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Samenvatting
Het doel van dit onderzoek was om te onderzoeken in hoeverre humor de
overtuigingskracht van een bedreigende gezondheidsboodschap kan vergroten. De
verwachting was dat een gezondheidsboodschap met een lage dreiging een grotere
overtuigingskracht heeft dan een gezondheidsboodschap met een hoge dreiging, maar
wanneer er humor aan de boodschap wordt toegevoegd de gezondheidsboodschap met de
hoge dreiging een grotere overtuigingskracht heeft dan de gezondheidsboodschap met de
de lage dreiging. Er zijn vier bedreigende gezondheidsboodschappen in de vorm van een
folder ontworpen. De folder had of een lage dreiging of een hoge dreiging en in de folder
was of wel of geen humor aanwezig. Er is een experiment uitgevoerd in de vorm van een
online vragenlijst waarin de proefpersonen willekeurig één van de vier folders kregen te
zien. De vragenlijst is ingevuld door 141 proefpersonen. De resultaten laten zien dat de
gestelde hypothese niet bevestigd kan worden. Bij de folders zonder humor was er geen
verschil in de mate van overtuigingskracht tussen de folder met lage dreiging en de folder
met de hoge dreiging. Bij de folders met humor was de folder met de lage bedreiging tegen
verwachting in overtuigender dan de folder met de hoge dreiging. Humor vergroot dus de
overtuigingskracht van een bedreigende gezondheidsboodschap maar alleen in geval van
een lage dreiging.
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Inleiding
Aanleiding
Een groot deel van de Nederlandse bevolking beweegt te weinig. Maar liefst 38% van de
Nederlanders voldoet niet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) (TNO, 2014).
Het niet voldoen aan de NNGB kan veel schadelijke gevolgen hebben voor de gezondheid. Te
weinig beweging vergroot de kans op verschillende soorten kanker, coronaire hartziekten,
diabetes en een depressie (Stichting Nationaal Fonds Tegen kanker, 2011; RIVM, 2014a).
Daarnaast blijkt uit onderzoek dat als iedereen in Nederland voldoende zou bewegen
mannen gemiddeld 0,7 jaar langer zouden leven en vrouwen gemiddeld 1,2 jaar (RIVM,
2012). Naast het feit dat het voor de samenleving fijn is als iedereen in goede gezondheid is,
draagt te weinig beweging ook bij aan de kosten voor de gezondheidszorg in Nederland. De
gezondheidszorg kost de Nederlandse overheid jaarlijks miljarden euro’s en deze kosten
blijven alleen maar stijgen (RIVM, 2012). Om Nederlanders gezonder te laten leven en om de
kosten aan de gezondheidszorg terug te dringen is het belangrijk dat de Nederlandse
bevolking meer gaat bewegen.
De Nederlandse overheid onderneemt verschillende acties om de gezondheid in
Nederland te verbeteren. Zo probeert de overheid mensen aan te sporen tot een gezondere
leefstijl via gezondheidscommunicatie. Gezondheidscommunicatie bevat vaak informatie die
mensen wijst op de negatieve gevolgen en risico’s van het ongezonde gedrag (Das, 2012).
Een goed voorbeeld hiervan zijn de Nederlandse sigarettenpakjes die bedrukt zijn met
teksten als: ‘Roken is dodelijk’ en ‘Roken veroorzaakt dodelijke longkanker’. Mensen bewust
maken van de negatieve gevolgen van hun gedrag zou er vervolgens voor moeten zorgen dat
mensen het risico gedrag niet langer meer uit willen voeren en hun gedrag veranderen in het
gezonde gedrag (Hoeken, Hornikx & Hustinx, 2012). In de meeste gevallen leiden deze
gezondheidsboodschappen echter niet tot een gedragsverandering. Ze roepen juist eerder
defensieve reacties op bij de ontvanger omdat ze als bedreigend worden ervaren (Das,
2012). De ontvanger ontkent of ontwijkt bijvoorbeeld de boodschap waardoor de informatie
in de boodschap niet goed wordt verwerkt en de ontvanger dus ook niet overtuigd raakt van
de boodschap. Hierdoor zal er minder snel gedragsverandering plaats vinden (Van ‘t Riet &
Ruiter, 2011). Het is dus belangrijk dat er gezocht wordt naar een manier om effectief te
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communiceren over gezondheidsrisico’s zonder dat daarbij defensieve reacties optreden. In
dit onderzoek wordt onderzocht of de toevoeging van humor aan een bedreigende
gezondheidsboodschap de overtuigingskracht van de boodschap kan vergroten. De vraag in
dit onderzoek is dan ook: In hoeverre zou humor de overtuigingskracht van een bedreigende
gezondheidsboodschap kunnen vergroten?

Theoretisch kader
Defensieve reacties
Van ’t Riet en Ruiter (2011) stellen dat bedreigende gezondheidsboodschappen defensieve
reacties oproepen omdat de ontvanger bewust wordt gemaakt van de fysieke gevolgen van
het ongezonde gedrag maar vooral ook omdat de negatieve gevolgen die in de boodschap
worden benoemd, bedreigend zijn voor het ego van de ontvanger. Een bedreigende
gezondheidsboodschap geeft bijvoorbeeld aan dat roken de kans op longkanker vergroot.
Hierdoor wordt de ontvanger zich bewust van de fysieke gevolgen maar tegelijkertijd geeft
de boodschap ook aan dat iemand zich niet adaptief en op een gezonde manier gedraagt. Dit
is een bedreiging voor het ego van de ontvanger. De cognities die bij het gedrag horen (ik
rook) en de cognities die bij de negatieve gevolgen horen (van roken krijg je longkanker) zijn
in strijd met elkaar. Deze dissonantie zorgt voor negatieve emoties bij de ontvanger. Deze
negatieve emoties kunnen gecontroleerd worden door het gedrag te veranderen of door
defensief te reageren (Van ’t Riet & Ruiter, 2011).
Het gedrag veranderen is erg moeilijk omdat ongezond gedrag vaak een bepaalde
functie vervult of er zijn barrières waardoor het gedrag moeilijk veranderd kan worden (Van
’t Riet & Ruiter, 2011). Roken kan bijvoorbeeld dienen als ontspanning en roken is erg
verslavend waardoor het stoppen met roken erg moeilijk is. Witte (1992) stelt daarnaast dat
er pas gedragsverandering plaats kan vinden als er sprake is van een hoge self-efficacy en
een hoge response efficacy. Er is sprake van een hoge self-efficacy als een persoon in staat
denkt te zijn het gedrag succesvol uit te voeren en er is sprake van een hoge response
efficacy als een persoon gelooft dat het voorgestelde gedrag ook daadwerkelijk de dreiging
weg kan nemen. Een persoon gaat bijvoorbeeld pas stoppen met roken wanneer de persoon
denkt daar toe in staat te zijn en wanneer de persoon gelooft dat het stoppen met roken ook
daadwerkelijk voor een verbetering van de gezondheid zorgt. Gedrag veranderen is dus niet
makkelijk. Een persoon acht zichzelf dan vaak ook niet in staat om de dreiging in de
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gezondheidsboodschap weg te nemen door het gedrag te veranderen waardoor vluchten
voor de boodschap de enige oplossing is (Ruiter & Kok, 2005). Hierdoor beschermt de
ontvanger zich tegen negatieve emoties en wordt het positieve zelfbeeld behouden zonder
het gedrag te hoeven veranderen (Reed & Aspinwall, 1988). De ontvanger controleert dus de
gevoelens van dreiging door defensief te reageren (Ruiter & Kok, 2005). De ontvanger
beschermt zich zelf door bijvoorbeeld de boodschap te ontkennen of de kwetsbaarheid voor
de negatieve gevolgen lager in te schatten (Van ‘t Riet & Ruiter, 2011).
Onderzoekers zijn er al jaren mee bezig om te onderzoeken hoe defensieve reacties
bij bedreigende gezondheidscommunicatie verminderd kunnen worden. Eerder onderzoek
laat zien dat het mogelijk is om defensieve reacties terug te dringen. Zo blijkt uit het
onderzoek van Das en Fennis (2008) dat een bedreigende gezondheidsboodschap beter
wordt verwerkt wanneer de ontvanger een positieve stemming heeft. De ontvanger staat
dan meer open voor de bedreigende informatie. Uit onderzoek van Harris en Napper (2005)
blijkt dat ook zelfbevestiging zorgt voor minder defensieve reacties bij bedreigende
gezondheidscommunicatie. De bevestiging van het zelfbeeld zorgt namelijk voor een grotere
acceptatie van de bedreigende gezondheidsinformatie. De onderzoeken van Das en Fennis
(2008) en Harris en Napper (2005) laten zien welke factoren bij de ontvanger veranderd
kunnen worden om de acceptatie van een bedreigende gezondheidsboodschap te vergroten.
Er is echter nog weinig onderzoek gedaan naar welke elementen in een bedreigende
gezondheidsboodschap veranderd kunnen worden om de weerstand te verlagen. Het is
belangrijk om erachter te komen welke elementen in de boodschap zelf veranderd kunnen
worden om de acceptatie van de boodschap te vergroten omdat de afzender dan minder
afhankelijk is van de factoren die bij de ontvanger veranderd kunnen worden. Hierdoor heeft
de afzender meer controle over het succes van de boodschap. Eerder onderzoek laat zien
dat de toevoeging van humor aan bedreigende informatie zorgt voor een betere verwerking
van de informatie.

Humor in bedreigende gezondheidscommunicatie
Humor is in staat de overtuigingskracht van bedreigende informatie te vergroten. Zo blijkt
uit onderzoek van Mukherjee en Dubé (2012) dat een bedreigende advertentie met humor
overtuigender is dan een bedreigende advertentie zonder humor. Het huidige onderzoek
richt zich echter niet op bedreigende advertenties maar op bedreigende
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gezondheidscommunicatie. Een advertentie heeft als doel een product te verkopen terwijl
een bedreigende gezondheidsboodschap als doel heeft mensen te overtuigen gezonder te
gaan leven. Het aannemen van een gezondere leefstijl heeft vaak een veel grotere impact op
het leven van het individu dan het kopen van een product (Blanc & Brigaud, 2013). Omdat
zowel het onderzoek van Mukherjee en Dubé (2012) als het huidige onderzoek wel als doel
hebben om mensen te overtuigen het gewenste gedrag uit te voeren, is het onderzoek van
Mukherjee en Dubé (2012) toch interessant voor het huidige onderzoek.
Mukherjee en Dubé (2012) hebben in hun onderzoek vier advertenties ontwikkeld
voor zonnebrandcrème. De advertenties hadden of een gemiddelde dreiging of een hoge
dreiging en er werd wel of geen humor aan de advertentie toegevoegd. De advertentie met
de hoge dreiging bestond uit de zin: ‘Skin Cancer: It Need Not Happen to You!’ en er werd
een gezicht met littekens afgebeeld. De advertentie met de gemiddelde dreiging bestond
ook uit de zin: ‘Skin Cancer: It Need Not Happen to You!’, maar in die advertentie werd er
een gezicht zonder littekens afgebeeld. Humor werd gemanipuleerd door wel of niet een
cartoon af te beelden die op een humoristische manier het gebruik van zonnebrandcrème
illustreerde. Mukherjee en Dubé (2012) hebben onderzocht welke advertentie het meest
positieve effect had op de attitude tegenover het merk en de koopintentie. De resultaten
laten zien dat wanneer er geen humor aan de advertenties werd toegevoegd, de advertentie
met de gemiddelde dreiging overtuigender was dan de advertentie met de hoge dreiging.
Maar wanneer er wel humor aan de advertenties werd toegevoegd, was de advertentie met
de hoge dreiging overtuigender dan de advertentie met de gemiddelde dreiging. Het
onderzoek laat zien dat dit interactie effect tussen humor en dreiging plaats vindt doordat
humor de defensieve reacties bij ontvangers vermindert. De advertenties met humor
zorgden namelijk voor positievere gedachten en voor een hogere inschatting van de eigen
kwetsbaarheid voor de dreiging (Mukherjee & Dubé, 2012).
Ook Blanc en Brigaud (2013) hebben onderzoek gedaan naar de werking van humor
bij bedreigende informatie. Alleen richt hun onderzoek zich, in tegenstelling tot het
onderzoek van Mukherjee en Dubé (2012), op bedreigende gezondheidscommunicatie zoals
het huidige onderzoek. Blanc en Brigaud (2013) hebben met name onderzocht of de
toevoeging van humor aan een bedreigende gezondheidsboodschap de aandacht voor de
boodschap en de herinnering van de boodschap vergroot. Het onderzoek geeft weinig
inzicht in de overtuigingskracht van een bedreigende gezondheidsboodschap met humor. Er
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zijn twee experimenten uitgevoerd. In het eerste experiment kregen de proefpersonen 48
bedreigende gezondheidsboodschappen te zien op een computerscherm. De 48
gezondheidsboodschappen gingen over drie grote gezondheidsonderwerpen: roken, alcohol
en overgewicht. Voor elk onderwerp waren acht afbeeldingen geselecteerd. Van elke
afbeelding werd een bedreigende gezondheidsboodschap met humor gemaakt en een
bedreigende gezondheidsboodschap zonder humor. De proefpersonen moesten op de
spatiebalk van het toetsenbord drukken als zij de boodschap volledig hadden verwerkt.
Proefpersonen namen significant meer tijd om de gezondheidsboodschappen met humor te
bekijken dan de gezondheidsboodschap zonder humor. De gezondheidsboodschappen met
humor kregen dus meer aandacht dan de gezondheidsboodschappen zonder humor. In het
tweede experiment werd nagegaan of de bedreigende gezondheidsboodschappen met
humor ook daadwerkelijk beter werden verwerkt door de proefpersonen. Net zoals in het
eerste experiment kregen de proefpersonen de verschillende bedreigende
gezondheidsboodschappen op een computerscherm te zien maar nu werden alle
gezondheidsboodschappen standaard acht seconden lang getoond. Eén week na het zien
van de gezondheidsboodschappen werden de proefpersonen gevraagd een herkenningstaak
uit te voeren. Ze kregen verschillende gezondheidsboodschappen te zien waarvan ze
moesten aangeven of ze boodschap al een keer eerder hadden gezien. De bedreigende
gezondheidsboodschappen met humor werden vaker herkend dan de bedreigende
gezondheidsboodschappen zonder humor. De gezondheidsboodschappen met humor
werden dus beter verwerkt dan de gezondheidsboodschappen zonder humor. Daarnaast
werd er aan de proefpersonen gevraagd in hoeverre zij dachten dat de verschillende
gezondheidsboodschappen in staat waren mensen te overtuigingen om het gewenste
gedrag uit te voeren. De gezondheidsboodschappen met humor werden door de
proefpersonen als overtuigender beoordeeld dan de gezondheidsboodschappen zonder
humor. Dit is echter een perceptie van de overtuigingskracht en niet de daadwerkelijke
overtuigingskracht. Het onderzoek geeft namelijk geen inzicht in de attitude ten opzichte
van het gedrag en de intentie om het gewenste gedrag uit te voeren. Het huidige onderzoek
kan hier aan bijdragen door wel de attitude ten opzichte van het gedrag en de
gedragsintentie te meten. Dit is belangrijk aangezien het uiteindelijke doel van
gezondheidscommunicatie het realiseren van een gedragsverandering is.
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De onderzoeken van Mukherjee en Dubé (2012) en Blanc en Brigaud (2013) tonen
dus aan dat de toevoeging van humor aan bedreigende informatie zorgt voor een betere
verwerking van de informatie. In het huidige onderzoek wordt onderzocht of de effecten die
Mukherjee en Dubé (2012) hebben gevonden voor bedreigende advertenties ook optreden
bij bedreigende gezondheidsboodschappen. Uit het onderzoek van Mukherjee en Dubé
(2012) blijkt dat een advertentie met een gemiddelde dreiging overtuigender was dan een
advertentie met een hoge dreiging maar wanneer er humor aan de advertenties werd
toegevoegd, was de advertentie met de hoge dreiging overtuigender dan de advertentie met
de gemiddelde dreiging. In het huidige onderzoek wordt een hoge dreiging vergeleken met
een lage dreiging. Verwacht wordt dat dit verschil voor een groter effect zorgt. Naar
aanleiding van het onderzoek van Mukherjee en Dubé (2012) is de verwachting dat: Een
gezondheidsboodschap met een lage dreiging een grotere overtuigingskracht heeft dan een
gezondheidsboodschap met een hoge dreiging (H1a), maar wanneer er humor aan de
boodschap wordt toegevoegd de gezondheidsboodschap met de hoge dreiging een grotere
overtuigingskracht heeft dan de gezondheidsboodschap met de de lage dreiging (H1b).

De werking van humor
Er zijn veel verschillende theorieën over de werking van humor. Volgens Mukherjee en Dubé
(2012) vermindert humor defensieve reacties bij bedreigende informatie omdat humor zorgt
voor een veilige situatie waarin informatie beter verwerkt kan worden. Moyer-Gusé,
Mahood en Brookes (2011) stellen dat humor weerstand verlaagd doordat er geen capaciteit
meer overblijft om tegenargumentatie te geven. Humor bevat namelijk vaak een
incongruentie die moet worden opgelost om de grap te begrijpen (Alden, Mukherjee &
Hoyer, 2000). Het oplossen van deze incongruentie kost cognitieve capaciteit en hierdoor
blijft er minder cognitieve capaciteit over voor andere taken zoals het geven van
tegenargumentatie (Suls in Blanc & Brigaud, 2013, p. 670; Moyer-Gusé et al., 2011).
Daarnaast stellen Moyer-Gusé et al. (2011) dat humor weerstand verlaagd doordat
ontvangers niet meer gemotiveerd zijn om tegenargumentatie te geven. Ontvangers willen
graag hun positieve stemming behouden die is ontstaan door de humor en hierdoor zijn ze
minder gemotiveerd om tegenargumentatie te geven. Het geven van tegenargumentatie zou
namelijk de positieve stemming bederven (Moyer-Gusé et al., 2011). Moyer-Gusé et al.
(2011) stellen dus dat humor zorgt voor een positieve stemming. Dit is echter nooit
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empirisch onderzocht. Wel blijkt uit onderzoek van Das en Fennis (2008) dat een positieve
stemming ook voor een betere verwerking van bedreigende gezondheidsinformatie zorgt.
De relevantie van de bedreigende informatie speelt hierbij wel een rol. De ontvanger moet
in hoge mate kwetsbaar zijn voor de dreiging wil die persoon de informatie goed verwerken
(Das & Fennis, 2008). Een persoon met een goede stemming doet normaal gesproken weinig
moeite om negatieve informatie te verwerken. De ontvanger wil namelijk zijn of haar
positieve stemming behouden (Wegener, Petty & Smith, 1995). In dit geval spreken we van
een perifere verwerking: de informatie wordt niet goed verwerkt door de ontvanger
(Hoeken et al., 2012). Maar wanneer de bedreigende gezondheidsinformatie relevant is voor
de ontvanger zorgt een positieve stemming ervoor dat de informatie centraal wordt
verwerkt. De boodschap wordt dan zorgvuldig en kritisch verwerkt (Das & Fennis, 2008;
Hoeken et al., 2012). Een centrale verwerking is belangrijk aangezien attitudes die gebaseerd
zijn op een centrale verwerking betere voorspellers zijn voor gedrag en beter bestand zijn
tegen tegenargumentatie (Hoeken et al., 2012).
Een positieve stemming en de toevoeging van humor aan een bedreigende
gezondheidsboodschap zorgen dus beide voor een betere verwerking van de bedreigende
gezondheidsinformatie. Er is echter nooit onderzocht of humor en een positieve stemming
samenhangen. Het is interessant om te onderzoeken hoe humor precies defensieve reacties
vermindert bij bedreigende gezondheidscommunicatie en of een positieve stemming hierin
een rol speelt. De verwachting in dit onderzoek is dat: Het effect van humor op de
overtuigingskracht van een bedreigende gezondheidsboodschap ontstaat doordat humor
zorgt voor een positieve stemming bij de ontvanger. Deze positieve stemming zorgt namelijk
voor een afname in defensieve reacties waardoor de ontvanger makkelijker overtuigd wordt
(H2).

De hypothesen van dit onderzoek zijn schematisch weergegeven in figuur 1 op de volgende
bladzijde. De attitude ten opzichte van het gedrag en de gedragsintentie worden als maten
voor de overtuigingskracht gezien. Daarnaast zijn ook de variabelen self-efficacy en response
efficacy opgenomen in het model. Zoals eerder benoemd stelt Witte (1992) dat een hoge
mate van self-efficacy en een hoge mate van response efficacy voorwaarden zijn voor een
gedragsverandering. Aangezien de attitude en de intentie bepalers van het gedrag zijn, is het
aannemelijk dat de mate van self-efficacy en response efficacy van invloed zijn op de
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attitude ten opzichte van het gedrag en de gedragsintentie. Relevantie, geloofwaardigheid
en waardering worden als controle variabelen meegenomen in dit onderzoek. Uit onderzoek
van Das en Fennis (2008) blijkt namelijk dat de relevantie van een bedreigende
gezondheidsboodschap een belangrijke rol speelt bij de verwerking van de boodschap. Ook
de geloofwaardigheid van de boodschap en de waardering voor de boodschap zouden van
invloed kunnen zijn op de resultaten. Het is daarom van belang dat er voor deze variabelen
gecontroleerd wordt.
Humor
Stemming

Defensiviteit

Dreiging

Attitude
Response efficacy

Relevantie

Self-efficacy

Geloofwaardigheid
Waardering

Figuur 1. Procesmodel
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Gedragsintentie

Methode
Er is een experiment uitgevoerd om het effect van humor op de overtuigingskracht van een
bedreigende gezondheidsboodschap vast te stellen.

Onderzoeksontwerp
Het onderzoeksontwerp is een 2 (bedreiging: laag of hoog) x 2 (humor: afwezig of aanwezig)
tussenproefpersoonontwerp. De proefpersonen namen deel aan één van de vier condities.

Materiaal
In dit onderzoek wordt de overtuigingskracht van een bedreigende gezondheidsboodschap
onderzocht die als doel heeft mensen meer te laten bewegen. De boodschap verschilt in de
ernst van de dreiging en in de aanwezigheid van humor. De boodschap bevat of een lage of
een hoge dreiging en er wordt of wel of geen gebruik gemaakt van humor. In bijlage 1 zijn de
vier uitvoeringen van de bedreigende gezondheidsboodschap opgenomen. De boodschap is
ontworpen in de vorm van een folder bestaande uit twee pagina’s. De afzender van de
folder is het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB). Het NISB is een
kennisinstituut dat zich inzet voor een vitale samenleving (NISB, z.d.). De folder is gemaakt
vanuit het ’30 minuten bewegen’ project van het NISB. Dit project richt zich op volwassenen
vanaf 18 jaar. In de folder wordt de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) gebruikt.
Deze norm is vooral gericht op het onderhouden van een goede gezondheid op de lange
termijn en daarnaast maakt de NNGB onderscheid tussen jongeren, volwassenen en
ouderen (RIVM, 2014b).
In de folders met de hoge dreiging wordt kanker genoemd als gevolg van te weinig
beweging en in de folders met de lage dreiging wordt stress genoemd als gevolg van te
weinig beweging. De mate van dreiging is gemanipuleerd door in de folders met de hoge
dreiging op de eerste pagina een kale vrouw met een slangetje in haar neus af te beelden
met de tekst ‘Geef jezelf geen kanker. Beweeg elke dag 30 minuten.’ In de folders met de
lage dreiging is op de eerste pagina een vermoeide vrouw afgebeeld met daarbij de tekst:
‘Last van stress? Beweeg elke dag 30 minuten.’. De tweede pagina van de folder begint met
een korte tekst over het genoemde gevolg. In de folders met de hoge dreiging gaat de tekst
over kanker en in de folders met de lage dreiging gaat de tekst over stress. De mate van
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humor is gemanipuleerd door in de folders met humor op de tweede pagina een
humoristische cartoon over de NNGB af te beelden en in de folders zonder humor wordt op
de tweede pagina een neutrale afbeelding van van een hardloper getoond. De vier folders
verschillen alleen op het punt van deze manipulaties maar zijn verder qua ontwerp en
inhoud precies hetzelfde. Op alle pagina’s van de folders worden de logo’s van ’30 minuten
bewegen’ en het NISB afgebeeld en op de tweede pagina staat telkens de slogan van ’30
minuten bewegen’ en een korte tekst over hoe je gemakkelijk meer kunt bewegen.

Pre-test
In een pre-test is de manipulatie van dreiging en humor getoetst. Er zijn twee humoristische
afbeeldingen, twee neutrale afbeeldingen, twee boodschappen met een hoge dreiging en
twee boodschappen met een lage dreiging onderzocht. Het materiaal voor de pre-test is
terug te vinden in bijlage 2.

Proefpersonen
Aan de pre-test hebben 23 proefpersonen deelgenomen die via het eigen netwerk zijn
verzameld. De proefpersonen kregen willekeurig of één van de humoristische afbeeldingen
of één van de neutrale afbeeldingen te zien en daarnaast werden ze blootgesteld aan of één
van de boodschappen met de hoge dreiging of aan één van de boodschappen met de lage
dreiging. De gemiddelde leeftijd van de proefpersonen is 38 jaar. De jongste proefpersoon is
19 jaar en de oudste proefpersoon is 62 jaar. Het meest frequente opleidingsniveau is VMBO
(30,43%). Het opleidingsniveau van de proefpersonen loopt van basisonderwijs tot WO.
47,83% van de proefpersonen is man en 52,17% is vrouw.
Er zijn χ2-toetsen uitgevoerd om na te gaan of de proefpersonen qua geslacht
gelijkmatig zijn verdeeld over de verschillende afbeeldingen en boodschappen. Uit een
χ2-toets tussen blootstelling aan afbeelding en geslacht bleek er geen verband te bestaan (χ2
(3) = 3.76, p = .288). Uit een χ2-toets tussen blootstelling aan boodschap en geslacht bleek er
ook geen verband te bestaan (χ2 (3) = 4.32, p = .229). De proefpersonen zijn qua geslacht dus
gelijk verdeeld over de verschillende condities. Daarnaast zijn er eenweg variantie-analyses
uitgevoerd om na te gaan of de proefpersonen qua leeftijd en opleidingsniveau gelijkmatig
zijn verdeeld over de verschillende afbeeldingen en boodschappen. Uit een eenweg
variantie-analyse voor leeftijd met als onafhankelijke variabele blootstelling aan afbeelding
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bleek geen significant hoofdeffect van blootstelling aan afbeelding (F (3, 19) = 2.46, p =
.094). Ook uit een eenweg variantie-analyse voor leeftijd met als onafhankelijke variabele
blootstelling aan boodschap bleek geen significant hoofdeffect van blootstelling aan
boodschap (F (3, 19) < 1). De proefpersonen zijn dus qua leeftijd gelijk verdeeld over de
verschillende condities. Uit een eenweg variantie-analyse voor opleidingsniveau met als
onafhankelijke variabele blootstelling aan afbeelding bleek geen significant hoofdeffect van
blootstelling aan afbeelding (F (3, 19) = 1.72, p = .288). Ook uit een eenweg variantie-analyse
voor opleidingsniveau met als onafhankelijke variabele blootstelling aan boodschap bleek
geen significant hoofdeffect van blootstelling aan boodschap (F (3, 19) < 1). De
proefpersonen zijn dus qua opleidingsniveau gelijk verdeeld over de verschillende condities.

Vragenlijst
De pre-test bestond uit een online vragenlijst. Deze is terug te vinden in bijlage 3.
De manipulatie van de dreiging is getoetst aan de hand van een schaal gebaseerd op
de schaal van Keller en Block (1996). Het concept werd gemeten door middel van zes
zevenpunts semantische differentialen (‘Ik vind de boodschap’: ‘1 = Niet verontrustend – 7 =
Verontrustend’, ‘1 = Niet beangstigend – 7 = Beangstigend’, ‘1 = Niet bedreigend – 7 =
Bedreigend’ en ‘Door het zien van de boodschap voel ik me’: ‘1 = Niet bang - 7 = Bang’, ‘1 =
Ontspannen – 7 = Gespannen’, ‘1 = Rustig – 7 = Onrustig’). De betrouwbaarheid van het
construct is goed: α = .97.
De manipulatie van humor is getoetst aan de hand van een schaal gebaseerd op de
schaal van Chattopadhyay en Basu (1990). Het concept werd gemeten door middel van vijf
zevenpunts semantische differentialen (‘De afbeelding vind ik’: ‘1 = Niet grappig – 7 =
Grappig’, ‘1 = Niet humoristisch’- ‘7 = Humoristisch’, ‘1 = Niet vermakelijk – 7 = Vermakelijk’,
‘1 = Niet speels – 7 = Speels’, ‘1 = Niet saai – 7 = Saai’). De betrouwbaarheid van het
construct is goed: α = .85.
Waardering van de afbeelding en de boodschap is gemeten aan de hand van een
tienpunts schaal (‘1 – 10’) (Als u de afbeelding/boodschap zou moeten waarderen, wat voor
een cijfer zou u dan geven?). De mate van waardering is gemeten om te controleren of er
geen verschil in waardering was tussen de verschillende afbeeldingen en boodschappen. Een
verschil in waardering zou namelijk de resultaten beïnvloed kunnen hebben.
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Daarnaast is er nog gevraagd naar een aantal demografische factoren, namelijk:
leeftijd, geslacht en opleidingsniveau.

Resultaten
De resultaten van de pre-test worden hier kort behandeld. In bijlage 4 worden de resultaten
van de pre-test uitgebreider toegelicht.
De resultaten laten zien dat er geen significante verschillen waren tussen de vier
afbeeldingen in de mate waarin ze als humoristisch werden ervaren. Zowel de neutrale als
de humoristische afbeeldingen scoorden hoog op humor. De afbeelding die het hoogst
scoorde op humor is gebruikt als humoristische afbeelding in het hoofdonderzoek. Omdat
ook de neutrale afbeeldingen hoog scoorden op humor, is er een nieuwe neutrale afbeelding
voor het hoofdonderzoek geselecteerd. De bedreigende boodschappen bleken wel
significant te verschillen in de mate waarin ze als bedreigend werden ervaren. De
boodschappen die als laagste en als hoogste scoorden op dreiging, zijn gebruikt voor het
hoofdonderzoek. Er waren geen significante verschillen in waardering tussen de
verschillende afbeeldingen en de verschillende boodschappen. De resultaten zijn hierdoor
dus niet beïnvloed.

Proefpersonen
141 proefpersonen hebben deelgenomen aan het hoofdonderzoek. Alleen personen met de
leeftijd van 18 tot en met 65 jaar mochten deelnemen aan het onderzoek. Er mochten geen
personen jonger dan 18 jaar meedoen aan het onderzoek omdat de bedreigende
boodschappen die in het onderzoek werden gebruik wellicht angst konden aanjagen. Dit is
niet verantwoord bij deze jonge doelgroep. Ook mochten er geen personen ouder dan 65
jaar meedoen aan het onderzoek omdat bij deze doelgroep waarschijnlijk meer factoren,
zoals ziekten en aandoeningen, een rol spelen bij de mate van beweging.
De gemiddelde leeftijd van de proefpersonen is 32 jaar. De jongste proefpersoon is
19 jaar en de oudste proefpersoon is 62 jaar. Het meest frequente opleidingsniveau is WO
(29,79%). Het meest frequente opleidingsniveau bij de pre-test was VMBO maar verder zijn
er geen grote verschillen tussen de proefpersonen van de pre-test en het hoofdonderzoek.
Daarom wordt er verwacht dat de resultaten hierdoor niet beïnvloed zijn. Het
opleidingsniveau loopt van basisonderwijs tot en met WO. 38,30% van de proefpersonen is
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man en 61,70% is vrouw. 129 proefpersonen geven aan te voldoen aan de Nederlandse
Norm Gezond Bewegen. Twee proefpersonen hebben aangegeven lichamelijk niet in staat te
zijn 30 minuten per dag te bewegen door bijvoorbeeld een chronische ziekte of een
aandoening. Gemiddeld bewegen de proefpersonen 110 minuten per dag en hiermee
voldoen ze dus aan de NNGB.
De proefpersonen werden willekeurig toegewezen aan een conditie. Er is een χ2-toets
uitgevoerd om na te gaan of de proefpersonen qua geslacht gelijkmatig zijn verdeeld over de
condities. Uit een χ2-toets tussen blootstelling folder en geslacht bleek geen verband te
bestaan (χ2 (3) = 1.41, p = .704). De proefpersonen zijn qua geslacht dus gelijk over de
condities verdeeld. Daarnaast zijn er tweeweg variantie-analyses uitgevoerd om na te gaan
of de proefpersonen qua leeftijd en opleidingsniveau gelijkmatig zijn verdeeld over de
condities. Uit een tweeweg variantie-analyse voor leeftijd met als onafhankelijke variabelen
dreiging en humor bleek geen significant hoofdeffect voor leeftijd (F (3, 137) < 1). Uit een
tweeweg variantie-analyse voor opleidingsniveau met als onafhankelijke variabelen dreiging
en humor bleek geen significant hoofdeffect voor opleidingsniveau (F (3, 137) = 1.12, p =
.345). De proefpersonen zijn qua leeftijd en opleidingsniveau dus gelijk over de condities
verdeeld.
De proefpersonen namen gemiddeld dertien minuten de tijd om de enquête in te
vullen. Proefpersonen die twee keer zo lang over de enquête hebben gedaan dan
gemiddeld, zijn niet meegenomen in de analyses (7 proefpersonen). Gesteld kan worden dat
zij de enquête niet geconcentreerd hebben ingevuld. In dit geval is er niet gekeken naar de
uitschieters omdat de standaard deviatie van de variabele tijd enquête erg hoog was en de
uitschieters daarom geen goed beeld gaven. Proefpersonen die de folder korter dan tien
seconden hebben bekeken, zijn ook niet meegenomen in het onderzoek (4 proefpersonen).
Er kan aangenomen worden dat deze proefpersonen de folder te kort hebben bekeken om
de folder volledig door te nemen. Ook bij deze variabele was de standaard deviatie erg hoog
en is er daarom niet gekeken naar de uitschieters. Proefpersonen die aan hebben gegeven
niet in staat te zijn om 30 minuten per dag te bewegen, zijn ook niet meegenomen in de
analyses (2 proefpersonen). Voor hen heeft de boodschap namelijk geen invloed op de mate
waarin zij bewegen. In totaal zijn er dertien proefpersonen verwijderd en zijn er 128
proefpersonen meegenomen in de analyses.
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Instrumentatie
Het experiment is uitgevoerd in de vorm van een online vragenlijst. Deze vragenlijst is terug
te vinden in bijlage 5.

Mediërende variabelen
Stemming is gemeten aan de hand van een schaal gebaseerd op de schaal van Murphy,
Frank, Chatterjee en Baezconde-Garbanati (2013). Het construct is gemeten door middel van
vijf zevenpunts Likert-schalen (‘ 1 = Zeer mee oneens – 7 = Zeer mee eens’) (‘De
voorlichtingsfolder maakte me boos’, ‘.. verdrietig’, ‘.. blij’, ‘.. bang’, ‘.. bezorgd’). De
betrouwbaarheid van het construct is goed: α = .81.

Defensiviteit is gemeten aan de hand van een schaal gebaseerd op de schalen van
Spielberger, Jacobs, Russel en Crane (1983) en Dillard en Shen (2005). Het construct is
gemeten door acht zevenpunts Likert-schalen (‘ 1 = Zeer mee oneens – 7 = Zeer mee eens’)
(‘De voorlichtingsfolder riep ergernis bij me op’, ‘.. maakte me nijdig’, ‘.. maakte me
woedend’, ‘.. riep irritatie bij me op’, ‘.. probeert mij te beïnvloeden’, ‘.. probeert mij een
bepaalde richting op te sturen’, ‘.. beperkt mijn keuzevrijheid’, ‘.. probeert mij te overtuigen
een bepaalde beslissing te nemen’). Omdat de schaal voor defensiviteit uit een redelijk
aantal items bestaat en de schaal gebaseerd is op twee verschillende bestaande schalen, is
er een factor analyse uitgevoerd. De principal axis factoring analyse met varimax-rotatie liet
een oplossing in twee factoren zien die samen 69,96% van de variantie verklaren (zie tabel 1
op de volgende bladzijde). De twee factoren kunnen worden onderscheiden als: affectieve
defensiviteit en cognitieve defensiviteit. De items behorende bij factor 1 zijn namelijk
voornamelijk gericht op emotie en de items behorende bij factor 2 geven aan of de
proefpersoon dacht beïnvloed te worden door de folder. De betrouwbaarheid van de schaal
affectieve defensiviteit bleek goed: α = .88 en ook de betrouwbaarheid van de schaal
cognitieve defensiviteit bleek goed te zijn: α = .89. De twee factoren worden als affectieve
defensiviteit en cognitieve defensiviteit en los van elkaar meegenomen in de analyses.
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Tabel 1. Resultaten principal axis factoring analyse met varimax-rotatie voor defensiviteit (N
= 128)
Items

Affectieve defensiviteit

De folder maakte me nijdig

.96

De folder riep irritatie bij me op

.84

De folder riep ergernis bij me op

.82

De folder maakte me woedend

.82

De folder beperkt mijn keuzevrijheid

.47

Cognitieve defensiviteit

De folder probeert mij te beïnvloeden

.95

De folder probeert mij een bepaalde

.93

richting op te sturen
De folder probeert mij te overtuigen

.72

een bepaalde beslissing te nemen
Eigenwaarde
%VV
α

3.64

2.46

45.52

30.70

.88

.89

Daarnaast is defensiviteit gemeten aan de hand van een gedachtenlijst zoals in de
onderzoeken van Mukherjee en Dubé (2012) en Das en Fennis (2008). De proefpersonen
moesten de gedachten die ze hadden bij het zien van de voorlichtingsfolder opschrijven.
Deze gedachten zijn gecategoriseerd in: gedachten die in lijn zijn met de boodschap,
gedachten die niet in lijn zijn met de boodschap en gedachten die niet gerelateerd zijn aan
de boodschap. Vervolgens is er gekeken naar de ratio tussen de gedachten die niet in lijn zijn
met de boodschap en de gedachten die wel in lijn zijn met de boodschap. Een ratio groter
dan 1 betekent dat de gedachten van de proefpersoon niet in lijn zijn met de boodschap en
er dus sprake is van defensiviteit. Om de betrouwbaarheid van de codering vast te stellen,
zijn er 40 gedachten nogmaals gecodeerd door een tweede codeur. Voor deze 40 gedachten
is de interbeoordelaars betrouwbaarheid berekend. De interbeoordelaars betrouwbaarheid
bleek adequaat te zijn (r (40) = .72, p < .001)

Self-efficacy is gemeten aan de hand van een schaal gebaseerd op de schaal van Shield en
Brawley (2011). Het construct is gemeten door middel van drie zevenpunts
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Likert-schalen (‘ 1 = Zeer mee oneens – 7 = Zeer mee eens’) (‘Ik weet zeker dat het mij lukt
om meer te gaan bewegen’, ‘Het is moeilijk voor mij om meer te gaan bewegen’, ‘Ik kan
mezelf motiveren om meer te gaan bewegen’). De betrouwbaarheid van het construct is
matig: α = .66.

Response-efficacy is gemeten aan de hand van de schaal van Mukherjee en Dubé (2012). Het
construct is gemeten door middel van één zevenpunts Likert-schaal (‘ 1 = Zeer mee oneens –
7 = Zeer mee eens’) (‘Wanneer ik meer ga bewegen verklein ik de kans op
gezondheidsrisico’s).

Afhankelijke variabelen
Attitude ten opzichte van het gedrag is gemeten aan de hand van een schaal gebaseerd op
de schaal van Mukherjee en Dubé (2012). Het construct is gemeten door middel van vijf
zevenpunts Likert-schalen (‘ 1 = Zeer mee oneens – 7 = Zeer mee eens’) (‘Ik vind het
belangrijk om elke dag tenminste 30 minuten te bewegen’, .. plezierig .., .. wenselijk .., ..
verstandig .., .. goed ..). De betrouwbaarheid van het construct is goed: α = .86.

Gedragsintentie is gemeten aan de hand van een schaal gebaseerd op de schaal van Conway
en Dubé (2002). Het construct is gemeten door middel van drie zevenpunts semantische
differentialen (‘Dat ik meer ga bewegen in de nabije toekomst is’: ‘1 = Onwaarschijnlijk – 7 =
Waarschijnlijk’, ‘1= Niet aannemelijk – 7 = Aannemelijk’, ‘1 = Niet mogelijk – 7 = Mogelijk’).
De betrouwbaarheid van het construct is goed: α = .84.

Controle variabelen
Relevantie is gemeten aan de hand van een schaal gebaseerd op de schaal van Leippe en
Elkin (1987). Het construct is gemeten door middel van twee zevenpunts Likert-schalen (‘ 1 =
Zeer mee oneens – 7 = Zeer mee eens’) (‘Ik ben erg betrokken bij het onderwerp beweging’,
‘De voorlichtingsboodschap vind ik relevant voor mijzelf’). Uit een correlatie blijkt dat de
twee items niet significant samenhangen (r (141) = .08, p = .345). De items zijn daarom los
van elkaar meegenomen in de analyses. Daarnaast is relevantie gemeten door de vraag:
‘Bent u lichamelijk in staat om dagelijks 30 minuten te bewegen? (U zou bijvoorbeeld niet in
staat kunnen zijn om aan deze norm te voldoen door een ziekte of aandoening)’ (‘Ja’ of
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‘Nee’). Ook moesten proefpersonen aangeven hoeveel minuten ze per dag fietsen, hoeveel
minuten ze per dag lopen, hoeveel minuten ze per dag aan huishoudelijke taken besteden
en hoeveel minuten ze sporten per week. Deze activiteiten moesten wel plaats vinden in
blokken van minimaal 10 minuten. Zo kon berekend worden of de proefpersoon voldeed aan
de NNGB.

Waardering van de folder is gemeten aan de hand van een tienpunts schaal (‘1 – 10’) (Als u
de folder zou moeten waarderen, wat voor een cijfer zou u dan geven?). De mate van
waardering is gemeten om zo te controleren of er geen verschil in waardering is tussen de
verschillende folders. Een verschil in waardering zou namelijk de resultaten kunnen
beïnvloeden

Geloofwaardigheid van de voorlichtingsfolder is gemeten aan de hand van een schaal
gebaseerd op de schaal van Salovey, Schneider en Apanovitch (2002). Het construct is
gemeten door middel van drie zevenpunts semantische differentialen (‘Ik vind de
voorlichtingsfolder’: ‘1 = Niet geloofwaardig – 7 = Geloofwaardig’, ‘1 = Niet professioneel – 7
= Professioneel’, ‘1 = Niet betrouwbaar - 7 = Betrouwbaar’). De betrouwbaarheid van het
construct is goed: α = .92. De mate van geloofwaardigheid is gemeten om zo te controleren
of er geen verschil in geloofwaardigheid is tussen de verschillende folders. Een verschil in
geloofwaardigheid zou namelijk de resultaten kunnen beïnvloeden.

Onafhankelijke variabelen
De manipulatie van de dreiging is getoetst aan de hand van een schaal gebaseerd op de
schaal van Keller en Block (1996). Het concept werd gemeten door middel van drie
zevenpunts semantische differentialen (‘Ik vind de voorlichtingsfolder’: ‘1 = Niet
verontrustend – 7 = Verontrustend’, ‘1 = Niet beangstigend – 7 = Beangstigend’, ‘1 = Niet
bedreigend – 7 = Bedreigend’). De betrouwbaarheid van het construct is goed: α = .93.

De manipulatie van humor is getoetst aan de hand van een schaal gebaseerd op de schaal
van Chattopadhyay en Basu (1990). Het concept wordt gemeten door middel van vijf
zevenpunts semantische differentialen (‘Ik vind de voorlichtingsfolder’: ‘1 = Niet grappig – 7
= Grappig’, ‘1 = Niet humoristisch’- ‘7 = Humoristisch’, ‘1 = Niet vermakelijk – 7 =
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Vermakelijk’, ‘1 = Niet speels – 7 = Speels’, ‘1 = Niet saai – 7 = Saai’). De betrouwbaarheid
van het construct is goed: α = .87.

Bij de constructen waarvan de samenhang tussen de variabelen significant bleek te zijn, zijn
de variabelen samengevoegd en als één construct meegenomen in de analyses. Bij de
constructen waarvan de samenhang tussen de variabelen niet significant bleek te zijn, zijn de
variabelen afhankelijk van elkaar meegenomen in de analyses.

Procedure
Het experiment is uitgevoerd in de vorm van een online vragenlijst. De vragenlijst is via het
eigen netwerk en via fora verspreid. Aan de proefpersonen werd verteld dat ze en vragenlijst
over een voorlichtingsboodschap moesten invullen. In de introductie werd verteld dat alleen
personen van 18 jaar en ouder mee mogen doen aan de enquête, dat er geen goede of foute
antwoorden mogelijk zijn, dat de antwoorden in vertrouwen worden verwerkt, dat de
enquête ongeveer tien minuten duurt, dat er één VVV-bon ter waarde van €20,- onder de
respondenten wordt verloot en dat de proefpersoon op het einde van de enquête zijn of
haar e-mailadres achter kan laten om kans te maken op de VVV-bon. De proefpersonen
werden willekeurig toegewezen aan één van de vier condities. Na de introductie kregen de
proefpersonen één van de vier folders te zien. Vervolgens werd er gevraagd naar de
gedachten die de proefpersoon bij de folder had om op deze manier de mate van
defensiviteit te meten. Daarna werd er gevraagd naar: stemming, het eerste deel van de
vragen over defensiviteit, attitude, intentie, self-efficacy, response efficacy, relevantie, de
manipulatie van humor, de manipulatie van dreiging, waardering en het tweede deel van de
vragen van defensiviteit. Tot slot werd er gevraagd naar de leeftijd, het geslacht en het
opleidingsniveau van de proefpersoon. Aan het einde van de vragenlijst was er nog ruimte
voor opmerkingen en konden de proefpersonen hun e-mailadres achter laten om kans te
maken op de VVV-bon. Ook werd het e-mailadres van de onderzoeker gegeven zodat de
proefpersonen de onderzoeker konden e-mailen als ze meer informatie over het onderzoek
wilde of nog vragen hadden naar aanleiding van het onderzoek. Gemiddeld nam de
vragenlijst dertien minuten in beslag.
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Statistische toetsing
Om de hypothsen te toetsen, zijn er: eenweg-variantie analyses, tweeweg-variantie
analyses, tweeweg analyses van covarianties, mediatie analyses en multiple
regressie-analyses uitgevoerd.
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Resultaten
Beschrijvende statistiek
In tabel 2 zijn alle gemiddelden en standaard deviaties van de gemeten constructen per
conditie weergegeven. De twee schalen waarmee relevantie is gemeten, konden door
gebrek aan samenhang niet worden samengevoegd. Deze schalen zijn daarom los van elkaar
opgenomen in de tabel (zie: betrokkenheid en relevantie).
Tabel 2. Beschrijvende statistiek per conditie (1 = laag, 7 = hoog)
Hoge dreiging

Hoge dreiging

Lage dreiging

Lage dreiging

Humor aanwezig

Humor afwezig

Humor aanwezig

Humor afwezig

(n = 32)

(n = 34)

(n = 31)

(n = 31)

M

SD

M

SD

M

SD

M

SD

3.81

1.09

4.21

1.17

2.46

0.91

2.70

1.16

-Cognitief

2.71

1.14

3.02

1.63

1.94

0.81

2.08

1.27

-Affectief

5.29

1.59

5.19

1.49

5.15

1.53

5.40

0.86

-Gedachten**

-0.34

1.31

-0.25

1.56

-0.55

1.41

-0.48

1.34

Self-efficacy

4.48

1.00

4.85

1.34

5.33

1.15

4.86

1.42

Response efficacy

5.19

1.51

5.91

1.11

6.00

1.32

6.35

0.80

Attitude

6.02

0.88

6.00

0.85

6.34

0.74

6.26

0.66

Intentie

4.23

1.37

4.82

1.30

5.10

1.54

4.69

1.44

Betrokkenheid

4.22

1.41

4.74

1.40

4.35

1.56

4.84

1.71

Relevantie

3.28

1.95

3.53

1.64

3.65

2.07

4.52

1.81

Geloofwaardigheid

5.00

1.29

4.46

1.55

4.88

1.41

5.61

1.29

Waardering***

6.38

1.52

5.94

1.92

6.35

1.47

7.10

1.19

Stemming*
Defensiviteit:

*1=positieve stemming, 7=negatieve stemming
**Ratio tussen aantal negatieve gedachten en aantal positieve gedachten
***Gemeten op een tienpuntsschaal
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Manipulatiecheck
Om te controleren of de manipulatie van humor is geslaagd is er een tweeweg
variantie-analyse voor humor met als onafhankelijke variabelen aanwezigheid van humor en
mate van dreiging uitgevoerd. Er bleek een significant hoofdeffect van aanwezigheid van
humor (F (1, 124) = 24.37, p < .001) en mate van dreiging (F (1, 124) = 14.26, p < .001). Het
bleek dat de folders met humor (M = 3.68, SD = 1.51) significant humoristischer werden
bevonden dan de folders zonder humor (M = 2.61, SD = 1.02) en ook de folders met de lage
dreiging (M = 3.56, SD = 1.50) werden significant humoristischer bevonden dan de folders
met de hoge dreiging (M = 2.73, SD = 1.14). Opvallend is dat de folders met de lage dreiging
humoristischer werden bevonden dan de folders met de hoge dreiging. De folders met
humor werden humoristischer bevonden dan de folders zonder humor en daarom is de
manipulatie geslaagd. Er trad geen interactie op tussen aanwezigheid van humor en mate
van dreiging (F (1, 124) < 1).
Om te controleren of de manipulatie van dreiging is geslaagd is er een tweeweg
variantie-analyse voor dreiging met als onafhankelijke variabelen aanwezigheid van humor
en mate van dreiging uitgevoerd. Er bleek een significant hoofdeffect van mate van dreiging
(F (1, 124) = 39.26, p < .001). Het bleek dat de folders met de hoge dreiging (M = 4.14, SD =
1.67) als significant dreigender werden ervaren dan de folders met de lage dreiging (M =
2.44, SD = 1.38). De manipulatie van dreiging is dus geslaagd. Er trad geen hoofdeffect op
voor de aanwezigheid van humor (F (1, 124) = 2.74, p = .101) en ook trad er geen interactie
op tussen aanwezigheid van humor en mate van dreiging (F (1, 124) < 1).
Om te controleren of de folders niet verschillen in de mate waarin ze gewaardeerd
werden is er een tweeweg variantie-analyse voor waardering met als onafhankelijke
variabelen humor en dreiging uitgevoerd. Er bleek een significant hoofdeffect van dreiging (F
(1, 124) = 4.24, p = .042). De folders met de lage dreiging (M = 6.73, SD = 1.38) werden
significant beter gewaardeerd dan de folders met de hoge dreiging (M = 6.15, SD = 1.74). Er
trad geen hoofdeffect op van humor (F (1, 124) < 1). Wel trad er een interactie op tussen
dreiging en humor (F (1, 124) = 4.55, p = .035). Om het interactie-effect verder te
interpreteren is er een eenweg-variantie analyse voor waardering met als factor humor
binnen de conditie met de lage dreiging en binnen de conditie met de hoge dreiging
uitgevoerd. Er bleek alleen een verschil in waardering te zijn bij de folders met de lage
dreiging (F (1, 60) = 4.75, p = .033) en niet bij de folders met de hoge dreiging (F (1, 64) =
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1.03, p = .315). Binnen de folders met de lage dreiging werd de folder zonder humor (M =
7.10, SD = 1.19) beter gewaardeerd dan de folder met humor (M = 6.35, SD = 1.47).
Daarnaast is er een eenweg-variantie analyse voor waardering met als factor dreiging
binnen de conditie met humor en binnen de conditie zonder humor uitgevoerd. Er bleek
alleen een verschil in waardering te zijn bij de folders zonder humor (F (1, 63) = 8.29, p =
.005) en niet bij de folders met humor (F (1, 61) < 1). Bij de folders zonder humor werd de
folder met de lage dreiging (M = 7.10, SD = 1.19) beter gewaardeerd dan de folder met de
hoge dreiging (M = 5.94, SD = 1.92).
Om te controleren of de folders niet verschillen in de mate waarin ze als
geloofwaardig werden gezien is er een tweeweg variantie-analyse voor geloofwaardigheid
met als onafhankelijke variabelen humor en dreiging uitgevoerd. Er bleek een significant
hoofdeffect van dreiging (F (1, 124) = 4.38, p = .038). De folders met een lage dreiging (M =
5.25, SD = 1.39) werden als significant geloofwaardiger gezien dan de folders met de hoge
dreiging (M = 4.72, SD = 1.45). Er trad geen hoofdeffect op van humor (F (1, 124) < 1). Wel
trad er een interactie op tussen dreiging en humor (F (1, 124) = 6.61, p = .011). Om het
interactie-effect verder te interpreteren is er een eenweg-variantie analyse voor
geloofwaardigheid met als factor humor binnen de conditie met de lage dreiging en binnen
de conditie met de hoge dreiging uitgevoerd. Er bleek alleen een verschil in
geloofwaardigheid te zijn bij de folders met de lage dreiging (F (1, 60) = 4.51, p = .038) en
niet bij de folders met de hoge dreiging (F (1, 64) = 2.33, p = .132). Binnen de folders met de
lage dreiging werd de folder zonder humor (M = 5.61, SD = 1.29) als geloofwaardiger gezien
dan de folder met humor (M = 4.88, SD = 1.41). Daarnaast is er een eenweg-variantie
analyse voor geloofwaardigheid met als factor dreiging binnen de conditie zonder humor en
binnen de conditie met humor uitgevoerd. Er bleek alleen een verschil in geloofwaardigheid
te zijn bij de folders zonder humor (F (1, 63) = 10.43, p = .002) en niet bij de folders met
humor (F (1, 61) < 1). Bij de folders zonder humor werd de folder met de lage dreiging (M =
5.61, SD = 1.29) als geloofwaardiger gezien dan de folder met de hoge dreiging (M = 4.46, SD
= 1.55).
Om er zeker van te zijn dat de verschillen in waardering en geloofwaardigheid tussen
de folders niet de resultaten zouden beïnvloeden, is er in de verdere analyses voor deze
verschillen gecontroleerd.
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ANCOVA
Om de hypothesen in dit onderzoek te toetsen zijn er verschillende tweeweg covariantie
analyses uitgevoerd. De mate van dreiging en de aanwezigheid van humor zijn als
onafhankelijke variabelen meegenomen in de analyses en in de analyses wordt er
gecontroleerd voor de effecten van de variabelen: geloofwaardigheid, waardering,
betrokkenheid bij beweging, relevantie van de boodschap en beweging per dag. De laatste
drie variabelen zijn alle drie maten voor relevantie. Er wordt voor deze variabelen
gecontroleerd omdat de folders verschillen in de mate waarin ze als geloofwaardig werden
gezien en in de mate waarin ze gewaardeerd werden. Daarnaast blijkt uit onderzoek van Das
en Fennis (2008) dat relevantie een belangrijke rol speelt bij de verwerking van een
bedreigende gezondheidsboodschap. Naast de tweeweg covariantie analyses is er ook
gekeken naar verschillende drieweg covariantie analyses met als extra onafhankelijke
variabele geslacht. Geslacht bleek echter in geen enkel geval van invloed te zijn op de
afhankelijke variabelen en daarom worden deze analyses niet besproken. De resultaten van
de tweeweg covariantie analyses worden per afhankelijke variabele besproken.

Attitude
Uit een tweeweg analyse voor covariantie voor attitude met als onafhankelijke variabelen
humor en dreiging en met als covariaten geloofwaardigheid, waardering, betrokkenheid bij
beweging, relevantie van de boodschap en beweging per dag bleek geen significant
hoofdeffect van humor (F (1, 119) < 1) en dreiging (F (1, 119) = 2.64, p = .107) op attitude
wanneer er gecontroleerd werd voor het effect van de covariaten. Ook trad er geen
interactie op tussen humor en dreiging (F (1, 119) < 1) wanneer er gecontroleerd werd voor
het effect van de covariaten.
Uit de analyse bleek dat de covariaten beweging per dag (F (1, 119) = 7.45, p = .007,

 2 = .06) en betrokken bij beweging (F (1, 119) = 22.24, p < .001,  2 = .16) een significant
effect hadden op de attitude. Een correlatie laat zien dat er een significant, positief verband
is tussen de variabele attitude en de variabelen beweging per dag (r (128) = .27, p = .002) en
betrokkenheid bij beweging (r (128) = .39, p < .001). Hoe meer betrokken de proefpersonen
bij het onderwerp beweging zijn en hoe meer de proefpersonen al bewegen, hoe positiever
hun attitude ten opzichte van meer beweging was.
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Intentie
Uit een tweeweg analyse voor covariantie voor attitude met als onafhankelijke variabelen
humor en dreiging en met als covariaten geloofwaardigheid, waardering, betrokkenheid bij
beweging, relevantie van de boodschap en beweging per dag bleek geen significant
hoofdeffect van humor (F (1, 119) < 1) en dreiging (F (1, 119) < 1) op intentie wanneer er
gecontroleerd werd voor het effect van de covariaten. Wel bleek er een significant
interactie-effect tussen humor en dreiging (F (1, 119) = 10.09, p = .002,  = .08) wanneer er
2

gecontroleerd werd voor het effect van de covariaten.
Om het interactie-effect verder te interpreteren is er een eenweg covariantie analyse
voor intentie met als factor dreiging en met als covariaten geloofwaardigheid, waardering,
betrokkenheid bij beweging, relevantie van de boodschap en beweging per dag binnen de
conditie met humor en binnen de conditie zonder humor uitgevoerd. Het verschil in de mate
van intentie bleek alleen op te treden bij de proefpersonen die waren blootgesteld aan een
folder met humor (F (1, 56) = 6.30, p = .015) maar niet bij de proefpersonen die waren
blootgesteld aan een folder zonder humor (F (1, 58) = 2.43, p = .124). Bij de proefpersonen
die een folder met humor hadden gezien was de intentie om meer te bewegen hoger
wanneer ze de folder met de lage dreiging (M = 5.10, SD = 1.54) hadden gezien dan wanneer
ze de folder met de hoge dreiging (M = 4.23, SD = 1.37) hadden gezien (zie figuur 2 op de
volgende bladzijde). Daarnaast is er een eenweg covariantie analyse voor intentie met als
factor humor en met als covariaten geloofwaardigheid, waardering, betrokkenheid bij
beweging, relevantie van de boodschap en beweging per dag binnen de conditie met de lage
dreiging en binnen de conditie met de hoge dreiging uitgevoerd. Het verschil in de mate van
intentie bleek alleen op te treden bij de proefpersonen die waren blootgesteld aan de folder
met de lage dreiging (F (1, 55) = 5.15, p = .027) maar niet bij de proefpersonen die waren
blootgesteld aan de folder met de hoge dreiging (F (1, 59) = 2.73, p = .104). Bij de
proefpersonen die een folder met een lage dreiging hadden gezien was de intentie om meer
te bewegen hoger wanneer ze de folder met humor (M = 5.10, SD = 1.54) hadden gezien dan
de folder zonder humor (M = 4.69, SD = 1.44).

25

Figuur 2. Interactie-effect humor x dreiging op intentie

Daarnaast bleek uit de analyse dat de covariaten relevantie van de boodschap (F (1, 119) =
5.69, p = .019,  = .05) en waardering (F (1, 119) = 5.65, p = .019,  = .05) een significant
2

2

effect hadden op de intentie. Een correlatie laat zien dat er een significant, positief verband
is tussen de variabele intentie en de variabelen relevantie van de boodschap (r (128) = .24, p
= .006) en waardering (r (128) = .34, p < .001). Hoe relevanter de proefpersonen de
boodschap vonden en hoe beter ze de folder hadden gewaardeerd, hoe groter de intentie
van de proefpersonen was om meer te gaan bewegen.

De verwachting in hypothese 1 was dat een gezondheidsboodschap met een lage dreiging
een grotere overtuigingskracht heeft dan een gezondheidsboodschap met een hoge
dreiging, maar wanneer er humor aan de boodschap wordt toegevoegd de
gezondheidsboodschap met de hoge dreiging een grotere overtuigingskracht heeft dan de
gezondheidsboodschap met de de lage dreiging. In dit onderzoek wordt de attitude ten
opzichte van het gedrag en de intentie om het gedrag uit te voeren als maten voor de
overtuigingskracht gezien. De resultaten laten zien dat er bij de folders zonder humor geen
significant verschil in attitude ten opzichte van het gedrag en gedragsintentie is tussen de
folder met de lage dreiging en de folder met de hoge dreiging. Bij de proefpersonen die een
folder met humor hebben gezien was er wel een significant verschil in gedragsintentie
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tussen de folder met de lage dreiging en de folder met de hoge dreiging. De proefpersonen
die de folder met de lage dreiging hadden gezien, hadden een grotere gedragsintentie dan
de proefpersonen die de folder met de hoge dreiging hadden gezien. Op attitude werd geen
effect gevonden. Hypothese 1 kan dus niet worden bevestigd

Stemming
Uit een tweeweg analyse voor covariantie voor stemming met als onafhankelijke variabelen
humor en dreiging en met als covariaten geloofwaardigheid, waardering, betrokkenheid bij
beweging, relevantie van de boodschap en beweging per dag bleek een significant
hoofdeffect van dreiging op stemming (F (1, 119) = 47.92, p < .001, = .29) wanneer er
2

gecontroleerd werd voor het effect van de covariaten. De folder met de hoge dreiging (M =
4.02, SD = 1.14) zorgde voor een negatievere stemming dan de folder met de lage dreiging
(M = 2.58, SD = 1.04). Er bleek geen significant hoofdeffect van humor (F (1, 119) = 3.10, p =
.081) en er trad ook geen interactie op tussen humor en dreiging (F (1, 119) < 1) wanneer er
gecontroleerd werd voor het effect van de covariaten.
Daarnaast bleek uit de analyse dat de covariaat waardering een significant effect had
op stemming (F (1, 119) = 5.67, p = .019,  = .05). Een correlatie laat zien dat er een
2

significant, negatief verband is tussen waardering en stemming (r (128) = -.34, p < .001). Hoe
negatiever de stemming van de proefpersoon was, hoe minder de folder gewaardeerd werd.

Cognitieve defensiviteit
Uit een tweeweg analyse voor covariantie voor cognitieve defensiviteit met als
onafhankelijke variabelen humor en dreiging en met als covariaten geloofwaardigheid,
waardering, betrokkenheid bij beweging, relevantie van de boodschap en beweging per dag
bleek een significant hoofdeffect van dreiging op defensiviteit (F (1, 119) = 10.00, p = .002,

 2 = .08 ) wanneer er gecontroleerd werd voor het effect van de covariaten. De folder met
de hoge dreiging (M = 2.87, SD = 1.41) zorgde voor meer cognitieve defensiviteit dan de
folder met de lage dreiging (M = 2.01, SD = 1.06). Er bleek geen significant hoofdeffect van
humor (F (1, 119) = 2.60, p = .110) en er trad ook geen interactie op tussen humor en
dreiging (F (1, 119) = 1.07, p = .304) wanneer er gecontroleerd werd voor het effect van de
covariaten.
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Daarnaast bleek uit de analyse dat de covariaat waardering een significant effect had
op cognitieve defensiviteit (F (1, 119) = 24.67, p < .001,  = .17). Een correlatie laat zien dat
2

er een significant, negatief verband is tussen waardering en cognitieve defensiviteit (r (128) =
-.57, p < .001). Hoe defensiever de proefpersoon was, hoe minder de folder gewaardeerd
werd.

Dreiging blijkt dus een effect te hebben op stemming en op cognitieve defensiviteit. Uit een
correlatie blijkt dat er ook een significant, positief verband is tussen stemming en cognitieve
defensiviteit (r (128) = .60, p < .001). Om te kijken of de relatie tussen dreiging en cognitieve
defensiviteit gemedieerd wordt door stemming is er een mediatie analyse (Process by
Andrew F. Hayes) uitgevoerd voor cognitieve defensiviteit met als factor dreiging, met als
mediator stemming en met als covariaten geloofwaardigheid, waardering, betrokkenheid bij
beweging, relevantie van de boodschap en beweging per dag. Er bleek een indirect effect
van dreiging op cognitieve defensiviteit via stemming wanneer er gecontroleerd werd voor
het effect van de covariaten, b = 0.646, 95% Bca CI [0.371, 1.008]. In figuur 3 is een
schematisch overzicht van de mediatie relatie opgenomen. De relatie van dreiging op
cognitieve defensiviteit blijkt dus via stemming te lopen. Dreiging heeft namelijk een
positieve relatie op stemming en stemming heeft weer een positieve relatie op cognitieve
defensiviteit.

Stemming

b = 1.35, p < .001

b = 0.48, p < .001

Cognitieve fefensiviteit

Dreiging
Direct effect: b = -0.01, p = .958
Figuur 3. Mediatie relatie dreiging en defensiviteit

Affectieve defensiviteit
Uit een tweeweg analyse voor covariantie voor affectieve defensiviteit met als
onafhankelijke variabelen humor en dreiging en met als covariaten geloofwaardigheid,
waardering, betrokkenheid bij beweging, relevantie van de boodschap en beweging per dag
bleek geen significant hoofdeffect van humor (F (1, 119) < 1) en dreiging (F (1, 119) < 1) op
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affectieve weerstand wanneer er gecontroleerd werd voor het effect van de covariaten. Ook
trad er geen interactie op tussen humor en dreiging (F (1, 119) < 1) wanneer er
gecontroleerd werd voor het effect van de covariaten.
Daarnaast bleek uit de analyse dat de covariaat geloofwaardigheid een significant
effect had op affectieve defensiviteit (F (1, 119) = 4.92, p < .028,  = .04). Een correlatie laat
2

zien dat er een significant, positief verband is tussen geloofwaardigheid en affectieve
defensiviteit (r (128) = .25, p = .004). Hoe defensiever de proefpersoon was, hoe
geloofwaardiger de folder werd bevonden.

Defensieve gedachten
Uit een tweeweg analyse voor covariantie voor defensieve gedachten met als onafhankelijke
variabelen humor en dreiging en met als covariaten geloofwaardigheid, waardering,
betrokkenheid bij beweging, relevantie van de boodschap en beweging per dag bleek geen
significant hoofdeffect van humor (F (1, 119) < 1) en dreiging (F (1, 119) < 1) op defensieve
gedachten wanneer er gecontroleerd werd voor het effect van de covariaten. Ook trad er
geen interactie op tussen humor en dreiging (F (1, 119) = 1.11, p = .294) wanneer er
gecontroleerd werd voor het effect van de covariaten.
Uit de analyse bleek dat de covariaat geloofwaardigheid een significant effect had op
defensieve gedachten (F (1, 119) = 5.80, p = .018,  = .05) wanneer er gecontroleerd werd
2

voor het effect van de covariaten. Een correlatie laat zien dat er een significant, negatief
verband is tussen defensieve gedachten en geloofwaardigheid (r (128) = -.39, p < .001). Hoe
geloofwaardiger de folder werd bevonden, hoe minder defensieve gedachten er waren.

Self-efficacy
Uit een tweeweg analyse voor covariantie voor self-efficacy met als onafhankelijke
variabelen humor en dreiging en met als covariaten geloofwaardigheid, waardering,
betrokkenheid bij beweging, relevantie van de boodschap en beweging per dag bleek geen
significant hoofdeffect van humor (F (1, 119) < 1) en dreiging (F (1, 119) = 1.92, p = .168) op
self-efficacy wanneer er gecontroleerd werd voor het effect van de covariaten. Wel bleek er
een significant interactie-effect tussen humor en dreiging (F (1, 119) = 4.72, p = .032,  =
2

.04) wanneer er gecontroleerd werd voor het effect van de covariaten.
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Om het interactie-effect verder te interpreteren is er een eenweg covariantie analyse
voor self-efficacy met als factor dreiging en met als covariaten geloofwaardigheid,
waardering, betrokkenheid bij beweging, relevantie van de boodschap en beweging per dag
binnen de conditie met humor en binnen de conditie zonder humor uitgevoerd. Het verschil
in de mate van self-efficacy bleek alleen op te treden bij de proefpersonen die waren
blootgesteld aan een folder met humor (F (1, 56) = 9.84, p = .003) en niet bij de
proefpersonen die waren blootgesteld aan een folder zonder humor (F (1, 58) < 1) (zie figuur
4). Bij de proefpersonen die een folder met humor hadden gezien was de mate van
self-efficacy hoger bij de folder met de lage dreiging (M = 5.33, SD = 1.15) dan bij de folder
met de hoge dreiging (M = 4.48, SD = 1.00). Daarnaast is er een eenweg covariantie analyse
voor self-efficacy met als factor humor en met als covariaten geloofwaardigheid,
waardering, betrokkenheid bij beweging, relevantie van de boodschap en beweging per dag
binnen de conditie met de lage dreiging en binnen de conditie met de hoge dreiging
uitgevoerd. Het verschil in de mate van self-efficacy bleek zowel in de conditie met de lage
dreiging (F (1, 55) = 2.37, p = .129) als in de conditie met de hoge dreiging (F (1, 59) = 2.31, p
= .134) niet op te treden.

Figuur 4. Interactie-effect humor x dreiging op self-efficacy

Daarnaast blijkt uit de analyse dat de covariaten beweging per dag (F (1, 119) = 6.42,
p = .013,  = .05) en betrokken bij beweging (F (1, 119) = 6.52, p = .012,  = .05) een
2

2
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significant effect hebben op self-efficacy. Een correlatie laat zien dat er een significant,
positief verband is tussen de variabele self-efficacy en de variabelen beweging per dag (r
(128) = .26, p = .003) en betrokkenheid bij beweging (r (128) = .24, p = .007). Hoe meer de
proefpersonen al bewegen en hoe meer zij betrokken zijn bij het onderwerp beweging, hoe
meer zij ook denken in staat te zijn om meer te kunnen bewegen.

Response efficacy
Uit een tweeweg analyse voor covariantie voor response efficacy met als onafhankelijke
variabelen humor en dreiging en met als covariaten geloofwaardigheid, waardering,
betrokkenheid bij beweging, relevantie van de boodschap en beweging per dag bleek geen
significant hoofdeffect van humor (F (1, 119) = 2.88, p = .092) en dreiging (F (1, 119) = 3.23, p
= .075) op response efficacy wanneer er gecontroleerd werd voor het effect van de
covariaten. Ook trad er geen interactie op tussen humor en dreiging (F (1, 119) = 2.86, p =
.094) wanneer er gecontroleerd werd voor het effect van de covariaten.
Daarnaast blijkt uit de analyse dat de covariaten betrokkenheid bij beweging (F (1,
119) = 7.87, p = .006,  = .06), relevantie van de boodschap (F (1, 119) = 10.38, p = .002, 
2

2

= .08) en waardering (F (1, 119) = 5.31, p = .023,  = .04) een significant effect hebben op
2

de response efficacy. Een correlatie laat zien dat er een significant, positief verband is tussen
de variabele response efficacy en de variabelen betrokkenheid bij beweging (r (128) = .28, p =
.001), relevantie van de boodschap (r (128) = .33, p < .001) en waardering (r (128) = .32, p <
.001). Hoe beter de proefpersonen de folder hadden gewaardeerd, hoe meer betrokken de
proefpersonen bij het onderwerp beweging zijn en hoe relevanter de proefpersonen de
boodschap vonden, hoe meer de proefpersonen geloven dat genoeg beweging
gezondheidsrisico’s verkleint.

Regressie-analyse
Er zijn twee multiple regressie-analyses uitgevoerd om na te gaan welke variabelen, en dan
met name welke mediërende variabelen, van invloed zijn op de attitude ten opzichte van het
gedrag en de gedragsintentie.
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Uit de multiple regressie-analyse voor attitude bleek dat de attitude voor 34% te
verklaren is door de ingebrachte variabelen: stemming, cognitieve defensiviteit, affectieve
defensiviteit, defensive gedachten, self-efficacy, response-efficacy, betrokkenheid bij
beweging, relevantie van de boodschap, beweging per dag, geloofwaardigheid en
waardering (F (11, 116) = 6,84, p < .001).
Stemming (β = -.27, p = .005), self-efficacy (β = .21, p = .010), response efficacy (β =
.24, p = .007), betrokkenheid bij beweging (β = .26, p = .001) en beweging per dag (β = .16, p
= .046) bleken significante voorspellers voor de attitude. Cognitieve defensiviteit (β = .04, p =
.702), affectieve defensiviteit (β = .02, p = .818), defensieve gedachten (β = .08, p = .328),
relevantie van de boodschap (β = -.07, p = .406), geloofwaardigheid (β = .15, p = .179) en
waardering (β = -.15, p = .210) bleken geen geen significante voorspellers voor de attitude.
Een negatieve stemming zorgt voor een minder goede attitude ten opzichte van het
gedrag maar wanneer een persoon gelooft het gewenste gedrag uit te kunnen voeren en
gelooft dat het gedrag gezondheidsrisico’s verkleint zorgt dit juist voor een positieve attitude
ten opzichte van het gedrag. Ook hoe meer betrokken de proefpersoon bij het onderwerp
beweging is en hoe meer de proefpersoon beweegt, hoe positiever de attitude ten opzichte
van het gedrag is.

Uit een multiple regressie-analyse voor intentie bleek dat de intentie voor 33% te
verklaren is door de ingebrachte variabelen: stemming, cognitieve defensiviteit, affectieve
defensiviteit, defensive gedachten, self-efficacy, response-efficacy, betrokkenheid bij
beweging, relevantie van de boodschap, beweging per dag, geloofwaardigheid en
waardering (F (11, 116) = 6,64, p < .001).
Self-efficacy (β = .45, p < .001), betrokkenheid bij beweging (β = -.16, p = .036) en
waardering (β = .30, p = .018) bleken significante voorspellers voor de intentie. Stemming (β
= .07, p = .452), cognitieve defensiviteit (β = .13, p = .250), affectieve defensiviteit (β = .09, p =
.269), defensieve gedachten (β = .04, p = .628), response efficacy (β = .14, p = .107),
relevantie van de boodschap (β = .15, p = .082), beweging per dag (β = -.08, p = .306) en
geloofwaardigheid (β = .03, p = .784) bleken geen geen significante voorspellers voor de
intentie.
Hoe meer de proefpersoon gelooft het gedrag uit te kunnen voeren en hoe beter de
proefpersoon de folder heeft gewaardeerd, hoe hoger de intentie van de persoon was om
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het gewenste gedrag uit te voeren. Een hoge betrokkenheid bij het onderwerp beweging
zorgde echter voor een lagere intentie om het gedrag uit te voeren.

In hypothese 2 werd verwacht dat het effect van humor op de overtuigingskracht van een
bedreigende gezondheidsboodschap ontstaat doordat humor zorgt voor een positieve
stemming bij de ontvanger. Deze positieve stemming zou weer zorgen voor een afname in
defensieve reacties wat er voor zorgt dat de ontvanger makkelijker overtuigd zou worden.
Humor blijkt echter geen effect te hebben op stemming en ook defensiviteit blijkt geen
effect te hebben op de attitude of de intentie. Uit een correlatie blijkt er wel een significant,
positief verband te zijn tussen stemming en cognitieve defensiviteit (r (128) = .60, p < .001)
maar niet tussen stemming en affectieve defensiviteit (r (128) = .05, p = .589). Hypothese 2
kan hiermee echter niet worden bevestigd.
Daarnaast werd verwacht dat een hoge mate van self-efficacy en response efficacy
een positieve invloed zouden hebben de attitude ten opzichte van het gedrag en de
gedragsintentie. Het blijkt dat een hoge mate van self-efficacy inderdaad zorgde voor een
betere attitude ten opzichte van het gedrag en een grotere gedragsintentie. Een hoge mate
van response efficacy blijkt ook voor een betere attitude ten opzichte van het gedrag te
zorgen maar niet voor een grotere gedragsintentie. De verwachting kan dus gedeeltelijk
worden bevestigd.
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Conclusie en discussie
Conclusie
Dit onderzoek had als doel om te onderzoeken in hoeverre humor de overtuigingskracht van
een bedreigende gezondheidsboodschap kan vergroten. De verwachting in hypothese 1 was
dat een gezondheidsboodschap met een lage dreiging een grotere overtuigingskracht heeft
dan een gezondheidsboodschap met een hoge dreiging, maar wanneer er humor aan de
boodschap wordt toegevoegd de gezondheidsboodschap met de hoge dreiging een grotere
overtuigingskracht heeft dan de gezondheidsboodschap met de de lage dreiging. Deze
hypothese kon echter niet worden bevestigd. Bij de folders zonder humor was er namelijk
geen verschil in de attitude ten opzichte van het gedrag en de gedragsintentie tussen de
folder met de lage dreiging en folder met de hoge dreiging. Bij de folders met humor was de
gedragsintentie, tegen verwachting in, groter bij de folder met de lage dreiging dan bij de
folder met de hoge dreiging. Op attitude werd geen effect gevonden. Humor vergroot dus de
overtuigingskracht van een bedreigende gezondheidsboodschap maar alleen in geval van
een lage dreiging.
De verwachting in hypothese 2 was dat het effect van humor op de
overtuigingskracht van een bedreigende gezondheidsboodschap ontstaat doordat humor
zorgt voor een positieve stemming bij de ontvanger en een positieve stemming weer zorgt
voor een afname in defensieve reacties. Hierdoor zou de ontvanger makkelijker overtuigd
worden. Humor blijkt echter geen effect te hebben op stemming en ook defensiviteit blijkt
geen effect te hebben op attitude ten opzichte van het gedrag en de gedragsintentie.
Stemming blijkt wel een effect te hebben op defensiviteit. Hypothese 2 kan hiermee echter
niet worden bevestigd.

De folders met de hoge dreiging zorgden voor meer negatieve emoties en meer cognitieve
defensiviteit dan de folders met de lage dreiging. Daarnaast blijkt dat bij de folders met
humor de mate van self-efficacy van de proefpersonen hoger is bij de folder met de lage
dreiging dan bij de folder met de hoge dreiging. Een hoge mate van self-efficacy blijkt, zoals
verwacht, een positieve invloed te hebben op de attitude ten opzichte van het gedrag en de
gedragsintentie. Daarnaast blijkt self-efficacy samen te hangen met de mate van
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betrokkenheid en de mate van beweging. Hoe hoger de betrokkenheid bij het onderwerp
beweging en hoe meer de proefpersoon beweegt, hoe hoger de mate van self-efficacy.
Ook een hoge mate van response efficacy blijkt, zoals verwacht, een positieve invloed
te hebben op de attitude ten opzichte van het gedrag. Er is echter geen effect op de
gedragsintentie gevonden. Daarnaast blijkt dat response efficacy samen hangt met de mate
van betrokkenheid en de mate van relevantie. Hoe hoger de betrokkenheid van de
proefpersoon bij het onderwerp beweging en hoe relevanter de proefpersoon de boodschap
vond, hoe hoger de response efficacy was.
Tot slot blijkt een positieve stemming, een hoge mate van betrokkenheid en een
hoge mate van beweging een positieve invloed te hebben op de attitude ten opzichte van
het gedrag en is er een positieve relatie tussen relevantie van de boodschap en de
gedragsintentie. Hoe relevanter de boodschap wordt gevonden, hoe groter de
gedragsintentie.

Theoretische implicaties
Tegen verwachting in zorgde de toevoeging van humor voor een grotere overtuigingskracht
bij de folder met de lage dreiging maar niet bij de folder met de hoge dreiging. Ook bleek dat
de folders met de lage dreiging als humoristischer werden ervaren dan de folders met de
hoge dreiging. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat bij de folder met de hoge dreiging de
toevoeging van humor als ongepast werd ervaren en dat daardoor de folder als minder
humoristisch werd beoordeeld. Hierdoor heeft de toevoeging van humor aan de folder met
de hoge dreiging wellicht niet voor een grotere overtuigingskracht gezorgd. De folder was
misschien niet humoristisch genoeg om de overtuigingskracht te vergroten. Bij de folder met
de lage dreiging werd de humor wellicht wel als gepast gezien waardoor de toevoeging van
humor daarbij wel voor een grotere overtuigingskracht zorgde.
De vraag wanneer humor wel gepast is bij een gezondheidsboodschap met een hoge
dreiging kan worden gezien als een ethisch dillema. In dit onderzoek werd kanker
gecombineerd met een humoristische cartoon. Het is de vraag of je humor mag combineren
met een erge ziekte als kanker ook al wordt het doel van de boodschap hiermee wel bereikt.
Het is een afweging tussen wat er bereikt wordt met een boodschap en wat de nadelige
gevolgen zijn van de boodschap. Wellicht zorgt de voorlichting voor een afname van het
percentage kankerpatiënten omdat mensen hun gedrag veranderen maar zorgt de
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boodschap aan de andere kant ervoor dat mensen gekwetst worden doordat er op een
humoristische wijze met kanker wordt omgegaan. Bij bedreigende
gezondheidscommunicatie zal er altijd goed moeten worden nagedacht en worden
afgewogen wat ethisch verantwoord is.
Een andere mogelijke verklaring voor de resultaten is dat de cartoon humoristisch
genoeg was om de overtuigingskracht van een gezondheidsboodschap met een lage dreiging
te vergroten maar niet humoristisch genoeg om de overtuigingskracht van een
gezondheidsboodschap met een hoge dreiging te vergroten. Eén van de mogelijke
verklaringen voor de positieve werking van humor bij bedreigende
gezondheidscommunicatie is dat humor voor een positieve stemming bij de ontvanger zorgt
waardoor er minder snel defensief gereageerd wordt. De ontvanger wil de positieve
stemming namelijk niet bederven (Moyer-Gusé et al., 2011). De folders met humor zorgde
echter niet voor een positievere stemming dan de folders zonder humor. Wellicht was de
cartoon niet grappig genoeg om een positieve stemming bij de ontvanger te creëren. De
cartoon was wellicht wel humoristisch genoeg om effect te hebben op de overtuigingskracht
van de folder met de lage dreiging maar niet humoristisch genoeg om effect te hebben op de
overtuigingskracht van de folder met de hoge dreiging.
Daarnaast zou het kunnen zijn dat de dreiging in de folder met de hoge dreiging te
hoog was waardoor de positieve werking van humor werd afgezwakt. De folders met de
hoge dreiging bleken namelijk voor meer negatieve emoties en meer cognitieve defensiviteit
te zorgen dan de folders met de lage dreiging. Wellicht was de weerstand bij de folders met
de hoge dreiging te hoog en is het effect van humor niet groot genoeg om deze weerstand
te verlagen. Daardoor zou de toevoeging van humor de overtuigingskracht van de folder met
de hoge dreiging niet hebben vergroot maar wel van de folder met de lage dreiging.
Misschien kan humor alleen de overtuigingskracht van een bedreigende
gezondheidsboodschap vergroten met een bepaalde hoogte van dreiging.

Beperkingen en vervolgonderzoek
Van de 128 overgebleven proefpersonen voldeden slecht 10 proefpersonen niet aan de
Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB). De boodschap is dus voor een groot deel van
de proefpersonen niet op ze van toepassing. Uit onderzoek van Das en Fennis (2008) blijkt
dat mensen een bedreigende gezondheidsboodschap beter verwerken wanneer deze
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relevant voor ze is. In het huidige onderzoek is er wel gecontroleerd voor het effect van
relevantie maar in een vervolgonderzoek zou het interessant zijn om meer proefpersonen te
selecteren die nog niet voldoen aan de NNGB. Op deze manier kan er een vergelijking
worden gemaakt tussen mensen waarvoor de boodschap relevant is en mensen waarvoor de
boodschap niet relevant is. Aangezien relevantie voor een betere verwerking van de
boodschap zorgt zou het effect van humor bij een bedreigende gezondheidsboodschap
anders kunnen zijn bij personen met een hoge relevantie dan bij personen met een lage
relevantie.
In een vervolgonderzoek zou ook de mate van gepastheid tussen de humor en de
bedreiging meegenomen kunnen worden en onderzocht kunnen worden welk effect dit
heeft op de overtuigingskracht van een bedreigende gezondheidsboodschap. In het huidige
onderzoek zorgde humor wellicht niet voor een vergroting van de overtuigingskracht van de
folder met de hoge dreiging omdat de humor als ongepast werd ervaren in combinatie met
de hoge dreiging. Daarom is het interessant om te onderzoeken wat het effect is van de
gepastheid tussen de humor en de bedreiging op de overtuigingskracht van een bedreigende
gezondheidsboodschap.
Tot slot zou het interessant zijn om onderzoek te doen naar de overtuigingskracht
van een gezondheidsboodschap met humor bij meerdere niveaus van dreiging. De
toevoeging van humor aan een gezondheidsboodschap met een lage dreiging bleek namelijk
wel voor een grotere overtuigingskracht te zorgen maar de toevoeging van humor aan een
gezondheidsboodschap met een hoge dreiging bleek niet voor een grotere
overtuigingskracht te zorgen. Wellicht is in het huidige onderzoek de dreiging in de folders
met de hoge dreiging te hoog geweest waardoor de positieve werking van humor werd
afgezwakt. Daarom is het interessant om te onderzoeken in welke gevallen humor wel voor
een vergroting van de overtuigingskracht zorgt bij een bedreigende gezondheidsboodschap.

Praktische implicaties
Het huidige onderzoek geeft meer inzicht in hoe bedreigende gezondheidsboodschappen
effectiever ontworpen kunnen worden. Eerder onderzoek laat vooral zien welke factoren bij
de ontvanger veranderd kunnen worden zodat de bedreigende boodschap effectiever is. Zo
blijkt zelfbevestiging en een positieve stemming voor een grotere acceptatie van een
bedreigende gezondheidsboodschap te zorgen. Er is echter nog weinig onderzoek gedaan
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naar welke elementen in een bedreigende gezondheidsboodschap veranderd kunnen
worden om de acceptatie van de boodschap te vergroten. Dit onderzoek draagt daar aan bij
door te laten zien dat de toevoeging van humor aan een bedreigende
gezondheidsboodschap de overtuigingskracht van de boodschap kan vergroten maar alleen
in geval van een lage dreiging. Bij een gezondheidsboodschap met een hoge dreiging blijkt
de toevoeging van humor geen effect te hebben op de overtuigingskracht van de boodschap.
Er moet echter nog wel veel onderzoek worden gedaan naar de acceptatie van bedreigende
gezondheidsboodschappen. Dit onderzoek geeft een klein inzicht in wanneer humor de
overtuigingskracht van een bedreigende gezondheidsboodschap kan vergroten.
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Bijlage 1

Materiaal hoofdonderzoek

Folder met hoge dreiging en humor aanwezig

Folder met hoge dreiging en humor afwezig
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Folder met lage dreiging en humor aanwezig

Folder met lage dreiging en humor afwezig
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Bijlage 2

Materiaal pre-test

Humoristische boodschap 1

Humoristische boodschap 2

Neutrale afbeelding 1

Neutrale afbeelding 2
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Boodschap hoge dreiging 1

Boodschap hoge dreiging 2
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Boodschap lage dreiging 1

Boodschap lage dreiging 2

46

Bijlage 3

Vragenlijst pre-test
PAGINA 1

Hartelijk bedankt dat u mee wilt doen aan deze enquête. Deze enquête is een onderdeel van
mijn masterscriptie voor de opleiding Communicatie en Informatiewetenschappen aan de
Radboud Universiteit te Nijmegen. In deze enquête wordt u een aantal vragen gesteld met
betrekking tot een voorlichtingsboodschap. Als u jonger dan achttien jaar bent, mag u helaas
niet mee doen aan deze enquête.

In de enquête zijn er geen goede of foute antwoorden mogelijk. Ik ben op zoek naar uw
eerlijke mening. Uw antwoorden zullen anoniem en in vertrouwen worden verwerkt. Het
invullen van deze enquête zal ongeveer vijf minuten duren. Aan het eind van de enquête is
er nog ruimte voor opmerkingen. Ukunt steeds op de '>>' button onderaan de pagina klikken
om naar de volgende pagina te gaan.

Met vriendelijke groet,

Nienke Wellen

PAGINA 2
U krijgt zo meteen een voorlichtingsboodschap te zien waarna enkele vragen worden
gesteld.

PAGINA 3

BOODSCHAP MET LAGE OF HOGE DREIGING

PAGINA 4
Ik vind de boodschap:
Niet verontrustend

o o o o o o o
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Verontrustend

Niet beangstigend

o o o o o o o

Beangstigend

Niet bedreigend

o o o o o o o

Bedreigend

PAGINA 5
Door het zien van de boodschap voel ik me:
Niet bang

o o o o o o o

Bang

Ontspannen

o o o o o o o

Gespannen

Rustig

o o o o o o o

Onrustig

PAGINA 6
Als u de boodschap zou moeten waarderen, wat voor een cijfer zou u dan geven?

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
PAGINA 7

U krijgt zo meteen een afbeelding te zien waarna enkele vragen worden gesteld.

PAGINA 8

HUMORISTISCHE OF NEUTRALE AFBEELDING

PAGINA 9
De afbeelding vind ik:
Niet grappig

o o o o o o o

Grappig
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Niet humoristisch

o o o o o o o

Humoristisch

Niet vermakelijk

o o o o o o o

Vermakelijk

Niet speels

o o o o o o o

Speels

Niet saai

o o o o o o o

Saai

PAGINA 10
Als u de afbeelding zou moeten waarderen, wat voor een cijfer zou u dan geven?

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
PAGINA 11

Tot slot worden er nogeen aantal algemene vragen aan u gesteld.

Wat is uw leeftijd?

…… jaar

Wat is uw geslacht?

o Man
o Vrouw
Wat is uw hoogst afgeronde opleiding?

o
o
o
o
o
o

Basisonderwijs
VMBO
HAVO
VWO
MBO
HBO
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o WO
PAGINA 12
Dit is het einde van de enquête. Hartelijk dank voor uw deelname. Mocht u meer over dit
onderzoek willen weten, dan kunt u een e-mail sturen naar nienke.wellen@student.ru.nl.
Mocht u nog opmerkingen hebben, dan kunt u deze hieronder achterlaten.
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Bijlage 4

Resultaten pre-test

Uit een eenweg-variantie analyse voor waardering met als onafhankelijke variabele
blootstelling aan afbeelding bleek geen significante hoofdeffect voor waardering (F (3, 19) =
1.31, p = .362). Er blijkt dus geen verschil in waardering te zijn tussen de afbeeldingen. Uit
een eenweg-variantie analyse voor waardering met als onafhankelijke variabele blootstelling
aan boodschap bleek geen significant hoofdeffect voor waardering (F (3, 19) = 1.25, p =
.320). Er blijkt dus geen verschil in waardering te zijn tussen de boodschappen. De resultaten
kunnen dus niet beïnvloed worden door een verschil in waardering tussen de afbeeldingen
en de boodschappen.
Uit een eenweg-variantie analyse voor humor met als onafhankelijke variabele
blootstelling aan afbeelding bleek geen significant hoofdeffect (F (3, 19) = 1.23, p = .327). De
humoristische afbeeldingen worden dus niet als humoristischer gezien dan de neutrale
afbeeldingen. Alle afbeeldingen scoorden redelijk hoog in de mate waarin ze als
humoristisch werden gezien (zie tabel 3).

Tabel 3. Gemiddelden en standaard deviaties van humor voor afbeeldingen pre-test (1 =
laag, 7 = hoog)
M

SD

n

Neutrale afbeelding 1

3.96

1.75

5

Neutrale afbeelding 2

5.13

1.25

6

Humoristische afbeelding 1

5.43

1.24

6

Humoristische afbeelding 2

4.93

1.06

6

Omdat ook de neutrale afbeeldingen als redelijk humoristisch werden ervaren, is er een
nieuwe neutrale afbeelding gekozen voor het hoofdonderzoek. De neutrale afbeeldingen die
in de pre-test zijn gebruikt zouden als humoristisch kunnen worden gezien omdat ze vrij
speels zijn. In het hoofdonderzoek is er daarom voor een afbeelding gekozen die minder
speels is. Humoristische afbeelding 1 is wel in het hoofdonderzoek gebruikt. Uit een
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one-sample t-toest voor humor met als onafhankelijke variabele blootstelling aan afbeelding
blijkt dat deze afbeelding significant afwijkt van de middelpunt van de schaal voor humor (t
(5) = 2.84, p = .036).
Uit een eenweg-variantie analyse voor dreiging met als onafhankelijke variabele
blootstelling aan boodschap blijkt een hoofdeffect voor dreiging (F (3, 19) = 5.82, p = .005)
(zie tabel 4 voor gemiddelden). Uit de post hoc toets (Bonferroni) kwam naar voren dat
boodschap 2 met de hoge dreiging als significant dreigender werd ervaren dan boodschap 1
met de lage dreiging (p = .032) en boodschap 2 met de lage dreiging (p = .005). Boodschap 1
met de hoge dreiging wijkt niet significant af van boodschap 2 met de hoge dreiging (p =
.323), boodschap 1 met de lage dreiging (p = 1.00) en boodschap 2 met de lage dreiging (p =
.739). Ook boodschap 1 met de lage dreiging en boodschap 2 met de lage dreiging wijken
niet significant van elkaar af (p = 1.00). In het hoofdonderzoek werden daarom boodschap 2
met de hoge dreiging en boodschap 2 met de lage dreiging gebruikt omdat deze
boodschappen de hoogste en de laagste score op dreiging hadden.

Tabel 4. Gemiddelden en standaard deviaties van dreiging voor boodschappen pre-test
(1 = laag, 7 = hoog)
M

SD

n

Boodschap 1 hoge dreiging

3.00

2.13

5

Boodschap 2 hoge dreiging

4.69

1.60

6

Boodschap 1 lage dreiging

2.10

0.90

5

Boodschap 2 lage dreiging

1.71

0.41

7
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Bijlage 5

Vragenlijst hoofdonderzoek
PAGINA 1

Hartelijk bedankt dat u mee wilt doen aan deze enquête. Deze enquête is een onderdeel van
mijn masterscriptie voor de opleiding Communicatie en Informatiewetenschappen aan de
Radboud Universiteit te Nijmegen. In deze enquête wordt u een aantal vragen gesteld over
een voorlichtingsboodschap. Als u jonger dan achttien jaar bent, mag u helaas niet mee
doen aan deze enquête.

In de enquête zijn er geen goede of foute antwoorden mogelijk. Ik ben op zoek naar uw
eerlijke mening. Uw antwoorden zullen anoniem en in vertrouwen worden verwerkt. Het
invullen van deze enquête zal ongeveer tien minuten duren. Aan het eind van de enquête is
er nog ruimte voor opmerkingen. U kunt steeds op de '>>' button onderaan de pagina
klikken om naar de volgende pagina te gaan.

Onder de deelnemers van deze enquête wordt een VVV-cadeaubon ter waarde van €20,verloot. Aan het einde van de enquête kunt u uw e-mailadres achterlaten om hier kans op te
maken.
Met vriendelijke groet,

Nienke Wellen

PAGINA 2
U krijgt zometeen een voorlichtingsfolder te zien bestaande uit twee pagina’s. Bekijk en lees
beide pagina’s aandachtig, u kunt later niet meer naar de folder terugkeren. Na het zien van
de folder wordt er een aantal vragen gesteld.
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PAGINA 3

Folder

PAGINA 4
Welke gedachten heeft u bij de voorlichtingsfolder die u zojuist heeft gezien? U mag alle
gedachten opschrijven. Er zijn geen goede of foute antwoorden mogelijk.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

PAGINA 5
Geef aan in hoeverre u het eens bent met de volgende stellingen.

De voorlichtingsvolder maakte me boos
Zeer mee oneens

o o o o o o o

Zeer mee eens

De voorlichtingsfolder maakte me verdrietig
Zeer mee oneens

o o o o o o o

Zeer mee eens

De voorlichtingsfolder maakte met blij
Zeer mee oneens

o o o o o o o

Zeer mee eens

De voorlichtingsfolder maakte met bang
Zeer mee oneens

o o o o o o o

Zeer mee eens

De voorlichtingsfolder maakte met bezorgd
Zeer mee oneens

o o o o o o o

Zeer mee eens

PAGINA 6
De voorlichtingsfolder riep ergernis mij me op
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Zeer mee oneens

o o o o o o o

Zeer mee eens

De voorlichtingsfolder maakte me nijdig
Zeer mee oneens

o o o o o o o

Zeer mee eens

De voorlichtingsfolder maakte me woedend
Zeer mee oneens

o o o o o o o

Zeer mee eens

De voorlichtingsfolder riep irritatie bij me op
Zeer mee oneens

o o o o o o o

Zeer mee eens

PAGINA 7
Ik vind het belangrijk om elke dag tenminste 30 minuten te bewegen
Zeer mee oneens

o o o o o o o

Zeer mee eens

Ik vind het plezierig om elke dag tenminste 30 minuten te bewegen
Zeer mee oneens

o o o o o o o

Zeer mee eens

Ik vind het wenselijk om elke dag tenminste 30 minuten te bewegen
Zeer mee oneens

o o o o o o o

Zeer mee eens

Ik vind het verstandig om elke dag tenminste 30 minuten te bewegen
Zeer mee oneens

o o o o o o o

Zeer mee eens

Ik vind het goed om elke dag tenminste 30 minuten te bewegen
Zeer mee oneens

o o o o o o o

Zeer mee eens
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PAGINA 8
Dat ik meer ga bewegen is:
Onwaarschijnlijk

o o o o o o o

Waarschijnlijk

Niet aannemelijk

o o o o o o o

Aannemelijk

Onmogelijk

o o o o o o o

Mogelijk

PAGINA 9
Ik weet zeker dat het mij lukt om meer te gaan bewegen
Zeer mee oneens

o o o o o o o

Zeer mee eens

Het is moeilijk voor mij om meer te gaan bewegen
Zeer mee oneens

o o o o o o o

Zeer mee eens

Ik kan mezelf motiveren om meer te gaan bewegen
Zeer mee oneens

o o o o o o o

Zeer mee eens

Wanneer ik meer ga bewegen verklein ik de kans op gezondheidsrisico’s
Zeer mee oneens

o o o o o o o

Zeer mee eens

PAGINA 10
Ik ben erg betrokken bij het onderwerp beweging
Zeer mee oneens

o o o o o o o

Zeer mee eens

De voorlichtingsboodschap vind ik relevant voor mijzelf
Zeer mee oneens

o o o o o o o

Zeer mee eens
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PAGINA 11
Bent u lichamelijk in staat om dagelijks 30 minuten te bewegen? (U zou bijvoorbeeld niet in
staat kunnen zijn om aan deze norm te voldoen door een ziekte of aandoening).

o Ja
o Nee
PAGINA 12
Geef hieronder aan hoeveel u beweegt. De activiteiten mogen verspreid zijn over de dag, in
blokken van tenminste 10 minuten. Activiteiten die minder dan 10 minuten duren mag u niet
meerekenen.

Hoeveel minuten fietst u gemiddeld per dag?

…

Hoeveel minuten loopt u gemiddeld per dag?

…

Hoeveel minuten besteedt u gemiddeld aan huishoudelijke taken per dag? Denk hierbij aan
taken waarbij uw hartslag stijgt zoals grasmaaien en stofzuigen. …

Hoeveel minuten sport u gemiddeld per week?

….

PAGINA 13
Ik vind de voorlichtingsfolder:
Niet grappig

o o o o o o o

Grappig

Niet humoristisch

o o o o o o o

Humoristisch

Niet vermakelijk

o o o o o o o

Vermakelijk

Niet speels

o o o o o o o

Speels

Niet saai

o o o o o o o

Saai

PAGINA 14
Niet verontrustend

o o o o o o o
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Verontrustend

Niet beangstigend

o o o o o o o

Beangstigend

Niet bedreigend

o o o o o o o

Bedreigend

PAGINA 15
Niet geloofwaardig

o o o o o o o

Geloofwaardig

Niet professioneel

o o o o o o o

Professioneel

Niet betrouwbaar

o o o o o o o

Betrouwbaar

PAGINA 16
Als u de folder zou moeten waarderen, wat voor een cijfer zou u dan geven?

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
PAGINA 17

De folder probeert mij te beïnvloeden
Zeer mee oneens

o o o o o o o

Zeer mee eens

De folder probeert mij een bepaalde richting op te sturen
Zeer mee oneens

o o o o o o o

Zeer mee eens

De folder beperkt mijn keuzevrijehid
Zeer mee oneens

o o o o o o o

Zeer mee eens
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De folder probeert mij te overtuigen een bepaalde beslissing te nemen
Zeer mee oneens

o o o o o o o

Zeer mee eens

PAGINA 18
Tot slot worden er nogeen aantal algemene vragen aan u gesteld.

Wat is uw leeftijd?

…… jaar

Wat is uw geslacht?

o Man
o Vrouw
Wat is uw hoogst afgeronde opleiding?

o
o
o
o
o
o
o

Basisonderwijs
VMBO
HAVO
VWO
MBO
HBO
WO
PAGINA 19

U kunt hieronder uw e-mailadres achterlaten als u kans wilt maken op een VVV-cadeaubon
ter waarde van €20,-.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

PAGINA 20
Dit is het einde van de enquête. Hartelijk dank voor uw deelname. Mocht u meer over dit
onderzoek willen weten, dan kunt u een e-mail sturen naar nienke.wellen@student.ru.nl.
Mocht u nog opmerkingen hebben, dan kunt u deze hieronder achterlaten. Klik op de '>>'
button om de enquête af te sluiten.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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