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Abstract
Hoewel twijfel een fundamenteel deel van de wetenschap behelst, laat de representatie
van twijfel in de wetenschapsjournalistiek vaak te wensen over. Nieuwsartikelen bevatten
bijvoorbeeld overdrijvingen of simplificaties, en worden daardoor gezien als inaccuraat
(Kroon & Schafraad, 2013). Persberichten kunnen extra ruis veroorzaken (Brechman, Lee,
& Cappella, 2011). Ze bevatten bijvoorbeeld al overdrijvingen (Sumner et al., 2016).
Persvoorlichters proberen op die manier mogelijk de nieuwswaardigheid van het
persbericht te vergroten (Molek-Kozakowska, 2016).
Het doel van dit onderzoek was om het keuzeproces van journalisten na het zien
van wetenschappelijke persberichten in kaart te brengen. Daarnaast was het doel om de
mogelijke invloed van twijfel op dit proces te onderzoeken. Dit werd getoetst in een
experiment met een 2 (wel of geen twijfel) x 2 (gezondheid vs. taalkunde)
tussenproefpersoonontwerp. De neiging tot nieuwsselectie en de intentie om twijfel weer
te

geven

werden

getest

als

afhankelijke

variabelen.

Nieuwswaardigheid,

geloofwaardigheid van het persbericht en perceptie van twijfel werden als mediatoren
getest. Uiteindelijk namen 108 journalisten deel aan het experiment.
Uit de resultaten bleek geen significant verschil tussen de condities voor de neiging
tot nieuwsselectie. Tevens werd geen van de mediatoren bevestigd. Wel werd een
marginaal significant verschil gevonden tussen de conditie met en de conditie zonder
twijfel wat betreft de intentie om twijfel weer te geven. Daarnaast werden diverse redenen
gevonden om nieuws wel of niet te selecteren. Toekomstig (experimenteel) onderzoek zou
zich kunnen richten op de accuraatheid van nieuwsartikelen door de manier waarop
twijfel gerepresenteerd wordt.

Keywords: twijfel, wetenschapsjournalistiek, persberichten, nieuwsselectie,
nieuwswaardigheid, intentie

2

Inleiding
Het selecteren van nieuws in de wetenschapsjournalistiek is als zoeken in een soort
rommelige doos vol krantenknipsels (Illinger, 2005). In tegenstelling tot de ‘reguliere’
journalist die bijvoorbeeld schrijft over politiek, put de wetenschapsjournalist niet uit
dagelijkse gebeurtenissen die zich nu eenmaal voordoen in de maatschappij, maar moet
hij of zij op zoek naar nieuwswaardig wetenschappelijk onderzoek om over te berichten
(Badenschier & Wormer, 2012). In de wetenschapsjournalistieke praktijk worden
dagelijks vragen gesteld zoals: ‘Wat is nu de uitkomst van het onderzoek? Is dat nieuw?’
In de hedendaagse journalistiek moeten steeds meer wetenschapsjournalisten
plaats bieden aan reguliere journalisten om financiële redenen (Schäfer, 2017). Dat zorgt
ervoor dat er minder wetenschappelijke expertise beschikbaar is bij mediabedrijven, wat
mogelijk problemen oplevert voor onderwerpen zoals nanotechnologie. Deze
onderwerpen vereisen niet alleen kennis over het onderwerp, maar ook over het
interpreteren van wetenschappelijke twijfel en beleidsdilemma’s (Schäfer, 2017).
Daarnaast moet wetenschapsnieuws het opnemen tegen regulier nieuws (bijv. politiek of
cultuur), waardoor nieuwswaardigheid nog belangrijker wordt (Molek-Kozakowska,
2017).
De mate van onnauwkeurigheid in nieuwsartikelen over de wetenschap is mede
door deze ontwikkelingen hoog. Conclusies uit wetenschappelijk onderzoek worden
bijvoorbeeld gesimplificeerd of overdreven, waardoor wetenschappelijke onzekerheid of
twijfel ontbreekt (Kroon & Schafraad, 2013). Een voorbeeld is een situatie op de Radboud
Universiteit in januari 2019. Een promotieonderzoek over de effecten van WhatsApp op
taalvaardigheid werd door allerlei media opgepikt, nadat de wetenschapsvoorlichters van
de Radboud Universiteit een persbericht aan het onderzoek gewijd hadden. De
onderzoekster, Lieke Verheijen, verscheen op de radio, online en in dagbladen, met
koppen die overdrijvingen bevatten en conclusies die gepresenteerd werden zonder
context. Een voorbeeld: NPO Radio 2 kopte “Whatsappen goed voor spellingskunsten
jongeren” (NPO Radio 2, 2019). In het onderzoek werd voornamelijk lexicale rijkheid
gemeten, waar spelling slechts een klein onderdeel van was. Tevens werd er geen
kortetermijneffect gevonden voor Whatsappen versus een niet-taalgerelateerde taak
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(mandala’s kleuren) (Verheijen, 2019). De kop van het radio-item was daardoor geen
accurate representatie van het onderzoek. Dezelfde overdrijving is terug te vinden in het
persbericht, dat kopte: “WhatsApp leidt niet tot taalverloedering” (Radboud Universiteit,
2019). Uiteindelijk belandde het onderzoek in de factcheckrubriek van de Volkskrant,
waarin de accuraatheid van de nieuwsartikelen aan de kaak gesteld werd. Ook daarin werd
aangetoond dat het onderzoek ‘te stellig’ in de media terecht gekomen was. Promotor
Wilbert Spooren: “Op de vraag of appen goed voor je is, kun je volgens mij geen positief
antwoord geven. Ik beschouw dit als een aanzet tot vervolgonderzoek.” (Hoving, 2019).
Deze

casus

is

een

tekenend

voorbeeld

van

misrepresentatie

in

de

wetenschapsjournalistiek. Het ‘te stellig’ brengen van wetenschappelijk onderzoek is een
indicatie van het ontbreken van twijfel in persberichten en nieuwsartikelen. Sommige
onderzoekers zien dat als mogelijke oorzaak voor deze onnauwkeurigheden (Taylor et al.,
2015). Hoewel de representatie van twijfel in de wetenschapsjournalistiek steeds vaker
onderzocht wordt (Guenther & Ruhrmann, 2016; Molek-Kozakowska, 2017), blijft
experimenteel onderzoek naar de invloed van wetenschappelijke twijfel in persberichten
op nieuwswaardigheid en nieuwsselectie tot nu toe uit. Dit onderzoek richt zich op de
frictie tussen de wetenschap en het nieuws, met name op het gebruik van twijfel in
persberichten over wetenschapsnieuws. Al met al richt het onderzoek zich op de volgende
onderzoeksvraag:
In hoeverre heeft het gebruik van twijfel in wetenschappelijke persberichten invloed op
de beoordeling van deze berichten door journalisten en de neiging tot nieuwsselectie?

Theoretisch kader
Twijfel in de wetenschap
Er bestaat een soort stilistische hybride relatie tussen de wetenschap en de
journalistiek. In de wetenschap wordt taal namelijk gebruikt om geloofwaardigheid en
expertise over te brengen, en staan begrippen als verklaren en rationaliseren centraal. Bij
de journalistieke stijl ligt de focus meer op het vertellen van een verhaal, bijvoorbeeld
door emoties te omschrijven, personificatie toe te passen en speculatieve vragen te stellen
(Molek-Kozakowska, 2016). Deze stijlen botsen op taalkundig vlak, wat tot uiting komt in
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de wetenschapsjournalistiek. Een van de gebieden waarop deze discrepantie zichtbaar is,
is bij het gebruik van twijfel.
Twijfel is een fundamenteel deel van de wetenschap, en wetenschappers zijn
getraind om daarmee om te gaan in de vorm van het vullen van onderzoeksgaten, het
bedenken van nieuwe onderzoeksvragen en het zien van de eigen studielimitaties
(Guenther & Ruhrmann, 2016). De wetenschap is nooit compleet. Wetenschappers willen
hun conclusies daarnaast op een representatieve, betrouwbare manier presenteren
(Molek-Kozakowska, 2016).
Twijfel in wetenschappelijke artikelen wordt geuit op verschillende manieren.
Allereerst is er een vorm van twijfel te vinden in de conclusies, die vaak tweezijdig en
voorzichtig gesteld worden (Molek-Kozakowska, 2017). Daarnaast zijn er andere vaste
onderdelen waarin onzekerheid naar voren komt. Twijfel is bijvoorbeeld te vinden in de
studielimitaties of notities over belangenverstrengelingen (Kuriya, Schneid, & Bell, 2008)
of in belangrijke contextuele informatie, zoals een weergave van eerder onderzoek
(Brechman, Lee, & Cappella, 2009).
Verder zijn er volgens Molek-Kozakowska (2017) stilistische vormen van twijfel.
Dit wordt geuit door stijlmiddelen die twijfel uitdrukken of juist meer naar de achtergrond
brengen. Zo bleek uit verschillende corpusonderzoeken naar taalkundige twijfel dat
onzekerheid weergegeven wordt door middel van zogenaamde ‘hedges’ (bijvoorbeeld
bijwoorden van modaliteit, zoals waarschijnlijk, mogelijk) en door middel van modale
werkwoorden (zullen, kunnen, mogen) (Jensen, 2008; Molek-Kozakowska, 2016; MolekKozakowska, 2017). Hedgen is in dit geval het gebruiken van taal om voorzichtigheid en
twijfel weer te geven in informatieve teksten (Jensen, 2008). Biber en Conrad (2009)
omschrijven modaliteit als onderdeel van de academische schrijfstijl. Kortom: modaliteit
is een van de manieren om wetenschappelijke twijfel weer te geven in academische
teksten (Molek-Kozakowska, 2016).
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Twijfel in de journalistiek
Een natuurlijke vorm van twijfel is logisch in de wetenschap (Molek-Kozakowska,
2018), maar zorgt wel voor problemen in de journalistiek. Journalisten zijn niet altijd
getraind om twijfel correct te interpreteren (Guenther & Ruhrmann, 2016), of
verminderen twijfel omdat ze vermoeden dat hun publiek dat niet kan interpreteren
(Sumner et al., 2016). Dit kan zorgen voor een misrepresentatie van wetenschappelijke
twijfel in de journalistiek. Tweezijdige, voorzichtige en voorlopige conclusies kunnen in
de wetenschapsjournalistiek vertaald worden naar ondubbelzinnige en duidelijke
conclusies. Door het nastreven van een hoge nieuwswaardigheid is er een verhoogde kans
op onnauwkeurigheid in wetenschapsnieuwsartikelen. Een oorzaak hiervoor is
bijvoorbeeld het gebrek aan twijfel (Molek-Kozakowska, 2017).
Zoals eerder omschreven is modaliteit een manier om twijfel te uiten in
academische teksten. Modaliteit is geen onderdeel van de journalistieke schrijfstijl (Biber
& Conrad, 2009). Molek-Kozakowska (2016) vond dat modaliteit, met name het Engelse
woord ‘may’ vaak voorkomt in headlines van ‘The New Scientist’, een Engels
populairwetenschappelijk tijdschrift. De New Scientist is echter specifiek gericht op
wetenschap en staat daardoor mogelijk meer in verbinding met de oorspronkelijke
wetenschapsartikelen dan traditionele nieuwsmedia, zoals de New York Times,
bijvoorbeeld omdat journalisten van de New Scientist wel getraind zijn in het correct
interpreteren van wetenschappelijke conclusies. In gewone nieuwsartikelen over
wetenschap wordt minder modaliteit gebruikt (Molek-Kozakowska, 2016). Er zijn
meerdere onderzoeken die laten zien dat twijfel in de populaire journalistiek niet juist
neergezet wordt (Kroon & Schafraad, 2013; Maxim & Mansier, 2014).
Een probleem in de huidige wetenschapsjournalistiek is dus dat nieuwsartikelen
geen accurate representatie van twijfel geven. Dat kan bijvoorbeeld komen omdat er geen
limitaties genoemd worden, omdat er overgeneralisatie plaatsvindt (cijfers worden
bijvoorbeeld niet goed weergegeven waardoor de impact groter lijkt), omdat er
gesimplificeerd wordt of omdat causale relaties verward worden met correlaties (Taylor
et al., 2015). Ook Schat, Bossema, Numans, Smeets, en Burger (2018) vinden deze
overdrijvingen. De vraag is waardoor overdrijvingen ontstaan en hoe de representatie van
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twijfel in nieuwsartikelen verbeterd kan worden. Volgens Schat et al. (2018) zijn
inaccurate nieuwsartikelen voor een deel te wijden aan de inaccurate persberichten die
voorafgaan aan de artikelen.

Persberichten als mediërende factor
Voor journalisten zijn er verschillende nieuwsbronnen op het gebied van
wetenschapsjournalistiek. Zo hebben wetenschapsjournalisten zelf vaak toegang tot
wetenschappelijke tijdschriften, kunnen ze naar conferenties en krijgen ze persberichten
toegestuurd (Brechman et al., 2011). Persberichten zijn een voorname bron en dienen als
een communicatiemiddel tussen wetenschappers en nieuwsmedia (Brechman et al.,
2011). Sommige onderzoekers stellen zelfs dat dit in de loop der jaren een steeds
belangrijkere bron is geworden, onder andere vanwege tijdsgebrek op redacties (Van
Leuven & Raeymaeckers, 2012). Ze maken dat journalisten gemakkelijker nieuws kunnen
selecteren, omdat persagentschappen, wetenschapsbladen en universiteiten een
voorselectie maken van nieuwswaardig onderzoek (Stryker, 2002). Volgens Viswanath et
al. (2008) putten journalisten vaak uit persberichten, vooral als ze voor online media
werken. Andersom zorgen persberichten voor een grotere kans op overname van
wetenschappelijke artikelen in de media (Weitkamp, 2003).
Persberichten leveren dus voordelen op, maar kunnen ook een storende factor zijn
tussen een wetenschapspublicatie en een nieuwsartikel. Ze kunnen de accuraatheid van
het nieuwsartikel verminderen (Brechman et al., 2011). Vanuit een traditioneel
transmissieperspectief is dat te verklaren; hoe meer ruis er tussen de oorspronkelijke
boodschap en het eindresultaat zit, hoe waarschijnlijker het is dat de uiteindelijke
boodschap niet overeenkomt met het origineel (Brechman et al., 2011). Brechman et al.
(2009) onderzochten de representatie van genetica in wetenschapsnieuws. Het bleek dat
in twee derde van de gevallen de situatie vereenvoudigd en als een vast gegeven werd
weergegeven. De reden voor deze simplistische en deterministische weergave lag voor een
deel bij het persbericht. Daarin werd minder twijfel gevonden dan in het oorspronkelijke
artikel.

Ze

vonden

ook

substantiële

inhoudelijke

verschillen

tussen

het

wetenschapsartikel en het uiteindelijke nieuwsbericht. In meer dan 40% van de gevallen
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werd inconsistentie tussen beide bronnen gevonden (Brechman et al., 2009). Taylor et al.
(2015) vonden dat persberichten vaak deels of helemaal overgenomen worden. Inaccurate
persberichten zorgen in dat geval dus voor inaccurate nieuwsartikelen. Dit wekt de indruk
dat een gebrek aan twijfel ook in persberichten problemen kan veroorzaken voor de
correcte interpretatie van conclusies van wetenschappelijk onderzoek.
De onnauwkeurigheid in persberichten zou een gevolg kunnen zijn van het
ontbreken van richtlijnen voor een correcte weergave van wetenschappelijk onderzoek.
Volgens Weitkamp (2003) zijn er weinig adviezen op het gebied van het opstellen van
persberichten. Een richtlijn is dat ze helder geschreven moeten zijn, en dat ze het belang
en doel van het bericht duidelijk moeten maken. Het markeren van de nieuwswaardigheid
is een taak die daarmee verband houdt (Weitkamp, 2003). De vraag is daarbij of twijfel
bijdraagt aan nieuwswaardigheid, of een artikel juist minder aantrekkelijk maakt.
Woloshin

en

Schwartz

(2002)

vonden

verder

dat

persberichten

in

gezondheidscommunicatie vaak geen limitaties van het onderzoek noemen (ontbreekt bij
23%). Zij concluderen verder dat persberichten geschreven worden met formats die
mogelijk al overdrijvingen bevatten, bijvoorbeeld doordat statistische cijfers of details
ontbreken (zie ook Sumner et al. (2014).
Persberichten zijn een bron die onder andere overdrijving stimuleren. Sumner et
al. (2014) hebben door middel van corpusonderzoek gekeken naar persberichten en
nieuwsberichten over gezondheidsnieuws in het Verenigd Koninkrijk. Uit de resultaten
bleek dat overdrijvingen gevonden werden in het gezondheidsadvies dat gegeven werd (40
procent van de geanalyseerde persberichten, 58 procent van de nieuwsberichten was
overdreven) en in de relaties, die onterecht neergezet werden als causaal (33 procent van
de persberichten, 81 procent van de nieuwsberichten). Soortgelijke resultaten werden
gevonden in Nederlandse berichten (Schat et al., 2018). Daarnaast werd er geen bewijs
gevonden dat deze overdreven persberichten leidden tot meer nieuwsberichten (Sumner
et al., 2016; Sumner et al., 2014). De relatie tussen twijfel en de neiging om een
persbericht aan te merken als nieuws dient dus verder onderzocht te worden om vast te
stellen of persberichten terecht overdrijvingen bevatten.
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Nieuwsselectie en nieuwswaardigheid
In de literatuur wordt de neiging tot nieuwsselectie onder andere omschreven als
‘likelihood to cover’ (Stryker, 2002), ‘issue selection’ (Badenschier & Wormer, 2012) en
‘news decision’ (Eilders, 2006). Hoewel deze onderzoeken andere termen gebruiken,
wordt hetzelfde bedoeld, namelijk de waarschijnlijkheid dat een journalist een onderwerp
in eerste instantie aanmerkt als nieuws (Stryker, 2002). Nieuwsselectie is de eerste stap in
het schrijven van een artikel of het maken van een nieuwsitem en is afhankelijk van vele
factoren, die breeduit onderzocht zijn. Zo tonen Guenther en Ruhrmann (2013) door
interviews met Duitse journalisten aan dat onder andere persoonlijke interesse,
organisatorische processen, de rol die journalisten denken te spelen in de maatschappij
en nieuwswaardigheid factoren zijn bij het selecteren van nieuws. De Semir (1996) geeft
aan dat nieuwsselectie voor een groot deel afhankelijk is van de intuïtie van de journalist.
Volgens Lagerwerf en Brouwer (2005) en Ashe (2013) is de beoordeling van
nieuwswaardigheid de belangrijkste factor.
Nieuwswaardigheid kan worden gedefinieerd als de kenmerken die de neiging tot
nieuwsselectie beïnvloeden (Stryker, 2002). Het is een verzamelnaam voor criteria die
journalisten gebruiken bij hun verhaalkeuze, en kan verschillen tussen journalisten en
afhankelijk zijn van het tijdperk, omdat het geen vaste geschreven kennis is (Ashe, 2013).
Volgens Viswanath et al. (2008) kan nieuwswaardigheid ook gezien worden als een
optelsom van nieuwswaarden. Galtung en Ruge (1965) omschreven deze nieuwswaarden
in hun onderzoek, welke vervolgens overgenomen en verfijnd werden (o.a. (Bednarek &
Caple, 2012; Harcup & O'Neill, 2001). Kroon en Schafraad (2013) bevestigen de hypothese
dat nieuwsselectie voorspeld kan worden door de gemiddelde nieuwsfactorenintensiteit
– of gemiddelde van nieuwswaarden – door een corpusanalyse van wetenschappelijke
persberichten en mediaberichten. Uit al deze onderzoeken blijkt dat nieuwswaardigheid
een goede voorspeller is voor de neiging tot nieuwsselectie.
In dit onderzoek is de vraag of twijfel een invloed heeft op het keuzeproces van de
journalist. Hoewel er weinig onderzoek is naar deze vraag, is het wel duidelijk dat de
manier waarop taal gebruikt wordt, invloed kan hebben op hoe nieuwswaardig een verhaal
gevonden wordt (Caple & Bednarek, 2015). Molek-Kozakowska (2016) beweert dat
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nieuwswaardigheid beïnvloed kan worden door stilistische patronen, omdat de
nieuwswaarde van een wetenschapsitem voor de gemiddelde journalist niet altijd
duidelijk is. Het beïnvloeden van de nieuwswaardigheid wordt bijvoorbeeld gedaan door
middel van simplificatie en overdrijving van causale relaties, waarmee twijfel verminderd
wordt. Ook in een andere studie wordt de relatie tussen twijfel en nieuwswaardigheid
omschreven als negatief (Molek-Kozakowska, 2017). Volgens Guenther en Ruhrmann
(2013) hangt de nieuwswaardigheid van een gebeurtenis af van de intensiteit van
nieuwsfactoren, welke de neiging tot nieuwsselectie van journalisten beïnvloed.
Aan de andere kant vonden meerdere artikelen geen bewijs dat overdreven
persberichten leidden tot meer nieuwsberichten (Schat et al., 2018; Sumner et al., 2016;
Sumner et al., 2014). Deze corpusanalyses werden uitgevoerd op basis van al geschreven
persberichten en de nieuwsartikelen die daaruit voortkwamen. Hoewel de resultaten
conflicteren met eerder onderzoek naar twijfel en nieuwswaardigheid of nieuwsselectie,
houden ze geen rekening met alle artikelen die niet geselecteerd zijn (bijvoorbeeld omdat
ze te veel twijfel bevatten). Het huidige onderzoek gaat daarom uit van de volgende
hypothese:

H1: De aanwezigheid van twijfel in een persbericht leidt tot een lagere neiging tot
nieuwsselectie dan de afwezigheid van twijfel.

Nieuwswaardigheid is dus afhankelijk van een gemiddelde van nieuwswaarden
(Kroon & Schafraad, 2013). Viswanath et al. (2008) omschrijven bijvoorbeeld tijdigheid,
accuraatheid, opvallendheid, nabijheid, human interest, significantie en conflict of
controverse. Vooral de laatste nieuwswaarde speelt een rol bij de selectie van
wetenschapsnieuws. Kroon en Schafraad (2013) vonden dat controverse onder andere een
voorspeller is voor nieuwsselectie. Controversiële onderwerpen zouden volgens die logica
per definitie een hogere neiging tot nieuwsselectie teweegbrengen. Stryker (2002)
suggereert dat medische informatie die actueel, ongewoon of controversieel is – zowel in
onderwerp als in de resultaten – een hoge waarschijnlijkheid heeft tot nieuwsselectie.
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In dit onderzoek worden daarom twee onderwerpen getoetst. Aan de ene kant wordt een
persbericht over gezondheid en spiritualiteit geanalyseerd, aan de andere kant een
persbericht over taalkunde. De verwachting is dat het persbericht over gezondheid een
hogere

neiging

tot

nieuwsselectie

oproept,

omdat

gezondheidsonderwerpen

controversiëler zijn dan taalkundige onderwerpen (Molek-Kozakowska, 2017). Dat leidt
tot de volgende hypothese:

H2: Persberichten over gezondheid zorgen voor een hogere neiging tot nieuwsselectie dan
persberichten over taalkunde.

Volgens Guenther, Bischoff, Löwe, Marzinkowski, en Voigt (2017) komt twijfel in
nieuwsartikelen meer voor bij content die natuurkunde of geneeskunde betreft dan bij
andere onderwerpen. Daarnaast concluderen Guenther en Ruhrmann (2013) dat twijfel bij
een controversieel onderwerp leidt tot een hogere nieuwswaardigheid dan een gebrek aan
twijfel, omdat wetenschapsartikelen daardoor gemakkelijker tegenover elkaar worden
gezet. Eerder werd beargumenteerd dat een hogere nieuwswaardigheid leidt tot een
hogere neiging tot nieuwsselectie. Daardoor is de assumptie dat twijfel bij een
controversieel onderwerp – in dit geval gezondheid en de relatie met spiritualiteit – leidt
tot een hogere neiging tot nieuwsselectie. Bij andere onderwerpen blijft de assumptie dat
het gebruik van twijfel leidt tot een lagere neiging tot nieuwsselectie (zie H1). De
hypothese die daaruit voortkomt, luidt:

H3: Er vindt een interactie-effect plaats op de neiging tot nieuwsselectie tussen de
aanwezigheid van twijfel en het onderwerp van het persbericht.

In dit onderzoek wordt ook gekeken naar mediatoren die de mogelijke invloed van
twijfel op de neiging tot nieuwsselectie beïnvloeden. Eerder werd beargumenteerd dat
nieuwswaardigheid en de neiging tot nieuwsselectie samenhangen, en dat twijfel een
invloed heeft op zowel de nieuwswaardigheid als de neiging tot nieuwsselectie. Daarom
is de hypothese:

11

H4: Het effect van twijfel in het persbericht op de neiging tot nieuwsselectie wordt
gemedieerd door de gepercipieerde nieuwswaardigheid van het persbericht.

Geloofwaardigheid
Volgens onderzoek van Jensen (2008) is er een positieve relatie tussen het gebruik
van twijfel en de mate van geloofwaardigheid van de wetenschapper, die versterkt werd
wanneer de uitingen van twijfel (hedges) werden toegeschreven aan de betrokken
wetenschapper. Popper (2005) betoogde impliciet dat twijfel de geloofwaardigheid van
wetenschappers in stand houdt. Hoewel in deze artikelen de geloofwaardigheid van
wetenschappers onderzocht werd, lijkt het aannemelijk dat deze relatie tussen twijfel en
geloofwaardigheid ook geldt voor de geloofwaardigheid van het persbericht.
Geloofwaardigheid is belangrijk voor journalisten. Een algemene skepsis tegenover
de media kan ervoor zorgen dat het publiek minder gebruik maakt van nieuwsbronnen
(Cassidy, 2007). Rensberger (1978) identificeert de geloofwaardigheid van een
wetenschapsartikel als een van de factoren die een rol spelen bij de nieuwsselectie van
wetenschapsnieuws.

Het

lijkt

dus

aannemelijk

dat

een

hogere

mate

van

geloofwaardigheid van het persbericht leidt tot een hogere mate van nieuwsselectie. Een
geloofwaardiger persbericht zou in dit geval leiden tot een geloofwaardiger nieuwsartikel.
Daarom is de volgende hypothese opgesteld:

H5: Het effect van twijfel in het persbericht op de neiging tot nieuwsselectie wordt
gemedieerd door de geloofwaardigheid van het persbericht.

Perceptie van twijfel
Corbett en Durfee (2004) stellen dat er een verschil bestaat tussen de manier
waarop twijfel gerepresenteerd wordt en de perceptie van twijfel. Eerder in deze sectie
werd beargumenteerd waarom twijfel een mogelijk effect zou hebben op nieuwsselectie,
maar de vraag is of journalisten deze twijfel ook percipiëren. Daarom is de volgende
hypothese opgesteld:
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H6: Het effect van twijfel in het persbericht op de neiging tot nieuwsselectie wordt
gemedieerd door de perceptie van twijfel.

Intentie om twijfel weer te geven
Guenther en Ruhrmann (2016) hebben onderzoek gedaan naar de redenen van
Duitse wetenschapsjournalisten om twijfel wel of niet weer te geven in nieuwsartikelen
over levenswetenschappen (zoals nanotechnologie). De resultaten van het onderzoek, dat
uitgevoerd werd door middel van computergeassisteerde telefooninterviews, tonen aan
dat de meerderheid van hun participanten de intentie hebben om twijfel te representeren
in hun wetenschapsartikelen (62% van de geïnterviewde journalisten). Dat is vooral door
de perceptie dat andere media dat ook doen, door eerder gedrag van de journalist in
kwestie of door de perceptie van de verwachtingen van het publiek (Guenther &
Ruhrmann, 2016). Hoewel journalisten over het algemeen dus wel de intentie hebben om
twijfel weer te geven, blijft het onduidelijk in welke situaties zij dit wel of niet doen
(Guenther & Ruhrmann, 2016). Daarom is de volgende onderzoeksvraag opgesteld:

RQ1: In hoeverre heeft twijfel in het persbericht een invloed op de intentie van
journalisten om twijfel weer te geven?

Journalisten kunnen kiezen op welke manier ze twijfel verwerken in hun artikel.
Een optie is om twijfel te verminderen, waarbij de onderzoeksresultaten neergezet worden
als zeker. Deze stijl wordt vooral gekozen als journalisten inschatten dat hun publiek niet
de kennis of intellectuele capaciteiten heeft om wetenschappelijke twijfel te interpreteren
(Guenther & Ruhrmann, 2016). Een tweede optie is om twijfel aan te zetten, waarbij
conflicterende

onderzoeksresultaten

getoond

worden

of

onzekerheid

uit

het

wetenschapsartikel benadrukt wordt. Dit wordt vooral gedaan bij onderzoeksgebieden
waar veel onzekerheid heerst, zoals klimaat en gezondheid (Guenther & Ruhrmann, 2016;
Retzbach & Maier, 2015). Ashe (2013) beweert dat het benadrukken van twijfel juist een
manier is om de nieuwswaardigheid van een wetenschapsartikel te verhogen bij
controversiële onderwerpen. Dit conflicteert met Molek-Kozakowska (2017), die beweert
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dat het gebruik van twijfel de nieuwswaardigheid vermindert. Als laatste kunnen
journalisten ervoor kiezen om twijfel accuraat te representeren. De definitie van
‘accuraat’ wordt echter bepaald door de auteur van het betreffende onderzoek, wat de
accuraatheid van een artikel subjectief maakt (Guenther & Ruhrmann, 2016). De
twijfelintentie van journalisten wordt mogelijk bepaald door het onderwerp van het
wetenschapsartikel en de mate van controverse die erin naar voren komt. Deze intentie is
echter nog niet eerder onderzocht door verschillende wetenschapsonderwerpen met
elkaar te vergelijken. Daarom zijn de volgende onderzoeksvragen opgesteld:

RQ2: In hoeverre heeft het onderwerp van het persbericht een invloed op de
twijfelintentie?
RQ3: In hoeverre vindt er een interactie-effect plaats op de twijfelintentie tussen twijfel
in het persbericht en het onderwerp?

Redenen om nieuws te selecteren
Journalisten creëren wetenschapsnieuws uit diverse bronnen, zoals persberichten
en conferenties, en gebruiken diverse manieren om dat nieuws in eerste instantie te
selecteren. Viswanath et al. (2008) vonden bijvoorbeeld dat de “mogelijke impact op het
publiek” en “nieuwe informatie of innovatie” vaak genoemd werden door journalisten,
gevolgd door “menselijkheid van het verhaal” en “de mogelijkheid om een lokale draai
aan het verhaal te geven”. Deze criteria verschilden per type medium.
Rosen, Guenther, en Froehlich (2016) onderzochten de selectiecriteria van
journalisten in Duitsland, Frankrijk en Argentinië. Ze vonden dat persoonlijke interesse
en nieuwsfactoren belangrijke criteria waren in alle onderzochte landen. Journalisten
verschilden echter in hun rolopvattingen, de invloed van de organisatie en het belang van
de percepties van het publiek. Stryker (2002) noemt ook de betrouwbaarheid van de bron
als selectiecriterium. Badenschier en Wormer (2012) noemen naast nieuwswaardigheid
ook hoe het moment van selectie een rol kan spelen; journalisten maken bijvoorbeeld in
een nieuwsluwe tijd andere keuzes dan in een tijd met veel nieuws.
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Al met al zijn de redenen van journalisten om nieuws te selecteren vaker
onderzocht, maar houden deze onderzoeken niet altijd rekening met de tussenkomst van
persberichten. Daarnaast worden redenen om artikelen niet te selecteren vaak over het
hoofd gezien, of vinden de onderzoeken plaats in andere landen dan Nederland. Rosen et
al. (2016) geven aan dat deze selectiecriteria verschillen tussen landen en dat onderzoek
naar selectiecriteria in andere landen wenselijk is. Het huidige onderzoek stelt daarom de
volgende onderzoeksvraag:

RQ4: Wat zijn redenen van journalisten om wetenschappelijke persberichten wel of niet
te selecteren als nieuws?

Relevantie en onderzoeksvraag
Zover bekend zijn onderzoeken naar taalgebruik in persberichten met name
gericht op overdrijving in de al geschreven persberichten en nieuwsartikelen die
voortkomen uit wetenschappelijke teksten. Daarnaast zijn eerder genoemde onderzoeken
zelden experimenteel; er zijn vooral corpusanalyses en interviews uitgevoerd. Zo is in
Sumner et al. (2016) wel de relatie tussen twijfel in persberichten en twijfel in
nieuwsberichten onderzocht, maar is daarbij gekeken naar de berichten zelf door middel
van een corpusanalyse. Er zijn geen causale relaties vast te stellen, omdat er geen
zekerheid is dat de nieuwsberichten zijn geschreven naar aanleiding van persberichten.
Een conferentie of het wetenschapsartikel zelf kunnen hier ook aan te grondslag liggen.
Tevens blijft de mogelijke invloed van taalkundige elementen zoals modaliteit op het
denkproces van de journalist onbekend.
Er bestaat dus een hiaat in de wetenschappelijke kennis op het gebied van twijfel
in persberichten en de invloed van modaliteit op de neiging tot nieuwsselectie. Daarnaast
zijn factoren die een rol spelen bij nieuwsselectie, zoals de nieuwswaardigheid en de
geloofwaardigheid van het persbericht, niet eerder meegenomen in soortgelijk onderzoek.
Het huidige onderzoek heeft als doel om dat gat te dichten. Omdat het experimenteel en
vernieuwend is, voegt het niet alleen toe aan het gebied van communicatie, maar is het
ook

voordelig

voor

de

wetenschap

als

een

geheel.

Het

verbeteren

van
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wetenschapscommunicatie is essentieel voor onderzoekers, omdat ze doelen nastreven
zoals waarheid en objectiviteit. Volgens Post en Maier (2016) willen onderzoekers twijfel
communiceren, vooral wanneer ze denken dat het hun betrouwbaarheid vergroot en
daarmee geld oplevert voor toekomstig onderzoek. Tegelijkertijd denken sommige
wetenschappers dat journalisten de interesse verliezen in het onderwerp, als er te veel
twijfel in persberichten zit (Post & Maier, 2016). Het is dus gunstig om de rol van twijfel
verder te onderzoeken en daar adviezen aan te kunnen verbinden, zowel op
wetenschappelijk als op praktisch gebied. Daarnaast zijn er weinig richtlijnen voor het
schrijven van persberichten. Ook voor persvoorlichters en journalisten kan het verbeteren
van de persrelatie belangrijk zijn, waar dit onderzoek mogelijk aan bijdraagt.
Samenvattend richt het huidige onderzoek zich op de volgende onderzoeksvraag:
In hoeverre heeft het gebruik van twijfel in wetenschappelijke persberichten invloed op
de beoordeling van deze berichten door journalisten en de neiging tot nieuwsselectie?
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Methode
Voor dit onderzoek werd een experiment uitgevoerd, gericht op de neiging tot
nieuwsselectie en de intentie om twijfel weer te geven na het lezen van een
wetenschappelijk persbericht met of een persbericht zonder twijfel. Verder werden de
variabelen nieuwswaardigheid, geloofwaardigheid en perceptie van twijfel meegenomen.
Op basis van zowel kwantitatieve als kwalitatieve analyses werden de data vervolgens
weergegeven. In deze sectie wordt de methode van het experiment uiteengezet.

Materiaal
Allereerst werden twee persberichten geselecteerd om te gebruiken in het
experiment. De berichten werden gevonden op de website eurekalert.org. Dit is een
archief van internationale wetenschappelijke persberichten. Allereerst werd gezocht naar
één persbericht over een medisch onderwerp en één persbericht over een taalkundig
onderwerp om de hypothesen te kunnen testen. De persberichten moesten aan een aantal
criteria voldoen. Zo moesten ze een correlatie bevatten, omdat correlatie vaak verward
wordt met causaliteit. Verder mochten ze niet breeduit in het Nederlandse nieuws
geweest zijn en werd gekozen voor oudere persberichten om te voorkomen dat ze nog vers
in het geheugen van de journalist zaten. Ook werd gekozen voor persberichten die geen
overduidelijk hoge nieuwswaardigheid hadden, op basis van eerdere media-aandacht en
eigen inschatting. Dit werd gedaan om te voorkomen dat het persbericht per definitie
geselecteerd zou worden en mogelijke verschillen in nieuwsselectie niet zichtbaar zouden
zijn.
Het eerste persbericht werd gepubliceerd op eurekalert.org op 20 augustus 2012 en
is getiteld: “Spirituality correlates to better mental health regardless of religion, say MU
researchers”. In het persbericht werd, zoals de titel impliceert, een correlatie tussen
spiritualiteit en mentale gezondheid geschetst. Het onderzoek werd uitgevoerd door
wetenschappers van de Universiteit van Missouri. Dit persbericht werd gebruikt voor het
gezondheidsonderwerp. Het tweede persbericht werd gepubliceerd op eurekalert.org op
12 juni 2013. Het bericht is getiteld: “Does altitude affect the way language is spoken?”
en besprak een correlatie tussen geografische hoogte en het gebruik van ejectieven, een
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taalklank. Het onderzoek werd uitgevoerd door wetenschappers van de Universiteit van
Miami. Dit persbericht kwalificeerde als het taalkundige onderwerp.
Aangezien de persberichten geschreven waren in het Engels, werden ze vertaald.
Verder werden de persberichten ingekort en werd (fictieve) contactinformatie bijgesloten
om de vorm gelijk te houden met originele wetenschappelijke persberichten. Voor beide
onderwerpen werden twee versies van een persbericht gemaakt; een bericht met
taalkundige twijfel, en een bericht zonder taalkundige twijfel. Twijfel werd gemanipuleerd
door modale werkwoorden (bijvoorbeeld: zullen en kunnen) en bijwoorden die twijfel
aanduiden (bijvoorbeeld: mogelijk en waarschijnlijk) toe te voegen in de twijfelconditie,
zoals omschreven in Molek-Kozakowska (2016). In de versie zonder twijfel werden deze
woorden weggelaten. Daarnaast werden de gevonden resultaten in de twijfelconditie
telkens omschreven als correlatie of relatie en in de conditie zonder twijfel als verband of
invloed.
De persberichten en vragen over twijfelintentie werden gepretest. Deze test werd
ingevuld door 31 proefpersonen (leeftijd: M = 26.58, SD = 10.62; Range = 19 – 60; 77,4%
vrouw). Participanten kregen één van de vier persberichten te zien. In de pre-test werden
de volgende open vragen gesteld: “Wat vond je van het persbericht?”, “Zijn er dingen die
je opgevallen zijn aan het persbericht? Zo ja, wat?” en “Zou je dit artikel in de krant willen
lezen? Waarom wel of niet?” Geen van de participanten gaf een antwoord waarbij twijfel
geïmpliceerd werd. Dit zou kunnen betekenen dat participanten zich niet bewust waren
van twijfel in de persberichten, maar in dit geval werd vastgesteld dat de manipulaties
mogelijk te subtiel waren. Uit een eenweg ANOVA bleek er geen significant verschil in
Perceptie van twijfel tussen de versies met twijfel (Gezondheid: M = 4.43, SD = 1.82,
Taalkunde: M = 2.67, SD = 1.32) en de versies zonder twijfel (Gezondheid: M = 3.33, SD =
1.86, Taalkunde: M = 2.45, SD = 1.44) (F (3) = 2.03, p =.133). Op basis van deze resultaten
werd geconcludeerd dat er meer manipulaties toegevoegd mochten worden. Het doel was
namelijk om de versies van elkaar te laten verschillen in Perceptie van twijfel.
Verder werd twijfelintentie gemeten zoals omschreven bij Instrumentatie om de
schalen te testen. Chronbach’s alpha gemeten op drie zevenpunts Likertschalen was goed:

α = .94. Twijfelintentie werd op basis van dit resultaat op dezelfde manier gemeten in het
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uiteindelijke experiment. Ook werd gecontroleerd in hoeverre twijfel in de persberichten
opgemerkt werd door één zevenpunts Likertschaal: “Wetenschappelijke resultaten
worden vaak voorzichtig geformuleerd. Dit wordt ook wel twijfel genoemd. In hoeverre
vind je dat dit persbericht twijfel bevat?” (1 = helemaal niet, 7 = heel erg).
Op basis van de pre-test werd een aantal aanpassingen gemaakt aan de
persberichten. De berichten werden ingekort tot ongeveer 300 woorden per persbericht.
Herhalingen werden eruit gehaald en er werden minder lange zinnen gebruikt om de
berichten minder verwarrend te maken. Participanten gaven deze aanpassingen namelijk
als feedback bij de open vragen van de pretest. Tevens werden de namen van de
wetenschappers gefingeerd en gelijk getrokken voor alle persberichten. Naar aanleiding
van de pre-test werden meer manipulaties van twijfel toegevoegd. Uiteindelijk bevatten
de persberichten over taalkunde en gezondheid respectievelijk veertien en dertien
manipulaties. De persberichten zijn bijgesloten in Bijlage A.

Onderzoeksontwerp
Het experiment had een 2 (onderwerp: gezondheid of taalkunde) x 2 (twijfel: ja of
nee) ontwerp met tussenproefpersoonfactoren. Elke proefpersoon las één persbericht met
na elk bericht vragen over de afhankelijke variabelen.

Proefpersonen
Aan het experiment namen in totaal 168 participanten deel. Daarvan werden
uiteindelijk 108 personen meegenomen in de analyses. Van de overige zestig
participanten had één persoon geen toestemming gegeven voor deelname, twaalf
participanten behoorden niet tot de doelgroep en kregen daardoor een einde vragenlijst
te zien en 46 participanten hadden minder dan 75 procent van de vragenlijst ingevuld. Ze
werden niet meegenomen in de analyse omdat ze geen vragen over het persbericht
beantwoord hadden. Voor de uiteindelijke analyses bleven dus 108 participanten over.
De groep bestond uit Nederlandse en Vlaamse journalisten en studenten
journalistiek. Participanten werden toegelaten tot het onderzoek als ze zichzelf
verstonden

onder

een

van

beide

categorieën.

Zo

werden

freelancers

en
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bedrijfsjournalisten ook meegenomen en werden zowel regionale als landelijke media
genoemd als werkplek. Er werden geen niet-journalistieke werkgevers genoemd. In totaal
namen 98 journalisten en 11 journalistiekstudenten deel. Ze waren gelijk verdeeld over
de condities (χ2 (3) = 1.26, p = .739).

Participanten hadden een gemiddelde leeftijd van 40,5 jaar (SD = 13.31). De jongste

deelnemer was 19, de oudste was 66. Er namen 58 mannen (53,2 procent) en 51 vrouwen
(46,8 procent) deel aan het onderzoek. Alle participanten hadden Nederlands als
moedertaal.
Er bleek geen significant verschil te zijn tussen de verschillende versies op basis van
leeftijd (F < 1) en geslacht (χ2 (3) = 0.46, p = .928).
Instrumentatie
Twee afhankelijke variabelen werden gemeten: nieuwsselectie en intentie om
twijfel

weer

te

geven.

Daarnaast

werden

drie

variabelen

meegenomen

als

mediatievariabelen: nieuwswaardigheid, geloofwaardigheid van het persbericht en
perceptie van twijfel.
Nieuwsselectie werd gemeten met één vraag op basis van Brown Jarreau (2014) met
een zevenpunts Likertschaal van 1 (zeer onwaarschijnlijk) tot en met 7 (zeer
waarschijnlijk): “Hoe waarschijnlijk is het dat je een artikel zou schrijven naar aanleiding
van het persbericht dat je zojuist gelezen hebt?” De vraag voor nieuwswaardigheid was
tevens gebaseerd op Brown Jarreau (2014) met een zevenpunts Likertschaal van 1 (totaal
niet nieuwswaardig) tot 7 (zeer nieuwswaardig): “In hoeverre vind je het persbericht dat
je zojuist gelezen hebt nieuwswaardig?” Er werd ook gevraagd waarom de journalist het
persbericht wel of niet zou selecteren. Deze antwoorden zijn geanalyseerd als kwalitatieve
data.
Geloofwaardigheid van het persbericht werd gemeten op basis van Jensen (2008).
Dit werd gedaan met zeven semantisch differentialen: “eerlijk-oneerlijk, partijdigonpartijdig, accuraat-inaccuraat, betrouwbaar-onbetrouwbaar, subjectief-objectief, het
vertelt niet het hele verhaal-het vertelt wel het hele verhaal, het maakt wel een scheiding
tussen feit en mening-het maakt geen scheiding tussen feit en mening” in deze volgorde.
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Hierbij werd de vraag gesteld: “Ik vind het persbericht…” De differentialen werden
omgepoold zodat 1 zeer ongeloofwaardig en 7 zeer geloofwaardig was. De
betrouwbaarheid van Geloofwaardigheid van het persbericht bestaande uit zeven items
was goed: α = .87. De items werden daarom gecombineerd tot de variabele
Geloofwaardigheid van het persbericht.

Perceptie van twijfel werd gemeten op basis van vijf zevenpunts Likertschalen,
deels gebaseerd op Corbett en Durfee (2004) en deels op basis van eigen observaties en
kennis. Vraag 1: “In hoeverre denk je dat de resultaten die genoemd worden in het
persbericht vaststaan?”. Vraag 2: “Geef aan in hoeverre je het eens bent met de volgende
[twee] stellingen: Volgens dit persbericht zijn de genoemde resultaten een
wetenschappelijke zekerheid [eerste stelling].” Vraag 3: “In dit persbericht zijn
wetenschappers onzeker over de genoemde resultaten [tweede stelling].” Vraag 4: “In
wetenschappelijk onderzoek worden de resultaten vaak gepresenteerd alsof ze niet
helemaal zeker zijn. Dit wordt ook wel twijfel genoemd. In hoeverre vind je dat dit
persbericht twijfel bevat?” Vraag 5: “In hoeverre vind je het persbericht genuanceerd?”
De vragen werden zo omgepoold dat 1 zeer veel twijfel en 7 zeer weinig twijfel betekende.
Omdat deze variabele naar kennis niet eerder getest is met schalen, werd een
factoranalyse uitgevoerd. Een principale componentenanalyse met oblimin-rotatie liet
een oplossing in één factor zien die 90.16 procent van de variantie verklaart. De factor was
Perceptie van twijfel en bleek betrouwbaar (α = .70). Vraag 2, 3 en 4 bleken samen een
betrouwbare variabele te vormen en werden gecombineerd tot Perceptie van twijfel.

De intentie om twijfel weer te geven werd gemeten op basis van Guenther en
Ruhrmann (2016). Deze is gebaseerd op de theorie van beredeneerd gedrag (Fishbein &
Ajzen, 2011) en is door Guenther en Ruhrmann (2016) omgezet naar een methode die
toepasbaar is op nieuwsartikelen. De variabele werd gemeten met drie zevenpunts
Likertschalen van 1 (zeker niet) tot 7 (zeker wel): “Ik ben van plan om uit ten minste één
alinea twijfel te laten blijken”, “Ik ben bereid om uit ten minste één alinea twijfel te laten
blijken” en “Ik zal in het artikel uit ten minste één alinea twijfel laten blijken.” De vierde
vraag die bij deze schaal hoort - “Ik ga in het artikel uit ten minste één alinea twijfel laten
blijken” - paste niet bij de vragenlijst. In de vragenlijst werd namelijk een hypothetische
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situatie geschetst en deze vraag werd als te stellig ervaren. De betrouwbaarheid van
Twijfelintentie bestaande uit drie items was goed: α = .90. De items werden daarom

gecombineerd tot de variabele Twijfelintentie.

Verder werden er ook enkele algemene vragen gesteld, zoals voor welk medium de
participant werkt, leeftijd, geslacht en aantal ervaringsjaren. Ook werd een onderscheid
gemaakt tussen studenten journalistiek en journalisten. Er werden tevens andere
variabelen bevraagd in de vragenlijst. Deze zijn echter niet meegenomen in de analyses
omdat ze niet bij het huidige onderzoek pasten. De complete vragenlijst is te vinden in
Bijlage B.

Procedure
Het experiment werd afgenomen door middel van een online vragenlijst, om de
setting zo realistisch mogelijk te houden. De meeste journalisten en studenten werden
benaderd via sociale media, bijvoorbeeld via het netwerk van de onderzoeker of via
Facebookgroepen voor journalisten. Een paar participanten werden geworven door een
toevallig gesprek over het onderzoek, waarna zij de vragenlijst per mail opgestuurd
kregen. Zij kregen in deze gesprekken geen informatie over het doel of de inhoud van de
studie. Participanten kregen in eerste instantie geen beloning voor hun deelname, wel
werd er een waardebon verloot onder alle deelnemers die hun emailadres achterlieten.
Participanten kregen geen uitleg over het doel van de vragenlijst. Hen werd gevraagd om
toestemming conform de regels voor dataverzameling van de Radboud Universiteit. Eén
persoon gaf geen toestemming en kreeg daardoor een ‘einde vragenlijst’ te zien.
De gemiddelde afname duurde 18,8 minuten. De kortste invultijd was 157
seconden en de langste 21157 seconden (bijna zes uur). Van sommige participanten is
bekend dat ze de vragenlijst onderbraken en op een later moment verder gingen. Zij
werden alsnog meegenomen in de data-analyse omdat participanten niet terug konden
naar het persbericht en de vragen dus moesten beantwoorden op basis van herinnering.
Niemand werd uitgesloten op basis van tijdsduur, alleen op basis van eerder beschreven
kenmerken. Participanten werden dus één keer blootgesteld aan het persbericht, zodra ze
verder lazen, konden ze niet meer terug naar het bericht. Hiermee werd voorkomen dat
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participanten het persbericht beter zouden lezen naar aanleiding van de vragen. Het kan
dus zijn dat sommige participanten het persbericht niet goed doorgenomen hebben. Dit
kwam overeen met het doel om een realistische setting te creëren, omdat journalisten niet
elk persbericht zorgvuldig lezen voor ze een beslissing maken tot het wel of niet
selecteren ervan.

Statistische toetsing
Voor de analyses werden twee tweeweg ANOVA’s en drie mediatietesten van Hayes
gebruikt. De ANOVA’s werden gebruikt om de relatie tussen de aanwezigheid van twijfel,
het onderwerp (onafhankelijk) en de nieuwsselectie en de twijfelintentie (afhankelijk) te
analyseren.

De

mediatietesten

onderzochten

de

mogelijke

tussenkomst

van

nieuwswaardigheid, perceptie van twijfel en de geloofwaardigheid van het persbericht.
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Resultaten
Het doel van dit onderzoek was om de relatie tussen twijfel in wetenschappelijke
persberichten en de nieuwsselectie, nieuwswaardigheid, geloofwaardigheid, perceptie
van twijfel en twijfelintentie van deze berichten te onderzoeken. In deze paragraaf zijn de
resultaten weergegeven aan de hand van ANOVA’s en mediatietesten. Vervolgens zijn de
argumenten van journalisten geanalyseerd door kwalitatieve coderingen.

Nieuwsselectie
In totaal had de Neiging tot nieuwsselectie een gemiddelde score van 3.34, met een
standaarddeviatie van 1.74. Hiermee wordt voldaan aan de methodologische eis dat de
persberichten geen overduidelijk hoge neiging tot nieuwsselectie mochten oproepen.
De gemiddelden en standaarddeviaties per versie zijn weergegeven in Tabel 1.

Tabel 1. Gemiddelden en standaarddeviaties van nieuwsselectie voor Representatie van
twijfel en Onderwerp (1 = zeer onwaarschijnlijk, 7 = zeer waarschijnlijk).
Nieuwsselectie

Wel twijfel

Geen twijfel

Totaal

M (SD)

n

M (SD)

n

M (SD)

n

Gezondheid

3.04 (1.84)

28

3.65 (1.83)

26

3.33 (1.84)

54

Taalkunde

3.43 (1.64)

28

3.26 (1.68)

27

3.35 (1.65)

55

Totaal

3.23 (1.74)

56

3.45 (1.75)

53

3.34 (1.74)
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Allereerst bleek uit een tweeweg variantie-analyse van Representatie van twijfel
en Onderwerp op Nieuwsselectie geen significant hoofdeffect van Representatie van
twijfel (F (1, 105) < 1) en Onderwerp (F (1, 105) < 1). Er was tevens geen significant
interactie-effect tussen de variabelen (F (1, 105) = 1.38, p = .243). Zowel de representatie
van twijfel als het onderwerp (gezondheid of taal) had geen direct effect op de
nieuwsselectie.
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Mediatie
Mediatie werd getest door middel van het PROCESS-model van Hayes (2017).
Allereerst werd nieuwswaardigheid als mediator getest. Er was tevens geen significant
indirect effect van Twijfel op Nieuwsselectie gemedieerd door Nieuwswaardigheid, b = .06,
95% BCa CI [-0.42, 0.55]. Er werd geen significante correlatie gevonden tussen Twijfel en
Nieuwswaardigheid (b = .07, p = .806), maar er bleek wel een significante positieve
correlatie tussen Nieuwswaardigheid en Nieuwsselectie (b = .87, p < .001). Dit is
weergegeven in Figuur 1.

Figuur 1. Uitkomsten van Hayes’ PROCESS-model voor mediatie van Nieuwswaardigheid.
Nieuwswaardigheid
b = .87, p < .001

b = .07, p = .806

Twijfel

Nieuwsselectie
Direct effect: b = .16, p = .478
Indirect effect: b = .06, 95% CI [-0.42, 0.55]

Er werd geen significant indirect effect gevonden van Twijfel op Nieuwsselectie
gemedieerd door de Geloofwaardigheid van het persbericht, b = .31, 95% BCa CI [-0.02,
0.71]. Er werd geen significante correlatie gevonden tussen Twijfel en Geloofwaardigheid
(b = .40, p = .071), maar er bleek wel een significante positieve correlatie tussen
Geloofwaardigheid en Nieuwsselectie (b = .79, p < .001). Dit is weergegeven in Figuur 2.

Figuur 2. Uitkomsten van Hayes’ PROCESS-model voor mediatie van Geloofwaardigheid
van het persbericht.
Geloofwaardigheid
b = .40, p = .071

Twijfel

b = .79, p < .001

Nieuwsselectie
Direct effect: b = -.29, p = .343
Indirect effect: b = .31, 95% CI [-0.02, 0.71]
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Er was geen significant indirect effect van Twijfel op Nieuwsselectie gemedieerd
door Perceptie van twijfel, b = .15, 95% BCa CI [-0.06, 0.41]. Er werd wel een significante
negatieve correlatie gevonden tussen Twijfel en Perceptie van twijfel (b = -.81, p = .004),
maar niet tussen Perceptie van twijfel en Nieuwsselectie (b = -.19, p = .141). Dit is
weergegeven in Figuur 3.

Figuur 3. Uitkomsten van Hayes’ PROCESS-model voor mediatie van Perceptie van twijfel.

Perceptie van twijfel
b = -.19, p = .141

b = -.81, p = .004

Twijfel

Nieuwsselectie
Direct effect: b = -.09, p = .799
Indirect effect: b = .15, 95% CI [-0.06, 0.41]

Intentie om twijfel weer te geven
Uit een tweeweg variantie-analyse voor Twijfelintentie met als factoren
Representatie van twijfel en Onderwerp bleek een marginaal significant hoofdeffect van
Representatie van twijfel (F (1, 96) = 3.91, p = .051). Er bleek geen significant hoofdeffect
van Onderwerp (F (1, 96) = 2.92, p = .091). De persberichten met twijfel (M = 5.87, SD =
1.05) zorgden voor een hogere intentie om twijfel weer te geven dan de persberichten
zonder twijfel (M = 5.41, SD = 1.24). Tevens bleek er een marginaal significant interactieeffect te bestaan tussen Representatie van twijfel en Onderwerp (F (1, 98) = 3.79, p = .054).
De gemiddelden en standaarddeviaties zijn te vinden in Tabel 2.

Tabel 2. Gemiddelden en standaarddeviaties van Twijfelintentie voor Representatie van
twijfel en Onderwerp (1 = zeer weinig twijfel, 7 = zeer veel twijfel).
Twijfelintentie

Wel twijfel

Geen twijfel

Totaal

M (SD)

n

M (SD)

n

M (SD)

n

Gezondheid

5.84 (1.09)

25

5.83 (1.19)

24

5.84 (1.13)

49

Taalkunde

5.89 (1.03)

25

5.01 (1.17)

26

5.44 (1.18)

51

Totaal

5.87 (1.05)

50

5.41 (1.24)

50

5.64 (1.17)

100
26

Een verdere analyse van simpele effecten liet zien dat het persbericht met twijfel
een hogere twijfelintentie oproept dan het persbericht zonder twijfel, maar alleen voor
het persbericht over taalkunde (F (1, 96) = 7.86, p = .006). Het interactie-effect is dus alleen
gevonden voor taalkunde, niet voor gezondheid. Dit is verder weergegeven in Figuur 4.

Figuur 4. Simpele effecten van de intentie om twijfel weer te geven voor Onderwerp en
Representatie van twijfel.
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Redenen om nieuws te selecteren
In de vragenlijst werd ook gevraagd naar de redenen om het gelezen persbericht
wel of niet te verwerken tot nieuwsbericht. Deze tekstuele uitingen werden vervolgens
kwalitatief behandeld en gecategoriseerd in drie groepen: redenen om het onderzoek wel
te selecteren, redenen om het onderzoek niet te selecteren en voorwaarden of condities
op basis waarvan een beslissing gemaakt wordt. Per groep werden categorieën opgesteld.
Sommige journalisten gaven meerdere redenen - ook combinaties van voors en tegens
kwamen voor - deze zijn elk apart meegenomen. In deze sectie worden de categorieën
opgesomd en worden er voorbeelden uit de vragenlijst aangehaald. De aantallen en
percentages zijn te vinden in Tabel 3. Bijlage C bevat ook het codeboek dat is opgesteld
na een eerste coderingsronde. Het codeboek werd vervolgens gebruikt om de uitingen te
coderen in een tweede ronde.

Tabel 3. Aantallen en percentages van Redenen voor en tegen en voorwaarden tot
Nieuwsselectie.
Redenen voor

n en %

Redenen tegen

n en %

Voorwaarden

n en %

Interessant

23 (50%)

Niet interessant

5 (6.2%)

Nieuwsluwe

2 (7.1%)

dag
Relevant

11 (23.9%) Niet relevant

18 (22.2%) Past bij publiek

6 (21.4%)

Nieuwswaardig

8 (17.4%)

9 (11.1%)

Voldoende tijd

2 (7.1%)

6 (7.4%)

Meer

15 (53.6%)

Niet
nieuwswaardig

Overige

4 (8.7%)

Te specialistisch

informatie

Totaal

46 (100%)

Niet betrouwbaar

15 (18.4%) Overige

Slecht geschreven

10 (12.4%)

Te veel vragen

7 (8.6%)

Vaag of onzeker

6 (7.4%)

Overige

5 (6.2%)
81 (100%)

3 (10.7%)

28 (100%)
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Redenen vóór nieuwsselectie
Journalisten gaven de volgende redenen aan om het onderzoek wel te selecteren
naar aanleiding van het persbericht:
1. Het onderwerp is interessant
Een totaal van 23 journalisten gaf een antwoord dat binnen deze categorie viel. Een
voorbeeld: “Omdat het een, in de wetenschapsrubriek, een breed aansprekend onderwerp is.”
Sommige participanten gaven ook alleen aan dat het persbericht ‘interessant’ was.
Journalisten probeerden in te schatten hoe groot het publiek zou zijn dat geïnteresseerd
is in het onderwerp en maakten op basis daarvan de afweging. Soms bleek persoonlijke
interesse ook een motivator, bijvoorbeeld: “Eerlijk: eigen belangstelling, maar ook omdat
het een interessant ‘varia’-berichtje is.”

2. Het onderwerp is relevant
Een totaal van elf journalisten gaf een antwoord dat binnen deze categorie viel. Een
voorbeeld: “Lijkt me relevant voor grote groepen patiënten en de zorgwereld.”
Een inschatting van de impact en relevantie werd gemaakt, en afhankelijk daarvan
besloten journalisten om het persbericht te selecteren. Sommigen vermeldden expliciet
hun doelgroep, bijvoorbeeld: “Ik denk dat dit wel goed aansluit bij de doelgroep.”

3. Het onderzoek is nieuwswaardig
Een totaal van acht journalisten gaf een antwoord dat binnen deze categorie viel.
Een voorbeeld: “Het is tamelijk spraakmakend. Religies staan momenteel niet in een heel
positief daglicht. Dit werpt een totaal andere blik op religie.” Doordat het onderwerp afweek
van de bestaande kennis, werd het nieuwswaardig gevonden.

In totaal gaven veertig participanten minimaal één positieve reden om het
persbericht te selecteren. Ze benoemden in totaal 46 positieve redenen. Tabel 3 bevat de
aantallen van redenen vóór nieuwsselectie.
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Redenen tegen nieuwsselectie
Journalisten gaven de volgende redenen aan om het onderzoek niet te selecteren
naar aanleiding van het persbericht:
1. Het onderwerp is niet interessant
Een totaal van vijf journalisten gaf een antwoord dat binnen deze categorie viel. Een
voorbeeld: “Niet erg interessant op het eerste gezicht. Leuk weetje, maar ik mis het grotere
plaatje. Is er een soort biologische verklaring? Waarom is dit belangrijk? Geen duidelijke link
ook met NL en het Nederlands.”

2. Het onderwerp is niet relevant
Een totaal van achttien journalisten gaf een antwoord dat binnen deze categorie viel. Een
voorbeeld: “Het heeft weinig tot geen betrekking met Nederland.”
Journalisten gaven vaker aan de koppeling met Nederland te missen. Ook gaven ze
aan dat het niet bij hun doelgroep paste, bijvoorbeeld: “Niet relevant voor de Gelderlanderlezers. Staat veraf van de lezer. Wat is een ejectief?”

3. Het onderzoek is niet nieuwswaardig
Een totaal van negen journalisten gaf een antwoord dat binnen deze categorie viel. Een
voorbeeld: “Ik vermoed dat het een te onbelangrijk onderwerp is, omdat het niet direct
‘wereldschokkend nieuws’ is.”

4. Het onderzoek is te kleinschalig/specialistisch
Een totaal van zes journalisten gaf een antwoord dat binnen deze categorie viel. Een
voorbeeld: “Redelijk specialistische materie. Voor iemand met taalkundige interesse
misschien interessant, maar voor het bredere publiek?”
Ook hierbij werd een inschatting van het publiek gemaakt, waarbij de conclusie
was dat een te klein deel van de doelgroep het artikel juist zou kunnen interpreteren.
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5. Het onderzoek komt niet betrouwbaar over
Een totaal van vijftien journalisten gaf een antwoord dat binnen deze categorie viel. Een
voorbeeld: “Te eenzijdig. Geen parameters die bewezen effect hebben op gezondheid, zoals
bijvoorbeeld voeding en bewegen.”
Drie participanten binnen deze categorie gaven specifiek aan dat ze geen
vertrouwen hadden in Amerikaans of buitenlands onderzoek en dat als reden zagen om
het onderzoek niet te selecteren.

6. Het persbericht is slecht geschreven
Een totaal van tien journalisten gaf een antwoord dat binnen deze categorie viel.
Een voorbeeld: “Het persbericht is niet goed opgesteld. Het is nogal rommelig, herhaalt
zichzelf veel. Rommelige persberichten zijn geen dealbreaker als de content goed is, maar in
dit geval versterkt het het gevoel dat dit geen relevant onderzoek is nog meer.”
Slecht geschreven persberichten werden in de meeste gevallen genoemd als extra
reden, naast andere redenen. Journalisten gaven wel aan dat dit kon bijdragen aan het
niet selecteren van het persbericht, bijvoorbeeld omdat ze de nieuwswaardigheid lastig in
konden schatten.

7. Het persbericht laat (te) veel vragen open
Een totaal van zeven journalisten gaf een antwoord dat binnen deze categorie viel. Een
voorbeeld van een antwoord in deze categorie is: “Resultaten worden niet concreet
benoemd, sowieso is het persbericht weinig concreet.”
Journalisten gaven bijvoorbeeld aan informatie te missen in het persbericht of het
onderzoek niet concreet genoeg te vinden.

8. Het persbericht is vaag of onzeker (als gevolg van de manipulatie)
Een totaal van zes journalisten gaf een antwoord dat binnen deze categorie viel. Een
voorbeeld: “De onderzoeker is er niet helemaal zeker van. Hij heeft het erover dat er
‘waarschijnlijk’ een correlatie is.”
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Deze zes journalisten gaven een indicatie dat twijfel een reden was om het nieuws
niet te selecteren.

In totaal gaven 57 participanten minimaal één reden om het persbericht niet te
selecteren. Ze benoemden in totaal 81 negatieve redenen. De aantallen van redenen tegen
nieuwsselectie zijn weergegeven in Tabel 3.

Voorwaarden voor nieuwsselectie
Journalisten gaven de volgende voorwaarden en condities aan waaraan voldaan
moest worden voor ze het onderzoek zouden selecteren of een definitieve beslissing
zouden maken:
1. Het is een nieuwsluwe dag/er is geen belangrijker nieuws
Een totaal van twee journalisten gaf een antwoord dat binnen deze categorie viel. Een
participant schreef bijvoorbeeld: “Eerst achterhalen of er geen belangrijker nieuws is op dat
moment. Misschien als het met voorbeelden geduid kan worden dat het een leuk onderwerp
kan worden. En anders een kortje.”
Deze participant geeft ook aan dat de rubriek een rol speelt bij nieuwsselectie. Een
onderwerp kan wel geschikt zijn voor een kort verhaal, maar niet voor een groter
nieuwsverhaal.

2. Het onderzoek past bij mijn publiek of redactie
Een totaal van zes journalisten gaf een antwoord dat binnen deze categorie viel. Een
voorbeeld: “Ligt er ook een beetje aan wat de doelgroep is. Het is geen onderwerp dat gelijk
voor iedereen interessant of relevant is. Maar een kleiner artikel is het wel waard.”
Ook hier wordt aangegeven dat de grootte van het artikel een rol speelt bij
nieuwsselectie.

32

3. Ik heb voldoende tijd om me in het onderzoek te verdiepen
Een totaal van twee journalisten gaf een antwoord dat binnen deze categorie viel. Een
voorbeeld: “Ik zou het oorspronkelijke onderzoek opzoeken. Als daar tijd voor is zou ik er wat
mee doen. Als het een drukke dag is zou het blijven liggen.”

4. Ik maak een beslissing als ik meer informatie heb
Een totaal van vijftien journalisten gaf een antwoord dat binnen deze categorie viel.
Een voorbeeld: “Zou het artikel niet enkel baseren op het persbericht, maar graag ook het
wetenschappelijke artikel in willen zien voor meer context. In een persbericht staat ook vaak
wat men wil dat je ziet.”
Journalisten gaven in deze categorie aan dat ze wel getriggerd werden door het
persbericht, maar niet zomaar een beslissing zouden nemen op basis van het persbericht
alleen. Dit is een indicatie dat een journalist tijd en moeite wil investeren, mits het
onderwerp zich leent voor een goed verhaal.

In totaal gaven 25 participanten minimaal één positieve voorwaarde om het
persbericht te selecteren. Ze benoemden in totaal 28 voorwaarden. De aantallen zijn
weergegeven in Tabel 3.
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Conclusie
Om de hypothesen en onderzoeksvraag van dit onderzoek te kunnen toetsen, is
een aantal tweeweg ANOVA’s en mediatietesten uitgevoerd. Daaruit bleek dat er geen
significant verschil was tussen de vier versies van de persberichten wat betreft
nieuwsselectie. Er bleek geen significant verschil tussen de persberichten met en de
persberichten zonder twijfel. Er werd ook geen verschil gevonden tussen de persberichten
over taalkunde en de persberichten over gezondheid. Hiermee worden hypothesen 1, 2 en
3 verworpen. De gemiddelde neiging tot nieuwsselectie was 3.34 (SD = 1.74). Opvallend is
wel dat de gemiddelde neiging tot nieuwsselectie bij het persbericht over gezondheid
(3.65 bij geen twijfel, 3.04 bij twijfel) hoger was in de conditie zonder twijfel, terwijl bij
taalkunde juist het tegenovergestelde bleek (3.26 bij geen twijfel, 3.43 bij twijfel). Dit
verschil was echter niet significant. Tevens bleken nieuwswaardigheid, perceptie van
twijfel en geloofwaardigheid van het persbericht geen mediatoren tussen twijfel en de
neiging tot nieuwsselectie. Hiermee worden hypothesen 4, 5 en 6 verworpen.
Er bleek wel een (marginaal significant) verschil in de intentie om twijfel weer te
geven tussen de persberichten met en zonder twijfel. De persberichten met twijfel riepen
een hogere twijfelintentie op dan de persberichten zonder twijfel. Verder bleek een
marginaal significant interactie-effect in twijfelintentie voor de Representatie van Twijfel
en het Onderwerp. Journalisten gaven aan een hogere intentie te hebben om twijfel weer
te geven na het lezen van het persbericht met twijfel. Dit gold alleen voor het persbericht
over taalkunde. Er werd geen hoofdeffect gevonden voor het onderwerp. Hiermee worden
onderzoeksvraag 1, 2 en 3 beantwoord.
Uit de kwalitatieve analyse bleek dat interesse voor het onderwerp een grote rol
speelt bij het selecteren van nieuws. Verder wordt een onderzoek dat niet betrouwbaar of
relevant overkomt niet geselecteerd, en draagt een slecht geschreven persbericht ook bij
aan het niet selecteren. Een compleet overzicht van redenen om een persbericht wel of
niet te selecteren, is te vinden in de resultatensectie. Hiermee wordt onderzoeksvraag 4
beantwoord.
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Discussie
Uit de resultaten van het huidige onderzoek blijkt niet dat twijfel zorgt voor een
lagere neiging tot nieuwsselectie. Voor de wetenschap zou dit goed nieuws kunnen
betekenen, omdat dit een accurate representatie van twijfel zou kunnen bevorderen. De
gemiddelde neiging tot nieuwsselectie was aan de lage kant (3.34 op een schaal van 1 tot
7). Het zou kunnen dat twijfel minder invloed had, omdat journalisten ook zonder twijfel
niet van plan waren het artikel te selecteren. Echter, de gemiddelde neiging tot
nieuwsselectie is ook niet zo laag dat dit de meest logische verklaring is. Eerder onderzoek
vond geen bewijs dat overdreven persberichten leidden tot meer nieuwsberichten (Schat
et al., 2018; Sumner et al., 2016; Sumner et al., 2014). Het huidige onderzoek ondersteunt
deze bevindingen. Een gebrek aan twijfel lijkt niet voor meer nieuwsartikelen te zorgen,
maar het toevoegen van twijfel ook niet voor minder nieuwsartikelen. Dit is in
tegenspraak met Molek-Kozakowska (2016) en Molek-Kozakowska (2017), die juist
stelden dat twijfel de nieuwswaardigheid van een persbericht zou verminderen. Meer
onderzoek is nodig om deze claims te bevestigen of ontkrachten.
Er werd geen verschil gevonden in nieuwsselectie tussen de persberichten over
gezondheid en taalkunde. Dit komt in eerste instantie niet overeen met Viswanath et al.
(2008) en Kroon en Schafraad (2013), die controverse aandragen als voorspeller van
nieuwsselectie. Andere nieuwswaarden dan controverse kunnen echter ook een rol
gespeeld hebben. Beide onderwerpen werden uiteindelijk ongeveer even nieuwswaardig
bevonden (gezondheid: M = 3.57, SD = 1.61, taalkunde: M = 3.64, SD = 1.35). Het lijkt
daarom te verklaren dat er ook geen significante verschillen werden gevonden in de
neiging tot nieuwsselectie. Er werd eveneens geen interactie-effect gevonden tussen het
onderwerp en de representatie van twijfel. Toekomstig onderzoek zou zich kunnen
richten op onderwerpen die wel een duidelijk verschil in nieuwswaardigheid hebben. Wel
is duidelijk dat de gevonden resultaten niet afhankelijk zijn van de onderwerpen van de
persberichten, en daardoor generaliseerbaar lijken voor een groot deel van de
wetenschappelijke persberichten.
Perceptie van twijfel, nieuwswaardigheid en geloofwaardigheid blijken geen
mediatoren tussen twijfel en nieuwsselectie. Net als eerder, blijkt twijfel geen invloed te

35

hebben op nieuwsselectie, ook niet indirect. Dit komt opnieuw overeen met Schat et al.
(2018), en is met name in tegenspraak met Molek-Kozakowska (2017), waarin omschreven
werd dat twijfel een invloed had op de nieuwswaardigheid van een nieuwsartikel. MolekKozakowska (2017) heeft dit niet als variabele meegenomen in haar onderzoek, maar geeft
het als verklaring voor het ontbreken van twijfel in nieuwsartikelen. Het huidige
onderzoek vindt geen bewijs voor de claim dat twijfel de nieuwswaardigheid van
persberichten vermindert. Wel blijkt uit de resultaten van het huidige onderzoek dat
nieuwswaardigheid en nieuwsselectie samenhangen, wat eerder onderzoek al veelvuldig
aantoonde (Ashe, 2013; Guenther & Ruhrmann, 2013; Kroon & Schafraad, 2013;
Lagerwerf & Brouwer, 2005). Daarnaast blijkt perceptie van twijfel samen te hangen met
het gebruik van twijfel. Zoals Corbett en Durfee (2004) aangaven in hun onderzoek, lijkt
de perceptie van twijfel belangrijk bij de invloed van twijfel op andere variabelen. Deze
variabele zou dus meegenomen moeten worden in toekomstig onderzoek naar de
representatie van twijfel in persberichten en nieuwsartikelen.
Er werd een marginaal significant verschil gevonden tussen de persberichten met
en zonder twijfel in de intentie om twijfel weer te geven. Dit gold alleen voor de
persberichten over taalkunde. In eerste instantie lijkt de aanwezigheid van twijfel in
persberichten dus te zorgen voor verhoogde intentie om die twijfel weer te geven in de
uiteindelijke nieuwsartikelen. Ook dit zou goed nieuws betekenen voor de wetenschap,
omdat de representatie van twijfel de accuraatheid van nieuwsartikelen kan verhogen
(Taylor et al., 2015). Dit werd niet eerder aangetoond in wetenschappelijke artikelen.
Het verschil werd niet gevonden bij de persberichten over gezondheid. Een
verklaring hiervoor kan zijn dat de intentie om twijfel weer te geven al relatief hoog was
bij de persberichten over gezondheid, ook in de conditie zonder twijfel (wel twijfel: M =
5.83, geen twijfel: M = 5.84). Daardoor wordt de indruk gewekt dat een controversieel
onderwerp inderdaad een hoge twijfelintentie oproept, ongeacht of deze twijfel voorkomt
in het persbericht (Guenther & Ruhrmann, 2016). Een reden hiervoor zou kunnen zijn dat
journalisten denken dat het benadrukken van twijfel bij een controversieel onderwerp een
groter publiek aanspreekt (Ashe, 2013; Retzbach & Maier, 2015). Het zou ook kunnen dat
het gezondheidsonderwerp in beide condities al twijfelachtig leek, wat ook werd
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ondersteund door sommige opmerkingen van journalisten. Het persbericht, dat ging over
spiritualiteit en mentale gezondheid, riep wellicht meer twijfel op omdat het onderwerp
als dubieus gezien wordt. Ook de intentie om twijfel weer te geven is een relevante
variabele in toekomstig onderzoek, omdat het een mogelijke voorspeller is voor de
representatie van twijfel in de uiteindelijke nieuwsartikelen van de bevraagde
journalisten.
De kwalitatieve analyse wees uit dat interesse voor het onderwerp een
veelgenoemd selectiecriterium is van journalisten. Dit criterium werd ook genoemd door
Rosen et al. (2016) en Guenther en Ruhrmann (2013). Ook de betrouwbaarheid van het
onderzoek en de relevantie voor het publiek werden eerder genoemd (Stryker, 2002;
Viswanath et al., 2008). Een slecht geschreven persbericht droeg bij aan het niet
selecteren. Dit werd niet eerder vermeld in onderzoek, en kan van toegevoegde waarde
zijn bij het opstellen van persberichten. De lijst van selectiecriteria kan bijdragen aan
kennis over het selecteren van nieuws in verschillende landen (Rosen et al., 2016).

Sterke punten en limitaties
In het onderzoek heeft ecologische validiteit een belangrijke rol gespeeld.
Allereerst participeerden bijna uitsluitend journalisten (een enkeling was student
journalistiek) aan het onderzoek, in plaats van reguliere studenten of leken. Journalisten
werden daarnaast bevraagd in een reële setting, namelijk op hun werk of thuis – plekken
waar zij normaal ook in aanraking komen met persberichten en soortgelijke beslissingen
over het wel of niet selecteren van nieuws moeten maken. Dit is een sterk punt van het
huidige onderzoek.
Twijfel werd gemanipuleerd op basis van enkele woorden, waardoor het onderzoek
taalkundig van aard is en niet alleen gericht is op communicatiewetenschap of nieuws.
Een onafhankelijke t-toets van Perceptie van Twijfel toont een significant verschil tussen
de persberichten met en zonder twijfel (t (92.42) = 2.92, p = .004, met twijfel: M = 4.05, SD
= 1.54, zonder twijfel: M = 3.25, SD = 1.20). Hieruit blijkt dat de manipulaties een effect
hadden op de perceptie van twijfel en daardoor sterk genoeg waren om mogelijke
verschillen in nieuwsselectie en twijfelintentie vast te kunnen stellen. Toch zou een
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suggestie voor toekomstig onderzoek zijn om ook inhoudelijke manipulaties toe te voegen
aan het persbericht, bijvoorbeeld door onderzoekslimitaties of conflicterende literatuur
te includeren. Dit is vaak een manier waarop journalisten twijfel in een wetenschapsveld
aanduiden, om de controverse te verhogen (Kroon & Schafraad, 2013).
Het onderzoek is, zover bekend, het eerste experimentele onderzoek naar twijfel
en de invloed op nieuwsselectie, waardoor het wel toetsend van aard is, maar vooral
gebruik maakt van kennis uit andere onderzoeksgebieden. In het onderzoek worden
schalen zoals twijfelintentie getest in de context van het nieuws, wat vernieuwend is voor
de wetenschap.
Echter is er ook een aantal limitaties. Zo bestonden sommige variabelen, zoals
nieuwswaardigheid en nieuwsselectie, slechts uit één vraag. Deze variabelen zijn niet of
nog weinig gemeten in een experimentele context. Daardoor waren er geen bestaande
schalen op voorhand en zijn deze onder andere gebaseerd op onderzoek uit andere
onderzoeksgebieden. De betrouwbaarheid van schalen bestaande uit één item is lastig te
meten. Hoewel alle andere variabelen van meer dan twee items voldeden aan de normen
volgens Cronbach’s Alpha, is het van belang dat de huidige schalen getoetst, aangevuld
en verbeterd worden. Perceptie van twijfel werd bijvoorbeeld voor het eerst gebruikt in
een vragenlijst.
Daarnaast is er, door het nabootsen van een reële setting, geen rekening gehouden
met de tijd die journalisten besteedden aan het lezen van het persbericht. Sommige
participanten deden slechts enkele minuten over de vragenlijst, andere lieten de
vragenlijst openstaan voor een later moment en deden er daardoor uren of dagen over.
Participanten konden niet terug naar het persbericht na het lezen. Het zou daardoor
kunnen dat participanten hun keuze niet zozeer baseerden op het persbericht, maar
willekeurig antwoordden. Een manier om meer controle te hebben op de
experimentomstandigheden zou zijn om langs te gaan bij nieuwsvloeren en journalisten
ter plekke de vragenlijst in te laten vullen, om het belang van het goed lezen van het
persbericht extra aan te kunnen stippen.
Het feit dat journalisten van diverse nieuwsmedia de vragenlijst ingevuld hebben,
kan zowel een sterk punt als een limitatie zijn. Aan de ene kant is de groep daardoor breed
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en is er geen bias van een specifiek medium, aan de andere kant is het lastig om
journalisten zich te laten inbeelden voor één type medium te schrijven. Zo lijkt het logisch
dat een journalist van De Volkskrant andere keuzes maakt dan een journalist van De
Gelderlander. Omdat de doelgroep lastig te bereiken is voor wetenschappelijk onderzoek,
is geen rekening gehouden met deze verschillen. Vervolgonderzoek zou zich kunnen
richten op één nieuwsmedium.
De laatste limitatie is te vinden in de kwalitatieve analyse. Hoewel alle journalisten
de vraag met een reden voor of tegen nieuwsselectie beantwoord hadden, gaven
sommigen beknopte antwoorden waar anderen uitgebreid waren. Een categorie zoals “het
persbericht is interessant” was daardoor lastig te operationaliseren. De categorieën die
besproken zijn in de studie, zijn een aanvulling op en geen uitsluiting van andere
literatuur over beweegredenen van journalisten.

Suggesties voor vervolgonderzoek
Een vervolgonderzoek zou de accuraatheid van nieuwsartikelen via het gebruik van
persberichten verder kunnen exploreren. Een suggestie hiervoor is om journalisten een
persbericht voor te leggen en hen te vragen een kort nieuwsartikel te schrijven, dat
vervolgens gecodeerd wordt op accuraatheid op basis van Schat et al. (2018). Daarbij zou
één groep een persbericht met twijfel voorgelegd kunnen krijgen, en een andere groep een
persbericht zonder twijfel. Met dit vervolgonderzoek kan de impact van twijfel in
persberichten op daaruit voortkomende nieuwsartikelen gemeten worden. Voorgaande
onderzoeken analyseerden deze nieuwsartikelen achteraf en konden daardoor geen
causale relaties vaststellen.
Een andere suggestie is om gelijksoortig onderzoek uit te voeren met duidelijk
nieuwswaardige onderwerpen of onderwerpen die nog controversiëler zijn en waar ook
discussie over bestaat in de literatuur, zoals klimaat. Hoewel het gebruik van twijfel in
nieuwsartikelen over controversiële onderwerpen eerder is onderzocht, is de invloed van
twijfel op nieuwsselectie in deze setting tot zover niet bekend. Verder zou
vervolgonderzoek zich kunnen richten op het testen en opstellen van meetinstrumenten
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voor experimenteel nieuwsonderzoek en zou het proces van beslissingen van journalisten
met een focus op nieuwsselectie verder in kaart kunnen worden gebracht.

Praktische implicaties en advies
Dit onderzoek is een stap in de goede richting voor onderzoek naar
wetenschapsjournalistiek en heeft toetsend geopereerd als het gaat om het opstellen van
meetinstrumenten, het in kaart brengen van redenen voor nieuwsselectie en het
onderzoeken van de relaties tussen twijfel, nieuwsselectie en mogelijke mediatoren.
Nieuwsselectie is een lastig begrip, en is niet alleen afhankelijk van
nieuwswaardigheid, maar ook van het medium en de persoonlijke interesse van de
journalist (Ashe, 2013). Daardoor zijn generaliseerbare verschillen lastig vast te stellen.
Een voorzichtig advies aan persvoorlichters is echter om twijfel wel te communiceren in
persberichten. Uit het huidige onderzoek blijkt niet dat dit zorgt voor een verminderde
neiging tot nieuwsselectie. Het kan mogelijk wel de intentie om twijfel weer te geven
versterken (bij niet-controversiële onderwerpen), wat weer kan zorgen voor meer
accurate nieuwsartikelen (Brechman et al., 2009).
Een advies aan persvoorlichters zou verder zijn om de betrouwbaarheid van het
onderzoek aan te stippen, bijvoorbeeld door een deel van de methode te beschrijven. Ook
de relevantie van het onderzoek blijkt een belangrijk aspect bij nieuwsselectie. Een
persvoorlichter zou hierop in kunnen spelen door de relevantie voor de doelgroep van de
journalist te benadrukken. Verder is het, volgens de bevindingen in dit onderzoek,
verstandig om een duidelijke informatiebron aan te duiden voor wanneer de journalist
meer wil weten. Voor het schrijven van wetenschappelijke persberichten zijn weinig
richtlijnen (Weitkamp, 2003). Deze resultaten kunnen mogelijk bijdragen aan het
opstellen van richtlijnen. Daarnaast roept dit onderzoek nieuwe vragen op en draagt het
bij aan de discussie over het gebruik van twijfel in persberichten en nieuwsartikelen. Dat
maakt het onderzoek waardevol, niet alleen voor de wetenschap, maar ook voor de
journalistieke praktijk.
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Bijlage A: Persberichten
Persbericht 1: Taalkunde met twijfel

Geografische hoogte heeft mogelijk invloed op hoe een taal gesproken
wordt
Taal wordt gevormd door betekenis te geven aan geluiden en deze zinvolle
uitdrukkingen bij elkaar te brengen om gevoelens en ideeën over te brengen. Tot
voor kort geloofden de meeste taalwetenschappers dat de relatie tussen taal en de
natuurlijke omgeving alleen merkbaar was in het vocabulaire. Nu laat een nieuwe
studie, gepubliceerd in PLOS ONE, zien dat er mogelijk een relatie bestaat tussen
geografische hoogte en de manier waarop taal gesproken wordt.
Het onderzoek suggereert dat in veel hooggelegen gebieden talen met ejectieve
medeklinkers worden gesproken. Deze komen schijnbaar minder voor in laaggelegen
gebieden. Ejectieven zijn klanken die worden geproduceerd door in één keer lucht uit te
stoten, met als effect een klapzoengeluid. In de Nederlandse taal bestaan deze klanken
bijvoorbeeld niet.
“Dit maakt het aannemelijk dat geografie invloed heeft op de fonologie - het geluidssysteem
van talen,” zegt David Miller, auteur van het onderzoek en hoogleraar Antropologie aan de
Universiteit van Missouri.
Over de hele wereld bestaan ongeveer 7000 talen. Voor dit project analyseerde Miller de
locaties van ongeveer 600 representatieve talen. Daarvan hadden er 92 ejectieven.
Vervolgens gebruikte hij geografische software om correlaties tussen het taalgebruik en de
locatie te analyseren.
De bevindingen suggereren dat 87 procent van de talen met ejectieven die in het onderzoek
zijn opgenomen zich binnen 500 km van een regio op grote hoogte (meer dan 1500 meter)
bevindt. De bevindingen lijken ook te laten zien dat de waarschijnlijkheid dat een taal met
ejectieven voorkomt toeneemt op een grotere hoogte. De resultaten laten dus een sterke
correlatie zien tussen grote hoogte en de aanwezigheid van ejectieven in talen. Het lijkt erop
dat er geen andere factoren zijn die de correlatie beïnvloeden, volgens Miller. Hij gelooft
daarom dat het onderzoek relevant is voor de taalwetenschappen.

Noot voor publicatie:
Voor meer informatie, neem contact op met de wetenschapsredactie:
redactie@wetenschap.nl
Tevens is visueel en auditief materiaal beschikbaar.
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Persbericht 2: Taalkunde zonder twijfel

Geografische hoogte heeft invloed op hoe een taal gesproken wordt
Taal wordt gevormd door betekenis te geven aan geluiden en deze zinvolle
uitdrukkingen bij elkaar te brengen om gevoelens en ideeën over te brengen. Tot
voor kort geloofden de meeste taalwetenschappers dat de relatie tussen taal en de
natuurlijke omgeving alleen merkbaar was in het vocabulaire. Nu laat een nieuwe
studie, gepubliceerd in PLOS ONE, zien dat er een verband bestaat tussen
geografische hoogte en de manier waarop taal gesproken wordt.
Het onderzoek stelt dat in veel hooggelegen gebieden talen met ejectieve medeklinkers
worden gesproken. Deze komen minder voor in laaggelegen gebieden. Ejectieven zijn
klanken die worden geproduceerd door in één keer lucht uit te stoten, met als effect een
klapzoengeluid. In de Nederlandse taal bestaan deze klanken bijvoorbeeld niet.
“Dit is een sterk bewijs dat geografie invloed heeft op de fonologie - het geluidssysteem van
talen,” zegt David Miller, auteur van het onderzoek en hoogleraar Antropologie aan de
Universiteit van Missouri.
Over de hele wereld bestaan ongeveer 7000 talen. Voor dit project analyseerde Miller de
locaties van ongeveer 600 representatieve talen. Daarvan hadden er 92 ejectieven.
Vervolgens gebruikte hij geografische software om verbanden tussen het taalgebruik en de
locatie te analyseren.
De bevindingen tonen aan dat 87 procent van de talen met ejectieven die in het onderzoek
zijn opgenomen zich binnen 500 km van een regio op grote hoogte (meer dan 1500 meter)
bevindt. De bevindingen laten ook zien dat de kans dat een taal met ejectieven voorkomt
toeneemt op een grotere hoogte. De resultaten laten dus een sterk verband zien tussen grote
hoogte en de aanwezigheid van ejectieven in talen. Er zijn geen andere factoren die de
relatie beïnvloeden, volgens Miller. Hij benadrukt daarom dat het onderzoek relevant is voor
de taalwetenschappen.

Noot voor publicatie:
Voor meer informatie, neem contact op met de wetenschapsredactie:
redactie@wetenschap.nl
Tevens is visueel en auditief materiaal beschikbaar.
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Persbericht 3: Gezondheid met twijfel

Spiritualiteit zorgt mogelijk voor een betere mentale gezondheid
Ondanks verschillen in rituelen en geloven tussen de grootste religies lijkt
spiritualiteit gezondheid te kunnen bevorderen, onafhankelijk van het specifieke
geloof. Dit vonden onderzoekers van de Universiteit van Missouri in een nieuwe
studie. Ze denken dat medische behandelingen mogelijk effectiever gemaakt kunnen
worden door in te spelen op de spirituele neigingen van de patiënt.
In het onderzoek wordt een correlatie gevonden tussen spiritualiteit en de mentale
gezondheid. “Het resultaat van onze studie ondersteunt het idee dat spiritualiteit op veel
manieren als een persoonlijkheidseigenschap functioneert,” zegt David Miller, auteur van de
studie en hoogleraar Religieuze Studies aan de Universiteit van Missouri. “Met spiritualiteit
verminderen mensen hun gevoel van egocentrisme en voelen zij waarschijnlijk een sterker
gevoel van verbondenheid met de rest van het universum.”
De studie gebruikt de resultaten van drie vragenlijsten om te bepalen of er correlaties
bestaan tussen de gezondheid, persoonlijkheidsfactoren en spiritualiteit. De vijf grote
wereldreligies worden onderzocht. Bij alle vijf religies hing een grotere mate van
spiritualiteit samen met een betere mentale gezondheid.
“Interessant om te zien is dat het waarschijnlijk niet uitmaakt of participanten vaak
deelnemen aan religieuze activiteiten of veel kerkelijke ondersteuning ondervinden. De
relatie tussen spiritualiteit en gezondheid blijft significant,” aldus Miller.
“Ons eerdere onderzoek ging over mensen die herstellen van medische condities zoals een
hersenbloeding. We vonden dat hun mentale gezondheid significant gerelateerd leek te zijn
aan positieve spirituele overtuigingen,” zegt Miller. “Spirituele overtuigingen zijn mogelijk
een copingmechanisme om individuen te helpen omgaan met stress.”
“Gezondheidsprofessionals kunnen ervan profiteren door te leren hoe zij de negatieve kant
van de spiritualiteit van een patiënt kunnen minimaliseren. De negatieve kant kan zich uiten
doordat patiënten hun tegenslag zien als een goddelijke vloek.” Hiermee suggereert Miller
dat het onderzoek relevant kan zijn voor gezondheidsprofessionals.

Noot voor publicatie:
Voor meer informatie, neem contact op met de wetenschapsredactie:
redactie@wetenschap.nl
Tevens is visueel en auditief materiaal beschikbaar.
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Persbericht 4: Gezondheid zonder twijfel

Spiritualiteit zorgt voor een betere mentale gezondheid
Ondanks verschillen in rituelen en geloven tussen de grootste religies blijkt
spiritualiteit gezondheid te bevorderen, onafhankelijk van het specifieke geloof. Dit
vonden onderzoekers van de Universiteit van Missouri in een nieuwe studie. Ze
stellen dat medische behandelingen effectiever gemaakt kunnen worden door in te
spelen op de spirituele neigingen van de patiënt.
In het onderzoek wordt een statistisch verband gevonden tussen spiritualiteit en de mentale
gezondheid. “Het resultaat van onze studie ondersteunt het idee dat spiritualiteit op veel
manieren als een persoonlijkheidseigenschap functioneert,” zegt David Miller, auteur van de
studie en hoogleraar Religieuze Studies aan de Universiteit van Missouri. “Met spiritualiteit
verminderen mensen hun gevoel van egocentrisme en voelen zij een sterker gevoel van
verbondenheid met de rest van het universum.”
De studie gebruikt de resultaten van drie vragenlijsten om te bepalen of er statistische
verbanden bestaan tussen de gezondheid, persoonlijkheidsfactoren en spiritualiteit. De vijf
grote wereldreligies worden onderzocht. Bij alle vijf religies leidde een grotere mate van
spiritualiteit voor een betere mentale gezondheid.
“Interessant om te zien is dat het niet uitmaakt of participanten vaak deelnemen aan
religieuze activiteiten of veel kerkelijke ondersteuning ondervinden. De invloed van
spiritualiteit op de gezondheid blijft significant,” aldus Miller.
“Ons eerdere onderzoek ging over mensen die herstellen van medische condities zoals een
hersenbloeding. We vonden dat hun mentale gezondheid significant gerelateerd was aan
positieve spirituele overtuigingen,” zegt Miller. “Spirituele overtuigingen zijn een
copingmechanisme om individuen te helpen omgaan met stress.”
“Gezondheidsprofessionals kunnen ervan profiteren door te leren hoe zij de negatieve kant
van de spiritualiteit van een patiënt kunnen minimaliseren. De negatieve kant kan zich uiten
doordat patiënten hun tegenslag zien als een goddelijke vloek.” Hiermee benadrukt Miller
dat het onderzoek relevant is voor gezondheidsprofessionals.

Noot voor publicatie:
Voor meer informatie, neem contact op met de wetenschapsredactie:
redactie@wetenschap.nl
Tevens is visueel en auditief materiaal beschikbaar.
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Bijlage B: Vragenlijst
Start of Block: Introductie
Beste journalist (in spé),
Je wordt uitgenodigd om deel te nemen aan dit onderzoek.
Ik ben een masterstudente Communicatie- en informatiewetenschappen aan de
Radboud Universiteit in Nijmegen. Het onderzoek is deel van mijn afstudeerscriptie. De
enquête neemt ongeveer tien minuten in beslag.
Je leest in deze enquête een kort persbericht over een wetenschappelijk onderzoek,
waarna hier een aantal vragen over wordt gesteld. Aan het begin van de enquête volgt er
eerst een aantal algemene vragen. Lees het bericht goed. Je kunt later in de vragenlijst
niet meer terug naar het persbericht.
Deelname aan dit onderzoek is volledig anoniem. Je kunt te allen tijde stoppen met je
deelname.
De gegevens worden bewaard volgens de aan de Radboud Universiteit geldende regels.
Het uitgangspunt van deze regels is dat de data ten behoeve van de wetenschappelijke
gemeenschap tenminste 10 jaar opvraagbaar zijn.
Voor eventuele vragen, opmerkingen of klachten kun je contact opnemen door een mail
te sturen naar: b.vandeweijer@student.ru.nl
Met vriendelijke groeten,
Bregje van de Weijer
Radboud Universiteit

Door te klikken op de knop ‘Ik ga akkoord’ geef je aan, dat je:
● vrijwillig meedoet aan het onderzoek
● 18 jaar of ouder bent
Als je niet mee wilt doen aan het onderzoek en geen toestemming wilt geven, kun je op
de knop ‘Ik wil niet meedoen’ klikken.

o Ik ga akkoord (1)
o Ik wil niet meedoen (2)
End of Block: Introductie
Start of Block: Check-student/journalist
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Kies welk antwoord het meest van toepassing is.

o Ik ben journalist (1)
o Ik ben student journalistiek (2)
o Ik werk niet/volg geen opleiding in de richting journalistiek (3)
End of Block: Check-student/journalist
Start of Block: Algemene vragen-student
In welk studiejaar zit je?

o Eerste (1)
o Tweede (2)
o Derde (3)
o Vierde (4)
o Ik volg een master Journalistiek en mijn bachelor was... (6)
________________________________________________

o Anders, namelijk... (5) ________________________________________________
Kom je buiten je opleiding regelmatig (minimaal één keer per week) in aanraking met
wetenschapsjournalistiek?

o Ja, namelijk... (1) ________________________________________________
o Nee (2)
Wat is je moedertaal?

o Nederlands (1)
o Anders, namelijk... (2) ________________________________________________
Wat is je geslacht?

o Man (1)
o Vrouw (2)
o Anders/zeg ik liever niet (3)
Wat is je leeftijd?
________________________________________________________________
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End of Block: Algemene vragen-student
Start of Block: Algemene vragen-journalist
Hoeveel jaar ben je werkzaam in de journalistiek?
________________________________________________________________
Waar ben je op dit moment werkzaam?
________________________________________________________________
Kom je wel eens in aanraking met wetenschapsjournalistiek?

o Ja, ik ben wetenschapsjournalist (1)
o Ja, ik produceer gemiddeld ... keer per week een wetenschapsitem. Vul een aantal
in: (2) ________________________________________________

o Ja, maar ik produceer minder dan één keer per week een wetenschapsitem (8)
o Nee (9)
Wat is je moedertaal?

o Nederlands (1)
o Anders, namelijk... (2) ________________________________________________
Wat is je geslacht?

o Man (1)
o Vrouw (2)
o Anders/zeg ik liever niet (3)
Wat is je leeftijd?
________________________________________________________________
End of Block: Algemene vragen-journalist
Start of Block: Persbericht
Hieronder volgt het persbericht. Lees dit goed. Je kunt later niet terug naar het bericht.
Voor persberichten, zie Bijlage A.
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Kende je dit onderzoek al?

o Ja (1)
o Nee (2)
o Weet ik niet zeker (3)
End of Block: Persbericht
Start of Block: Nieuwswaardigheid
Stel, je werkt voor een online nieuwsplatform dat allerlei rubrieken heeft, waarvan
wetenschap er één is.
Hoe waarschijnlijk is het dat je een artikel zou schrijven naar aanleiding van het
persbericht dat je zojuist gelezen hebt?
1 (1)
Zeer
onwaarschijnlijk

2 (2)

3 (3)

4 (4)

5 (5)

6 (6)

7 (7)

o o o o o o o Zeer
waarschijnlijk

Waarom zou je dit wel of niet doen?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Hoe waarschijnlijk is het dat de eindredacteur van het platform zou willen dat je een
artikel schrijft naar aanleiding van het persbericht dat je zojuist gelezen hebt?
1 (1)
Zeer
onwaarschijnlijk

2 (2)

3 (3)

4 (4)

5 (5)

6 (6)

7 (7)

o o o o o o o Zeer
waarschijnlijk

In hoeverre vind je het persbericht dat je zojuist gelezen hebt nieuwswaardig?
1 (1)
Totaal niet
nieuwswaardig

2 (2)

3 (3)

4 (4)

5 (5)

6 (6)

7 (7)

o o o o o o o Zeer
nieuwswaardig

In hoeverre ben je het eens met de volgende stellingen?
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Het persbericht dat ik zojuist gelezen heb bevat duidelijk een hoge nieuwswaarde op het
gebied van...
Helemaal
mee
oneens
(1)

Impact op de lezers (1)
Relevantie voor de lezers
(2)
Onverwachtheid (3)
Actualiteit (4)
Ondubbelzinnigheid (5)
Feitelijkheid (6)
Human interest (7)
Conflict of controverse (8)

o
o
o
o
o
o
o
o

Mee
oneens
(2)

Een
beetje
mee
oneens
(3)

Niet
mee
eens,
niet
mee
oneens
(4)

o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o

Een
beetje
mee
eens (5)

o
o
o
o
o
o
o
o

Mee
eens
(6)

Helemaal
mee eens
(7)

o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o

End of Block: Nieuwswaardigheid
Start of Block: Geloofwaardigheid
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Ik vind het persbericht...
1 (1)
Eerlijk
Partijdig
Accuraat
Betrouwbaar
Subjectief
Het vertelt niet
het hele verhaal
Het maakt wel
een scheiding
tussen feit en
mening

2 (2)

o
o
o
o
o
o

3 (3)

o
o
o
o
o
o

o

o
o
o
o
o
o

o

o

4 (4)

5 (5)

o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o

o

o

6 (6)

o
o
o
o
o
o
o

7 (7)

o
o
o
o
o
o
o

Oneerlijk
Onpartijdig
Inaccuraat
Onbetrouwbaar
Objectief
Het vertelt wel het
hele verhaal
Het maakt geen
scheiding tussen
feit en mening

Ik vind de onderzoeker...
1 (1)
Eerlijk
Partijdig
Accuraat
Betrouwbaar
Subjectief
Hij vertelt niet
het hele verhaal
Hij maakt wel een
scheiding tussen
feit en mening

o
o
o
o
o
o
o

2 (2)

3 (3)

o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o

4 (4)

5 (5)

o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o

6 (6)

o
o
o
o
o
o
o

7 (7)

o
o
o
o
o
o
o

Oneerlijk
Onpartijdig
Inaccuraat
Onbetrouwbaar
Objectief
Hij vertelt wel het
hele verhaal
Hij maakt geen
scheiding tussen
feit en mening

End of Block: Geloofwaardigheid
Start of Block: Intentie om twijfel weer te geven
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In hoeverre denk je dat de resultaten die genoemd worden in het persbericht vaststaan?
1 (1)
Zeker
niet

2 (2)

o

3 (3)

o

4 (4)

o

5 (5)

o

o

6 (6)

7 (7)

o

o

Zeker
wel

Geef aan in hoeverre je het eens bent met de volgende stellingen: Volgens dit
persbericht zijn de genoemde resultaten een wetenschappelijke zekerheid.
1 (1)
Helemaal
niet mee
eens

o

2 (2)

o

3 (3)

o

4 (4)

o

5 (5)

6 (6)

o

7 (7)

o

o

Helemaal
mee eens

In dit persbericht zijn wetenschappers onzeker over de genoemde resultaten.
1 (1)
Helemaal
niet mee
eens

o

2 (2)

o

3 (3)

o

4 (4)

o

5 (5)

6 (6)

o

7 (7)

o

o

Helemaal
mee eens

In wetenschappelijk onderzoek worden de resultaten vaak gepresenteerd alsof ze niet
helemaal zeker zijn. Dit wordt ook wel twijfel genoemd.
In hoeverre vind je dat dit persbericht twijfel bevat?
1 (1)
Helemaal
niet

o

2 (2)

o

3 (3)

o

4 (4)

o

5 (5)

o

6 (6)

o

7 (7)

o

Heel
erg

In hoeverre vind je het persbericht genuanceerd?
1 (1)
Helemaal
niet

o

2 (2)

o

3 (3)

o

4 (4)

o

5 (5)

o

6 (6)

o

7 (7)

o

Heel
erg

De eindredacteur van het online platform geeft je uiteindelijk de opdracht om een
artikel te schrijven over het persbericht. Geef aan in hoeverre je het eens bent met de
volgende stellingen:
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Ik ben van plan om uit ten minste één alinea twijfel te laten blijken.
1 (1)
Zeker
niet

o

2 (2)

3 (3)

o

4 (4)

o

5 (5)

o

6 (6)

o

7 (7)

o

o

Zeker
wel

Ik ben bereid om uit ten minste één alinea twijfel te laten blijken.
1 (1)
Onwaar

o

2 (2)

3 (3)

o

o

4 (4)

5 (5)

o

6 (6)

o

7 (7)

o

o

Waar

Ik zal in het artikel uit ten minste één alinea twijfel laten blijken.
1 (1)
Onwaarschijnlijk

2 (2)

3 (3)

4 (4)

5 (5)

6 (6)

7 (7)

o o o o o o o Waarschijnlijk

End of Block: Intentie om twijfel weer te geven
Start of Block: Opmerkingen
Je bent nu aan het einde van de vragenlijst gekomen.
Heb je nog vragen en/of opmerkingen over dit onderzoek?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Onder alle deelnemers wordt een bol.com bon ter waarde van 20 euro verloot. Vul
hieronder je emailadres in als je kans wilt maken.
________________________________________________________________
Klik op de button om de antwoorden op te slaan.
End of Survey
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Bijlage C: Codeboek
Redenen vóór nieuwsselectie
1. Het onderwerp is interessant
Onder deze categorie wordt verstaan dat het onderwerp genoeg interesse opwekt om
geselecteerd te worden. Dit kan komen door de eigen interesse van de journalist, maar
ook omdat de journalist inschat dat een groot publiek het artikel zou lezen. Sommigen
gaven aan dat ‘het onderwerp leeft’ of dat het onderwerp veel mensen aanspreekt.

2. Het onderwerp is relevant
Onder deze categorie wordt verstaan dat het onderwerp relevantie heeft voor de lezer.
Dit kan de eigen gebruikelijke lezer van de journalist zijn, maar ook de algemene
Nederlandse lezer. De categorie is anders dan de eerste categorie, omdat hierbij een
impact of betrokkenheid geïmpliceerd wordt. De lezer kan het onderwerp betrekken op
zichzelf.
Verder werden antwoorden waarbij journalisten aangaven dat het onderwerp goed bij
hun publiek of redactie past, ook in deze categorie geplaatst.

3. Het onderzoek is nieuwswaardig
Onder deze categorie wordt verstaan dat het bericht nieuwswaardig gevonden werd of
dat een specifieke nieuwswaarde expliciet genoemd werd. Zo gaven journalisten aan dat
het persbericht opvallend was of vernieuwend.

4. Overige redenen
Onder deze categorie werden alle overige redenen gerekend. Een reden werd gezien als
overig als deze door slechts één journalist genoemd werd.

Redenen tegen nieuwsselectie
1. Het onderwerp is niet interessant
Onder deze categorie wordt verstaan dat journalisten aangaven het onderwerp niet
interessant genoeg te vinden voor publicatie. Dit is de tegenhanger van het positieve
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antwoord over het feit dat het persbericht wel interessant gevonden werd. Er is enige
overlap met deze categorie en categorie twee en drie, over relevantie en
nieuwswaardigheid. In deze categorie werd echter expliciet het woord ‘interessant’
genoemd.

2. Het onderwerp is niet relevant
Een totaal van achttien journalisten gaf een antwoord dat binnen deze categorie viel.
Onder deze categorie wordt verstaan dat het onderwerp niet relevant is voor de
(Nederlandse) lezer. Deze categorie is de tegenhanger van positieve relevantie. Ook
hierbij wordt een impact of betrokkenheid geïmpliceerd. Verder werden antwoorden
waarbij journalisten aangaven dat het onderwerp niet goed bij hun publiek of redactie
past, ook in deze categorie geplaatst.

3. Het onderzoek is niet nieuwswaardig
Onder deze categorie wordt verstaan dat het bericht niet nieuwswaardig gevonden werd
of dat er geen actuele aanleiding was om het bericht te publiceren. Woorden als ‘niet
vernieuwend’, ‘niet verrassend’ of ‘niet nieuwswaardig’ werden hierbij genoemd.

4. Het onderzoek is te kleinschalig/specialistisch
Onder deze categorie wordt verstaan dat het bericht maar voor een kleine groep
specifieke lezers interessant is, bijvoorbeeld omdat er extra voorkennis nodig is.

5. Het onderzoek komt niet betrouwbaar over
Onder deze categorie wordt verstaan dat het onderzoek genoemd in het persbericht niet
betrouwbaar overkomt. Journalisten gaven aan dat het onderzoek niet betrouwbaar
overkwam door verschillende oorzaken, bijvoorbeeld doordat ‘er dingen gesuggereerd
worden, en niet bewezen.’ Bij sommige participanten zou de manipulatie een rol
gespeeld kunnen hebben, maar daarin is geen onderscheid gemaakt in deze categorie,
omdat dit niet expliciet af te leiden is uit de antwoorden. In categorie 8 wordt hier wel
verder op ingegaan.
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6. Het persbericht is slecht geschreven
Participanten gaven aan dat het persbericht slecht geschreven was of dat er informatie
ontbrak. Deze opmerking kwam vaak voor in combinatie met categorie vijf. Ook hierbij
wordt geen onderscheid gemaakt tussen de wel of niet gemanipuleerde versie. Zo gaven
participanten aan dat het persbericht ‘wollig geschreven’ was, wat ook zou kunnen
duiden op het gebruiken van twijfel. Deze zijn wel meegenomen in de categorie.

7. Het persbericht laat (te) veel vragen open
Onder deze categorie wordt verstaan dat journalisten vonden dat het persbericht niet
genoeg informatie bevatte, bijvoorbeeld over de methode of variabelen. Zo gaven
sommigen aan het persbericht om die reden niet te selecteren, anderen wilden meer
informatie voor het maken van een beslissing. Dit argument werd bijna altijd genoemd
in combinatie met andere argumenten. Deze categorie is te vinden onder voorwaarden,
categorie vier.

8. Het persbericht is vaag of onzeker (als gevolg van de manipulatie)
Onder deze categorie wordt verstaan dat journalisten aangaven het persbericht te vaag
of te onzeker te vinden om te selecteren. Uit de uiting was af te leiden dat deze vaagheid
of onzekerheid ontstond door de representatie van twijfel in het persbericht. De
journalisten die deze reden aandroegen, hadden tevens allemaal een persbericht gelezen
dat onder de twijfelconditie viel. Ze gaven bijvoorbeeld aan dat er veel twijfel voorkwam
in het persbericht.

9. Overige redenen
Onder deze categorie worden alle overige redenen gerekend. Een reden wordt gezien als
overig als deze door slechts één journalist genoemd werd.

Voorwaarden voor nieuwsselectie
1. Het is een nieuwsluwe dag/er is geen belangrijker nieuws
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Onder deze voorwaarde wordt verstaan dat journalisten het onderwerp niet
nieuwswaardig genoeg vonden om onder elke omstandigheid te selecteren. Echter, op
een nieuwsluwe dag zouden ze dat wel doen. De voorwaarde is dus: ik zou het bericht
selecteren, als er geen belangrijker nieuws is.

2. Het onderzoek past bij mijn publiek of redactie
Onder deze voorwaarde wordt verstaan dat journalisten bereid zijn om het onderwerp te
selecteren, mits het past bij de redactie waar ze voor werken. Zo zaten er verschillende
freelance journalisten tussen die voor verschillende redacties schrijven.

3. Ik heb voldoende tijd om me in het onderzoek te verdiepen
Deze journalisten gaven aan zich graag te willen verdiepen in het onderzoek, maar
gaven ook aan dat alleen te doen als ze er tijd voor hadden. Tijd is in dit geval een
voorwaarde voor publicatie. Dit laatste antwoord vertoont enige overlap met voorwaarde
één, maar hierbij wordt het oorspronkelijke onderzoek expliciet genoemd en gaat het
specifiek om de tijd en niet om het feit dat er ander nieuws voor gaat.
4. Ik maak een beslissing als ik meer informatie heb
Journalisten gaven aan niet genoeg te weten over het onderzoek op basis van het
persbericht om een definitieve beslissing te maken. Sommige journalisten gaven aan
eerst het onderzoek in te willen zien. Bij anderen ging het meer om het onderzoeken van
de context, of het contact leggen met de wetenschapper.

5. Overige voorwaarden
Onder deze categorie worden alle overige voorwaarden gerekend. Een voorwaarde wordt
gezien als overig als deze door slechts één journalist genoemd werd.
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