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Abstract
Vanaf 1 juli 2019 krijg je een boete als je je mobiele telefoon gebruikt op de fiets. Uit eerder
onderzoek is gebleken dat vooral jongeren hun mobiele telefoon gebruiken op de fiets en dat
ze het gevaar hiervan maar moeilijk inzien. Hierdoor ontstaat bij jongeren mogelijk weerstand
tegen de doorgevoerde verandering. Een mogelijke manier om de weerstand bij jongeren te
doen afnemen is het inzetten van narratieven in de voorlichting. Volgens eerdere onderzoeken
speelt transportatie een grote rol in het succes van de narratieven om de weerstand van
jongeren te laten afnemen. Daarnaast blijkt uit eerder onderzoek dat transportatie afhankelijk
is van de instructies die voorafgaand aan het narratief worden gegeven. Zo zou de weerstand
juist toenemen als men weet dat het narratief een persuasieve intentie heeft. Voorafgaand aan
het lezen van een narratief kan een waarschuwing worden gegeven over deze intentie. Dit
wordt in de literatuur een forewarning genoemd. Het doel van het huidige onderzoek is om te
onderzoeken wat de effecten zijn van vooraf gegeven instructies en het geven van een
forewarning aan jongeren op de weerstand ten aanzien van het mobiele telefoongebruik op de
fiets en de transportatie van jongeren in het narratief.
Om een antwoord te geven op deze vraag zijn 136 proefpersonen onderworpen aan een
experiment. Dit experiment bestond uit een 2 x 2 tussenproefpersoon design waarbij alle
proefpersonen hetzelfde narratief te lezen kregen over een ernstig ongeluk dat plaatsvond
terwijl het slachtoffer gebruik maakte van zijn mobiele telefoon tijdens het fietsen. De
proefpersonen kregen verschillende instructies, narratieve of fourth-grade instructies, die
random werden toegewezen. Bij de narratieve instructies werd gevraagd om de aandacht
volledig bij het verhaal te houden, terwijl bij de fourth-grade instructies proefpersonen
moesten letten op ingewikkelde woorden voor volwassenen met het leesniveau van een
leerling uit groep 6 van de basisschool. Daarnaast kreeg een deel van de proefpersonen een
forewarning terwijl de andere groep een controlebericht kreeg. Uit het onderzoek bleek dat
proefpersonen die de narratieve instructies kregen een hogere mate van transportatie hadden
en een lagere weerstand. In het onderzoek werd geen effect gevonden met betrekking tot de
forewarning. Mogelijke verklaringen hiervoor zijn dat de lezer de forewarning niet heeft
opgemerkt doordat ze waren afgeleid door de eerder gegeven instructies, dat er te weinig tijd
zat tussen de forewarning en het narratief of dat het onderwerp van het narratief de laatste tijd
veel in het nieuws is geweest.
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Aanleiding
Voor veel Nederlanders is het een bekend fenomeen, even een appje versturen terwijl je op de
fiets onderweg bent naar je werk of studie, of even een ander nummer aanzetten via Spotify.
Afgelopen januari werd hierop een verbod aangekondigd: vanaf 1 juli 2019 krijg je een boete
van €95,- als je betrapt wordt op het gebruik van je mobiele telefoon tijdens het fietsen (AD,
2019). Volgens de minister van infrastructuur, Cora van Nieuwenhuizen, moet je in het
verkeer je volledige aandacht erbij houden en niet bezig zijn met je telefoon. Op dit moment
gebruikt gemiddeld 49% van de Nederlanders zijn mobiele telefoon tijdens het fietsen. In de
leeftijdscategorie 18 tot 24 jaar is dit zelfs 75%, blijkt uit een onderzoek van Deloitte (AD,
2019). De verandering in de wetgeving vraagt dan ook om een gedragsverandering onder de
Nederlandse bevolking en dan voornamelijk onder jongeren tussen de 18 en de 24 jaar.
Dat het gebruik van de mobiele telefoon op de fiets nadelige effecten heeft, bleek al uit
onderzoek van De Waard, Lewis-Evans, Jelijs, Tucha en Brookhuis (2014). De onderzoekers
vergeleken fietsers die hun mobiele telefoon gebruikten tijdens het fietsen met fietsers die dit
niet deden. Uit het onderzoek kwam naar voren dat fietsers die tijdens het fietsen gebruik
maakten van hun mobiele telefoon een lagere fietssnelheid hadden, vaker in het midden van
het fietspad reden en minder aandacht hadden voor hun omgeving waardoor ze gevaar later
opmerkten (De Waard et al., 2014). Dit alles kan leiden tot gevaarlijke situaties op de weg
met ongelukken tot gevolg. Zo blijkt dat een op de vijf fietsongevallen bij kinderen in de stad
wordt veroorzaakt door het gebruik van de mobiele telefoon (AD, 2017).
Uit een onderzoek van het ministerie van infrastructuur en milieu naar het gebruik van
mobiele telefoons en de houding van Nederlanders ten opzichte van het gebruik, blijkt dat de
meerderheid van de Nederlanders (70%) vindt dat het gebruik van de mobiele telefoon in het
verkeer een urgent probleem is (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2017). Wat opvalt in
dit onderzoek is dat er een duidelijk verschil zit in de verschillende leeftijdscategorieën. Zo
geeft 47,2% van de jongeren tussen de 18 en 34 jaar aan dat het gebruik van de mobiele
telefoon tijdens het fietsen leidt tot gevaarlijke situaties en vindt 46,2% dat het verboden zou
moeten worden. Onder ouderen ligt het percentage dat vindt dat het gebruik verboden zou
moeten worden aanzienlijk hoger (69,9% in de categorie 35-54 jaar en 86,5% in de categorie
55+) (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2017).
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Bovenstaande laat zien dat jongeren het gevaar van het gebruik van de mobiele telefoon in het
verkeer nog niet voldoende inzien. Mogelijk is er sprake van weerstand onder jongeren met
betrekking tot het verbod op het gebruik van de mobiele telefoon op de fiets en de
bijbehorende boete die gehanteerd gaat worden. Een van de manieren om de weerstand van
jongeren te verminderen is door in de voorlichting gebruik te maken van verhalen, oftewel
narratieven. Eerdere onderzoeken toonden al aan dat narratieven een effectievere werking
hebben dan het verstrekken van statistische informatie (De Graaf, Sanders & Hoeken, 2016;
De Wit, Das & Vet, 2008). In deze onderzoeken is gebleken dat de processen transportatie en
identificatie hier een belangrijke rol in spelen. Bij transportatie focust een persoon zich
volledig op de gebeurtenissen die plaatsvinden binnen het narratief waardoor hij zich minder
bewust is van de werkelijkheid (Green & Brock, 2000). Er wordt over identificatie gesproken
als de lezer sterk verbonden is met het personage uit het verhaal (De Graaf, Sanders, Beentjes
& Hoeken, 2007). Naarmate transportatie en identificatie in het narratief tot stand komen
wordt de overtuigingskracht van het narratief groter (Green & Brock, 2000). Hierdoor zullen
de jongeren een lagere mate van weerstand ervaren ten aanzien van de voorlichting, wat
mogelijk weer zorgt voor de gewenste gedragsverandering (Moyer-Gusé, 2008; Moyer-Gusé,
Jain & Chung, 2012). Volgens Green en Brock (2000) kan de transportatie in het verhaal
worden vergroot door vooraf instructies te geven hoe het narratief gelezen dient te worden.
Narratieven werken voornamelijk doordat de lezer zich vaak minder bewust is van de
persuasieve intentie (Moyer-Gusé & Nabi, 2011). Op het moment dat de lezer weet dat het
narratief persuasief bedoeld is, zal er meer weerstand komen ten aanzien van de gewenste
gedragsverandering (Cialdini & Petty, 1981). Om duidelijk te maken dat het narratief
persuasief van aard is, kan vooraf een waarschuwing gegeven worden. In de literatuur wordt
gesproken over een forewarning. Een forewarning kan er mogelijk voor zorgen dat de
processen transportatie en identificatie, waardoor het narratief een overtuigend middel is,
verminderen (Wood & Quinn, 2003). Dus als de persuasieve intentie bekend is, ervaren de
jongeren mogelijk juist meer weerstand ten aanzien van het verbod op het gebruik van de
mobiele telefoon op de fiets en de daarbij horende boete.
In het huidige experiment wordt onderzoek gedaan naar de processen transportatie en
identificatie, het effect van vooraf gegeven instructies op de transportatie en het gebruik van
een forewarning voorafgaand aan het narratief om te analyseren wat het mogelijk effect
hiervan is op de weerstand van jongeren ten aanzien van het gebruik van de mobiele telefoon
op de fiets.
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Weerstand
Pogingen om bij mensen een bepaalde gedragsverandering te bewerkstelligen hebben niet
altijd het gewenste resultaat. Een van de redenen hiervoor is dat mensen niet graag beïnvloed
worden. Zij bieden weerstand tegen beïnvloeding (Ringold, 2002). Weerstand kan het beste
gedefinieerd worden als de reactie van iemand tegen een bepaalde verandering (Knowles &
Linn, 2004). Volgens Fransen, Smit en Verlegh (2015) zijn er drie soorten strategieën
waarmee individuen beïnvloeding kunnen weerstaan.
De eenvoudigste manier voor een individu om weerstand te bieden is vermijding. Zo
kunnen mensen reclame op televisie vermijden door te wisselen van zender, de televisie uit te
zetten of de kamer te verlaten (Brodin, 2007). Televisiekijkers doen dit voornamelijk bij
informatieve berichten en minder bij emotionele of vermakelijke berichten (Woltman Elpers,
Wedel & Pieters, 2003). Buiten fysieke vermijding onderscheiden Speck en Elliot (1997) nog
een andere vorm namelijk de cognitieve vermijding. Cognitieve vermijding is het negeren
van, of niet opletten bij, een commerciële advertentie.
Naast vermijding kunnen mensen pogingen tot beïnvloeding ook betwisten of
bestrijden. Dit kan gedaan worden tegen het bericht zelf, de bron van het bericht of tegen de
gebruikte strategie (Fransen et al., 2015). Als de inhoud van het bericht wordt betwist,
gebruiken mensen tegenargumenten om de argumenten in het bericht te ontkrachten. In het
kader van het huidige onderzoek is gekeken naar tegenargumenten met betrekking tot het
mobiele telefoon verbod voor fietsers. Zo gaf een lezer van de Volkskrant aan dat het nemen
van potentieel dodelijke risico’s, zoals het mobiele telefoongebruik op de fiets, onderdeel is
van onze vrijheid (de Volkskrant, 2017) en gaven leerlingen van een middelbare school in
Teteringen aan dat ze bang waren om een belangrijk berichtje of telefoontje te missen (BN
DeStem, 2018). Volgens Petty en Cacioppo (1979, 1986) komen mensen eerder met
tegenargumenten als de betrokkenheid bij het onderwerp hoog is. Waar vermijding van
beïnvloeding relatief moeiteloos gaat, vereist het geven van tegenargumenten een relatief
hoge mate van bewuste en inspannende kennis (Weber, Huskey, Mangus, Westcott-Baker &
Turner, 2014). Doordat het bedenken van tegenargumenten relatief inspannend is, kan
afleiding ervoor zorgen dat het bedenken van tegenargumenten vermindert (Buller, 1986;
Petty & Cacioppo, 1986). Mensen maken daarentegen meer gebruik van tegenargumenten als
de boodschap in het bericht een waarschuwing geeft of als ze weten dat ze worden beïnvloed
(Friestad & Wright, 1994). Om deze reden komen tegenargumenten minder vaak voor bij
narratieven omdat hier de overtuigende intentie lastiger vast te stellen is voor de lezer ten
opzichte van advertenties (Moyer-Gusé & Nabi, 2011).
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Ook de bron van het bericht kan betwist worden. De geloofwaardigheid, deskundigheid of
betrouwbaarheid van de bron worden dan in twijfel getrokken (Zuwerink Jacks & Cameron,
2003). Batinic en Appel (2013) concludeerden dat commerciële bronnen als minder
betrouwbaar worden gezien dan non-commerciële bronnen. In commerciële bronnen heeft de
berichtgever het doel te overtuigen om daar zelf beter van te worden, terwijl non-commerciële
bronnen deze intentie niet zouden hebben.
Ook kan er weerstand optreden tegen de strategie die gebruikt wordt om mensen te
beïnvloeden. Veel mensen weten dat adverteerders bepaalde cues zoals baby’s of modellen
gebruiken om mensen te beïnvloeden. Volgens Friestad en Wright (1994) leidt het detecteren
van deze vorm van overtuigen tot een verandering in betekenis van de cues, waardoor
weerstand ontstaat.
Ten slotte kunnen mensen weerstand bieden door de boodschap dusdanig te verwerken
dat deze past bij de eigen attitudes en gedrag waardoor de relevantie van de boodschap
vermindert. In de literatuur wordt een onderscheid gemaakt tussen verschillende strategieën
die gehanteerd kunnen worden. Een voorbeeld van een dergelijke strategie is de optimism bias
(Fransen et al., 2015). Optimism bias betekent dat de lezer van de boodschap denkt dat
negatieve zaken eerder bij anderen voorkomen dan bij hemzelf (Weinstein, 1987; Sharot,
Korn & Dolan, 2011; Shepperd, Klein, Waters & Weinstein, 2013). Het gevaar dat dreigt
wordt gebagatelliseerd en de boodschap wordt niet aangenomen.
Bij een overtuigende boodschap ontstaat weerstand wanneer iemand het gevoel krijgt
dat zijn vrijheid wordt aangetast (Knowles & Linn, 2004). Een overtuigende boodschap heeft
namelijk als doel mensen een bepaald gedrag te laten vertonen of juist een bepaald gedrag af
te leren (Jenkins & Dragojevic, 2011). Volgens Jenkins en Dragojevic (2011) zorgt dit ervoor
dat de lezer zich bedreigd voelt in zijn eigen vrijheid. De Theory of Psychological Reactance
geeft aan dat mensen een sterke behoefte hebben aan deze vrijheid (Brehm & Brehm, 1981).
De bedreiging van de vrijheid zorgt ervoor dat de lezer van de overtuigende boodschap er
alles aan doet om zijn vrijheid te behouden, wat in sommige gevallen tot gevolg kan hebben
dat de lezer het tegenovergestelde gedrag uitvoert dan gewenst was in de overtuigende
boodschap (Dillard & Shen, 2005; Moyer-Gusé, 2008).
Uit de bovenstaande literatuur wordt duidelijk dat mensen behoefte hebben aan
vrijheid (Brehm & Brehm, 1981) en dat wanneer deze vrijheid bedreigd wordt door een
overtuigende boodschap, weerstand ontstaat (Jenkins & Dragojevic, 2011). Mensen zullen
hun vrijheid verdedigen en de boodschap afwijzen (Dillard & Shen, 2005; Moyer-Gusé,
2008). Weerstand zorgt dus voor een negatief effect op de overtuigingskracht van de
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boodschap. Op basis van bovenstaande informatie is de eerste hypothese voor het huidige
onderzoek opgesteld.

H1: Naarmate de weerstand die jongeren ervaren ten aanzien van de boodschap stijgt, neemt
de overtuigingskracht van de boodschap af.

Narratieve overtuiging
Een manier om weerstand te overwinnen is door middel van narratieven. Meerdere
onderzoeken hebben aangetoond dat narratieven een overtuigendere werking hebben dan
bijvoorbeeld statistische informatie (De Graaf et al., 2016; De Wit et al., 2008). Kreuter et al.
(2007, p. 222) omschrijven een narratief als volgt: “een representatie van gebeurtenissen en
personages die verband houden met elkaar, een identificeerbare structuur hebben, gebonden
zijn aan ruimte en tijd en impliciete en expliciete boodschappen bevatten over het onderwerp
dat aan de orde is”.
Dat narratieven een effectief middel zijn werd in eerder onderzoek al aangetoond. Zo
deden Murphy, Frank, Chatterjee en Baezconde-Garbanati (2013) onderzoek naar het effect
van narratieven op de kennis, attitude en intentie van de participanten. Aan het experiment
deden 758 vrouwen mee die ieder een film te zien kregen over baarmoederhalskanker. De
eerste groep kreeg een film te zien met narratieve kenmerken, de tweede groep een film
zonder narratieve kenmerken. De twee verschillende films bevatten dezelfde informatie met
betrekking tot de oorzaak, de preventie en de detectie van baarmoederhalskanker. De vrouwen
die de film met narratieve kenmerken hadden gekeken bleken meer kennis over het onderwerp
te hebben en een positievere attitude ten aanzien van screening op baarmoederhalskanker
(Murphy et al., 2013). Er werd geen verschil gevonden met betrekking tot de intentie.
Volgens Murphy et al. (2013) was de verklaring dat de intentie om een PAP-test te nemen
voor baarmoederhalskanker al hoog was bij de pre-test. Bij de afgenomen pre-test gaven alle
677 participanten aan een PAP-test te nemen om baarmoederhalskanker te detecteren. In het
experiment waren de scores voor de intentie dan ook in alle groepen hoog (variërend tussen
de 9.6 en 9.9 op een 10-punts Likert-schaal).
Ook Oliver, Dillard, Bae, en Tamul (2012) vonden in hun onderzoek dat narratieven
een overtuigend middel zijn. Zij verdeelden 399 studenten random over twee condities
namelijk: een nieuwsbericht in de vorm van een narratief over een gezondheidsissue met
daarin specifieke ervaringen van immigranten, gevangenen of ouderen en een nieuwsbericht
over hetzelfde gezondheidsissue maar dan zonder narratief. De studenten in de narratieve
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conditie hadden meer empathie voor de verschillende individuen in het narratief, een
positievere attitude ten aanzien van de groep (immigranten, gevangenen of ouderen) en een
hogere gedragsintentie (Oliver et al., 2012).
Volgens Murphy et al. (2013) zijn er twee processen die ten grondslag liggen aan de
mogelijke overtuigingskracht van het narratief te weten: transportatie en identificatie. Als een
lezer getransporteerd wordt, gaat hij/zij volledig op in de gebeurtenissen van het narratief.
Volgens Green en Brock (2000) kan transportatie als volgt worden omschreven: “een
convergent proces waarbij alle mentale systemen en capaciteiten van een persoon zich
focussen op gebeurtenissen die zich voordoen in het narratief” (Green & Brock, 2000, p.
701). Doordat de lezer getransporteerd wordt in het verhaal wordt hij zich minder bewust van
de werkelijkheid en kan hij alledaagse problemen vergeten (Green & Brock, 2000). Omdat de
lezer zich minder bewust is van de werkelijkheid, heeft hij minder toegang tot de echte feiten
en gegevens uit de werkelijkheid. Hierdoor zal de lezer minder tegenargumenten kunnen
bedenken, waardoor de weerstand ten aanzien van de overtuiging afneemt (Green & Brock,
2000).
In eerdere onderzoeken wordt de kracht van transportatie in een narratief bewezen. Zo
zorgt transportatie voor veranderingen in de overtuigingen en evaluaties van een narratief
(Green & Brock, 2000), leidt transportatie tot positievere cognitieve gedachtes en emoties
(Dunlop, Wakefield & Kashima, 2010), krijg je positievere gevoelens en verminderde
kritische gevoelens (Escalas, 2004) en zorgt transportatie voor een grotere overtuiging van de
boodschap (Braverman, 2008; Green & Brock, 2000). De resultaten uit voorgaande
onderzoeken leiden tot de volgende hypothese voor het huidige onderzoek:

H2: Naarmate proefpersonen een hogere mate van transportatie ervaren, ervaren ze een
lagere weerstand ten aanzien van de boodschap ten opzichte van proefpersonen met een
lagere mate van transportatie

Green en Brock (2000) hebben in hun onderzoek transportatie gemanipuleerd op basis van
vooraf gegeven instructies. In het onderzoek hebben ze meerdere experimenten uitgevoerd
waarvan het vierde experiment succesvol bleek. In het vierde experiment kregen
proefpersonen drie verschillende soorten instructies: narratieve instructies, fourth-grade
instructies en er was een controlegroep. Bij de narratieve instructies werd gevraagd om de
aandacht volledig bij het verhaal te houden en goed na te denken over wat er gebeurt in het
verhaal. Bij de fourth-grade instructies werd gevraagd om lange woorden en ingewikkelde
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zinnen voor volwassenen met een leesniveau van iemand uit de fourth-grade, wat in het
Nederlandse lessysteem gelijk staat aan groep 6 van de basisschool, te omcirkelen. Tijdens het
lezen moesten de proefpersonen zich concentreren op de stijl van schrijven en de
moeilijkheidsgraad. Zoals de onderzoekers al verwachtten ervaarden proefpersonen in de
narratieve conditie een hogere mate van transportatie dan de proefpersonen in de fourth-grade
conditie (Green & Brock, 2000). Doordat de fourth-grade instructies en de controlegroep in
het onderzoek van Green en Brock (2000) niet van elkaar verschilden is de controlegroep
voor het huidige onderzoek uitgesloten. De verwachting voor het huidige onderzoek is
daarom als volgt:

H3: Proefpersonen die narratieve instructies krijgen voorafgaand aan het lezen van het
narratief ervaren een hogere mate van transportatie dan proefpersonen die de fourth-grade
instructies krijgen.

Naast transportatie is het voor de overtuigingskracht van het narratief van belang dat de lezer
zich kan identificeren met het hoofdpersonage (Murphy et al., 2013). Volgens Cohen (2001,
p. 261) is identificatie: “een proces van verbeelding dat opgeroepen wordt als reactie op een
personage uit het narratief, waarvan je de identiteit, doelen en het perspectief overneemt”.
Identificatie kan op meerdere manieren tot stand gebracht worden. Zo kan de lezer
waargenomen gelijkenis hebben met het personage zoals bijvoorbeeld leeftijd of geslacht, of
kan de lezer zich identificeren met het personage als hij sympathie voelt voor het personage
(De Graaf et al., 2007). Bij zowel transportatie als identificatie gaat het dus om de
betrokkenheid in het narratief. Het verschil is dat de lezer bij transportatie opgaat in het
verhaal terwijl bij identificatie de lezer volledig op gaat in het personage en het idee heeft dat
hij/zij het personage wordt. Hoe meer de lezer zich kan identificeren met het personage in het
narratief, des te groter de overtuigingskracht (Green & Brock, 2000). Uit eerdere onderzoeken
(Murphy et al., 2013; Hoeken & Sinkeldam, 2014; De Graaf, Hoeken, Sanders & Beentjes,
2012) is gebleken dat identificatie ervoor kan zorgen dat de lezer een positievere attitude
ontwikkelt ten aanzien van de gedragsverandering die het narratief teweeg wil brengen. Een
manier om identificatie tot stand te brengen in een narratief is door het perspectief (De Graaf
et al., 2007). Perspectief wordt omschreven als het gezichtspunt waaruit de gebeurtenissen
worden beschreven (Sanders & Redeker, 1996, p. 290). In het huidige onderzoek zal
identificatie meegenomen worden als controlevariabele om te toetsen of eventueel gevonden
effecten door identificatie verklaard kunnen worden.
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Forewarning
Op basis van de boven genoemde onderzoeken is de verwachting dat het gebruik van
narratieven in voorlichting voor jongeren de weerstand kan doen afnemen door de processen
transportatie en identificatie. Een van de redenen dat narratieven de weerstand kan
verminderen is dat ontvangers zich minder bewust zijn van de persuasieve intentie van het
narratief (Moyer-Gusé & Nabi, 2011). De kracht van het narratief zou dus mogelijk
verminderen als de lezer bewust gemaakt wordt van de persuasieve intenties. In de literatuur
wordt dit forewarning genoemd, oftewel, een waarschuwing voorafgaand aan het narratief dat
het narratief een persuasieve bedoeling heeft (Chen, Reardon, Rea & Moore, 1992).
Uit eerder onderzoek is gebleken dat als men weet dat een boodschap het doel heeft
om te overtuigen, men zich defensief opstelt ten aanzien van deze persuasieve boodschap
(Cialdini & Petty, 1981). Men heeft dan het gevoel dat de eigen attitudes en overtuigingen in
gevaar komen en dat deze verdedigd moeten worden (Wood & Quinn, 2003). Dit resulteert in
een lagere overtuigingskracht van het narratief (Rozendaal, Buijs & van Reijmersdal, 2016).
Om deze reden worden proefpersonen in experimenten vaak niet vooraf gewaarschuwd over
het persuasieve aspect tijdens het onderzoek (Papageorgis, 1967, 1968).
In de literatuur wordt onderscheid gemaakt tussen twee typen waarschuwingen. Er kan
een waarschuwing gegeven worden over de overtuigende intentie van een bericht, of een
waarschuwing over de inhoud, zoals bijvoorbeeld het onderwerp, van het bericht (Zuwerink
Jacks & Cameron, 2001). Zo kan de titel van een kerkbulletin (bijvoorbeeld: ‘Het kwaad dat
alcohol heet’) mensen waarschuwen over het onderwerp van het verhaal en de positie die
ingenomen wordt door de verteller (Zuwerink Jacks & Devine, 2000). Een literatuuroverzicht
van Cialdini en Petty (1981) toonde aan dat een waarschuwing over de overtuigende intentie
in de meeste gevallen zorgde voor weerstand terwijl een waarschuwing over de inhoud van
het bericht zowel weerstand als instemming met het bericht kon oproepen (Cialdini & Petty,
1981). Om deze reden zal er in het huidige onderzoek gebruik gemaakt worden van een
waarschuwing over de overtuigende intentie van het bericht.
Op basis van eerder onderzoek kan geconcludeerd worden dat de lezer van een
narratief zich defensief opstelt als hij weet dat het verhaal een overtuigende boodschap heeft
(Cialdini & Petty, 1981). Door middel van een forewarning, een waarschuwing voorafgaand
aan het verhaal, wordt de overtuigende intentie bekend gemaakt aan de lezer (Chen et al.,
1992). De lezer van het verhaal zal proberen zijn eigen attitudes en overtuigingen te
verdedigen (Wood & Quinn, 2003), wat resulteert in een lagere overtuigingskracht van het
verhaal (Rozendaal et al., 2016). Om zijn eigen attitudes en overtuigingen te verdedigen zal
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de lezer eerder gebruik maken van tegenargumenten (Friestad & Wright, 1994). Deze kennis
zorgt voor het huidige onderzoek voor de volgende hypothese:

H4: Proefpersonen die een narratief lezen met daarin een waarschuwing van de overtuigende
intentie van het bericht ervaren een hogere mate van weerstand ten aanzien van de
boodschap dan proefpersonen die geen waarschuwing krijgen over de overtuigende intentie
van het bericht.

Theory of Planned Behaviour
Uit het onderzoek van het ministerie van infrastructuur en milieu bleek dat de meeste
jongeren geen verbod willen op het gebruik van de mobiele telefoon op de fiets (Ministerie
van Infrastructuur en Milieu, 2017). Slechts 46,2% was voor een verbod, waardoor de
verwachting is dat jongeren over het algemeen niet de intentie hebben om het gedrag aan te
passen. De intentie van iemand wordt gezien als de motivatie van een persoon om een bepaald
gedrag uit te voeren (Ajzen, 1991). Volgens Fishbein en Ajzen (2010) is de intentie de
belangrijkste voorspeller van toekomstig gedrag. Uit eerder onderzoek is gebleken dat
narratieven de intentie van iemand kunnen veranderen en daarmee kunnen zorgen voor de
gewenste gedragsverandering (Kim, Bigman, Leader, Lerman & Cappella, 2012). Ajzen
(1991) heeft onderzoek gedaan naar de onderliggende constructen van de intentie en hij heeft
hiervoor een model ontwikkeld, de Theory of Planned Behaviour.
Ajzen (1991) geeft aan dat de intentie van iemand wordt beïnvloed door een drietal
constructen te weten: attitude, sociale norm en eigen effectiviteit. De attitude heeft betrekking
op de evaluatie van een persoon met betrekking tot het beoogde gedrag en kan zowel positief
als negatief zijn (Hoeken, Hornikx & Hustinx, 2012). In het huidige onderzoek zal de focus
liggen op de attitude omdat eerder onderzoek heeft aangetoond dat narratieven de attitude van
een persoon positief kunnen beïnvloeden (Murphy et al., 2013; Hoeken & Sinkeldam, 2014;
De Graaf et al., 2012). Daarnaast blijkt uit onderzoek dat de attitude en de eigen effectiviteit
het sterkst bijdragen aan de intentie om het gedrag te veranderen (Armitage & Connor, 2001).
Bij de eigen effectiviteit gaat het erom of de persoon zichzelf in staat acht om het beoogde
gedrag uit te voeren. Volgens Ajzen (1991) spelen eerdere ervaringen en de verwachte
obstakels hier een rol bij. In het huidige onderzoek wordt de eigen effectiviteit meegenomen
als controlevariabele om te onderzoeken of de eventueel gevonden effecten hierdoor verklaard
kunnen worden.
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Narratieven zijn dus mogelijk een effectief middel om de gedragsintentie van jongeren te
veranderen. Door middel van de processen transportatie en identificatie zou de lezer een
positievere attitude kunnen ontwikkelen ten aanzien van de gedragsverandering. Een
positievere attitude zorgt voor een sterkere intentie om het gewenste gedrag uit te voeren. Om
de transportatie te verhogen, en daarmee de overtuigingskracht van het narratief, zou gebruik
gemaakt kunnen worden van vooraf gegeven instructies. Zo zouden volgens het onderzoek
van Green en Brock (2000) proefpersonen die narratieve instructies krijgen een hogere mate
van transportatie ervaren dan de proefpersonen die fourth-grade instructies krijgen. Op basis
van eerder onderzoek naar forewarning zou de waarschuwing er echter voor kunnen zorgen
dat het proces van transportatie wordt verstoord, met als mogelijk gevolg een negatievere
attitude en een zwakkere intentie. Deze gegevens leiden tot de laatste hypotheses voor het
huidige onderzoek:

H5: Proefpersonen die de narratieve instructies krijgen voorafgaand aan het narratief hebben
een positievere attitude en daarmee een sterkere gedragsintentie dan proefpersonen die voor
het narratief de fourth-grade instructies krijgen.

H6: Proefpersonen die voor het lezen van het narratief een forewarning krijgen over de
persuasieve intentie van het narratief hebben een negatievere attitude en daarmee een
zwakkere gedragsintentie dan proefpersonen die een narratief lazen waarin geen forewarning
gegeven wordt.
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Methode
Om de vooraf opgestelde hypotheses te toetsen is een experiment uitgevoerd waarin
participanten een narratief hebben gelezen dat betrekking had op het onderwerp: “Stop met
het gebruik van je mobiele telefoon in het verkeer”.

Onderzoeksontwerp
Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van een 2 x 2 between-subject design waarbij de
onafhankelijke variabelen instructies (narratief vs. fourth-grade) en forewarning (wel vs. niet)
zijn en de afhankelijke variabelen transportatie, weerstand en de overtuigingskracht van het
narratief zijn met de daarbij horende variabelen: intentie, attitude en eigen effectiviteit.

Materiaal
Om de verschillende hypotheses te toetsen is gebruik gemaakt van een narratief dat in alle
vier de condities identiek was. Het narratief is geschreven in de vorm van een krantenbericht,
waarin een fietser, samen met zijn moeder, terugblikt op een ongeluk dat twee jaar geleden
heeft plaatsgevonden. De hoofdpersoon in het verhaal is Daan en twee jaar geleden heeft hij
een ernstig ongeluk gehad waarbij hij zwaar gewond raakte. Allereerst vertelt de moeder van
Daan over het telefoontje dat ze twee jaar geleden kreeg. Haar zoon was die ochtend rond
08:30 uur vol geschept door een auto op een kruispunt. Ooggetuigen hadden bij de politie
verklaard dat het slachtoffer op zijn mobiele telefoon bezig was waardoor hij zijn omgeving
uit het oog was verloren. Daan werd onmiddellijk naar het ziekenhuis gebracht, waar hij een
aantal dagen in een kunstmatige coma werd gehouden. Inmiddels is Daan 23 jaar oud en zit
hij nog steeds in een rolstoel. Elke dag is hij met zijn fysiotherapeut bezig met als doel om
weer zonder rolstoel door het leven te kunnen. Daan vertelt over het ongeval en waarschuwt
de lezer van het narratief. ‘Een ongeluk zit in een klein hoekje. Als je op je telefoon zit ben je
een stuk minder gefocust’. Daarom is het advies van Daan: ‘Laat je telefoon in je tas of jas
als je op de fiets zit!’. Het volledige narratief is te vinden in bijlage 1.
Voordat de proefpersonen het narratief lazen kregen ze verschillende instructies te
lezen. De instructies, gebaseerd op het onderzoek van Green en Brock (2000), waren bedoeld
om transportatie op te roepen of juist af te doen nemen. Er is gekozen voor de instructies van
Green en Brock (2000) omdat de onderzoekers transportatie met succes hebben weten te
manipuleren. Green en Brock (2000) maakten in hun onderzoek onderscheid tussen narratieve
instructies en fourth-grade instructies. Bij de narratieve instructies werd gevraagd om de
aandacht tijdens het lezen volledig bij het verhaal te houden, terwijl bij de fourth-grade
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instructies de focus lag op het omcirkelen van moeilijke woorden voor een volwassene met
het leesniveau van iemand uit groep 6 van de basisschool. De narratieve instructie is bedoeld
om transportatie op te roepen, terwijl de fourth-grade instructie transportatie juist moet
verminderen. De twee verschillende condities die gebruikt zijn in het huidige experiment
staan hieronder weergegeven:
Conditie narratieve instructie: ‘Voordat je begint met lezen wil ik je vragen om tijdens het
lezen je aandacht volledig bij het verhaal te houden zodat je je optimaal kunt inleven in het
verhaal!’

Conditie fourth-grade instructie: Voordat je begint met lezen wil ik je vragen om te letten op
de moeilijkheidsgraad van het verhaal. Het verhaal moet begrijpelijk zijn voor een volwassene
met het leesniveau van een leerling uit groep 6 van de basisschool. Concentreer je tijdens het
verhaal op lange woorden en ingewikkelde zinnen.’

De proefpersonen werden random verdeeld over een van de twee condities. Na het lezen van
het narratief volgde een controlevraag. Bij de narratieve instructie werd gevraagd naar de
hoofdpersoon in het verhaal, terwijl bij de fourth-grade instructie de moeilijke woorden
moesten worden opgeschreven. Deze vragen dienden enkel als controle of de instructies goed
waren begrepen en zijn niet meegenomen in verdere analyses.
Daarnaast kregen de proefpersonen of een waarschuwing dat het narratief persuasief
bedoeld was of een boodschap zonder waarschuwing met enkel informatie waar het verhaal
over ging. Hier is voor gekozen om de verschillende condities zo gelijk mogelijk te maken.
De waarschuwing is gebaseerd op eerder onderzoek dat een forewarning ervoor zorgt dat de
lezer zich defensief opstelt ten aanzien van de boodschap (Cialdini & Petty, 1981). De lezer
probeert dan zijn eigen overtuigingen verdedigen, waardoor de overtuigingskracht van de
boodschap afneemt (Rozendaal et al., 2016). De twee verschillende condities worden
hieronder weergegeven:
Conditie forewarning: ‘LET OP: Het verhaal dat je zo gaat lezen is bedoeld om je gedrag te
beïnvloeden!’
Conditie geen forewarning: ‘Het verhaal dat je zo gaat lezen is een nieuwsartikel over een
ernstig ongeluk.’
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Proefpersonen
Aan het experiment hebben in totaal 201 proefpersonen deelgenomen. 58 deelnemers zijn
verwijderd omdat ze het experiment niet volledig hadden afgemaakt. Twee proefpersonen
hadden het experiment binnen de minuut afgerond en zijn om deze reden verwijderd. Vier
proefpersonen zijn verwijderd omdat ze te lang (1 uur en 20 minuten, 3 uur en 24 minuten, 41
uur en 19 minuten en 74 uur en 53 minuten) over het experiment hadden gedaan. Ten slotte
gaf een respondent aan niet in het bezit te zijn van een mobiele telefoon, deze is ook
verwijderd. De data zijn daarom geanalyseerd met 136 proefpersonen. Aan het experiment
hebben 42 mannen (30,9%) en 94 vrouwen (69,1%) deelgenomen. De leeftijd van de
proefpersonen varieerde tussen de 18 en 24 waarbij de gemiddelde leeftijd 21,79 (SD= 1.87)
jaar was. Het opleidingsniveau van de deelnemers varieerde van LBO/VMBO tot WO,
waarbij de grootste groep WO (50,4%) als opleidingsniveau had. De proefpersonen
gebruikten hun telefoon op de fiets voornamelijk voor het luisteren van muziek (80,1%) en
appen (60,3%).
De proefpersonen zijn random verdeeld over de vier verschillende condities waarbij 67
proefpersonen de narratieve instructies kregen en 69 proefpersonen de fourth-grade
instructies. Daarnaast kregen 76 proefpersonen een waarschuwing van de persuasieve intentie
en kregen 60 proefpersonen geen waarschuwing. Uit de ꭓ2-toets tussen ‘Geslacht’ en
‘Conditie’ bleek geen significant verband te bestaan (ꭓ2(3)= 4,691 , p= .196). Uit een eenweg
variantie-analyse van ‘Conditie’ op ‘Leeftijd’ bleek geen significant effect van ‘Conditie’
(F(1,134) = 1.607, p=.202). Uit de ꭓ2-toets tussen ‘Opleidingsniveau’ en ‘Conditie’ bleek
geen significant verband te bestaan (ꭓ2(15)= 11,336, p= .728). Bovenstaande toetsen laten
zien dat de randomisatie van de proefpersonen succesvol was.

Instrumentatie
Nadat de proefpersonen het narratief hadden gelezen moesten ze een vragenlijst invullen over
het narratief. De variabelen die zijn getoetst in de vragenlijst waren: weerstand, transportatie,
identificatie en de overtuigingskracht van het narratief. Om ervoor te zorgen dat de
proefpersonen niet door hadden welke vragen bij elkaar hoorden zijn de vragen over de
verschillende variabelen door elkaar gezet. Aan het einde van de vragenlijst moesten de
proefpersonen nog vragen beantwoorden met betrekking tot de demografische gegevens en
hun telefoongebruik. De volledige vragenlijst is te vinden in bijlage 2.
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Weerstand is gemeten aan de hand van een vragenlijst van Nabi, Moyer-Gusé en Byrne
(2007) en bestond uit 4 items. Een voorbeeldstelling is: ‘Ik merkte van mezelf dat ik actief
instemde met de standpunten van de auteur’. De vragen werden beantwoord op een 7-punts
Likert-schaal (1 Oneens – 7 Eens ). Twee items zijn omgecodeerd omdat de items positief
geformuleerd waren terwijl weerstand een negatieve variabele is. Nadat de items
omgecodeerd waren, bleek de betrouwbaarheid van de items onvoldoende: α=.55. Het
verwijderen van het item ‘Ik zocht naar tekortkomingen in de argumenten van de auteur’
zorgde voor een matige betrouwbaarheid: α=.66. Daarna is het item ‘Ik merkte dat ik het
oneens was met de auteur’ verwijderd. De betrouwbaarheid van de items was hierna goed: α=
.80, maar niet meer valide. De twee items die een goede betrouwbaarheid hadden zijn beide
positief geformuleerd in de vragenlijst. De betrouwbaarheid van de twee negatief
geformuleerde items was onvoldoende: α=.40. Hierdoor is ervoor gekozen om de resultaten
ook te analyseren met het item ‘Ik merkte dat ik het oneens was met de auteur’ omdat dit item
de grootste face validity heeft.
Transportatie is gemeten aan de hand van een vragenlijst van De Graaf (2014) en
bestond uit 7 items. Om de transportatie in het narratief te toetsen zijn de volgende
componenten onderzocht: aandacht, mentale beelden en aanwezig in de narratieve wereld.
Een voorbeeldstelling is: ‘Tijdens het lezen werd mijn aandacht helemaal in beslag genomen
door het verhaal’. De vragen werden beantwoord op een 7-punts Likert-schaal (1 Niet waar –
7 Waar). De betrouwbaarheid van de items was goed: α= .87
Identificatie is gemeten aan de hand van een vragenlijst van De Graaf (2014) en
bestond uit 5 items. Om de identificatie met het personage te toetsen zijn de volgende
componenten onderzocht: overnemen perspectief en empathie. Een voorbeeldstelling is:
‘Tijdens het lezen van het verhaal stelde ik me voor hoe het zou zijn om in de positie van het
personage te zijn’. De vragen werden beantwoord op een 7-punts Likert-schaal (1 Oneens - 7
Eens). De betrouwbaarheid van de items was goed: α= .89
Overtuigingskracht narratief
Overtuigingskracht van het narratief is gemeten door middel van de intentie om te stoppen
met het gebruik van de mobiele telefoon op de fiets, de attitude ten aanzien van het gebruik
van de mobiele telefoon op de fiets en de eigen effectiviteit.
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Intentie werd gemeten aan de hand van een vragenlijst van Fishbein en Ajzen (2010) en
bestond uit 3 items. Een voorbeeldstelling is: ‘Ik ben van plan om mijn telefoon niet te
gebruiken tijdens het fietsen’. De vragen werden beantwoord op een 7-punts Likert-schaal (1
Oneens – 7 Eens ). De betrouwbaarheid van de items was goed: α= .89
Attitude werd gemeten aan de hand van een vragenlijst van Fishbein en Ajzen (2010)
en bestond uit 7 items. Een voorbeeldstelling is: ‘Als ik geen gebruik maak van mijn mobiele
telefoon tijdens het fietsen dan vind ik dat…..’ De vragen werden beantwoord op een
semantische differentiaal (bijvoorbeeld: 1 Niet prettig – 7 Prettig). De betrouwbaarheid van de
items was goed: α= .89
Eigen effectiviteit werd gemeten aan de hand van een vragenlijst van Fishbein en
Ajzen (2010) en bestond uit 3 items. Een voorbeeldstelling is: ‘Ik ben er zeker van dat ik mijn
telefoon niet meer hoef te gebruiken tijdens het fietsen’. De vragen werden beantwoord op
een 7-punts Likert-schaal (1 Niet waar – 7 Waar). De betrouwbaarheid van de items was
matig: α= .61.
Algemene vragen
Aan het einde van het experiment kregen de proefpersonen nog vragen met betrekking tot hun
demografische gegevens en hun telefoongebruik. Er werd gevraagd naar geslacht, leeftijd en
opleidingsniveau van de proefpersonen. Daarnaast werd gevraagd of de proefpersonen in het
bezit waren van een mobiele telefoon, hoe vaak ze gebruik maakten van de mobiele telefoon
op de fiets en wat ze op hun telefoon deden terwijl ze aan het fietsen waren.
Procedure
Het experiment is individueel afgenomen en was volledig vrijwillig. Er stond geen beloning
tegenover. De proefpersonen werden zowel online als offline geworven, maar het experiment
werd enkel online afgenomen. De online werving vond plaats door middel van een link op
Facebook, Instagram en LinkedIn waar de proefpersonen werden doorgestuurd naar het
experiment. Offline zijn de proefpersonen benaderd uit de persoonlijke kring van de
onderzoeker. De proefpersonen kregen eerst een verhaal te lezen waarin ze bedankt werden
voor de deelname aan het onderzoek. Er werd aangegeven dat ze te allen tijden het
experiment konden afsluiten en dat de deelname volledig vrijwillig was. Daarna kregen de
proefpersonen een narratief te lezen met de daarbij horende instructies. De proefpersonen

16

werden random verdeeld over de vier verschillende narratieven. Het experiment duurde
gemiddeld 7,18 minuten.

Statistische toetsing
Om een antwoord te geven op de vooraf opgestelde hypotheses is gebruik gemaakt van
regressieanalyses om de verbanden te toetsen tussen de variabelen ‘weerstand en
overtuigingskracht’ en ‘weerstand en transportatie’. Daarnaast zijn er tweeweg variantieanalyses uitgevoerd om de effecten van instructies en forewarning te toetsen op transportatie,
weerstand en de overtuigingskracht van het narratief. Ook is er een mediatieanalyse
uitgevoerd om te analyseren of de instructies, via transportatie, weerstand kunnen doen
verminderen.
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Resultaten
In tabel 1 worden de verschillende gemiddeldes en standaarddeviaties gegeven voor de
verschillende condities. Doordat de variabele weerstand enkel een goede betrouwbaarheid had
met twee positief geformuleerde items is besloten om de toetsen voor weerstand ook te
draaien met een negatief item. Weerstand1 bestaat uit de twee items die een goede
betrouwbaarheid hadden, weerstand2 bestaat uit enkel het item: ‘Ik merkte dat ik het oneens
was met de auteur’.
Tabel 1: De gemiddeldes (M) en standaarddeviaties (SD) van de verschillende variabele en de verschillende condities (1=
negatief, 7=positief). N= participanten

Narratieve

Narratieve

Fourth-grade

Fourth-grade

instructies

instructies

instructies

instructies

Forewarning

Geen forewarning Forewarning

Geen forewarning

n= 37

n= 30

n= 39

n= 30

M (SD)

M (SD)

M (SD)

M (SD)

Weerstand1

2.65 (1.25)

2.70 (1.06)

3.03 (1.05)

3.20 (1.28)

Weerstand2

2.35 (1.34)

2.23 (.86)

2.56 (1.19)

2.17 (.91)

Transportatie

5.07 (1.12)

5.07 (1.07)

4.51 (1.09)

4.64 (1.08)

Identificatie

5.16 (.89)

4.94 (1.23)

4.13 (1.32)

4.47 (1.40)

Intentie

4.97 (1.48)

4.64 (1.73)

4.79 (1.57)

4.26 (1.61)

Attitude

5.15 (1.38)

4.89 (1.45)

5.19 (1.13)

5.20 (.92)

Eigen Effectiviteit

4.77 (1.75)

4.40 (1.47)

4.49 (1.66)

4.03 (1.30)

Verbanden weerstand, overtuigingskracht en transportatie.
De eerste hypothese van het onderzoek was hoe hoger de weerstand van jongeren, hoe lager
de overtuigingskracht van de boodschap. De overtuigingskracht van de boodschap is
geanalyseerd aan de hand van de intentie en de attitude. Om te toetsen of deze hypothese
bevestigd kan worden zijn regressieanalyses uitgevoerd tussen weerstand en intentie en
weerstand en attitude:
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Weerstand1
Uit een enkelvoudige regressieanalyse bleek dat de afhankelijke variabele ‘Intentie’ voor 19%
te verklaren was door de ingebrachte variabele ‘Weerstand1’ (F (1,134) = 33.01, p <.001).
‘Weerstand1’ bleek een significante voorspeller voor ‘Intentie’ (β = -.45, p <.001). Hoe lager
de weerstand was die de proefpersonen ervaarden, hoe hoger de uiteindelijke intentie.
Tabel 2: Regressie-analyse voor Weerstand1 als voorspeller van Intentie (N=136)

Variabele

B

SE B

Intercept

6.44

.33

Weerstand1

-.61

.11

R2

.19

F

33.01***

β

-.45***

* p <.05, ** p <.010, *** p <.001

Uit een enkelvoudige regressieanalyse bleek dat de afhankelijke variabele ‘Attitude’ voor 3%
te verklaren was door de ingebrachte variabele ‘Weerstand1’ (F (1,134) = 4.69, p = .032).
‘Weerstand1’ bleek een significante voorspeller voor ‘Attitude’ (β = -.18, p = .032). Hoe
lager de weerstand was die de proefpersonen ervaarden, hoe hoger de attitude.

Tabel 3: Regressie-analyse voor Weerstand1 als voorspeller van Attitude (N=136)

Variabele

B

SE B

Intercept

5.68

.28

Weerstand1

-.19

.09

R2

.03

F

4.69*

β

-.18*

* p <.05, ** p <.010, *** p <.001
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Weerstand2
Uit een enkelvoudige regressieanalyse bleek dat de afhankelijke variabele ‘Intentie’ voor 2%
te verklaren was door de ingebrachte variabele ‘Weerstand2’ (F (1,134) = 4.21, p = .042).
‘Weerstand2’ bleek een significante voorspeller voor ‘Intentie’ (β = -.18, p = .042). Hoe lager
de weerstand was die de proefpersonen ervaarden, hoe hoger de uiteindelijke intentie.
Tabel 4: Regressie-analyse voor Weerstand2 als voorspeller van Intentie (N=136)

Variabele

B

SE B

Intercept

5.28

.32

Weerstand2

-.25

.12

R2

.02

F

4.21*

β

-.18*

* p <.05, ** p <.010, *** p <.001
Uit een enkelvoudige regressieanalyse bleek dat de afhankelijke variabele ‘Attitude’ voor 2%
te verklaren was door de ingebrachte variabele ‘Weerstand2’ (F (1,134) = 3.92, p = .050).
‘Weerstand2’ bleek een significante voorspeller voor ‘Attitude’ (β = -.17, p = .050), maar
slechts marginaal. Hoe lager de weerstand was die de proefpersonen ervaarden, hoe hoger de
attitude.
Tabel 5: Regressie-analyse voor Weerstand2 als voorspeller van Attitude (N=136)

Variabele

B

SE B

Intercept

5.56

.25

Weerstand2

-.19

.09

R2

.02

F

3.92

β

-.17

* p <.05, ** p <.010, *** p <.001

20

Ook de tweede hypothese van het onderzoek kon onderzocht worden aan de hand van een
regressieanalyse. De verwachting was dat proefpersonen met een hogere mate van
transportatie een lagere mate van weerstand ervaarden. Uit een enkelvoudige
regressieanalyse bleek dat de afhankelijke variabele ‘Weerstand1’ voor 44% te verklaren was
door de ingebrachte variabele ‘Transportatie’ (F (1,134) = 104.84, p <.001). ‘Transportatie’
bleek een significante voorspeller voor ‘Weerstand1’ (β = -.66, p <.001). Hoe hoger de
transportatie was in het narratief, hoe lager de weerstand die de proefpersonen ervaarden.
Tabel 6: Regressie-analyse voor Transportatie als voorspeller van Weerstand1 (N=136)

Variabele

B

SE B

Intercept

6.25

.34

Transportatie

-.70

.07

R2

.44

F

104.84***

β

-.66***

* p <.05, ** p <.010, *** p <.001
Weerstand2
Uit een enkelvoudige regressieanalyse bleek dat de afhankelijke variabele ‘Weerstand2’ voor
2% te verklaren was door de ingebrachte variabele ‘Transportatie’ (F (1,134) = 3.67, p =
.058. ‘Transportatie’ bleek een significante voorspeller voor ‘Weerstand2’ (β = -.16, p =
.058), maar slechts marginaal. Hoe hoger de transportatie was in het narratief, hoe lager de
weerstand die de proefpersonen ervaarden.
Tabel 7: Regressie-analyse voor Transportatie als voorspeller van Weerstand2 (N=136)

Variabele

B

SE B

Intercept

3.13

.42

Transportatie

-.16

.09

R2

.02

F

3.67

β

-.16

* p <.05, ** p <.010, *** p <.001
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Effecten van instructies en forewarning op transportatie, weerstand en overtuigingskracht
De derde hypothese van het onderzoek was dat proefpersonen in de fourth-grade conditie een
lagere mate van transportatie ervaarden dan proefpersonen in de narratieven conditie.
Uit een tweeweg variantie-analyse van ‘Instructie’ en ‘Forewarning’ op Transportatie
bleek een significant hoofdeffect voor ‘Instructie’ (F (1,132) = 6,88, p = .010, η2 = .05). De
transportatie bij de narratieve instructies (M = 5.07, SD = 1.09) bleek hoger dan bij de fourthgrade instructies (M = 4.57, SD = 1.08). Er was geen sprake van een significant hoofdeffect
voor de ‘Forewarning’ (F (1,132) <1). Daarnaast bleek er geen sprake van een significant
interactie-effect tussen ‘Instructie’ en ‘Forewarning’ (F (1,132) <1).
De vierde hypothese van het onderzoek was dat proefpersonen die vooraf gewaarschuwd
werden voor de persuasieve intentie van het verhaal een hogere mate van weerstand ervaarden
dan de proefpersonen die geen waarschuwing kregen van de persuasieve intentie.
Uit een tweeweg variantie-analyse van ‘Instructie’ en ‘Forewarning’ op Weerstand1
bleek een significant hoofdeffect voor ‘Instructie’ (F (1,132) = 4,78, p=.031, η2 = .04). De
weerstand in de fourth-grade instructies (M = 3.10, SD = 1.15) bleek hoger dan de narratieve
instructies (M = 2.67, SD = 1.16). Er was geen sprake van een significant hoofdeffect voor
‘Forewarning’ (F (1,132) <1). Daarnaast bleek er geen sprake van een significant interactieeffect tussen ‘Instructie’ en ‘Forewarning’ (F (1,132) <1).
Uit een tweeweg variantie-analyse van ‘Instructie’ en ‘Forewarning’ op Weerstand2
bleek geen significant hoofdeffect voor ‘Instructie’ (F (1,132) <1) en ‘Forewarning’ (F
(1,132) = 1,80, p = .182). Tevens trad er geen interactie-effect op tussen ‘Instructie’ en
´Forewarning’ (F (1,132) <1).
De laatste twee hypotheses kunnen worden samengevoegd met twee tweeweg variantieanalyses en hadden betrekking op de attitude en intentie van de proefpersonen. De
verwachting was dat proefpersonen die een waarschuwing kregen van de persuasieve intentie
een negatievere attitude en zwakkere intentie hadden dan proefpersonen die geen
waarschuwing kregen. Daarnaast werd verwacht dat proefpersonen die de narratieve
instructies kregen een hogere attitude en intentie hadden dan proefpersonen die de fourthgrade instructies kregen.
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Uit een tweeweg variantie-analyse van ‘Instructie’ en ‘Forewarning’ op Attitude bleek
geen significant hoofdeffect voor ‘Instructie’ (F (1,132) <1) en ‘Forewarning’ (F (1,132)
<1). Tevens trad er geen interactie-effect op tussen ‘Instructie’ en ‘Forewarning’ (F (1,132)
<1).
Uit een tweeweg variantie-analyse van ‘Instructie’ en ‘Forewarning’ op Intentie bleek
geen significant hoofdeffect voor ‘Instructie’ (F (1,132) = 1,06, p = .305) en ‘Forewarning’
(F (1,132) = 2,49, p = .117). Tevens trad er geen interactie-effect op tussen ‘Instructie’ en
‘Forewarning’ (F (1,132) <1).
Aanvullende analyse
Er is een aanvullende analyse uitgevoerd om te onderzoeken of er sprake is van een mediatieeffect tussen de instructies (Narratieve instructies en Fourth-grade instructies), transportatie
en weerstand. Hiervoor is gebruik gemaakt van de Causal Steps Approach van Baron en
Kenny (1986).
Allereerst is het effect getoetst van Instructies op Transportatie. Uit een t-toets van Instructies
op Transportatie bleek een significant verschil tussen Narratieve instructies en Fourth-grade
instructies wat betreft Transportatie (t (134) = 2.71, p = .008). Proefpersonen die de narratieve
instructies (M = 5.07, SD = 1.09) kregen ervaarden een hogere mate van transportatie dan
proefpersonen met fourth-grade instructies (M = 4.57, SD = 1.08). Vervolgens is het verband
getoetst tussen Transportatie en Weerstand. Uit een enkelvoudige regressieanalyse bleek dat
de afhankelijke variabele ‘Weerstand1’ voor 44% te verklaren was door de ingebrachte
variabele ‘Transportatie’ (F (1,134) = 104.84, p <.001). ‘Transportatie’ bleek een significante
voorspeller voor ‘Weerstand1’ (β = -.66, p <.001). Hoe hoger de transportatie was in het
narratief, hoe lager de weerstand die de proefpersonen ervaarden. Hierna is het effect getoetst
van Instructies op Weerstand. Uit een t-toets van Instructies op Weerstand bleek een
significant verschil tussen narratieve instructies en fourth-grade instructies wat betreft
Weerstand (t (134) = 2.17, p = .032). Proefpersonen die de fourth-grade instructies kregen (M
= 3.10, SD = 1.15) hadden een hogere mate van Weerstand dan proefpersonen met narratieve
instructies (M = 2.67, SD = 1.16). Omdat alle bovenstaande analyses een significant effect
vonden is er een multiple regressieanalyse uitgevoerd om te onderzoeken of er sprake is van
een mediatie-effect.
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Uit een multiple regressieanalyse bleek dat de Weerstand voor 43% te verklaren was door de
ingebrachte variabelen Transportatie en Instructies (F (2,133) = 52.28, p <.001). Transportatie
bleek een significante voorspeller voor de Weerstand (β = -.65, p <.001) maar de Instructies
niet (β = .04, p = .596). Omdat er aan alle voorwaarden is voldaan is er sprake van een
mediatie-effect.

Weerstand

Transportatie

Instructies

β = -.663, p <.001

β = -.228, p =.008
β = -.654, p <.001a
β = .035, p = .596b

Controlevariabele identificatie en eigen effectiviteit
Om te onderzoeken of de controlevariabelen identificatie en eigen effectiviteit een mogelijke
verklaring zijn voor de gevonden effecten zijn er twee tweeweg variantie-analyses uitgevoerd.
Uit een tweeweg variantie-analyse van ‘Instructie’ en ‘Forewarning’ op Identificatie
bleek een significant hoofdeffect voor ‘Instructie’ (F (1,132) = 12.79, p <.001, η2 =.09). De
identificatie van de proefpersonen die de narratieve instructies kregen (M = 5.06, SD = 1.05)
bleek hoger dan de identificatie van proefpersonen die de fourth-grade instructies kregen (M
= 4.28, SD = 1.35). Er was geen sprake van een significant hoofdeffect voor de
‘Forewarning’ (F (1,132) <1). Daarnaast bleek er geen sprake van een interactie-effect tussen
‘Instructie’ en ‘Forewarning’ (F (1,132) = 1,75, p = .188).
Uit een tweeweg variantie-analyse van ‘Instructie’ en ‘Forewarning’ op Eigen
Effectiviteit bleek geen significant hoofdeffect voor ‘Instructie’ (F (1,132) = 1,43, p =.234) en
‘Forewarning’ (F (1,132) = 2,30, p =.132 ). Tevens trad er geen interactie-effect op tussen
‘Instructie’ en ‘Forewarning’ (F (1,132) <1).
Conclusie
Het doel van het huidige experiment was om te onderzoeken wat voor effect vooraf gegeven
instructies (narratieve instructies en fourth-grade instructies) en een forewarning hebben op
de weerstand van jongeren, de transportatie in een narratief en wat voor effect dit heeft op de
uiteindelijke intentie om te stoppen met het mobiele telefoongebruik op de fiets. In deze sectie
volgen de conclusies van de verschillende hypotheses.
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De eerste hypothese was dat naarmate de weerstand die jongeren ervaarden ten aanzien van
de boodschap steeg, de overtuigingskracht van de boodschap afnam. Uit de regressieanalyses
is gebleken dat hoe lager de weerstand, hoe positiever de attitude en hoe sterker de intentie.
Hieruit kan geconcludeerd worden dat hoe lager de weerstand is onder jongeren, des te groter
de overtuigingskracht is van de boodschap. De eerste hypothese wordt dus bevestigd.
De tweede hypothese van het onderzoek was dat naarmate proefpersonen een hogere
mate van transportatie ervaarden, ze een lagere weerstand hadden ten aanzien van de
boodschap. Ook deze hypothese kan bevestigd worden aan de hand van een regressieanalyse.
De derde hypothese had betrekking op de vooraf gegeven instructies (narratieve
instructies en fourth-grade instructies) en de mate van transportatie in het verhaal. De
verwachting was dat proefpersonen in die de narratieve instructies kregen een hogere mate
van transportatie ervaarden dan proefpersonen die de fourth-grade instructies kregen.
Het huidige onderzoek heeft inderdaad aangetoond dat de transportatie van participanten lager
is als ze voorafgaand aan het lezen van een narratief fourth-grade instructies te lezen krijgen
dan als ze narratieve instructies te lezen krijgen. De derde hypothese kan dus ook worden
bevestigd.
Een hypothese die op basis van het huidige onderzoek niet bevestigd kan worden is
hypothese 4. De verwachting was dat proefpersonen die een narratief lazen met daarin een
forewarning over de persuasieve intentie van het narratief een hogere mate van weerstand
ervaarden ten aanzien van de boodschap maar daar is geen bevestiging voor gevonden.
Hetzelfde geldt voor hypothese 5, waarin de verwachting was dat de narratieve
instructies zouden zorgen voor een positievere attitude en een sterkere intentie dan de fourthgrade instructies maar hiervoor kon geen bevestiging gevonden worden.
Voor de laatste hypothese van het onderzoek kon evenmin bevestiging gevonden
worden. De verwachting was dat een forewarning voorafgaand aan het narratief zou zorgen
voor een negatievere attitude en een zwakkere intentie dan een narratief zonder forewarning.
Ook hier kon op basis van het huidige onderzoek geen bevestiging voor gevonden worden.

Discussie
Het huidige onderzoek had als doel om te onderzoeken welke effecten vooraf gegeven
instructies en het geven van een forewarning hadden op de weerstand en transportatie van
jongeren en de overtuigingskracht van het narratief. De verwachting was dat het geven van
een forewarning zou zorgen voor een hogere mate van weerstand dan wanneer de
proefpersoon geen forewarning kreeg. Deze hypothese kon niet bevestigd worden op basis
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van het experiment. Eerder onderzoek had aangetoond dat de weerstand wordt verhoogd als
men weet dat een boodschap als doel heeft om te overtuigen (Cialdini & Petty, 1981). Ook
zouden mensen met meer tegenargumenten komen als het bericht een waarschuwing geeft van
de persuasieve intentie (Friestad & Wright, 1994). Een mogelijke verklaring dat het huidige
onderzoek deze resultaten niet kan bevestigen is dat in het huidige onderzoek gebruik is
gemaakt van meerdere soorten instructies. Allereerst kregen proefpersonen een instructie hoe
ze het verhaal moesten lezen, de narratieve en fourth-grade instructies. Daarna kregen de
proefpersonen een forewarning of geen forewarning. Mogelijk hebben de proefpersonen de
forewarning niet opgemerkt omdat ze zich concentreerden op de manier waarop ze het
verhaal moesten lezen. Een andere mogelijke verklaring is dat de proefpersonen afgeleid
waren tijdens het experiment. Het experiment is online afgenomen en er was geen controle dat
de proefpersonen alle vormen van afleiding vermeden. Volgens onderzoek van Wood en
Quinn (2004) vergeten mensen de forewarning namelijk op het moment dat ze worden
afgeleid. Daarnaast vereist het komen met tegenargumenten een hoge mate van bewuste en
inspannende kennis. Doordat de proefpersonen waren afgeleid kan dat verklaren dat ze niet
met tegenargumenten konden komen waardoor de weerstand ten aanzien van de boodschap
ook lager was (Buller, 1986; Petty & Cacioppo, 1986).
Ook de tijd die tussen de forewarning en het lezen van het narratief inzat kan gezien
worden als een mogelijke verklaring voor de resultaten. Volgens onderzoek van Chen et al.
(1992) neemt de effectiviteit van een forewarning toe op het moment dat er een grote
tijdsvertraging zit tussen de waarschuwing en het bericht zelf. Hierdoor kan de lezer nadenken
over mogelijke tegenargumenten. In het huidige onderzoek volgde het narratief meteen na de
waarschuwing, waardoor de lezer de waarschuwing mogelijk nog niet had verwerkt.
Tevens was de verwachting van het huidige onderzoek dat een forewarning zou
zorgen voor een negatievere attitude en een zwakkere gedragsintentie. Ook deze hypothese
kon niet worden bevestigd. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat het onderwerp, mobiele
telefoon gebruik op de fiets, de laatste tijd veel in het nieuws is geweest. Er wordt op televisie
en op internet regelmatig gewaarschuwd voor de gevolgen en er wordt sterk op aangestuurd
om te stoppen met het gebruik van de mobiele telefoon op de fiets. Vanaf 1 juli is het gebruik
zelfs officieel verboden. Doordat er zoveel aandacht voor is, kunnen proefpersonen al snel
denken dat een bericht waar het stoppen van het gebruik van de mobiele telefoon centraal
staat, persuasief bedoeld is. Mogelijk dachten dus ook de proefpersonen die geen forewarning
kregen dat het bericht persuasief bedoeld was.
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Een aantal hypotheses kunnen op basis van het huidige onderzoek wel bevestigd
worden. Zo blijkt uit het huidige onderzoek dat weerstand een negatief effect heeft op de
overtuigingskracht van de boodschap. Hoe hoger de weerstand die proefpersonen ervaarden,
hoe negatiever de attitude en hoe zwakker de intentie. Het huidige onderzoek sluit hiermee
aan bij onderzoek dat laat zien dat een overtuigende boodschap zorgt voor weerstand doordat
men het gevoel krijgt dat zijn/haar vrijheid wordt bedreigd (Jenkins & Dragojevic, 2011).
Deze dreiging zou ervoor zorgen dat de lezer er alles aan doet om zijn vrijheid te beschermen,
wat in sommige gevallen zelfs leidt tot tegenovergesteld gedrag (Dillard & Shen, 2005;
Moyer-Gusé, 2008).
Een mogelijke manier om de weerstand tegen een overtuigende boodschap af te doen
nemen is door de overtuigende boodschap te schrijven in de vorm van een narratief. De reden
dat narratieven een overtuigende werking hebben is omdat de overtuigende intentie van een
narratief lastiger is vast te stellen voor de lezer (Moyer-Gusé & Nabi, 2011). Op basis van de
resultaten uit het huidige onderzoek kan voorzichtig geconcludeerd worden dat transportatie
en identificatie inderdaad bijdragen aan het verminderen van weerstand. Uit de
regressieanalyses bleek dat zowel transportatie als identificatie significante voorspellers zijn
voor de mate van weerstand die de proefpersonen ervaarden. Hoe groter de transportatie en
identificatie van de lezer, des te lager de weerstand.
Volgens Green en Brock (2000) kan transportatie worden gemanipuleerd door gebruik
te maken van vooraf gegeven instructies. Zo vonden de onderzoekers dat de lezer een hogere
mate van transportatie ervaarde als vooraf narratieve instructies werden gegeven ten opzichte
van fourth-grade instructies. Het huidige onderzoek bevestigt de resultaten van Green en
Brock (2000). De proefpersonen die de narratieve instructies kregen bleken inderdaad een
hogere mate van transportatie te ervaren dan de proefpersonen die de fourth-grade instructies
kregen. Uit het huidige onderzoek blijkt echter ook dat de identificatie van de proefpersonen
hoger is als ze voorafgaand aan het narratief narratieve instructies kregen ten opzichte van de
proefpersonen die fourth-grade instructies kregen. Hiermee vult het huidige onderzoek het
onderzoek van Green en Brock (2000) aan door te laten zien dat de instructies niet alleen een
effect hebben op de transportatie in het verhaal maar ook op de identificatie met het
personage.
Opvallend aan het huidige onderzoek is dat er geen verschil werd gevonden tussen de
narratieve instructies en de fourth-grade instructies met betrekking tot de attitude en de
uiteindelijke intentie. Volgens Murphy et al. (2013) liggen de processen transportatie en
identificatie ten grondslag aan de mogelijke overtuigingskracht van het narratief. Daarnaast
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komt in het huidige onderzoek naar voren dat de weerstand vermindert naarmate de
transportatie in het verhaal stijgt. En mogelijke verklaring dat er geen effect werd gevonden
voor de attitude en de uiteindelijke intentie is dat jongeren al een positieve attitude hadden
ontwikkeld ten aanzien van het stoppen met het gebruik van de mobiele telefoon op de fiets
en een hoge intentie hadden om te stoppen. Dit kan mogelijk veroorzaakt worden doordat het
onderwerp de laatste tijd veel in het nieuws is geweest en dat er vanaf 1 juli een boete
tegenover staat. Aan het huidige experiment hebben enkel studenten meegedaan met een
leeftijd variërend tussen de 18 en 24 jaar oud. Over het algemeen hebben studenten vaak niet
veel geld, waardoor een boete van €95,- indruk maakt en ze eerder bereid zijn om het gedrag
te veranderen.

Beperkingen huidige onderzoek
In het huidige onderzoek was sprake van een aantal beperkingen die mogelijk van invloed zijn
op de gevonden resultaten. Ten eerste was de betrouwbaarheid van de variabele weerstand
onvoldoende (α=.55). Om een goede betrouwbaarheid (α=.80) van de schaal te krijgen
moesten er twee van de vier items worden verwijderd. De items die overbleven waren positief
geformuleerd, terwijl weerstand een negatieve variabele is. De items die samen een
betrouwbare schaal vormden waren wel omgecodeerd, maar de beperkte validiteit heeft
mogelijk toch gezorgd voor een vertekend beeld van de resultaten. Daarnaast zijn twee items
mogelijk te weinig om een complexe variabele als weerstand goed te toetsen.
Een andere beperking aan het huidige onderzoek betreft de uitvoering van het
experiment. De proefpersonen werden via een link naar het experiment gestuurd dat online
werd afgenomen. Doordat het experiment online werd afgenomen was geen controle mogelijk
of de proefpersonen het experiment alleen invulden. Mogelijk hebben sommige proefpersonen
het experiment samen ingevuld waardoor ook overleg mogelijk was. Daarnaast kunnen de
proefpersonen verschillende vormen van afleiding hebben ervaren tijdens het experiment. De
afleiding kan ervoor zorgen dat de proefpersonen de vragenlijst niet volledig bewust hebben
ingevuld.
Ook de ecologische validiteit van de vooraf gegeven instructies kan gezien worden als
een mogelijke beperking van het huidige onderzoek. In een overtuigende boodschap zal nooit
vooraf gewaarschuwd worden voor de persuasieve intentie van de boodschap omdat de
waarschuwing zorgt voor een lagere overtuigingskracht van de boodschap. Hetzelfde geldt
voor de instructies hoe de proefpersonen de boodschap moeten lezen. Als een boodschap
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wordt gemaakt om te overtuigen zullen er geen narratieve of fourth-grade instructies gegeven
worden op dezelfde manier als in het huidige onderzoek.
De laatste mogelijke beperking van het huidige onderzoek kan worden gezocht in de
proefpersonen die deelgenomen hebben aan het onderzoek. Het merendeel van de
proefpersonen was hoog opgeleid, 50,4% was bezig met een WO studie of had deze al
afgerond. Het is niet uit te sluiten dat in deze groep proefpersonen zaten met voorkennis over
de vorm van het experiment doordat ze dit eerder geleerd hebben in de eigen studie.

Vervolgonderzoek
Voor vervolgonderzoek zou het interessant zijn om een onderwerp te pakken waar, ondanks
de mogelijke media aandacht, nog steeds veel weerstand tegen bestaat. Zo zou het interessant
kunnen zijn om te onderzoeken of de vooraf gegeven instructies voor dezelfde resultaten
zorgen onder rokers. Ondanks alle pogingen om rokers te overtuigen om te stoppen met
roken, rookt namelijk nog steeds een groot aantal Nederlanders. Mogelijk hebben de vooraf
gegeven instructies dan wel het gewenste effect waardoor in de toekomst een manier
gevonden kan worden om deze te verwerken in een gezondheidsboodschap.
Ook zouden onderzoekers er in een vervolgonderzoek goed aan doen om de variabele
weerstand beter te operationaliseren. Zoals hierboven te lezen viel was dit een van de
beperkingen aan het huidige onderzoek. In vervolgonderzoek moet geprobeerd worden om
een betrouwbare schaal te vormen voor weerstand met meer items. Daarnaast zou het
experiment in het vervolg uitgevoerd kunnen worden in een ruimte waar enkel de
proefpersoon en de onderzoeker aanwezig zijn. Hiermee wordt de meeste afleiding
voorkomen en krijgt het onderzoek mogelijk andere resultaten.
In een vervolgonderzoek kan ook gekeken worden of er verschillen zitten tussen hoog
en laag opgeleide proefpersonen. Aan het huidige experiment deden veel hoog opgeleide
proefpersonen mee maar mogelijk zijn de resultaten anders als hetzelfde experiment wordt
uitgevoerd met laag opgeleiden.
Ondanks de beperkingen aan het huidige onderzoek heeft het huidige onderzoek
aangetoond dat vooraf gegeven instructies invloed hebben op de mate van transportatie en
identificatie in het narratief en dat dit mogelijk zorgt voor een verlaagde weerstand ten
aanzien van de boodschap. Dit onderzoek draagt hiermee bij aan eerdere onderzoeken naar
narratieven en het verminderen van weerstand. Het is dus relevant voor schrijvers van
overtuigende boodschappen om een manier te verzinnen om de instructies op een bepaalde
manier te verwerken in de boodschap.
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Bijlage 1: Narratief met verschillende condities
NIJMEGEN – Een fietser die 2 jaar geleden betrokken was bij een ernstig ongeval blikt,
samen met zijn moeder terug op de afgelopen jaren en de jaren die nog komen gaan.
Daan: "Ik wil de mensen het gevaar van de mobiele telefoon laten zien!"

Vandaag precies twee jaar geleden kregen de ouders van Daan het telefoontje dat de grootste
angst is van elke ouder. De politieagent vertelde hen dat hun kind betrokken was bij een
ernstig ongeluk. Moeder van het slachtoffer: "De wereld staat even stil als je telefoon krijgt
van de politie. Dit gun je echt niemand!’ Het kind van het gezin werd vlakbij de Radboud
Universiteit in Nijmegen aangereden door een auto. ‘’s-Ochtends laat je hem zonder zorgen
naar school gaan, s-middags sta je in het ziekenhuis naar hem te kijken, het was
onbeschrijfelijk".

Het ongeluk vond die dag rond 08.30 uur plaats. De fietser werd vol geschept door een auto.
Volgens omstanders werd de fietser op het kruispunt aangereden door een auto die niet meer
in staat was om op tijd te remmen. Volgens ooggetuigen was het slachtoffer met zijn mobiele
telefoon bezig waardoor hij de omgeving uit het oog verloor. Het slachtoffer werd
onmiddellijk naar het nabij gelegen ziekenhuis gebracht.

Het slachtoffer heeft nog steeds elke dag last van het ongeluk en de vraag is of het ooit nog
helemaal goedkomt. Na het ongeval werd hij een aantal dagen kunstmatig in coma gehouden
in het ziekenhuis in de hoop op een goed en volledig herstel. Twee jaar later gaat Daan (23)
nog steeds in een rolstoel door het leven, maar hij blijft de hoop niet opgeven. Elke dag is hij
aan de slag met de fysiotherapeut met als doel om weer normaal te kunnen bewegen.
Daan: "Ik weet helemaal niks meer van het ongeluk, werd ineens wakker in het ziekenhuis.
Het is zo raar om mee te maken. Ik kan me ook niet herinneren of ik op mijn telefoon zat,
maar dat gebeurde zo vaak. Je verwacht niet dat jou dit kan overkomen. Via deze weg wil ik
tegen iedereen zeggen, pas alsjeblieft goed op. Ik had ook niet verwacht dat het mij kon
overkomen, maar een ongeluk zit in een klein hoekje".

Daan gaat verder: "Het is niet alleen levensgevaarlijk, je kan ook andere mensen in het
verkeer in gevaar brengen. Stel dat een auto voor jou moet uitwijken en tegen een boom knalt.
Ik wil niet weten wat dan de gevolgen zijn voor de automobilist en jouw eigen leven. Als je op
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je telefoon zit ben je gewoon een stuk minder gefocust op de zaken om je heen’. Daarom is
mijn advies: Laat je telefoon in je tas of jas zitten als je op de fiets zit!"

Verschillende condities
Narratief 1: Narratieve instructies X forewarning:
Voordat je begint met lezen wil ik je vragen om tijdens het lezen je aandacht volledig bij het
verhaal te houden zodat je je optimaal kan inleven in het verhaal!
LET OP: Het verhaal dat je zo gaat lezen is bedoeld om je gedrag te beïnvloeden
Controlevraag: Wie was de hoofdpersoon in het verhaal dat je zojuist hebt gelezen?

Narratief 2: Fourth-grade instructies X forewarning:
Voordat je begint met lezen wil ik je vragen om te letten op de moeilijkheidsgraad van het
verhaal. Het verhaal moet begrijpelijk zijn voor een volwassene met het leesniveau van een
leerling uit groep 6 van de basisschool. Concentreer je tijdens het verhaal op lange woorden
en ingewikkelde zinnen.
LET OP: Het verhaal dat je zo gaat lezen is bedoeld om je gedrag te beïnvloeden
Controlevraag: Welke moeilijke woorden heb je gevonden voor een volwassene die het
leesniveau heeft van iemand uit groep 6?

Narratief 3: Narratieve instructies X geen forewarning
Voordat je begint met lezen wil ik je vragen om tijdens het lezen je aandacht volledig bij het
verhaal te houden zodat je je optimaal kan inleven in het verhaal!
Het verhaal dat je zo gaat lezen is een nieuwsartikel over een ernstig ongeluk.
Controlevraag: Wie was de hoofdpersoon in het verhaal dat je zojuist hebt gelezen?

Narratief 4: Fourth-grade instructies X geen forewarning
Voordat je begint met lezen wil ik je vragen om te letten op de moeilijkheidsgraad van het
verhaal. Het verhaal moet begrijpelijk zijn voor een volwassene met het leesniveau van een
leerling uit groep 6 van de basisschool. Concentreer je tijdens het verhaal op lange woorden
en ingewikkelde zinnen.
Het verhaal dat je zo gaat lezen is een nieuwsartikel over een ernstig ongeluk.
Controlevraag: Welke moeilijke woorden heb je gevonden voor een volwassene die het
leesniveau heeft van iemand uit groep 6?
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Bijlage 2: Vragenlijst onderzoek
1. Tijdens het lezen werd mijn aandacht helemaal in beslag genomen door het verhaal
Niet waar

1

2

3

4

5

6

7

Waar

2. Tijdens het lezen van het verhaal stelde ik me voor hoe het zou zijn om in de positie
van het personage te zijn
Oneens

1

2

3

4

5

6

7

Eens

3. Ik merkte van mezelf dat ik actief instemde met de standpunten van de auteur.
Oneens

1

2

3

4

5

6

7

Eens

4. Tijdens het lezen was ik volledig geconcentreerd op het verhaal
Niet waar

1

2

3

4

5

6

7

Waar

6

7

Eens

6

7

Eens

5. Ik voelde de pijn van het slachtoffer in het verhaal.
Oneens

1

2

3

4

5

6. Ik merkte dat ik het oneens was met de auteur
Oneens

1

2

3

4

5

7. Terwijl ik het verhaal las, maakte ik me een voorstelling van de gebeurtenissen die
erin plaatsvonden.
Niet waar

1

2

3

4

5

6

7

Waar

7

Eens

8. Ik heb meegeleefd met de hoofdpersoon in het verhaal
Oneens

1

2

3

4

5

6

9. Ik had een levendig beeld van de gebeurtenissen in het verhaal
Oneens

1

2

3

4

5

6

7

Eens

10. Ik zocht naar tekortkomingen in de argumenten van de auteur
Oneens

1

2

3

4

5

6

7

Eens

11. Het was gemakkelijk om het eens te worden met de argumenten in het bericht.
Oneens

1

2

3

4

5

6

7

Eens
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12. Tijdens het lezen had ik het gevoel alsof ik bij de gebeurtenissen in het verhaal
aanwezig was
Niet waar

1

2

3

4

5

6

7

Waar

13. Terwijl ik aan het lezen was, beeldde ik me in hoe het voor de hoofdpersoon moest
zijn om het beschrevene mee te maken
Oneens

1

2

3

4

5

6

7

Eens

14. Toen ik het verhaal las, was ik met mijn gedachten alleen bij het verhaal
Niet waar

1

2

3

4

5

6

7

Waar

5

6

7

Eens

15. Ik heb me ingeleefd in de hoofdpersoon
Oneens

1

2

3

4

16. Tijdens het lezen zag ik voor me wat er in het verhaal beschreven werd
Oneens

1

2

3

4

5

6

7

Eens

17. Ik ben van plan om mijn telefoon niet te gebruiken tijdens het fietsen
Oneens

1

2

3

4

5

6

7

Eens

6

7

Eens

18. Ik zal mijn telefoon niet gebruiken op de fiets
Oneens

1

2

3

4

5

19. Ik ben bereid om mijn telefoon niet te gebruiken op de fiets
Oneens

1

2

3

4

5

6

7

Eens
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20. Als ik geen gebruik maak van mijn mobiele telefoon tijdens het fietsen dan vind ik
dat:
Verstandig

1

2

3

4

5

6

7

Onverstandig

Niet prettig

1

2

3

4

5

6

7

Prettig

Nutteloos

1

2

3

4

5

6

7

Nuttig

Onbevredigend

1

2

3

4

5

6

7

Bevredigend

Ongunstig

1

2

3

4

5

6

7

Gunstig

Negatief

1

2

3

4

5

6

7

Positief

Slecht

1

2

3

4

5

6

7

Goed

21. Ik ben er zeker van dat ik mijn telefoon niet meer hoef te gebruiken tijdens het fietsen
Niet waar

1

2

3

4

5

6

7

Waar

22. Als ik het echt wil, dan gebruik ik mijn telefoon niet tijdens het fietsen.
Onwaarschijnlijk

1

2

3

4

5

6

7

Waarschijnlijk

23. Er staat mij niets in de weg om mijn telefoon niet te gebruiken tijdens het fietsen
Oneens

1

2

3

4

5

6

7

Eens

Demografische gegevens
Wat is uw geslacht?
o Man
o Vrouw
Wat is uw leeftijd?
o 18
o 19
o 20
o 21
o 22
o 23
o 24
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Wat is uw hoogst genoten opleidingsniveau?
o Basisonderwijs
o Lager / voorbereidend beroepsonderwijs (LBO/VMBO)
o Hoger algemeen voortgezet onderwijs (Havo)
o Voorbereidend Wetenschappelijk onderwijs (Vwo)
o Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO)
o Hoger Beroepsonderwijs (HBO)
o Wetenschappelijk Onderwijs (WO)
Bent u in het bezit van een mobiele telefoon?
o Ja
o Nee
Hoe vaak maakt u gebruik van uw mobiele telefoon op de fiets?
o Zelden tot nooit
o Af en toe
o Met enige regelmaat
o Altijd
Wat doet u op uw mobiele telefoon tijdens het fietsen? (Meerdere antwoorden mogelijk)
o Muziek aanzetten
o Appen
o Bellen
o Spelletjes
o Anders namelijk…
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