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Voorwoord
Na een bijzondere laatste periode van mijn Masterstudie, namelijk het schrijven van een scriptie
in Coronatijd, kan ik u eindelijk de eindversie van mijn Masterscriptie presenteren. Deze
scriptie betreft een experimenteel onderzoek naar de invloed van anti-vaccinatieverhalen op
YouTube. Het experiment heb ik samen met medestudent Meike te Witt opgezet.
Voor het opzetten van het experiment hebben wij enorm veel anti-vaccinatievideo’s bekeken.
Een lastige klus, aangezien de gebruikte standpunten vaak verre van wetenschappelijk zijn.
Mede daarom ben ik extra trots op het eindproduct dat nu voor u ligt.
Graag wil ik mijn begeleidster, Enny Das, hartelijk danken voor de waardevolle begeleiding en
fijne feedback op conceptversies. Wanneer nodig stond zij altijd klaar met nuttige tips en goed
advies. Haar betrokkenheid en vertrouwen in ons als student heeft mij de nodige
zelfverzekerdheid gegeven om het traject succesvol af te ronden.
Daarnaast gaat mijn dank ook uit naar Meike te Witt. Tijdens het opzetten van het experiment
wisten wij elkaar telkens weer te motiveren. De fijne samenwerking heeft ervoor gezorgd dat
wij alles eruit hebben kunnen halen wat erin zat. Erg blij ben ik dat wij elkaar konden aanvullen
wanneer nodig. Ook wil ik mijn tweede begeleider, Sebastian Sadowski, bedanken voor de
feedback die hij gaf op mijn onderzoeksvoorstel. Deze feedback heeft mij waardevolle nieuwe
inzichten geven.
Nooit had ik verwacht het laatste jaar van mijn studie bijna geheel thuis door te moeten brengen.
Voor toekomstige studenten hoop ik dat zij voortaan hun begeleiders weer kunnen spreken op
de universiteit en daarbij gebruik kunnen maken van de faciliteiten die de universiteit biedt.
Voor nu wil ik u veel leesplezier toewensen!

Eline de Valk,
Deventer, 8 juli 2021.
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Samenvatting
Steeds meer mensen zoeken gezondheidsgerelateerde informatie op via het populaire platform
YouTube. Om de kijkervaring te optimaliseren is het algoritme achter YouTube zo ingesteld
dat het video’s aanbeveelt welke net iets extremer zijn dan de vorige bekeken video. Hierdoor
kunnen mensen in een Rabbit Hole van anti-vaccinatievideo’s terecht komen waarbij
standpunten steeds extremer worden. Vaak bestaan deze video’s uit overtuigende narratieven,
zonder goed onderbouwde argumenten. Daarom wordt in deze scriptie het effect van
narrativiteit en argumentkwaliteit getoetst binnen anti-vaccinatie Rabbit Holes op YouTube. De
onderzoeksvraag hierbij is: In hoeverre draagt een anti-vaccinatie Rabbit Hole bij aan het
overtuigingsproces om niet te vaccineren en wat is de rol van narratieven hierbinnen?
Participanten werden in een nagebootste YouTube omgeving blootgesteld aan een reeks
van vier anti-vaccinatievideo’s waarbij narrativiteit, argumentkwaliteit en extremiteit
gemanipuleerd waren.
Een 2 (narrativiteit) x 2 (argumentkwaliteit) x 2 (tijd, attitude) mixed design variantieanalyse liet zien dat de attitude ten opzichte van vaccinatie na blootstelling aan antivaccinatievideo’s significant negatiever was dan daarvoor. Het maakte hierbij niet uit of de
reeks video’s opliep in extremiteit. Daarnaast bleek dat narratieve video’s voor een negatievere
attitude ten opzichte van vaccinatie zorgden dan niet-narratieve video’s. Dit effect werd
gemedieerd door de mate van tegenargumenten. Mensen die narratieve anti-vaccinatievideo’s
zagen gaven minder tegenargumenten, wat zorgde voor een negatievere attitude ten opzichte
van vaccinatie. De mate van argumentkwaliteit speelde geen rol binnen de narratieve
overtuiging, terwijl bij de niet-narratieve video’s een hogere argumentkwaliteit zorgde voor een
negatievere attitude ten opzichte van vaccinatie dan bij video’s van lage argumentkwaliteit.
Deze resultaten laten zien dat narratieve overtuiging binnen het platform YouTube een
belangrijke rol speelt. Bij een narratieve video maakt de mate van argumentkwaliteit zelfs niet
uit. Narratieve video’s van hoge en lage argumentkwaliteit zorgden voor een negatievere
attitude ten opzichte van vaccinatie. Narratieve video’s kunnen dus ook zonder goed
onderbouwde argumenten mensen overtuigen van extreme standpunten.
Aanbevelingen voor vervolgonderzoek zijn om de effecten op de langere termijn en
effecten voor daadwerkelijk gedrag te onderzoeken. Daarnaast is het aan te bevelen om ook
onderzoek te verrichten op andere sociale media platformen.
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Inleiding
Voor het eerst in vijf jaar is de vaccinatiegraad in Nederland gestegen (RIVM, 2020). Dit is
goed nieuws, aangezien een hoge vaccinatiegraad nodig is voor het verkleinen van de kans op
uitbraken van ziektes als de mazelen, polio en kinkhoest. Deze ziektes kunnen voor jonge
kinderen fataal zijn. De Nederlandse vaccinatieprogramma’s zijn effectief bewezen in het
verminderen van kindersterfte (Van Wijhe, McDonald, De Melker, Postma & Wallinga, 2016).
Toch zit de vaccinatiegraad met de stijging van vorig jaar nog niet op het niveau waarop het
ooit zat. De graad voor BMR- en HPV-vaccinaties zitten zelfs onder de WHO-norm (RIVM,
2020). Daarom is het belangrijk dat de vaccinatiegraad terug op niveau komt.
Het verhogen van de vaccinatiegraad is niet zo gemakkelijk als het lijkt. In Nederland
hebben inwoners zelf het recht om te beslissen over het vaccineren van zichzelf en hun
kinderen. Daardoor wordt in alle informatie vanuit de overheid vaccinatie weergeven als een
eigen keuze. Sanders, Van Krieken en Vandeberg (2019) noemen dit een keuzeframe waarbij
mensen drie handelingsopties krijgen: het twijfelen aan, instemmen met of weigeren van
vaccinatie. Zij stellen dat mensen mede door dit keuzeframe gaan twijfelen en zelf informatie
over vaccineren op internet zoeken. Hierdoor komen mensen vaak terecht op websites van een
anti-vaccinatiebeweging.
Deze anti-vaccinatiewebsites bevatten veelal boodschappen in de vorm van
aantrekkelijke verhalen (Johnson et al., 2020). Het gevaar van deze verhalen is dat zij erg
overtuigend zijn en daarnaast meestal gebaseerd zijn op speculaties (Smith, 2017). Regelmatig
worden er verkeerde conclusies van wetenschappelijk onderzoek weergeven, wat leidt tot meer
verspreiding van misinformatie over vaccineren (Kata, 2010).
Daarnaast spelen sociale media een grote rol bij de verspreiding van antivaccinatieboodschappen. De anti-vaccinatiebewegingen op Facebook groeien (Johnson et al.,
2020). Het komt vaak voor dat mensen binnen zo’n beweging alleen nog maar content met
betrekking tot hun eigen standpunten willen zien. Meestal creëren ze zo onopgemerkt een echo
chamber, waarin content die hun overtuigingen bevestigt zich steeds herhaalt. Dit zorgt ervoor
dat zij lastig van standpunt te veranderen zijn, met polarisatie als mogelijk gevolg (Schmidt,
Zollo, Scala, Betsch & Quattrociocchi, 2018).
Maar vooral het platform YouTube wordt veel gebruikt voor het zoeken van vaccinatie
gerelateerde informatie (Venkatraman, Garg, & Kumar, 2015; Basch, Zybert, Reeves, & Basch,
2017). Ook hierbij is de kans op verspreiding van misinformatie groot. Achter YouTube zit
namelijk een algoritme in de vorm van een recommender system. Op basis van voorgaande
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weergaven krijgen bezoekers een lijst met aanbevelingen te zien. Door het algoritme worden
deze aanbevelingen afgestemd op de interesses van de bezoeker. Het doel hiervan is dat
bezoekers zo lang mogelijk video’s blijven afspelen, wat maakt dat er meer advertenties
bekeken worden en dus leidt tot meer inkomsten (Covington, Adams & Sargin, 2016).
Wanneer een anti-vaccinatievideo via YouTube wordt aangeklikt is de kans groot dat
YouTube de bezoeker daarna meer video’s binnen dezelfde context aanbeveelt (Tang et al.,
2021). Wanneer je hierop doorklikt is er zelfs een grote kans dat de aanbevolen content steeds
extremer wordt (Ribeiro, Ottoni, West, Almeida & Meira, 2020). Vanaf dat moment zit je in
het zogenoemde Rabbit Hole. Het gevaar hiervan is dat mensen geen volledig beeld van de
werkelijkheid te zien krijgen en terecht komen in een epistemische bubbel (O’Callaghan,
Greene, Conway, Carthy, & Cunningham, 2015).
Mensen in een epistemische bubbel hebben niet door dat de aanbevelingen die zij zien
geen goede weerspiegeling is van het gehele aanbod van content. Tufekci (2018) noemde
YouTube om deze redenen het meest krachtige radicaliserende instrument van de 21 e eeuw.
Eerder onderzoek van Das, Hornikx, Janssen en Larsson (te verschijnen) wijst al uit dat
een Rabbit Hole met anti-vaccinatieboodschappen mensen negatief beïnvloedt, ongeacht de
valentie van vooraf bekeken video’s. Na het zien van anti-vaccinatievideo’s binnen een Rabbit
Hole waren de attitudes ten opzichte van vaccinatie negatiever dan daarvoor. Zelfs mensen die
op een eerder moment positieve video’s over vaccinatie bekeken werden negatief beïnvloed.
Waar nog minder over bekend is, zijn de effecten van anti-vaccinatienarratieven binnen
een Rabbit Hole. De aantrekkelijke verhalen die vaak als anti-vaccinatieboodschap worden
gebruikt hebben namelijk wellicht een overtuigende werking op de standpunten van lezers.
Aangezien de discussie over vaccineren met de komst van het coronavaccin weer is opgebloeid,
is het juist nu belangrijk om te onderzoeken welke overtuigingsprocessen werkzaam zijn bij
vaccinatienarratieven binnen de algoritmes van sociale media 1. Daarom staat in deze scriptie
de volgende onderzoeksvraag centraal: In hoeverre draagt een anti-vaccinatie Rabbit Hole bij
aan het overtuigingsproces om niet te vaccineren en wat is de rol van narratieven hierbinnen?

Theoretisch kader
Overtuigingskracht van algoritmes
YouTube is de tweede meest bezochte website van de wereld (Arthurs, Drakopoulou &
Gandini, 2018). Volgens ingewijden is deze populariteit te verklaren door het achterliggende
1

Deze scriptie is onderdeel van een groter onderzoek met twee verschillende focuspunten. In deze scriptie
ligt de focus op narrativiteit. Meike te Witt focust zich binnen haar scriptie op argumentkwaliteit.
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algoritme (Lewis, 2019). Mede door het algoritme blijven bezoekers namelijk video’s kijken.
De chief product officer van YouTube zei op een conferentie in 2018 dat het algoritme voor
70% bepaald welke video’s gebruikers kijken (Solsman, 2018). Diverse onderzoekers stelden
dat dit meer polarisatie en radicalisatie veroorzaakt (Tufekci, 2018; O’Callaghan et al., 2015).
Ledwich en Zaitsev (2020) concludeerden echter dat radicalisatie eerder te verwijten is aan de
makers van de content dan aan het algoritme. Uit hun recente onderzoek bleek dat het algoritme
tegenwoordig vaker video’s van reguliere media aanbeveelt dan radicale content.
Toch nemen deze conclusies de gevaren van het algoritme niet weg. Onderzoek uit
datzelfde jaar, enkel gericht op vaccinatieboodschappen, wijst namelijk uit dat de
aanbevelingen een homogeen effect laten zien (Abul-Fottouh, Song & Gruzd, 2020). Aan
iemand die een pro-vaccinatievideo bekijkt worden pro-vaccinatievideo’s aanbevolen en dit
effect geldt ook omgekeerd. Na het bekijken van een anti-vaccinatievideo worden alleen nog
maar anti-vaccinatievideo’s aanbevolen.
Het lijkt erop dat YouTube zijn algoritme heeft aangepast, aangezien er bij het zoeken op
‘vaccin’ bijna alleen nog maar pro-vaccinatievideo’s aanbevolen worden (Abul-Fottouh et al.,
2020; Tang et al., 2021). Toch is dit niet genoeg om een filterbubbel-effect tegen te gaan.
Mensen kunnen via de aanbevelingen van andere video’s namelijk nog wel bij antivaccinatievideo’s terecht komen en zullen daarna niet snel meer terechtkomen bij provaccinatievideo’s (Abul-Fottouh et al., 2020; Ledwich & Zaitsev, 2020).
Het gevaar van zo’n filterbubbel is dat gebruikers niet altijd door hebben dat de
aanbevolen content gefilterd wordt aan de hand van hun voorgaande weergaven. De content die
ze te zien krijgen is niet divers en geen juiste afspiegeling van de werkelijkheid. Gebruikers
komen in een epistemische bubbel terecht waarbij zij niet door hebben dat ze maar een klein
deel van de werkelijkheid te zien krijgen. Binnen deze content worden dezelfde overtuigingen
actief herhaald en zo functioneert de YouTube omgeving als een echo chamber (Boyd, 2019).
Vooral op YouTube zijn echo chambers een zorgwekkend verschijnsel. Om de aandacht
van gebruikers zo lang mogelijk vast te houden is het van belang dat de content steeds blijft
verrassen. YouTube doet dit door de aanbevolen content steeds extremer te laten worden
(Ribeiro et al., 2020). Een bubbel van een bepaald soort video’s waarbij de aanbevolen video’s
steeds extremer worden wordt ook wel een Rabbit Hole genoemd.
Binnen een Rabbit Hole worden dezelfde overtuigingen continu herhaald met daarbij
komend dat deze steeds extremer worden. Daarnaast hebben mensen dus ook niet door dat ze
een groot deel van het totale videoaanbod niet te zien krijgen. Uit een recente studie blijkt zelfs
dat mensen die in een Rabbit Hole van anti-vaccinatievideo’s terechtkomen, een negatievere
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attitude ten opzichte van vaccinatie hebben dan daarvoor, zelfs wanneer zij eerder provaccinatievideo’s hadden bekeken (Das et al., te verschijnen). De overtuigingskracht van een
Rabbit Hole is dus groot.
Onderzoek van Venkatraman et al. (2015) liet zien dat vrijheid van meningsuiting op het
internet correleert met een toename van de overtuiging dat vaccinatie leidt tot autisme. Van alle
platforms was dit effect binnen YouTube het grootst. Een verklaring hiervoor kan zijn dat
mensen die gevangen zijn in een anti-vaccinatiebubbel vaak andere mensen opzoeken die
dezelfde overtuigingen delen (Boyd, 2019). Het gevoel van verbondenheid groeit en hierdoor
worden hun overtuigingen versterkt. Informatie die niet overeenkomt met hun eigen
overtuigingen wordt dan vaak als vals of misleidend bestempeld (Boyd, 2019). Dit maakt het
extra moeilijk om deze mensen te overtuigen van andere standpunten. Uit onderzoek van
Schmidt et al. (2018) blijkt zelfs dat echo chambers meer polarisatie als gevolg hebben.
Om deze redenen is het belangrijk om meer inzicht op te doen in het overtuigingsproces
dat speelt binnen een Rabbit Hole van anti-vaccinatievideo’s. Daarom worden in dit onderzoek
de volgende onderzoeksvraag en hypothese getoetst:
V1:

Is er een verschil in attitude ten opzichte van vaccinatie bij mensen die binnen een Rabbit
Hole worden blootgesteld aan anti-vaccinatievideo’s en mensen die deze video’s niet
binnen een Rabbit Hole zien?

H1:

De attitude ten opzichte van vaccineren is na het bekijken van een Rabbit Hole met antivaccinatievideo’s negatiever dan daarvoor.

Vaccinatienarratieven
Volgens Johnson et al. (2020) zijn anti-vaccinatieboodschappen vaak geschreven in de vorm
van een aantrekkelijk narratief. Een vaccinatieverhaal bevat een narratief waarin pro- of antivaccinatie argumenten te onderscheiden zijn, waarmee geprobeerd wordt een morele boodschap
over te brengen. Bij pro-vaccinatienarratieven gaat het hierbij over een hoofdpersoon die iets
onwenselijks meemaakt als gevolg van het niet vaccineren. Bij anti-vaccinatienarratieven
treden er onwenselijke gebeurtenissen op als gevolg van het wel vaccineren.
Een narratief is een verhaal met een tijdsverloop tussen specifieke gebeurtenissen die
beleefd worden door een specifiek persoon of een groep personen (Sanders & Van Krieken,
2018). Daarin is een verhaallijn met een begin, midden en een eind te onderscheiden (Labov,
2008). Volgens Sanders en Van Krieken (2018) hebben narratieven affectieve en persuasieve
effecten, stellen ze gebeurtenissen en mensen levendig voor ogen en kunnen ze mensen
handelingsperspectief geven.
6

Net als eeuwen geleden leren mensen nog steeds door middel van verhalen. Mensen
worden door een verhaal meegenomen in andermans ervaring en leren hierdoor over wat goed
of fout is. Boyd (2009) noemt dit de oerfunctie van verhalen. Maar het moraal van een verhaal
hoeft niet altijd een positieve werking te hebben. Anti-vaccinatieverhalen bevatten bijvoorbeeld
vaak misinformatie, wat voor mensen kan aanvoelen als de waarheid (Kata, 2010). Doordat
mensen gewend zijn te communiceren met en leren van verhalen nemen zij de op misinformatie
gebaseerde overtuigingen gemakkelijk over.
Volgens Shelby en Ernst (2013) zijn juist de anti-vaccinatieboodschappen krachtig,
omdat ze niet gebaseerd te hoeven zijn op waarheidsgetrouwe informatie. Anti-vaccinatie
activisten vertrouwen op de werking van hun sterke verhalen, zonder dat deze ook maar enige
wetenschappelijke onderbouwing bevatten. De ervaringen van anderen zijn dan al voldoende
onderbouwing om standpunten daarop te baseren, zelfs wanneer deze ervaringen een vertekend
beeld van de werkelijkheid geven.
Daarnaast kan een narratief een sociaal script geven. De gebeurtenissen in het verhaal
geven de ontvanger een handelingsperspectief, waarbij hij leert hoe je het getoonde gedrag
gemakkelijk zelf kan uitvoeren (Bandura, 1986; Moyer-Gusé, Chung & Jain, 2011). Dit kan
effectief zijn wanneer iemand wel de intentie heeft om gedrag uit te voeren, maar niet weet hoe
hij dit kan uitvoeren.
Een sociaal script kan er dus ook voor zorgen dat mensen de handelingen uit een antivaccinatienarratief overnemen, met alle gevolgen van dien. Onderzoek van Hansen en
Schmidtblaicher (2019) bevestigt bijvoorbeeld dat diverse mediaverhalen en een documentaire
over meisjes die ziek werden na hun HPV-vaccinatie in Denemarken hebben gezorgd voor een
lagere HPV-vaccinatiegraad.
Uit onderzoek van Betsch, Ulshöfer, Renkewitz en Betsch (2011) blijkt dat antivaccinatienarratieven ervoor zorgen dat mensen de risico’s van vaccineren buitensporig inzien.
Daarbij hadden narratieven een grotere overtuigingskracht dan de statistische informatie die
vanuit dokters gegeven werd. Anti-vaccinatieboodschappen in de vorm van narratieven kunnen
dus erg overtuigend zijn, ook al is de inhoud niet gebaseerd op waarheidsgetrouwe informatie.
Daarom wordt de volgende hypothese getoetst:
H2:

Mensen die binnen een Rabbit Hole alleen narratieve anti-vaccinatievideo’s te zien
krijgen hebben een negatievere attitude ten opzichte van vaccinatie dan mensen die nietnarratieve anti-vaccinatievideo’s te zien krijgen.
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Persuasieve communicatie en narratieven
Anti-vaccinatieboodschappen hoeven niet altijd gebaseerd te zijn op een onderliggend narratief.
Ze kunnen ook zonder narratief overtuigend zijn. Het Elaboration Likelihood Model (ELM)
van Petty en Cacioppo (1986) geeft inzicht in de verwerkingsprocessen van persuasieve
communicatie. Dit model stelt twee manieren van informatieverwerking voor, via de centrale
route of via de perifere route.
Voor verwerking via de centrale route is aandacht en motivatie belangrijk. Mensen met
veel aandacht en motivatie bij een boodschap hebben een hoge elaboratie. Zij zijn vaak hoog
betrokken bij het onderwerp en zijn te overtuigen via argumenten. Alle argumenten uit de
boodschap worden zorgvuldig in overweging genomen en daarom is een hoge
argumentkwaliteit van belang (Hoeken, Hornikx en Hustinx, 2012). Bij hoge elaboratie worden
vaak veel gedachten opgeroepen.
Mensen met weinig aandacht voor de boodschap hebben een lage elaboratie. Zij
verwerken informatie via de perifere route. Zij hebben minder aandacht voor de inhoud van de
boodschap en meer oog voor de vorm van de boodschap. In plaats van argumentkwaliteit spelen
bij een lage elaboratie perifere cues een belangrijke rol in het overtuigingsproces. Perifere cues
zijn alle niet-argumentatieve kenmerken die de boodschap bevat, zoals kwaliteit van het papier
of het gebruik van adjectieven. Perifere cues kunnen ook bij hoge elaboratie van invloed zijn,
maar in mindere mate dan bij lage elaboratie.
Volgens Slater en Rouner (2002) werkt de persuasieve functie van narratieven anders dan
bij niet-narratieve teksten. Narratieven hebben in eerste instantie namelijk een ander doel, het
amuseren van mensen. Hierdoor hebben mensen vaak al aandacht voor het narratief, ongeacht
de betrokkenheid bij het onderwerp. Bij niet-narratieve communicatie is aandacht een
voorwaarde voor centrale verwerking. Toch worden narratieven vaak niet via de centrale route
verwerkt.
Uit onderzoek van Lien en Chen (2013) blijkt bijvoorbeeld dat de mate van
argumentkwaliteit bij narratieven geen invloed heeft op de overtuigingskracht. De
overtuigingskracht van narratieven met een hoge argumentkwaliteit verschilde niet van die van
narratieven met een lage argumentkwaliteit. Zij verklaren dit doordat iemand bij het lezen van
een narratief vanuit het hier-en-nu naar de verhalenwereld wordt getransporteerd.
Door deze transportatie krijgt de persoon het gevoel dat hij zich in de verhalenwereld
bevindt. De buitenwereld kan dan fysiek en mentaal ontoegankelijk worden en de persoon gaat
meevoelen met de emoties van de karakters uit het verhaal (Green & Brock, 2000). Een hoge
mate van transportatie kan er zelfs voor zorgen dat de ontvanger overtuigingen van een karakter
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uit de verhalenwereld overneemt in het hier-en-nu (Green & Brock, 2000). De mate van
elaboratie heeft hier geen invloed op (Slater & Rouner, 2002).
Het concept van transportatie treed niet alleen op bij het lezen of bekijken van een
narratief. Ook bij andere ervaringen kan transportatie optreden, meestal wordt dit flow of
presence genoemd. Hierbij is een persoon vaak hoog betrokken bij een ervaring. De persoon
krijgt dan niet meer mee wat er in zijn omgeving gebeurt en kan zich volledig focussen op één
taak (Green & Fitzgerald, 2017).
Volgens Lien en Chen (2013) treedt transportatie bij narratieven alleen op wanneer
iemand een tekst leest en niet wanneer iemand een verhaal in afbeeldingen ziet. Zij stellen dat
mensen meer getransporteerd worden bij een tekst doordat zij daar mentale verbeeldingen bij
maken. De mentale verbeelding zou niet genoeg voorkomen bij het bekijken van afbeeldingen.
Green et al. (2008) rapporteerden daarentegen geen verschil in transportatie tussen een
verhalende tekst en hetzelfde verhaal weergegeven in video. Zij pasten de manier van meten
aan op de videovorm, waardoor de vragen minder gericht waren op de mentale verbeelding.
Ook bij het bekijken van video’s zouden mensen dus getransporteerd kunnen worden naar de
verhalenwereld. Dit is overeenkomend met de concepten van flow en presence, welke bij
allerlei diverse ervaringen kunnen optreden.
Transportatie zou er dus voor kunnen zorgen dat mensen de overtuigingen uit het narratief
gemakkelijker overnemen dan wanneer er geen transportatie plaatsvindt. Een verklaring
hiervoor is dat een getransporteerd persoon minder tegenargumenten produceert (Green &
Brock, 2000; Slater & Rouner, 2002). Doordat de lezer zich in de verhalenwereld bevindt,
zouden er minder eigen gedachten opgeroepen worden, wat maakt dat er minder ruimte is voor
het bedenken van tegenargumenten. (Green & Brock, 2000). Om deze reden zijn narratieve
teksten vaak meer overtuigend dan niet-narratieve teksten.
Uit een experiment van Murphy, Frank, Chatterjee en Baezconde-Garbanati (2013) blijkt
bijvoorbeeld dat narratieven over HPV-vaccinaties zorgen voor een hogere kennis en
positievere attitudes en intenties dan niet-narratieven. De mate van transportatie was hierbij
gerelateerd aan de stijging van kennis over HPV.
Daarnaast laat een meta-analyse van Bekker et al. (2013) zien dat persoonlijke
patiëntverhalen voor meer betrokkenheid bij gezondheidsinformatie zorgen dan bij nietnarratieve communicatie. Een persoonlijk verhaal riep minder tegenargumenten en meer
emotionele reacties op dan wetenschappelijke informatie. Hierdoor werden overtuigingen
positief beïnvloed en konden mensen hun gezondheidskeuzes beter afwegen.
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Toch blijkt uit onderzoek van de Graaf et al. (2017) dat narratieven niet altijd effectiever
zijn dan niet-narratieven. Zij lieten laagopgeleide studenten een narratief of een niet-narratief
over roken lezen. Na het lezen van een narratief over roken waren de attitudes ten opzichte van
roken positiever dan wanneer studenten een niet-narratief over roken lazen. Hieruit blijkt de
effecten van narratieven niet eenduidig zijn en wellicht sterk afhankelijk zijn van context.
Over het effect van anti-vaccinatienarratieven binnen een omgeving als YouTube is nog
weinig bekend. Mensen zoeken steeds vaker gezondheidsgerelateerde informatie op via
internet, waarbij vooral YouTube een populair medium is (Venkatraman et al., 2015; Basch et
al., 2017). Daarom is het belangrijk om ook binnen deze nieuwe context, waarbij video’s over
hetzelfde onderwerp in een reeks bekeken worden, onderzoek hiernaar te verrichten. Volgens
Shelby en Ernst (2013) is inzicht in anti-vaccinatienarratieven nodig om een effectieve provaccinatiebeweging te creëren. De manier waarop anti-vaccinatienarratieven een overtuigende
werking hebben zou ook kunnen werken voor pro-vaccinatienarratieven. Om deze redenen
worden de volgende hypotheses en onderzoeksvraag getoetst:
H3:

Binnen een narratief Rabbit Hole zorgt argumentkwaliteit niet voor een verschil in
attitude ten opzichte van vaccinatie, terwijl dit verschil er wel is bij een niet-narratief
Rabbit Hole. Daar zorgt hoge argumentkwaliteit voor een negatievere attitude ten
opzichte van vaccinatie en lage argumentkwaliteit zorgt voor een positievere attitude ten
opzichte van vaccinatie.

V2:

In hoeverre kan een effect van narrativiteit op attitude verklaard worden door
transportatie en mate van tegenargumenten?

H4:

Transportatie medieert bij het effect van narrativiteit op attitude. In een narratief Rabbit
Hole worden mensen getransporteerd naar de narratieve wereld. Dit zorgt ervoor dat zij
een negatievere attitude ten opzichte van vaccinatie krijgen.

H5:

Bij het zien van anti-vaccinatienarratieven worden minder tegenargumenten opgeroepen
dan bij het zien van niet-narratieve anti-vaccinatievideo’s.

Methode
Onderzoeksontwerp
Het experiment heeft een 2 (narratief: hoog, laag) x 2 (argumentkwaliteit: sterk, zwak) + 1
(controlegroep) tussenproefpersoonontwerp. Alle participanten zijn aan een van de vijf
condities blootgesteld. Elke conditie bevatte een reeks van vier anti-vaccinatievideo’s. Alle
condities behalve de controlegroep zijn vormgegeven als een Rabbit Hole, waarbij de video’s
opliepen in extremiteit. De video’s uit de controlegroep hadden allemaal een gemiddelde
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extremiteit en liepen niet op in extremiteit. Deze reeks is samengesteld door van elke conditie
één video te nemen. Door het meenemen van een controlegroep kon het effect van het Rabbit
Hole gemeten worden en konden eventuele andere effecten gecontroleerd worden. De sterkte
van de effecten is gemeten door middel van een voor- en nameting van attitude ten opzichte
van vaccinatie (binnenproefpersoon).
Materiaal
Participanten zijn binnen een nagebootste YouTube omgeving blootgesteld aan een reeks van
vier vooraf geselecteerde anti-vaccinatievideo’s. Het Rabbit Hole is nagebootst door de video’s
op te laten lopen in extremiteit. Voor een hogere ecologische validiteit van de studie is het
belangrijk dat de kijkervaring van participanten zoveel mogelijk lijkt op hoe zij dit buiten de
experimentele setting ook zouden ervaren. Omdat het experiment plaatsvond doormiddel van
een vragenlijst via Qualtrics zijn de video’s in een YouTube frame geplaatst. Dit gaf
participanten het gevoel dat zij de video’s echt via YouTube bekeken.
De frames bevatten net als op YouTube een aanbevelingsbar aan de zijkant waar
vaccinatievideo’s aanbevolen werden. De frames bleven voor elke conditie constant. Elke
eerste video van een conditie werd in hetzelfde frame met dezelfde aanbevelingen geplaatst en
dit gold ook voor de tweede, derde en laatste video’s. De vier gebruikte frames zijn opgenomen
in bijlage 1.
De anti-vaccinatievideo’s zijn geselecteerd door via een niet-ingelogd account op
YouTube te zoeken op de zoektermen vaccinatie, vaccin en vaccin verhalen. Door een nietingelogd account te gebruiken is de selectieprocedure niet beïnvloed door de kijkgeschiedenis
van een account. De video selectie is gemaakt op basis van narrativiteit, argumentkwaliteit en
extremiteit. Dit is gedaan door twee codeurs.
Voor de selectie van narrativiteit is de operationalisatie van Sangers, Evers-Vermeul,
Sanders en Hoeken (2019) gebruikt. Deze operationalisatie stelt dat narratieven drie onderdelen
bevatten: specifieke gebeurtenissen, specifiek personage en inzicht in de innerlijke wereld. Bij
aanwezigheid van alle drie de onderdelen zou een narratief als volledig narratief aan te merken
zijn. Naast deze operationalisatie werd de methode van Sanders en Van Krieken (2018)
gebruikt. Zij stellen dat je van een narratief uit mag gaan wanneer er een tijdsverloop is van
specifieke gebeurtenissen die beleefd worden door een specifiek persoon of groep personen.
Twee codeurs hebben alle video’s beoordeeld op basis van narrativiteit. De
betrouwbaarheid hiervan was zeer goed: κ = 1, p < .001.
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Bij het selecteren op hoge en lage argumentkwaliteit is gekeken naar de wenselijkheid en
waarschijnlijkheid van de gevolgen van het aanbevolen gedrag. Anti-vaccinatievideo’s zijn van
hoge argumentkwaliteit wanneer de gevolgen van vaccinatie als onwenselijk en zeer
waarschijnlijk worden benoemd. Bij een lage onwenselijkheid en waarschijnlijkheid is er
sprake van lage argumentkwaliteit (Hoeken, Hornikx & Hustinx, 2012).
Na een eerste test was de intercodeursbetrouwbaarheid voor argumentkwaliteit niet hoog
genoeg. De codeurs hebben daarna overlegd hoe zij eenduidiger kunnen coderen en hebben
daarna scores aangepast. Hierna was de intercodeursbetrouwbaarheid op de variabelen
wenselijkheid (κ = .80, p < .001) en waarschijnlijkheid (κ = .85, p < .001) hoog genoeg. Ook
de intercodeursbetrouwbaarheid van de variabele extremiteit was adequaat: κ = .77, p < .001.
Pre-test
Om de condities zo genuanceerd mogelijk samen te stellen met anti-vaccinatievideo’s is er eerst
een pre-test uitgevoerd met de 32 geselecteerde video’s. Aan deze pre-test deden 164
participanten mee. Daarvan waren er 76 vrouw, 87 man en 1 neutraal. De leeftijd van
participanten varieerde van 18 tot 80 jaar (M = 47.80; SD = 15.95). Het opleidingsniveau was
evenredig verdeeld van VMBO (13%) tot WO Master (11%). De grootste groep participanten
hadden mbo als opleiding (36%). In totaal waren er acht groepen participanten die elk vier
video’s te zien kregen. Deze groepen waren evenredig verdeeld in leeftijd (F (7, 156) = < 1),
opleidingsniveau (χ2 (35) = 35.80, p = .431) en geslacht (χ2 (14) = 15.93, p = .318).
Nadat alle video’s geselecteerd waren, zijn de video’s op basis van conditie ingedeeld in
acht groepen van vier video’s. Voor elk van de vier condities (wel- en niet-narratief vs. hoge en
lage argumentkwaliteit) zijn twee groepen van vier video’s samengesteld. Participanten werden
bij de pre-test dus blootgesteld aan een groep video’s van dezelfde conditie. Reden hiervoor is
dat participanten niet bij de pre-test al beïnvloed zouden worden door de onafhankelijke
variabelen.
Aan het begin van de pre-test kregen participanten een introductie te lezen. Hierin stonden
duidelijke instructies met daarbij informatie over het experiment. Hierna werden alle
participanten blootgesteld aan vier video’s. Na het bekijken van een video beantwoordden
participanten vragen over transportatie, wenselijkheid en waarschijnlijkheid van de gevolgen
uit de video, begrijpelijkheid, levendigheid, feitelijkheid, mate van overtuiging, extremiteit,
angst en beeldkwaliteit. Zie bijlage 2 voor de gehele vragenlijst. In bijlage 3 staan alle
gemiddeldes en standaarddeviaties van de variabelen per video genoemd.
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Aan het einde van de vragenlijst noteerden participanten hun leeftijd, geslacht en
opleidingsniveau. Wanneer participanten een video niet volledig afkeken, werd de pre-test
stopgezet. Hierdoor zijn de niet serieuze participanten uit het onderzoek gefilterd. Participanten
konden zelf ook op elk moment stoppen met het onderzoek. Alleen de volledig ingevulde
vragenlijsten zijn binnen de analyses meegenomen.
Aan het eind van de pre-test zagen participanten een disclaimer. Dit om te voorkomen dat
participanten de onjuiste informatie uit de video’s als waarheid zouden aanzien. In deze
disclaimer werd benoemd dat de Radboud Universiteit niet achter de inhoud van de video’s
staat. Daarnaast werden participanten voor meer informatie over vaccinaties verwezen naar het
Rijksvaccinatieprogramma. Alle participanten vinkten aan dat zij de disclaimer gelezen hadden
en begrepen dat de video’s niet wetenschappelijk gefundeerd zijn.
Samenstelling Rabbit Holes
Op basis van de resultaten van de pre-test zijn er 16 video’s geselecteerd voor het
hoofdexperiment. Voor het samenstellen van de Rabbit Hole condities is eerst gekeken naar de
argumentkwaliteit. Bij de condities van hoge argumentkwaliteit zijn de video’s met de hoogst
gerapporteerde argumentkwaliteit gekozen. Voor de condities van lage argumentkwaliteit zijn
de video’s met de laagst gerapporteerde argumentkwaliteit gekozen.
Bij de niet-narratieve video’s verschilde het gemiddelde van de vier hoogst scorende
video’s op argumentkwaliteit significant van het gemiddelde van de vier laagst scorende video’s
op argumentkwaliteit (t (80.31) = 2.50, p = .015). Niet-narratieve video’s met een hoge
argumentkwaliteit (M = 6.15, SD = 1.84) bleken een significant hogere argumentkwaliteit te
hebben dan niet-narratieve video’s met een lage argumentkwaliteit (M = 5.12, SD = 1.96).
Ook bij de narratieve video’s verschilde het gemiddelde van de vier hoogst scorende
video’s op argumentkwaliteit significant van het gemiddelde van de vier laagst scorende video’s
op argumentkwaliteit (t (60.97) = 2.42, p = .019). Narratieve video’s met een hoge
argumentkwaliteit (M = 6.98, SD = 1.97) bleken een significant hogere argumentkwaliteit te
hebben dan narratieve video’s met een lage argumentkwaliteit (M = 5.86, SD = 1.99).
Alle video’s van hoge argumentkwaliteit samen verschilden ook significant van alle
video’s van lage argumentkwaliteit samen (t (60.97) = 2.42, p = .019). Het gemiddelde van alle
hoge argumentkwaliteit video’s (M = 6.98; SD = 1.97) was significant hoger dan het gemiddelde
van alle lage argumentkwaliteit video’s (M = 5.86; SD = 1.99).
Voor het nabootsen van een Rabbit Hole is het van belang dat de reeks video’s oploopt
in extremiteit. Daarom zijn de geselecteerde vier video’s op volgorde van extremiteit gezet,
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waarbij de video’s van minst naar meest extreem gaan. Hiermee is de volgende volgorde
bepaald: video’s 8 – 2 – 3 – 1 voor de niet-narratieve hoge argumentkwaliteit conditie, 1 – 7 –
3 – 4 voor de niet-narratieve lage argumentkwaliteit conditie, 7 – 4 – 5 – 1 voor de narratieve
hoge argumentkwaliteit conditie en 8 – 7 – 2 – 6 voor de narratieve lage argumentkwaliteit
conditie. Zie bijlage 4 voor de gehele samenstelling van de condities, met titels en link naar
elke video.
Uit een t-test op extremiteit bleek dat de samengestelde Rabbit Holes significant
verschilden van de controle conditie (t (168.81) = 2.13, p = .035). De video’s uit de Rabbit
Holes (M = 3.94; SD = 1.49) werden in de pre-test als extremer beoordeeld dan de video’s uit
de controle condities (M = 3.50; SD = 1.64).
Alleen video 7 uit de niet-narratieve lage argumentkwaliteit conditie bleek moeilijk te
begrijpen (M = 4.81; SD = 1.38). Uit een one-sample t-test met begrijpelijkheid van video 7 op
gemiddelde begrijpelijkheid van deze conditie (M = 3.48; SD = 1.72) bleek dat video 7
significant afwijkt van dit gemiddelde (t (15) 3.87, p = .002). In het hoofdexperiment is daarom
Engelse ondertiteling toegevoegd aan de video. Hiermee is de video beter te begrijpen gemaakt.
Proefpersonen
Aan het hoofdexperiment deden in totaal 327 participanten mee. Van alle participanten waren
er 157 vrouw, 169 man en 1 neutraal. De leeftijd varieerde van de 18 tot 85 jaar (M = 48.03;
SD = 15.77). Het opleidingsniveau van participanten varieerde van geen secundair onderwijs
(2) tot universitair onderwijs (51), met als meest frequent voorkomend mbo (109). Van alle
participanten hadden er 208 al een oproep gekregen voor de COVID-19 vaccinatie. 178
participanten hebben hier gehoor aangegeven en waren dus gevaccineerd op het moment van
afname. Op basis van de grootte en diversiteit van de steekproef kunnen de resultaten van dit
onderzoek te generaliseren naar de Nederlandse bevolking.
Het experiment is afgenomen via Qualtrics, waar participanten random verdeeld werden
over de condities. In totaal zagen 70 participanten de niet-narratieve hoge argumentkwaliteit
conditie, 65 participanten de niet-narratieve lage argumentkwaliteit conditie, 67 participanten
de narratieve hoge argumentkwaliteit conditie, 60 participanten de narratieve lage
argumentkwaliteit conditie en zagen 65 participanten de controle conditie. Participanten waren
evenredig over de condities verdeeld in leeftijd (F (4, 322) = <1), geslacht (χ2 (8) = 6.11, p =
.635) en opleidingsniveau (χ2 (24) = 27.63, p = .276).
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Instrumentatie
Voor het meten van de attitude ten opzichte van vaccineren is de Vaccination Attitudes
Examination (VAX) schaal van Martin en Petrie (2017) gebruikt. Om de lengte van de
vragenlijst te beperken zijn alleen items van de dimensies ‘wantrouwen in voordelen van
vaccinatie’ en ‘zorgen over onbekende effecten’ gebruikt.
Bij de meting voorafgaand aan de blootstelling is ervoor gekozen om twee items uit de
schaal te gebruiken. Voor elk van de twee dimensies werd het hoogst ladende item uit de
factoranalyse van Martin en Petrie (2017) genomen: ‘ik voel me veilig na vaccinatie’ en
‘hoewel de meeste vaccins veilig lijken te zijn, kunnen er problemen zijn die we nog niet hebben
ontdekt’. Hoewel deze items met elkaar correleerden, was het effect niet groot genoeg om de
items samen te voegen (r (327) = .39, p < .001). Daarom is ervoor gekozen om de analyses met
de attitude voormeting uit te voeren met het hoogst ladende item uit de factoranalyse van Martin
en Petrie (2017): ‘ik voel me veilig na vaccinatie’.
De attitude na blootstelling werd op basis van zes items op een 7-punts Likertschaal
gemeten: ‘ik kan vertrouwen op vaccins om ernstige infectieziekten te stoppen’, ‘ik voel me
beschermd na het vaccineren’, ‘vaccins kunnen onvoorziene problemen veroorzaken bij
kinderen’, ‘ik maak me zorgen over de onbekende effecten van vaccins in de toekomst’ en de
twee items die ook bij de voormeting gebruikt werden. De betrouwbaarheid van attitude ten
opzichte van vaccinatie bestaande uit zes items was hoog: α = .90.
Om de gedragsintentie ten aanzien van vaccinatie te meten is eerst aan participanten
gevraagd of zij al een oproep gehad hebben voor de COVID-19 vaccinatie. Daarna werd de
vraag gesteld of zij hier gehoor aan gegeven hebben of werd de intentie om je te laten vaccineren
gemeten met het item: ‘hoe waarschijnlijk is het dat u zich laat vaccineren voor COVID-19?’
(Paul, Steptoe & Fancourt, 2021). Dit item is op een schaal van 0% tot 100% gemeten en werd
door 119 participanten ingevuld.
Omdat niet elke participant de gedragsintentie voor de COVID-19 vaccinatie kon
rapporteren, werd ook de intentie om meer informatie over vaccinatie op te zoeken gemeten.
Hiervoor is het volgende item gebruikt: ‘hoe waarschijnlijk is het dat u meer informatie op gaat
zoeken over de voor- en nadelen ten aanzien van het COVID-19 vaccin? Ook dit item is op een
schaal van 0% tot 100% gemeten.
Transportatie is gemeten met zes items uit de video engagement scale (VES) van Visser
et al. (2016). De twee dimensies empathie en identificatie zijn hieruit weggelaten, aangezien
deze bij niet-narratieve video’s niet gemeten konden worden. Van de overige drie dimensies,
aandacht, emotie en verplaatsing in de narratieve wereld zijn steeds twee items meegenomen.
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De uiteindelijke zes items waren: ‘toen ik de reeks video’s bekeek waren mijn gedachten
alleen bij de video’s’, ‘Nadat de reeks video’s was afgelopen, had ik het gevoel dat ik
terugkwam in de ‘echte’ wereld’, ‘de video’s wekten gevoelens in mij op’, ‘tijdens het bekijken
van de video’s was ik met mijn gedachten in de wereld van de video’s’, ‘de video’s raakten me’
en ‘tijdens het bekijken van de video’s was ik mij nauwelijks bewust van de ruimte om mij
heen’. Transportatie is gemeten over het totale aantal video’s binnen de conditie, waarbij de
mate van transportatie dus over meerdere video’s gelijk is genomen. De items zijn op een 7punts Likertschaal gemeten. De betrouwbaarheid van transportatie bestaande uit zes items was
hoog: α = .83.
De mate van tegenargumenten is op twee manieren gemeten (Bilandzic & Busselle,
2013). Ten eerste door participanten te vragen de gedachten die ze tijdens het kijken van de
video’s hadden op te laten noemen. Deze gedachten zijn hierna door twee codeurs beoordeeld
op valentie: positief, negatief of neutraal (κ = .80, p < .001). De tweede manier is gemeten via
het 7-punts Likertschaal item: ‘Soms wilde ik een tegenargument geven als reactie op wat ik
zag’. Dit item werd ook gebruikt binnen het onderzoek van Moye-Gusé et al. (2011).
Controlevariabelen
Om te controleren of de groepen op bepaalde punten niet te veel van elkaar verschillen worden
de controlevariabelen kennis van vaccinatie en YouTube gebruik per week meegenomen.
Kennis van vaccinatie werd gemeten door participanten voorafgaand aan blootstelling
vragen over vaccinatie te laten beantwoorden. Hiervoor werden 7 items uit de schaal ontwikkeld
door Zingg en Siegrist (2012) gebruikt: ‘Vaccins zijn overbodig omdat ziekten kunnen worden
behandeld (met antibiotica)’, ‘Zonder breed toegepaste vaccinatieprogramma’s zouden de
pokken nog steeds bestaan’, ‘De werkzaamheid van vaccins is bewezen’, ‘Ziekten zoals
autisme, multiple sclerose en diabetes kunnen worden veroorzaakt door vaccinaties’, ‘Veel
vaccinaties worden te vroeg toegediend, zodat het eigen immuunsysteem van het lichaam geen
mogelijkheid heeft om zich te ontwikkelen’, ‘De doses van de chemische stoffen die in vaccins
worden gebruikt, zijn niet gevaarlijk voor mensen’ en ‘Vaccinaties verhogen het optreden van
allergieën’. Twee items uit de schaal zijn niet meegenomen aangezien deze te specifiek over
kinderen en vaccineren gingen. Participanten antwoordden met ‘waar’, ‘niet waar’ of ‘weet ik
niet’. Voor een goed antwoord werd 1 punt verkregen, een fout antwoord leverde -1 punt op en
de optie ‘weet ik niet’ telde voor 0 punten.
YouTube gebruik per week is gemeten met het item: ‘Hoeveel uur per week kijk je
gemiddeld video’s via YouTube?’ Participanten hadden de volgende antwoordopties: 0-1 uur,
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1-2 uur, 2-3 uur, 3-4 uur, 4-5 uur, 5-6 uur, 6-7 uur, meer dan 7 uur per week, of ik maak geen
gebruik van YouTube (Das et al., te verschijnen).
Procedure
Het experiment is via een online vragenlijst afgenomen. Voor een representatieve
weerspiegeling van de maatschappij werden participanten geworven via een extern bureau,
PanelClix. Participanten waren gemiddeld 25 minuten bezig met het onderzoek. Zij konden
deelnemen aan het onderzoek door via PanelClix op een online link te klikken.
Voorafgaand aan het onderzoek kregen participanten een inleidende tekst te lezen. Hierin
werden verwachtingen en voorwaarden duidelijk gepresenteerd. Om de betrouwbaarheid van
het onderzoek ten goede te komen is participanten aanbevolen alleen deel te nemen aan het
onderzoek wanneer zij zich in een rustige omgeving bevonden. Daarnaast is gevraagd alle
vragen naar waarheid in te vullen en alleen deel te nemen bij goed begrip van de Nederlandse
en Engelse taal.
Het doel van het onderzoek is geprobeerd verborgen te houden door te beschrijven dat
het een onderzoek betreft over drie onderwerpen: vaccinatie, de coronamelder app en
klimaatverandering. Participanten kregen daarbij te horen dat zij over één van deze drie
onderwerpen video’s te zien kregen met daarop volgend een aantal vragen.
Nadat participanten akkoord gingen met de voorwaarden startte het onderzoek. Het
experiment begon met een aantal vragen over de attitude ten opzichte van vaccinatie en kennis
van vaccinatie. Hierna werden participanten willekeurig blootgesteld aan één van de vier
condities of de controlegroep. Bij het niet volledig bekijken van een video werd het experiment
voor de participant stopgezet.
Na de blootstelling vulden alle participanten opnieuw vragen in over de variabelen, met
als volgorde: attitude, gedragsintentie, intentie tot meer informatie opzoeken, transportatie,
mate van tegenargumenten, begrijpelijkheid, feitelijkheid, extremiteit, argumentkwaliteit en
YouTube gebruik per week. Tot slot werden de demografische gegevens van participanten
verzameld. Om te voorkomen dat participanten de onjuiste informatie uit de video’s als
waarheid aanzien, eindigde het experiment met een disclaimer. Deze disclaimer was hetzelfde
als in de pre-test. De gehele vragenlijst is opgenomen in bijlage 5.
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Resultaten
Manipulatiecheck
Om zeker te zijn van een juiste manipulatie is er in het hoofdexperiment een manipulatiecheck
uitgevoerd voor argumentkwaliteit. De gemiddeldes en standaarddeviaties van alle
controlevariabelen en mogelijke mediatoren worden in tabel 1 weergeven.
Uit een 2 (argumentkwaliteit) x 2 (narrativiteit) variantie-analyse op gerapporteerde
argumentkwaliteit bleek een hoofdeffect van argumentkwaliteit te bestaan (F (1, 258) = 4.07, p
= .045, η2 = .02). Mensen die video’s in de hoge argumentkwaliteit conditie zagen, vonden de
video’s inderdaad van hogere argumentkwaliteit (M = 6.34; SD = 2.02) dan mensen die video’s
in de lage argumentkwaliteit condities zagen (M = 5.84; SD = 2.05).
Ook bleek er een hoofdeffect van narrativiteit te bestaan (F (1, 258) = 30.31, p < .001, η2
= .11). Mensen vonden de narratieve video’s (M = 6.77; SD = 2.06) van hogere
argumentkwaliteit dan de niet-narratieve video’s (M = 5.47; SD = 1.83).
Er was geen interactie-effect tussen argumentkwaliteit en narrativiteit op gerapporteerde
argumentkwaliteit (F (1, 258) = 1.73, p = .189). Wel bleek uit additionele t-testen dat het
verschil in hoge en lage argumentkwaliteit alleen bij niet-narratieve video’s optrad (t (131.42)
= 2.58, p = .011). Mensen die niet-narratieve video’s van hoge argumentkwaliteit zagen,
rapporteerden inderdaad een hogere argumentkwaliteit van de video’s (M = 5.85; SD = 1.76)
dan de mensen die niet-narratieve video’s van lage argumentkwaliteit zagen (M = 5.05; SD =
1.82). Bij de narratieve video’s trad dit verschil niet op (t (124.97) = .46, p = .648). Mensen
rapporteerden na het zien van narratieve video’s geen verschil in argumentkwaliteit.
Met deze resultaten lijkt het erop dat mensen het moeilijk vinden om de argumentkwaliteit
van narratieve video’s in te schatten. Het hoofdeffect van argumentkwaliteit laat zien dat
argumentkwaliteit wel juist gemanipuleerd is om er interactie- en hoofdeffecten mee te meten.
Daarnaast is er gecontroleerd of de gemanipuleerde Rabbit Holes inderdaad extremer
bevonden werden dan de controlegroep. Uit een t-test met Rabbit Hole op extremiteit bleek een
significant verschil te bestaan tussen de controlegroep en de Rabbit Holes (t (96.72) = 2.30, p
= .024). De controlegroep (M = 5.05; SD = 1.58) werd extremer bevonden dan het gemiddelde
van alle Rabbit Holes (M = 4.55; SD = 1.54). De manipulatie van de controlegroep is op basis
van extremiteit dus niet geslaagd.
Controlevariabelen
Omdat kennis van vaccinatie invloed kan hebben op de attitude ten opzichte van vaccinatie is
het van belang dat de groepen niet verschillen op basis van kennis van vaccinatie. Daarom
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kregen participanten voorafgaand aan blootstelling zeven vragen over het onderwerp
vaccinatie. Drie participanten hadden alle antwoorden fout en dus een score van -7. De hoogste
score (7) werd door 57 participanten behaald.
Uit een 2 (narrativiteit) x 2 (argumentkwaliteit) variantie-analyse op kennis van vaccinatie
bleek geen hoofdeffect van narrativiteit (F (1, 258) = 3.19, p = .075) en argumentkwaliteit (F
(1, 258) = 1.29, p = .258) te bestaan. Ook trad er geen interactie-effect op (F (1, 258) < 1). De
kennis van vaccinatie verschilde dus niet tussen de groepen. Een t-test liet zien dat de kennis
van vaccinatie ook niet verschilde tussen de controlegroep en de Rabbit Holes (t (99.47) = .27,
p = .786).
Ook het aantal uur dat participanten per week gebruik maken van YouTube kan invloed
hebben op het onderzoek. Uit een 2 (narrativiteit) x 2 (argumentkwaliteit) variantie-analyse op
aantal uur YouTube gebruik per week bleek geen hoofdeffect van narrativiteit (F (1, 258) =
1.65, p = .200) en argumentkwaliteit te bestaan (F (1, 258) = 1.57, p = .211). Ook trad er geen
interactie-effect op (F (1, 258) = 1.61, p = .206). Wel bleek uit een t-test dat het YouTube
gebruik per week tussen de controlegroep en de Rabbit Holes verschilde (t (89.66) = 2.20, p =
.018). Mensen in de controlegroep (M = 3.74; SD = 2.93) maakten per week gemiddeld meer
gebruik van YouTube dan mensen die binnen een Rabbit Hole (M = 2.87; SD = 2.56). Daarom
zal YouTube gebruik per week als covariaat meegenomen worden binnen de analyses waarbij
de controlegroep met de Rabbit Holes vergeleken wordt.
Tot slot is het belangrijk dat de attitude voorafgaand aan de blootstelling niet tussen de
groepen verschilt. Uit een 2 (narrativiteit) x 2 (argumentkwaliteit) variantie-analyse op attitude
voorafgaand aan blootstelling bleek geen significant hoofdeffect van narrativiteit (F (1, 258) =
2.67, p = .104) en argumentkwaliteit (F (1, 258) < 1). Ook trad er geen interactie-effect op (F
(1, 258) < 1). Uit een t-test bleek ook geen verschil te bestaan in attitude voorafgaand aan
blootstelling tussen de controlegroep en Rabbit Hole condities (t (105.12) = .199, p = .842).
Hiermee kan uitgesloten worden dat een gevonden effect van attitude na blootstelling al
aanwezig was voorafgaand aan de manipulatie.
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Tabel 1. Gemiddeldes en standaarddeviaties van controlevariabelen en mogelijke mediatoren
Narratief

Niet-narratief

Hoge AK

Lage AK

Controle

127

135

137

125

65

n
M

SD

M

SD

M

SD

M

SD

M

SD

Argumentkwaliteit

6.77

2.06

5.47

1.83

6.34

2.02

5.84

2.05

5.85

1.86

Extremiteit

4.88

1.48

4.23

1.54

4.42

1.63

4.68

1.44

5.05

1.58

Kennis vaccinatie

3.02

3.35

3.72

3.01

3.16

3.28

3.62

3.12

3.26

3.15

YouTube gebruik

3.09

2.60

2.66

2.51

3.05

2.58

2.66

2.53

3.74

2.93

Transportatie

4.83

1.38

4.55

1.21

4.76

1.35

4.60

1.24

4.64

1.16

Tegenargumenten

4.12

1.87

4.68

1.77

4.08

1.86

4.77

1.74

4.42

1.98

Begrijpelijkheid

5.77

1.32

5.70

1.29

5.89

1.27

5.56

1.32

5.89

1.17

Attitude ten opzichte van vaccinatie
Uit een ANCOVA van Rabbit Hole op attitude na blootstelling met YouTube gebruik per week
als covariaat bleek geen hoofdeffect van Rabbit Hole te bestaan (F (1, 324) < 1). De attitude
ten opzichte van vaccinatie van mensen die video’s uit de controlegroep zagen, verschilde niet
van de attitude ten opzichte van vaccinatie van mensen die video’s binnen een Rabbit Hole
zagen. In onderzoeksvraag 1 werd afgevraagd of er een verschil in attitude ten opzichte van
vaccinatie zou zijn tussen mensen die anti-vaccinatieboodschappen wel of niet via een Rabbit
Hole zien. Met bovenstaande resultaten is gebleken dat dit verschil er niet is.
Daarnaast bleek uit een tweeweg mixed design variantie-analyse op attitude met als
binnenproefpersoonfactor

tijd

en

als

tussenproefpersoonfactoren

narrativiteit

en

argumentkwaliteit een significant hoofdeffect van tijd te bestaan (F (1, 258) = 247.41, p < .001,
η2 = .49). Voorafgaand aan blootstelling rapporteerden mensen een positievere attitude ten
opzichte van vaccinatie (M = 5.10; SD = 1.69) dan na blootstelling aan anti-vaccinatievideo’s
(M = 4.11; SD = 1.36). Er trad geen interactie-effect op tussen tijd en narrativiteit (F (1, 258) <
1). Ook trad er geen interactie-effect op tussen tijd en argumentkwaliteit (F (1, 258) < 1).
Narrativiteit en argumentkwaliteit speelden dus geen rol bij het effect van attitude over tijd.
Hypothese 1 stelde dat de attitude ten opzichte van vaccinatie negatiever zou worden
wanneer mensen een Rabbit Hole van anti-vaccinatieboodschappen bekeken. Met
bovenstaande resultaten is deze hypothese deels geaccepteerd. Het maakte namelijk niet uit of
mensen anti-vaccinatievideo’s binnen een Rabbit Hole zagen. Ook mensen die video’s zagen
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waarbij de extremiteit niet opliep rapporteerden na het bekijken van de video’s een negatieve
attitude ten opzichte van vaccinatie.
Uit een 2 (narrativiteit) x 2 (argumentkwaliteit) variantie-analyse op attitude na
blootstelling bleek een significant hoofdeffect van narrativiteit te bestaan (F (1, 258) = 5.33, p
= .022. η2 = .02). Mensen die narratieve video’s zagen (M = 3.92; SD = 1.36), rapporteerden na
het bekijken van de video’s een negatievere attitude ten opzichte van vaccinatie dan mensen
die niet-narratieve video’s zagen (M = 4.29; SD = 1.35). Hiermee is evidentie gevonden voor
hypothese 2. Hypothese 2 stelt dat mensen die binnen een Rabbit Hole alleen narratieve video’s
zien, na het bekijken een negatievere attitude ten opzichte van vaccinatie hebben dan mensen
die geen narratieve video’s zien.
Uit dezelfde analyse bleek geen hoofdeffect voor argumentkwaliteit te bestaan (F (1, 258)
= 2.50, p = .115). De attitude ten opzichte van vaccinatie van mensen die video’s van hoge
argumentkwaliteit zagen, verschilde niet van de attitude van mensen die video’s van lage
argumentkwaliteit zagen. Zie tabel 2 voor de gemiddeldes en standaarddeviaties per variabele.
Hoewel deze bijna significant was bleek er geen interactie-effect tussen narrativiteit en
argumentkwaliteit te bestaan (F (1, 258) = 3.10, p = .079). De attitude ten opzichte van
vaccinatie van de narratieve condities waren beide erg negatief en lagen dicht bij elkaar.
Uit additionele t-testen blijkt wel dat hoge of lage argumentkwaliteit binnen een narratief
Rabbit Hole geen verschil in attitude veroorzaakt (t (122.62) = .12, p = .902). Het lijkt erop dat
argumentkwaliteit dus geen rol speelt binnen een narratief Rabbit Hole.
Bij de niet-narratieve Rabbit Holes verschilden de attitude ten opzichte van vaccinatie op
argumentkwaliteit wel van elkaar (t (132.87) = 2.45, p = .016). De niet-narratieve lage
argumentkwaliteit groep had een positievere attitude ten opzichte van vaccinatie (M = 4.58; SD
= 1.25) dan de niet-narratieve hoge argumentkwaliteit groep (M = 4.02; SD = 1.39). Toch was
dit niet voldoende voor een significant interactie-effect.
Met deze additionele t-testen is enige evidentie gevonden voor hypothese 3. Deze
hypothese stelt dat argumentkwaliteit binnen een narratief Rabbit Hole niet voor een verschil
zorgt in attitude ten opzichte van vaccinatie, maar binnen een niet-narratief Rabbit Hole wel
zorgt voor een verschil. Hoge argumentkwaliteit zorgt daar namelijk voor een negatievere
attitude ten opzichte van vaccinatie dan lage argumentkwaliteit.
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Tabel 2. Gemiddeldes en standaarddeviaties van attitudes en intenties

(n)

Attitude

Attitude

Intentie

Intentie

voor

na

informatie

vaccineren

M

SD

M

SD

M

SD

n

M

SD

Narratief (127)

4.92

1.68

3.92

1.36

42.02

32.01

52

66.67

36.33

Niet-narratief (135)

5.27

1.68

4.29

1.35

36.25

32.32

45

61.84

40.82

Hoge AK (137)

5.05

1.73

3.98

1.36

43.32

34.04

58

63.55

38.83

Lage AK (125)

5.16

1.64

4.25

1.35

34.36

29.56

39

65.74

38.08

Intentie
Uit een 2 (narrativiteit) x 2 (argumentkwaliteit) variantie-analyse op intentie om te vaccineren
bleken geen significante hoofdeffecten van narrativiteit (F (1, 93) < 1) en argumentkwaliteit (F
(1, 93) < 1). Ook bleek er geen significant interactie-effect (F (1, 93) < 1). De intentie om te
vaccineren verschilde niet tussen de groepen.
Uit een 2 (narrativiteit) x 2 (argumentkwaliteit) variantie-analyse op intentie om meer
informatie over vaccineren op te zoeken bleek ook geen significant hoofdeffect van narrativiteit
te bestaan (F (1, 258) = 1.92, p = .167). Wel bleek er een significant hoofdeffect van
argumentkwaliteit (F (1, 258) = 5.26, p = .023, η2 = .02). Video’s van hoge argumentkwaliteit
zorgden voor een hogere intentie om meer informatie over vaccineren op te zoeken (M = 43.32;
SD = 34.04) dan video’s met een lage argumentkwaliteit (M = 34.36; SD = 29.57). Tot slot
bleek er geen significant interactie-effect te bestaan (F (1, 258) = 1.35, p = .246).
Transportatie
Uit een 2 (narrativiteit) x 2 (argumentkwaliteit) variantie-analyse op transportatie bleek geen
significant effect van narrativiteit te bestaan (F (1, 258) = 3.01, p = .084). Hiermee is hypothese
4 verworpen. Hypothese 4 stelde dat transportatie het effect van narrativiteit op attitude zou
mediëren. Ook bleek er geen hoofdeffect van argumentkwaliteit te bestaan (F (1, 258) < 1). De
mate van transportatie verschilde niet tussen de hoge en lage argumentkwaliteit groepen.
Daarnaast trad er ook geen interactie-effect op (F (1, 258) < 1).
Tegenargumenten
Uit een 2 (narrativiteit) x 2 (argumentkwaliteit) variantie-analyse voor mate van
tegenargumenten bleek een significant hoofdeffect van narrativiteit te bestaan (F (1, 258) =
6.77, p = .010, η2 = .03). Bij het bekijken van narratieve video’s (M = 4.12; SD = 1.87)
bedachten mensen minder tegenargumenten dan bij het bekijken van niet-narratieve video’s (M
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= 4.68; SD = 1.77). Daarnaast bleek er ook een significant hoofdeffect van argumentkwaliteit
te bestaan (F (1, 258) = 9.27, p = .003, η2 = .04). Mensen die video’s van hoge
argumentkwaliteit zagen (M = 4.08; SD = 1.86) bedachten minder tegenargumenten dan mensen
die video’s van lage argumentkwaliteit zagen (M = 4.77; SD = 1.74). Er trad geen significante
interactie op (F = (1, 258) = 2.64, p = .106).
Met het significante hoofdeffect van narrativiteit is evidentie gevonden voor hypothese
5: bij het zien van anti-vaccinatienarratieven worden minder tegenargumenten opgeroepen dan
bij het zien van niet-narratieve anti-vaccinatievideo’s.
Om te kijken of de mate van tegenargumenten het effect van narrativiteit op attitude ten
opzichte van vaccinatie medieert, is er via SPSS met de PROCESS tool van Hayes (model 4)
een mediatieanalyse uitgevoerd (Field, 2018).
Uit een enkelvoudige regressie-analyse bleek een significant effect te bestaan waarbij de
attitude ten opzichte van vaccinatie voor 1,87% door narrativiteit verklaard werd (F (1, 260) =
4.97, p = .027). Narrativiteit bleek een significante voorspeller van attitude ten opzichte van
vaccinatie te zijn (b = .37, t(260) = 2.23, p = .027). Hierna werd de variabele tegenargumenten
toegevoegd aan het model. Attitude ten opzichte van vaccinatie werd toen voor 17% verklaard
door narrativiteit en tegenargumenten (F (2, 259) = 28.34, p < .001).
Ook bleek er een indirect effect van narrativiteit op attitude ten opzichte van vaccinatie,
met tegenargumenten als mediator, te bestaan (b = .17, 95% CI [0.04; 0.32]). Narrativiteit was
een significante voorspeller van tegenargumenten (b = .56, t(260) = 2.51, p = .013) en
tegenargumenten was een significante voorspeller van attitude (b = .30, t(259) = 7.12, p < .001).
Het directe effect was niet significant (b = .20, t(259) = 1.31, p = .192). Hieruit blijkt dat
de mate van tegenargumenten het effect geheel medieert. Het totale effect van narrativiteit op
attitude ten opzichte van vaccinatie was namelijk niet meer significant wanneer
tegenargumenten in het model werd meegenomen. De mediatie wordt in figuur 1 weergeven.

Figuur 1

Mediatie van tegenargumenten
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Additionele analyses
Uit een eenweg variantie-analyse met soort gedachten op transportatie binnen een narratief
Rabbit Hole bleek een significant hoofeffect te bestaan (F (1, 115) = 12.34, p = .001, η2 = .12).
Mensen die meegaande gedachten rapporteerden (M = 5.23; SD = 1.30) werden meer
getransporteerd naar de verhalenwereld dan mensen die tegenargumenten gaven (M = 4.39; SD
= 1.23). Er werd geen mediatie effect gevonden voor transportatie, maar het lijkt er wel op dat
er een bepaald verband bestaat tussen transportatie en tegenargumenten.
Uit de pre-test kwam naar voren dat narratieve video’s hoger scoorden op begrijpelijkheid
dan niet-narratieve video’s. Daarom is in het hoofdexperiment begrijpelijkheid ook
meegenomen. Een 2 (narrativiteit) x 2 (argumentkwaliteit) variantie-analyse op begrijpelijkheid
liet echter geen significant hoofdeffect van narrativiteit zien (F (1, 258) < 1).
Wel bleek uit een 2 (narrativiteit) x 2 (argumentkwaliteit) variantie-analyse op extremiteit
een significant hoofdeffect van narrativiteit te bestaan (F (1, 258) = 11.71, p = .001). Mensen
vonden narratieve video’s (M = 4.88; SD = 1.48) extremer dan niet-narratieve video’s (M =
4.23; SD = 1.54). Er bestond geen hoofdeffect van argumentkwaliteit (F (1, 258) = 1.77, p =
.184). Wel trad er een significant interactie-effect op (F (1, 258) = 10.32, p = . 001). Een
additionele analyse liet zien dat dit effect alleen bij de niet-narratieve video’s optrad (F (1, 133)
= 10.56, p = .001). Mensen die niet-narratieve video’s zagen vonden de video’s van hoge
argumentkwaliteit minder extreem dan de video’s van lage argumentkwaliteit. Bij de narratieve
video’s trad geen significant effect op (F (1, 125) = 1.73, p = .190). Hoge en lage
argumentkwaliteit video’s werden als even extreem beoordeeld. In figuur 2 is weergeven hoe
de interactie eruit ziet.

Figuur 2

Interactie narrativiteit en argumentkwaliteit op extremiteit
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Conclusie
Deze scriptie had als doel om te onderzoeken in hoeverre een anti-vaccinatie Rabbit Hole
bijdraagt aan het overtuigingsproces om niet te vaccineren en wat de rol van narratieven
hierbinnen is. Gebleken is dat een reeks van anti-vaccinatieboodschappen ook zonder steeds
extremer te worden een sterke overtuigingskracht heeft. Het maakte namelijk niet uit of mensen
video’s binnen een Rabbit Hole zagen of een reeks video’s zonder oplopende extremiteit zagen.
Van elke reeks anti-vaccinatievideo’s was de attitude ten opzichte van vaccinatie na
blootstelling negatiever dan daarvoor.
Voor de intentie om te vaccineren werden geen significante effecten gevonden. Voor de
intentie om meer informatie over vaccinatie op te zoeken werd alleen een effect gevonden van
argumentkwaliteit. Bij video’s van hoge argumentkwaliteit hadden mensen een hogere intentie
om meer informatie op te zoeken dan bij video’s van lage argumentkwaliteit.
Binnen het overtuigingsproces van anti-vaccinatievideo’s lijkt de rol van narrativiteit
groot te zijn. Een reeks van narratieve video’s zorgde voor een negatievere attitude ten opzichte
van vaccinatie dan een reeks van niet-narratieve video’s. Argumentkwaliteit speelde bij deze
beïnvloeding geen rol. Alleen bij een niet-narratief Rabbit Hole zorgden video’s van hoge
argumentkwaliteit voor een negatievere attitude ten opzichte van vaccinatie dan video’s van
lage argumentkwaliteit. Bij een narratief Rabbit Hole maakte de sterkte van argumentkwaliteit
niet uit. Video’s van hoge en lage argumentkwaliteit zorgden beide voor een negatief effect op
de attitude ten opzichte van vaccinatie. Dit betekent dat mensen beïnvloed kunnen worden door
een narratieve video, zelfs wanneer de video van lage argumentkwaliteit is.
Het effect van narrativiteit is te verklaren door de mate van tegenargumenten. Er is
namelijk gebleken dat het effect van narrativiteit op attitude ten opzichte van vaccinatie
gemedieerd wordt door de mate van tegenargumenten. Wanneer mensen een Rabbit Hole van
anti-vaccinatievideo’s zien worden er minder tegenargumenten opgeroepen, wat zorgt voor een
negatievere attitude ten opzichte van vaccinatie.
Verwacht werd dat ook transportatie het effect van narrativiteit op attitude ten opzichte
van vaccinatie zou mediëren. Hiervoor werd niet een groot genoeg effect gevonden van
narrativiteit op transportatie. Het effect was net niet significant en kon dus niet verder
geïnterpreteerd worden. Toch geeft dit bijna significante effect een aanwijzing dat er
weldegelijk iets gebeurd. Er zal meer onderzoek nodig zijn om dit effect nader te onderzoeken.
Wellicht vindt er in toekomstig onderzoek wel een effect plaats, bijvoorbeeld door een grotere
steekproef te nemen of de manier van meten nog meer aan te passen op een reeks van video’s.
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Discussie
De algoritmes achter YouTube kunnen zorgen voor een onevenwichtige weerspiegeling van de
werkelijkheid (Boyd, 2019). Daardoor bestaat de mogelijkheid dat gebruikers in een Rabbit
Hole terechtkomen waarin dezelfde extreme overtuigingen steeds herhaald worden (Ribeiro et
al., 2020). Een gevaar hiervan is dat gebruikers de extreme overtuigingen uit deze video’s
overnemen. Volgens Das et al. (te verschijnen) zijn Rabbit Holes namelijk extreem overtuigend.
Daarom is in deze scriptie getoetst of mensen in een Rabbit Hole van anti-vaccinatievideo’s
een negatievere attitude ten opzichte van vaccinatie hebben dan mensen die antivaccinatievideo’s zagen welke niet opliepen in extremiteit.
Uit de resultaten bleek dat de attitude ten opzichte van vaccinatie, intentie om te
vaccineren en de intentie om meer informatie over vaccinatie op te zoeken niet verschilden
tussen de controlegroep en de mensen die een Rabbit Hole zagen. Een mogelijke verklaring
hiervoor is dat de manipulatie van extremiteit niet voldoende was. Uit de resultaten blijkt
namelijk dat de reeks video’s van de controlegroep als meest extreem werd beoordeeld, terwijl
de controlegroep juist was samengesteld uit video’s die in de pre-test met een lage extremiteit
waren beoordeeld. De tegenstrijdige resultaten uit de pre-test en het hoofdexperiment
impliceren dat de manipulatie van extremiteit niet eenduidig genoeg was.
In lijn met de resultaten uit het onderzoek van Das et al. (te verschijnen) werd gevonden
dat de attitude ten opzichte van vaccinatie na het bekijken van een Rabbit Hole met antivaccinatievideo’s negatiever werd. In het onderzoek van Das et al (te verschijnen) werd ook
gevonden dat alle participanten na het zien van een Rabbit Hole met anti-vaccinatievideo’s een
negatievere attitude ten opzichte van vaccinatie hadden dan daarvoor. Uit het huidige onderzoek
bleek dat het hierbij niet uitmaakt of mensen deze video’s zien binnen een Rabbit Hole of niet.
Bij elke groep waren de attitudes ten opzichte van vaccinatie negatiever na het zien van antivaccinatievideo’s. Alle participanten werden beïnvloed door anti-vaccinatievideo’s, maar het
effect was niet sterker bij de Rabbit Holes. Wellicht heeft dit te maken met de manipulatie van
extremiteit bij de controlegroep.
Om adequate uitspraken te mogen doen over een effect van Rabbit Holes is
vervolgonderzoek nodig. Aan te bevelen is om hierbij de focus op extremiteit te leggen.
Daarnaast is het verstandig om verschillende video’s te gebruiken tussen een Rabbit Hole en
niet Rabbit Hole. In dit onderzoek werd de controlegroep namelijk samengesteld met uit video’s
die ook in de Rabbit Holes gebruikt werden. Het kan zijn dat de controlegroep hierdoor niet
voldoende verschilde van de Rabbit Holes.
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De gevonden effecten van narrativiteit waren in lijn met eerder onderzoek van Murphy et
al. (2013) en Bekker et al. (2013). Narratieve Rabbit Holes bleken inderdaad overtuigender dan
niet-narratieve Rabbit Holes. Waar eerder onderzoek zich richtte op effecten van tekstuele
narratieven, is hetzelfde effect nu ook gevonden voor een reeks anti-vaccinatievideo’s. Deze
resultaten hebben grote maatschappelijke implicaties, omdat narratieven dus ook op een
negatieve manier invloed kunnen hebben op het overtuigingsproces van de mens. Zoals Shelby
en Ernst (2013) stelden, is hierin meer inzicht nodig om een effectieve pro-vaccinatiebeweging
op te zetten. Daarbij is het van belang dat YouTube op een verantwoorde manier omgaat met
zijn gebruikers en de content die geplaatst wordt.
Gebleken is dat argumentkwaliteit binnen een narratief lastig te manipuleren is. Uit de
resultaten van de pre-test bleek al dat de argumentkwaliteit van een narratieve video vaak hoger
ingeschat werd dan bij een niet-narratieve video. Ook binnen het hoofdexperiment is gebleken
dat narratieve video’s hoger ingeschat worden op argumentkwaliteit. Tussen de vooraf
gemaakte indeling op hoge en lage argumentkwaliteit werd bij de narratieve video’s zelfs geen
verschil in gerapporteerde argumentkwaliteit gevonden. Hiermee lijkt het erop dat mensen de
sterkte van argumentkwaliteit lastiger in kunnen schatten bij narratieve video’s dan bij nietnarratieve video’s.
Een verklaring hiervoor kan zijn dat narratieven op een andere manier verwerkt worden
dan niet-narratieven. In lijn met eerder onderzoek blijkt uit de resultaten namelijk dat
argumentkwaliteit geen rol speelt binnen het overtuigingsproces van narratieven (Slater &
Rouner, 2002; Lien & Chen, 2013). Zoals Slater en Rouner (2002) stellen met het Extended
ELM werkt het overtuigingsproces anders binnen narratieve communicatie. Bij het lezen of
bekijken van een narratief worden mensen namelijk getransporteerd naar de verhalenwereld.
Deze transportatie zorgt ervoor dat mensen geen aandacht meer hebben voor de
argumentkwaliteit. Zij zitten met hun gedachten geheel bij het verhaal en bij de personages uit
het verhaal. Ongeacht de argumentkwaliteit nemen mensen hierdoor standpunten en
overtuigingen van de personages over. Waar argumentkwaliteit bij niet-narratieven dus wel
belangrijk is, speelt het geen rol binnen de overtuigingskracht van narratieven.
Toch werd in het huidige onderzoek geen significant effect van transportatie gevonden.
Wel bleek de mate van tegenargumenten een mediator van het effect van narrativiteit op
attitude. Ook dit is in lijn met de voorgaand onderzoek (Green & Brock, 2000; Slater & Rouner,
2002). Een narratief zorgde voor minder tegenargumenten, wat weer zorgde voor een
negatievere attitude ten opzichte van vaccinatie. Hiermee kan een effect van narrativiteit toch
voor een deel verklaard worden door een andere verwerking van narratieven.
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Verklaring voor het niet vinden van een effect van transportatie kan zijn dat transportatie
anders werkt bij een reeks van video’s. Lien & Chen (2013) stellen bijvoorbeeld dat verhalende
afbeeldingen minder transportatie oproepen, omdat er minder mentale verbeelding nodig is om
het verhaal te begrijpen. Green et al. (2008) stellen daarentegen dat video’s wel een zekere mate
van transportatie kunnen oproepen. Omdat video’s minder mentale verbeelding oproepen is het
belangrijk dat de manier van meten aangepast wordt. Daarom is in het huidige onderzoek
transportatie gemeten door het gebruik van de Video Engagement Scale (Visser et al., 2016).
Deze schaal werd speciaal ontwikkeld voor het meten van betrokkenheid bij video’s.
Een andere verklaring is dat transportatie wellicht lastiger te meten is op basis van een
reeks video’s. Het effect in het huidige onderzoek was bijna significant. Voor een hogere
validiteit zou in vervolgonderzoek een meetinstrument ontworpen kunnen worden die
transportatie specifiek voor een reeks video’s meet. Wellicht wordt er in een toekomstig
onderzoek dan wel een effect van transportatie gevonden.
Opvallend was dat geen van de effecten ook op intentie zijn gevonden. Alleen bij de
intentie om meer informatie op te zoeken werd een effect van argumentkwaliteit gevonden.
Juist de mensen die video’s van hoge argumentkwaliteit zagen hadden een hogere intentie om
meer informatie op te zoeken.
Een verklaring voor het niet vinden van effecten op intentie is een eventueel sleeper effect.
Zoals Appel en Richter (2007) beargumenteren kan een effect op intentie na het lezen van een
fictief verhaal sterker worden, of pas optreden als hier tijd overheen gaat. De verklaring die zij
hiervoor geven is dat mensen ervan uit gaan dat een fictief verhaal niet gebaseerd is op
waarheidsgetrouwe informatie. Daarom worden de argumenten en overtuigingen uit fictie niet
direct overgenomen door de lezer. Maar wanneer hier tijd overheen gaat, nemen mensen de
argumenten toch mee in het dagelijks leven en kunnen attitudes en intenties later toch
veranderen. Daarom zou het voor vervolgonderzoek erg interessant zijn om ook de effecten op
langere termijn te onderzoeken.
Beperkingen huidig onderzoek
Het huidige onderzoek heeft een aantal beperkingen. Zo werden de effecten alleen direct na
blootstelling gemeten. Het kan waardevol zijn om een effectmeting te herhalen na een aantal
weken. Hiermee kunnen eventuele veranderingen in effecten gemeten worden en kan de sterkte
van een effect gemeten worden. Dit is in het huidige onderzoek nog niet meegenomen, omdat
de prioriteit eerst lag op het vinden van effecten van narrativiteit.
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Daarnaast waren de gebruikte items van de attitude voor- en nameting niet geheel gelijk
aan elkaar. De attitude voormeting bestond uit twee items, waar de attitude nameting uit zes
items bestond. Uiteindelijk bleken de items van de attitude voormeting niet voldoende te
correleren, waardoor alleen het item: ‘ik voel mij veilig na vaccinatie’ is gebruikt als attitude
voormeting. Voor een hogere interne validiteit is aan te bevelen om in toekomstig onderzoek
voor beide attitude metingen dezelfde items te gebruiken.
Alle variabelen zijn wel gemeten door middel van eerder geteste schalen. Deze
instrumentatie zorgt voor een valide onderzoek waarbij de items ook daadwerkelijk meten wat
gemeten dient te worden. Om deze redenen is ervoor gekozen om niet nogmaals voor alle
schalen een factoranalyse uit te voeren.
Een andere beperking van het onderzoek is dat de valentie van de video’s niet is
meegenomen. Zoals eerder genoemd bleek uit het onderzoek van Das et al. (te verschijnen) dat
een Rabbit Hole van anti-vaccinatievideo’s altijd zorgde voor een negatievere attitude ten
opzichte van vaccinatie, ongeacht de valentie van eerder bekeken video’s. Het zou erg
interessant zijn om te onderzoeken of het vooraf bekijken van narratieve pro-vaccinatievideo’s
wel invloed heeft op het effect van een anti-vaccinatie Rabbit Hole. Wanneer een positief effect
van narratieve pro-vaccinatievideo’s sterker is dan het negatieve effect van antivaccinatievideo’s zou dit een sterk middel kunnen zijn om in te zetten als tegenbeweging.
Tot slot bleek uit de pre-test dat participanten video 7 lastig te begrijpen vonden. In deze
video is een presentator aan het woord die Engels spreekt met een sterk Indiaas accent.
Uiteindelijk is deze video wel meegenomen in het hoofdexperiment. Voor een betere
begrijpelijkheid is er Engelse ondertiteling aan toegevoegd. In het hoofdexperiment bleek geen
verschil in begrijpelijkheid te bestaan tussen de condities. Daarmee wordt verwacht dat de
begrijpelijkheid van video 7 geen invloed heeft gehad op de resultaten van het experiment.
Aanbevelingen vervolgonderzoek
Een aanbeveling voor vervolgonderzoek is om de effecten op langere termijn onderzoeken.
Wellicht worden er op de langere termijn namelijk wel effecten op intentie gevonden of nemen
de attitude effecten juist af in sterkte. Door effecten op langere termijn te onderzoeken kan er
meer inzicht verkregen worden in wat deze effecten betekenen en hoe deze zich ontwikkelen
op de langere termijn. Vooral voor maatschappelijke implicaties is dit erg nuttig.
Bij een vervolgonderzoek naar langere termijn effecten zou het waardevol kunnen zijn
om het daadwerkelijke gedrag te meten. Dit kan bijvoorbeeld door een onderzoek over
vaccinatienarratieven uit te voeren op ouders waarbij vaccinaties voor hun kinderen nog op de
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planning staan. Ethisch gezien is dit echter een lastige kwestie. Het is namelijk erg bedenkelijk
om ouders vlak voordat zij een keuze moeten maken om te vaccineren nog onjuiste informatie
in de vorm van anti-vaccinatienarratieven voor te leggen.
Toch is het zeer interessant om ook daadwerkelijk gedrag te meten. Een narratief kan
namelijk een sociaal script geven (Bandura, 1986; Moye-Gusé et al., 2011). Dit is vooral
onderzocht in de context van entertainment-education. Mensen modelleren gedrag van anderen
(Bandura, 1986). Wanneer personage uit een verhaal een gedragsvoorbeeld geeft, kan dit een
handelingsperspectief bieden. Iemand die niet de intentie heeft om het gedrag uit te voeren kan
dit gedrag hierna wel uitvoeren, omdat diegene nu weet hoe hij dit kan doen. Door dit social
script kan de kijker het gedrag zelfs onbewust overnemen (Moyé-Guse et al., 2011).
Ook bij vaccinatienarratieven zou dit kunnen optreden. Wanneer iemand twijfelt over zijn
keuze om te vaccineren en ziet hoe andere ouders hun kinderen niet laten vaccineren kan het
zijn dat zij dit gedrag overnemen, ondanks dat zij niet de intentie hiertoe hebben. Daarom is het
belangrijk dat de pro-vaccinatiebeweging het juiste voorbeeld geeft en zorgt dat mensen zien
hoe je je kind kan laten vaccineren en welke overtuigingen hierbij spelen.
Om deze redenen is het aan te bevelen om vervolgonderzoek te doen met pro-vaccinatie
Rabbit Holes. Wanneer een gebruiker op YouTube een pro-vaccinatievideo ziet, wordt vaak
eenzelfde soort video’s opnieuw aanbevolen (Abul-Fottouh et al., 2020; Ledwich & Zaitsev,
2020). Dit betekent dat een Rabbit Hole ook kan voorkomen met pro-vaccinatievideo’s. Het
zou zinvol zijn om ook effecten van narrativiteit en argumentkwaliteit te onderzoeken in de
context van een pro-vaccinatie Rabbit Hole. Met deze resultaten zal een provaccinatiebeweging effectiever samengesteld kunnen worden.
Eerder onderzoek wijst al uit dat pro-vaccinatievideo’s minder effectief zijn wanneer deze
door instanties ontwikkeld zijn (Abul-Fottouh et al., 2020). Daarnaast stelden Slater & Rouner
(2002) dat een effect van narrativiteit verminderd wordt wanneer een verhaal overduidelijk
persuasief is. Wanneer iemand merkt dat een narratief persuasief bedoeld is, zou diegene alsnog
gaan letten op de argumentkwaliteit. Het overtuigingsproces zal dan eerder via de centrale of
perifere route lopen, in plaats van via transportatie. Het is dus belangrijk om provaccinatievideo’s te maken die aanvankelijk de functie hebben om te amuseren, waarbij deze
niet gemaakt zijn door instanties.
Tot slot is het aan te bevelen om ook vervolgonderzoek uit te voeren voor andere sociale
media platformen. Uit onderzoek op Twitter bleek bijvoorbeeld dat discussies over vaccineren
bijna altijd pro- of anti-vaccinatie zijn en dat gebruikers uit deze twee groepen nauwelijks met
elkaar communiceren (Sullivan et al., 2020). Dit impliceert dat echo chambers ook voorkomen
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op Twitter. Daarnaast bleek uit onderzoek onder HPV-vaccinatieberichten op Instagram dat er
meer pro-vaccinatie (56%) waren dan anti-vaccinatie, maar dat anti-vaccinatieberichten vaker
een persoonlijk narratief bevatten (Massey et al., 2020). Onderzoek van Guidry, Carlyle,
Messner en Jin (2015) liet zien dat er op Pinterest juist meer anti- dan provaccinatieboodschappen zijn. Ook hier bleken anti-vaccinatieboodschappen vaker opgebouwd
te zijn met een narratieve structuur. Vervolgonderzoek is nodig om achter te komen hoe het
overtuigingsproces via deze platformen werkt en wat de rol van narratieven hierbij is.
Slotwoord
Uit dit onderzoek blijkt dat narratieven een belangrijke rol spelen binnen het overtuigingsproces
van anti-vaccinatievideo’s. Het lijkt erop dat het effect van narrativiteit zelfs zo groot is dat de
sterkte van argumenten er niet toe doet. Vervolgonderzoek met daarbij de focus op langere
termijn effecten en effecten van daadwerkelijk gedrag zal moeten uitwijzen in hoeverre een
narratieve pro-vaccinatiebeweging effectief kan zijn in de bestrijding van antivaccinatievideo’s. Voor een het creëren van een optimale pro-vaccinatiebeweging is het ook
aan te bevelen om onderzoek uit te voeren op andere sociale media platformen.
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Bijlage 1. Frames YouTube omgeving
Voor alle eerste video’s:

Voor alle tweede video’s:
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Voor alle derde video’s:

Voor alle vierde video’s:
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Bijlage 2. Vragenlijst pre-test
Beste deelnemer,
Fijn dat u mee wilt doen met dit onderzoek. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de
Radboud Universiteit. In de vragenlijst krijgt u vier video’s te zien over het onderwerp
vaccinatie. Voordat u aan de vragenlijst begint, is het van belang dat u in zich in een rustige
omgeving bevindt waarin het geluid van de video's gemakkelijk te verstaan is. De video's zijn
Nederlands of Engels gesproken. Nadat u een video bekeken heeft, dient u een aantal vragen te
beantwoorden over de video. Vervolgens krijgt u de volgende video te zien en dient u opnieuw
vragen te beantwoorden, tot u alle vier de video’s heeft bekeken en de daarbij behorende vragen
heeft beantwoord. Beantwoord alle vragen zo eerlijk mogelijk, er zijn geen foute antwoorden.
De vragenlijst duurt maximaal 20 minuten. U kunt op elk moment stoppen met de vragenlijst.
Uw gegevens worden anoniem behandeld. Voor vragen of opmerkingen naar aanleiding van de
vragenlijst kunt u mailen naar m.tewitt@student.ru.nl of eline.devalk@student.ru.nl. Dit
onderzoek is goedgekeurd door de Ethische Toetsingscommissie Geesteswetenschappen van
de Radboud Universiteit (ETC-GW nummer 2020-1006).
Om mee te kunnen doen aan de vragenlijst dient u minimaal 18 jaar oud te zijn en zowel de
Nederlandse en Engelse taal te kunnen begrijpen. Door op ‘Ik ga akkoord’ te drukken, start u
de vragenlijst en gaat u ermee akkoord dat u bovenstaande informatie gelezen heeft en dat uw
antwoorden gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek.
Als u niet mee wilt doen aan het onderzoek of niet aan de voorwaarden voldoet, kunt u op de
knop ‘Ik wil niet meedoen’ klikken.
*blootstelling aan video 1*
Beantwoord de volgende stellingen:
1. Toen ik de video bekeek was ik me goed bewust van wat er in mijn omgeving
gebeurde
(1= helemaal niet, 7 = helemaal wel)
2. De video wekte emotie in mij op
(1= helemaal niet, 7 = helemaal wel)
3. Toen ik de video bekeek waren mijn gedachten geheel bij de video
(1= helemaal niet, 7 = helemaal wel)
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Beantwoord de volgende vragen:
-

In hoeverre vond u de video levendig?
(1 = helemaal niet levendig, 7 = heel levendig)

-

In hoeverre berust de video volgens u op feiten?
(1 = helemaal geen feiten, 7 = veel feiten)

-

In hoeverre vond u de gevolgen van vaccinatie in de video onwenselijk?
(1 = helemaal niet onwenselijk, 10 = heel onwenselijk).

-

In hoeverre denkt u dat de genoemde gevolgen van vaccinatie in de video
waarschijnlijk zijn?
(1 = Onwaarschijnlijk, 7 = Waarschijnlijk)

-

In hoeverre vond u de video overtuigend?
(1 = helemaal niet overtuigend, 7 = heel overtuigend)

-

In hoeverre beoordeelt u de video als extreem?
(1 = helemaal niet extreem, 7 = heel extreem)

-

In hoeverre wekte de video angst bij u op?
(1 = geen angst, 7 = veel angst)

-

In hoeverre vond u de video inhoudelijk lastig te volgen?
(1 = helemaal niet, 7 = helemaal wel)

-

Wat vond u van de beeldkwaliteit van de video?
(1 = zeer slecht, 7 = zeer goed)

*Bovenstaande vragen werden na elke video beantwoord (4x in totaal)*
Disclaimer
U heeft net een aantal anti-vaccinatievideo’s beoordeeld. Deze vragenlijst is bedoeld voor
wetenschappelijk onderzoek en is niet bedoeld om uw mening omtrent vaccinatie te
beïnvloeden. De Radboud universiteit staat niet achter de inhoud zoals deze in de video’s
gepresenteerd wordt. In 2019 hebben Nederlandse ouders in 93,6% van de gevallen hun kind
laten vaccineren met het BMR-vaccin*. De vaccinatiegraad is in dat jaar in zijn geheel gestegen.
Voor

meer

informatie

omtrent

vaccinatie,

verwijzen

wij

u

graag

naar

het

Rijksvaccinatieprogramma. Bijwerkingen van vaccinaties worden in Nederland geregistreerd
door het onafhankelijke Bijwerkingencentrum Lareb.
❏ Ik heb deze informatie gelezen en ik begrijp dat deze video’s niet wetenschappelijk
gefundeerd zijn.
*bron: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/vaccinaties/
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Bijlage 3. Gemiddeldes en standaarddeviaties per video van de pre-test
Tabel 3. Niet-narratieve hoge argumentkwaliteit conditie (NNHAK)
Video
1
2
3
4
5
6
7
8

AK
6.22
5.87
5.87
5.34
5.59
5.09
5.52
6.32

Transp
4.81
4.41
3.97
4.67
4.50
4.50
4.55
4.27

Begrijp
2.87
1.96
3.65
2.57
3.05
2.86
2.27
3.14

Kwaliteit
5.74
5.87
5.52
5.83
5.00
5.45
5.68
5.86

Extreem
4.17
3.17
3.35
4.13
4.86
3.45
3.91
2.86

Angst
3.39
2.78
2.74
2.70
3.27
3.05
2.91
3.41

Levend
4.74
4.74
4.70
4.13
5.23
4.50
4.59
4.09

Feit
4.52
5.09
4.39
4.52
3.68
4.45
4.64
4.73

Overt
4.48
4.13
4.13
4.22
3.68
4.27
4.14
4.91

Levend
4.13
3.87
4.71
4.29
3.62
4.06
4.37
4.56

Feit
4.25
4.46
2.63
3.38
4.31
5.06
4.88
5.31

Overt
3.88
4.25
2.92
3.63
4.56
5.13
4.12
5.38

Levend
5.23
4.91
4.27
5.36
5.33
4.48
5.11
3.56

Feit
4.73
4.59
4.23
4.77
4.81
4.78
4.67
3.93

Overt
5.18
4.55
4.18
5.23
5.19
4.67
5.07
3.78

Levend
4.64
3.64
4.64
4.21
5.13
5.06
3.63
4.69

Feit
4.93
3.93
4.50
4.50
5.19
4.44
4.06
4.63

Overt
5.29
3.50
4.64
4.71
4.63
4.06
3.81
5.00

Tabel 4. Niet-narratieve lage argumentkwaliteit conditie (NNLAK)
Video
1
2
3
4
5
6
7
8

AK
4.98
6.52
4.77
4.33
6.03
6.75
5.75
6.22

Transp
4.25
4.56
4.47
4.39
3.90
6.98
4.10
1.23

Begrijp
3.21
3.62
2.29
2.29
2.81
3.00
4.81
3.00

Kwaliteit
5.13
4.79
5.92
5.88
3.63
5.19
5.13
5.50

Extreem
3.42
4.21
3.96
4.29
3.69
3.69
3.50
3.25

Angst
3.04
3.92
2.42
2.46
3.06
4.06
3.19
3.19

Tabel 5. Narratieve hoge argumentkwaliteit conditie (WNHAK)
Video
1
2
3
4
5
6
7
8

AK
6.68
6.36
5.84
6.70
7.52
6.44
6.89
6.39

Transp
5.23
4.67
4.18
4.95
5.25
4.41
4.85
4.06

Begrijp
2.09
2.95
3.00
1.91
1.48
1.78
1.70
2.11

Kwaliteit
5.82
5.41
5.27
5.23
5.89
6.22
5.70
5.78

Extreem
5.14
4.32
3.77
4.05
4.81
3.48
3.81
2.93

Angst
4.32
4.05
3.32
4.27
4.15
3.22
3.59
2.56

Tabel 6. Narratieve lage argumentkwaliteit conditie (WNLAK)
Video
1
2
3
4
5
6
7
8

AK
7.39
5.82
7.00
6.82
6.75
5.65
5.88
6.16

Transp
4.43
3.83
4.52
4.76
5.02
4.63
4.21
4.29

Begrijp
2.93
3.21
2.57
2.71
2.75
2.56
2.50
2.06

Kwaliteit
4.43
5.64
6.14
4.29
5.69
5.13
5.31
5.36

Extreem
4.14
4.71
3.71
3.79
5.19
4.94
4.69
3.31

Angst
3.64
3.00
3.43
3.07
3.50
2.87
2.81
2.69
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Bijlage 4. Titels en link van de video’s uit het hoofdexperiment
Conditie 1: (NNHAK) non-narratief + hoge argumentkwaliteit (10 min 26 sec) (626 sec)
NNHAK8: 4 problems with the COVID vaccine we don't want to see (3:21)
https://www.youtube.com/watch?v=ZA8eamsRtIc&ab_channel=Dr.SuneelDhandMedStoicLifestyleMedicine
NNHAK2: Veel klachten na HPV vaccinaties – KOFFIETIJD (1:33)
https://www.youtube.com/watch?v=brAqZx3d_Cw&ab_channel=RTL
NNHAK3: Hundreds of Colombian girls hospitalized after vaccination (2:59)
https://www.youtube.com/watch?v=1307z5xltrU&list=PLTR8Lit10o22kMJM7kr81ivsQ7yKEOoh&index=3
NNHAK1: Hoe je reacties op vaccins kunt herkennen (2:33)
https://www.youtube.com/watch?v=OPVqj59lxJA&list=PLTR8Lit10o22kMJM7kr81ivsQ7yKEOoh&ab_channel=StichtingVaccinvrij

Conditie 2: (NNLAK) non-narratief + lage argumentkwaliteit (337 sec) 5 min 37 sec
NNLAK1: Palm Beach County nurse says she will 'absolutely not' get coronavirus vaccine (tot
0:54) https://www.youtube.com/watch?v=vaJNP84xlRI&ab_channel=WPTVNews-

FLPalmBeachesandTreasureCoast
NNLAK7: Israel: Over 12,000 people test positive for COVID-19 after receiving Pfizer
vaccine (1:54) https://www.youtube.com/watch?v=fo9htB_kXxA&ab_channel=WION
NNLAK3: Waarom zijn VACCINATIEWEIGERAARS tegen een mogelijk corona-vaccin?
(tot 1:12) https://www.youtube.com/watch?v=ZLkkf7p6iI4&ab_channel=NTR

NNLAK4: Kind bewust niet inenten (1:37)
https://www.youtube.com/watch?v=0qpmrxJEw88&ab_channel=OmroepGelderland

Conditie 3: (WNHAK) wel narratief + hoge argumentkwaliteit (684 sec) (11 min 24 sec)
WNHAK7: Vaxxed: Van cover-up naar Catastrofe (34:44-37:16)
https://www.youtube.com/watch?v=sdlY7htD7Aw
WNHAK4: Een Vandaag - Freek Hagoort (tot 2:57)
https://www.youtube.com/watch?v=BDe6LdC1NK4&ab_channel=DeGezondePatient
WNHAK5: Vaccins voor zwangeren niet getest (tot 2:05)
https://www.youtube.com/watch?v=W1SKZTNN-co&ab_channel=StichtingVaccinvrij
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WNHAK1: Beste moeder… (tot 3:50)
https://www.youtube.com/watch?v=NkVMRiVYD2w&list=PLTR8Lit10o22kMJM7kr81ivsQ7yKEOoh&index=6&ab_channel=StichtingVaccinvrij

Conditie 4: (WNLAK) wel narratief + lage argumentkwaliteit (595 sec) (9 min 50 sec)
WNLAK8: Many experience fatigue, fever, body aches after receiving second dose of Covid19 vaccine (tot 1:16)
https://www.youtube.com/watch?v=jtNX6WCyUWo&ab_channel=CNBCTelevision
WNLAK7: Farmaceut en dokter met drie kinderen met vaccinschade (0:40-4:41)
https://www.youtube.com/watch?v=WtnQEHkQbCo&ab_channel=StichtingVaccinvrij
WNLAK2: Laten we niet liegen over de gevaren van vaccinatie (0:48-3:38)
https://www.youtube.com/watch?v=-rD6knhK8I4&ab_channel=CafeWeltschmerz
WNLAK6: Sisters sue over hpv vaccine (tot 1:50)
https://www.youtube.com/watch?v=LVsssaKyFiY

Controle conditie: NNLAK1, WNHAK7, NNHAK3, WNLAK8 (461 sec) (7 min 41 sec)
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Bijlage 5. Vragenlijst experiment
Beste deelnemer,
Fijn dat u mee wilt doen met dit onderzoek. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de
Radboud Universiteit.
Voor dit onderzoek wordt u willekeurig toegewezen aan een van de drie onderwerpen die in dit
onderzoek centraal staan: klimaatverandering, vaccinatie en de CoronaMelder app. Over het
aan u toegewezen onderwerp wordt eerst een aantal vragen gesteld. Daarna krijgt u vier video’s
over dit onderwerp te zien. Na het bekijken van de video’s wordt opnieuw een aantal vragen
gesteld. Het onderzoek inclusief vragenlijst duurt maximaal 20 minuten.
Het is belangrijk dat u goed oplet tijdens het bekijken van de video’s. Daarom is het aan te
bevelen om alleen aan het onderzoek mee te doen als u zich in een rustige omgeving bevindt
waarin het geluid van de video’s gemakkelijk te verstaan is. De video’s zijn Nederlands of
Engels gesproken.
Wij vragen u om de vragen naar waarheid in te vullen. Er zijn geen vragen goed of fout, probeer
ze zo eerlijk mogelijk te beantwoorden. U kunt op elk moment stoppen met de vragenlijst.
Uw gegevens worden anoniem behandeld. Voor vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit
onderzoek kunt u mailen naar m.tewitt@student.ru.nl of eline.devalk@student.ru.nl. Het
onderzoek is goedgekeurd door de Ethische Toetsingscommissie Geesteswetenschappen van
de Radboud Universiteit (ETC-GW nummer 2020-1006).
Door te klikken op de knop ‘ik ga akkoord’ geeft u aan dat u:
-

De Nederlandse en Engelse taal goed kan begrijpen

-

De vragen naar waarheid invult

-

Zich in een rustige omgeving bevindt waar geluid van video’s goed te verstaan is

-

Minimaal 18 jaar oud bent

-

Vrijwillig meedoet aan dit onderzoek

-

Bovenstaande informatie gelezen heeft

Als u niet mee wilt doen aan het onderzoek of niet aan de voorwaarden voldoet, kunt u op de
knop ‘Ik wil niet meedoen’ klikken.
Attitude voormeting
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1. Ik voel me veilig na vaccinatie
Zeer mee oneens 1 2 3 4 5 6 7 Zeer mee eens
2. Hoewel de meeste vaccins veilig lijken te zijn, kunnen er problemen zijn die we nog
niet hebben ontdekt
Zeer mee oneens 1 2 3 4 5 6 7 Zeer mee eens
Kennis over vaccinatie (Zingg en Siegrist, 2012)
1. Vaccins zijn overbodig omdat ziekten kunnen worden behandeld (met antibiotica)
Waar - niet waar - weet ik niet
2. Zonder breed toegepaste vaccinatieprogramma’s zouden de pokken nog steeds bestaan
Waar - niet waar - weet ik niet
3. De werkzaamheid van vaccins is bewezen
Waar - niet waar - weet ik niet
4. Ziekten zoals autisme, multiple sclerose en diabetes kunnen worden veroorzaakt door
vaccinaties
Waar - niet waar - weet ik niet
5. Veel vaccinaties worden te vroeg toegediend, zodat het eigen immuunsysteem van het
lichaam geen mogelijkheid heeft om zich te ontwikkelen
Waar - niet waar - weet ik niet
6. De doses van de chemische stoffen die in vaccins worden gebruikt, zijn niet gevaarlijk
voor mensen
Waar - niet waar - weet ik niet
7. Vaccinaties verhogen het optreden van allergieën
Waar - niet waar - weet ik niet
Need for cognition Verkorte schaal 6 items (Lins de Holanda Coelho, Hanel, & Wolf, 2018).
Vertaling schaal (Pieters, Verplanken & Modde, 1987).
1. Als ik moet kiezen heb ik liever een ingewikkeld dan een simpel probleem
Helemaal niet kenmerkend voor mij 1 2 3 4 5 Helemaal wel kenmerkend voor mij
1. Ik ben graag verantwoordelijk voor een situatie waarin veel nagedacht moet worden.
Helemaal niet kenmerkend voor mij 1 2 3 4 5 Helemaal wel kenmerkend voor mij
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2. Nadenken is niet wat ik onder plezier versta. (R)
Helemaal niet kenmerkend voor mij 1 2 3 4 5 Helemaal wel kenmerkend voor mij
3. Ik doe liever iets waarbij weinig nagedacht hoeft te worden dan iets waarbij mijn
denkvermogen zeker op de proef wordt gesteld. (R)
Helemaal niet kenmerkend voor mij 1 2 3 4 5 Helemaal wel kenmerkend voor mij
4. Ik geniet echt van een taak waarbij men met nieuwe oplossingen voor problemen moet
komen.
Helemaal niet kenmerkend voor mij 1 2 3 4 5 Helemaal wel kenmerkend voor mij
5. Ik heb liever een taak die intellectueel, moeilijk en belangrijk is, dan een taak die
enigszins belangrijk is, maar waarbij je niet veel hoeft na te denken.
Helemaal niet kenmerkend voor mij 1 2 3 4 5 Helemaal wel kenmerkend voor mij
*Blootstelling Rabbit Hole of controlegroep*
Perceptie publieke opinie
1. Hoeveel procent van de Nederlandse bevolking is volgens u anti-vaccinatie?
0% - 100%
Attitude ten aanzien van vaccinatie (Martin en Petrie, 2017). Zelf ingekort, 2 dimensies
gekozen en van een 6- naar 7-punts Likertschaal veranderd.
1. Ik voel me veilig na vaccinatie.
Zeer mee oneens 1 2 3 4 5 6 7 Zeer mee eens
2. Ik kan vertrouwen op vaccins om ernstige infectieziekten te stoppen.
Zeer mee oneens 1 2 3 4 5 6 7 Zeer mee eens
3. Ik voel me beschermd na het vaccineren.
Zeer mee oneens 1 2 3 4 5 6 7 Zeer mee eens
4. Hoewel de meeste vaccins veilig lijken te zijn, kunnen er problemen zijn die we nog
niet hebben ontdekt.
Zeer mee oneens 1 2 3 4 5 6 7 Zeer mee eens
5. Vaccins kunnen onvoorziene problemen veroorzaken bij kinderen.
Zeer mee oneens 1 2 3 4 5 6 7 Zeer mee eens
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6. Ik maak me zorgen over de onbekende effecten van vaccins in de toekomst.
Zeer mee oneens 1 2 3 4 5 6 7 Zeer mee eens
Gedragsintentie ten aanzien van vaccinatie (Paul, Steptoe & Fancourt, 2021)
1. Heeft u al een oproep gehad om u te laten vaccineren tegen COVID-19?
Ja – Nee
2. Vraag 1 beantwoord met ‘ja’ -> Heeft u hier gehoor aan gegeven? (of bent u dit van
plan?)
Ja – Nee
3. Vraag 1 beantwoord met ‘nee’ -> Hoe waarschijnijk is het dat u zich laat vaccineren
tegen COVID-19?
0% - 100 %
Intentie om meer informatie op te zoeken
1. Hoe waarschijnlijk is het dat u meer informatie op gaat zoeken over de voor- en
nadelen ten aanzien van het COVID-19 vaccin?
0% - 100%
Transportatie/ Video Engagement (Visser et al., 2016). 2 items van 3 dimensies gekozen,
zelf vertaald.
1. Tijdens het bekijken van de reeks video’s waren mijn gedachten geheel bij de video’s.
Zeer mee oneens 1 2 3 4 5 6 7 Zeer mee eens
2. Toen de reeks video’s ten einde kwam had ik het gevoel alsof ik terug in de echte
wereld kwam.
Zeer mee oneens 1 2 3 4 5 6 7 Zeer mee eens
3. De reeks video’s wekte emotie in mij op.
Zeer mee oneens 1 2 3 4 5 6 7 Zeer mee eens
4. Tijdens het bekijken van de reeks video’s was ik met mijn gedachten in de wereld van
de video’s.
Zeer mee oneens 1 2 3 4 5 6 7 Zeer mee eens
5. De video’s raakten me.
Zeer mee oneens 1 2 3 4 5 6 7 Zeer mee eens
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6. Tijdens het bekijken van de reeks video’s was ik mij goed bewust van de omgeving
om mij heen.
Zeer mee oneens 1 2 3 4 5 6 7 Zeer mee eens
Mate van tegenargumenten
Vraag 1 uit Moyer-Gusé, Chung & Jain (2011).
Vraag 2 uit Bilandzic & Busselle (2013).
1. Soms wilde ik een tegenargument geven als reactie op wat ik zag.
Zeer mee oneens 1 2 3 4 5 6 7 Zeer mee eens
2. Schrijf de gedachten op die u had tijdens het bekijken van de reeks video’s:
Mogelijke mediatoren
In hoeverre vond u de video’s:
Goed te begrijpen

1234567

Gebaseerd op feiten

1234567

Extreem

1234567

Argumentkwaliteit
1. In hoeverre vond u de gevolgen van vaccinatie in de video’s onwenselijk?
Helemaal niet onwenselijk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Heel onwenselijk
2. In hoeverre denkt u dat de genoemde gevolgen van vaccinatie in de video
waarschijnlijk zijn?
Helemaal niet waarschijnlijk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Heel waarschijnlijk
3. Welke gegeven argumenten kunt u zich nog herinneren uit de video’s die u gezien
heeft? Benoem alle argumenten
Gebruik YouTube
Hoeveel uur per week maakt u gemiddeld gebruik van YouTube?
-

0 tot 1 uur per week

-

1 tot 2 uur per week

-

2 tot 3 uur per week

-

3 tot 4 uur per week

-

4 tot 5 uur per week
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-

5 tot 6 uur per week

-

6 tot 7 uur per week

-

Meer dan 7 uur per week

-

Ik maak geen gebruik van YouTube

Demografische gegevens
Wat is uw geslacht?
-

Man

-

Vrouw

-

Neutraal

Wat is uw leeftijd?
Wat is uw hoogst genoten opleiding?
-

Geen onderwijs, basisonderwijs/lagere school

-

VMBO

-

HAVO/VWO

-

HBO/Hogeschool

-

Universiteit - Bachelor

-

Universiteit - Master

Disclaimer
Deze vragenlijst is bedoeld voor wetenschappelijk onderzoek en is niet bedoeld om uw mening
omtrent vaccinatie te beïnvloeden. De Radboud universiteit staat niet achter de inhoud zoals
deze in de video’s gepresenteerd wordt. In 2019 hebben Nederlandse ouders in 93,6% van de
gevallen hun kind laten vaccineren met het BMR-vaccin*. De vaccinatiegraad is in dat jaar in
zijn geheel gestegen. Voor meer informatie omtrent vaccinatie, verwijzen wij u graag naar het
Rijksvaccinatieprogramma. Bijwerkingen van vaccinaties worden in Nederland geregistreerd
door het onafhankelijke Bijwerkingencentrum Lareb.
❏ Ik heb deze informatie gelezen en ik begrijp dat deze video’s niet wetenschappelijk
gefundeerd zijn.
*bron: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/vaccinaties/
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