen significante resultaten laat zien, biedt het wel inzichten tot praktische 

implicaties, op maatschappelijk en wetenschappelijk gebied. Hieronder worden deze implicaties 

benoemd.  

 

In maatschappelijke zin kan dit onderzoek iets toevoegen voor tekstschrijvers, die met een 

narratief een bepaalde doelgroep willen bereiken en aanzetten tot het veranderen van een bepaald 

soort gedrag. Voor het bereiken van een hoge mate van identificatie is het zeer aan te bevelen om 

de beoogde doelgroep zo nauw mogelijk af te bakenen. Cohen (2001) stelt dat gelijkheid vooraf 

gaat aan identificatie. De resultaten uit dit onderzoek kunnen mogelijkerwijs verklaard worden 

vanwege het feit dat het personage te weinig gelijkenis toont met het merendeel van de 

respondenten. Het hoofdpersonage komt wel overeen met de beoogde doelgroep in de zin dat het 

tevens een student betreft, maar verschilt verder teveel met de respondenten, waardoor 

identificatie uitblijft. Het is daarom belangrijk om een duidelijke, nauw afgezette profielschets te 

maken van de doelgroep waarop men het narratief wil richten, de belangrijkste kenmerken zoals 
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leeftijd, geslacht, woonsituatie en opleidingsniveau daarbij in acht nemend. Aan de hand van deze 

profielschets kan het narratief geschreven worden met een passend hoofdpersonage. Wanneer de 

demografische kenmerken van het hoofdpersonage overeenkomen met die van de respondenten, is 

het aannemelijk dat de mate van identificatie hoger is dan bij een lagere gelijkheid. Een hogere 

mate van identificatie kan vervolgens zorgen voor een hogere attitude, gedragsintentie en het 

ontwikkelen van meer verhaalconsistente overtuigingen (Moyer-Gusé, 2008).  

 In wetenschappelijke zin kan dit onderzoek een aanleiding geven voor meer onderzoek 

naar het effect van tekstelementen op narratieve processen zoals transportatie en identificatie. Een 

interessant onderzoekdomein is bijvoorbeeld het effect van kenmerken en karaktereigenschappen 

van het hoofdpersonage op de waargenomen gelijkheid en identificatie met het hoofdpersonage. 

Zoals vermeld in de vorige alinea, is waargenomen gelijkheid een vereiste voor identificatie 

(Cohen, 2001), waardoor het belangrijk is dat het personage aansluit op de doelgroep. Maar welke 

kenmerken zijn hierin belangrijk? In hoeverre moet men het personage gelijk maken met de 

doelgroep van de tekst? Op dit gebied valt nog voldoende te onderzoeken. Daarnaast is het effect 

van tekstelementen op transportatie een erg interessant onderzoeksgebied. De chronologie van 

een tekst kan van invloed zijn op transportatie (De Graaf, 2011), maar andere tekstelementen 

kunnen ook van invloed zijn op transportatie als narratief proces. Al met al geeft dit onderzoek een 

verdere aanleiding tot het onderzoeken van het effect van tekstelementen op narratieve processen, 

aangezien er nog veel kennis is te vergaren op dit gebied.    
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Bijlage 1: De condities 

Conditie 1 

Chronologie: Chronologisch 
Perspectief: Eerste persoon enkelvoud 

Zwanger? 
 
Ik voel me al weken erg vreemd. Ik weet dat er iets aan de hand moet zijn. De afgelopen weken 
stopte ik me mezelf vol met chocolade, toetjes, chips en nog een heleboel koekjes, iets wat ik 
normaal nooit doe. Zou ik misschien zwanger zijn? Ik wil het zelf niet geloven, maar mijn vriend 
heeft toch voor de zekerheid een zwangerschapstest gehaald. Vanavond komt hij dan eindelijk 
langs. Ik hoop dat mijn huisgenoten niets horen. Ik hoor geklop op de voordeur. Daar staat hij 
dan, met het doosje dat waarschijnlijk mijn leven gaat veranderen. Ik ren naar de voordeur en 
spring in de armen van mijn vriend. Buiten in de kou houdt hij me vast. Hij fluistert dat het goed 
komt. 
 
Mijn huisgenoten mogen niets weten, dus we lopen snel naar mijn kamer. Hij geeft me het doosje. 
Dat doosje geeft ons onze toekomst, en de harde realiteit. We gaan samen op bed zitten en zo 
nerveus als ik ben, begin ik van alles door elkaar te ratelen. Eerst over wat ik de hele dag heb 
gegeten. Wat overduidelijk is, want over het hele huis liggen de lege chipszakken en verpakkingen 
van de chocola. Daarna begin ik over de verwarde zaken in Syrië en IS. Daar weet ik eigenlijk 
maar weinig van af, maar ik kan er nu toch een duidelijk verhaal aan breien. Zolang het maar niet 
over de zwangerschapstest gaat.  
 
Terug naar waar het uiteindelijk over gaat, de zwangerschapstest. Dat kleine staafje vertelt ons 
onze toekomst samen. We zijn pas negen maanden samen, en ik weet niet of dit het juiste 
moment zou zijn om een kind op aarde te zetten. Het blijkt inderdaad waar te zijn, ik ben 21 en 
zwanger..  Het voelt alsof de muren op me afkwamen. Het is niet waar, ik heb toch gelijk, stom 
stom stom! Versneld gaan de gedachten door mijn hoofd. Mijn handen trillen en ik loop de wc uit. 
Mijn vriend begint te lachen. ‘Je bent zwanger hè’, zegt hij met een grijs op zijn gezicht. Hij springt 
lachend op, ik heb hem nog nooit zo blij gezien. En ik? Wat voel ik erbij? Ik begrijp het nog niet 
helemaal. Verschillende emoties gaan door mijn hoofd: verwarring, angst, onzekerheid, ik weet het 
even niet meer. 
 
De kamer voelt te klein, en ik ben bang dat mijn huisgenoten ons zouden horen. We besluiten om 
er buiten verder over te praten. Uiteindelijk hebben we drie uur lang door het bos gelopen en 
gepraat over de voor- en nadelen in deze situatie. Een beslissing hebben we nog niet gemaakt. Het 
moeilijke voor mij is dat hij heel graag samen een gezin wil stichten. Ik denk er anders over, want 
ik zit op dit moment in mijn derde jaar van mijn studie en ik wil hierna een master van twee jaar 
volgen. We besloten hierna om een afspraak te maken met de huisarts. 
 
Na deze afspraak was het duidelijk: we gaan abortus plegen. Wat ik met mijn verhaal wil zeggen is 
dat je voorzichtig moet zijn als je seksueel actief bent. Gebruik anticonceptie of 
voorbehoedsmiddelen om jezelf en je partner te beschermen en een moeilijke keuze te voorkomen. 
Als je uiteindelijk voor de keuze staat om te kiezen voor je eigen leven of het leven van je 
ongeboren kind is dat heel moeilijk. Geloof me, dit was één van de moeilijkste beslissingen die ik 
heb moeten maken. Uiteindelijk hebben we de beslissingen samen genomen en heb ik enorm veel 
steun gehad van mijn vriend. En ja, op een dag wil ik een kind van hem en een familie starten, 
maar voor nu doen we het met ons tweetjes. 
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Conditie 2 
 
Chronologie: Niet-chronologisch 
Perspectief: Eerste persoon enkelvoud 
 
Zwanger? 
 
Mijn vriend en ik hebben de lastige keuze gemaakt: wij gaan abortus plegen. Het was een erg 
zware beslissing voor ons beiden; hij zag een kind wel zitten, ik niet. Wat ik hiermee wil zeggen is 
dat je voorzichtig moet zijn als je seksueel actief bent. Gebruik anticonceptie of 
voorbehoedsmiddelen om jezelf en je partner te beschermen en een moeilijke keuze te voorkomen. 
Als je uiteindelijk voor de keuze staat om te kiezen voor je eigen leven of het leven van je 
ongeboren kind is dat heel moeilijk. Geloof me, dit was één van de moeilijkste beslissingen die ik 
heb moeten maken. Uiteindelijk hebben we de beslissingen samen genomen en heb ik enorm veel 
steun gehad van mijn vriend. Op een dag zou ik wel een kind van hem willen en een familie 
starten, maar voor nu doen we het met ons tweetjes. 
 
Het begon allemaal twee weken geleden. Ik voelde me al weken erg vreemd, en ik wist dat er iets 
aan de hand moest zijn. De afgelopen weken stopte ik me mezelf vol met chocolade, toetjes, chips 
en nog een heleboel koekjes, iets wat ik normaal nooit doe. Zou ik misschien zwanger zijn? Ik 
wilde het zelf niet geloven, maar mijn vriend heeft toch voor de zekerheid een zwangerschapstest 
gehaald. Die avond kwam hij dan eindelijk langs. Ik hoopte dat mijn huisgenoten niks zouden 
horen. Ik hoorde geklop op de voordeur. Daar stond hij dan, met het doosje dat mijn leven ging 
veranderen. Ik rende naar de voordeur en sprong in de armen van mijn vriend. Buiten in de kou 
hield hij me stevig vast. Hij fluisterde dat het goed zou komen. 
  
Mijn huisgenoten mochten niets weten, dus we liepen snel naar mijn kamer. Hij gaf me het doosje. 
Dat doosje zou onze toekomst geven, en de harde realiteit. We gingen samen op bed zitten en zo 
nerveus als ik was, begon ik van alles door elkaar te ratelen. Eerst over wat ik de hele dag heb 
gegeten. Wat overduidelijk was, want over het hele huis lagen de lege chipszakken en 
verpakkingen van de chocola. Daarna begon ik over de verwarde zaken in Syrië en IS. Daar wist ik 
eigenlijk maar weinig van af, maar ik kon er nu toch een duidelijk verhaal aan breien. Zolang het 
maar niet over de zwangerschapstest ging. 
 
Terug naar waar het uiteindelijk over ging, de zwangerschapstest. Dat kleine staafje zou ons onze 
toekomst samen vertellen. Ook al waren we op dat moment negen maanden samen, ik wist niet of 
dit het juiste moment zou zijn om een kind op aarde te zetten. Het bleek inderdaad waar te zijn, ik 
ben 21 en zwanger..  Het voelde alsof de muren op me afkwamen. Het is niet waar, ik had toch 
gelijk, stom stom stom! Versneld gingen de gedachten door mijn hoofd. Mijn handen trilden en ik 
liep de wc uit. Mijn vriend begon te lachen. ‘Je bent zwanger hè’, zei hij met een grijs op zijn 
gezicht. Hij sprong lachend op, ik had hem nog nooit zo blij gezien. En ik? Wat voelde ik erbij? Ik 
begreep het nog niet helemaal. Verschillende emoties gingen door mijn hoofd: verwarring, angst, 
onzekerheid, ik wist het even niet meer. 
 
De kamer voelde te klein, en ik was bang dat mijn huisgenoten ons zouden horen. We besloten om 
er buiten verder over te praten. Uiteindelijk hadden we drie uur lang door het bos gelopen en 
gepraat over de voor- en nadelen in deze situatie. We gingen daarna naar de huisarts, bespraken 
het nogmaals met elkaar, en besloten daarna om het toch te doen: we gaan abortus plegen. Het 
moeilijke voor mij was dat hij heel graag samen een gezin wil stichten. Ik dacht daar anders over, 
want ik zit op dit moment in mijn derde jaar van mijn studie en ik wil hierna een master van twee 
jaar volgen. Vanwege deze redenen besloten we dat het verstandiger is om niet aan een kind te 
beginnen. 
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Conditie 3 
 
Chronologie: Chronologisch 
Perspectief: Derde persoon enkelvoud 
 
Zwanger? 
  
Laura voelt zich al weken erg vreemd, en ze weet dat er iets aan de hand moet zijn. De afgelopen 
weken stopte ze zichzelf vol met chocolade, toetjes, chips en nog een heleboel koekjes, iets wat ze 
normaal nooit doet. Zou ze misschien zwanger zijn? Ze wil het zelf niet geloven, maar haar vriend 
heeft toch voor de zekerheid een zwangerschapstest gehaald. Vanavond komt hij dan eindelijk 
langs. Laura hoopt dat haar huisgenoten niets horen. Ze hoort geklop op de voordeur. Daar staat 
hij dan, met het doosje dat waarschijnlijk haar leven gaat veranderen. Laura rent naar de voordeur 
en springt in de armen van haar vriend. Buiten in de kou houdt hij haar stevig vast. Hij fluistert dat 
het goed komt.  
 
Haar huisgenoten mogen niets weten, dus ze lopen snel naar haar kamer. Hij geeft haar het 
doosje. Dat doosje geeft hen de toekomst, en de harde realiteit. Ze gaan samen op bed zitten en 
zo nerveus als ze is, begint Laura van alles door elkaar te ratelen. Eerst over wat ze de hele dag 
heeft gegeten. Wat overduidelijk is, want over het hele huis liggen de lege chipszakken en 
verpakkingen van de chocola. Daarna begint Laura over de verwarde zaken in Syrië en IS. Daar 
weet ze eigenlijk maar weinig van af, maar ze kan er nu toch een duidelijk verhaal aan breien. 
Zolang het maar niet over de zwangerschapstest gaat. 
 
Terug naar waar het uiteindelijk over gaat, de zwangerschapstest. Dat kleine staafje vertelt hen de 
toekomst samen. Ze zijn pas negen maanden samen, en Laura weet niet of dit het juiste moment 
zou zijn om een kind op aarde te zetten. Het blijkt inderdaad waar te zijn, ze is 21 en 
zwanger..  Het voelt alsof de muren op me afkwamen. Het is niet waar, ze heeft toch gelijk, stom 
stom stom! Versneld gaan de gedachten door haar hoofd. Haar handen trillen en ze loopt de wc uit. 
Haar vriend begint te lachen. ‘Je bent zwanger hè’, zegt hij met een grijs op zijn gezicht. Hij 
springt lachend op, ze heeft hem nog nooit zo blij gezien. En Laura? Wat voelt zij erbij? Ze begrijpt 
het nog niet helemaal. Verschillende emoties gaan door haar hoofd: verwarring, angst, 
onzekerheid, ze weet het even niet meer.  
 
De kamer voelt te klein, en Laura is bang dat haar huisgenoten hen zouden horen. Ze besluiten om 
er buiten verder over te praten. Uiteindelijk hebben ze drie uur lang door het bos gelopen en 
gepraat over de voor- en nadelen in deze situatie. Een beslissing hadden ze nog niet gemaakt. Het 
moeilijke voor haar is dat hij heel graag samen een gezin wil stichten. Laura denkt er anders over, 
want ze zit op dit moment in haar derde jaar van haar studie en ze wil hierna een master van twee 
jaar volgen. Ze besloten hierna om een afspraak te maken met de huisarts. 
 
Na deze afspraak was het duidelijk: ze gaan abortus plegen. Wat Laura met haar verhaal wil 
zeggen is dat je voorzichtig moet zijn als je seksueel actief bent. Gebruik anticonceptie of 
voorbehoedsmiddelen om jezelf en je partner te beschermen en een moeilijke keuze te voorkomen. 
Als je uiteindelijk voor de keuze staat om te kiezen voor je eigen leven of het leven van je 
ongeboren kind is dat heel moeilijk. Het was één van de moeilijkste beslissingen die ze heeft 
moeten maken. Uiteindelijk hebben ze de beslissingen samen genomen en heeft ze enorm veel 
steun gehad van haar vriend. Op een dag zou Laura wel een kind van hem willen en een familie 
starten, maar voor nu vindt ze het genoeg met zijn tweetjes. 
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Conditie 4 
 
Chronologie: Niet-chronologisch 
Perspectief: Derde persoon enkelvoud 
 
Zwanger? 
  
Laura en haar vriend hebben de lastige keuze gemaakt: ze gaan abortus plegen. Het was een erg 
zware beslissing voor hen beiden; hij zag een kind wel zitten, zij niet. Wat Laura hiermee wil 
zeggen is dat je voorzichtig moet zijn als je seksueel actief bent. Gebruik anticonceptie of 
voorbehoedsmiddelen om jezelf en je partner te beschermen en een moeilijke keuze te voorkomen. 
Als je uiteindelijk voor de keuze staat om te kiezen voor je eigen leven of het leven van je 
ongeboren kind is dat heel moeilijk. Het was één van de moeilijkste beslissingen die ze heeft 
moeten maken. Uiteindelijk hebben ze de beslissingen samen genomen en heeft ze enorm veel 
steun gehad van haar vriend. Op een dag zou Laura wel een kind van hem willen en een familie 
starten, maar voor nu vindt ze het genoeg met zijn tweetjes. 
  
Het begon allemaal twee weken geleden. Laura voelde zich al weken erg vreemd, ze wist dat er 
iets aan de hand moest zijn. De afgelopen weken stopte ze zichzelf vol met chocolade, toetjes, 
chips en nog een heleboel koekjes, iets wat ze normaal nooit doet. Zou ze misschien zwanger zijn? 
Ze wilde het zelf niet geloven, maar haar vriend had toch voor de zekerheid een zwangerschapstest 
gehaald. Die avond kwam hij dan eindelijk langs. Laura hoopte dat haar huisgenoten niks zouden 
horen. Ze hoorde geklop op de voordeur. Daar stond hij dan, met het doosje dat haar leven ging 
veranderen. Laura rende naar de voordeur en sprong in de armen van haar vriend. Buiten in de 
kou hield hij haar stevig vast. Hij fluisterde dat het goed zou komen.  
 
Haar huisgenoten mochten niets weten, dus ze liepen snel naar haar kamer. Hij gaf haar het 
doosje. Dat doosje geeft hen de toekomst, en de harde realiteit. Ze gingen samen op bed zitten en 
zo nerveus als ze was, begon Laura van alles door elkaar te ratelen. Eerst over wat ze de hele dag 
had gegeten. Wat overduidelijk was, want over het hele huis liggen de lege chipszakken en 
verpakkingen van de chocola. Daarna begon Laura over de verwarde zaken in Syrië en IS. Daar 
wist ze eigenlijk maar weinig van af, maar ze kon er nu toch een duidelijk verhaal aan breien. 
Zolang het maar niet over de zwangerschapstest ging.  
 
Terug naar waar het uiteindelijk over gaat, de zwangerschapstest. Dat kleine staafje vertelde hen 
de toekomst samen. Ze waren pas negen maanden samen, en Laura wist niet of dit het juiste 
moment zou zijn om een kind op aarde te zetten. Het bleek inderdaad waar te zijn, ze is 21 en 
zwanger..  Het voelde alsof de muren op haar afkwamen. Het is niet waar, ze had toch gelijk, stom 
stom stom! Versneld gingen de gedachten door haar hoofd. Haar handen trilden en ze liep de wc 
uit. Haar vriend begon te lachen. ‘Je bent zwanger hè’, zei hij met een grijs op zijn gezicht. Hij 
sprong lachend op, ze had hem nog nooit zo blij gezien. En Laura? Wat voelde zij erbij? Ze begreep 
het nog niet helemaal. Verschillende emoties gingen door haar hoofd: verwarring, angst, 
onzekerheid, ze wist het even niet meer.  
 
De kamer voelde te klein, en Laura was bang dat haar huisgenoten hen zouden horen. Ze besloten 
om er buiten verder over te praten. Uiteindelijk hadden ze drie uur lang door het bos gelopen en 
gepraat over de voor- en nadelen in deze situatie. Ze gingen daarna naar de huisarts, bespraken 
het nogmaals met elkaar, en besloten daarna om het toch te doen: ze gaan abortus plegen. Het 
moeilijke voor Laura was dat hij heel graag samen een gezin wil stichten. Zij dacht daar anders 
over, want ze zit op dit moment in mijn derde jaar van mijn studie en ze wil hierna een master van 
twee jaar volgen. Vanwege deze redenen besloten ze dat het verstandiger is om niet aan een kind 
te beginnen.  
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Bijlage 2: de vragenlijst 

In deze bijlage kunt u de vragen vinden die gebruikt zijn in de enquête. De vragen zijn vernoemd 

op volgorde van verschijnen, met uitzondering van de schalen voor transportatie en identificatie.  

 

 

Instructie 

Beste deelnemer,   

Je bent uitgenodigd deel te nemen aan een onderzoek over het lezen en verwerken van verhalen. 

Dit onderzoek is in het kader van mijn afstudeerscriptie aan de opleiding Communicatie.   

Voorafgaand aan de vragen krijg je eerst een verhaal te lezen. Lees dit verhaal in één keer door, 

zoals je dit bijvoorbeeld doet bij het lezen van een artikel in een tijdschrift. Na het verhaal volgen 

enkele vragen over je mening over het verhaal. Er zijn dus geen goede of foute antwoorden. Vul 

het antwoord in dat het beste overeenkomt met wat jij vindt.   

Het invullen van deze enquête zal ongeveer 10 minuten in beslag nemen. Deelname aan het 

onderzoek is vrijwillig, en je kunt op elk moment tijdens het invullen van de vragenlijst je 

deelname stoppen. De gegevens die in dit onderzoek verzameld worden, worden uitsluitend 

verwerkt voor het onderzoek. Deze worden dan ook volledig anoniem verwerkt.  

Met het invullen van de enquête maak je tevens kans op een VVV-bon ter waarde van 10 euro! Wil 

je hieraan meedoen, vul dan aan het eind van de enquête je e-mailadres in. Ik laat je dan weten 

wanneer je gewonnen hebt.  

  

Alvast hartelijk dank voor je deelname! 

  

Frank Smits 

Masterstudent Communicatie 

frank.smits@student.ru.nl 

 
____________________________________________________________________ 

 

Hierna volgde de vraag: Heb je het verhaal gelezen? O Ja O Nee.  

Op deze manier viel te achterhalen in welke conditie de respondent is ingedeeld.  

mailto:frank.smits@student.ru.nl
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Vragenlijst identificatie 

Figuur 7.  De items die zijn gebruikt voor het meten van identificatie. De vragenlijst bestaat 

uit een 11-tal items die zijn overgenomen van het onderzoek van De Graaf et al 

(2012), gemeten aan de hand van een 7-punts Likert schaal (1 = geen identificatie, 

7= volledige identificatie).   

Nr. Dimensie Stelling 

1 Empathie Ik voelde mee met de hoofdpersoon 

2 Empathie Ik heb meegeleefd met de hoofdpersoon 

3 Empathie Tijdens het lezen voelde ik me nerveus als de hoofdpersoon zich nerveus 

voelde 

4 Empathie Tijdens het lezen voelde ik me angstig als de hoofpersoon zich angstig 

voelde 

5 Perspectief Tijdens het lezen stelde ik me voor hoe het zou zijn om in de positie van de 

hoofdpersoon te zijn. 

6 Perspectief Ik heb me ingeleefd in de hoofdpersoon. 

7 Perspectief Terwijl ik aan het lezen was, beeldde ik me in hoe het voor de hoofpersoon 

moest zijn om het beschrevene mee te maken. 

8 Identificatie In mijn verbeelding was het alsof ik de hoofdpersoon was. 

9 Identificatie Toen ik een tijdje aan het lezen was, leek het alsof ik in gedachten de 

hoofdpersoon was geworden. 

10 Identificatie Ik had het gevoel dat ik zelf meemaakte wat de hoofdpersoon meemaakte. 

11 Identificatie Tijdens het lezen leek het alsof ik de gebeurtenissen die de hoofdpersoon 

overkwamen zelf beleefde 
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Vragenlijst transportatie 

Figuur 8.  De items die zijn gebruikt voor het meten van transportatie. De vragenlijst bestaat 

uit een 21-tal items die zijn overgenomen van het onderzoek van De Graaf et al 

(2012), gemeten aan de hand van een 7-punts Likert schaal (1 = geen identificatie, 

7= volledige identificatie).   

 

Nr. Dimensie Stelling 

1 Mentale beelden Terwijl ik het verhaal las, maakte ik me een voorstelling van de 

gebeurtenissen die erin plaatsvonden. 

2 Mentale beelden Ik had een levendig beeld van de gebeurtenissen in het verhaal. 

3 Mentale beelden Tijdens het lezen zag ik voor me wat er in het verhaal beschreven werd 

4 Mentale beelden Ik beeldde me de beschreven gebeurtenissen in 

5 Aandacht Tijdens het lezen werd mijn aandacht helemaal in beslag genomen door 

het verhaal 

6 Aandacht Toen ik het verhaal las, was ik met mijn gedachten alleen bij het 

verhaal 

7 Aandacht Tijdens het lezen was ik volledig geconcentreerd op het verhaal 

8 Aandacht Mijn aandacht was gefocust op de gebeurtenissen die in het verhaal 

beschreven worden. 

9 Emotie Het verhaal raakte me 

10 Emotie Ik vond het verhaal aangrijpend 

11 Emotie Het verhaal maakte emoties bij me los 

12 Emotie Door het verhaal kwamen gevoelens bij me boven 

13 Emotie Ik voelde spanning over wat er zou gebeuren 

14 Emotie Ik vond het verhaal spannend 

15 Emotie Ik wilde weten hoe het verhaal af zou lopen 

16 Vergeten 

buitenwereld 

Tijdens het lezen was ik me nauwelijks meer bewust van de ruimte om 

me heen 

17 Vergeten 

buitenwereld 

Ik merkte dingen die om me heen gebeurden eigenlijk niet meer op 

18 Vergeten 

buitenwereld 

Terwijl ik aan het lezen was, vergat ik de wereld om me heen 

19 Vergeten 

buitenwereld 

Terwijl ik aan het lezen was, leek het alsof de ruimte om me heen 

verdwenen was 

20 Vergeten 

buitenwereld 

Tijdens het lezen dacht ik even niet meer aan de dingen die me de 

laatste tijd bezig houden 

21 Vergeten 

buitenwereld 

Terwijl ik het verhaal las, was ik mijn dagelijkse beslommeringen 

vergeten 
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Algemene vragen 

Ten slotte volgden er nog een aantal algemene, demografische vragen.  

 

Wat is je geslacht? 

O Man  

O Vrouw 

 

Wat is je leeftijd? (invullen in cijfers) 

__________  

 

Wat is op dit moment je opleidingsniveau? 

O Middelbare school 
O MBO 
O HBO bachelor 
O HBO Master 
O WO Propedeuse 
O WO Bachelor 
O WO Master 

 

Ben je seksueel actief? 

O Ja  
O Nee 
O Wil ik niet zeggen  

 
Gebruik je hierbij anticonceptie of voorbehoedsmiddelen? 

O Ja  
O Nee 
O Wil ik niet zeggen 

 

Wanneer deelnemers wilden meedoen aan de winactie, konden ze in de laatste vraag hun e-
mailadres invullen. De deelnemer die gewoon had, werd drie weken na het sluiten van de enquête 
hiervan op de hoogte gebracht.  


